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KÀntor P¢ter

KI BESZ°L?
hommage ¥ J. A.

VasÃtnÀl lakom, mint mikor
fiatalon, ¢s el-eln¢ztem,
az volt nekem a f¢rfikor:
f¢nyes ablakok a s´t¢tben.
AztÀn sok ¢v j´tt, nem eml¢kszem,
szemem, szÀm elt´mte a por,
lehet, hogy meghaltam eg¢szen,
¢s csak a vonat zakatol.
De ki besz¢l? Milyen ´reg,
ki nem lettem, s nem leszek immÀr?
talÀn egy d¡nny´gû c´vek,
melyet a vonat szele himbÀl,
mÁg egy helyben szalad a sÁnpÀr,
s k¢toldalt Àrkok, fÀk, k´vek ä
mind maradandÂbbak a kÁnnÀl,
s mindet mÀs-mÀs kÁn ûrzi meg.
Vagy egy UFO tanulja ¢pp
a neh¢z emberi besz¢det,
¢s k´lcs´nveszi prÂbak¢pp
egy-k¢t szÂval a f¢nyt, s´t¢tet,
hogy ´sszetÀkolja a k¢pet,
amelybûl aztÀn majd kil¢p,
hÀtrahagyva a Holt vid¢ket,
a tigrist ¢s az ûzik¢t.
A k´v¢r homÀlyt, f¡st´lû
vizet, a szûlût a karÂkkal
k´lcs´nveszi, mint az idû,
¢s mÁg bÁbelûdik a szÂkkal,
tapinthatatlan takarÂkkal
melengeti valami hû,
melyet l¢nye egy titkos kÂddal
a k¢kessz¡rke ¢gbe szû.
AkÀrki is, aki besz¢l,
megosztozik velem e jusson,
ifjan ha szebb j´vût rem¢l,
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v¢nen ha elt´preng a mÃlton,
s ´sszekeveri, ami volt, van,
s mindene fÀj, amije ¢l,
s v¢gre akÀrmi v¢gre jusson.
*
Megverselt egyszer valahol
egy k´ltû egy kis alvÂ hangyÀt,
sz¢l j´tt, esû j´tt, zakatol
a vonat, elviszi a hangjÀt.
Elviszi, visszahozza, adjÀk
szÀjrÂl szÀjra hÀz, tanya, Âl,
lakÂtelepek, kertek, kamrÀk;
j´n-megy a vonat, zakatol.

J. A.: SçRGA FºVEK
SÀrga f¡vek a homokon
Csontos ´reg nû ez a sz¢l
A tÂcsa ideges barom
A tÂcsa ideges, a sz¢l
DÃdolom halk leltÀromat
HazÀm az eladott kabÀt
BuckÀkra omlott alkonyat
DÃdolom, halk nû ez a sz¢l
Nincs szivem folytatni tovÀbb
Nincs szivem folytatni tovÀbb
A nyirfa, a b¢rhÀz, a nû
HazÀm az eladott idû
HazÀm az ideges barom
Az ÀramlÂ k¢k ¢gen Àt
Csillan a nyirfa, a vilÀg
Nincs szivem folytatni tovÀbb
SÀrga f¡vek a homokon
1933. mÀrciusä1994. januÀr
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Rakovszky Zsuzsa

°JSZAKA
MiÂta elhagytam magam,
se gond, se baj mÀr nincs velem.
Van poharam, van kanalam,
asztalom, Àgyam, istenem...
°s van az ablak, van a rÀcs,
n¢gyzethÀlÂ m´g´tt a nap,
pirosan hülû faparÀzs:
az alkonyat, a pirkadat.
K´zb¡l az ¢jszakai ¢g,
szappanhÀrtya duzzad a drÂt
szemei k´zt, holdbubor¢k
szÀll, mÁg gyür´m a takarÂt.
Az esti altatÂadag
nem irtja ki tûbûl a kÁnt,
bes´pri csak az ´ntudat
szûnyege alÀ. Odakint
folyosÂk, percegû halott
Ávf¢ny. Nyitott szÀjjal, csukott
szemmel feksz¡nk, kik a valÂt
elrÃgtuk, parttÂl csÂnakot,
s ahogy magÀba lemer¡l
elm¢nk, a vilÀgrÂl levÀlt
eszm¢ink hemzsegik k´r¡l,
m¢hraj virÀgzÂ k´rtefÀt.
Az eszelûs gyermeki vÀd,
a s¢relem, a f¢lelem,
a bün, mely sz¢tfut a vilÀg
terein mint t´rt¢nelem,
benn¡nk rejtve erjed a zÀrt
t¢rben, hangyasav, mit az ¢sz
termel, hogy sz¢tmarja magÀt.
Magunk vagyunk a reped¢s
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¢n¡nk falÀn, amelyen Àt
elszivÀrgunk, ledugaszolt
palackbÂl lassank¢nt. LevÀlt
szemlencse n¢z minket, a Hold.

A KETTý °S AZ EGY
Kezdetben ott Àllt a vilÀg ¢s k´ztem.
Akkora nagy volt, hogy ¢szre se vettem,
hogy tûle kapja a b´gre, a kissz¢k,
a kurta gyep azt a k´nnyü ez¡st f¢nyt.
Amikor elment, a hÂba, a sz¢lbe,
sÁrva kitett a vilÀg k¡sz´b¢re.
K¢sûbb Ãgy j´tt, mint kedves fiatal nû,
ember-alakban, ¢ppen ahogy illû.
De a Mindens¢g rejtjele, az arca
mindent Ág¢rt, bÀr û nem is akarta.
A kozmoszt gy´nge vÀllaira raktam,
sokallta, elment, magamra maradtam.
Most pillek¢nt itt repdes a szememben
pillÀm m´g´tt, ¢s nem hagyhat el engem.
Most lÀtom csak: az abroszbÂl, a tÀlbÂl,
a falbÂl is az û l¢te vilÀgol.
Az Àg lombja, az Àrny bolyha m´g´tt: û.
°n elfogyok, s megint egy lesz a kettû.

VÀrady Szabolcs: Lehets¢ges vÀltozat
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ýSZUTñ
T´rt f¢nyü, sÀrga fasorban baktatok.
K¢pzelt kutyÀmat pÂrÀzon rÀngatom.
çrny¢k-anyÀm ¡l egy tÀvoli padon,
mindig eggyel od¢bb, hol el nem ¢rem.
Ahogy û nincsen, ahogy mint a halott,
annyit ¢rzek most B¢cs, RÂma zajÀbÂl,
f¢nyeibûl ä Ãgy leszek egyre mÀshol,
kereshetsz bÀrmelyik ponton a t¢rben.

VÀrady Szabolcs

LEHETS°GES VçLTOZAT
A holmimat ma is csak ´sszeszedtem,
kis tÀskÀmmal megint elindulok.
A rÀcsok visszahoznak. RÀcsodÀlkozz:
rÀcs kezdet, rÀcs v¢g. Itt enni kapok ä rÀcs
Áz¢ben hol a jÂillatÃ bogrÀcs?
Legjobb, ha ´sszef¢rek ¢s lefekszem.
Elvett¢k amim lehetne hurok.
A rÁmekre akaszkodom. HalÀlhoz
nem juthatok, ¢let meg nem jutott.
MutatnÀm magam az er¢nyre k¢sznek,
de für¢sz szemeikkel csak f¡rk¢sznek.
Vagyok nekik, ki voltam b¡szke, f¢lszeg,
tekintetem betüi sanda f¢lszek.
Naponta k¢rdem: °lsz-e? °lek, ¢lek.
Vastagszik rajtam az idû, e k¢reg.
Für¢sz kicsorbul, ¢rjen ahol ¢rhet.
(A Cser¢pfalvi KiadÂ elûrelÀthatÂlag az idei k´nyvh¢ten jelenteti meg ä Zelki JÀnos ´tlete nyomÀn ä àJÂzsef
Attila legszebb ´regkori verseitÊ. Ezekbûl valÂk a fentiek.)
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Tandori Dezsû

CLYDE ISTENNý
UtÂ-bevezetû a ciklushoz
Hogy hüv´sen ¢s pÀrÀllva az ¢g
e d¢lben rÀm der¡lt,
ott lÀttam meg Clyde Istennû nev¢t,
s nyomban mell¢ ker¡lt
az Elsodort ý, Virginia Woolf
ä vagy Szp¢rÂ ä, lÂ-alak,
egyszerre k¢tes¢lyes lett a turf,
mint ha lÀbam alatt:
s nem ¢rtettem, Bonnie-m ki lenne sok Sz¢p
k´z¡l, TÀrsn¢m, AlÁz, nem, s Linda Perry
csakÁgy nem tudta volna szerep¢t
bohÂc kalapjÀval od¢bb-emelni;
Clyde a folyam volt, a skÂciai,
rût-¢j Àram-k¢p, Burns vÀgy dalai;
s mintha nem a Hyde Parkban kÂdorogn¢k,
minden lÀng-szÁnre h¡lt,
s a sz¢l-falak hullÀmzÀsÀba, vak
szem dûltem: Â, el¢g! el¢g! el¢g!
De a f¢ny gyûzte m¢g,
s hulltak kis v¢gzetek robajai;
´r´k f´ltÀtogÀs, mely visszafÃl.
AztÀn ez is el¡lt.
Mentem, f¢l-Ãt, s nem volt innen, se tÃl.

AblakombÂl
Az ûszi ¢gen
lejjebb a Szp¢rÂ:
d¢lebbrûl pillant
a Hajnalcsillag.
àMit mondaszÊ, k¢rdem.
TalÀn ezt: àL¢gy jÂ...Ê
Nem mondja visszhang
hÁv lakra ä hÁvlak.

Tandori Dezsû: Clyde Istennû

Alvarez
(Clyde Goddess)
Csak imÀdkozhatom,
hogy majd egy sz¢p napon,
mi t´rt¢nj¢k velem,
meg nem s¡rgethetem.
Nem prÂbÀlgathatom,
mi az az alkalom ä
szÂrd csak v´r´s szenem
¢des, vad istenem.

A f´ld´n fekve
M¢g az ¢lûkn¢l tartok,
rÀjuk nyitom az ajtÂt,
´sszenyitom a k¢t szobÀt,
¢s n¢zek Àt.
Rebbenûk, visszaalvÂk,
csûrbe-Àt Áv¡ tarkÂk:
emitt olyan sz´gletesen
vagytok, velem.
S fel¡l´k, hirtelenje,
mintha egy¢b se lenne,
csak hogy is kûangyal suhan:
az, ami van.
°s mintha megjelenne
ä vÀll, has, mellkas, medence ä,
ahogy mÀr minden odavan,
mÀr se magam.
S mintha ez elfogyÀsba
belezuhogna mÀsa,
hogy nem is ¢r k¡l´nb´zût,
nincs ¢n meg ûk!
De sz¢t, sz¢t! ¢jszakÀra,
m¢g ¢lû alvadÀsba,
ti mossatok, feledtetûk,
hÃs-v¢r esûk.
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Clyde Istennûvel a Brompton Roadon
(vagy f¢lig k¢pzelet)
GyanÃs ez a ragaszkodÀs
ez ¢letemhez hirtelen,
f¢lek, k´zben valami mÀs
valami mÀst akar velem.
Barna k´t´tt sapkÀm szememre,
hÃzok rÀ fekete harisnyÀt;
London szitÀl ä àNe Àzz betegre!Ê
R´h´gjek, legyek r´hej inkÀbb.

Egy madÀrra, nyolc madÀrra, annyi mÀsra
AlÁz utÀn ezzel f´l k¢ne hagyni.
Csak hÀnyan fognak akkor m¢g maradni?
JÂ; van ilyen c¢lom; egyÀltalÀn;
hogy majd AlÁz utÀn.
Most Àtmegyek hozzÀ, megetetem,
rÀcshoz almakockÀt szorÁt kezem;
n¢znek nyolcan, szÀrny-f¢lszÀrny l¢tezûk,
kik tÀn tÃl¢lik ût.
HÀt most akkor mi van?
Zen¢t rakok oda, halljam magam.
AlÁz? ýk? Linda Perry is vagyok!
Meg Fûmedv¢m! Majd, csak Ãgy, meghalok.

àMi k¢sz¡l?Ê
Most haln¢k meg? Bosszantana.
Karossz¢kembe vissza¡ltem
a gerincgy´trû zongorasz¢k utÀn. Van egy csomÂ tervem,
olcsÂ szÀllodÀm; ¢letkedvem.
Fûmedv¢m kis ÀbrÀzata.
Alvareztûl itt A vad isten.
Az ember m¢g fordÁtana.
KomolysÀg s absztinencia
cÁmmel tanulmÀnyt Árna Wittgensteinrûl, egy¢b k´zt; B¢csben a
Neubaugass¢n is n¢zegetnem

Tandori Dezsû: Clyde Istennû

lehetne hasznavehetetlen
dolgokat, vagy vinn¢k haza
...mit is? mit ´sszejegyzeteltem.
TÀrsn¢m vÀrna, jÂ korszaka
az ¢letemnek...
Most haln¢k meg?
De ä àWhat's Up?Ê ä akkor mi ez t¢nyleg?!

KisvÀltÂsÃly
Csak a sz¡ks¢ges rossz maradtam,
nem-tudni-mire-jÂ alakban.
Most legalÀbb, ahogy lehet,
megbecs¡l´m ä a keveset.

Wittgenstein Angelus Silesiust olvas Szp¢rÂnak
Amirûl csak lehet, besz¢lni kell. Mi¢rt ne?
Ahogy mindennek ¢pp a mi nem a mik¢ntje.
V¢g¡l Ãgyis marad, jelben-is-jeltelen:
csak ´nmagÀhoz ¢r a teljes rejtelem.

60 alatt
Szinte ´r´kk¢ fÀj a hÀtam,
jelzi, hogy tÃlerûltetem,
mintha azt akarnÀ, csodÀljam,
mit tart velem.

àUraim, itt vagyok...!Ê
Fogg Phileas
60 kilÂ alatt magam k´r¡l,
de nem magam alatt;
´r´kl¢t jÀr a fûsÃlyon bel¡l,
kÁv¡le csak a pillanat, a hab.

A munka t¢len
Nagyon meg fog rokkantani.
De ¢letben fog tartani.
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KirÀlynû KÂszÀsa
Homlokcsillagod,
Szp¢rÂ, lovacskÀm,
feh¢ren ragyog.
N¢z rÀm le. GazdÀm.

A jÂ veszt¢s
Olyan a jÂ veszt¢s,
mint az aranymetsz¢s.

De jÂ! ä II.
Istenem, istenem,
van ilyen, van ilyen?
Megadtad a Szp¢rÂt,
megadtad az AlÁzt,
hatvan kilÂ alÀ
fogyni a szilvaÁzt.
A SkÂt szimfÂniÀt,
meg a N¢gy Non Blondest,
most is hogy megadod:
àNesze, mondd azt, mondd ezt!Ê
Megadtad a Wittit,
a Ginnie-t, a Winnie-t,
Poe-d, Becketted, KafkÀd
adod, hogy ne adnÀd.
Megadtad Sz¢p Ernût,
meg a Clªves hercegnût.
Istenem, istenem,
de adod hült helyem.

MortÀlis barÀtok
°g a gyomrom,
mint a villany;
hagyom, fogyjon,
hagyja, bÁrjam.

Tandori Dezsû: Clyde Istennû

A f¢l teny¢r
Ha f¢l szÂbÂl meg nem ¢rtesz,
egy szÂ k´nnyen h¡lyes¢g lesz.

Londoni szÁnhiÀny
ögy hiÀnyzott csak egy platÀn
az ablakom elûl!
Mint jÃnius hatodikÀn,
nem tudva semmirûl;
hogy a m¢csf¢ny Ãgy Àtlobog
laza lev¢lzet¢n;
s hogy egy hÃnyt ver¢bszÁv az ok,
s hajnalig ¢bren: ¢n.
De mindez arr¢bb volt; idûk,
terek: oly vÀltozat;
s mintha csak most lÀtnÀm meg ût,
majd... egy platÀn alatt.

Szp¢rÂs vers, J¢kely-id¢z¢ssel
Visszaker¡l alÀm az a karossz¢k,
melynek lÀbÀt m¢g Szp¢rÂ kocogtatta.
Hogy akkor: àRep¡l¡nk!Ê ä most beugratna;
bizony, katapultÀlni sem habozn¢k!

TÀrsn¢mnak
Egy lovagkori vers, majdnem

F´lriadtam az este,
akÀr ha furcsa neszre:
hogy a f´ld kerek¢n
nincs mÀs, csak te meg ¢n.
Persze, csupÀn nekem.
S hogy nemcsak k¢pzelem:
ma, f¢nyes d¢lidûben
ugyanÁgy lettem ¢bren.
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Hogy nincs mÀs senki ember.
S hogy Ágy mÀst tenni sem kell,
csak kicsit messze menni,
mÀris teljes a semmi,
teljes a senki.

Nem az¢, aki futtat
Ha az akart tÀvot
nem akarja a lÂ,
legjobb, ha belÀtod,
nem is arra valÂ.

Folyamistennû lÂnev¢re*
Istennû, ¢g veled!
BÀr elv¢tettelek:
n¢ha a balfogÀs
a legjobb halfogÀs.

Halottaimhoz
Mit g´rget-p´rget m¢g belûletek,
mi Ãgy forog, hogy folyvÀst helyben Àll?
Hogy a folyÂ m¢g k¢tszer egy lehet,
´r´k es¢ly szitÀl partjainÀl.
Roggyan itt-ott a gyep, olykor kiÀsnak
egy parlagk´vet, egy lÂkoponyÀt.
Kibukkanunk egyszer lassÃ talÀnynak;
mit talÀlgassuk addig, m¢g min Àt.

* Tudniillik nem tettem meg egy Clyde Goddess nevü lovat, ¢s abbÂl lett ez a ciklus.
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Ferencz Gyûzû

TANDORI
VÀzlat a pÀlyaÁvhez

NegyedszÀzada, 1968-ban jelent meg a T¹RED°K HAMLETNEK , hÃsz ¢ve pedig, 1973ban az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA. Ez a k¢t k´nyv nemcsak egy nagyÁvü k´ltûi
pÀlya lÀthatÂ nyitÀnyÀt jelenti, hanem fordulÂpontot az Ãjabb magyar lÁra t´rt¢net¢ben. Tandori f´ll¢p¢se megvÀltoztatta ¢s Àt¢rt¢kelte ä visszamenûleg is ä a szÀzad
k´ltûi nyelvhasznÀlatÀt, k´lt¢szetfelfogÀsÀt. A lÀthatÂ nyitÀny, a f´ll¢p¢s nem esik egybe Tandori k´lt¢szet¢nek valÂsÀgos kezdet¢vel. Amikor 1989-ben kiadta VIGYçZZ MAGADRA, NE T¹RýDJ VELEM cÁmmel vÀlogatott verseit, a k´tet ¢ppens¢ggel hÀrom ¢vtized anyagÀbÂl vÀlogatott: az elsû ¢vszÀm 1959. Idestova harminc´t ¢ve Árta le elsû
vÀllalhatÂ vers¢t.
AkÀrhogy is, a k´ltû mük´d¢se tiszteletet parancsolÂ. Vajon hÀny pÀlyatÀrsa lett
tiszteletlen karikaturistÀk c¢lpontjÀvÀ? Brenner Gy´rgy, a nemr¢g elhunyt müv¢sz
egy napilapban rajzot tett k´zz¢ jÂ ¢vtizede ä egy jÀrÂkelû, mik´zben kalapjÀt tisztogatja egy ver¢brajtÂl megszÀllt fa alatt, bosszÃsan Ágy kiÀlt: àA tandorijÀt!Ê Soha a sz¢pvagy az ornitolÂgiai szakirodalom t´rt¢net¢ben olyan jÂl dokumentÀlt verebek nem
l¢teztek, mint Tandori pÀrtfogoltjai. Versek, novellÀk, reg¢nyek, essz¢k anyagÀvÀ lettek. Tandori azÂta vÀltott; vÀltott lovakkal, de vÀltozatlan lend¡lettel szÀguld a maga
kiszÀmÁthatatlan k´ltûi ÃtjÀn.
àKi szedi ´ssze vÀltott lovait,
ha elhulltak, ki veszi a nyakÀba?Ê
ä k¢rdezte elsû versesk´tet¢nek hÁres, HOMMAGE cÁmü vers¢ben. Azt hiszem, itt az
ideje, hogy ´sszeszedj¡k Tandori vÀltott lovait, m¢gannyit hullatott is el nagyÁvü pÀlyÀjÀn.
Pedig pÀlyÀja nem ezzel az ÀradÂ bûs¢ggel indult, sût, mintha el sem akart volna
indulni. Igaz, ez nem rajta mÃlt. Amikorra az 1938-ban sz¡letett k´ltû jelentkez¢se
vÀrhatÂ lett volna, az ´tvenes-hatvanas ¢vek fordulÂjÀn, a szavak m´g´ttes jelent¢s¢t
firtatni versben akÀr, a nyelv pontatlansÀgÀra utalni ¢s ezen kereszt¡l a nyelvi manipulÀlhatÂsÀgra c¢lozni m¢goly elvont, metafizikai sÁkon is, nem sok sikerre szÀmÁthatott. Hogy egyÀltalÀn mire szÀmÁthatott, jÂl ¢rz¢kelteti, hogy Nemes Nagy çgnes, aki
ä ahogyan Tandori szÀmos visszaeml¢kez¢s¢bûl is tudhatÂ ä a k´ltû irodalomtanÀra
volt, maga is lappangÂ hÁrn¢vvel, indulÀsakor kett¢t´rni lÀtszÂ pÀlyaÁvvel, mint azt
k¢sûbb elmes¢lte, tanÁtvÀnya egyetemi felv¢telij¢nek ¢jszakÀjÀn nem aludt az izgalomtÂl. Egyetemre t´bb okbÂl is neh¢z volt beker¡lni, ¢s f¢lt, hogy rendszeres k¢pz¢s hÁjÀn
elkallÂdhat vagy alaposan megk¢shet e kiv¢teles tehets¢g kibontakozÀsa.
Tandorit f´lvett¢k, el is v¢gezte az egyetemet, ÀllÀsba ment, nevelûtanÀr lett egy
szakk´z¢piskolÀban, mint arrÂl a mÀsodik, àsÀrgaÊ k´nyv egyik vers¢ben vall, de indulÀsa valahogy csak k¢sett. Csak nem jutott k´zl¢shez, pedig nev¢t idûk´zben az ¢lû
legnagyobbak emlegett¢k a fiatal tehets¢gek legelsûjek¢nt. Ottlik G¢za fogadta barÀt-
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sÀgÀba, We´res SÀndor reprezentatÁv gyüjtem¢nyes k´tet¢nek egyik vers¢t fiatal k´ltûknek ajÀnlotta, ¢l¡k´n Tandorival, akinek m¢g k´tete sem volt. Kezdett aurÀja lenni, megint sz¡letûben volt egy hozzÀf¢rhetetlen, kiadatlan ¢s ¢pp ez¢rt elolvashatatlan,
de megbÁzhatÂ forrÀsok (p¢ldÀul We´ressel k¢sz¡lt k¡l´nf¢le interjÃk) szerint kiv¢teles jelentûs¢gü ¢s minûs¢gü k´lt¢szet, illetve a k´r¡lm¢nyek miatt annak egyben legendÀja is, nagyjÀbÂl Ãgy, ahogy egy ¢vtizeddel korÀbban We´res, Pilinszky, Nemes
Nagy eset¢ben.
Sietek lesz´gezni, hogy ezekben a versekben egyetlen sort sem talÀlni, amellyel k´ltûj¡k k´zvetlen¡l politizÀlni akart volna. A k´lt¢szetet f´ltehetûleg eg¢szen mÀsra gondolta hasznÀlni, Àm tehets¢ge ¢pp ez¢rt vÀltott ki ellenÀllÀst: mert annyira mÀs volt,
vesz¢lyesen ´nt´rv¢nyü, mert annyira nem t´rûd´tt az elvÀrÀsokkal.
így hÀt neki kellett vÀrnia. Nem vaskos k´nyvnyi k¢zirattal a fiÂkjÀban, ¢pp ellenkezûleg, n¢hÀny, alig egy k´tetnyi, t´r¢keny, a megszÂlalÀs perem¢n egyensÃlyozÂ, a
megszÂlalÀs elûtti csendbe visszahÃzÂdÂ vagy a megszÂlalÀson tÃli cs´ndbe ÀtbukÂ
vers vÀrta megjelen¢s¢t. N¢hÀny ezek k´z¡l napvilÀgot lÀtott egy ELSý °NEK cÁmü
k´ltûi antolÂgiÀban, aztÀn 1969-ben v¢gre megjelent valahogy a harmincegy ¢ves k´ltû elsû k´tete, T¹RED°K HAMLETNEK cÁmmel. Nem tudom, mitûl f¡gg´tt egy ilyen
k´tet enged¢lyez¢se, de mindenk¢pp feltünû, hogy az öjhold-asok, akikhez Tandori
pÀlyakezd¢se leginkÀbb k´thetû, szint¢n ekkortÀjt jutottak k´tethez. ýk 1948 Âta a
mÀsodik k´tet¡kh´z: egy-egy v¢kony k´nyv megjelent tûl¡k az ´tvenes ¢vek v¢g¢n,
¢s aztÀn ekkor: Nemes Nagy çgnestûl, Pilinszky JÀnostÂl, JÀnosy IstvÀntÂl, J¢kely ZoltÀntÂl, KÀlnoky LÀszlÂtÂl; Lator LÀszlÂ megk¢sett elsû k´tet¢t is ekkor tudta kiadatni.
Jellemzû, hogy Tandori k´lt¢szete szÀmszerüleg sem f¢rt bele a kiadÂi mutatÂkba,
terjedelme oly keskeny volt. A k´tet v¢g¢re illesztett hÀt egy hosszabb prÂzaverset,
hogy kilegyen a minimÀlis ÁvszÀm, egy becketti monolÂgot, mely elûlegezte a k¢sûbbi
nagy monolÂgokat, de azokrÂl akkor az olvasÂ m¢g mit sem sejthetett: Tandori versei
a nyelvi redukciÂ remekmüvei voltak. Ilyen kev¢s szÂval ilyen sokat elûtte Pilinszky
¢s Nemes Nagy tudott csak mondani. Tandori hozzÀjuk k¢pest annyival ment tovÀbb
a redukciÂban, hogy szinte ÀllandÂan magÀrÂl a nyelvi megszÂlalÀsrÂl besz¢l: k´ltûi
kritikÀjÀnak a nyelvi megszÂlalÀs a tÀrgya, mint a KOAN III. cÁmü versnek:
àN¢masÀg a hang helyett.
De a n¢masÀg mi helyett?Ê
Vagy, a besz¢lû szem¢ly paradox hiÀnyÀt megjelenÁtû versben, a F°LRE°RTED -ben,
Ágy:
àF¢lre¢rted n¢lk¡ledet:
legjobb esetben n¢lk¡lednek,
f¢lre¢rtesz egy n¢lk¡let,
miatta hiszed csak velednek.
így keletkezik egy szem¢ly,
m¢g csak hÁjÀnak a hely¢n se.
Valamint minden esem¢ny
egy nincs-mi-hogy f¢lre¢rt¢se.Ê
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Aki ennyire gyanakodva figyeli a nyelv mük´d¢s¢t, lehetûs¢geit, az nem kreÀl hangzatos ¢s lÀtvÀnyos k´ltûi metafora- ¢s k¢pkonstrukciÂkat. A T¹RED°K HAMLETNEK
versei azzal tünnek ki, hogy milyen t¡ntetûleg Âvatosan bÀnnak a hagyomÀnyos ¢s a
magyar k´lt¢szetben hagyomÀnyosan kedvvel halmozott k¢pekkel. A k¢sû Nyugat-osok ¢s öjhold-asok verstechnikai pontossÀga, eszt¢tikai szigora mellett nyilvÀnvalÂan Wittgenstein filozÂfiÀja ¢s egyÀltalÀn a nyelvkritikai filozÂfia, valamint Beckett
ÁrÀsmüv¢szete hatott ´szt´nzûleg Tandorira. A T¹RED°K HAMLETNEK egyszer jelent
meg, ezern¢gyszÀz´tven p¢ldÀnyban. A k´nyvtÀrakbÂl a p¢ldÀnyok rendre elt¡nedeztek, m¢gis, viszonylagos hozzÀf¢rhetûs¢g¡kben is (hiszen csak az 1989-es vÀlogatott
k´tet k´z´lt Ãjra a versekbûl egy nagyobb adagot), ezek az ¢vtizedig ¢rlelt-pÀrolt r´vid
k´ltem¢nyek a huszadik szÀzadi magyar lÁra egy csomÂpontjÀt jel´lik. Vel¡k szÂlalt
meg az a nyelv, benn¡k mutatkozott meg az a szeml¢let, amely Ãj lehetûs¢geivel meghatÀrozta az elmÃlt idûszak magyar k´lt¢szet¢t.
1973-ban jelent meg Tandori mÀsodik versesk´tete, az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA , ez a nagyalakÃ, derüsen rikÁtÂ sÀrga fedelü k´nyv, cÁmlapjÀn szesz¢lyesen
d¡l´ng¢lû fekete betükkel. MÀr Ãgy lÀtszik, a betük sem akarnak a szokott rendbe
Àllni. Tandori elûzû k´tet¢ben hallatlan koncentrÀciÂval hozta l¢tre a k´lt¢szet hagyomÀnyos nyelvkezel¢s¢vel, illetve a nyelv hagyomÀnyosan k´ltûi kezel¢s¢vel az elhallgatÀs ¢s megszÂlalÀs alÀaknÀzott hatÀrvid¢k¢n a hiteless¢ sürÁtett hang utolsÂ lehets¢ges produktumait, megfogalmazta az ontolÂgiai (¢s mintegy rÀadÀsk¢nt, Àtt¢telesen, a politikai) helyzet fojtogatÂ tragikumÀt. Az Ãj k´tet egy nagyvonalÃ, sz¢les mozdulattal les´p´rt mindent, amit korÀbban aprÂl¢kos mügonddal müv¢szi vilÀgÀban
fel¢pÁtett. A TALçLT TçRGY (ahogyan hivatkozni szokÀs a k´tetre) lebontja a k´lt¢szet
marad¢k megszokott formÀit: le kell bontania mindent, mert a T¹RED°K HAMLETNEK
f¢nyesen, remekmüvek sorÀval bizonyÁtotta egy Ãt jÀrhatatlansÀgÀt. Az a k´lt¢szet,
amit pÀlyÀja elsû tÁz ¢v¢ben müvelt, az eln¢mulÀs irÀnyÀba vezetett, ahonnan nincs
tovÀbb Ãt. A vilÀgot versbe fogalmazÂ, a vilÀggal szemben (a vilÀg ellen¢ben) vilÀgosan
k´r¡lhatÀrolhatÂ k´ltûi szem¢lyis¢g fikciÂnak bizonyult, az a k´ltû, aki e fikciÂ lehetûs¢g¢nek, ¢rv¢nyess¢g¢nek illÃziÂjÀban alkot, stÁlromantikus k´lt¢szetet teremt.
Tandori azonban ¢pp az Àltala hasznÀlt, l¢nyeg¢ben m¢g hagyomÀnyos k´ltûi nyelv
v¢gsûkig pontosÁtott alkalmazÀsÀval minduntalan rÀmutat a hagyomÀnyos k´ltûi szerep tarthatatlansÀgÀra, sajÀt korlÀtozottsÀgÀra, illetve a nyelvi hÀlÂ szakadozottsÀgÀra.
A John Cage-i n¢ma zene megfelelûje A GYALOG L°P°S°NEK JEL¹LHETETLENS°GE OSZTATLAN MEZýN cÁm alatt ÀllÂ ¡res oldal; a nyelv fesletts¢g¢t ´r´kÁti meg szÀmos vers,
p¢ldÀul A BERENDEZKED°S cÁmü:
àHogy eml¢keztesse rÀ:
ÏIde m¢g j´n valamiÎ ä
odatett valamit.Ê
A TALçLT TçRGY konstrukciÂjÀban kû k´v´n nem marad. AZ AMATýRS°G ELVESZcÁmü versben az ¢lm¢ny lÀtvÀnyosan, grammatikailag is levÀlik a k´ltûrûl. Egy
viszonylag egyszerü t´rt¢net minden sora k¢tszer, megduplÀzva szerepel: elûbb egyes
szÀm elsû, majd harmadik szem¢lyben. Ez utÂbbi vÀltozatban csupa nagybetüvel d´r´g f¡l¡nkbe, d´r´mb´l szem¡nk´n.
T°SE
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à.............................
(SZEM°LYESEN!)
ä bÀr nem mondom, hogy ez volt az elsû
BçR NEM MONDJA, HOGY EZ VOLT AZ ELSý
ilyen eset, de hogy akkor nem mehettem vissza,
ILYEN ESET, DE HOGY AKKOR NEM MEHETETT VISSZA,
rossz volt, nagyon rossz.
(SZEM°LYESEN!)
ä eml¢kezetesen ¢rintett.
EML°KEZETESEN °RINTETTE.Ê
Nincs ¢n, csak û, az ¢n is ûv¢ r´gz¡l-tÀvolodik a müben: a szem¢lyes ¢rintetts¢g
jelent¢se Àt¢rt¢kelûdik a müv¢ vÀlÀs folyamatÀban. Az ÃtbÂl ily mÂdon eltÀvolÁtott szem¢lyes ¢n t´bb¢ nem akadÀlya a nyelv totÀlis lebontÀsÀnak, nem akarja mindenÀron
magÀra vonatkoztatni a nyelvi k´zl¢st. A nem hagyomÀnyos k´ltûi ¢n Ãjra szem¡gyre
veszi magÀt az ¡res lapot, hiszen az lesz az Ãjfajta megszÂlalÀs tere. A lebontÀs sorÀn
rendkÁv¡l sok nyelvi energia szabadul fel. Tandori sziporkÀzÂan szellemes megoldÀsai
a modern emberi l¢tez¢s tragikumÀt, illetve az ´r´k emberi l¢tez¢s modern tragikumÀt fogalmazzÀk meg Ãj ¢s Ãj vÀltozatban, de annyi lelem¢nnyel, a megÃjult teremtûkedv oly duzzadÂ erej¢vel, hogy az ´nmagÀban ellensÃlyozza a probl¢maf´lvet¢s s´t¢t
v¢gletess¢g¢t. Soha mulatsÀgosabb k´nyvet egzisztenciÀnk csûdj¢rûl!
A àsÀrgaÊ k´nyvvel Tandori elrugaszkodott a szÂ ¢s szÂtlansÀg vesz¢lyes, mert
k´nnyen beszakadÂ sÀvjÀrÂl. Harmadik k´tete, az 1976-ban kiadott A MENNYEZET °S
A PADLñ terjedelm¢ben t´bbsz´r´se az elûzû k´teteknek, hiszen
àírhatok, amit akarok: valami
v¢g¡l Ãgysem lesz mÀsk¢pp. TalÀn
ez¢rt Árok, amit akarok, valÂbanÊ
ä Árja az INICIçL° cÁmü versben.
A hetvenes ¢vek mÀsodik fel¢tûl sorra jelentek meg Tandori Ãj k´nyvei: versesk´tetek, reg¢nyek, drÀmÀk, essz¢k, detektÁvreg¢nyek, gyerekk´nyvek, ´sszesen bû k¢t
tucat mü. A k´ltû jelenl¢te ÀllandÂvÀ vÀlt majd' minden folyÂirat hasÀbjain, ¢s a magyar irodalom legjobb hagyomÀnyainak szellem¢ben term¢szetesen fordÁt, hihetetlen
mennyis¢gben, kifogyhatatlan energiÀval sz¢pirodalmat, filozÂfiÀt, kalandreg¢nyt,
tudomÀnyos müvet. A Tandori-mondat, akÀr eredeti, akÀr fordÁtott müben, kiker¡lhetetlen lett, a Tandori-mondatrÂl t´bb¢ nem lehetett tudomÀst nem venni.
Ha szÂ esett arrÂl, milyen k¡zdelmesen, ¢vtizedes elfojtottsÀg utÀn jutott szÂhoz a
k´ltû, szÂlni kell arrÂl is, hogy a hetvenes ¢vek k´zep¢tûl folyamatos jelenl¢te nyomÀn
igazi egyszem¢lyes int¢zm¢ny lett, lÀthatatlan, mint az igazi int¢zm¢nyek, szem¢lyesen
soha vagy alig, müveivel annÀl inkÀbb jelen volt ¢s jelen van azÂta is. HatÀsa alÂl nemigen vonhatta ki magÀt a kortÀrs irodalom. Hatott a nÀla jÂval idûsebbekre is, ´tleteit
jÀt¢kosan felhasznÀlta We´res SÀndor, hasznosÁtotta Vas IstvÀn, olykor az ´reg Illy¢s
Gyula versnyelv¢ben is visszak´sz´nnek Tandori ÃjÁtÀsai. K´ltûi hangja olyan erûs,
technikÀja annyira jellegzetes, sût oly m¢rt¢kben elûlegezte k´zel hÃsz ¢vvel ezelûtt a
mai, legfrissebb irÀnyokat is, hogy k´lt¢szet¢t fordulÂpontnak tekinthetj¡k. S ahogy
ez az irodalom t´rt¢nete folyamÀn lenni szokott: fordulatnak ¢s ´sszegz¢snek egyszer-

Ferencz Gyûzû: Tandori

ã

507

re. Az irodalmi gondolkodÀs ÀltalÀban a ànyelvkritikai k´lt¢szetÊ fell¢p¢s¢nek szokta
nevezni azt az irÀnyt, amit Tandori indÁtott el, ¢s aminek azÂta szÀmos vÀltozata munkÀlÂdott ki k´ltûk kez¢n. Müv¢szete utÂbb meglehetûsen Àthatotta a magyar prÂzairodalmat is, noha valÂszÁnü, hogy itt is versei fejtettek ki nagyobb hatÀst, mint lassabban felszÁvÂdÂ reg¢nyei ¢s elbesz¢l¢sei; noha a MI°RT °LN°L ¹R¹KK°? (1977) cÁmü
reg¢ny ¢s a nehezen meghatÀrozhatÂ müfajÃ àITT °JSZAKA KOALçK JçRNAKÊ (1977)
hatÀsa ugyancsak jelentûsnek mondhatÂ. A nyelvkritikai k´lt¢szet nem pusztÀn valamif¢le elm¢leti alapokon nyugvÂ k´ltûi forradalmat jelent, nem pusztÀn szeml¢leti
elmozdulÀst hozott valamilyen, a korÀbbiaktÂl elt¢rû irÀnyba, a mÀr emlÁtett Wittgenstein, Beckett ¢s mÀs ÁrÂk, illetve filozÂfus szerzûk szellem¢ben.
Tandori meglehetûs pontossÀggal leÁrhatÂ nyelvi vÀltozÀsokat hozott. öjfajta nyelvhasznÀlatot kÁs¢rletezett ki, valÂsÁtott meg ¢s àgenerÀltÊ az elmÃlt ¢vtizedek kortÀrsi
irodalmÀban. A modernizmus fell¢p¢s¢tûl ¢rlelûdik ¢s hat az a gondolat, amely k¢ts¢gbe vonja a nyelvi kifejezhetûs¢g egy¢rtelmüs¢g¢t, megingatni lÀtszik a megszÂlalÂ
szem¢ly integritÀsÀba vetett hitet. Olyan gondolatok ezek, amelyek elûbb oltottÀk be
magukat eszmevilÀgunkba, mintsem a megfelelû nyelvi reakciÂ, az adekvÀt nyelvhasznÀlat kifejlûd´tt volna. A magyar k´lt¢szetben Tandori tette meg ezt a l¢p¢st: ehhez
hasonlÂ nyelvi forradalmat a nagy elsû modernista nemzed¢k, a Nyugat-os k´ltûk hoztak, majd a harmincas ¢vek elej¢n SzabÂ Lûrinc. Egy¢ni, erûteljes, gazdag k´ltûi nyelvet sokan alakÁtottak ki, hatÀsosat ¢s utÀnozhatÂt is ä l¢nyeg¢ben minden valamirevalÂ
k´ltû ä, de a k´lt¢szet nyelv¢t, azt a nyelvet, amelyen a mindenkori k´lt¢szet megszÂlal,
a huszadik szÀzadban megÃjulÂ hullÀmokban a fenti k´ltûk formÀltÀk folytathatÂan
hasznÀlhatÂvÀ. A modernistÀk szakÁtottÀk el a tizenkilencedik szÀzadi retorikus emelkedetts¢gtûl, SzabÂ Lûrinc emelte versbe a prÂzai k´zbesz¢det. We´res SÀndor szerepe ebben a folyamatban mÀsfajta. ý nem ilyen ¢rtelemben volt ÃjÁtÂ. Mint szint¢zisteremtû, minden t´rekv¢st azonnal ÀtfogÂ ¢rv¢nyü k´lt¢szet¢be emelt, amely ily
mÂdon a hagyomÀnyok tovÀbb¢l¢s¢t ¢s gyarapodÀsÀt p¢ldÀzza, egyben a folytathatÂ
ÃjÁtÀsokat a maga klasszicizÀlÂ moderns¢g¢vel mintegy ¢rv¢nyesÁti, igazolja. We´res
k´lt¢szete ilyen ¢rtelemben ellenprÂba ¢s ´sszegz¢s.
Tandori Dezsû valami olyat csinÀlt, amire kev¢s k´ltû ¢rzett hajlandÂsÀgot. A k´ltû,
amÁg a vilÀgrÂl szerzett tapasztalatait ¢s lÀtomÀsait k¢pekbe kÁvÀnja foglalni, nyelvi
lÀtvÀnyba akarja sürÁteni, szinte magÀtÂl ¢rtetûdûen a nyelv sÃlyos, vaskos, anyagszerüen megragadhatÂ r¢teg¢hez nyÃl. Min¢l jobb, pontosabb, min¢l talÀlÂbb, kifejezûbb, hatÀsosabb szavakat keres. Fogalomjel´lû szavakat: ig¢ket, fûneveket, mell¢kneveket, hatÀrozÂszÂkat. çm abban a pillanatban, hogy maga a kifejezhetûs¢g vÀlik
k¢ts¢gess¢, hogy a k´ltû rÀd´bben: a nyelv sÃlyos, anyagszerüen megragadhatÂ r¢tegei sajnos k¢ptelenek pontosan kifejezni az ¢lm¢nyt, a fogalomjel´lû szavak hirtelen
¡ress¢ vÀlnak. Puszta szavakkÀ. Lehet vel¡k büv¢szkedni, lehet sürÁteni, egybek¢nyszerÁteni ûket, hogy fedj¢k le m¢giscsak valahogy a vilÀg megfogalmazni kÁvÀnt szelet¢t, lehet zajjal-lÀtvÀnnyal eltakarni az ürt, a m´g´ttes semmit ä ezek a szavak elûbbutÂbb ¢lettelen¡l, mÀzk¢nt peregnek le a versrûl. °s hely¡k´n elûvillan ¢s terjed a
semmi. Vers helyett semmi. Tandori nem keresett Ãgynevezett sz¢p szavakat. A TALçLT TçRGY-ban megtalÀlta, hogy l¢t¡nk viszonylagossÀgÀt, a vilÀghoz valÂ kapcsolatunk vÀltoz¢konysÀgÀt s nem utolsÂsorban a nyelvi kifejezhetûs¢g relativitÀsÀt a k´ltûi
nyelv hagyomÀnyosan t´ltel¢kelemnek tekintett r¢szei, a viszonyszavak, grammatikai
szavak: k´tûszÂk, n¢velûk, n¢vutÂk, n¢vmÀsok, f¡ggetlenn¢ vÀlt toldal¢kok k¢pezhetik le. Igaz, tÀvolrÂl sem hagyomÀnyos k´ltûi k¢pekben.
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àVajmi keveset
tudtam meg a *-rÂl, -rûl.
Megtudtam p¢ldÀul, hogy **;
de azt mÀr p¢ldÀul nem tudtam meg, hogy **.
**: ld.: *Ê
ä ahogyan azt a sÀrga k´nyv MAGçNGYþJT°S cÁmü vers¢ben Árja.
Ahogy SzabÂ Lûrinc a k´ltûietlen k´zbesz¢d-megszÂlalÀsnak adott k´ltûi menlevelet, Ãgy Tandori a besz¢d grammatikai k´tûelemeinek. így hozta l¢tre azt a versnyelvet, amin valÂban bÀrmi, Ágy a semmi is elmondhatÂ.
A T¹RED°K ¢s a TALçLT TçRGY viszonya k´r¡lbel¡l Ãgy k¢pzelhetû el, hogy az elsû
k´tet, mint egy t´lcs¢r szük¡lete, megk´zelÁti, de el nem ¢ri a teljes szÂtlansÀgot. A
mÀsodik k´tet viszont ¢pp ellenkezûleg, fordÁtott t´lcs¢r: egyre bûvebb sugÀrban ´nti
a verseket, ¢s ä legalÀbbis az olvasÂ befogadÂk¢pess¢g¢nek szempontjÀbÂl ä a v¢gtelen
hangmennyis¢g fel¢ k´zelÁt.
Az ´bl´s´dû t´lcs¢rbûl jelentûs terjedelmü mükompozÁciÂk Àradtak elû: A MENYNYEZET °S A PADLñ, a M°G íGY SEM (1978), A FELT°TELES MEGçLLñ (1983) gondosan
ciklusokra cizellÀlt k´nyvei, a CELSIUS (1984) ¢s A MEGNYERHETý VESZTES°G (1988)
inkÀbb egys¢ges hosszÃvers fel¢ mutatÂ k´tetei. Ezekben a k´nyvekben az Ãjra lehets¢gess¢ vÀlt ÁrÀst rendkÁv¡li mesters¢gbeli tudÀssal gyakorolja Tandori. Szonettciklusok, vÀltozatos k´t´tt formÀk, villoni balladÀk, maga feltalÀlta strÂfÀk jelzik kiv¢teles
forma¢rz¢k¢t; arÀny¢rz¢k¢t pedig az, ahogyan a zÀrt alakzatok lazÀn futÂ, sz¢les sodrÀsÃ szabad versekkel vÀltakoznak. °s most, hogy van k´lt¢szet, hogy a k´lt¢szet formÀi mük´dnek, a TALçLT TçRGY-ban Àtp´rgetett Àb¢c¢ (RIMBAUD M°GEGYSZER çTPERGETI UJJAI K¹ZT AZ çB°C°T) betüivel immÀr minden elmondhatÂ, amit a k´ltû el
szÀnd¢kozik mondani: a k´ltûi ¢s nyelvi illÃziÂk t´bb¢ nem k¢peznek torlaszt; sût a
megszÂlalÀs morÀlis terhe is az ellenkezûj¢be fordul Àt: a k´ltûnek morÀlis k´teless¢ge
nem folytatni a vilÀgot t¢vesen modellÀlÂ ¢s ez¢rt t¢vk¢pzeteket sz¡lû k´ltûi mÂdszert.
így most, a viszonyszavak k´lt¢szet¢vel el kell mondania legalÀbb az elmondÀs lehetetlens¢g¢t, ¢s ezÀltal valamit a k´ltû, nyelv, vilÀg ¢s k´z´ns¢g Ãj viszonyÀrÂl. Gyakran
az Ãj, à´bl´sebbÊ hangon az elsû k´tetek probl¢maf´lvet¢se Ãj akusztikÀval szÂlal meg.
MindjÀrt a RIMBAUD -vers pÀrjÀnak tekinthetû a vÀlogatott versek A SEMMI K°Z cÁmü
ciklusÀnak egyik müve: àAZ °N BACHOM AVAGY: A JñL HANGOLT VILLANYíRñG°PÊ,
ami ezÃttal nem az Àb¢c¢nek, hanem az ÁrÀstev¢kenys¢g instrumentumÀnak betük¢szlet¢t veszi leltÀrba. Nagy k¡l´nbs¢g! A nyelv pontatlansÀga ¢s az ebben rejlû vesz¢ly,
a manipulÀlhatÂsÀg a M°G íGY SEM cÁmü k´tet ROUND POND AVAGY A K EREK Tñ cÁmü
balladÀjÀban Ágy fogalmazÂdik meg:
àMikor m¢g meg se sz¡let¡nk
Mikor tegnap se a maholnap
MÀris ott babrÀlnak vel¡nk
Meg-sincs l¢ny¡nk m¢ly¢n hatolnak
Ezzel oly p¢ldÀt szavatolnak
Hogy k¢sûbbed csak n¢zhet¡nk
Ha netalÀn egy-k´rbe tolnak
De csak ameddig ¢lhet¡nkÊ.
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Ha ez a nyitÂ strÂfa l¢tez¢s¡nk k¡lsû manipulÀltsÀgÀt Árja le, a k´vetkezû mÀr a megismerhetûs¢g k¢rd¢s¢vel foglalkozik (àJÂ ha megvan mindk¢t szem¡nkÊ), a vers k´zepe
pedig ennek nyelvi vet¡let¢hez jut el:
àAmire rÀd´bbenhet¡nk
Csak mint a nyelvtanban a vonzat
Toporgunk mÁg van hol legy¡nk
Es¢ly-vacogÀs meglatoltat
Csak aztÀn vÀrjuk a valÂbbat
DehÀt Ágy is mit mÁmel¡nk
Mint vadk´rt¢k jutunk a tÂtnak
De csak ameddig ¢lhet¡nkÊ.
Ebben az Ãj ¢rtelmez¢sben maga az ÁrÀstev¢kenys¢g lett müalkotÀs. A àsÀrgaÊ
k´nyvnek a k´lt¢szettel magÀval foglalkozÂ versei szint¢n ÃjrafogalmazÂdnak az Ãj
mÂdszerrel:
àK´lt¢szetet csak nagyon messzirûl
vagy nagyon k´zelrûl lehet csinÀlni;
az egyik: ha nem lehet odalÀtni,
ahonn¢t szÂl, s arra se, amirûl;
a mÀsik ez: ha minden beledûl
abba, ami Ágy lesz kint-bent: rakÀsnyi;
vagyis ha se elÀsni, se kiÀsni
nem kell semmi elûl, se semmibûl ä
Olyan sz¢pen tÃl vagyok a fel¢n, hogy
ha Ágy megy, a v¢g¢n is tÃl leszek;
vagyis hogy azon nem; vagy mit lehet
tudni. Sok mindent tudni, de nem ¢pp sok
mindent tudunk. Vannak ezek a v¢gszÂk;
akkor egyet most idehelyezek.Ê
Ez az 1976714/N ä A SZEM°LY BERöG cÁmü vers, ugyancsak a M°G íGY SEM-bûl. Az
aznapi n-edik szonett, f´ltehetûleg valÂban, de akÀrhÀnyadik, remekbe szabott ars poetica. F´lmer¡lhet, hogy az olvasÂ tudomÀsul veszi a t¢nyt, hogy az ÁrÀstev¢kenys¢g
maga a mü, ¢s ebben az esetben nem kÁvÀncsi t´bb¢ magÀra a müre, az ÁrÀstev¢kenys¢gnek a produktumÀra. Nincs is sz¡ks¢ge rÀ, hiszen tudja, hogy mi a jelent¢se. Ezt
a vesz¢lyt elhÀrÁtja Tandori r¢szben stÁlusmüv¢szet¢vel, amely fogva tartja a figyelmet,
illetve ha az olvasÂ a nagy szÂt´megbe belev¢sz ¢s belefÀrad, ami olykor elker¡lhetetlen, akkor mÀsr¢szt ¢s fûleg az ÁrÀstev¢kenys¢g folyamatÀban idûrûl idûre remekmüv¢, hagyomÀnyos ¢rtelemben is remekmüv¢ koncentrÀlÂdÂ sürüs´d¢si pontok ä a
nagy versek ä sorÀval. Ez arra figyelmeztet, hogy a k´ltû szint¢zisteremtû mÂdszere
¢ppen nem zÀrja ki a hagyomÀnyosabb irodalomfelfogÀs Àltal ¢rt¢kteremtûnek tartott
eljÀrÀsokat sem. Tandori mindehhez bizonyos àtÀrgyi megfelelûketÊ is talÀlt; ezekhez
igazodva akÀr korszakolni is lehet pÀlyÀjÀt.
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A belsû, tÀrgyi-tematikai korszakolÀs elûtt azonban ¢rdemes megemlÁteni, hogy a
mütÀrggyÀ lett ÁrÀstev¢kenys¢g produktuma, a k´nyv is ¢rtelemszerüen mütÀrggyÀ
lett, ¢s ennek megjelen¢si formÀi is ¢rdekes mÂdon bontjÀk korszakokra a k´ltû pÀlyÀjÀt. A k´nyvtÀrgyak k¡lsû stÁluskorszakolÀsa nem fedi teljesen a pÀlya mÀsik szakaszolÀsÀt, de Àrnyalja azt. A àsÀrgaÊ k´nyv utÀn Tandori k´nyveit mintegy ´t ¢ven Àt
Maurer DÂra tervezte, A MENNYEZET °S A PADLñ, az àITT °JSZAKA KOALçK JçRNAKÊ,
a MI°RT °LN°L ¹R¹KK°?, a M°G íGY SEM, A MEGHíVçS FENNçLL, A ZSALU SAROKVASA,
a VALAMIVEL T¹BB ¢s a MINT EGY ELUTAZçS k¡llem¢ben stilÀrisan egys¢ges, grafikailag valÂban t¢rbeli tÀrgy k¢pzet¢t erûsÁti borÁtÂjÀval, belsû elûz¢klapjÀnak mintÀzatÀval. 1983-tÂl n¢hÀny ¢ven Àt Tandori maga tervezte k´nyveinek borÁtÂit. A FELT°TELES MEGçLLñ, a SçR °S V°R °S JçT°K, CELSIUS , A MEGNYERHETý VESZTES°G ¢s voltak¢ppen a Nat Roid-krimik tartoznak ide. A gondos grafikai kimunkÀltsÀg, sürü textÃra, kifinomult szÁnvÀlasztÀs hely¢be a feh¢r hÀtt¢ren a lazÀbb piros-fekete filctollrajz
¢s felirat l¢p: a hozzÀvetûlegess¢g, esetlegess¢g vÀllalt, Àtgondolt k¢pi megjelenÁt¢se.
A nyolcvanas ¢vek mÀsodik fel¢tûl a k´nyvek nem t´rekednek ilyen egys¢ges tÀrgyi
megjelen¢sre. Volt ugyan k¢t k´nyv, A BECSOMAGOLT VíZPART (1987) ¢s a VIGYçZZ
MAGADRA, NE T¹RýDJ VELEM (1989), amelyet Szemethy Imre tervezett, de az utÂbbi
nyomdailag igencsak gyeng¢n siker¡lt, ¢s valahogy ennek a kÁs¢rletnek elmaradt a
folytatÀsa. A KOPPAR K¹LDºS vagy a D¹BLINGI BEFUTñ (1992) ¢s az utÂbbi idûk k´nyvei mint k´nyvtÀrgyak stÁlusukban sz¢ttartÂk. °s ez is pontosan k¢pezi le azt a k´vetkezetes müv¢szi utat, amit a k´ltû a szavakkal jÀrt be. A k´lt¢szetelm¢letileg tÀrggyÀ
vÀlt vers fizikailag is tÀrggyÀ vÀlik, Àm ahogy a verstÀrgyat l¢trehozÂ nyelv pontatlansÀgÀval kikezdi a vers egys¢g¢t, ugyanÃgy bizonyul a k´nyvtÀrgy is illÃziÂnak. Jobb,
ha nem kelti azt a k¢pzetet, mintha t´k¢letes lehetne. Fontos mondatot Árt le Tandori
Ottlik G¢za posztumusz reg¢nye kapcsÀn HçNY ñRA BUDA? cÁmü cikk¢ben (N¢pszabadsÀg, 1993. augusztus 14.): àCsak tÃl nagy benn¡nk a hibÀtlansÀgvÀgy. HÀt ne. Egyszerüen
az van, hogy...Ê
A TALçLT TçRGY utÀn n¢hÀny ¢vig verseinek ¢s prÂzÀjÀnak fûszereplûi jÀt¢k medv¢k voltak, koalamackÂk, kiss¢ micimackÂs l¢nyek. Vel¡k jÀtszotta egyszem¢lyes, de
t´bbszereplûs gombfoci- ¢s kÀrtyabajnoksÀgait, pontosan r´gzÁtve az eredm¢nyeket
¢s r¢szeredm¢nyeket. A k´ltû aff¢le apafigurak¢nt vezette, irÀnyÁtotta a csapatot:
àDe most ä (nem, nem szabad
egy percem sem... nem, nem...!) csapatomat
kell megkeresnem. ýk nem kutyÀm-macskÀm!
ValÂsÀgosan ig¢nyt tartanak rÀmÊ
ä Árja A MENNYEZET °S A PADLñ (44)-ik szonettj¢ben. °s ez a szerep mindennapi ÁrnivalÂval lÀtta el. A MENNYEZET °S A PADLñ versei, az àITT °JSZAKA KOALçK JçRNAKÊ
versnovellÀi jelzik ezt a szakaszt. VilÀgukat jÂl szeml¢lteti a NAPPALI S¹T°TS°G cÁmü
filozofikus vers ä a vilÀg megismerhetûs¢g¢rûl, illetve a megismerhetûs¢g eszk´z¢rûl
(a megismerhetûs¢g eszk´z¢nek megismerhetûs¢g¢rûl) ä a MEDV°K MINDEN MENNYIS°GBEN (1977) cÁmü gyerekversk´tetbûl:
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àKarÀcsonyra a kismedv¢k
Szoba-VillanÂf¢nyt kaptak.
A szerkezet¢t kiismert¢k,
Eg¢sz nap villogtattak.
HÃsz tucat villanÀs alatt
Kiforrt a medve-Át¢let:
Ïöj f¢nyben lÀtjuk a dolgokat,
De valahogy t´bb s´t¢t lett!ÎÊ
MI°RT °LN°L ¹R¹KK°? cÁmü elsû reg¢ny¢ben k´zvetett vallomÀssal felfedi vÀlasztÀsÀt: tudatosan lemond az ´r´k ¢let, az ¢let meghosszabbÁtÀsÀnak hagyomÀnyos mÂdjÀrÂl, a csalÀdalapÁtÀsrÂl a nagy kÁs¢rlet, a müben ¢l¢s, a müv¢ lev¢s, a müv¢ vÀlÂ magamegsz¡ntet¢s ¢rdek¢ben. ValÂban, a medv¢k talÀn a kivonulÀst jelentik: antropomorfizÀlt jÀt¢kok, komoly jÀt¢kok, egy felnûtt müv¢szl¢t kÁs¢rleti kell¢kei, talÀlt ¢s
megtartott tÀrgyai. A medv¢kkel Ãjfajta k´z´ss¢get modellÀlt, ¢s annak minden pillanatÀt r´gzÁtette, r´gzÁtette egyben sajÀt ÁrÀstev¢kenys¢g¢t is, ÁrÂg¢phibÀival egy¡tt. A
betükbûl egy zÀrtsÀgÀban is v¢gtelen, nyitott vilÀg ¢p¡lt fel. A medv¢k tev¢kenys¢ge
az ÁrÂ k¢pzelet¢nek term¢ke, pszeudotev¢kenys¢g. Tandorinak azonban ezzel is le kellett szÀmolnia. Az ÁrÂ nem àteremtÊ vilÀgokat, ennyire sem t´rv¢nyszabÂ lÀtnok. HasznÀl bizonyos bevett irodalmi alakzatokat, megÁr vagy elront szonetteket, kimunkÀl
vagy ´sszeront alkaioszi strÂfÀkat, lÀtvÀnyosan für¢szpor-prÂzÀt tesz oda, ahol emelkedett lÁrÀt vÀr az olvasÂ ä tÀrgyait azonban, akÀrhogy is, talÀlja ¢s nem kitalÀlja.
A medv¢k helyett lassank¢nt Ágy àvalÂsÀgosÊ ¢lûl¢nyek k´lt´ztek Tandori ¢letmüv¢be: verebek. A verebek bû tizen´t ¢ve n¢pesÁtik be Tandori lakÀsÀt ¢s k´nyveit.
HangsÃlyozni kell, hogy hÃs-v¢r, ¢lû verebek, akik megszabjÀk a k´ltû napi- ¢s munkarendj¢t. Gondoskodni kell rÂluk, etetni a vak madarat, f¡vet szedni nekik, vitaminnal ellÀtni ûket. Tandori elmer¡lt az ornitolÂgiai szakirodalomban. °s ha mÀr lakÀsÀban tucatnyi ver¢bbel ¢l ä egyben hajnalonta hosszÃ ideig etette a k´rny¢k, a budai
vÀralja szabadon ¢lû verebeit is. A ver¢b, a müv¢ vÀlt valÂdi ver¢b k´nnyü pr¢dÀja az
irodalmi szimbÂlumvadÀszatnak: a ver¢b a sz¡rke, a semmilyen, a t´meg- ¢s Àtlagl¢ny,
¢rdektelen ¢s egyszerü, olyasmi, mint Walt Whitman füszÀla. Az ember. T´megl¢ny
mivoltÀban, ÀtlagossÀgÀban is egy¢ni, egyszeri, k¡l´nb´zû. A ver¢b ¢lûl¢ny, a ver¢bl¢t
valÂsÀgosnak nevezhetû t´rt¢n¢seit a k´ltûnek nem kell kitalÀlnia, csak r´gzÁtenie, tovÀbbra is bûven ÀradÂ nyelvi ¢s formai lelem¢nnyel.
Mire a kritika nekiszegezte volna vÀdlÂ ujjÀt (egy¢bk¢nt teljesen jogtalanul, hiszen
az amÃgy àverebesÊ CELSIUS -ban olvashatÂk p¢ldÀul Tandori m¢lyen megindÁtÂ k´ltem¢nyei sz¡lei halÀlÀrÂl, a NAP, °J S TOVçBB, a HALOTTAIM, °LýIM, AZ EGYSZERþ
HAZAöT , vagy feles¢g¢hez Árt vallomÀsa, A TIZENHETEDIK °V A MEGNYERHETý VESZTES°G cÁmü k´tetbûl), hogy k´lt¢szete àembertelenÊ, emberi ¢rz¢snek hÁjÀn volna,
hogy a k´ltû az emberi szenved¢s huszadik szÀzadi eszkalÀciÂja idej¢n holmi verebekre
pazarolja tehets¢g¢t, addigra ebben az orszÀgban is megkezdte t¢rhÂdÁtÀsÀt a z´ldmozgalom. Kider¡lt, hogy vÀrosi verebet menteni annyi, mint a k´rnyezetet v¢deni,
a ver¢b ugyanis maga a term¢szet. Tandori aff¢le budapesti Thoreau mÂdjÀra Ãgy
vonult ki a term¢szetbe, hogy itt maradt a vÀrosban. Szem¢lye fizikai valÂjÀban nem
vett r¢szt az irodalmi ¢letben, nem mutatkozott nyilvÀnosan, nem vÀllalt fell¢p¢seket.
Nem volt. De m¢gis, nÀla jobban senki nem volt jelen. K¢szÁtette feljegyz¢seit pÀrtfo-
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goltjairÂl, Szp¢rÂ, Pipi N¢ni ¢s a t´bbiek olyan ismertt¢ vÀltak, mint a n¢pszerü reg¢nyhûs´k. Nem az¢rt, mintha mindenki v¢gigolvasta volna a vaskos reg¢nyeket,
versk´tet-kompozÁciÂkat, egy idû utÀn valahogy a kritika sem lÀtszott k´vetni a pÀlya
alakulÀsÀt. De Tandori irodalmi jelenl¢te m¢gis kiker¡lhetetlen volt, a d´bbenetes term¢kenys¢gü k´nyv- ¢s folyÂirat-megjelen¢s m¢g az ÁrÀsmüvekbe csak felszÁnesen belepillantÂ olvasÂkba is szinte belesulykolta a verebek l¢t¢t, l¢t¡k fontossÀgÀt. Tandori
e mellett a mindenki szÀmÀra el¢rhetû, müvekben valÂ megmutatkozÀs mellett fel¢pÁtett egy sajÀtos szabÀlyokkal mük´dû, szakmÀn bel¡li, tehÀt kifel¢ lÀthatatlan magÀn-irodalmi ¢letet, kiterjedt levelez¢s¢vel. Azaz ez sem lett teljesen elzÀrva az Ãgynevezett olvasÂ elûl, amennyiben a nyilvÀnos müvekben emlÁt¢s esik errûl a magÀn-ÁrÀstev¢kenys¢grûl is, a k¢t szf¢ra nem vÀlik kett¢: ¢rintkezik egymÀssal. Ahogy k¢ziratos
verseket k¡ld´zgetett postÀn ismerûseinek, barÀtainak, az k¡l´n´s mÂdon nem hatott
regressziÂnak az amatûrs¢gbe. Az amatûrs¢get t¢nylegesen elvesztette, amint errûl a
T ALçLT TçRGY verse szÂl: immÀr ezek a magÀnmegnyilvÀnulÀsok is irodalmi k´zegbe
¢p¡ltek be ä irodalmi megnyilvÀnulÀs, irodalmi esem¢ny lett, mondhatni, ha Tandori
hajnaltÀjt bedobott valakinek egy levelet. Irodalmi mük´d¢se szubjektÁv tev¢kenys¢g¢tûl mintegy f¡ggetlenn¢ vÀlt, Szp¢rÂval valÂ foglalatossÀgainak leÁrÀsa semmik¢pp
sem valami romantikus ¢nkiÀradÀsk¢nt foghatÂ fel. ögy is mondhatnÀnk, ornitolÂgiai megfigyel¢sekbûl tÀplÀlkozÂ lÁrÀja ontolÂgiai probl¢mÀt old meg komoly elt´k¢lts¢ggel.
A verebeknek szentelt mÀsf¢l ¢vtized utÀn Tandori gy´ny´rü k´ltem¢nyekben siratta el halott madarait. °s a privÀtszf¢rÀjÀba, k´zelebbrûl vÀraljai-waldeni lakÀskunyhÂjÀba hÃzÂdÂ k´ltû egyszer csak k¡lf´ldi lÂversenypÀlyÀkrÂl kezdte k¡ld´zgetni beszÀmolÂit. Ez volt Tandori Ãjabb, ez ideig utolsÂ nagy vÀltÀsa: a medv¢k ¢s a verebek hely¢t a lovak vett¢k Àt. A lÂversenyz¢s nem p¢nzszerz¢si versenyszenved¢ly,
hanem jÀt¢k. A nagy koala kÀrtyabajnoksÀg jÀt¢k-vilÀga, a madarak komoly valÂ-vilÀga utÀn most a k´ltû a lÂversenypÀlyÀk valÂsÀg-jÀt¢kÀnak zÀrt rendszer¢bûl hozza
l¢tre sajÀt v¢gtelen¡l nyitott mindens¢gmodellj¢t. Ez a jÀt¢k ¢rintkezik az Ãgynevezett
valÂsÀggal, annak p¢nzvet¡let¢vel, sportjÀval, ehhez utazni kell, szÀllodÀkban megszÀllni ä szemben a koalavilÀggal, amely hÀtat fordÁtott a k¡lvilÀgnak. A lÂverseny a
k¢t korÀbbi szakaszt egyesÁti. ögyhogy a jÀt¢k helyett talÀlÂbb szÂ talÀn a jÀtszma. OntolÂgiai jÀtszma. Ahogy a ver¢b, Ãgy a lÂ sem k´ltûi szimbÂlum, nem metafora. A ver¢b
ver¢b, a lÂ lÂ. Konkr¢t lovak szerepelnek ezekben a müvekben, konkr¢t neveken.
Konkr¢t futamok konkr¢t nyertesei vagy vesztesei. A k´ltû pedig viszi magÀval D´blingbe, D¡sseldorfba, Epsomba, PÀrizsba a r´gzÁt¢s eszk´z¢t, az ÁrÂg¢pet.
Tandori lÂversenyes term¢s¢bûl a KOPPAR K¹LDºS (1991) cÁmü prÂzaversk´tet¢ben a TALçLT TçRGY-ban megkezdett teremtû nyelvi lebontÀs Ãj szintre emelkedett.
Most mintha el¢rkezett volna mÀr a sz¢tszerelt, megrongÀlt nyelv lehetûs¢geinek v¢gsû hatÀrÀhoz. A KoppenhÀgaäPÀrizsäK´lnäD¡sseldorf-i kalandozÀsairÂl szÂlÂ versek
¢kezetek n¢lk¡l, szÀnd¢kos sz´vegromlÀsokkal, a grammatika alapelemeinek eltorzÁtÀsÀval mÀr a viszonyszavakbÂl ¢pÁthetû relatÁv k´lt¢szetet is k¢ts¢gbe vonja. A nyelv
Ãgy hasznÀlhatatlan, ahogy van; a sz´veg elemi szinten is ellenÀll az olvasÀsnak. A k´ltû
egyre messzebb mer¢szkedik. °s egyre messzebb ragadja olvasÂjÀt. De vajon aki k´vette a ver¢bk´nyvek r¢szletezû naplÂit, k´vette a ver¢blÁra versfolyamait, tudja-e ide
is k´vetni? TÀviratnyelv vagy szÀmÁtÂg¢pnyelv-parÂdia? TitkosÁrÀs? DesifrÁrozni kell
Tandori sz´vegeit? °s mi a nyeres¢ge, ha igen?
A Tandori¢hoz foghatÂ k´ltûi kÁs¢rletet ilyen bÀtor, kitartÂ k´vetkezetess¢ggel nem
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sokan v¢geztek a huszadik szÀzadban. KorÀbban is kevesen. Szinte a nagy ´npusztÁtÂ
romantikusok bÀtorsÀgÀra vall, ahogyan egzisztenciÀjÀt ennek a kÁs¢rletnek rendeli
alÀ. A romantikus k´ltûk, Shelleytûl Puskinig a teremtû k´lt¢szet büv´let¢ben ¢let¡ket
sz¡ntett¢k meg, mert ¢let¡ket oltottÀk a mübe. A romantikus felfogÀs szellem¢ben
fogalmazva: a müv¢szet àoltÀrÀnÊ felÀldoztÀk ¢let¡ket. A kultikus emberÀldozatnak
ez a modern vÀltozata a modern irodalmat kultusz tÀrgyÀvÀ tette. Tandori Àldozata
nem kisebb, k´lt¢szete ¢ppÃgy sorslÁra, csak ¢pp abbÂl a f´lismer¢sbûl indul ki, hogy
a szem¢lyes lÁra hitele k¢ts¢gess¢ vÀlt, t´bbek k´z´tt az egy¢nis¢g romantikus kultuszÀnak ki¡resed¢se miatt. Az irodalom ¢ppens¢ggel lehet kultusz tÀrgya, de az irodalom tÀrgya akkor sem a kultusz. Tandori Ágy sorsÀt szem¢lytelenÁtve v¢gzi kÁs¢rlet¢t.
A kockÀzat persze nem kisebb, mint elûdei¢ volt.
Az a nyelvkezel¢s, amit legtisztÀbb formÀjÀban û valÂsÁtott meg a magyar k´lt¢szetben, korÀntsem bomlÀsterm¢keket hozott ¢s hoz l¢tre. Paradox mÂdon az Ázeire szedett, Ázeiben is megrongÀlt nyelvi ter¡leten teremnek meg azok a versek, amelyek a
k´lt¢szet mindenkori l¢tjogosultsÀgÀt ¢s ¢leterej¢t bizonyÁtjÀk. àSz¢pÊ versek, a modern emberi l¢t alaphelyzeteit meg´r´kÁtû müvek, az elt¢veszthetetlen hangon megszÂlalÂ, tiszta lÁra. Ennek a lÁrÀnak az alapjÀt az a jellegzetes stÁlusmüv¢szettel megformÀlt nyelvi k´zeg adja, amit Tandori folyamatos ÁrÀstev¢kenys¢ggel tart mük´d¢sben.
Minden, amit Ár, magÀban foglalja, hordozza vilÀgÀnak teljess¢g¢t. Innen szikrÀzik f´l
idûrûl idûre az Àram¡t¢sszerü, magasfesz¡lts¢gü, nagy k´lt¢szet. Ennek a k´lt¢szetnek mÀsik paradoxona (ÀltalÀban minden k´lt¢szet legbensûbb titka): hogy az ontolÂgiaivÀ m¢lyÁtett ä v¢gletes szubjektivitÀsÀt programszerüen tÀrgyiasÁtÂ, szem¢lyess¢g¢t t¢nny¢ szem¢lytelenÁtû ä lÁra egyik legizgalmasabb r¢tege ¢pp a figyelmet parancsolÂ hang. MegszÂlalÀsa megteremti a maga ter¢t. °s ez a hang mindenf¢le teoretikus szem¢lytelenÁtû gesztus dacÀra: Tandori hangja. A szem¢lyes ¢rintetts¢g megmutatkozÀsa az eltÀvolÁtÂ tÀrgyiasÁtÀsban. Mint klasszikus sz¢ps¢gü (1938ä ) cÁmü
verse a M°G íGY SEM-bûl:
àItt egyensÃlyozok
egy gondolatjelen,
nem k¢rd¢s: Ïçt¢rek-e valahÀra...Î!
Egy hÁdfû mÀr amott
olyan szilÀrdan Àll.
(VÀrhatsz, zÀrÂjelem!)
Be¡l´k egy Canal
Grande-parti teÀra.
HÁd- s palotasorok:
Ágy-Ãgy megismerem
cikcakkotok, mÀr mÀsodjÀra jÀrva.
Ki-be fordulgatok;
canarino-madÀr
kis ¢nek¢t lesem,
mÁg vÀrok a Canal
Grande-parti teÀra.
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C´l´p´n vÁz lotyog,
csÂnakfenekeken.
S egy cukorpapÁrt ejtek a Canal-ra.
Valami hogy lobog!
S f¢nylik egy kiskanÀl,
mÁg citromszeletem
Àrnya hull a Canal
Grande-parti teÀra.
Hogy bealkonyodott!
Hüv´ss¢g a vizen,
s a Rialto bazÀrjain fatÀbla.
Ugye, maradhatok?
(Ha mÀr ä! Ha mÀr ä! Ha mÀr ä!)
Kitûl k¢rdezhetem?
...Most egy hajÂ beÀll,
vÀlaszomra se vÀrva.Ê
Tandori k´lt¢szet¢ben e lÁrai magaslati pontok sz¢lesebb k´rnyezete k¢ts¢gkÁv¡l
alig belÀthatÂ. A Tandori-¢letmü ennyiben talÀn hasonlÁt az amÃgy oly k¡l´nb´zû William Blake k´lt¢szet¢re. A nagy testü, kevesebbek Àltal befogadhatÂ müvek sora a kritikusok, irodalomt´rt¢n¢szek, szakavatott hozzÀ¢rtûk mindenkor gazdag vizsgÀlÂdÀsi
terepe lesz: ami t´rv¢nyszerüs¢g levonhatÂ müv¢szet¢nek szerkezet¢re, belsû szervezûd¢s¢re ¢s filozÂfiÀjÀra n¢zve, nyilvÀn ennek alapjÀn. De ott vannak az id¢zhetû, megjegyezhetû, kÁv¡lrûl megtanulhatÂ versek, az antolÂgiadarabok, amelyek, k´nnyüszerrel megjÂsolhatÂ, jelentûs helyet biztosÁtanak a k´ltûnek a magyar lÁra fejlûd¢st´rt¢net¢ben. E szerep fontossÀgÀt mindenekelûtt az adja, hogy hagyomÀnyos ¢rtelemben felfogott (ha ugyan tudjuk, mit is jelent az) ¢s befogadhatÂ irodalmat, hasznÀlhatÂ ¢s ¢lvezhetû lÁrÀt k¢pes nyÃjtani. Verseket, amiket ¢rdemes elolvasni. Mert
àjÂkÊ. Mert àsz¢pekÊ, feledhetetlenek. Mert nemcsak arra alkalmasak, hogy modern
¢s m¢g modernebb k´lt¢szeti elm¢leteket ¢lesÁts¡nk rajtuk, hanem arra is, hogy ilyen
hagyomÀnyos (hagyomÀnyosan meghatÀrozhatatlan) fogalmakat alkalmazzunk rÀjuk. De hÀt ¢ppen ez a kÁs¢rlet l¢nyege: a k´lt¢szet folyamatos ¢rv¢nyess¢g¢nek bizonyÁtÀsa.
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DOKUMENTUM. TE D. LAUDAMUS...
(àlaudÀciÂÊ)

Tisztelt H´lgyeim ¢s Uraim,
aki most szÂl, Ãgy ¢rzi, zÀrÂra elûtt teszi, r¢szint bÀnatos, r¢szint pedig s¡rgetû okkal.
MelankÂliÀval, t´bbel; s minek csodÀlkozni, ha mÀr tÁzvalahÀny esztendûvel ezelûtt
jelen (el´l) ¡lû KarÀtson Endre, tudÂs, sz¢pÁrÂ ¢s nemzed¢ki tÀrs ¢ppen a mikesi hangulatokban v¢lte meghallani a Commandeur, a àKormÀnyzÂÊ: az idû d´ngû, fenyegetû
l¢pteit. ¹nsajnÀlat? Aggodalom is, hÀtha ä bÀrminû ez idei àbedolgozÂsanÊ f¢nyes siker ellen¢re ä ¢ppen a mostani lesz megint, Àt¢rezve, az àutolsÂÊ, ha mi, nyugatiak
fogyunk, fogyatkozunk, s utÂbb esztendû, talÀlkozÂ nem mÃlik el nekrolÂg n¢lk¡l.
Sorolva vesztes¢get, szorÁtkozva a legjobb, leghüs¢gesebb ¢s a hely szellem¢vel cinkos,
annak ¢vente egyszer àkoncessziÂtÊ tevû barÀtokra: ha nincs mÀr k´zt¡nk a stockholmi k´ltû, Thinsz G¢za ¢s a londoni k´ltû, SiklÂs IstvÀn, k´r¡nk perem¢rûl az itt netÀn
fizikai mivoltÀban nem fogadott, de szellem¢vel, jelleg¢vel oly ideillû, jelen l¢vû amerikai po¢ta, Bakucz JÂzsef, mÃltÀval mondhatni, v¢le v¢gk¢pp mondandÂn, hogy tev¢kenys¢g¢vel alighanem a legkivÀlÂbb ritkulÂ nyugati glÂbuszunkrÂl, nincs, hallgatÂk¢nt a jobbra-balra mosolygÂ (àl¤chelÊ-û), de oly szigorÃ Át¢letü hollandän¢met festûasszony, Rektenwald ZsÂka, ki magyari vilÀggal ¢s nyelvvel is vissza-visszab¢k¡lûen
jÀrt ide; nincs keserny¢s esz¢vel, szem¢rmes vakolÂ jobbÁtÀsÀval ¢s àkatolscheÊ bujkÀlÀsÀval (kisebbs¢gis¢g¢vel) a feledhetetlen szervezû, N¢meth SÀndor avagy n¢hai, k¢t
munka k´z´tt egy d¢lutÀnra-est¢re ¢rkezett elûadÂjuk, a b¢csi b´lcselû, HanÀk Tibor,
s persze sem Cs. SzabÂ LÀszlÂ, sem pedig SzabÂ ZoltÀn: ¢let-halÀl mezsgy¢j¢n HanÀk,
sÁrban mÀr ûk mind, a t´bbiek.
Keveset m¢g elv¢gezni maradtunk maroknyian nyugatiak, lett¡nk sietûsek: Ágy
akartan a mai alkalommal is, hÀtha utolsÂval: kieg¢szÁteni, beteljesÁteni idei irodalmi
dÁjjal azt az eszm¢nyi àMikes-akad¢miÀtÊ, àMikes-PantheontÊ, mely, lÀm, ¢vi k¡l´nk¡l´n, elt¢rû Ázl¢sekkel tett javaslatokbÂl Ãgy Àllt ´ssze, 1980 Âta, hogy lassan szinte
senki nem hiÀnyzik belûle, kit az ¢rt¢kpÀrtolÀs ¢s a fontolgatÂ modernitÀs ide kÁvÀnhatna, olvasva f´l nem is teljes n¢vsort: NÀdas P¢ter, EsterhÀzy P¢ter ¢s HajnÂczy P¢ter, Krasznahorkai LÀszlÂ ¢s a magyarhoni MÀrton LÀszlÂ, Pusztai JÀnos avagy a vÀltozatlanul sz¢pÁrÂnak tekintett FÀbiÀn LÀszlÂ, RÀba Gy´rgy, Petri Gy´rgy ¢s ä az ´sszn¢pire ¢s ´ssznemzetire oly helyeselhetûen meg kÁvÀnatosan ä a vajdasÀgi àmodernistaÊ, Tolnai OttÂ, az eszt¢ta RadnÂti SÀndor ¢s F´ld¢nyi F. LÀszlÂ, keresg¢lve nyilvÀn m¢g mÀsok is... Nos, f¢nyes a lista, n¢k¡nk rossz lelki´sm¢rettel is egyetlen nagy
hiÀnnyal; gyorsan k´ll pÂtolni, ideÁrni, f´lv¢sni, sietve megelûzni amaz enyh¢n nevets¢gest is, ha holnapra, tavaszra hazai Kossuth-dÁjast ä minek persze ¢rdem¢vel, szerep¢vel n¢ki mÀr r¢ges-r¢gen kellett volna lennie.
Nevezz¡k meg hÀt ût: TANDORI DEZSý-t, mÀra tereb¢lyes ¢letmüben kiteljesedû
k´ltût, ÁrÂt, müfordÁtÂt, szÁnpadra, sajÀtosra nagyon vÀrt drÀmaÁrÂt, essz¢istÀt, szÀmos
ifjÃsÀgi ¢s gyerekk´nyv szerzûj¢t, sût, rÀadÀsul, alkalmi k¢pzûmüv¢szt.
Mily okkal, mi¢rt ût? Tudjuk, a legevidensebb ¢rvek a legdurvÀbbak ¢s a leginkÀbb
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vitathatÂk. Gyerekesek akkor, ha azt jelezni, hogy a (legalÀbbis n¢k¡nk) legnagyobbat;
nehezen pontosÁthatÂk pedig akkor, ha korban, szerepre, hatÀsra, kisugÀrzÀsra alkalmazva: hogy egy adott szakaszban (megint csak n¢k¡nk: tovÀbb is): a legfontosabbat.
KibÃvÂnk, ments¢g¡nk egyikre: jÂl kÁnÀlkozÂ tekint¢ly¢rv; mÀsodikra: elûszÂlÁthatÂ tanÃskodÀs.
Mert, Áme, a legnagyobbat mondta, hasznÀlta mÀr Tandori Dezsûre a k´zismerten
tolerÀnsan szigorÃ v¢lekedû, szavai sÃlyÀt a formÀtumossÀg ¢rdek¢ben is m¢rlegelni
szeretû RadnÂti SÀndor, kirûl, amÃgy alkatilag meg elsûbb ¢rdeklûd¢ssel enyhe tÃlzÀs
volna azt ÀllÁtani, hogy a tandoris, àt¢d¢sÊ miszt¢riumnak fontoskodÂ tovÀbbsuttogÂja
¢s k´d´sÁtûje. ý, àSÀndor ÃrÊ Ágy, m¢g 1984-ben, akÀr n¢mely parlagi Ázl¢s ¢s barÀtsÀgtalan hivatal ellen¢ben: àk¢t legnagyobb ¢lû lÁrikusunk, We´res ¢s TandoriÊ; szint¢n û,
'87-ben, elismerve ¢s m¢ltatva àTandori szuver¢n ¢s vilÀgÀramlatokkal egyidejü müv¢szet¢tÊ.
TanÃt rÀ, a mÀsikra, hogy eme legkivÀlÂbb, TD (àt¢d¢Ê) egyszersmind a legfontosabb müv¢szeti szem¢ly is volt a hetvenes ¢vekben, a nyolcvanasok elsû fel¢ben, t´bbeknek, f´lÃjult felismer¢ssel mÀig akÀr; tanÃt, innen a terembûl, a sorokbÂl, a sarokbÂl, Beke LÀszlÂt, müv¢szett´rt¢n¢szt, a hazai k¢pzûmüv¢szeti modernitÀs egyik legÀtgondolÂbb elûremozdÁtÂjÀt, kit alkalmasint nemcsak olvashattunk szerzûnkrûl, de kivel az esztendûk, idestova negyedszÀzad sorÀn f¢l- f¢l ¢jszakÀkat Àtbesz¢lgett¡nk rÂla;
s nem v¢letlen, ha ¢ppen v¢le vagy az öj Zenei StÃdiÂs zenetudÂssal, W. AndrÀssal ä
mert Tandori jelleg¢hez, szerep¢hez tartozik, hogy netÀn t´bb szellemi ¢s lelk¡leti
cinkossÀgra, ¢rz¢kenys¢gben ´sszehangolÂdÀsra talÀlt ¢s talÀl a müv¢szeti ¢s zenei k´zegben, mint az û kikezdhetetlen f¡ggetlens¢g¢vel ¢s ä iskolak¢nt, epigonk¢nt ä k´vethetetlens¢g¢vel nehezebben barÀtkozÂ, ÀtlagÁzl¢s¢ben ÂmÂdibb, mozdulni neh¢zkesebb, finitistÀbb s n¢ha bizony otrombÀbb ÁrÂtÀrsadalom ä hol ¡tk´zhet m¢g, rÀadÀsul, nem csek¢ly f¢lt¢kenys¢gbe, ¢ppen a nÀla m¢g term¢kenyebbek, de zs´rt´lûdûbb grafomÀnok, àprovinciÀlistÊ nem kev¢sb¢ provinciÀlisan csep¡lû s¢rtettek k´r¢ben, kik ä àbagoly mondja ver¢bnekÊ ä elsûk¢nt az û sz´vegbûs¢g¢t ¢s k´tetei szÀmÀt
lobbantanÀk szem¢re.
De hÀt àfontossÀgÊ, mondtuk, noha mondani k´nnyebb, mint bizonyÁtani; amÃgy
filolÂgusmÂdin megnyugtatÂn csak utÂlag, ha eml¢kiratokbÂl, k´zz¢tett levelez¢sekbûl, ´sszesÁtett v¢leked¢sekbûl. Holott a fontossÀg m¢gsem l¢gbûl kapott fogalom; tudja, ki mÀr korokat meg¢lt, hinni is k¢sz àbecs¡letszÂraÊ. Vagyis hogy a magyar irodalomban ¢s szellemi ¢letben Ottlik G¢za p¢ldÀul fontos, fÂkuszban lÀtott szem¢lyis¢g
volt, akkor is, midûn mÀr hosszÃ ¢vek Âta egy sort sem k´z´lt, jÂszerivel nem is nagyon
Árt; t´bb, folyamatos ÁrÀssal-k´zl¢ssel M¢sz´ly MiklÂs, de azzal is, hogy lehetett tudni,
puritÀn pontossÀg ¢s ethosz ott sz¢kel a kisoroszi kalyibÀban; fontos persze, filmeken
tÃl JancsÂ MiklÂs, a àkûvÀgÂ´rsi szabad respublikaÊ parancsnoka, de forgatÂk´nyvekre tÀrsszerzûje, HernÀdi Gyula is, kinek egykori àjÂ korszakaÊ n¢lk¡l sok minden nem
lett, nem Ãgy lett volna a magyar elbesz¢lûirodalomban, erÂsz a politikÀban, erk´lcsi
modellÀlÀs a k´ztev¢kenys¢gek bord¢lyÀban ¢s barbÀrsÀgÀban ä nem Ãgy lett volna
KonrÀd se, S¡k´sd avagy Dobai sem; vagy hogy fontos volt, mily fontos, teljess¢ggel
f¡ggetlen¡l kev¢sb¢ ismert (¢s n¢k¡nk àmuzeÀlis szigorralÊ nem is oly meggyûzû) tiszta festûi munkÀitÂl, vagy akÀr a k´ltûn¢l ¢s gondolkodÂnÀl is inkÀbb: a szÂkrat¢szi
nagy elûhÁvÂ ¢s inspirÀtor: Erd¢ly MiklÂs.
De mitûl volt, lehetett a We´res utÀni k´lt¢szetben legkivÀlÂbb egy adott korszakban a àlegfontosabbÊ is? Szakasz ¢ppen, kor reÀ a magyarÀzat: melyben indult, mely
¢ppen v¢le reÀk´vetkezett. A kor: a rusnya, bunkÂ, kulÀkos brezsnyevi-kÀdÀri tespe-
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d¢s kora; ne feledj¡k azt sem, milyen megf¢lemlÁt¢sekkel, zsarolÀsokkal, Âcska m¢zesmadzag-rÀngatÀssal. S akkor volt, szinte orszÀgos unikumk¢nt a Tandori-f¢le tartÀs:
a pÀtosztalan, minden ´nsajnÀlattÂl mentes ¢s szinte t´k¢letesen term¢szetes negligÀlÀs
¢s kivonulÀs: az, ahogy egy normÀlis hajlamÃ, a h¢tk´znapisÀgban persze gyakorlatiasan jÂzan ¢s elsûre inkÀbb derüs, jÀt¢kos, mint dÃlt vagy szenvedû alkat, ¢p, eg¢szs¢ges fiatalember k¢pes a k¡lvilÀgbÂl is megannyi jelzett t¢ren ¢s mÂdon kivonulni,
csak hogy f´lmutathassa: ott, a DunÀra n¢zû LÀnchÁd utca 23.-ban, a negyedik emeleten, '68-ban, '78-ban, '88-ban Ãgy ¢l, mintha nem is abban a rendszerben: bezÀrkÂzva,
tÀrsakkal, sz´vets¢gesekkel, munkÀhoz juttatÂkkal is inkÀbb csak telefonon ¢rintkezve, jÀtszadozva, hitves¢vel befogadott verebeiket gondozva (àmüveld meg kertjeidet,
müveld meg verebeidet!Ê), gatva, getve, ahogy nyomÀn lexikalizÀlÂdhat a kis nyelvi
lelem¢ny: Árni, olvasni, fordÁtani ä de szÂra, ellens¢ges, megvetû nyÁlt szÂra sem m¢ltatva ûket, azokat; adjuk meg, k¡l´n, ha kell: dics¢rve, hogy a manapsÀg m¢giscsak jÂval-jÂval elfogadhatÂbb ezeket sem!... °lni, Ãn. àszocializmusbanÊ, kÀdÀri berendezked¢sben, szemrebben¢s n¢lk¡l, hiszen elûjogÃ belesz¡letettk¢nt, àvÁzivÀrosi ÃrifiÃk¢ntÊ
ä jelzû csak konstatÀlÂ, dehogy cinkoskodÂ, persze elmarasztalÂ sem, idegenkedû is
mi¢rt lenne, ha minûsÁtettje, az egyik legtolerÀnsabb ¢s legtapintatosabb alkat s¢rtve
a tÀvolabb tartottat sem akarja amÃgy szociÀlisan àelidegenÁteniÊ. °lni egyszerüen,
mint egy nem is drÀmaian tÃl-, k´r¡lm¢nyekkel immÀron csak az Àt¢l¢sre berendezkedû polgÀr, Ãjfent jelzûsÁts¡nk, ha mÀr tanulmÀnyi het¡nk bujkÀlÂn, kibukÂn k´z´s
indÁt¢ka, hogy keress¡k mindahÀnyan, azonosÁtjuk ¢s agyagbÂl-t¢glÀbÂl eszm¢nyin
igyeksz¡nk f´l¢pÁteni a POLGçR-t; kiss¢ àmÀraisÊ vagy àottlikosÊ budai polgÀr, voltleendû spiritualizÀlt ànemzeti k´z¢posztÀlyÊ egyik lehets¢gesen sz¢p müv¢szi-¢rtelmis¢gi p¢ldÀnya; s ott, Ágy a kis-k´znapi nyügben ¢s fegyelmezett gondokban is csak
annyi alkotÂi àfurorralÊ, furcsasÀggal, hÂborttal, mely ugyan belsû ig¢ny, de elfogadhatÂ r¢sze a k´z¢rdeklûd¢st is ajzÂ àpo¢tikai strat¢giÀnakÊ, ¢rtve Ãgy, hogy a maga
mÂdjÀn nagy àstrat¢gaÊ volt persze We´res, Pilinszky (hajh!) vagy Ottlik is... Vagyis
tenni Ãgy, mÁg egy¢b rÀciÂ engedi, mintha a àpo¢taÊ ¢let¢t, ¢letvitel¢t a sz¡rrealistÀn,
megjel´lten k´ltûi hasard objectif, az àobjektÁv v¢letlenÊ irÀnyÁtanÀ, à¡zeneteivelÊ vez¢reln¢: utcÀkon kÂborolva (hiszen az àelzÀrkÂzÂÊ: nagy àmagÀnyos kÂszÀlÂÊ) c¢gtÀblÀktÂl embl¢mÀkig, menni londoni, egyk¢nt àTandooriÊ-nak cÁmzett hindu vend¢glûktûl ä nev¢ben ha ott a d'Or ä aranymÁvesig, p¢nzvÀltÂig, bazÀrig, csillagfoltÃ ver¢btûl
csillagjegyü paripÀig, szÂtÂl madaras rajzolatig, tÀblÀig.
Megvet¢s, radikÀlis elutasÁtÀs, bezÀrkÂzÀs, elzÀrkÂzÀs? így sem persze, hiszen a jelz¢snek csak Ãgy van ¢rtelme, ha szÀnd¢kot k´z´l, mÀs rendet, nagysÀgrendet, t¢tet
ism¢r. Mert TD ¢rdeme ¢s lelem¢nye, hogy midûn szigorÃ, k´vetkezetes tervez¢ssel
kimutatta, mily ¢deskev¢s k´ze a magyari posvÀnyosodÂ ¢s oly gusztustalanul puhulÂ,
p¡ffedû àdiktatÃrÀhozÊ: tev¢kenyen volt û legnyitottabb a szellemi ¢s müv¢szi nagyvilÀgra, mozdulatlansÀgban az egyidejü, pÀrhuzamos mozdÁthatÂsÀgokra. Mert Ágy
kell tudni, hogy ez az ´nmagÀt lakÀsb´rt´nre Át¢lû meg egy¢b ÀltalÀnos (¢s hozzÀ: szem¢lyes) okokbÂl orszÀghatÀrok k´z¢ zÀrt, de t´bb nyelven olvasÂ s angolul meg n¢met¡l jelesen tudÂ ifjÃ (f¢rfiÃ) k´zben fennh¢jÀzÀs, kirekesztû sznobsÀg ¢s ravaszkodÂ
lopkodÀs n¢lk¡l, szinte naiv bizalommal minden kincs¢t megosztani k¢sz nyÁltsÀggal
¢s ´nzetlen szolgÀlatban, k´nnyed¢n viselt irdatlanra szaporodÂ egyetemes müvelts¢g¢ben t´bbet tudott a modernitÀs nagyvilÀgÀrÂl (meg jÀrul¢kost a modern szemmel
mindig Ãjra¢rtelmezhetû, ¢rtelmezendû klasszikus hagyomÀnyrÂl), mint akÀr szak¢s nyelvspecializÀlt honfitÀrsai. Legyen betÀjolÀsra ¢s k´zvetett jellemz¢sre is, ki min-
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denkit fordÁtott û tonnaszÀmra: Angelus Silesiust ¢s Traklt, Gottfried Bennt ¢s Michaux-t, Rilk¢t ¢s ä a mi szimatunkkal a legfontosabbk¢nt ä Samuel Beckettet; Brechtet, Nestroyt ¢s Kleistet; Faulknert, Handk¢t ¢s Doderert; Karl KraustÂl az eg¢sz AZ
EMBERIS°G V°GNAPJAI-t, Goeth¢tûl a WILHELM MEISTER -t, Musil szÀzados remekmüv¢t, A TULAJDONSçGOK N°LKºLI EMBER-t, Schopenhauert, s nem tr¢fa, hogy LukÀcs
Gy´rgytûl is A REG°NY ELM°LET°-t ¢s a HEIDELBERGI ESZT°TIKç-t, s noha a szerzû
hÀrom egyezm¢nyesen elfogadhatÂ finom lelk¡letüj¢bûl eme kettût, TD alkatÀra ¢s
v¢leked¢seire semminû nyommal.
Vagyis àt¢d¢Ê lett mÀr jÂ korÀn, egyszerüen fordÁtÂk¢nt az eurÂpai meg amerikai
modernitÀsnak ¢s n¢mely àavantgardeÊ-nak pÀratlan magyari àÀtlapÀtolÂjaÊ; t´bb,
hogy Ãgy, megem¢sztetten ¢s ´nt´rv¢nyüen hitelesebb meghonosÁtÂja, Ãjrateremtûje,
mint bÀrki, bÀrmely csoportosulÀs akkor nyelv¡nk´n, hatÀrokon is tÃln´vû kulturÀlis
k´zegeinkben; meggyûzûbben, àsimÀbbanÊ ¢s term¢szetesebben, mint akÀr a pÀrizsi
(utÂbb pÀrizsiäb¢csi) Magyar Mühely vagy a vajdasÀgi öj Symposion. TandoribÂl akaratossÀg, szajkÂzÀs, szÀjt¢p¢s, g´rcs, berezelt harÀcsolÀs n¢lk¡l (ha van, ki csak madarai
àtollÀvalÊ...) lett: mik¢nt ànû a füÊ: az egyszem¢lyes, cs´ndes magyar avantgarde; kedvesen,
nyÀjasan, virtuÀlis olvasÂt ¢s k´z´ns¢get dehogy gl¢dÀba rÀntani, polgÀrt (bolsÀkot,
kulÀkot) sem erûvel pukkasztani, csak mondani, csinÀlni a maga legevidensebb mÂdjÀn (TD ebben is az àevidencialistaÊ): ez van, lehet, ha m¢gis, f¡ty¡l¡nk rÀ, ezt kÁnÀlom.
így, ilyennek lett akkor û, TD; tudtuk, ¢rz¢kelt¡k mÀr idej¢ben; utÂlag pedig, ha
sz¡ks¢ges, k´teless¢g is a t´rt¢n¢szi igazsÀgszolgÀltatÀs ¢s restituÀlÀs. Alig mÀsk¢nt,
azaz: hogy volt emÁgy l¢nyegi eleme, sokaknak betÀjolÀsi vagy eny¢szpontja a magyari
¢s ´sszmagyari kulturÀlis ¢s civilizÀciÂs magyarsÀgban ama hetvenes, kora nyolcvanas
¢vekben; akkor is, ha n¢mely t´rt¢n¢szek ¢s szociolÂgusok, tÀrsadalmisan gyorsan csomÂzÂ irodalomt´rt¢n¢szek ¢ppen eme szellemileg fordulatos hetvenes ¢veket nevezik
ä PrÀga, '68 bukÀsa, a gazdasÀgi reform megf¢kez¢se, agrÀrlobby ¢s a t´bbi ä a
àvisszaes¢sÊ ¢s a megtorpanÀs szakaszÀnak. Az viszont, ki ajzott t¡relmetlens¢ggel ¢s
eszt¢tikai vÀrakozÀsokkal leselkedett a mÀr-mÀr engedm¢nyesedû kÀdÀrizmus kertjeinek aljÀn, mÀsk¢nt ¢lte meg a àf´lmenûnekÊ tudott hatvanas ¢vtizedet, melynek
irodalmi f¢mjelzûi voltak, k¡l´n´sebb utÂgyalÀzkodÀs vagy vissza-kiokÀdÀs n¢lk¡l:
MesterhÀzi Lajos ¢s Darvas JÂzsef, SÀndor KÀlmÀn, Moldova vagy Galambos ¢s SzilvÀsi Lajos, koncessziÂnak alja-Pasar¢t ¢s RÂzsadomb, szeretem-nemszeretem, dics¢rni
is HöSZ ñRç-s f¢ligazsÀgok (f¢lhazugsÀgok), szentimentÀl-naturalizmus, neh¢zkes moralizÀlÀs, olvasÂk kedvenc¢vel ¢s lektürre talÀn maradÂbb n¢vvel: a SzabÂ Magda-f¢le
mikrohitelben ¢s cinkossÀgbÂl tunkolÂ irÀly ä nem k¡l´n ´r´m¡nk ànagyasszonyokatÊ
sem s¢rtegetni. Holott a valÂsÀg, eszelûs meggyûzûd¢s¡nkkel ¢s egykori boldogÁtÂ lelkesed¢s¡nk visszasiratÀsÀval, de az esetlegesen, az egy¢nin tÃl is a k´z´s, megoszthatÂ
¢lm¢ny, Àt¢l¢s, meg¢l¢s kikiÀltani valÂ igazolÀsÀval, hogy kiteljesedni a hetvenes ¢vekkel j´tt el a k´z´s szenzibilitÀs nagy f´lszabadÁtÀsa. S akkor mÀig f¢nykornak tudhatjuk
azt a jÂ mÀsf¢l ¢vtizedet, midûn kiteljes¡lt JancsÂ MiklÂs ¢s volt mÀr, k¢sz¡lt àIpartervÊ; midûn Tandori Dezsû k´r¢, n¢ha csak a neve mell¢, ama globÀlisbÂl f´lÁrhatÂ
volt, lett Beke LÀszlÂ irÀnyÁtÂ munkÀssÀga ¢s N¢meth G. B¢la Arany JÀnost olvasÂ
szeminÀriuma (a k¢sûbbi àtank´nyvÁrÂkÊ), HalÀsz P¢ter¢k, indulÂ KaposvÀr, KurtÀg
Gy´rgy ¢s az öj Zenei StÃdiÂ, a verssel is megtisztelt Vidovszky LÀszlÂ meg Kocsis
ZoltÀn, SÀry LÀszlÂ ¢s egy (a) hatvani kiÀllÁtÀsra (rimbaud-i) kompozÁciÂval odal¢pû
Jeney ZoltÀn; plusz m¢g a àt¢d¢Ê ÁrÀsaiban, tanulmÀnyaiban, k¡l´n f¡zeteiben megid¢zett k¢pzûmüv¢szek, Keserü Ilona, Baranyay AndrÀs, BirkÀs çkos, àL¢naÊ (El Ka-
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zovszkij), JovÀnovics Gy´rgy, àSamuÊ (ki nemcsak Ver¢b; avagy Beckett, û: Sam, hanem Kondor B¢la is), Veszelszky B¢la (kinek legjobb gyüjtûje is), vilÀgbÂl, emez ¢rz¢kenys¢gre jelzûen, mutatÂba: John Cage, Bob Wilson, Cy Twobly, Thomas Bernhard, a àm¢sz¢getûÊ. Vagyunk n¢hÀnyan, ´reged¡nk, Â, Galuppi, v¢n¡l¡nk, kik mÀig
ebben, ebbûl ¢l¡nk: egy oly t¡nem¢nyes àkulturÀlis blokkbanÊ, melyrûl, melynek egykori zsongatÀsÀrÂl ¢s izgalmÀrÂl, lelki nemesÁt¢s¢rûl, angyali erÂszÀrÂl, s ha fÀjdalmas
mÃltÀval: mÀig sajgatÂ nosztalgiÀjÀrÂl ¢s intenzitÀsÀrÂl a jÂ szÀnd¢kÃ àposztmodernÊ
ifjabbak sem tudhatnak mindent ä mÀr csak az¢rt sem, mert ¢vtizede hol van a vilÀgban àkulturÀlis blokkÊ, mindegy, hogy enyh¢n gramscista kifejez¢ssel: de hÀt, bella ciaµ,
ki tudja ma mÀr, hogy ki is volt Gramsci?
Ennyi akÀr el¢g volna? Holott most k¢ne igazolÀsra, dÁjigazolÀshoz àirodalmi figyelûnkbenÊ, kedvezûen ismertetni ¢s megnyer¢sre r¢szletekig jellemezni. De hÀt, H´lgyeim ¢s Uraim, kurta ¢sszel ¢s idûben hogyan dolgunkat illûn v¢gezni, k´zt r¢szint
tÀj¢koztatni, ¢rtûk m¢regfogÀt pedig valaminû kis ÃjdonsÀggal, eredeti, eredetieskedû meglÀtÀsokkal kihÃzni? Mondjuk inkÀbb b´cs¡letesen, hogy a Tandorival ¢rdemhez k¢pest m¢g mindig nem el¢g sürün ¢s folyamatosan foglalkozÂ, de a negyedszÀzadon Àt az¢rt szaporodÂ szakirodalom, ´sszefoglalÂk ¢s ¢rt¢km¢rûk¢nt megûrzendû
recenziÂk szinte minden ide, alkalomhoz is kÁnÀlkozÂt mÀr elmondtak; id¢zett RadnÂti Ãr ¢s Beke Ãr, BojtÀr Endre, K´ncz´l Csaba, Fogarassy MiklÂs, nemr¢giben, a
Holmiban p¢ldÀul, MargÂcsy IstvÀn, mÀsok; Ágy, szakmÀnak picit orra alÀ is d´rzs´lni,
mert hivatkozni lomha, hogy TD-rûl Árt egy jeles, kb. '83-ig kimerÁtûn ¢rv¢nyes monogrÀfiÀt bizonyos Doboss Gyula (H°RAKLEITOSZ BUDçN. 1988, Magvetû), kinek àv¢tkeÊ (ha) csak szer¢nyebb titulusa, hogy csupÀn Pest ¢s JÀszber¢ny k´z´tt ingÀzÂ fûiskolai ÂraadÂ tanÀr. Vagyis ha eddig nem vett¢k volna ¢szre: minden sajÀt szavunk,
¢szrev¢tel¡nk: csupa àmerÁt¢sÊ, ¢lûszÂban hogyan referencia ¢s lÀbjegyzet; grammatikai k´tûanyagunk ¢s tartalmatlan nyelvi eszk´zeink is mind k´lcs´nz¢sek a szÂtÀrakbÂl.
Ismertetni, tÀj¢koztatni m¢gis: ¢letrajzzal, cÁmjegyz¢kkel?
De hÀt Tandori Dezsû publikusra kÁvÀnkozÂ (¢s sejt¢s¡nkkel egy¢bk¢nt sem sokkal
t´bb ¢s reg¢nyesebb) magÀn¢letrajza ¢deskev¢s. Mondjuk, se, f´l? 1938. december 8-Àn
(asztrolÂgusok t´bbletfigyelm¢be: este f¢l tizenegykor) sz¡letett û Budapesten; ilyenamolyan f´lt´rekedett magyar ¢s kereszt¢ny csalÀdba, egy¢b szlÀv, svÀb, netÀn mitikusan (Tandori, a àhangsÃly az Â-nÊ?) olasz ûs´kkel is; polgÀrfiÃnak, echt budai ÃrifiÃnak, ha apja volt a r¢gi MçV kereskedelmi igazgatÂja, noha '41-ben ¢ppenesen poharazÂ(?) hangulati kormÀnyzÂgyalÀzÀs¢rt menesztve. J´tt az ostrom, a budai ostrom;
àt¢d¢Ê gyerekk¢nt nyilvÀn nem Ãn. àf´lszabadulÀsk¢ntÊ ¢lte meg; ez sem az û büne,
hanem a mindûnk f´l´tt ÀtviharzÂ ocsmÀny àT´rt¢nelem¢Ê. MÀsk¢nt ¢rdekesebb talÀn, hogy a gimnÀziumban volt û tanÁtvÀnya Nemes Nagy çgnesnek; indÁttatÀst, fÀk,
lovak, angyalok, tûle kaphatott, b¢vezettet¢st, r´videst pÀrtfogoltsÀgot ¢s barÀtsÀgot is
az utÂ öjhold-asoknÀl, hüs¢ges elk´telezetts¢get n¢mely ànyugatoshozÊ ¢s àez¡stkoroshozÊ: Ottlikhoz, J¢kelyhez, Pilinszkyhez; KosztolÀnyi Dezsûh´z (kinek, ennyi szem¢lyest, olvasÂi meg vilÀgi k¢nyszerk¢pzettel, persze tr¢fÀsan: lehetne, àD¢sir¢Ê-nek
aff¢le àreinkarnÀciÂjaÊ, mutatis a mutanda, furamÂd kev¢sb¢ a nem egyezûben a fizimiska), avagy a f´lfedezûn t¡nd¢ri r´geszm¢j¢hez, Sz¢p Ernûh´z. Lett azutÀn, a pesti
b´lcs¢szkar diplomÀjÀval, papÁron: magyarän¢met tanÀr, ÂraadÂ, hol: nem fedj¡k f´l;
r´videst szabadÃszÂ ¢s müfordÁtÂ n¢metbûl, angolbÂl. így, emez ÀllapotÀban hallottunk rÂla elûsz´r, akkortÀjt, a hatvanas ¢vek elej¢n, az ¢ppen pÀrizsolÂ Pilinszky JÀnos

520

ã

Albert PÀl: Dokumentum. Te D. laudamus...

szÀjÀbÂl: van a honban egy àzseniÀlisÊ gimnazista, kvÀzi-utÂ-gimnazista, àçgnes f´lfedezettjeÊ ¢s tanÁtvÀnya, k¢ne fordÁtani, legalÀbbis ànyersbenÊ, n¢ki n¢mely versezet¢t
egy nemzetk´zi PEN-pÀlyÀzatra. JÀnos utasÁtÀsa, Gara LÀszlÂ tovÀbbi s¡rget¢s¢vel volt
nemes parancs, s lÀm, van igazsÀg, àhamburgi m¢rceÊ, hogy àt¢d¢Ê emez ´sszetÀkolt
nyers Àt-Àt¡tûkkel is elsû dÁjat nyert. J´tt f´lvenni û a dÁjat ¢vtizeddel k¢sûbb Lut¢ciÀba
(addig nem utazhatott, utÀna verebei v¢gett sokÀig ´nhatÀrozÀsbÂl nem...), pÀrizsi
mozgÂsÁthatÂ hÂdolÂt hÁvta tolmÀcsolni az enyh¢n imp¢rialista irodÀba, ott der¡lt ki,
k´zvetÁtûre semmi sz¡ks¢g, fogadÂ szem¢ly, amerikai m¢cena n¢met anyanyelvü: Dezsû k¢t remek¡l besz¢lt nyelven mond¢nul, egyenesben is t¡nd´k´lhetett; s az csak
jÀrul¢k, hogy Ãr volt az Ãr, k¡ldi azÂta is mÀr hÀrom polcot elfoglalÂ ¢letmüv¢t; s gyakorol n¢ha kegyet, Àtbesz¢lgetni ¢s Àtpoharazni egy d¢lutÀnt, inkÀbb ¢jszakÀt k¢t pÀrizsi futtatÀs k´z´tt avagy a Fû utca mell¢kutcÀiban; besz¢lû persze àbarÀtsÀggalÊ dehogyse k¢rkedhet. °letrajz tovÀbbÀ: hogy nem volt û, percig sem, egykori osztÀlyozÀssal (àkarÀmbanÊ is tartani) Ãn. àfiatal k´ltûÊ, de lett t¡st¢nt, a figyelem elûter¢ben
¢s vÀrakozÀssal elûmester ¢s majdnem mindjÀrt ¢lû klasszikus. Elsû verse 1960-ban
jelent meg az °sben, elsû, idûben persze Ágy is k¢slekedû k´tete, volt akkor û ¢ppen
harminc¢ves, 1968-ban, a T¹RED°K H AMLETNEK . S hogy meglesve, avagy hitelesebben, kiolvashatÂn: ki û? K¡lsûre, megpillantva: tojÀsfejü, ritkulÂs keseszûke, mosollyal
szabÀlyosan neurotikus (tihanyis) gumiarc, de ha nincs v¢le megbesz¢lt talÀlka, utcÀn
csak egy passe-partout, egy krÃdys-j¢kelys àipseÊ, àpasas¢rÊ, mintha musili fordÁtÀscÁm¢vel az (arc) ¢s àtulajdonsÀgok n¢lk¡liÊ f¢rfiÃ; felebarÀtunk, ÀlcÀzott àpÂgÀrÊ; ´tvenesen is kamaszos, hullÀmzÂn fogyva-hÁzva (àtikkad, mert keszegÊ), szÂlal, mihelyt,
vehemens (a àfurorÊ) ¢s tartÂzkodÂ, lerohanÂn, k¢retlen¡l tÀrulkozÂ (bÂlintani, meghallgatni, isten¢rt, nem megjegyezni), elsû rÀk¢rdez¢sre, ¢ppen akkor csigahÀzi, elhÀrÁtÂ, cseles, tr¢fÀlkozÂ, vÀratlan vÀltÀssal ÀrulkodÂn melankolikus, mÀmorban kristÀlytiszta ¢sz ¢s ¢rvel¢s, mÀmorra Ãjfent ´z´n k´z´ny, szÂt szÂba fojtÂ, f¢kezhetetlen
´nirÀnyultsÀg; mondva a bizalmast, mÀs szÀjÀba adva maga m¢g sz¢lsûs¢gesebbj¢t,
strat¢giÀhoz nehezen bevallhatÂjÀt, ennen okosÀt ¢s mer¢sz¢t is ilyenkor k´lcs´n´zve,
s ¢rv¢nyesÁt¢sre, sikerrel, hadarva ´n-biof¢miÀt is, igaz, kiagyalt jÀrul¢kos ism¢rveit:
t¢rds¢r¡l¢s, csontdudor, bog a cipûfüzûn, a àkis fanyelüÊ, megfigyelni az ´blÁtûben,
mosdÂban, àevidencialistaÊ, àver¢b-royalistaÊ, egyszerre HÀrom testûr, kik voltak persze n¢gy, àtÀrsn¢jaÊ mi¢rt szigorÃ, eteti vagy sem magÀn- ¢s publikus verebeit, fü, magok, itatÂvÁz, vÀllÀra szÀll a madÀr, avagy fogadalmat tett, s hÁrirodÀk, magyar vilÀg
tamtamja, Reuter ¢s AFP mÀr k´telezûn r´pÁti ´t f´ldr¢szig a hÁrt, az elk´vetkezû 7000
(h¢tezer) napban boros-szeszes poharat ajkÀhoz nem emel ä mi pedig, tetszik, sem,
el¢ri, û a kis-nagy makacs, oly megnyerten jÀtszadozunk v¢le, mindezzel, mintha volnÀnk, magyark¢nt, lehetn¢nk szenved¢lyes krikettszipÂzÂk...
Emberrûl, meglesett ¢s ki- meg elÀrult emberrûl ennyit: nesze semmit, fogd meg
jÂl! Akkor inkÀbb a müjegyz¢k a jÂ negyedszÀzadbÂl? Versk´tetek, reg¢nyek, krimik,
Àlkrimik, ifjÃsÀgiak stb. cÁmeit sorolva, kutakodva a jÂ k´bm¢ternyiben szük´s lakÀsunkban is pihegve most a kiszaladÂ idûben? Müfajok, münemek, ez-az; meglepet¢sre
a nagyon àkijavulÂÊ honi exkegyesrendi ¢s exfuturÀbilis àn¢pszabadsÀgosÊ, de eszes
¢s komoly TarjÀn TamÀstÂl k´lcs´n´zn¢nk a didaktikus prezentÀlÀs ´tlet¢t, vagyis
hogy TD-nek csupÀn cÁmei k¢t, Àrnyalni, tovÀbbgondolni kÁvÀnatos oszlopban ÁrhatÂk
f´l: n¢melyike àhamletinÊ k¢telyes, halÀlra is utalÂ, mÀsika mintha a cervantesi mondÀsnak volna reÀhelyeselûje: az àÃtÊ, k¢t sz¢thÃzott pont, a nulla ¢s a v¢gtelen k´z´tt,
bejÀrni, hajszoltan megtenni az àutatÊ a fontos, fokrÂl fokozatra, grÀdicsosan akÀr, a
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àfogadÂkÊ nemde csak àÀllomÀsokÊ. Hallani emÁgy, kiugratva, kurzivÀlva, jÂl megnyomva: T¹RED°K HAMLETNEK (bek´sz´ntû versk´tet, 1968), EGY TALçLT TçRGY
MEGTISZTíTçSA (mÀsodik, nem kev¢sb¢ fontos versk´tet, 1973), ¢g ¢s f´ld: A MENYNYEZET °S A PADLñ (1976), MI°RT °LN°L ¹R¹KK°? (1977; szerint¡nk mÀig a legjobb,
leginkÀbb szÁven ¡tû prÂzai munkÀja), VALAMIVEL T¹BB, A MEGHíVçS FENNçLL, MEGHALNI K°Sý, °LNI TöL KORçN; avagy a FELT°TELES MEGçLLñ, CELSIUS , M°G EGYSZER,
H ELYBýL TçVOL s erûlk´d¢s n¢lk¡l Ágy tovÀbb, alighanem akad f¢lszÀz k´tetcÁm.
S akkor m¢gis àbehatolvaÊ: Tandori Dezsû ÁrÂsÀga, ott, a textÃrÀban? CsapÀs csak,
Ãtvonal, didaktikus egyszerüsÁt¢ssel, hogy azonosÁtani netÀn hÀrmas l¢pcsûben, negyedf¢llel, mindegyikben n¢mely el-elt¢rû ¢s m¢gis a k´z´sben f´lismerhetû ¢rt¢kmegnevez¢ssel, l¢nyeget hordozÂ alig vÀltozÂ attribÃtumokkal.
1. àParadigmavÀltÀsÊ ä kÁnÀlkozott a honig tudomÀnyos(kodÂ) divatszÂ tavaly
ûsszel itt, a àMikesÊ borozgatÂ ¢s àkonspirÀlÂÊ asztalÀnÀl, m¢g n¢hai N¢meth SÀndor
cinkoskodÂ vez¢rlet¢vel; kidolgozÀsra, szervez¢sre, àhumanizÀlvaÊ ¢s hazaffysÁtva lett
a szelÁdebb idei konferenciacÁm: àçtrendez¢sekÊ. De ha az ÃjmÂdin harsabbal ¢lve ¢s
dehogy '92-ben vagy '89-ben, hanem ¢ppenesen jÂ k¢t ¢vtizeddel korÀbban, a hatvanas ¢vek v¢ge fel¢, emlÁtett hetvenesek elej¢n elsûk¢nt maga TD hajtotta v¢gre, k´lt¢szetben ¢s szeml¢letben a àkopernikuszi fordulatotÊ, a nagy àparadigmavÀltÀstÊ, bemutatkozÂjÀval, a T¹RED°K HAMLETNEK cÁmü k´tet¢vel, melynek eredeti, tervezett
cÁme k¡l´nben, n¢mik¢pp fosztÂ- (lefosztÂ-) k¢pzûsen Egy-etlen lehetett volna?... Mi
volt akkor a nagy paradigmavÀltÀs, nagy redukciÂval, a gy´keres szeml¢leti vÀltozÀs?
RadikÀlis elutasÁtÀsokkal a mÂdosÁtÀs: kev¢sb¢ arra, hogy mit, mint hogy ezentÃl, k´ltûnek, mit ne. Ne, t¢mak¢nt, a magyar k´lt¢szetben hagyomÀnyozott nemes (¢s persze
a triviÀlis gyakorlatban ´bl´getûs) mondandÂkat, melyek egy eleve àromlottÊ l¢gk´rben, rezonÀlÂszekr¢nnyel Ãgyis, kimondÀsra, àfertûz´ttekÊ; semmit akkor, mi c¢llal,
hivatkozÀssal nagypolitika avagy (a finitizmusban, lokÀlcinkoskodÀsban) kispolitika,
plÀne àirodalompolitikaÊ, hiÀbavalÂn, mert l¢nyegbe nyÃlni Âvatoskodva, szÀmÁtva
Ãgy sem merû k´z¡gyi csatÀrozÀs; s t¢mÀkkal elutasÁtÀsa, talÀn m¢g nyomÂsabban,
´r´k´lt ¢s ´r´k´lten rangra, k´zmegb´cs¡l¢sre k¢nyszerÁtû-rendelt szerepeknek: vÀteszs¢gnek, ´nbuzdÁtÂ k¡ldet¢sess¢gnek, pÀtoszos, jÂ lelkiismeretü jobbÁtÀsnak, k´z¢leti ostorozÀsnak, hatalomnak is szÀmÁtva kedveskedû, ravaszkodÂ strat¢giÀknak,
szentimentÀlis, ´nsajnÀltatÂ vagy gerjesztetten dramatizÀlÂ Ãn. àvallomÀsossÀgnakÊ.
TandorinÀl a hiteles (s mindegy, ha apokrif) John Cage-id¢zet: ànincs mit mondanom,
ezt mondom, ¢s ez a k´lt¢szet!Ê. Tudjuk, minden ilyet¢n mondÀs didaktikus ¢s szÀnd¢kosan paradoxÀlis ä mert persze a paradigmavÀltÀssal ¢s bizonyos tabula rasa utÀn a
àversbûlÊ sz´vegg¢ vÀlÂ Tandori-f¢le k´lt¢szet igenis mond, sugall valamit, szf¢rÀjÀt egy
Ãj jelent¢sess¢g k´zeg¢be helyezv¢n Àt. Vagyis hogy a hamleti àt´red¢kÊ lÁrÀja ¢ppen
a redukciÂval ¢s marad¢k utÀnjÀval: lesz a fogalom wittgensteini ¢rtelm¢ben, ¢s gyakorlatÀval n¢mik¢pp becketti mÂdon: nyelv- ¢s ismeretelm¢leti lÁra, nem t¢teles tartalmisÀggal, de a k¢rd¢sf´ltev¢s kihagyÀsos helyü mÂdozataival, ürrel, k¢telyekkel, feh¢r
foltokkal, elhallgatÀsokkal: kvÀzi-metafizikai (hangsÃly, Ágy becs¡letesebb: a jelzûn, a
kvÀzin) ä mindez gyakorta a TÀvol-Kelettûl, az alkalmakra ÀtvÀllalt zen-buddhizmus sal, koan-paradoxonaival ¢s f´loldhatatlanul ellentmondÀsos p¢ldabesz¢deivel. àN¢masÀg a hang helyett / De a n¢masÀg mi helyettÊ. (KOAN III.) Avagy, KOAN I., kereszt¢ny
¢nek h¢tk´znapi, betanult misztikÀjÀt is Àt-ÀthallatÂan: àTûled tÀvolabb-e? / HozzÀd k´zelebb-e? / Tûled se, hozzÀd se. / TÀvol se, k´zel se.Ê A nyugat-eurÂpain karteziÀnus, alkatilag
elt¢rû, de pÀrtfogÂn oly sokakat, mindig jobbakat ¢rteni k¢sz idûsb (egykor: idûs) pÀ-
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lyatÀrs, Vas IstvÀn meglÀtÀsa a legelsû Tandori-kÁs¢rletekrûl: ànon-figuratÁv metafizikaÊ;
hozzÀ csak annyit: TD absztrahÀlÂ ÃjdonsÀgaira, eszk´zeire is gondolva: az elvontsÀgokat a viszonylatok hÀlÂzatÀban sugallva hogyan fûneves¡lnek nÀla a hatÀrozÂszÂk,
a ragok, a mÀsnÀl (senkin¢l eddig magyarul Ágy) az ¢rz¢kletess¢gig a rendeltet¢ssel
tartalmatlan, semleges grammatikai eszk´z´k.
2. Kezd¢snek volt a nagy fordulat; rÀ t¡st¢nt a mÀsodik k´tettel (EGY TALçLT TçRGY
MEGTISZTíTçSA ) az àegyszem¢lyes avantgardeÊ, mely mÀra: magabiztosan ´sszegezû
modernitÀs is, ¢s kinek ha Ágy tetszik: posztmodern ûsforrÀs. J´tt, ahÀny tipografÀlt lappal,
annyi pofonegyszerüen hatÂ, term¢szetes hozamÃ formai ¢s nyelvi lelem¢nnyel
k´nnyeden komoly jÀt¢kkal: objet trouv¢kkal, àtalÀlt tÀrgyakkalÊ, nyelvi hullad¢kanyag
kivÀlogatÀsÀval ¢s àtisztogatÀsÀvalÊ, àmontÀzsÀvalÊ, àkollÀzsÀvalÊ, àvend¢gsz´vegekkelÊ, az Ãn. àintertextualitÀssalÊ ¢s ´nid¢zetekkel, meg az ÁrÀs, a àk¢szÁt¢sÊ, a àfabrikÀlÀsÊ ´nreflektÀlÂ beszÃrÀsaival; tervezett ànyitottsÀggalÊ, àaleatÂrikÀvalÊ, a àwork in
progressÊ hajdan hûsi, kiteljesed¢sre k´z´ss¢git sem elvetû, hÁvogatÂ optimizmusÀval;
az àesetlegess¢gÊ (g¢phiba, f¢lre¡t¢s) integrÀlÀsÀval, k¢pverssel, rajzverssel, ÁrÂg¢pb´tükbûl rajzolt, komponÀlt grafikai verssel ä csak most emlÁtettekre eml¢keztetûn, hogy
majdnem egyidejüleg megannyi kortÀrsi (¢s vilÀgm¢retü) k¢pzûmüv¢szeti hasonlÁthatÂsÀgokkal: pop-arttal, concept arttal, minimal arttal stb.
3. Fordulat megint, nagyjÀbÂl 1976-tÂl kezdve Tandori egyirÀnyÃan is àdialektikusÊ pÀlyÀjÀn: j´tt a cs´nd utÀn a parlerie, a vÀllalt àfecseg¢sÊ, a l¢tlÁra utÀn a l¢tez¢slÁra,
az elvetett t¢mÀkat k´vetni a hangsÃlyozott esetlegess¢g, jelent¢ktelens¢g, a h¢tk´znapisÀg perp¢tuÀlt tematikÀja. àK´zhelyszerüen l¢tez¡nk, ¢s m¢gis mennyi furcsasÀg t´rt¢nik
vel¡nkÊ: id¢zet emez axiomatikus is. MÀsk¢nt, hallgatÂsÀgnak, vagyis: Tandori t´bb
mint tizen´t ¢ve ´nn´n h¢tk´znapi l¢tez¢s¢nek, l¢tmÂdjÀnak folyamatos àfel¡gyelûjeÊ
¢s f´ljegyzûje; ¢lek, ahogy Árom, f´ljegyzem, ahogy ¢lek, f¡zetembûl mÀr Árom s mÀsolom is Àt... A mindenki¢vel k´z´s kis gesztusokat ¢s a àfÀdsÀggalÊ meg az ivar¢rett
àinfantilizmussalÊ kac¢rkodÂ magÀnbogarassÀgot, mely persze lehet rÁtus ¢s vilÀgi
¢letszents¢g is; szobÀban gondozott bet¢vedt, csapzott, pÀria verebeket (Szp¢rÂt, Samut, Pipi N¢nit, °liÀst, MokkÀt ¢s a t´bbieket), a koalÀk ¢s jÀt¢k medv¢k hÀzi kÀrtyabajnoksÀgÀt, a gombfocit, mÀs jÀt¢kokat ¢s lejÀtszÀsokat.
Szeretj¡k TD minden r´geszm¢s ¢s az el-elfogadÀsig erûszakolt magÀnmitolÂgiÀjÃ,
k´z´sÁteni akart t¢mÀjÀt? KiÀltott mÀr f´l f´lvilÀgosulni ¢ppen k¢sz jeles irodalomt´rt¢n¢sz, tÀrsadalmi elû-utÂ-utÂpiÀban jÂ barÀt ¢s kÁvÀnatos f¢rfiÃ: lenyelek mindent, tÀmogatok mindent, csak azok a àkurva verebekÊ! S olvasÂ, kritikus is h¡mm´ghetett olykor a polcnyit ki´ntû ¢s ism¢tlûn ´mlesztett elûtt, tenni hovÀ parÀny ¢lett¢rben. UtÂbbihoz, t¡relemre ¢s belÀtÀsra intû hasznÀlati utasÁtÀs egy f´lismer¢s, melyet
besz¢lû most is oszt tudÂs Beke LÀszlÂval (de akkor ki¢ a copyright?): Tandori Árva Ãgy
alkot, mint n¢mely, szÀmos festû, ki v¢g n¢lk¡l variÀlja motÁvumait, t¢r vissza rendre
nap mint nap megkedvelt, rendszeress¢get n¢mi kÁvÀncsisÀggal is biztosÁtÂ t¢mÀjÀhoz:
ismerûs p¢ldÀval, mint a sz¢nakazal- ¢s katedrÀlissorozatait napszakosan enyh¢n elt¢rû vilÀgÁtÀsban megfestû Claude Monet, gyarlÂbban az ´nism¢tlû Chagall, sz¢pen,
nemesen az olasz Giorgio Morandi, kinek szinte minden müv¢n, ¢vtizedeken Àt,
ugyanaz a n¢hÀny kancsÂ, t¢gely, hordozni: semleges asztal, alap jelenik meg... °rdemre, ¢rtelmez¢sre pedig a kev¢ske ä ¢s nem is f´lt¢tlen¡l fantasztikusan izgalmas
ä elem: mivel, v¢le? Tandori titka; hogy ebbûl, ezekbûl tud valaminû àpÀrhuzamos
vilÀgotÊ f´l¢pÁteni, Àtt¢tel¢t, lek¢pz¢s¢t emberi relÀciÂknak, ¢rzelmeknek, buzdulÀsoknak, s ha àangyalokÊ is a Verebek, akÀr v¢l¡k àmetafizikÀnakÊ. S akkor ez a k¡-
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l´nben zÀrkÂzott, hadonÀszÂn àelzÀrkÂzÂÊ alkat ¢ppen Ágy lehet, meghallani, versbûl,
olykor szÁven ¡tûn ûszinte ¢s elesett, esendû is lenni; ha pÀtosz ¢s tapintatlansÀg n¢lk¡l
hagyni megsejteni a melankÂliÀt, az elmÃlÀs kÁs¢rt¢s¢t, valaminû büntudatot, ki tudja,
a àgyerektelens¢getÊ, hiÀnyÀt, bÀnatÀt, jÂvÀ nehezen tehetûs¢g¢t, keserü kilÀtÀsÀt, szabadsÀgban m¢gis a megszabott ´nkorlÀtozÀst, szerelemben is netÀn a t´bb àcaritasÊ-t,
mint àamorÊ-t. Nem v¢letlen, ha akad, ki Ãgy v¢li, a mindenkori magyar lÁrÀnak egyik
legjelesb el¢gikus k´ltûje ez az avantgarde-ot is oly ´tletesen ¢s hajl¢konyan barkÀcsolÂ...
4. àKi szedi ´ssze vÀltott lovait, / ha elhullottak, ki veszi a nyakÀba?Ê 1968-ban az elsû k´tet
elsû k¢t sora, a HAMLET-bûl. S lÀm: huszonk¢t ¢vvel k¢sûbb a verebek utÀn j´nnek a
lovak, a futtatÀsok, eurÂpai ki-kiruccanÀsok PÀrizsba, D¡sseldorfba egy-egy derbyre.
Vez¢relt¢k TD-t az Ãj ter¡letre àjelekÊ? Szp¢rÂ madara homlokÀn a kifeh¢r¡lt csillag
csillagjegyü paripÀkhoz; egy kedvenc Nemes Nagy çgnes-k´tet (A LOVAK °S AZ ANGYALOK ) az asztalon? AblakÀbÂl a kilÀtÀs a futtatÀsokat nÀlunk meghonosÁtÂ Sz¢chenyi
IstvÀn LÀnchÁdjÀra ¢s Akad¢miÀjÀra? Avagy hogy egy b¢csi Ãton, D´blingben ¢ppen
amaz elmegyÂgyint¢zet szomsz¢dsÀgÀban volt a lÂversenypÀlya, hovÀ elûsz´r, emÁgy
indÁttatva szinte zuhant b¢ a lÀtogatÂ, v¢konyp¢nzü turista?
Az, ki Tandorival mai ÀllapotÀban, a folyamatos jelenben kezd ismerkedni, eme
paripÀs-pacis szakaszba kap bel¢, akÀr a Holmi gy´ny´rü sz¢p legutÂbbi, jÃniusi àtriptichonjÀvalÊ. Nem kÀrÀra n¢ki sem, mert a l¢nyegben mindenkorijÀba a szerzûnek ä
csupÀn k´tetekk¢nt kecsesebb adagolÀssal; zÀrÂjelnyi a megjegyz¢s, hogy az Ãn.
àrendszervÀltÀsnakÊ, kiadÂk p¢nz¡gyi lehetûs¢geinek ennyi megvÀltozÀsÀval.
Ide jutottunk s konkludÀltunk; aff¢le à¡zenetÊ m¢g sincs kusza laudÀciÂ v¢g¢n; hÁrverû, beajÀnlÂ k¢t mondat legfeljebb, k¢r¢s csupÀn: prÂbÀljÀk meg, ki ha most kezdve,
olvasni Tandorit; hÀrom utÂbbi, garantÀltan, v¢konykÀjÀt (a SZENT LAJOS LçNCHíDjÀt, a D¹BLINGI BEFUTñ-t ¢s a KOPPAR K¹LDºS-t): egy¡tt sem t´bb, mint harmadf¢lszÀz lap. Kettû, a k¢t prÂzai, a jelzett ¢s a kontextusbÂl is kifejthetû Tandori hivatkozÀsi
¢s ´njelzû àszÂtÀrralÊ k´nnyen, gyorsan olvashatÂ; harmadiknak, versk´tetnek viszont elt¢rûn ¢rdeme, hogy ¢jjeliszekr¢nyen tartva naponta, elalvÀs elûtt, Àlmodni is
hÀrom-n¢gy sort kÁnÀl megfejt¢sre: ÁrÂg¢ppel rontott, ÀlarchaizÀlÂ, jelent¢sÀgaztatÂ
¢s -bogoztatÂ ûs- ¢s futurÀbilis nyelvezet¢vel. Meg¢ri? ögy, mint James Joyce k¢sei
fûmüve: ahÀny nekifutÀs, annyi k¡l´n olvasatnak ajÀnd¢ka. Hogyan? OlvassÀk MargÂcsy àtanÀr uratÊ, a Holmi, Ãjfent a Holmi tavalyi ¢vfolyamÀbÂl. Most onnan is k´lcs´n´zve s persze alkalomra durvÀn egyszerüsÁtve, iskolÀs haszonnal csak a àcÁmreÊ
utalva: a KOPPAR K¹LDºS-ben n¢gy vÀrosn¢v van bÃjtatva, f´lkeresett futtatÀsok helyszÁne: KoppenhÀga, Paris, K´ln, D¡sseldorf; de magyar igazÁtÂ, finitista f¡llel persze,
minek tagadni, a fura alakzatot halljuk Ágy is, fûk¢nt Ágy: kifosztottsÀg, alÀzat, franciskÀnus madÀrpr¢dikÀciÂ, vÀndora a f´ldi l¢tnek, sÂvÀrgÂja a megnevezhetetlennek:
kopÀr koldus! Elpergett¡k àrizsÀinkatÊ, rizsÀ¢rt koldulva k¢rj¡k eln¢z¢s¡ket. Avagy egy
pillanatra m¢g t¡relm¡ket, k´nyveinket t´r¡lgetve elg´g´gni a KOPPAR K¹LDºS-t zÀrÂ tizenegy leoninussort, generÀtort, ´sszegezût, klasszikusba torkollÂ megtervezett
szÁvem¡tûj¢t, ac¢lmadÀr rep¡lûvel, mindenszentekkel ¡zenû holt madÀr Szp¢rÂval,
a wittgensteini (jû majd: àWittisÊ) mondhatatlansÀg talÀnyÀval, s n¢k¡nk a 10. sor teolÂgiai rejt¢ly¢vel, mementÂjÀval, vajh minû mori kieg¢szÁt¢ssel:
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àLondoni Mindenszentek, Szp¢rÂval mit ¡zentek?
Kell-e a r¢gi kabÀtja, e tollal vÀr odaÀtra?
Vagy ha csupÀn halogatja, kalitkÀm egyre kiadja:
jÂk-e az ¢gi lakÂk Ágy, tÀmad-e tÀmogatÂ frigy?
...N¢zem a g¢pen a szÀrnyat, ahogy lenn f´l-s-le-se jÀrnak,
n¢zem, ahogy ä feket¡lv¢n ä k¢kbe feh¢r¡l az ´rv¢ny;
hallom, a g¢p, robajÀval, vinne ä nem Àtra! ä magÀval;
integetek... fogy a vodkÀm... lÀtom is igy: ugye ä ott ä lÀm...
Innen az¢rt egyelûre nem illek az ¢gi mezûbe;
romlani kell, kijavulni... De kell-e a t¢lre a hol-mi?
Mindenszentek, Szp¢rÂt k¢rdem: amÃgy... az... a v¢g volt?Ê
(Elhangzott a hollandiai Mikes Kelemen-k´r ¢vi irodalmi dÁjÀt kiosztÂ estj¢n, a Volkshogechool Drankenburgh konferenciatelep¢n, 1993. szeptember 11-¢n este nyolc Ârakor; cÁmzett k´z´ns¢g ¢s megc¢lzott k´zeg:
egyed¡l jelzûn ¢s l¢nyegesen, alkalmi sz´vegbe implikÀltan.)

TarjÀn TamÀs

K°T K¹NT¹S
A szonett ¢s a haiku

A müv¢szet t´rt¢nete: müformÀk t´rt¢nete. Vagy csupÀn pro forma lenne Ágy? Mindenesetre az irodalom elûfelt¢tele az irodalmiassÀg (abban az ¢rtelemben, ahogy a kifejez¢st Roman Jakobson hasznÀlja), s ennek alapvetû r¢sze a formÀban ¢lû po¢tikum.
S ha mÀr ezÃttal az orosz formalistÀk nyomdokain indulunk el, ¢rdemes id¢zni az
Alekszandr Veszelovszkij ÀllÁtÀsÀval (àAz Ãj forma az¢rt jelenik meg, hogy kifejezze az Ãj
tartalmatÊ) vitÀba szÀllÂ Viktor Sklovszkijt: àA müalkotÀsok befogadÀsa mÀs müalkotÀsok
k´zeg¢ben ¢s az azokkal valÂ asszociatÁv kapcsolat ÃtjÀn t´rt¢nik. A müalkotÀs formÀjÀt az egy¢b,
elûtte l¢tezû formÀkhoz valÂ viszony hatÀrozza meg. [...] Nemcsak a parÂdia, hanem ÀltalÀban
minden müalkotÀs Ãgy keletkezik, mint valamilyen minta pÀrhuzama ¢s ellent¢te. Az Ãj forma
nem az¢rt jelenik meg, hogy kifejezze az Ãj tartalmat, hanem az¢rt, hogy felvÀltsa a r¢gi formÀt,
amely müv¢szi jelleg¢t mÀr elvesztette.Ê (Errûl bûvebben Borisz Eichenbaum AZ IRODALMI
ELEMZ°S cÁmü, magyarul 1974-ben publikÀlt tanulmÀnyk´tet¢nek nyitÂ ÁrÀsÀban ä àA
FORMçLIS MñDSZERÊ ELM°LETE ä olvashatunk, ahol a szerzû az evolucionista literÀtor
Ferdinand Brunetiªre-t is segÁts¢g¡l hÁvja: àAz irodalom t´rt¢net¢ben ¢rv¢nyes¡lû valamennyi hatÀs k´z¡l a müalkotÀsnak a müalkotÀsra gyakorolt hatÀsa a legfontosabb. [...] Nem
sz¡ks¢ges feleslegesen szaporÁtani az okokat, vagy ä annak ´rve alatt, hogy az irodalom a tÀrsadalom kifejez¢se ä ´sszekeverni az irodalom t´rt¢net¢t az erk´lcs t´rt¢net¢vel. Ez k¢t teljesen k¡l´nb´zû dolog.Ê)
Teljesen k¡l´nb´zûk? Az Ãj tartalomnak ä bÀrmennyire ÀltalÀnos is ilyen kijelent¢sszerüen ä egyÀltalÀn nem lehet Ãj formÀt teremtû szerepe? Min¢l tovÀbb idûzn¢nk
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e dilemmÀknÀl, annÀl kev¢sb¢ adhatnÀnk kizÀrÂlagos vÀlaszt bÀrmelyikre is, ¢s tapasztalnÀnk, hogy a tartalom ¢s forma ebben az ´sszef¡gg¢sben is szinte Àtolvadhat egymÀsba. Ahol a tartalom v¢gzûdik, ott mÀr r¢g elkezdûd´tt a forma.
Mi t´rt¢nik azonban akkor, ha a r¢gi formÀt f´lvÀltÂ Ãj forma ´nmagÀt vÀltja f´l?
Ha egy bizonyos ugyanaz jelenik meg mÀsk¢ppen, sajÀt ´r´k´sek¢nt, a r¢szleges vagy
teljes megsz¡ntet¢s r¢v¢n erûsÁtve ´nn´n pozÁciÂit? A hagyomÀnyozott elemek vagy
azok negligÀlÀsa lesz-e d´ntûbb az Ágy l¢trej´vû alakzatban?
A mai magyar lÁra k¢t, mÀr-mÀr divatszerüen kedvelt müformÀja, a szonett ¢s a
haiku alkalmas lehet arra, hogy k¢rd¢seinkre feleletet is nyerj¡nk Àltaluk ä bÀr csak
vÀzlatos megk´zelÁt¢sre nyÁlik ter¡nk.
A szonett
Nincs h¢t, hÂnap, hogy szÀmos Ãj k´ltem¢ny ne a szonett k´nt´s¢t ´lten¢ magÀra.
Persze szonettet Árni nem f´lt¢tlen¡l puszta divat, hiszen ami lassan egy ¢vezrede nem
megy ki a divatbÂl, azzal nem is nagyon lehet divatozni. Ami ä bÀrmilyen ¢rtelemben
ä divatos, az egy r¢gebbi, k´zkedvelt nyilvÀnos formÀt (formaegy¡ttest) szorÁtott ki,
¢s uralma csÃcsÀn is magÀn hordja mulandÂsÀgÀt. A valÂszÁnüleg legsz¢lesebb k´rben
ismert eurÂpai eredetü versformÀnak, a tizenn¢gy soros szonettnek eddig nem kellett
elviselnie, hogy ne viselj¢k, àlevess¢kÊ. SomlyÂ Gy´rgy SZONETT, ARANYKULCS... cÁmü,
ezeregy remeket tartalmazÂ gyüjtem¢nye (1991), amely a k´zelmÃltban megint megpezsdÁtette az ¢rdeklûd¢st e forma irÀnt, minden neh¢zs¢g n¢lk¡l hozhatott felszÁnre
kincseket a kilenc utÂbbi ¢vszÀzad mindegyike m¢ly¢rûl. A szerkesztû maga is annyira
megpezsd¡lt, hogy nemcsak az ezeregyedik, àfarkasÊ szonettel ä tizenh¢t sorossal ä
gazdagÁtotta az antolÂgiÀt ä a viszonylag legÀllandÂbb karakterjegytûl, a k´t´tt terjedelemtûl is megfosztva a jÂszerivel immÀr k´rvonalazhatatlan versalakot ä, de (bÀr
utÂszÂk¢nt nem, hanem mÀsutt, k¡l´n) szonettolÂgiai alapvet¢st is k¢szÁtett. F¢l esztendûnek sem kellett eltelnie, s 1992 ÀprilisÀban az Alf´ld cÁmü folyÂirat majdnem
hÃsz po¢tÀt szÂlÁthatott sorompÂba, akik egy JÂzsef Attila-citÀtumnak (ekk¢nt:àt´red¢knekÊ) adtak mÁves szonettfoglalatot. A verses àk´rvÀlaszÊ kivÀltk¢pp alkalmasan
sürÁtette magÀba a formÀnak szÂlÂ hÂdolÀs, ironizÀlÀs ¢s tovÀbbgondolÀs gesztusÀt.
Szonettet programosan ä vagy nagy szÀmban ä ÁrÂ k´ltûink k´z¡l fûleg kettûnek a
mühely¢ben lett formaelvi k¢rd¢s, lecke ¢s talÀny, stÁlus ¢s v¢g¢rv¢ny a szonettbûl.
Tandori Dezsû ¢s BertÂk LÀszlÂ sajÀtÁtotta ki magÀnak. Avagy a sokak szonettellen¢rz¢seit naplÂjÀba fogalmazÂ MÀrai SÀndorral szÂlva: engedt¢k, hogy a szonett kisajÀtÁtsa ûket. MÀrai szubjektÁv rosszallÀsa, miszerint nem a k´ltûk ÁrjÀk a szonetteket, hanem a szonettforma Árja az enged¢keny k´ltûket, objektÁve nem egy¢b, mint àa dal
sz¡li ¢nekes¢tÊ misztikuma.
Tandori nagy szonettprogramja a r¢gebbi keletü. Mint po¢tai prÂbamunka, lezÀrtnak is lÀtszik. A T¹RED°K HAMLETNEK (1968) mÀr tartalmazott szonettet, bÀr a 4-4-3-3
sortagolÀsÃ AZ ºDV¹ZLET rÁmtelen volt, mÁg a 9-5 osztatÃ PRELöDIUM °S ¹TSOROS az
osztatÀval ¢s a cÁm¢vel is igyekezett ÀthatÀrolÂdni mÀs zenei r¢giÂba, mint ahovÀ a
canzon¢bÂl, illetve a cansÂbÂl fejlett szonett k´tûdhet. Az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA (1973) lapjain ott Àllt a l¢nyeg¢ben csak a-b-b-a jelzetü rÁmk¢pletre fosztott
szonettcsontvÀz, A SZONETT . A M°G íGY SEM (1978) nyolctized r¢szben a szonett nyelv¢n besz¢lt, avagy pukkantgatta intellektuÀlis puskaporÀt, a forma mintegy k¢tszÀz´tven ¡teg¢t rendezve csatasorba. A pontos seregszÀmla egyszerüen lehetetlen a szonettf¢les¢gek, Àlszonettek, dupla szonettek, majdnemszonettek kÁs¢rû hadtestei miatt.
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A CELSIUS (1984) mÀr csak mutatÂba ûrz´tt egyet-kettût (çT I.; HA SZERETSZ, MONDJA
K OSZTOLçNYI ). Lehet, hogy ¢ppens¢ggel az intellektualitÀselleness¢g intellektuÀlis
betetûz¢se hozta Ágy? RadnÂti SÀndor TANDORI SZONETTJEIRýL cÁmü eszmefuttatÀsÀban (Jelenkor, 1976. 12.) àtervszerüen antiintellektuÀlisÊ-nak mondta a k´ltût, szonettjei
egy, nem kicsiny csoportjÀra is gondolva. çllÁtÀsÀt egy szÀmunkra majd oly fontos,
ez¢rt itt kiemelendû szÂra futtatta: à...a tervnek lehet intellektuÀlis nevet adni, mondjuk a
zentÊ.
Szigeti Csaba a TiszatÀj 1988. decemberi ä az ´tven¢ves Tandorit k´sz´ntû ä tematikus szÀmÀban TRANSZ cÁmmel tekintette Àt az ¡nnepelt szonettvÀltozatait, utalva az
àÀt-Ê müvelet¢re ¢s a forma okozta sajÀtsÀgos ´nkÁv¡letre is. írÀsÀt enyhe fel¡letess¢g
rontotta (p¢ldÀul a CELSIUS -ban egyetlenegy szonettet sem talÀlt...), de mÀr a bevezet¢sben okosat szÂlott: àA szabadvers-hÁvûk ä egy kitünû francia k´ltû szavÀval: a vers whigjei
ä joggal k¢rdhetik tûl¡nk, a vers toryjaitÂl: hogyhogy a szonett? Mi¢rt (l¢nyeges) a szonett? Hol
vagyunk mÀr ettûl! °s t¢nyleg, hol vagyunk? Dante kertj¢tûl? Petrarca hegycsÃcsÀtÂl? Feltehetû
a legfontosabb k¢rd¢s: kell-e ¢s lehet-e ma szonettet Árni, nem ¢gbekiÀltÂ anakronizmus-e az effajta
tev¢kenys¢g? ögy v¢lem, a toryknak (hadd aknÀzzuk ki a szerzû helyett nev¢nek Ãjabb anagrammatikus, t´rl¢ssel l¢trehozhatÂ vÀltozatÀt: Tandori ä tory) az a makacssÀga a modern ¢s mÀra
ugyancsak hamvassÀgÀt vesztett szabadvers centenÀriumÀn tÃl, amellyel szonetteket Árnak itt ¢s
most, rendÁthetetlen¡l ä fontos, ¢rtelmez¢sre vÀrÂ felelet. Egyelûre szonetteknek valami¢rt ÁrÂdniuk kell, ¢s szonettek Áratnak is.Ê
TalÀn nem jÀrunk messze az igazsÀgtÂl, ha Ãgy v¢leked¡nk: Tandorinak a szonett
volt a legmegfelelûbb, egyben legszebb ¢s legarÀnyosabb forma a tel¢s megversel¢s¢re.
Akkoriban ä vagyis 1976 nyarÀn, meg kicsit elûbb, meg kicsit k¢sûbb ä is az idû tel¢se,
mÃlÀsa foglalkoztatta: a l¢t a HAMLET-k´tet Âta (¢s mindmÀig, vÀltozatlanul) Àt¢lt halÀlprobl¢mÀt ketyegte. Ha mÀr a t´k¢lyes matematikÀjÃ ¢s abszolÃt kiformÀltsÀgÀban
v¢glegesnek, idûtlennek tetszû szonett meg nem ÀllÁthatja az idût, legalÀbb az idû m¢r¢s¢re legyen alkalmas! A zsugordÀtumokkal ¢s cÁmekkel vagy betüindexekkel megk¡l´nb´ztetett napi szonettadagok, szonett-t´mkelegek Ágy lettek ÂrÀvÀ. A digitÀlis
szÀmlap kezdû ¢s v¢gzû ÀllÀsa, a vers megÁrÀsÀra fordÁtott idû esetleg ä a szonett jellegzetes ´nreflexiÂjak¢nt ä be is ker¡lt a versbe. Az idû alakult verss¢ (amely ànem
tesz mÀst: mutatÊ ä idûvers-´nmagÀt). A tel¢s egyben betel¢s is volt, a papÁrlap bevet¢se
betükkel. Betüket bevetve telt el a k´ltû azzal, hogy hÀlÂjÀt az idûre kivesse, k´vetve
annak k´vethetetlen mÃlÀsÀt, tel¢s¢t. Az olvasÂ, aki torkig volt az 1976714ä15,
1976715/B tÁpusÃ verscÁmekkel, a szonetthalmazokkal, talÀn nem is ¢rz¢kelte, hogy
Tandori ¢ppen ezt akarta el¢rni, maga is torkig, elernyedve a t´k¢letes jÀt¢k, a jÀt¢kos
hibÀtlansÀg, a hibÀs t´k¢ly ä az ¢lett¢ avatott mesters¢g t´redelmeiben. A szonettforma
l¢pten-nyomon ´nmagÀval foglalkozott (a àk´ltûvelÊ nem is nagyon foglalkozhatott).
Az 1976715/E ä M°G JçTSZHATSZ ILYET! AKKOR MILYEN Jñ ¹TLET LENNE! EGY KIS VçLTOZATOSSçG , a kizÀrÂlagosan (!) f hangokra komponÀlt 1976715/F..., az 1976715/H
dÀtum- ¢s idûjelz¢sü àTeahahaha! Teahihihi!...Ê-szonett, a rengeteg szonettmagyarÀzÂ
lÀbjegyzet, a sok ´sszerÁmelû cÁmstruktÃra k¢pviselet¢ben id¢zz¡k a MINDEN EGY°B,
1976710 cÁmüt:
àMit mondjak minden egy¢brûl, amit kell;
mit mondjak minden egy¢brûl, amit;
mit mondjak minden egy¢brûl, alig;
mit mondjak minden egy¢brûl, van itt hely.
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Van itt hely, hogy elmondjam azt, amit kell,
alig mondjak egyebet, mint amit,
s amit egy¢bk¢nt mondok, azt alig,
amit el kell mondanom, hogy van itt hely:
de mire ezt elmondom, mÀr alig;
minden, mit mondjak: mint minden egy¢b;
akÀrmit mondok, azt mondom, amit kell;
nem rejthetem szonettem l¢nyeg¢t;
de el tudtam-e mondani, amit
szeretn¢k? M¢g... egy rÁmre ¢pp van itt hely.Ê
(HasonlÂ, akÀr ´nrÁmes szonettstruktÃrÀkra bukkanhatunk a Tandori ¢szjÀrÀsÀra rÀhangolÂdott Ferencz Gyûzûn¢l ä vehetj¡k mintÀnak az °PPEN ILYENKOR ¢ppes ¢s ¢ppenes tizenn¢gy sorÀt. °rdekes, hogy SomlyÂ Gy´rgy az im¢nti, neki ajÀnlott szonettet
ä szer¢nys¢gbûl? ä nem vette f´l az ARANYKULCS -ba. Pedig ez a legyintû nihilvers, semmi-jÀt¢k, a szonett f´l¢pÁtû lerombolÀsa k´zvetlen¡l szomsz¢dos eredetileg az L. Z.
1976710-zel, az 1976. jÃnius 4-¢n elhunyt Latinovits ZoltÀn a monogramos cÁmszereplût nem is emlÁtû àgyÀszjelent¢s¢velÊ. Tandori tehÀt nem àa nagy semmibeÊ verselte A Nagy Semmi verseit. Konkr¢t megsemmis¡l¢sek, szem¢lyesek, orszÀgosak, vilÀgnyiak ¢p¡ltek lÀthatatlanul a semmi szonettfalÀba.)
A k´ltû monogrÀfusa, Doboss Gyula Ágy v¢lekedett a k¢rd¢srûl: àEzek a szonettek t´k¢letesek ¢s a lehetû legszabÀlyosabbak. Ezen tÃl vÀltozatosan bizonyÁtjÀk, hogy a szonettben
mennyi mindent lehet csinÀlni, meg azt, amit T. S. Eliot mondott a kÁs¢rletezûk visszat¢r¢s¢rûl a
k´t´tt formÀhoz. Szonettjeiben legszembetünûbb a megejtûen k´znapi besz¢d jelenl¢te ä az intonÀciÂ, a szÂhasznÀlat, tagolÀs, mondatrend szempontjÀbÂl ä, s ez a term¢szetess¢g m¢gis belef¢r
a szakaszba, szÂtagszÀmba, m¢gis szabÀlyosan rÁmel ¢s lejt a vers (jambikusan t´bbnyire).Ê
Tandori Ãgy t¢rt vissza a k´t´tt formÀhoz ä melytûl addig nem is nagyon kalandozott el messzire ä, hogy a visszat¢r¢st ¢s a k´t´tt formÀt is megtagadhatta, keserü szatÁra
tÀrgyÀvÀ tehette. HibÀtlanul k¢szre fabrikÀlt szonettjei takarva lÀttattÀk ÀrvasÀgukat:
a megcsinÀltsÀgot. A àhiÀnytalanÊ hÁvott vissza, hiszen a szonett kikezdhetetlen¡l
strukturÀlt vilÀg, vilÀgeg¢sz, jobbÀra hagyomÀnyozÂdÂ, àk¢szÊ tartalmakkal ä Àm maga a visszaÃt ¢s a f´lkeresett forma is hiÀnynak mutatkozott. A relatÁve derüsen v¢gig¢lt
¢s lankadatlanul v¢gigÁrt vilÀghiÀnynak, pÂtvilÀgnak ä a mozdulatlan ¢s egyszerre remegû vÀrakozÀs egzisztenciÀlis stÀdiumÀnak ä egy periÂdusban t´k¢letesen megfelelt
a szonett. P¢ldÀul az ODA-VISSZA SZONETT, 4-4-3-3-3-3-4-4-3-3-4-4 tagolÀsÀval, meg
a àValamivel k´zelebb... mint szokÀs, de m¢g Ágy sem el¢g k´zelÊ, szonettesÁtett ¢rzeteivel.
Tandori a szonetten kÁv¡l ä pÀrhuzamosan vagy mÀs kis pÀlyaszakaszokban ä az
el¢giÀt, a balladÀt is hasonlÂk¢pp f´l¢lte, a g´r´g´s k¡llemü versalakokat is addig
gyÃrta, mÁg a vÀltozhatatlan forma az anyag eltünte ÀrÀn l¢tre nem j´tt. Ha ez megt´rt¢nt, elûbb-utÂbb mindig vÀndorolt tovÀbb mÀs müfajra, münemre, müv¢szeti Àgra, irodalomperemi tev¢kenys¢gre. AlkotÂ tehets¢g¢nek intenzitÀsa jÂ hÃsz esztendeje az extenzitÀsban is kifejezûdik. °g a keze alatt a munka, el¢g a keze alatt az eg¢sz
hagyomÀnyos àirodalomÊ. Az izzÂ k¢tely sistergû iramban teremti a negatÁv sz¢ps¢g
ellobbanÂ ´r´k¢g¢s¢t. TandorinÀl a szonett perny¢je szÀllongÀsÀban is szonettebb,
mint a szonett: a f´lrakott tizenn¢gy sorhasÀb.
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SzonettfelfogÀsa nem mer¡lt ki a M°G íGY SEM variÀciÂiban, Àm talÀn az ottani szonettjelek a legbesz¢desebbek. HozzÀjuk esik k´zel Petri Gy´rgy SZONETT-JEL cÁmü
àsz¡netjelÊ-e, ide is k´tûdnek Petûcz AndrÀs szonettmutÀciÂi (a 4., 8., 11. ¢s 14. sornÀl
be is szÀmozott, de szabadon ÀramlÂ ZçRñJELVERS -ek ¢s mÀs, elszÂrtabb t´rekv¢sek).
EgyÀltalÀn nem rokonulnak viszont ehhez a kezdem¢nyez¢shez napjaink klasszicizÀlÂ
szonettjei. M¢g MarkÂ B¢lÀ¢i sem, pedig û (akÀrcsak Tandori) az oly ritka szonettkoszorÃt is megk´t´tte, szonettkalendÀriumot is Árt sok-sok tucatnyi szonettje k´z´tt.
MagyarorszÀgon sajnos nagyr¢szt e (nem kev¢ss¢ naiv, formÀzÂ) darabjait ismerik, holott az erd¢lyi magyar lÁrÀt mÀs müfajokban eredetibben ¢s bÀtrabban gazdagÁtotta.
BertÂk LÀszlÂ 1990-ben Ký A TOLLPIH°N cÁmmel gyüjt´tte k´tetbe szonettjeit. Kifinomult vÀltozatot müvel fûleg: a 4-4-4-2 osztatÃt. A hÀrom n¢gysoroson csak az elsû
szakaszban megpendÁtett a-b-a-b vagy a-b-b-a rÁmpÀrokat viszi v¢gig, s egy a-t s egy
b-t szeret megtartani a k¢t zÀrÂsorban is. A megszokott, az oktÀva (oktett) nyolc ¢s a
szextett hat sorÀban is k¢t-k¢t (k¡l´n) rÁmpÀrral ¢lû szonett ´sszecseng¢seinek fel¢t
àmegtakarÁtvaÊ nehezÁti sajÀt dolgÀt ä s mivel (bÀr eg¢szen mÀs formÀban ¢s mÀs megk´zelÁt¢ssel, mint Tandori) û is a dolog neh¢zs¢g¢t verseli, a formÀt tartalommÀ nemesÁti.
RÁmtechnikÀja k¢tfunkciÂjÃ. A zÀrtsÀgÀrÂl nevezetes müforma m¢g ´sszeabroncsoltabbÀ vÀlik. H¢t rÁm szorÁtja innen, h¢t onnan. Viszont a hÀrom kvartina utÀn mÀr
ànem marad helyÊ terzinÀ(k)ra, ¢s a verszÀrlat k¢t sora nem rÁmelhet egymÀsra (legf´ljebb a sziszt¢ma f´ladÀsÀval, a h¢t-h¢t arÀnyÀnak megbillent¢s¢vel). A befejez¢s k¢t
sora ä egymÀshoz k¢pest ä rÁmtelen¡l meredezik a nagyon rÁmes, sürü, Àtitatott eg¢szben. DiszharmÂniak¢nt ¢keli, àkinyitjaÊ a v¢lt harmÂniÀt. A HA VAN A VILçGON TETý
(1992) k´tet szonettjei az e müformÀban r´vidnek szÀmÁtÂ sorig, a jambikus alapk¢plettel is feleselû (felezû) nyolcasig metszik vissza a sorokat, melyeknek Ágy, r´vids¢g¡kben fesz¡lts¢gkeltûen hiÀtusossÀ is kell vÀlniuk. AkÀrcsak Tandori, BertÂk is (elt¢rû
ihlet¢sü) nyelvtani reformot hajt v¢gre a szonetten. Az egys¢g, a zÀrtsÀg ä ¢s a hiÀny,
a sz¢thullottsÀg remek alaki kifejezûd¢sre (is) lelt. A rÁmek szigorÃ ´lt¢sei filozofikus,
de t¢pett sz´vetü sz´veget fognak ´ssze. Egyes sorok mintha esetlegesen ugranÀnak
ki verscÁmm¢. Az 1992-es müben a cikluscÁmek is (p¢ldÀul: SEMMI BAJ, URAM, SEMMI
CSAK ), vagy az ilyen titulusok: MIKOR MçR K¹LTý LENNI NEM; ADDIG UGRçL A SOK
BOLOND . Az 1990-es k´tetn¢l maradva: çLLUNK A VILçG K¹ZEP°N; A TºDýBEN A ZöZMARA; BETELJESºL A PILLANAT; VALAKI MAGçBAN BESZ°L; RçCSOK K¹Z¹TT A T°RZENE
ä ¢s Ágy tovÀbb.
Nem mindegyik gondolatsor t´lti ki egyforma rugalmassÀggal a szonett kereteit.
Akad, amelyik kiss¢ lazÀn, illanva szÀllong a vÀlasztott formÀban, mÀsok pedig tÃlcsordulnak a strÂfÀk partjain. A tizenn¢gy sor n¢ha sok, n¢ha kev¢s. Eg¢sz¢ben azonban
ä ahogy a festûkn¢l egy-egy szÁn adhat nevet egy korszaknak ä BertÂk hosszÃ ¢vek Âta
¢s mondhatni kizÀrÂlagosan tartÂ szonettkorszaka az ¢letmü ´nÀllÂ ä legjelent¢kenyebb ä fejezete.
Az olasz sonetto r¢gi magyarÁtÀsai k´z¡l Kazinczy Ferenc ´tlete, a csengû dal ma Tandorin vagy BertÂkon kÁv¡l is majdnem valamennyi k´ltûnk szonettjei eset¢ben hasznÀlhatatlan. A modern szonett inkÀbb recseg, mint muzsikÀl, ¢s ¢pÁtetts¢g¢vel a vilÀgeg¢sz rendj¢nek hiÀtusaira, riasztÂ r¢seire irÀnyÁtja a figyelmet. A VirÀg Benedek kitalÀlta hangzatka TandorinÀl talÀn nem is lenne rossz müszÂ. Az àigaziÊ szonetthez
nem, az û fÀjdalmas-ironikus szonettparÂdiÀihoz azonban illik a kicsinyÁt¢s. Amit a f¡l
¢s a tipogrÀfiai k¢pben a szem szonettnek ¢rz¢kel, az sokszor csak hangzata, lÀtszata
a müfajnak.
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Tandori nem hatott BertÂkra, BertÂk se Tandorira. A szonett boszorkÀnykonyhÀjÀban mindketten mÀst pÀroltak, sürÁtettek, oldottak verss¢. M¢gis, a XX. szÀzadi ember hiÀny¢rzet¢nek meg¢rz¢kÁt¢s¢ben az immÀr csak-szonett-po¢ta BertÂk mintha
fegyvertÀrsa lenne a mindent-¢s-szonettet-is-lÁrikusnak, Tandorinak. çlljon itt az ÀllÀs, ÀllÀsunk, a dolgok ÀllÀsa ä BertÂk LÀszlÂ çLLUNK A VILçG K¹ZEP°N cÁmü szonettje:
àElszalad ami esem¢ny
de Ãgy tesz mint aki marad
kihordjuk az asztalokat
s a folyosÂ is csupa f¢ny
Àllunk a vilÀg k´zep¢n
kis¡thet¡nk akÀr a nap
de ¡resek a poharak
¢s ez is csak egy k´ltem¢ny
van a valÂsÀg s van a t¢ny
a k´ztes ür a gondolat
ordÁtozunk hÀt nagyokat
aki hangos az a leg¢ny
¢s senki sincsen a hely¢n
csak a szÂtÀrban a szavak.Ê
A haiku
A szonett egyik vonzereje k¢ts¢gkÁv¡l a r´vids¢g, a mÀsik a zÀrtsÀg. A kettûbûl szikrÀzik
a vers, a gondolat r´vidrezÀrtsÀga. A haiku m¢g r´videbb, m¢g zÀrtabb. Nem r´vidrezÀrtsÀg, hanem szikra. A vonzereje m¢gis az, hogy nem eurÂpai eredetü versforma.
Kontinens¡nk´n manapsÀg ritka az a k´ltû, az a müv¢sz, aki vagy EurÂpÀbÂl, vagy
az itt honos ¢vezredes lÁrai, müv¢szi tradÁciÂkbÂl ä esetleg mindkettûbûl ä nem ÀbrÀndult ki. TalÀn EurÂpa is kiÀbrÀndult a k´lt¢szetbûl. °rdemes meditÀlni azon, hogy ha
mostanÀban lÁrikusok kapjÀk az irodalmi Nobel-dÁjat, akkor nem eurÂpaiaknak vagy
az innen m¢g idûben jÂ messzire szakadtaknak jut a bab¢r. LegutÂbb, 1992-ben Derek
Walcott dÁjazÀsa is erûsÁtette ezt az Ãj keletü szabÀlyt.
Szigeti Csaba emlÁtett tanulmÀnya a szonett Àtl¢nyeg¡l¢s¢t okkal vezette le a àk´lt¢szett´rt¢neti szituÀciÂbÂl, a versvÀlsÀgbÂlÊ. A szonett sem klasszikus alakjÀban müvelhetû
igazÀn, mert eltünt m´g¡le a danteiäpetrarcai vagy akÀr csak babitsi ¢rtelemben
àklasszikusÊ vilÀg: a nem olyan vilÀg, mint a mienk. Zavartalanul nem is folytathatÂ,
mert mÀr r¢ges-r¢g ¢s bonthatatlanul, ronthatatlanul k¢sz; meglehetûsen kiaknÀzott.
Szigeti szerint àEurÂpa bÀrmely pontjÀn nagyjÀbÂl n¢gy reakciÂtÁpus k´z¡l vÀlaszthatunk, mert
[...] ennyi adÂdik. A vÀlsÀghelyzetre adott vÀlasz egyszerre jelent magatartÀst, egyszerre definiÀlja
az illetû k´ltû versfogalmÀt ¢s azt, hogy a k´lt¢szetrûl milyen vÁziÂt gondol el magÀnak, milyen
k´lt¢szetideolÂgiÀval rendelkezik. Egyetlen dolog nem engedhetû meg, ¢s ez a naivitÀs: nem lehet
(nem szabad) nem figyelembe venni. Amit nem tehetek, az egy 0-lehetûs¢g: nincs Ãt vissza Dante
kertj¢be. A k´vetkezûket tehetem: 1. vagy elfordulok a szonettûl; 2. vagy megkÁs¢rlem a szonett
t´rt¢net¢nek folytatÀsÀt; 3. vagy sz¢tszerkesztem, azaz dekomponÀlom a formÀt, hogy Ágy ¢letet
leheljek a tetszhalottba, ¢s v¢g¡l 4. a t´rt¢netet folytathatatlannak Át¢lve destruÀlhatom, sz¢trob-
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banthatom a formÀt. Amennyiben leÁrnÀnk, az egyes tÁpusvÀltozatok megjelen¢s¢nek t´rt¢nete
kiadnÀ a modern szonett formÀlis t´rt¢net¢t.Ê
BertÂk a mÀsodik, Tandori fûleg a harmadik (vagy inkÀbb egyszerre az utolsÂ
hÀrom pont alÀ vett) lehetûs¢get fogadta el. Vagyis ûk, a cselekvûk nem, csakis a naiv,
a formaprobl¢mÀt tudomÀsul nem vevû szonettÁrÂk rekedhetnek meg a szonettdivatnÀl.
A haikuÁrÀs: elsû Ãt; a t´m´r forma nem-vÀlasztÀsa, odafordulÀs egy m¢g t´m´rebbhez. çm aki a haikut vÀlasztja, bizonyos ¢rtelemben a szonetthez hasonlÂt vÀlaszt
ä mik´zben EurÂpÀt, az eurÂpai vershagyomÀnyt nem kell vÀllalnia. A keleti filozÂfiÀk
sz¢les k´rü, k¢ts¢gtelen n¢pszerüs¢ge idej¢n a japÀn eredetü haiku lÀtszÂlag k¢szen
kÁnÀlja a gondolatisÀgot, az eurÂpai eszmei ¢s hitbeli sablonokon kÁv¡lre helyezked¢st,
a tartalmi ¢s formai: az ¢szjÀrÀsbeli megfriss¡l¢st.
MÁg a szonett k¡l´nf¢le osztatÃ, de l¢nyeg¢ben egy hosszabb ¢s egy r´videbb egys¢gre tagolÂdÂ tizenn¢gy sora az irodalomban kev¢sb¢ jÀratosak szÀmÀra is ismerûs,
a haikurÂl sokszor m¢g a k´ltûknek is hamis (vagy enged¢keny) k¢p¡k van. HÀromsoros, 5-7-5 szÂtagszÀmÃ, hangsÃlyos ¢s rÁmtelen versforma valÂjÀban. T´bb haikut
tartalmazÂ, meg nem hatÀrozott hosszÃsÀgÃ vÀltozata a renku. Az alapforma a tanka
nevü versalak 5-7-5-7-7 tagolÀsÃ fajÀbÂl (tan renga), az elsû sorok ´nÀllÂsulÀsÀval keletkezett. Mintegy h¢t ¢vszÀzados t´rt¢net¢ben Matsuo BashÂ (1644ä1694) volt a legjelent¢kenyebb mestere, aki a humort kezdettûl nem n¢lk¡l´zû alakzat derüs ÀgÀt
´nÀllÂ formÀciÂk¢nt is f´lvirÀgoztatta.
A zen-buddhizmussal ¢rintkezû, filozÂfiai indÁttatÀsÃ haiku legalÀbb olyan tÀvoli az
eurÂpai verskultÃra szÀmÀra, mint ahogy a szonett nem term¢szetszerü, szerves vilÀgeg¢sz az Àzsiai olvasÂnak. A haiku szÂtagjai tulajdonk¢pp morÀk (ritmusm¢rt¢kk¢nt szolgÀlÂ idûegys¢gek) is; a morÀk szÂtagokkal t´rt¢nû helyettesÁt¢se magyarÀzza
a forma tizenh¢t szÂtagossÀgÀt a magyar fordÁtÂi konvenciÂban (is). MotÁvumairÂl a
nev¡k, tÀrgyuk (p¢ldÀul: Hold) eg¢szen mÀs k¢pzeteket, tudattartalmakat kelt mifel¢nk, mint amilyeneket a keleti l¢lekben ¢breszt. A szÀzadfordulÂ tÀjÀn, erûs filozÂfiai
¢s formai beavatkozÀsokkal, adaptÀciÂval m¢gis siker¡lt eurÂpaizÀlÀsa (fûleg franciaorszÀgi meghonosÁtÀsa) ¢s amerikanizÀlÀsa (az imagizmussal valÂ ´sszehangolÀsa) is.
A rejtelmes t´m´rs¢gü versforma idûrûl idûre megbizsergeti a nem Àzsiai k´ltûket.
Ismereteink szerint legfrissebben Gerald Vizenor publikÀlt haikuelm¢leti fejteget¢st
(NEeuropa, 1991ä92. 70/73.) s hozzÀ a n¢gy ¢vszak egyenk¢nt is n¢gy-n¢gy haikubÂl
ÀllÂ TAVASZ -, NYçR -, ýSZ- ¢s T°L-haikujÀt angol nyelven. Sakuzo Takada ¢s Yoshiko
Takada haikui eredeti ÁrÀsjelekkel ¢s angol Àt¡ltet¢sben ugyancsak olvashatÂk itt.
1993 szeptember¢ig Veres Andrea tolmÀcsolÀsai voltak a müfaj legÃjabb hazai hÁrhozÂi: a PalÂcf´ld 1993. 3ä4. szÀmÀban hÀrom japÀn k´ltû (k´zt¡k BashÂ) tÁz miniatürj¢t
szÂlaltatta meg (olykor a sork¢plet mÂdosÁtÀsÀval vagy n¢gy szÂtagos utolsÂ sorral is).
A haiku nÀlunk po¢tai, po¢tikai lecke is. FilozÂfiai produktum, szakÁtÀs a lÁra eurÂpai konvenciÂival ¢s ´r´ks¢g¢vel, halvÀny rem¢ny a XX. szÀzadi itteni egzisztenciÀlis
csapda intellektuÀlis feszeget¢s¢re. Idegen, tÀvoli, titokzatos ä Àm EurÂpa mÀr domesztikÀlta, kiss¢ magÀhoz hajlÁtotta ¢s szelÁdÁtette, szabÀlyait vagy megtartotta, vagy
kikezdte. A k´zelmÃlt egyik elsû magyar haikuja is elmozdÁtott variÀns. HÀrom sor,
Àm hÀromszor n¢gy szÂtag. Tandori Dezsû az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA elsû
ciklusÀba vette f´l a KAVAFISZ-HAIKU -t: àMÀr f¢l hÀrom! / Milyen hamar / elmÃlt egy ¢vÊ.
A àbiztos bukÀsÊ g´r´g(äegyiptomiäangol) k´ltûje, Kavafisz nem lett olyan sürübben
meg-megid¢zett vershûse, m¢diuma Tandorinak, mint mÀsfelûl p¢ldÀul e. e. cummings, Henry David Thoreau vagy mÀs k¡l´nc´k. S ä n¢mi meglepet¢s¡nkre ä a
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haikumüfajra sem csapott le. Elsû k´teteiben minden jel szerint a koanokkal helyettesÁtette, cser¢lte f´l az amÃgy is ellazÁtott, 5-7-5-´s haikut: KOAN I.; KOAN II.; KOAN
BEL CANTO; KOAN III.; (MONDJUK :) KOAN 1970-BýL . MÀs korai àmedÀliÀiÊ is haikuvagy (àtandorisanÊ) koanszerüek. így a REINCARNATUS hÀrom sora (àHoltan emelnek
mozdulataid / viaszÀba; Â, / k´v¡letedd¢ elevenedû...Ê); a hÁres k´tetkezdû A DAMASZKUSZI
öT viszonyÁthatatlanul lebegû, erûsen cezÃrÀlt, k¢tsoros k´zl¢se (àMost, mikor ugyanÃgy,
mint mindig, / legfûbb ideje, hogyÊ); valamint a VíZK¹PýK n¢gy t¢tele, a KANT-EML°KZAJ ,
a VíZJEL W. S.-NAK (àA kevesebb-mint-ugyanaz / holnyi helyet se k¢r eg¢szen, / semelyikfelûl
oldalaz / maga s mÀs egyenessz´g¢benÊ); az EGY DOMBORíTçS K°T FELE, a HORROR (àakkor
inkÀbb / el / gat-getek / R¢m¡letembenÊ) ¢s mÀs müvek. A koan (helyesen: kÂan) KÁnÀban
eredetileg kormÀnyzÂsÀgi rendelet volt, majd azokat a prÂzai ä de eurÂpai ember szÀmÀra akÀr szabadversk¢nt is hatÂ ä tant´rt¢neteket jel´lt¢k vele, amelyek a b´lcs, a
mester valamely eset¢vel, rejt¢lyes tanÁtÀsÀval ¢s tett¢vel h´kkentenek meg, visznek a
rem¢lt megvilÀgosodÀs fel¢. A kÁnai csan-buddhizmus japÀn zen-vÀltozata a kÁnaihoz
k¢pest jÂval k¢sûbb tette hÁress¢ a koant, nagyjÀbÂl akkortÀjt, amikor a haiku is kivÁvta
jogait. (A japÀn repertoÀr nagyobb a kÁnainÀl. öjabban KAPUJA-NINCS-çTJçRñ cÁmmel
jelent meg magyarra fordÁtott koangyüjtem¢ny. A cÁm misztikus rejtelm¢t Tandori a
MACABRE A MESTEREK°RT cÁmü korai vers¢nek negyedik szakaszÀban, a halÀlmetaforÀval maga is ¢rtelmezte: àM¢ly s felszÁn egymÀs kapuja, / bÃjj-z´ldÀg sehova sehonnan...Ê)
Tandori Dezsû tehÀt haikuizÀlta a koant (esetleg koanizÀlta a haikut). MÀsfelûl a
koan mint szonett a M°G íGY SEM lapjain tünt f´l, KOANT OKTAT EGY EURñPAI cÁmmel:
àNem jÂ oly bizonyossÀgot el¢rn¡nk,
amelyhez mÀr bÀrmi ¢rtelmez¢s
elvezet. Mindenbûl Ágy lesz kev¢s;
Ágy kevesli majd h¢tk´znapi ¢n¡nk,
amit az im¢nt m¢g nem is rem¢lt¡nk,
hiÀnyzik a felt¢telezhet¢s,
hogy nem csak elk¢pzel¢s az eg¢sz;
sok, hogy tapasztalatunkrÂl besz¢l¡nk,
sok, hogy ezutÀn mi lesz, sok, hogy ez lesz,
vagy ennek hÁjÀn majd hiÀnyolunk
valamit, ami most mintha megunt
beteljes¡l¢s volna ä nem szabad
el¢rni olyan bizonyossÀgokat,
amelyekhez csak rajtuk Àt vezethetsz.*
* Tulajdonk¢ppen nem szabad megmosolyognunk az eurÂpait, aki ´nzetlen¡l tÀrja fel sajÀt gyeng¢j¢t: az erûss¢g¢t.
MÀr amiben.Ê

A lÀbjegyzetelt vers haikunak kicsit sok, szonettnek kicsit kev¢s ä k´zlendûnek viszont ¢ppen az, amit a k´ltûtÀrsak is keresnek benne. Benne: a haikuban.
Fodor çkos AKUPUNKTöRA k´tetcÁm¢vel (1989) remek¡l utalt arra, hogy csupa haikubÂl ÀllÂ gyüjtem¢ny¢nek vershegyei tüszÃrÀsos mÂdszerrel, az ¢rz¢keny lelki-szellemi pontokat keresve kezelik az olvasÂt. N¢zeteit Ágy ´sszegezte: àA haiku kettût tesz

532

ã

TarjÀn TamÀs: K¢t k´nt´s

k´ltûv¢, amint a szerelem kettût, szeretûv¢. LeÁrÂja nem sÀmÀn, nem szÂnok, nem seb¢sz; elolvasÂja
nem alÀvetett, nem elszenvedû, nem t¢tlen. TalÀlkozva fÂkuszban, oldva oldÂdhatnak, gyÂgyulva
gyÂgyÁthatnak s vÀlnak, mÁg vÀllaljÀk, valami HarmadikkÀ. Aszketikus forma, prÂteuszi müfaj,
eleven mentalitÀs; idût, teret inkÀbb teremt, mint fogyaszt. Boldogok, akik ä ha egyetlen haiku
pontjÀban is ä talÀlkozhatnak ¢s meg¢rinthetik egymÀst.Ê
öjabb datÀlÀsÃ szonettjeink jobbÀra arra szolgÀlnak (mÀr ha nem naiv szonettek),
hogy a müfajban mint eg¢szben a vilÀg t´red¢kess¢g¢t (tudjuk: minden Eg¢sz elt´rts¢g¢t), a t´rt-eg¢sz-eg¢sz-t´rtet kifejezz¢k. Azt, amit Tandori sokelemü, k´tûjelesen
´sszetett ¢s ¢ppen ez okbÂl megt´rdelt mondat- ¢s szÂlamszavaival (p¢ldÀul: ànem-magyarÀzat-tÀrgya-cselekv¢sÊ) is igyekszik megk´zelÁteni. A szuver¢n versvilÀgot kreÀlÂ Fodor çkos lÁrÀja nem Tandori-szÀrmaz¢k, Àm mÀr a k´tetnyitÂ HELYZETMEGHATçRO ZçS -ban lehetetlen ¢szre nem venni a szellemi ä ¢s k¢pi ä rokonulÀst: àv¢gem a c¢lom:
/ tartok tûle ¢s fel¢; / futÀsban ÀllokÊ. A T¹RED°K HAMLETNEK KOAN I.-e Ágy regisztrÀlta
az eg¢szen-mÀs-majdnem-ugyanazt: àTûled tÀvolabb-e? / HozzÀd k´zelebb-e? / Tûled se,
hozzÀd se. / TÀvol se, k´zel se.Ê A k¢t miniatürben a tûle ¢s a tûled akÀr egyazon szem¢lytelen l¢nyeget is jel´lhetne, csupÀn a rÂla, illetve hozzÀ valÂ besz¢d mÂdja k¡l´nb´zik.
Fodor a klasszikusan tiszta eurÂpai (magyar) haikut müveli. Az AXIñMA minden a
mi nyelv¡nkben megvalÂsÁthatÂ, bet´lthetû haikukrit¢riumnak megfelel, legf´ljebb
az elûÁrÀsokkal ellent¢tben nem a term¢szet k´r¢bûl merÁtkezik teljes eg¢sz¢ben: àIsten
nem hÁvû. / A n¢p nem demokrata. / A vÁz nem szomjas.Ê MÀskor a müfajra a magunk nyelvi
viszonyai k´z´tt kiker¡lhetetlen¡l jellemzû enjambement (ÀthajtÀs) elvÀlasztÀssal is
hangsÃlyozÂdik nÀla. A haiku n¢ha csak k¡lsûleg azonos ´nmagÀval. Igaz, p¢ldÀnak
okÀ¢rt a KATARZIS-°REM mÀsodik àlapjaÊ hibÀtlannÀ p´rgeti vissza, amit az elsû àoldalÊ, az elsû àdobÀsÊ tudatosan àrontottÊ:
à(fej?)
pehelyke, ÀhÁtattÂl visszafojtott l¢legzett¢ tett¢l
(ÁrÀs?)
BÀrmihez ¢rek:
te zend¡lsz. Nyelved lettem,
harangom lett¢l.Ê
A te nyomat¢kosÁtja, rejtve hangosÁtja a szomsz¢dos zend¡lsz zenj¢nek zen¢j¢t. Csupa
mestermü, a müfaj eg¢sz eddigi hazai t´rt¢net¢nek csÃcsa az AKUPUNKTöRA . A M°RLEG-HAIKU ûrizve-sz¡ntetve mindazt kipr¢seli a formÀbÂl, ami szabÀlyainak betartÀsÀval ¢s intellektuÀlis v¢rtezetts¢g¡nk (valamint nyelvtani ¢s verstani k´rnyezet¡nk)
figyelembev¢tel¢vel kipr¢selhetû:
àakÀrhogy,
àakÀrhogy,akÀrmikor: aki nem boldog
¢ppen:
¢ppen:hÀlÀtlanÊ
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A PATT , az ELIOT-VISSZHANG vagy az eurÂpaizÀlÀsrÂl legnyÁltabban vallÂ ECCE HOs a t´bbi mind sokkal r¢szletesebb elemz¢st ¢rdemelne, mint amiben a k´tet r¢szes¡lt. A KOAN cÁmü haiku, a àtÃlcsordulÂÊ haikuk (amelyek a 4ä5. sorban sem a 7-7
szÂtagot ÀllÁtjÀk vissza a tan rengÀba, hanem a 7-5-´s, ma ¢s itt mÀr àhüs¢gesebbÊ megoldÀssal ¢lnek), ¢s a hat sorbÂl, k¢t haikubÂl ÀllÂ KETTýS ajÀnd¢k a vizsgÀlÂdÂnak. Ez
utÂbbin m¢rhetû, hogy a hÀromsoros haiku ugyan r´vids¢ge, teljess¢ge, zÀrtsÀga (n¢ha a k´z¢psû sort, a hosszabbat kimozdÁtÂ ÁrÀsk¢pe) miatt egyÀltalÀn nem hat szonettbûl kiszakÁtott terzinÀnak (a terzinÀkbÂl a mÀsodik vagy mind a kettû ¢lez, csÃcsosÁt,
beteljesÁt a tizenn¢gy sorban, ´nÀllÂsÀggal azonban nem rendelkeznek) ä a duplÀzott
haiku viszont eurÂpai szem¡nknek mÀr àf¢l szonettÊ, azaz a szonett zÀrÂ hat sora. A
k¢tszerezett haiku elveszti a zÀrtsÀgot: a harmincn¢gy szÂtag ¢rdektelenebb, elsÃlyosodott vilÀgeg¢sz a tizenh¢t szÂtagos (prÁmszÀmÃ) haiku enigmatikussÀgÀhoz k¢pest.
A duplÀzÀs àlazÁtÊ, k´zelÁt a k¢t terzinÀhoz.
SzÂlni kellene m¢g Fodor ( haikujÀrÂl, amely nemcsak zÀrÂjel (ànyitÂjelÊ) cÁmmel
kezdûdik, de utolsÂ szava utÀn zÀrÂjellel is zÀrul. Tandori àzÀrÂjelverseÊ ä az e. e. cummings-os HALOTTAS URNA K°T FºLE... ä ¢s Petûcz AndrÀs opusokk¢nt szÀmozott ZçRñJELVERS -ei mellett mÀs mai po¢tÀink is filozÂfiailag tartalmas, versalakÁtÂ ¢s versteremtû ÁrÀsjelk¢nt àfogjÀk munkÀraÊ a zÀrÂjelet. P¢ldÀul G¢czi JÀnos, aki a MAGçNK¹NYV -be (1993) reflektÀlt haikukat is ¢pÁtett.
Babics Imre A K°K ºTEM LOVAGREND (1989) k´tetet HAIKUK, N°GYSOROSOK ,
H OSSZABB VERSEK ciklusaibÂl ÀllÁtotta ´ssze. LÀtszÂlag egy¢rtelmü ¢s csakis terjedelmi
k¡l´nbs¢get tett. A haikukat a cÁm¡ktûl is megfosztotta: az ¢rtelmez¢st, a jelent¢st nem
akarta a verstesten bel¡li informÀciÂra bÁzni. JÂ n¢hÀny haiku azonban sorszÀmot kapott (87., 77., 8., 68. stb.), mivel ezeknek àÀrny¢kukÊ: kifejt¢s¡k, kommentÀrjuk is
keletkezett (A 87. HAIKU çRNY°KA stb.). Az Àrny¢k a haiku keleti alapformÀjÀban hagyomÀnyos versalkotÂ elem: tÀrgy is, metafora is. Mekkora Àrny¢kot vet egy (magyar)
haiku? Tizenegy sorosat. 3+11=14. HaikubÂl ¢s Àrny¢kbÂl BabicsnÀl k¢sz a szonett.
Noha a k´ltû a hosszabbak k´z´tt TETOVçLT MAGYAR MELLKASR°SZLET vagy WCFALFRESKñ verscÁmekkel h´kkent meg, haikuiban û tesz eleget leginkÀbb a term¢szetbûl vett anyag k´vetelm¢ny¢nek. ºresebb, szÂszÀtyÀrabb viszont FodornÀl. Jobb
àÀrny¢kÁrÂÊ, mint amilyen haikuÁrÂ, ¢s jobb hosszÃversÁrÂ, mint amilyen r´vidversÁrÂ.
AzÂta mÀr egy eposzt is k´zz¢tett, egy ciklikus nagy müvet is megkezdett.
Oravecz Imre korai haikui ä ¢s àhaikuiÊ ä szÀllÀscsinÀlÂi voltak a müfajnak, de fûszerephez nem jutottak, mert eg¢szen mÀs jellegü ¢s terjedelmü, szint¢n nem eurÂpai
fogantatÀsÃ megszÂlalÀsmÂdoknak, a gondolatgazdag, neoprimitÁv hopi versbesz¢dnek adtÀk Àt hely¡ket.
PÀr ¢vvel ezelûtt Utassy JÂzsef is beleszerelmesedett a haikuba. Egyes hosszabb k´ltem¢nyei: a TOMBOL A TAVASZ, az IMMçRON ¹TVEN olvastÀn talÀn nem is ´tlene szembe a versalak dominanciÀja, holott a tizenhÀrom, illetve hat strÂfa mindegyike haiku.
A halmozott haikuk mellett ´nÀllÂ darabokkal is igyekezett szervess¢ tenni e formÀt.
MindhiÀba, mert az ût megihletû magyar n¢pk´lt¢szetben, valamint a Nagy LÀszlÂ
nev¢vel f¢mjelezhetû vershagyomÀnyban nincs az 5-7-5-´s osztÀshoz ¢s fûleg a keleti
gondolkodÀsmÂdhoz, k´ltûi k¢plÀtÀshoz k´zelÁtû, idomulÂ alakzat. Haiku(s) k´ltem¢nyei olyan Ág¢reteket tesznek, amelyeket nem vÀltanak be. àImmÀron ´tven / esztendû
szakad¢ka / tÀtong m´g´ttemÊ ä ez sz¢p nyitÀny, viszont ´nmagÀban semmi esetre sem
haiku, csak haikuforma, amelyet a folytatÀs f´lszaporÁt. A formaprobl¢ma nem egy¢b,
mint hogy az a-x-a rÁmk¢plettel füszerezett (az a-a, a-a monotÂniÀjÀt mindv¢gig megMO
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ûrzû) haikuvÀltozat mennyire tud ´nÀllÂ strÂfatÁpusk¢nt ¢s m¢gis az eredet¢re valÂ
utalÀssal, reminiszcenciÀval belenûni abba a verscsalÀdba, amelybe a hÀromsoros szakaszokbÂl ÀllÂ ä viszonylagosan ritkÀbb s harmÂnia dolgÀban ma a n¢gyesekn¢l amorfabbnak ¢rzett ä k´ltem¢nyek sorolÂdnak.
Utassy ä p¢ldÀul a TENGERIK°K ciklusban, kicsinyÁtve is, k¢kÁtve is a tengert, eljÀtszva a tenger ä tengeri szÂpÀrral ä alkotott egyedit, eml¢kezeteset is. VÀrnÀban, a szeptemberi tenger partjÀn, a term¢szetnek szinte centrumÀban. Ezek ä ¢s tan rengÀi ä
csak alkalomszerüen illenek az û k´zlû-kiÀltÂ-kiÀllÂ ¢nekmÂdjÀhoz, fÀjdalmasan megnyÁlÂ, ´nt¢pû dalolÀsÀhoz. Nem osztja meg titkait a haikuval: r´gvest leleplezi a sejtelmeset. àIrdatlan tenger! / Partodon picurka pont / a b¡szke emberÊ ä a PARTODON k´zhelyes kijelent¢s¢t nem tudja sÂs pÀrÀba burkolni az alliterÀciÂ s a tizenh¢t szÂtag.
A k´ltûtÀrs, a szint¢n a Kilencek csoportjÀval indult RÂzsa Endre olykor mintha
àhaikuban levelezneÊ, àhaikut levelezneÊ po¢ta barÀtjÀval. BÀr û messzebbre mer¢szkedett a modern lÁra el- ¢s befogadÀsÀban, mint Utassy, ÀltalÀban csak k¢pes levelezûlapnak hasznÀlja, forma szerint rÂja tele az 5-7-5 vagy az 5-7-5-7-7 papÁrlapjÀt (LOMBOK , BALATONSZ°PLAK , ö T SIKONDçRA stb.). A befejezetlen (hÀrom ponttal befejezett)
haiku k¢ptelens¢g¢t sem utasÁtja el (TETTYE ; PçFRçNYOS ). Nem szÀmol azzal, hogy a
haiku befejezett ´nmagÀban ¢s nem az ÁrÀsjelben ¢li nagy, intenzÁv kiterjed¢s¢t; tÀgassÀga bensû term¢szetü.
A haiku kedvel¢se nem bün, csak ¢pp nem lesz belûle k´ltûi er¢ny. Tudatos, de
nem ¢pp megragadÂ müvelûi k´z¡l a hatvanas ¢veiben jÀrÂ Ãjvid¢ki k´ltû, Pap JÂzsef
¢rdemel emlÁt¢st. TAVASZI HAIKU-it a HÁd 1986. mÀjusi szÀma a keleti forma ¢s az eurÂpai lÁrikus egymÀsratalÀlÀsÀt m¢ltatÂ tanulmÀnnyal is kÁs¢rte, jogosan ÀllÁtva, hogy
a zen-filozÂfia elfogadÀsa n¢lk¡l is ¢ltethetû a haikuk´lt¢szet. Bakos Ferenc N°GY HAIKU -ja, Fecske Csaba GRADUçL° -ciklusa, Cseh KÀroly t´bb prÂbÀlkozÀsa tanÃskodhat
t´bbek k´z´tt a formÀval valÂ kac¢rkodÀsrÂl. De ¢rdemes-e a fiatalabb nemzed¢kben
Fecske CsabÀnak JOHN DONNE HARANGJAI-t, az à¢rted ¢s ¢rtem szÂlÂÊ harangok bongÀsÀt haikuba t´rdelni, ha mÀr Hemingway Ãgyis egy nevezetes reg¢ny elej¢re t´rdelte, ¢s ezt a reg¢ny-elej¢t a profÀn vilÀgsajtÂ naponta agyont´rdeli a sz¡ntelen id¢z¢ssel? °rdemes-e Cseh KÀrolynak, a müfordÁtÂk¢nt is tehets¢ges, de orosz, szlÀv versformÀkhoz szokott k´ltûnek a Hold-motÁvumot sanyargatni (àCsÂkot lehelek / tenyered
¢gboltjÀra: / nagy teleholdatÊ), ha a forma csak ¡res forma, szÂtagszabÀly? °rdemes-e
ugyancsak neki a most id¢zett TEREMT°S szomsz¢dsÀgÀban 2-4-5-´s ¢s egy¢b szabados
zsugor-haikukat publikÀlnia, meg egy formahÁvet, A HADIöT FOKOZATAI cÁmmel ä ha
csak annyi az eredetis¢g, hogy a hadiÃt szÂba belehallszik a haiku?
Nem Àltatjuk magunkat azzal, hogy akÀr a szonettrûl, akÀr a haikurÂl minden ¢rdemlegeset elmondtunk volna, ami a jelen irodalomt´rt¢neti pillanatban elmondÀsra
¢rdemes. Hiszen a szonett k´r¢n bel¡l k¡l´n k¢rd¢sk´r lenne OrbÀn OttÂ szonettjeinek s m¢g inkÀbb tizenn¢gy soros szabadverseinek elemz¢se. A japÀn nyelvismereten
kÁv¡l k¢pzûmüv¢szeti kitekint¢st is ig¢nyelne a Yuzuru Miura vÀlogatÀsÀban ¢s (angolra) fordÁtÀsÀban publikÀlt CLASSIC HAIKU (Charles E. Tuttle Company, 1991). ElkalandozhatnÀnk a haiku mint prÂzak¢pzû elem irÀnyÀba: EsterhÀzy P¢ter(äCsokonai
Lili) a TIZENH°T HATTYöK (1987) cÁmü reg¢ny¢hez füz´tt àfontoskodÀsbanÊ, a TIZENH°T KIT¹M¹TT HATTYöK-ban (A KIT¹M¹TT HATTYö, 1988) besz¢lte el a keletkez¢st´rt¢netet. à1984. okt. 9.: Terv: 1. MÀnyoky Lili: 17 db haiku-novella...Ê S csak utÂbb
teszi hozzÀ: à(A haiku 17 szÂtag, ismerem majd f´l 85 nyarÀn.)Ê A m¢g k¢sûbbi à17x4=68
oldal, 17x5=85...Ê szÀmmisztikai ä 1968-ra, 1985-re utalÂ ä ´sszef¡gg¢seit, a 17 prÁm-
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szÀmsÀgÀt, a munkanaplÂ àA 17.-t kopogÂ, maiban tartani!Ê szÀnd¢kÀt figyelembe v¢ve
ker¡lû Ãton ism¢t a haiku mai n¢pszerüs¢g¢nek, miszterikussÀgÀnak okaihoz jutnÀnk. KosztolÀnyi Dezsû meglepûen hünek bizonyult ä noha tûsgy´keresen magyar
ä japÀn versfordÁtÀsait, Illy¢s Gyula japÀnbÂl, ugyancsak k´zvetÁtû nyelv segÁts¢g¢vel
k¢sz¡lt tolmÀcsolÀsait a haiku-ma elût´rt¢netek¢nt, Greguss SÀndor haiku-Àt¡ltet¢seit
(neki magÀnak ¢s harmincas nemzed¢ktÀrsainak sajÀt haikuit) a haiku-jelen fontos
eszt¢tikai dokumentÀciÂjak¢nt foghatnÀnk f´l. Nem szÂlva Tandori Dezsû HAIKUVERSNAPTçR -ÀrÂl, amely k¡l´n tanulmÀny tÀrgya lesz, tudniillik elûfelt¢tele a k´ltû
naptÀrfogalmÀnak, a speciÀlis Tandori-idûszÀmÁtÀsnak a taglalÀsa (ez most ¢pp a mÀr
el¢gg¢ k´zismertt¢ vÀlt 7000 napos periÂdusnÀl, a nagy absztinenciafogadalomnÀl
tart).
Matsuo BashÂ ä amik¢nt Gerald Vizenor id¢zi ä azt vallotta: àAkinek siker¡l hÀrom,
n¢gy vagy ´t haikut Árnia ¢let¢ben: haikuk´ltû. Aki pedig eljut a tÁzig: nagymester.Ê
TalÀn a szonettel is Ágy van ez? TalÀn az¢rt kell szÀzszor, k¢tszÀzszor nekirugaszkodni egy müfajnak, vÀgybÂl, keservbûl, kÁvÀncsisÀgbÂl, indulatbÂl, jÀt¢kbÂl, csak
az¢rt is-bûl ä s amikor az a müfaj mÀr talÀn nem is az a müfaj ä, hogy siker¡lj´n legalÀbb egy, az az egy?

SpirÂ Gy´rgy

RABSZOLGALçZADçS
Egyik reggel benyÃlt a fiÂkba, a fekete bakelitdobozbÂl kivette a r¢gi borotvÀt, sz¢tcsavarozta, a peng¢t belehelyezte, ´sszecsavarozta, kivitte a f¡rdûszobÀba, beszappanozta az arcÀt ¢s belen¢zett a t¡k´rbe ¢s meglÀtta magÀt.
A kez¢re pillantott, abban ott volt a r¢gi, v´r´sr¢zbûl k¢sz¡lt, lepattogzÂ nikkelbevonattal ellÀtott borotva, amelyet vagy tÁz ¢ve vitt magÀval abba a vÀrosba, ahovÀ a
munkÀja szÂlÁtotta, a bakelitdobozt a fiÂkba s¡llyesztette tollak, hegyezûk, ceruzÀk,
radÁrok ¢s hasonlÂ haszontalansÀgok k´z¢, ¢s ott is felejtette. A hÀzat, ahol lakott, egyszer egy ¢vig tataroztÀk, akkor minden kacatot, Ágy a borotvÀt is Àtvitte egy mÀsik lakÀsba, majd a tatarozÀs v¢gezt¢vel visszavitte, ¢s ism¢t a fiÂkba s¡llyesztette. Erre nem
eml¢kezett pontosan, de Ágy kellett t´rt¢nnie, mert a borotva megvolt. Idûk´zben
rengeteg müanyag, eldobhatÂ, dupla peng¢s borotvÀt vÀsÀrolt ¢s hasznÀlt el, vett tovÀbbÀ tartÂsabb, cser¢lhetû fejü dupla peng¢s borotvÀt is, a fej¡ket olykor cser¢lte, ¢s
Ãgy eml¢kezett, hogy korÀbban, m¢g ifjÃkorÀban, villanyborotvÀkkal is kÁs¢rletezett,
forgÂk¢ses orosz, olcsÂ tÁpusokkal, majd egy Braun mÀrkÀjÃ nyugatival, de valamikor visszat¢rt a peng¢hez, ki tudja mÀr, mikor, ¢s azÂta folyamatosan szappanozza az
arcÀt. Az is felr¢mlett most benne, hogy k¡lf´ldi Ãtjai alkalmÀval mindig f´l´s
mennyis¢gben vÀsÀrolt peng¢t, majd dupla peng¢jü eldobhatÂ müanyag borotvÀt
k¢nyszeresen megszÀllÀstÂl, hÀborÃtÂl, devizavÀlsÀgtÂl tartva, ¢s k¢sûbb is, amikor a
hazÀjÀban is lehetett mÀr ilyeneket kapni, de a r¢gi v´r´sr¢z borotvÀt, a jelek szerint,
mindv¢gig megûrizte.

536

ã

SpirÂ Gy´rgy: RabszolgalÀzadÀs

TovÀbb borotvÀlkozott az apja Àltal m¢g 1939-ben PÀrizsban vÀsÀrolt angol, Gilette
tÁpusÃ sz¢tcsavarozhatÂ v´r´sr¢z borotvÀval, amelyrûl pattogzott a nikkelbevonat, ¢s
az a sejt¢se tÀmadt, hogy l¢nyeges felfedez¢s k¡sz´b¢re ¢rkezett.
Ez volt az elsû sajÀt borotvÀja, apjÀtÂl kapta ajÀnd¢kba, amikor ideje lett. Apja addigra mÀr, a hatvanas ¢vek elej¢n, az enyh¡l¢s kezdetekor, csaknem negyedszÀzad
mÃltÀn ism¢t Nyugatra utazhatvÀn SvÀjcban vett magÀnak egy Ãjat, az k´nnyebb volt,
alumÁnium, de azonos rendszerü. Megkapta tehÀt apjÀtÂl a r¢git, amit apja PÀrizsban
vett, hat ¢vvel a sz¡let¢se elûtt, ¢s kapott hozzÀ n¢hÀny peng¢t, az apja ¢lesÁtette azokat
penge¢lesÁtû szerszÀmjÀn, fekete ¢s z´ld k´v´n hÃzogatta apja a peng¢ket vasÀrnap
d¢lelûtt´nk¢nt rÀ¢rûsen, ez volt az û kikapcsolÂdÀsa, utÀna meg lassan, gondosan lÀbk´rm´t is vÀgott; azok a peng¢k ¢rtelemszerüen nem lehettek m¢g ¢lv¢dû bevonattal
ellÀtva, jÂ peng¢k voltak, nyugatiak, honunkban ¢vekig nem lehetett jÂ peng¢t kapni
akkoriban. A penge¢lesÁtû szerszÀm az apja halÀla utÀn eltünt, û ¢szre se vette, csak
most, hogy esz¢be jutott, valÂszÁnüleg az anyja dobta ki az apjÀra eml¢keztetû szÀmtalan egy¢b tÀrggyal egy¡tt, az anyja Ágy gyÀszolta meg, menek¡lve.
B¡szke volt az elsû borotvÀra, de utÀlta is n´vend¢k szûrszÀlai lekaszÀlÀsÀt, s rÀk¢nyszerÁtett n´veked¢se, valamint az apai ajÀnd¢k elleni tiltakozÀsul, amint tehette,
vett magÀnak egy mÀsik borotvÀt, cseh gyÀrtmÀny volt ¢s pontatlan, a peng¢t erûsebben hajlÁtotta meg, mint az angol, a r¢s a penge ¢s a borotva k´z´tt nagyobb lett, emiatt
nemcsak a szûrt, de a bûrt is alaposan legyalulta, ´sszev¢rezte az arcÀt, a pattanÀsait
v¢gigaratta. Gondolta, csak ¢szreveszik a sz¡lei, hogy neki a borotvÀlkozÀs Àrt. °szre
is vett¢k, ´ssze is szÂlalkoztak vele, arra azonban nem gondolhattak, hogy a cseh müszer a hibÀs, a csalÀsra, felnûttek l¢v¢n, nem voltak el¢g ¢rz¢kenyek. Apja, a szÂtlan
ember, talÀn sejtett valamit errûl, de nem szÂlt.
F¢lig heges, f¢lig borostÀs k¢ppel vergûd´tt el az ¢retts¢giig, s miutÀn egyetemi koll¢gium lakÂja lett, feljogosÁtva ¢rezte magÀt, hogy a borotvÀlkozÀst felmondja ¢s szakÀllat n´vesszen. Tizenkilenc ¢vesen lett szakÀllas, az ¢vfolyamÀban egyed¡lik¢nt.
A jobb akaratÃ felsûs´k ûsz v¢ge fel¢, mikor a borostÀja minûs¢gi ugrÀssal szakÀllÀ
l¢nyeg¡lt, felhÁvtÀk a figyelm¢t arra, hogy a vizsgaidûszakban a szakÀlla miatt biztosan
kirÃgjÀk. Feltünûen kev¢s volt a szakÀllas a koll¢giumban, egy harmad¢ves r¢g¢sz,
akirûl mindenki tudta, hogy gyakorlÂ katolikus, egy nagy orrÃ mÀsik harmad¢ves,
aki idûnk¢nt verekedett ¢s lopott ¢s pÀrttag volt, az a nyakÀt is, a bajszÀt is rendszeresen, gondosan borotvÀlta, akÀrcsak û, aki se pÀrttag nem volt, se katolikus. TisztÀban volt vele, hogy szakÀlla inkÀbb maszk, mint bÀrmi egy¢b, s hogy e szûrzetfajtÀnak
t¡ntet¢sjellege van. Kilenc¢vnyire voltak csak '56-tÂl, midûn a forradalmÀrok nekikeseredv¢n szakÀllat ereszt¢nek. ý annak idej¢n tÁz¢ves gyerek volt, vel¡k nemigen kapcsolhatta ´ssze ¢lm¢ny, de Ãgy v¢lte, nem baj, ha ezt hiszik vagy azt hiszik, lÀzadni
Ãgy kell, ahogy ¢s amikor ¢pp lehet.
Igazi oka a lÀzadÀsÀnak az volt, hogy a sz¡zess¢g¢t az idÀig nem siker¡lt elvesztenie.
LegalÀbb a k¡lseje legyen f¢rfias, gondolta.
JÂlesûen k¢pzelegte elûre, mit szÂlnak a sz¡lei, ha t¢li sz¡netben hozzÀjuk szakÀllasan beÀllÁt. Mennyire fognak sopÀnkodni!
így is lett.
SopÀnkodtak, mÀrmint az anyja. Az apja nem szÂlt semmit. JÂval k¢sûbb tudta meg,
apjÀt a helyi hatalmassÀgok felszÂlÁtottÀk, a fia szakÀllÀt vÀgassa le, k¡l´nben...! Nem
szÂlt m¢gsem az apja, û meg visszautazott a koll¢giumba ¢p szakÀllal.
Nem eml¢kezett, vajon a nyakÀt ¢s a bajuszÀt a r¢gi, apjÀtÂl kapott v´r´sr¢z borot-
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vÀval borotvÀlta-e le vagy mÀsikkal. Az ¢vek sorÀn, m¢g szakÀllask¢nt, szÀmos Ãj borotvÀt vÀsÀrolt, aztÀn elhagyta ûket. A vizsgÀkrÂl senki se rÃgta ki, a felsûs´k aggodalma alaptalannak bizonyult, vagy pedig, ki tudja, a vizsgÀztatÂk rejtett k¢tlelküs¢ge
mük´d´tt, elv¢gre ez a k¢tlelküs¢g v¢gigkÁs¢rte eg¢sz ifjÃ- ¢s felnûttkorÀt, mint utÂlag
belÀthatta, a forradalom tabu volt, ekk¢nt tehÀt nagyon is hatott, amÁg szentt¢ nem
avattÀk, akkor pedig elholt. A sz¡zess¢g¢t persze elvesztette k¢sûbb, de mert f¢rfiÃi
sikereit babonÀsan a szakÀllÀhoz k´t´tte, sokÀig nem merte levÀgni. Egyszer egy pici
magyar borotvÀt is vett, a markolatÀt hÀrom r¢szbûl lehetett ´sszecsavarozni, Ãtik¢szletnek nevezt¢k, hasznÀlta is sokÀig, bÀr az m¢g inkÀbb ´sszev¢rezte, mint a cseh gyÀrtmÀnyÃ, a cseh ¢s a magyar ipar hagyomÀnyos k¡l´nbs¢g¢t pontosan jelezve.
Huszonhat ¢ves elmÃlt mÀr, amikor hazÀja hatÀrÀt Nyugat fel¢ elûsz´r Àtl¢pte, rem¢nytelen¡l kev¢s p¢nzzel a zseb¢ben, ¢hezett is sokat, ahogy a keleti turistÀk akkoriban, de PÀrizsban az¢rt vett magÀnak egy Ãj borotvÀt, angol gyÀrtmÀnyÃ volt az is,
mint amit az apja vett PÀrizsban 1939-ben, csak hÀt most 1972-t Ártak, ennek hosszÃ
volt a markolata, a csavarÀsÀval a fedûlemez megnyÁlt, oda lehetett a peng¢t behelyezni. AzontÃl azzal borotvÀlta a bajszÀt meg a nyakÀt, s k¢sûbb, miutÀn az apja elleni
lÀzadÀsra egyre kevesebb oka lett, meg az apja meg is halt, azzal borotvÀlta magÀt csupaszra, vagyis szakÀlltalanra, egy felett¢bb ´nbizalomteli korszakÀban. Ez a sz¢tnyithatÂ fedelü borotva azÂta is a birtokÀban van, csak nem hasznÀlja.
Hol szakÀllat n´vesztett aztÀn pÀr ¢vre, hol nem.
MaszkvÀltÀsai jelent¢ktelen vÀlsÀgaihoz k´tûdtek, amilyenek miatt a nûk a frizurÀjukat szoktÀk megvÀltoztatni. Megnûs¡lt, elvÀlt, Ãj hivatÀsa lett, gyerekei sz¡lettek,
megint Ãj hivatÀsa lett, lakÀst cser¢lt, munkahelyet cser¢lt, mindenesetre azt a r¢gi,
v´r´sr¢z, pattogzÂ nikkelez¢sü borotvÀt nem hasznÀlta t´bb¢. Elrejtette, maga elûl is.
Nem ¢rtette most, hogy is maradt meg a fiÂkjÀban az a r¢gi, kitünûen konstruÀlt angol
borotva, amely csak akkor m¢lyed a hÃsba, ha az ember idegesen, m¢ltatlanul borotvÀlkozik reggel, amikor remeg a k¢z, ¢s kusza a l¢lek; ez prÂba voltak¢ppen, az ember
naprak¢szs¢g¢nek vizsgÀja. Ez volt az a borotva, amit az apja a munkaszolgÀlatban
hasznÀlt. Nem felt¢tlen¡l kellett volna hazat¢rnie onn¢t, hogy fiÃt gyÀrtson magÀnak.
°rthetû egy¢bk¢nt, hogy apja magÀval vitte a munkaszolgÀlatba, elv¢gre kitünû borotva, csak ezt û m¢g nem foghatta fel, amikor tizenn¢gy ¢ves korÀban megkapta.
M¢gis becs¡lte ´szt´n´sen, ha eltette.
Most hÀt ezzel a r¢gi borotvÀval nyÁrta a szûr¢t, ¢s arra gondolt, ezt a borotvÀt felt¢tlen¡l a fiÀra kell hagynia.
ValahÀnyszor a fia bement a f¡rdûszobÀba, ¢s n¢zte, hogyan borotvÀlkozik, esz¢be
jutott, hogy azt k¢ne lÀtnia, amint azzal a r¢gi v´r´sr¢z borotvÀval nyÁrja a szûr¢t. Csakhogy nem lÀthatta a fia, mert mindig mÀs, modernebb borotvÀval borotvÀlkozott. Az
a r¢gi borotva lent rejtûz´tt vid¢ken. Azt k¢ne a fiamnak megjegyeznie, gondolta
ilyenkor, ahogy az apÀm borotvÀjÀt hasznÀlom. Jelentse az apÀm borotvÀja neki az ¢n
borotvÀmat, vagyis engem, a halÀlom utÀn, gondolta. AztÀn arra gondolt, hogy ez
marhasÀg. Nem az vÀlik f¢tiss¢, amit mi szeretn¢nk. Ez mÀr a fia gondja.
Befejezte a borotvÀlkozÀst, le´blÁtette a sz¢tcsavart borotva alkatr¢szeit, ahogy az
apjÀtÂl lÀtta, k¡l´n a peng¢t, amelynek az ¢l¢t azÂta csak vÁzzel szabad le´blÁteni, mert
bevontÀk ¢lv¢dû bevonattal, k¡l´n a pattogzÂ nikkelez¢stûl f¡ggetlen¡l is romolhatatlan v´r´sr¢z alkatr¢szeket; ¢rdemdÃs borotvÀt tartott a vÁzcsap alÀ, ¢s jelent¢stelit
is egyÃttal, ¢s ¢rezte, nem stimmel, hogy a fiÀra asszociÀl. Nem kizÀrÂlag apa ¢s fiÃ
t´rt¢net¢nek m¢ly¢t villantotta fel az elûbbi pillanat.
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A borotvÀt sz¢tcsavarozta tehÀt, megt´r´lte, a bakelitdobozba visszarakta, ¢s bevitte
a szobÀba. Mindent mindig el kellett pakolni, mert amit el´l hagytak, elcsent¢k, sz¢thordtÀk, sok j´vev¢ny megfordult abban a hÀzban, amelynek a f¡rdûszobÀja k´z´s
volt, nem mintha lopni akartak volna, csak nem tekintett¢k az otthonuknak, szÂrakozottan hasznÀltÀk, ami a kez¡k ¡gy¢be akadt. ý Ãgy v¢lte, neki az az otthona.
¹lt´zni kezdett, meztelens¢g¢t az ablaknak kitÀrva, tehette, sürü ÀgÃ fenyûfa szolgÀlt f¡gg´ny¡l, tÁz ¢v alatt sz¢pen meg is vastagodott. HÁres bolgÀr kommunistÀrÂl
volt az utca elnevezve, amikor odaker¡lt, most mÀr valami nagyon magyar neve volt
az utcÀnak, sose bÁrta megjegyezni, Ãgyis mindenki a r¢gi nev¢n hÁvta, csak a hÀzszÀm
nem vÀltozott, 122, ¢s senki se tudta, ki az a hÁrneves magyar; sokszor ¢rdeklûd´tt
utÀna, v¢gre valaki megmondta, fûispÀn volt a k¢t hÀborÃ k´z´tt. A fenyûfa mindenesetre nûtt, vastagodott, ¢s nappal is f¢lhomÀlyba burkolta a szobÀt, amely konyhak¢nt szolgÀlt az Àt¢pÁt¢s elûtt, ¢s amelyben nevezetes duhajkodÀsok ¢s hajnalig tartÂ
magasr´ptü tÀrsalgÀsok estek meg egykor, valamint k¢t f¢szek is volt benne a
mennyezet sarkÀban valaha, egy liÀnos bokor benûtt a konyhÀba, az ablakÀt nem is
lehetett becsukni, ¢s a fecsk¢k bef¢szkelt¢k magukat. AzÂta a fecskef¢szek is, az egykori
vitÀzÂk is eltüntek, polgÀri k¡lsût ¢s belsût kapott a hÀz, de az ¢pÁtm¢nyek pÂrusaibÂl,
amÁg fennÀllnak, az egykori szellem tovÀbb sugÀrzik, ez¢rt is vÀlasztotta lakhely¢¡l azt
az egykori konyhÀt az Àt¢pÁt¢s v¢ge fel¢, amikor szÂba ker¡lt, melyik szobÀt is kapja
meg û. Azt kapta meg, ¢s abba rejtette vissza az apjÀtÂl kapott elsû borotvÀt. Mintha
azt akarta volna, hogy a borotva telÁtûdj¢k meg mindazzal, ami abban a helyis¢gben
jÂ volt. Mintha az apja is r¢szes¡lhetett volna belûle, jÂval a halÀla utÀn.
Most, ´lt´zk´d¢s k´zben j´tt rÀ, hogy ebbûl a szobÀbÂl, bÀrmi t´rt¢nik is, hamarosan el fog menni.
TalÀn ez¢rt is lopÂdzott a kez¢be a fiÂkbÂl az elsû borotvÀja ¢ppen most. TalÀn arra
akarta ez a huzamos tartamÃ dolog figyelmeztetni, hogy a t´bbi dolog kev¢sb¢ az.
Menhely volt a szÀmÀra ez a vid¢ki vÀros, ¢s benne ez a vid¢ki hÀz tÁz ¢ven Àt, de Ãgy
lÀtszik, ez a funkciÂja megszünt.
K´r¡ln¢zett. A falakat mindenf¢le k¢pekkel, plakÀtokkal kitap¢tÀzta, hogy otthonos legyen. De ezt mÀr csak Ãjabban, az Àt¢pÁt¢s utÀn. A szoba ajtajÀnak belsû oldalÀra
fogasokat csavarozott ä szekr¢ny nem f¢rt be ä, ¢s eml¢kezett rÀ, hogy a hÀz azonos
emelet¢n levû mÀsik kicsi szoba belsû oldalÀra, ahol lakott vagy h¢t ¢vet, nem csavarozott semmit. çtmeneti szÀllÀsnak hasznÀlta, ¢s meghagyta v¢gk¢pp ridegnek. Holott
akkor ¢rezte magÀt a hÀzban, a vÀlÀsa alatt ¢s utÀn, igazÀn otthon. Volt ebben ûszint¢tlens¢g is a r¢sz¢rûl, a szobÀt nemigen lehetett füteni, Ãgy tekinthette magÀt, mint
a szellem nyomorgÂ pÀriÀjÀt, akinek, lÀm, csak egy fütetlen kilenc n¢gyzetm¢teres szoba jutott; ût az Àg is hÃzza; lelki nyavalyÀinkat szÁvesen hÀrÁtjuk a k´r¡lm¢nyekre. De
ezt el¢g hamar beismerte magÀnak. EgyÀltalÀn, feltünû, hogy sem errûl a hÀzrÂl, sem
a nagy ¢p¡letrûl, amelyben valÂjÀban dolgoztak ¢s alkottak, valamennyien vonakodtak f¢nyk¢peket csinÀlni. Nem is marad sok f¢nyk¢p utÀnuk. AttÂl f¢ltek talÀn, amint
meg´r´kÁtik, sz¢tporlad. ý sem hozott le magÀval f¢nyk¢pezûg¢pet soha, pedig, eml¢kszik, megfordult a fej¢ben n¢ha. K¡l´n´s.
ºlt az Àgyon fel´lt´zve, bÀmult a fenyûÀgaktÂl Àrny¢kolt k¡lvilÀgba. TÁz ¢ven kereszt¡l nyugodtan v¢gigmehetett a vÀroska fûutcÀjÀn, nem ismerte meg senki. BÀrmikor bemehetett a Nagy °p¡letbe, ¢s ott rokonk¢nt fogadtÀk a csepürÀgÂk, e tÀrsadalmon kÁv¡li l¢nyek. TÁz ¢ven Àt ez a vÀroska volt neki a szabadsÀg. Hihett¢k, s mert
erûsen hitt¢k, Ãgy is volt, hogy valami nagynak a cselekvû r¢szesei. SzabadsÀgharcukat
folytattÀk itt voltak¢ppen, sok ¢ven Àt eredm¢nyesen.

SpirÂ Gy´rgy: RabszolgalÀzadÀs

ã

539

Csak azt nem ¢rtette, mi¢rt hozta le ¢s mi¢rt rejtette el maga elûl tÁz ¢ve az elsû
borotvÀt, amikor m¢g nem tudta, csak rem¢lte, hogy ez a harc hosszÃ ideig eredm¢nyesen folytathatÂ.
Ez a pontos k¢rd¢s. Mert maga elûl rejtette el.
°s most ezt a rejtez¢st mi¢rt sz¡nteti meg vajon?
Mit vall be ´ntudatlanul azzal, hogy a fiÂkjÀban ma is f´l´s szÀmban talÀlhatÂ dupla
peng¢s borotvÀk k´z¡l ¢pp ezt az elsû borotvÀt vette elû? Mif¢le ked¢lybetegs¢g nyüg´zi folyamatosan? Mi a csudÀt müvel az ¢let¢vel? Minek kapaszkodik ebbe a r¢gi borotvÀba, mintha ejtûernyû volna (m¢g a formÀja is hasonlÂ)?
Mit keres egy vÀrosban, amelynek l¢tjogosultsÀga pont annyira nincsen, mint szÀz¢s szÀzezer hasonlÂ vÀrosnak szerte a vilÀgon? Nincs itt semmi, csak a szÀzadfordulÂn
¢p¡lt nagy szÁnhÀz, egy mÀsik, enn¢l szebb ¢s nagyobb vÀros szÁnhÀzÀnÀl szÀnd¢kosan
tervezt¢k nagyobbra, a n¢zûter¢t talÀl¢kony hidraulika segÁts¢g¢vel a szÁnpad szintj¢ig
lehetett felemelni, hogy ÂriÀsi bÀltermet kapjanak, tartottak is megyebÀlokat itt egykor
a hatalmas ovÀlisban; aztÀn a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn, amikor a szÁnhÀzat heveny¢szve helyreÀllÁtottÀk, a hidraulikÀt gyorsan ki´nt´tt¢k betonnal, ¢s v¢ge lett.
TalÀn az¢rt van m¢g mindig ebben a vÀrosban, mert a szabadsÀgharcuk v¢get ¢rt,
a jelentûs¢g¡k cs´kkent, szinte mÀr el is eny¢szett, csak ezt belÀtni tÃl nagy mer¢szs¢g
volna, s jobb a r¢gi koll¢gÀk k´z´tt meghÃzÂdni, eml¢kekbûl ¢lni ¢s ama sz¢p, csalÂka
emberi bensûs¢gben tanyÀzni. M¢g Ãgy fest, ha nagyon akarjÀk, ha vaknak tettetik
magukat, hogy a Nagy °p¡let tovÀbbra is megmaradt extraterritoriÀlis szÁnhelynek,
jelentûs¢gteljes margÂnak, ¢s tovÀbbra is ¢rdemes anyagilag nyomorogniuk, a szellem
majd kÀrpÂtolja ûket. °s sz¡letnek a gyerekek sorra egy bizonytalan vilÀgba, neki is
sz¡lettek gyerekei, s a lelkifurdalÀsÀt a t´bbiek szaporulatÀnak lÀtvÀnya enyhÁti. JÂ
volt az is, hogy ÀllandÂ lakhely¢tûl tÀvol van ez a szoba, ha otthon nem bÁrta k¢t-hÀrom
napnÀl tovÀbb, lerohanhatott ide, ¢s ha itt nem bÁrta k¢t-hÀrom napnÀl tovÀbb, hazarohanhatott. így rohangÀltak valamennyien ¢veken Àt, ¢s kibÁrtÀk, amit en¢lk¡l aligha
viseltek volna el.
ºld´g¢lt az Àgyon, a falra akasztott plakÀtokat ¢s müsorf¡zeteket bÀmulta. ElmÃlt
tÁz ¢v¢nek tÀrgyi bizonyÁt¢kai. Az egyik müsorf¡zet elsû lapjÀrÂl a f¢nyk¢pe n¢zett le
rÀ, t´bbsz´r´sen mÀsolt f¢nyk¢p, de az¢rt û volt csaknem egy ¢vtizeddel korÀbban,
mintha nagyon is lenne, ´r´kk¢ vÀltozatlanul; Ágy n¢zegeti az arcÀt a t¡k´rben, amiÂta
borotvÀlkozik, az arca visszan¢z, lÀtja magÀt, hogy ¢l, tehÀt valÂban ¢l, ¢s k¢pzelheti
azt, hogy az arca mindig is vissza fog n¢zni. A legintimebb kapcsolata azzal az arccal
van, amelyik reggel, borotvÀlkozÀs k´zben visszan¢z. °s ebben a hÀzban nem s¡rgeti
senki, itt megvan a reggeli k¢tÂrÀnyi pepecsel¢s, k¢sz¡lûd¢s lehetûs¢ge, ami n¢lk¡l a
nap nem is ¢r semmit. A borotvÀlkozÀs fel¢r egy alapos, fiatalÁtÂ arcmasszÀzzsal, s ´nmagÀban az, hogy magÀval, a test¢vel foglalkozik, megnyugtatÂ. Olyan a reggeli borotvÀlkozÀs, ha nem kell sietni sehovÀ, mint a reggeli ima. S ha apja borotvÀjÀt veszi
elû, talÀn hozzÀ imÀdkozik, gondolta.
Esz¢be jutott: amiÂta nemcsak fia van, hanem lÀnya is, Ãgy ¢rzi magÀt az anyja ¢s
a lÀnya k´z´tt, mint szendvicsben a fasÁrt.
TalÀn valÂban el¢g pontos, hogy a borotvÀlkozÀst imÀnak hasznÀlja, vagy inkÀbb
lelki ki¡r¡l¢st c¢lzÂ gondolattalan meditÀciÂjÀt v¢gzi ¢szrev¢tlen¡l az idû alatt. K¡l´n´s ugyanakkor, hogy ezt a Term¢szet ellen lÀzadva teszi, mely a szakÀllÀt nûni parancsolta. A magafajtÀjÃnak a T´rv¢ny ezred¢veken Àt meg is tiltotta, hogy szûrzet¢t
k¢s illesse. Ki tudja, mif¢le tapasztalatok k¢nyszerÁtette megfontolÀs hozta l¢tre e T´r-

540

ã

SpirÂ Gy´rgy: RabszolgalÀzadÀs

v¢nyt. Neki ¢s jÂ pÀr felmenûj¢nek ehhez a T´rv¢nyhez mÀr nem volt k´ze, m¢gis
beleborzongott ebbe a gondolatba. A simak¢püs¢g volt a m¢rce, amikor ifjan a szakÀllÀt nûni engedte, a Rendszer homlokrÀncolÀsÀnak is el¢be Àllva. M¢g korÀbban, a
szÀzadfordulÂn, a simÀra borotvÀlt k¢ppel lÀzadtak a szakÀllasok tÀrsadalma ellen az
ifjak. °rdekes, mily k´nnyü is az arcszûrzet ÀpolÀsÀval vagy borotvÀlÀsÀval lÀzadnia
annak, aki diszharmonikus szem¢lyis¢gnek sz¡letett. TalÀn m¢g a sz¡let¢ssel rÀk¢nyszerÁtett nemis¢g ellen is lÀzadozik n¢ha, maga se tudvÀn errûl. Mikor ama r¢ges-r¢gi
T´rv¢nyt meghoztÀk valamely v¢n b´lcsek, erûsen sejthettek az ember¢letet mozgatÂ
indulatokrÂl egyet s mÀst, ¢s igen retteghettek is azoktÂl, jogosan.
Minden l¢tezhetû rendszerek elleni lÀzadÀs talÀn, hogy kiharcolta magÀnak a reggeli rÀ¢rûs pamacsolÀst ¢s a szûrzet hÀromszori lehÃzÀsÀt, ahogy apjÀtÂl lÀtta: elûsz´r
fel¡lrûl lefel¢, aztÀn ÃjrapamacsolÀs utÀn alulrÂl f´lfel¢, s nyakÀnak ÃjrapamacsolÀsa
utÀn jobbrÂl balra ¢s balrÂl jobbra m¢g egyszer. A dupla peng¢s modern borotvÀkkal
sebet ejteni nagyon neh¢z, az apjÀtÂl ´r´k´lttel viszont k´nnyü, azzal Âvatosan kell
bÀnnia; ami neh¢z, ´sszpontosÁtÀsra k¢sztet; talÀn ez a l¢nyeg, valamire most nagyon
kellene koncentrÀlnia. ögy tesz, mintha minden rendben volna, Âvatos k¢zmozdulatok v¢gz¢s¢re k¢nyszerÁti magÀt, s ettûl belsû rohanÀsa valÂban enyh¡l. AmÁg borotvÀlkozik, ¢let¢t kiszakÁtja mind a term¢szeti k¢nyszerbûl, mind ama rohanÀsra szÂlÁtÂ
tÀrsadalmi l¢tez¢sbûl, amelybe, immÀr ¢vtizedek Âta, beleszorult. TÃl sokat, ember´ltûn¢l is t´bbet t´lt´tt mÀr el ennek a szÀzadnak lakÂjak¢nt, statisztikailag egyre k´zelebb a pillanat, amikor j´nnek ¢s lel´vik, megk¢selik, felakasztjÀk, szÀmtalan okuk
van erre valÂban, vagy a szervei, a fenyeget¢st a tudatÀnÀl pontosabban ¢rz¢kelve,
maguk mondjÀk fel a szolgÀlatot m¢g ¢ppen jÂkor; Àm borotvÀlkozÀs k´zben sem erre
nem gondol, sem arra, hogy ideje mÀr az ereit a peng¢vel ÀtvÀgni.
TalÀn jÂl megalapozott tudÀsa ellen lÀzad, amikor reggel rÀ¢rûsen borotvÀlkozik.
A borotvÀlkozÀs elk¢nyelmesÁti, vesz¢ly¢rzet¢t altatja, a t¡k´rben csak az arcÀt lÀtja,
minden mÀsra vak lehet tehÀt, ¢s nem gondol azzal, hogy noha a v¢gzet szemmel lÀthatÂan k´zelÁt, a gyerekeit m¢gsem tudja b¢k¢sebb f´ldr¢szre kimenteni. Kellemesen
zsibongÂ f¢lÀlom az osztÀlyr¢sze borotvÀlkozÀs k´zben, meg zuhanyozÀs alatt, sût ´nÀltatÀsa akkor is tart m¢g, amikor a f¡rdûszobÀbÂl kivonul, a szappant, a fogkef¢t, a
borotvÀt, az ecsetet kis müanyag pohÀrban a t¢v¢asztalra teszi, mert a f¡rdûszobÀban
mindennek lÀba kelhet; m¢ltÀn ¢rezheti, hogy felk¢sz¡lt a napra, amely talÀn ¢ppen
ma m¢ltÂbb lesz a l¢t¢hez, mint az elûzû napok voltak; ugyan soha nem volt m¢ltÂ a
nap, illetve ez tÃlzÀs, n¢ha m¢ltÂ volt a nap, ne legy¡nk igazsÀgtalanok, de nagyon
ritkÀn, Àm û mindig azt vÀrta, tÁz ¢ve, hÃsz ¢ve, harminc ¢ve is, hogy az lesz; amÁg hol
borotvÀlkozott, hol nem, gyermekeket nemzett v¢g¡l, sorsÀba beles¡ppedv¢n, azzal
Àltatva magÀt, hogy van ¢rtelme, mintha ehhez az ¢rtelemnek bÀrmi k´ze volna!; a
gyerekei a foglyai lettek, û meg az ´v¢k, ami csak az û sorsa lett volna, azt kiterjesztette
Àrtatlanokra is, akiket a Term¢szet kÁm¢letlen parancsa szerint szeretni muszÀj; a vilÀg
rabszolgÀinak szÀmÀt gyarapÁtotta vel¡k, ahogyan az apja ûvele.
Nem akÀrmilyen disznÂsÀgot müvelt az apja, amikor a borotvÀjÀt nekiadta.
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FELLINI, K¹D
N¢hÀnyszor a falnak fordulva, fekve talÀlt a laticelen, alig bÁrt ¢letet verni bel¢m.
Elûsz´r, eml¢kszem, nagyon megijedt.
MÀsodszor mÀr tudta, aznap semmit sem bÁrtam Árni, vagy amit Ártam, rossz volt.
Majd ´sszej´n, prÂbÀlt vigasztalni.
N¢ha elolvasta, amit ¢n pocs¢knak tartottam, ¢s azt mondta, elsû (mÀsodik, harmadik)
vÀzlatnak nem is olyan rossz.
Tudtam, hogy nem mond igazat, de ´sszeszedtem magam valahogy.
Egyszer pokoli fejfÀjÀssal j´tt haza d¢lutÀn a tanÁtÀsbÂl, nem segÁtett sem antineuralgika, sem egy¢b, feltettem a lemezjÀtszÂra a BicsevszkajÀt, az se segÁtett rajta. Aznap,
legalÀbbis Ãgy ¢reztem, az egyik fontos fejezetben siker¡lt valami sz¢pet kitalÀlnom,
megmutattam neki. Hûsiesen koncentrÀlva elolvasta, tetszett neki, ´r¡lt, de a fejfÀjÀsa
nem enyh¡lt, lefek¡dt a laticelre (mÀs fekvûalkalmatossÀg nem f¢rt be a nagyszobÀba)
¢s szenvedett.
Este egy Fellini-filmet adtak a t¢v¢ben, a Nyolc ¢s felet, û m¢g nem lÀtta, mondtam
neki, n¢zz¡k meg.
Kis k¢pernyûs, fekete-feh¢r T¡nde t¢v¢nk volt, a barÀtainktÂl kaptuk az esk¡vûnkre (nagyon nem akarta, hogy ´sszehÀzasodjunk, f¢lt tûle, hiÀba ¢rveltem, hogy az csak
egy papÁr, viszont Ágy û is kaphat beutalÂt Szigligetre, nem kell t´bb¢ cs´veznie, ami
felett egy¢bk¢nt a szigligeti gondnok nagyvonalÃan szemet hunyt). Nem sokat lehetett
lÀtni a kis k¢pernyûn, de mÀr a fel¢n¢l elmÃlt a fejfÀjÀsa.
Akkor mondta: az a müv¢szet, amelyik elmulasztja az ember fejfÀjÀsÀt, olyat ÁrjÀl
nekem.
Pokolian f¢lt¢keny lettem Fellinire, ¢s igyekeztem.
MÀr k¢sz volt annak a sok szÀz oldalas k¢ziratnak az elsû vÀzlata, amikor a moziban
megn¢zt¡k az Amarcordot.
K¢sûbb kider¡lt, a mozig¢p¢sz hamar haza akart menni, ¢s n¢hÀny felvonÀst megspÂrolt a filmbûl, p¢ldÀul a k´djelenetet, de Ágy is fel voltunk kavarva rendesen, k´nynyezt¡nk a v¢g¢n, ¢s û azt mondta, ¡lj¡nk m¢g be valahovÀ, mielûtt hazamegy¡nk.
Be¡lt¡nk egy presszÂba. Felhajtotta a kÀv¢t, ¢s egyik cigarettÀrÂl a mÀsikra gyÃjtott.
Hosszan elemezte a filmet, aztÀn vÀratlanul azt mondta: nem ilyen a reg¢nyed, nem
lehet sÁrni tûle, szart sem ¢r.
Mondtam neki: ez csak az elsû v¢gigÁrÀs, vÀrd meg a mÀsodikat, a harmadikat, amÁg
k¢sz lesz, ez csak a csontvÀza, majd rÀker¡l a hÃs, de û, ¢let¢ben talÀn elûsz´r, nem
hitt nekem. Vehemensen v¢dte Fellinit, mintha ¢n tÀmadtam volna, mintha leszÂltam
volna az Amarcordot, holott ugyanÃgy meg voltam rend¡lve, mint û.
M¢g legalÀbb hÀromszor n¢zt¡k meg az Amarcordot egy¡tt, lassan ´sszeÀllt az
eg¢sz, mert a mozig¢p¢szek mindig mÀs felvonÀst hagytak ki belûle, tudtuk kÁv¡lrûl,
¢s k´zben azon igyekeztem, hogy olyan müvet Árjak, amitûl elmÃlik a fejfÀjÀsa.
Fellini pontosan negyven nappal ûutÀna halt meg. Fellini koros volt mÀr, û m¢g
fiatal. Ez a k¢t halÀl Ágy egymÀs utÀn mintha kicsit sok lenne mÀr nekem. Fellinit, az
embert, nem lÀttam soha. Azt tudtam, hol lakik RÂmÀban, az egyik koll¢ganûm a Corvina KiadÂbÂl Árt a Mesternek olaszul, a Mester, csodÀk csodÀja, visszaÁrt, ¢s fogadta
is RÂmÀban a lakÀsÀn. Fellini a konyhÀjÀban, hÀziruhÀban fogadta, k´zvetlen volt ¢s
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tr¢fÀlkozott, ¢s amikor feles¢gemmel eljutottam RÂmÀba, ¢s t´rt¢netesen abba az utcÀba t¢vedt¡nk, meg is jegyeztem, hogy, na, itt lakik Fellini, talÀn fel is ugorhatnÀnk
hozzÀ. De ût az eleven Fellini nem ¢rdekelte, ¢s k¡l´nben is nagy rohanÀsban voltunk
egy Michelangelo ¢s a Forum k´z´tt.
Gradisca, Gradisca, Gradisca, mormolom most magamban, mert eleinte feliratosan, szinkronizÀlatlanul lÀttuk az Amarcordot, ¢s azt is mormolom magamban, amit
a hosszÃra nûtt bolond a fÀn: Io voglio una donna, io voglio una donna. Nem vagyok
bek¢pzelt r¢gen, de Ártam egy-k¢t Fellinihez m¢ltÂ fejezetet azÂta, neki mÀr az agyÀban vÀjkÀltak akkor mindenf¢le szik¢kkel, prÂbÀlta m¢g elolvasni, de hiÀba; Gradisca,
Gradisca, Gradisca, mormolom magamban, ¢s feltolul egy Àlom, pÀr hete Àlmodtam,
megyek egy hatalmas hegyoldal mellett, letaroltÀk, tem¢rdek f´ldet Àstak ki, mintha
valami irdatlan alapter¡letü felhûkarcolÂ alapozÀsÀra k¢sz¡ln¢nek, ¢s akkor egy mezei Ãton j´n ý, ¢s azt mondja, az az û sÁrja, b¡szk¢n, kiss¢ hivalkodva mondja, pimaszul, mintha m¢g mindig velem ellenkezne, ellenem lÀzadozna m¢g mindig; aztÀn
megenyh¡l, f¢nyk¢peket vesz elû, azon mi vagyunk lÀthatÂk, û meg ¢n, n¢zem a f¢nyk¢peket csodÀlkozva, sose lÀttam ûket, û pedig azt mondja: tudod, mikor kaptak le
minket? k¢t nappal a halÀlom elûtt! de ugye milyen sz¢p pÀr vagyunk! BÂlintok, sz¢p
pÀr vagyunk valÂban.
°s Àlmomban nem tudom, hogy a halÀla elûtti hÂnapokban mÀr nem lÀtogattam
meg.
Vagy m¢g Àlmomban is tudom, sût.
°s vÀrom, hogy Ãjra megjelenjen, de nem teszi, mÀr megbocsÀtott, minek is j´nne
Ãjra.
Gradisca, Gradisca, Gradisca...

AZ OK
Senki sem ¢rtette.
Hogyhogy egyik naprÂl a mÀsikra eltünt?!
A feles¢ge is kerestette, a barÀtai is kerestett¢k, a rendûrs¢gen azt mondtÀk, majd csak
elûker¡l, aztÀn, Ãgy k¢t h¢t mÃlva, telefonÀltak az asszonynak, hogy a f¢rje k¢t hete
egy szomsz¢dos orszÀg fel¢ Àtl¢pte a hatÀrt, de ott mÀr nincs, nem is tudjÀk, merre
tÀvozott.
P¢ldÀs hÀzassÀg volt az ´v¢k, volt k¢t sz¢p kicsi gyerek¡k, volt mÀr lakÀsuk is, a srÀc
esti egyetemre jÀrt, minden rendben volt vel¡k ¢s k´r¡l´tt¡k. De hÀt akkor mi¢rt?!
¹t ¢v mÃlva vÀratlanul elvadultak az orszÀgban a viszonyok, Ãjabb k¢t ¢v mÃlva
kit´rt a polgÀrhÀborÃ, tartott mÀsf¢l ¢vig, sokan belehaltak, belerokkantak, mÀr
ahogy ez lenni szokott. °rdekes mÂdon ama bizonyos feles¢g ¢s a k¢t gyerek m¢g a
polgÀrhÀborÃ kit´r¢s¢nek elûest¢j¢n szint¢n eltünt, de akkor mÀr mindenki ideges
volt, Ãgyhogy ûket nem kerestett¢k.
Amikor, Ãgy ember´ltûnyi idû mÃltÀn, ism¢t konszolidÀlÂdtak a viszonyok, a megmaradt barÀtok egyik¢n¢l este cs´ng´tt a telefon.
ý volt, mÀrmint aki egykor egyik naprÂl a mÀsikra eltünt.
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Te vagy az?
°n vagyok.
A csalÀdod is nÀlad van kint?
ýk is, a gyerekek felnûttek, dolgoznak, mi a feles¢gemmel nyugdÁjban vagyunk mÀr.
így tÀrsalogtak egy darabig, mÁgnem az otthoni tÃl¢lû meg nem k¢rdezte:
ä Mondd, te honn¢t tudtad, amikor m¢g senki se tudta?
°s akkor az, aki legelûsz´r meg¢rezte, elmes¢lte.
Este v¢letlen¡l ¢ppen a rÀdiÂ hÁrmüsorÀt hallgatta, a müsorvezetû elûzetes idûjÀrÀs-jelent¢s gyanÀnt azt mondta, hogy kin¢z a stÃdiÂ ablakÀn, az idû der¡lt, jÂl lÀtja
a teliholdat, ¢s aztÀn rÀt¢rt a fontosabb hÁrekre. Akkor û valami¢rt gyanÃt fogott, kiment az erk¢lyre, t¢nyleg der¡lt volt az idû, de teliholdnak nyoma se volt, a hold ¢ppen
hogy csak dagadni kezdett. Akkor visszament az erk¢lyrûl, az Ãtlevel¢t magÀhoz vette,
meg n¢mi k¢szp¢nzt, a gyerekek a mÀsik szobÀban jÀtszottak, a feles¢ge fûz´tt a konyhÀban; lemegyek egy kicsit levegûzni, mondta a feles¢g¢nek, ¢s elment, ¢s fel¡lt a legelsû vonatra. Mert Ãgyse tudta volna megmagyarÀzni.
HÀt igen, mondta a vonal tÃlfel¢n a barÀtja, aki a polgÀrhÀborÃban minden csalÀdtagjÀt elveszÁtette. AztÀn hozzÀtette: û ismeri a rÀdiÂ ¢p¡let¢t, meg a stÃdiÂt, ahonn¢t a hÁrmüsorokat adtÀk annak idej¢n, onn¢t az eget nem lÀtni, egy szük udvarban
van a f´ldszinten, csak a falakra lÀtni, vajon mi¢rt mondhatott ilyen baromsÀgot az a
müsorvezetû?!
HÀt ez az, mondta a messzi tÀvolbÂl az, aki elsûk¢nt meg¢rezte.
°s aztÀn megbesz¢lt¢k, hogy majd ellÀtogatnak egymÀshoz, most mÀr lehet, aztÀn
nem lÀtogattak el egymÀshoz, meg is haltak elûbb-utÂbb, de ez mÀr mell¢kes.

Bodor B¢la

JELENT°S A ROCK-MADçRRñL
Azt gondolom, hogy lassan v¢ge lesz.
Ahogy a s´t¢ts¢g kiss¢ felhigul,
kirajzolÂdik a domb gerinc¢n
a sÃlyos, sz¡rke fonad¢kcsomag,
tollbÂl, szûrbûl vagy pih¢bûl tapasztott
hosszÃkÀs, tojÀsdad alak. L¡ktetû
szobor, de nem fej, vagy ha az, arctalan,
lekopott forma, esetleg egy madÀr.
A s´t¢tben, ahogy elûtte Àlltam,
¢reztem azt a tompa l¡ktet¢st,
s´t¢t odÃjÀban ahogy a szÁv ver;
Àtvette a zakatolÀst a kû,
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lÀbam alatt a dombhÀt vele rengett.
Elk¢pzeltem a nyirkos meleget,
a s´t¢t, csontos, de b¢lelt ¡regben
tÀgulÂ-´sszehÃzÂdÂ szÁv hely¢t.
Hogy is lehetne a szÁvben vilÀgos,
honnan eshetne f¢ny az ¢lû szÁvre,
gondoltam, mikor bolyhos felszÁn¢hez
tapadva Àlltam a pÀrÀs s´t¢tben.
Ahogy tehÀt egy kiss¢ felhigul
a s´t¢ts¢g, ¢s n¢mi f¢ny vet¡l
a tollburokra, f´ldereng a hasmÀnt
futÂ hasÁt¢k a merev k´penyen,
a r¢s, amelynek m¢ly¢rûl kibukkan
a fonÀlbÂl szûtt, kiss¢ ragacsos
alakzat ¢ppen az arcom elûtt.
De milyen nagyon k´zel, istenem,
mi¢rt kell ilyen neh¢znek lennie,
ahogy a szük helyen nekem fesz¡l,
arcomba nyomÂdik; mi¢rt nem lehet
k´nnyebb egy ilyen nagyon k´zeli tÀrgy,
ezt gondolom; mi¢rt nem rebbenûen
k´nnyü, m¢ly¢n a verdesû szÁvvel,
m¢zgÀs vattÀval ez a nagydarab test.
VisszataszÁtÂ az ilyen szeretetcsomag lÀtvÀnya, ¢s ha m¢ly¢re n¢z
az ember ä nem a szÁvig, egy r¢teggel
elûbb ä a vattaszerü tojÀsalak,
ahogy meg¢p¡l ott bent, a madÀrban,
a r¢sben lÀtom. HozzÀ pr¢selûd´m,
hogy ä ha levedli tollÀt ä megragadjam.
Lentrûl a tarkacuccos kalmÀrn¢ps¢g,
kez¢vel ernyûzve szem¢t, f´lfel¢
bÀmul, hogy hozzÀragadtam-e, vagy csak
megragadtam; nem lÀtnak erre ´sv¢nyt,
a kisz´gell¢sekbe kapaszkodnak,
Ãgy igyekszenek a neh¢z terepen
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a zavarbaejtû pompÀs madÀrhoz.
De fel is feslik akkor mÀr a test,
a kloÀkÀtÂl begy¢ig a hasÀn
sz¢tgombolÂdik a szÀlkÀs tollazat,
¢s lerobban, mint megpattanÂ magh¢j
a tollas test, ez az eg¢sz madÀrsÀg.
Megbillen a feje ¢s hÀtranyaklik,
a kûre dobban, kongÂ hangot ad;
a hirtelen sz¢tterjesztett szÀrnyak
megroppannak, a sz¢lre csavarodnak,
¢s az eg¢sz mük´dû szerkezet
r´pt¢ben megt´rve ´sszeomlik.
Egy halom roncs ¢s rongy k´r´s-k´r¡l,
az alakzatbÂl mÀs nem is marad,
csak a tollburokbÂl kibontakozÂ
m¢zgÀs anyagÃ fonad¢ktojÀs;
ez a tagolatlan felszÁnü forma
nem lÀtszik valami ig¢retesnek;
foghatatlan ¢s elengedhetetlen,
a letisztulÀs v¢geredm¢nye ez,
¢s nem ä mint tojÀsalakja lÀttÀn
gondolnÀnk ä csÁrÀja valami Ãjnak.
Egybeburkol vele a szük helyen
a sürü ¢s tapadÂs levegû,
ez az erjedt, puhÀn r¢tegzett k´zeg,
¢s megk´nnyeztet ä hÀt sÁrnivalÂ,
hogy csak ez¢ a b¡d´s b¢lgÀz¢
a k´nnyüs¢g ä csÁpi a szemem,
pezseg a lecsapÂdÂ pÀra a gubÂ
k¡lsej¢n, ahogy mÀris oldÂdni kezd
¢s gûzz¢ olvad az ¢rintkezû
r¢teg a felszÁn ¢s a k¡lgÀz k´z´tt.
Nem lÀtni persze innen tÃl k´zel
a kibontakozÂ pompÀs alakot,
sejthetû csak a hozzÀpr¢selûdû
test megalÀzÂ aluln¢zet¢bûl.
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Nem a szem ismeri fel ezt a formÀt.
A szÀlak ragacsÀt simÁtÂ ujjak
ragadjÀk meg: a tapintÀs tud rÂla;
a visszaverûdû meleg l¢legzet
ahogy a lassan fellazulÂ felszÁn
¢s a pÀrÀra ¢rz¢keny arcbûr
k´z´tt vattagombolyagk¢nt pattog,
az hoz rÂla hÁrt. De nincs neve. A bûr
nem nevezi meg. Tartja ¢s bec¢zi.
EgymÀs foglya a k¢z ¢s az anyag,
ahogy ¢rezni prÂbÀlja a testem
messzi bentrûl a gyenge dobogÀst.
HallgatÂznak tehÀt az ujjbegyek.
Az arcbûr sajÀt sÂs nyirkÀba kÂstol.
A m¢zgÀs vatta kÁv¡lrûl takar.
Hihetetlen¡l nehezek vagyunk.
Egy k´z´s szem¡nk van, m¢ly, mint egy seggluk,
aztÀn feloldÂdik a csontom is,
mintha szÀlak gubanca lenne minden.
Annyit m¢g ¢rzek, hogy felemelked¡nk.

Darvasi LÀszlÂ

ýRºLTEK, BOLONDOK °S EGYºGYþEK
A bolondok faluja
Azon a vid¢ken, mely magassÀgban RostocktÂl a fiumei hajÂvÀmig, sz¢less¢gben pedig
Kijev vÀrosÀtÂl a m¡ncheni s´r´shordÂkig tart, ismeretes egy f´l´tt¢bb k¡l´n´s falu.
Nevezetes hely, habÀr n¢ven nevezni senki nem kÁvÀnta eddig. El¢g volt annyi, hogy
tudtak rÂla. Mivelhogy e telep¡l¢s eredete ¢s rendeltet¢se egyk¢nt tünik a t´rt¢nelem kavargÂ k´dj¢be, minek¡nk is legyen el¢g annyi, hogy a bolondok falujÀrÂl van
szÂ. Ebben a faluban bolond a bÁrÂ, a pap, az uzsorÀs, a f´ldmüves. S nemcsak a kûkovÀcs, de m¢g a mücopfokkal, disznÂzsÁrral ¢s r¢zreszel¢kkel hÀzalÂ k¡lhoni vÀndorkereskedûk se normÀlisak. Term¢szetesen ûr¡lt nyelven vallanak szerelmet ¢s szitkozÂdnak ebben a faluban. A sz¢l, a hajnal, a k´nnyek, a hegyek, a vÁzes¢sek ¢s horhosok ugyancsak bolondok itt. Bolond fÀk magasodnak elk¢pesztû utak ment¢n. Bolond virÀgok szirmoznak a kanÀlisok partjain. Bolond utcÀk kanyarognak fel s alÀ, ¢s
bolond dülûnevek mutatnak utat az ûslakos bolondoknak. Akik idevÀndorolnak,
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szintÃgy bolondok. De bolondok azok is, akik elmennek innen. Itt m¢g a halottak, a
kÁs¢rtetek ¢s a szellemek is hÀborodottak. Bolond a mÃlt. A j´vû is bolond. Itt a jÂsÀg
egy¡gyüs¢g, a szeretet ostobasÀg, a gonoszsÀg szÁntiszta ûr¡let. TovÀbbÀ az angyal,
aki egy augusztusi ¢jszaka figyelmetlens¢gbûl hÀrom csillagvirÀgot sodort le az ¢g
mennyezet¢rûl, ¢s leszÀllt ide, hogy legalÀbb egyet visszavigyen, de nem azt vitte vissza,
hanem egy t´kkel¡t´tt ÀllatgondozÂ nyÀlÀt az idiÂta korcsmÀrosn¢ varratos hasÀrÂl,
nos hÀt ez az angyal is s¡lt bolond volt. HovatovÀbb az Isten, aki a feljegyz¢sek szerint
egy ûr¡lt pillanatban szem¢lyes lÀtogatÀst tett a faluban, ugyancsak nem volt normÀlis.

Anna Elidere nyÀla
Anna Elidere egy folyÂrÂl kapta a nev¢t, m¢gsem volt sz¢p nû. Anna Elider¢nek olyan
volt a szeme, mintha a pillantÀsÀbÂl fakadna Filippopol f´l¢ az ¢jszaka. Anna Elidere
foga csorba volt, az arca szeplûs, ¢s nem volt anyajegy a test¢n. Anna Elider¢nek olyan
volt a szÀja, mintha parazsat tartott volna a nyelve alatt. Ez a lÀny Ãgy suhant arasznyival a f´ld f´l´tt, mintha sÃlytalan volna v¢zna, mÀr-mÀr gyermeki teste, melyet az
1920-as ¢vekben lÀthattak a filippopoli polgÀrok rossz hÁrü mulatÂk ¢s sikÀtorok lejÀratai elûtt. Anna Elidere kurva volt. çm a lÀny egy figyelemre m¢ltÂ szokÀsÀval nagyobb hÁrn¢vre tett szert, mint sorstÀrsai, akik mÀsk¡l´nben ¡gyesebbek, ¢rz¢kenyebbek ¢s tehets¢gesebbek voltak a bolgÀr szerelmi szolgÀltatÀsok akkoriban divatos fajaiban ¢s alfajaiban. Anna Elider¢nek, bÀrmilyen magas rangÃ f¢rfiÃ vette ig¢nybe
szolgÀlatait, volt egy kik´t¢se. Anna Elidere minden egyes szerelmi aktus utÀn hosszan
kiÀltozott, v¢g¡l lek´pte a vend¢g hÁmtagjÀt, ¢s ehhez a k¡l´n´s rÁtushoz minden alkalommal ragaszkodott. S ha a f¢rfi, aki pedig nemegyszer ezen k¡l´n´s utolsÂ momentum¢rt vette meg Anna Elider¢t, m¢gis Âdzkodott volna, a lÀny addig zaklatta,
addig k´vette, addig fenyegette ¢gû szemmel, hogy v¢g¡l megadta magÀt, s engedte,
hogy a hÁmtagja nyÀllal illettess¢k. M¢gis Ãgy besz¢lt¢k a plovdiviak, hogy ekkortÀjt
alig akadt f¢rfi a vÀrosban, akinek a hÁmtagjÀn ne csapott volna v¢gig Anna Elidere
keserü, boldogtalan nyÀla.

Mikovecz Tibor k¡l´n´s ¢lete
Nem volt abban semmi k¡l´n´s, hogy Mikovecz Tibort gÀzÀlarcban sz¡lte az ¢desanyja. Hans J¡rgen Kohl, egy Ruhr-vid¢krûl szÀrmazÂ n¢met tiszt osztotta ki a Mikovecz
csalÀdnak az ormÂtlan l¢gv¢dûket 1916 ÀprilisÀban. Kohlt n¢hÀny nappal a hÁrhedt
yperni gÀztÀmadÀs elûtt szÀllÀsoltÀk el a bevÀndorlÂ magyar csalÀdnÀl, az Ãj haza Ãj
otthonÀban, a feh¢rre meszelt hollandi fahÀzban, melynek piros cserepein hÀzigalambok turb¢koltak, csipk¢s ablakaibÂl muskÀtlik vÀrtÀk a virÀgba borulÀs ´ncsalÂ kegyelm¢t, s ahonnan a k´rny¢kbeli sz¢lmolnÀrok, csipkeverûk ¢s tulipÀnkereskedûk szerint
egyes napfelkelt¢k pillanataiban a tenger l¢legz¢s¢t is hallani lehetett. MÀsf¢l ¢ve hÀborÃ volt. Hans H¡rgen Kohl vegyv¢delmi szÀzados tudta a tÀmadÀs idûpontjÀt ¢s
´rd´gi r¢szleteit, ¢s azzal is tisztÀban volt, hogy a sz¢lben megbÁzni nem lehet. A szÀzados t´bbsz´r is lem¢rte az Àllapotos magyar asszony finom Ávü fejformÀjÀt, akinek
a mondatait nem, csak a tekintet¢t ¢rtette. PeszkÀr MÀriÀnak hÁvtÀk ezt az asszonyt,
¢s ´le hosszÃ ¢veken Àt csak nyelte Mikovecz SÀmuel magjait, de vissza semmit sem
adott, eg¢szen az asszony harminc´t´dik sz¡let¢snapjÀig. Akkor az ¡nnepi csokolÀ-
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d¢torta marcipÀnszÁv¢t vissza´klendezte. PeszkÀr MÀria ekkor gondolta elûsz´r, hogy
¢rdemes volt ilyen messzire vÀndorolni. 1916. Àprilis 22-¢n, a gÀztÀmadÀs napjÀn ´tezer francia fulladt meg ny¡szÁtû kutyak¢nt, a friss tavaszi f´ldet harapdÀlva. Este a
fiatalasszonyon, az eml¢kez¢sen, valamint a sz¢len volt a sor. A vajÃdÀs pillanataiban
furcsa eml¢kk¢p tolakodott fÀjdalmai el¢. PeszkÀr MÀria Szegeden sz¡letett, ¢s ´t¢vesen, tejf´lszûke kislÀnyk¢nt, apja kez¢t szorongatva, lÀtta, hogyan ¢g le a vÀros kûszÁnhÀza. PeszkÀr MÀria azÂta ¢rteni v¢lte a lÀngok nyelv¢t, ¢s ez¢rt nem f¢lt a hÀborÃtÂl,
a tüztûl, a puskaportÂl ¢s a robbanÂ l´ved¢kektûl. Titokzatos l¢g´rv¢ny volt, mes¢lt¢k
k¢sûbb a k´rny¢kbeli csipkeverûk, sz¢lmolnÀrok ¢s tulipÀnkereskedûk. N¢hÀny percre klÂrgÀzba borÁtotta a frontk´zeli hÀzat, hol a magyar asszony vajÃdott ¢ppen. F¢rje
m¢g a fej¢re erûltette a gÀzÀlarcot. N¢hÀny perc mÃlva pedig vilÀgra j´tt a gyermek,
aki mind´ssze f¢l f´ldi percet ¢lt, s utÂbb Mikovecz Tibornak neveztetett el kicsi fejfÀja
Àltal. PeszkÀr MÀria, akinek m¢he t´bb gy¡m´lcs´t nem termett, tÃl¢lte a hÀborÃt.
°lete hÀtralevû r¢sz¢ben egy amszterdami elmegyÂgyint¢zet lakÂja lett, s azon tünûd´tt halÀlÀig, mif¢le ´sszef¡gg¢s van abban, hogy a szegedi tüzv¢sz ¢s az yperni gÀztÀmadÀs is Àprilis huszonkettedik napjÀn t´rt¢nt. S legfûk¢ppen az izgatta PeszkÀr
MÀriÀt, tudott-e minderrûl a tüz.

Egy f¢rfi, akinek zen¢lû hÁmtagja volt
Arra is van bizonyÁt¢kunk, hogy a t´rt¢net, mint olyan, habÀr rÀszolgÀlna jÂcskÀn,
korÀnt sincs kiv¢telezett helyzetben a vilÀg dolgai k´z´tt. A f¢rfi, akirûl csak annyit
tudunk, hogy tetûtûl talpig f¢rfi volt, de hogy hol ¢s mikor ¢lt, mif¢le nÀciÂhoz tartozott, arrÂl csak elfogult ¢s hasztalan k¢pzelg¢seink lehetnek. E k¡l´nleges hÁmtagÃ
f¢rfi, hÀlhatott lelkesen sikongÂ lÀnykÀval, tapasztaltan ringÂ asszonnyal, hÀlhatott
rossz fogÃ utcalÀnnyal, zen¢lt a szerelmi aktus k´zben. A hÁmtagja zen¢lt ennek a f¢rfinak. °s nem volt kiv¢tel. Mert felcsend¡lt ez a hÁmtag minden nûben, mind sz¢pben,
mind csÃnyÀcskÀban, mind kedvesben, mind kiÀllhatatlanban. Volt ez a hÁmtag szenved¢lyes zongorahang, ¢s volt bÃgÂ gordonka, mÀskor meg lÀgy hegedühangon zen¢lt, n¢ha fuvolÀzott, n¢ha trombitÀlt, hogy aztÀn ¢desen hÀrfÀzzon az illet¢kes combok pÀrnÀi k´z´tt. Csilingelt is ez a hÁmtag. Mint a k¡rt, tudott oly fennk´lt lenni. De
m¢g a templomi orgona hangjÀt is tudta ez a csodÀlatos hÁmtag, ¢s a csellÂzÀs sem
esett nehez¢re. Ha kellett, harmonikÀzott, gitÀrozott, de szÁvesen dobolt is. Hangszer
nem volt a vilÀgon, melynek nyelv¢n ne tudott volna ez a hÁmtag. Az ûr¡let egyik fele,
hogy a vilÀg elfelejtette e f¢rfi nev¢t. Az ûr¡let mÀsik fele, hogy egyetlen nûben hallgatott csak ez a hÁmtag, egyetlenegyben. Sz´rnyü pillanat volt. Az ûr¡let mÀsik fele
az, hogy e nû nev¢t mindek´zben jÂl tudjuk. °s itt Àllunk meg, fej¡nket lehajtjuk,
mert mit ¢rn¢nk vele, ha most e nû nev¢t nyelv¡nkre venn¢nk?!

Franz Keglevich balladÀja
JÂszerivel nem volt elmegyÂgyint¢zet EurÂpÀban, amelynek ajtajÀn Franz Keglevich
ne kopogtatott volna. Ez a fiatalember egy b¢csi kalapos egyetlen leszÀrmazottja volt,
eredeti szakmÀja szerint vÁz¡gyi m¢rn´k. M¢gis orvosprofesszorokkal, tekint¢lyes l¢lekbÃvÀrokkal, int¢zeti igazgatÂkkal levelezett. UtÂbb mÀr tudomÀnyos konferenciÀkra is eljÀrt, talÀlkozott Freuddal ¢s Junggal, valamint Adlerrel is, s bÀr a doktori
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kaszt mindv¢gig kÁv¡lÀllÂnak, szakmai ¢rtelemben outsidernek tartotta, m¢gis k´ztudott volt Franz Keglevich kimunkÀlatlan rÀtermetts¢ge ¢s naiv ¢rz¢kenys¢ge, melyet
elmegyÂgyÀszati k¢rd¢sekben tanÃsÁtott. FelszÁnesen, de ismerte Guislain, Meyner ¢s
Schwartzer Ferenc n¢zeteit is. A b¢csi fiatalember ÂrÀkat t´lt´tt k¡l´nb´zû t¢bolydÀk
ûr¡ltjei k´z´tt. A d¡h´ngû ¢letvesz¢lyre Ãgy mosolygott, mint mÀs a virÀgÀrus kislÀnyra. így b¢kÁtette ki a lvovi d¡h´ngû ikerpÀrt, Jant ¢s AljosÀt, akik a testv¢r¡k bûr¢be akartak mindenÀron belebÃjni. SÁrÀsra fakasztotta a kûarcÃ bordeaux-i Jeant,
aki csak gyerekeket ¢s lepk¢ket ´lt. Siker¡lt megnyugtatnia a szÂfiai Petrovot, s rÀvenni arra, hogy az 1876-os bulgÀriai m¢szÀrlÀs tizenk¢tezer kereszt¢ny ÀldozatÀbÂl
¢ppen elegendû n¢gyszÀzkilencvenegyet megnevezni. MÂdszerei ¢s eljÀrÀsai n¢lk¡l´zt¢k a tudomÀnyossÀg alapvet¢seit, s ezt tudta û is. Franz Keglevich m¢gsem ez¢rt
halt meg boldogtalanul B¢cs nÀci megszÀllÀsÀnak napjaiban. Nem a beolvasztÀs szomorÁtotta, nem az IstvÀn-templom elûtt grasszÀlÂ ÃjbarbÀrok. Franz Keglevichet voltak¢ppen egyetlen titkos vÀgy vez¢relte eg¢sz ¢let¢ben, Franz Keglevich meg akart
ûr¡lni, amely ´nfelÀldozÂ tett, hite szerint, k´zelebb vitte volna a teremt¢s titkÀhoz,
l¢v¢n a Teremt¢s maga is ûr¡lts¢g. Franz Keglevichnek volt oka a boldogtalansÀgra.
LÀtszÂlag mindent el¢rt az ¢let¢ben. N¢pszerü volt, bejÀrt a legmagasabb k´r´kh´z,
harmonikus csalÀdi ¢letet ¢lt, Àm bÀrmennyire vÀgyta, hiÀba k´vetelte a sorsÀtÂl, hiÀba
csikorgatta a fogÀt hosszÃ ¢jszakÀkon Àt, megûr¡lni nem tudott soha.

A vilÀg legbolondabb embere
Term¢szetesen magyar volt, habÀr ereibe szlÀv, romÀn ¢s valamicske svÀb v¢r is belekeveredett. Melicher G¢zÀnak hÁvtÀk, 1848. mÀrcius 15-¢n sz¡letett. Katolikus vallÀst
kapott, ¢desanyjÀt Juronics Eszternek hÁvtÀk, az apja, Melicher Endre, vasÃti tisztviselûk¢nt dolgozott a vÀci ÀllomÀsfel¡gyelûs¢gen. Melicher G¢zÀnak k¢t testv¢re sz¡letett m¢g, de egyikûj¡k sem ¢rte meg a nagykorÃsÀgot. Melicher G¢za ugyancsak
vasÃti tisztviselû lett, minekutÀna egy szeles mÀjusi napon Czegl¢dre k´lt´z´tt, ahol
a k´vetkezû orgonanyÁlÀs mÀr vûleg¢nyk¢nt talÀlta. Feles¢ge DÀnyi BorbÀla lett, egy
nagygazda egyetlen lÀnya. A tempÂsan pergû ¢vek sorÀn sz¡letett hÀrom sz¢p ¢s
eg¢szs¢ges gyermek¡k, AnikÂ, P¢ter ¢s SÀndor. Melicher G¢zÀt t´bbsz´r kit¡ntett¢k,
habÀr, sz¡let¢se folytÀn, hÁrhedt Kossuth-hÁvû volt. Szerette a veresbort, a verbunkost
¢s k¡l´n´sk¢ppen a cs¡lk´s bablevest, melybûl az elsû kanÀlnyit mindig hunyt szemmel emelte a szÀjÀhoz. UdvarÀn diÂfÀk magasodtak, ¢s volt n¢hÀny kaptÀra is. Hatvank¢t ¢ves korÀban, 1920-ban vitte el a szÁve. Ez a czegl¢di magyar vasutas, Melicher
G¢za volt a vilÀgt´rt¢nelem legbolondabb embere.

A Bolondok Hadserege
A Bolondok Hadsereg¢nek ´sszet¢tel¢t, jelleg¢t, valamely hÀborÃban alkalmazandÂ
strat¢giÀjÀt a KGB egyik moszkvai alosztÀlya archivÀlta 1971-ben. Vaszilij Ivanovics
Szurikov volt az a harkovi klasszika-filolÂgus, aki a Bolondok Hadserege cÁmü t´bb
ezer oldalas tanulmÀnyt Kolima egyik telep¢n levÀzlatolta. 1959 karÀcsonya tÀj¢kÀn
kezdte a munkÀt, erûsen havazott, de a professzor Ãgy ¢rezte, minden hÂkristÀly ût
bÀtorÁtja. A tanok v¢g¡l MoszkvÀban kaptak n¢mi nyilvÀnossÀgot a professzor szabadulÀsa utÀn. Vaszilij Ivanovics Szurikov szerint szent hÀborÃra k¢sz¡l a Bolondok
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Hadserege. Tagja ennek a rettenetes çrmÀdiÀnak a f´ldkereks¢g valaha ¢lt bolondja,
ûr¡ltje, egy¡gyüje ¢s hÀborodottja. Ott vannak e seregben mind az evang¢liumi ´rd´ng´s´k, r´f´gnek a gezarai disznÂk, szÂlnak a kirÀlyi bolondok cs´rgûsipkÀi, ¢s
tombol mÀr Aiasz, N¢rÂ ¢s Caligula. TÀbornok e hadseregben Hamlet ¢s H´lderlin,
IstvÀn Sz¢chenyi ¢s term¢szetesen Fjodor Dosztojevszkij is. Igen, minden valaha ¢lt
ûr¡lt k¢sz¡l mÀr e hatalmas hadseregben, ¢s csak a legfûbb HadÃr int¢s¢re vÀr, hogy
leromboljÀk az ¢sz hazug ¢s k¢pmutatÂ vilÀgÀt, hogy elûsz´r a t´rt¢nelemben a szÁntiszta ûr¡let vegye birtokba a vilÀgot. °s amikor Vaszilij Ivanovics Szurikovot egy Juranka nevü kihallgatÂ tiszt maga el¢ rendelte, ¢s szÂrakozottan, tintaceruzÀt rÀgcsÀlva
megk¢rdezte, m¢gis, ki volna az a rettenetes HadÃr, a tiszteletben megûsz¡lt harkovi
filolÂgus nem vÀlaszolt, csak lehajtotta a fej¢t, elpirult, ¢s szer¢nyen mosolygott, mint
akit ¢ppen kit¡ntettek.

A HÃbert Aur¢l ElmeispotÀly
DrÀga fiam, JÂzsua DÀvid. A vilÀg t´rt¢nete ¹tezer-hatszÀzhatvanegyedik ¢v¢nek ´tvenharmadik napjÀn Árok neked. Bizony, nem tudom el¢gg¢ k´sz´nni Istennek, hogy
ebbûl a csodÀlatosan sok napfelkelt¢bûl, d¢li verûf¢nybûl ¢s csillagos ¢jszakÀbÂl az
eny¢m is lehetett n¢hÀny. HabÀr most v¢rr´g´ket k´h´g´k, ¢s genny gy´ngy´zik az
oldalamon. ögy hittem ¢n, egyetlen fiam, DÀvid, hogy minden nap a f´ldi t´rt¢netben
olyan kilÀtÂ a mÃltra, amiben minden, ami van, nem egyszer van, ¢s nem is k¢tszer,
de megszÀmlÀlhatatlanul sokszor van, ¢s ez a hatÀrtalan mennyis¢g birtokolhatÂ.
HÃsz¢vesen vettem meg Singer DÀvid füszerkeresked¢s¢t. RÀ k¢t ¢vre a sÀnta Fillipovics EmÀnuel p¢ks¢g¢t szereztem meg, majd a cipszer tejkereskedû ´sszes lerakata
lett az eny¢m. N¢hÀny h¢t mÃlva Sz¢p ¹d´n kolbÀszgyÀros szÀllÁtott nekem a vÀgÂhÁdrÂl. Kartellem Ãgy nûtt, mint az ember, akit szeret az ¢g, de akitûl retteg a halandÂ.
KÁnÀltam kÂser hÃst, ¢s Àrultam füszeres disznÂhÀtat, sonkÀt ¢s tojÀst. Kereszt¢nynek,
zsidÂnak, ateistÀnak ¢s mohamedÀnnak is Àrultam. Szeg¢nynek adtam hitelbe is, kamatot nem szÀmoltam, megtehettem. Ebben a vÀrosban miattam ettek ¢s miattam ¡rÁtettek az emberek. KaftÀnomat egyre finomabb posztÂbÂl varrtÀk. ºzletem prosperÀlt, uraltam a szÀmokat, ismertem a mennyis¢gek titkos relÀciÂit, pontosan kiszÀmÁtottam, mibûl mi k´vetkezik, mik´zben m¢gis tudtam, fiam, drÀga JÂzsua DÀvid, tudtam, hogy ûr¡lt vagyok, hogy nem vagyok ¢peszü, habÀr ebbûl a vilÀg mit sem ¢rz¢kelt. Ez¢rt jÀrtam oly sürün a k´zkÂrhÀz elmeosztÀlyÀra, ez¢rt engedtem ujjamra folyni a zavarodottak szÀjhabjÀt, ez¢rt figyeltem ÂrÀkon Àt a lelÀncolt ûr¡lteket, mik´zben
mozdulatlan szemmel sÁrtam, ¢s nem tudtam, boldog vagyok-e vagy gyÂgyÁthatatlanul
boldogtalan. S menn¢l inkÀbb virÀgzott az ¡zletem, menn¢l inkÀbb melengetett a tÀrsadalmi megbecs¡l¢s, annÀl inkÀbb ¢getett titkos ûr¡letem. MÁgnem egy GalÁciÀbÂl
erre t¢vedt zsidÂtÂl, bizonyos HÃbert Aur¢ltÂl, aki szûke volt, ¢s csak naplemente idej¢n tudott mosolyogni, cser¢be egy szelet zsÁros keny¢r¢rt kaptam egy szÀmÁtÀst, mely
a kereszt¢nyek evang¢liumÀnak egyik probl¢mÀjÀt kÁs¢rtette ¢vek Âta. HÃbert Aur¢l
azon dolgozott eg¢sz ¢let¢ben, hogy kiszÀmÁtsa, mennyi hÀborodottat gyÂgyÁtott meg
az az ember, akit a kereszt¢nyek a MegvÀltÂnak tartanak. HÃbert szÀmÁtÀsa k´zel jÀrt
az igazsÀghoz, nagyon k´zel, s ¢ppen ez a türhetetlen, de m¢gsem teljes k´zels¢g lett
a v¢gzete. A szÀmÁtÀsokat, fiam, titokban ¢n is elv¢geztem. HÃbert Ãgy halt meg, hogy
nem tudta a pontos vÀlaszt. LÀgy szilveszteri hÂhullÀs takarta be v¢g¡l a zsinagÂgÀnk
fal¢pcsûin. Tudd tehÀt meg, fiam, sokf¢le szÀmÁtÀs helyes e tÀrgyban, csakhogy min-
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denk¢ppen mivel¡nk kell v¢gzûdnie. Mindenkinek a maga nev¢vel. ögy rendelkezem tehÀt, hogy vagyonombÂl elmeispotÀlyt ¢pÁttess. Nevezd el HÃbert Aur¢lrÂl! UtÀna legy¢l kereskedû te is olyan nincstelen¡l, mik¢nt ¢n indultam, ¢s kezdd el a szÀmÁtÀst, s ´rvendezz, hogy olyan feladatot kaptÀl, aminek a v¢geredm¢ny¢t mÀr lÀtod, s
csak a hozzÀ vezetû Ãt homÀlyos ¢s bizonytalan. M¢g akkor is, ha el¢g egyetlen nevet
kimondanod.

Kûr´si ZoltÀn

AZ ELUTAZçS
Elaludhatott: meleg sÀrga f¢nnyel s¡t´tt a nap, hÃsos levelü fÀk remegtek a forrÂsÀgban, ¢s valami furcsa, f¡ttyre eml¢keztetû csivitel¢s, mit mondjak: bugybor¢kolt!, hol
elhalkulva, hol szinte f¡lsiketÁtû hangosan.
Ugyan, lehet a mÃltrÂl besz¢lni? Van-e, ami volt? Hogy az eml¢kekben nincsen
idû. Nemcsak az az igazsÀg, hogy megcsÂkoltunk egy nût, hanem az is, hogy titokban
vÀgyakoztunk rÀ, s meg akartuk csÂkolni. Sokszor maga a nû a hazugsÀg, ¢s a vÀgy az
igazsÀg. Egy Àlom is valÂsÀg. Ha arrÂl Àlmodom, hogy Egyiptomban jÀrtam, Ãtirajzot
Árhatok rÂla.
A kinti napf¢ny ¢s a benti Àrny¢kok, a porszag ¢s a keserny¢s s´rillat. °s akkor ez
az elbesz¢l¢s, bÀrhol essen rÂla szÂ, most mÀr ahhoz a d¢lutÀnhoz is tartozik. Mert
arra gondolok, hogy t´rt¢net ¢s idû, idû ¢s t´rt¢net Ágy eg¢szÁtik ki egymÀst: ragyognak az elhallgatott mondatok, igen, t¢nyleg Ágy hiszem, mint az ûszi szikrÀzÀst, ami
m¢g olyan meleg lehet, pedig mÀr az Àrny¢kokra figyelsz, ha a langyos simÁtÀsra elernyed is a fÀzÂ bûr; ¢s megÀllsz a s¢tÀlÂÃton, kezed a pÀlca elefÀntcsont gombjÀra
simul, megÀllsz, akÀr csak az ÂrÀdat venn¢d elû a selyemhÀtÃ mell¢nyke zseb¢bûl, vagy
¢ppen a kis platÀnfa k´r¢, a vasrÀcsra feszÁtett szÁnes hirdetûoszlopot n¢zegetn¢d: Mascarade k´lnivÁz, az Ãri vilÀg illata, mellette sz¢p k¢pen a M´ssmer speciÀl Àgyhuzat,
egy kispÀrna, k¢t nagypÀrna, egy paplanlepedû, nem is drÀga; megÀllsz itt, de tudod,
hogyan zajlik k´r¡l´tted a d¢lutÀn: hogy a boltocskÀkban ¢gnek a lÀmpÀk, vilÀgÁt a
seg¢dek kem¢ny feh¢r inge, s mÀr a Testory kristÀlycsillÀrai is felszikrÀztak, szÂrjÀk
csak a f¢nyt az opÀlos kirakat¡vegre, a kazettÀs fapolcokra ¢s a fal gipszrÂzsÀira, megÀllsz itt, ¢s lÀtod mindezt, elt¢veszthetetlen¡l ¢s soha oda nem figyelve; mint az utcÀt,
ahol naponta jÀrsz, a hÀzat, ahonnan z´kkenve kil¢psz, az Ávesen kanyarodÂ l¢pcsûsort, ahol biztonsÀggal visz a lÀbad, a kilincset, ami a tenyeredhez kopva simul, az
Àgyat, aminek a reccsen¢sei t¢ged mÀr nem ¢bresztenek fel; igen, ha erre gondolsz,
ha Ágy figyeled ezt az ûszi meleget: a testeddel, az ´ntudattalan l¢tez¢s k´nnyü boldogsÀgÀval, akkor ¢rted, hogy ¢ppen Ágy tudsz a ki nem mondott szavakrÂl is, ¢s a ki
nem mondott mondatokban rejtûzû t´rt¢netekrûl, s vel¡k Ágy tudsz a m¢ltÂsÀgrÂl ¢s
a szenved¢srûl, ami kit´lti a gy´trelmes h¢tk´znapok valÂszerütlen egymÀsutÀnisÀgÀt,
a majd ¢szrevehetetlen pergû percek ¢s ÂrÀk gyomorszorÁtÂ f¢lelmeit, amikor magadra maradottan szük´lhetn¢l, de besz¢lni persze nem besz¢lsz; igen, Ágy tudsz minden-
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rûl, ami van, csak soha el nem mondhatÂ. Meghallgatod a mondatokat, ¢s n¢zed a
z´lden szÀradÂ tintÀt.
íme:
Istenem, a KristÂf t¢ren s¡t´tt a nap, de az Àrny¢kba szorult lovaik hÀtÀra mÀr rÀterÁtett¢k a vastag, sz¡rke pokrÂcokat a gondosabb fiÀkeresek, csikordulva kanyarodott a villamos, csaknem ¡resen d´c´g´tt a fûkocsi is, a bajuszos kalauz a peronon
Àllva s¡ttette magÀt, s ahogy egy fiatal leÀny ment el mellettem, karcsÃ test¢n taftselyembûl fodrozÂdott a ruha, barna hajÀn f¢loldalt a pettyes kis kalap, lÀttam: a hosszÃ
szÀrÃ kesztyüje f¢lig legyürve, hogy a karjÀn nyÀri szûk¢n csillanhassanak a pih¢k.
OktÂber, oktÂber, ez az ¢n hÂnapom.
A NagyszÁnhÀz felûl vÀgtam Àt a t¢ren, nocsak, a Magyar KirÀly elûtt m¢g Àllnak az
asztalokat Àrny¢kolÂ napernyûk, persze a szÁnes gombÀk alatt mÀr ¡resek a sz¢kek, a
hüv´s vascirÀdÀk, a feh¢rre mÀzolt vasvirÀgok, az ¢rintetlen hamutartÂk ¢s a megmeglebbenû asztalterÁtûk, de hÀt ki is ¡lne ki ide mÀr ilyenkor?, legalÀbb a pinc¢rek
felhÃztÀk a kÀv¢hÀz ÂriÀs tÀblÀs ablakait, sarkig tÀrtÀk a kettûs bejÀrati ajtÂt is, hÀt
ki´m´lhet ide a zaj, a nevet¢sek ¢s a szavak, a pohÀrcs´rren¢sek ¢s a sz¢kek reccsen¢se,
az aprÂp¢nz vidÀm pend¡l¢se ¢s a kacsÀzÂ l¢ptekkel sietû pinc¢rek kiÀltÀsai, ki´ml´tt
ez a hullÀmzÂan halkulÂ ¢s f´lerûs´dû hangzavar, ami f´l´tt n¢ha, mint az ÀllomÀsrÂl
kihÃzÂ gûz´s bÃcsÃzÂ f¡ttye, felsÁpolt a kÀv¢fûzû g¢p fortyogÀsba fÃlÂ sziszeg¢se, ¢s
tudom, hogy akkor gy´ngy´zû pÀra ¡lt a sÀrgar¢z csapokra, csattantak a pultra ejtett
kerek fatÀlcÀk ¢s a hÀtsÂ lengûajtÂ ´ssze¡tûdû szÀrnyai, ¢s a s´rhab keserny¢s hava
fel¢ ûszi felhûkben sodrÂdott a cigarettÀk ¢s a szivarok f¡stje;
Istenem, Àlltam csak az aszfalton, n¢ztem a tarkÀra kopott falakat, a rÀncosra koszlott f¡gg´ny´ket; milyen r¢gen jÀrtam itt!;
Istenem, hogyan lehet az, hogy itt jÀrtam!, az, hogy itt jÀrtam el, a Petûfi utcÀn
v¢gigjûve a Liget fel¢, nap mint nap, a hÀtamat verdest¢k a keskeny bûrszÁjjal ´sszek´t´tt k´nyvek, z´r´gtek a tollszÀrak a sÀrgÀra festett, ¢les sarkÃ fa tolltartÂmban,
igen, itt jÀrtam el reggelente, amikor a park fÀi k´z¢ el¢m j´tt a s¡tem¢nyek ¢des illata,
¢s itt mentem el d¢lutÀn, nyomomban a forrÂ zsÁrok füszeres pÀrÀjÀval, mik´zben a
kavicsos s¢tÀnyon zsebre dugott k¢zzel, rÀ¢rûsen ballagott a nagy¢ttermi cigÀnyok kihajtott gall¢rÃ prÁmÀsa; hogyan lehet az, hogy itt jÀrtam el, ¢s a f¢nyesre t´r´lt magas
szÀrÃ cipûm az orrÀtÂl a sarkÀig ¢ppen belef¢rt a macskak´vek kockarÀcsÀnak egy kis
n¢gyzet¢be, hogyan lehet?, hÀt persze: nem is az ¢vek, nem is az idû, hanem az, hogy
azÂta ´sszement minden, kisebb ¢s kopottabb lett, m¢gis ¢rthetetlen¡l bonyolultabb,
de kisebb ¢s kopottabb, m¢gis ¢rthetetlen¡l unalmasabb is, f¢lelmes ¢s visszataszÁtÂ
unalommal, nem is szÂlva a rÀncosodÂ, petyh¡dt bûr, a mÀkos haj ¢s a csenev¢szen
lÂgÂ izmok minden r¢szlet¢ig ismert Âcska t´rt¢net¢rûl, fÀradsÀgosan gyül´lt ism¢tlûd¢seirûl, a fel-felriadÂ ¢jszakÀkrÂl ¢s az els¡llyedû d¢lutÀnokrÂl, a sok-sok jelen pillanatrÂl ¢s a v¢ge¢rhetetlen vÀrakozÀsrÂl, ¢s nem is szÂlva persze minden ÃtrÂl, amik,
hogy mÀst mÀr ne is mondjak: immÀr lehet, hogy k´rbe¢rtek, vagy magukba futottak
vissza, ¢ppen, ahogy ¢n is visszat¢rtem ide, ezzel, ami nem is idû, nem olyan idû, csak
´tven ¢v, a testem ´tven ¢ve, ¢s mit tegyek, el kell hogy higgyem: ugyanaz¢ a test¢,
ami akkor is itt Àllt macskak´veken, itt Àllt a terrace elûtt, s vÀgyakozva szÁvta be a
cigaretta ¢s a kÀv¢ illatÀt, hallgatta a mormolÀst, leste a bordÂ f¡gg´ny´k m´g´tt mozdulÂ Àrny¢kokat, igen, ugyanaz!, s ami most itt Àll, a csikorgÂ villamos, a felhorkanÂ
lovak, a koppanÂ cipûk ¢s az elrobogÂ automobilok ´sszeolvadÂ zajÀban, itt Àll ebben
a langyos oktÂberi naps¡t¢sben a kopott kis kÀv¢hÀz elûtt. Ugyan.
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No, gyer¡nk be!, koppintottam a terrace csipk¢s sarkÀhoz a pÀlcÀt, gyer¡nk, lÀssuk,
mi volt itt a sz¢p, nem is csak!, lÀssuk, mi volt itt egyÀltalÀn!, ¢s bel¢ptem a sarkig tÀrt
ajtÂn,
egy pohÀr s´rt, gondoltam k´nnyed¢n,
s m¢g mosolyogtam is a garderobe ajtÂcskÀja m´g¡l fel¢m sietû kis leÀnyra, ahogy
a k´nnyü fel´ltûmet a karjÀra dobtam,
vagy m¢gsem, gondoltam meg aztÀn, ahogy k´r¡ln¢ztem a zsÃfolt teremben,
ej, hÀt csak talÀlok asztalt!,
zsÁros f¢nyt szÂrtak a lÀmpÀk, kÀv¢t hozzon, fiam, kÀv¢t ¢s tejet! intettem a hozzÀm
sietû pinc¢rnek, hogyan nûhet valakinek az arcÀn ekkora bajusz?, ¢s figyeltem, ahogy
a karjÀra vetett feh¢r kendût meglengetve a pulthoz rohan.
KibÀmultam az ablakon: olyan mindegy ez is, oktÂber?, naps¡t¢s?, ki hiheti ezt el?
n¢zelûdj¡nk csak, idegenk¢nt boldogan. De a kÀv¢, hagyjuk meg, finom, ez¡stszÁn
kis kancsÂbÂl ´ntheted hozzÀ a langyos tejet, feh¢r ´rv¢nyeket kavargat a kanalad.
TalÀn ahogy benned elmosÂdnak az eml¢kek, Ãgy foszlik semmiv¢ a te k¢ped is, ami
a k´vekben, az Ázekben ¢s az illatokban ¢lt? Figyeljed csak a forgolÂdÂ kÀv¢skanÀl villanÀsait. °s persze csak Âvatosan: minden formahiba l¢nyeghiba, s a formahibÀnÀl
nincs is nagyobb hiba. Tudni, de csak sejtve. Mondani, de csak szavak n¢lk¡l.
°s ahogy a cs¢sz¢mben tÀmadt kis tengeri vihart igazgattam, Àrny¢k vet¡lt az asztalomra.
Korn¢l!, szÂlt elûbb halkan, szinte k¢rdezûn egy f¢rfihang, de mÀr aztÀn hatÀrozottabban, sût ´r´mmel ism¢telte el: Korn¢l!, Korn¢l!, mondta k¢tszer is, HÀt igazÀn
te lenn¢l az?, s ezt mÀr kiÀltotta, hogy f´l kellett n¢znem, de m¢g a szomsz¢d asztaloknÀl is felneszeltek,
Korn¢l!, kiÀltozott ez az idegen f¢rfi, ¢s ´lel¢sre tÀrta a karjÀt, az asztalomhoz Àllt
¢s mosolygott,
hÀt itt a vÀlasz, gondoltam, mi is kellhet m¢g?,
itt ez az idegen, n¢ztem a keskeny, finom metsz¢sü orr cimpÀitÂl az Àll alsÂ sz´glet¢ig hÃzÂdÂ k¢t m¢lybarna rÀncot, a homlok hullÀmzÂ redûit: egy meglett f¢rfi nyütt
arca volt ez, egy idegen pillanatokbÂl ´sszegyÃrt jelen, egy ismerûs ¢s ismeretlen vonÀsokbÂl megmerevedett maszk, de, hisz mit lehet tagadni, igen, igen!, ha akarom
tudni, ha nem: az elnagyolt Àlca m´g´tt m¢g megvan egy mÀsik arc is, azok a vonÀsok,
amiket hajdan tÀn nap mint nap is lÀttam, azok a szemek ¢s az a szÀj, az a homlok ¢s
az a mosoly, az, amit ¢n hajdan a barÀtomnak neveztem, annyiszor szÂltam hozzÀ, de
csak mint aki mÀr tÃl volna a figyelmeden, mert oly term¢szetes ¢s ¢ppoly felfoghatatlan, hogy besz¢l, nevet, verset Ár, egyszÂval l¢tezik; igen, ennek a f¢rfinak az arcÀban
egy felejt¢sre Át¢lt mÀsik arc is mosolygott, s az ´lel¢sre tÀrt kez¢vel egy r¢gi feledni
akart eml¢k is kitÀrta a karjÀt, ´rvendezve, m¢gis szomorÃ szem¢remmel,
Pataki, mondtam rekedten, ¢s t¢tovÀn vissza´leltem, ¢reztem a dohÀnyf¡st ¢s a naftalin Àporodott szagÀt, Pataki!, aztÀn csak mutattam, ¡lj´n le, ha Ãgy tartanÀ a kedve,
igen, mi¢rt ne, ¢n is csak itt ¡ld´g¢lek, mellettem ¡res a sz¢k.
°des Korn¢l!, mondta û, °des Korn¢lom!, tette a kez¢t a kezemre, rÀm n¢zett, ¢s
aztÀn hallgatott, vizsgÀlt figyelmesen, kutatta a vonÀsaimat, mint az orvos, ha ÀrulÂ
jegyeket keres, mint a nyomozÂ, hÀt ez az, gondoltam: szavak n¢lk¡l ¢rteni!,
°des Korn¢l!, szÂlalt meg aztÀn, m¢g most is alig hiszem, tudod, nekem azt mondtÀk, te k¡lf´ldre ment¢l, messze, eg¢szen a tengerig, ¢s ´regem, azt is mondtÀk, hogy
ott haltÀl meg, egy idegen vÀrosban, k´dben ¢s esûben, csatornÀk ¢s matrÂzok k´z´tt,
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egy t¢glaszÁnü, vakolatlan hÀzban, igen, k¢pzeld csak el, drÀga Korn¢l, mit gondolhattam volna, amikor azt mondtÀk, te mÀr nem is ¢lsz, ¢s mit gondolhattam volna
m¢g, ha eszembe jutottÀl, mert, tudod, eszembe jutottÀl annyiszor...
Ugyan, hajtottam le a fejem, ugyan, Pataki, lÀthatod: itt vagyok, ¢s akinek a halÀlhÁr¢t k´ltik... hÀt nem igaz?
Korn¢lom!, csapott az asztalra, hiszen ez csodÀlatos!, igen, akÀr el se higgyelek, ez
mÀr akkor is gy´ny´rü, Korn¢l, Korn¢l, mondjad, akkor nem is jÀrtÀl a tengern¢l?,
mondjad, nem is lÀttad a csatornÀkat, meg azokat a feh¢r bûrü asszonyokat, az ¢jszakai
tengert?, mondjad, mondjad, ¢des ´regem, hogy merre jÀrtÀl, honnan j´tt¢l, lÀtod,
¢n ilyen vagyok, aff¢le tanÀr, nem tudom, lehet, talÀn ¢pp b¡ntet¢sk¢nt, vagy nem is
tudom, de mindegy, mindegy is, mert hidd el, Korn¢l, olyan nagyon jÂ, hogy itt vagy,
hÀt hogyne, Istenem, hÀnyszor gondoltam terÀd, a vonatutakra ¢s a hajnali csatangolÀsokra ¢s mindenre: a New Yorkra ¢s a Bucsinszkyra, a Duna-korzÂra, SÀrkÀnyra
¢s a MÀria utcÀra, Kaniczkyra ¢s GÀchra, Korn¢l, te biztosan el sem hinn¢d, vagy talÀn
t¢nyleg ne is, talÀn jobb is, ha nem, mondjad, ¢desem, k¢rsz valamit, mit hozassak,
p¢nzem az van, arra, amit csak akarsz,
JÂzsi!, kiÀltott, sz¢les mozdulattal intett a pult fel¢, azt hiszem, m¢g pattintott is az
ujjaival.
Ez hÀt a Pataki, gondoltam, ez a Pataki, mit müvel az idû, ki¡tk´zik rajtunk, mint
az ûsz¡lû borosta.
De csak ennyit mondtam: ugyan, Pataki, ne akarjad, hogy b´lcs legyek; vannak
felejt¢sre Át¢ltek, ¢s vannak olyanok is, akik bezÀrultak a mÃltba, fogadd meg: ne hidd,
amit lÀtsz, ne halld, amit hallasz, ¢s k´nnyü maradsz, k´nnyü ¢s boldog, Pataki,
mondd, hÀt nem eml¢kszel, mit besz¢lt¡nk akkoriban:
mi bajom volt nekem Nagy SÀndor korÀban?, mi a fene bajom volt nekem XIV.
Lajos korÀban ¢s a FÀraÂk ¢s V. KÀroly ¢s II. LipÂt korÀban?, semmi bajom se volt,
semmim se hiÀnyzott, 2000-ben ism¢t nem fog nekem hiÀnyozni semmi, ¢s 3000-ben
se, ¢s 5000-ben se, ¢s aztÀn soha t´bb¢ nem fog hiÀnyozni nekem semmi, semmi, ¢rted?, ¢s enn¢l t´bbet most sem tudhatok mondani...
ñ, Korn¢l!, hajolt hozzÀm, ugye szomorÃ vagy, lÀtom ¢n, ma is olyan szomorÃ vagy,
jÂ, jÂ, hisz magam is tudom, ne hidd, hogy reggelente nem n¢zek d´bbenten a t¡k´rbe, igazÀn: a bûr´m´n hersegve szÀguld az ´nborotva, ¢s ¢n csak csodÀlkozom, igen,
ne hidd, hogy nem tudom... csak lÀsd: felnûttem, Korn¢l, nem a hajam, a bûr´m, de
n¢zd, itt a p¢nzes tÀrcÀm is, ismernek a vÀrosban, vannak, akik szeretnek, mondd,
Korn¢l, baj ez?
Pataki, dehogy baj, mi¢rt is volna baj, hagyd ezt, inkÀbb k¢rlek, mondjad meg nekem, Budapesten mikor jÀrtÀl? szÂltam halkan,
ha Ãgy akarja, hÀt meg se hallja.
Lehajtotta a fej¢t,
Istenem, hajnalban, amikor a vic¢k kinyitjÀk a kapukat, ¢s Àlmos, csipÀs szemmel
s´prik a jÀrdÀt, mÀr visszafel¢ d´r´gnek a tejeskocsik a nagyvÀsÀrcsarnokba, ker¢kpÀros kifutÂk hordjÀk sz¢t a fest¢kszagÃ reggeli lapokat, dobozos taligÀkon p¢kinasok
toljÀk a reggeli s¡t¢st, fÀzÂs lÀbÃ kiscsel¢dek nyitjÀk ki a keskeny szobaablakot, m¢g
lobognak a k¢k harisnyÀs gÀzlÀmpÀk, ¢s a Nagyk´rÃton a Duna felûl fÃj a sz¢l, hüv´sen
¢s jÂzanul, s a SugÀr Ãt v¢g¢n¢l, a fÀzÂ magyar kirÀlyok m´g´tt mintha lÀngolna, v´r´s
szÁnben Ãszik a ligeti fÀk csÃcsa... nem, r¢gen jÀrtam ott, Korn¢l, nem is eml¢kszem
mÀr talÀn.
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°s Desir¢, k¢rdeztem tûle m¢g halkabban, mondjad, û hogyan ¢l most, rÂla mit
hallottÀl?
Desir¢?, n¢zett vissza rÀm, Â, Korn¢l, milyen furcsa is ez, ¢s elhallgatott, felemelte
¢s aztÀn az asztalra ejtette a kez¢t,
Desir¢, suttogta maga el¢.
Igenis, igenis!, mÀris a parancsÀra a tisztelt uraknak!, l¢pett az asztalunkhoz a pinc¢r, mit hozhatok, Pataki Ãr?, k¢rdezte, sz¡rke izzadsÀgcseppek ¡ltek az orrt´v¢n¢l,
a bajsza Ãgy lÂgott, mintha hÃslevesbe mÀrtotta volna, sÀrgÀn f¢nylett a homloka, de
m¢g a gy¢r¡lû haj alatti feh¢rebb bûr is, a szemei mint az olajbogyÂk,
mit hozhatok a kedves vend¢geknek, hajolt meg, s Ágy is maradt, kiss¢ elûredûlve,
friss a csapolÀs, csippentette ´ssze a szem¢t, ¢s a karjÀt, a rÀterÁtett feh¢r kendûvel,
maga el¢ emelte.
KÀv¢t hozassÀl m¢g, Pataki!, mondtam, aztÀn az¢rt hozzÀtettem: ¢s talÀn egy vilÀgos
pikolÂt is, hideget, hogy harmatos legyen a pohÀr.
No, hallod, ¢s nekem is ugyanazt, JÂzsi!, vidÀmodott meg Pataki, ¢s siess, fiam!,
bÂlintott rÀ,
mint a katedrÀn, gondoltam, de mit mondhatok?, nem szÂltam, csak n¢ztem az
arcÀt, micsoda idû, igen, maga az, hogy van.
ParancsolatjÀra!, fordult a pinc¢r, s lekapta a karjÀrÂl a kendût, meglobogtatta,
mint aki jelez a lesben ÀllÂ titkos seregnek, s gyors l¢ptekkel kacsÀzott vissza a pulthoz.
Rendes fiÃ, mosolygott Pataki, igazÀn rendes fiÃ.
Van mÀr vagy ´tven, n¢ztem a fekete szmoking utÀn, ´tven, de talÀn m¢g t´bb is.
FiÃ.
LÀtod, Korn¢l, ismernek itt, t¢nyleg ismernek engem, sokan tudjÀk, hogy ki vagyok.
ºlt¡nk szÂtlanul, bes¡t´tt a d¢lutÀni nap, a lassÃ cigarettaf¡st k¢ken forgott az asztalok f´l´tt.
Nagyon, nagyon r¢gen nem hallottam rÂla, mondtam halkan.
ñ, Korn¢l, tudod, mi azt hitt¡k, nem, mÀr tudtuk is, hogy te nem ¢lsz, persze û
m¢g sokszor besz¢lt rÂlad, hitte is, hogy valamik¢pp visszaj´ssz, ahogy û mondta: jelet
adsz nek¡nk, de aztÀn mÀr egyre kevesebbszer terelte rÀd a szÂt, volt nap, hogy nem
is emlegett¡nk, tudod: Ãgy mÃltak el az ¢vek, ugyanazok a villamosok, a szÀguldÂ
autÂk, a lila hajnalok, tudod, Ãgy mÃltak el az ¢vek, mintha csak besz¢ln¢nk rÂluk,
mintha csak ¡ln¢nk a f¡gg´ny m´g´tt az ablaknÀl, az aranylÂ betük alatt, Àlmosan
figyelve, hogy mindenki a dolgÀra siet, m¢g egy Âra, m¢g f¢l Âra, m¢g n¢hÀny perc,
de k´zben mindig minden ugyanaz, t´rt¢n¢s n¢lk¡l, s m¢gis visszahozhatatlanul, vÀltozatlanul ¢s m¢gis rÀismerhetetlen¡l, Â, Korn¢l, hidd el, û m¢g oly sokszor az ajtÂ
fel¢ fordult, n¢ha mosolygott, ¢s egyszer a hamutÀl sz¢l¢re fektette a szivarjÀt, a tenyer¢be tÀmasztotta a fej¢t, Korn¢l, mondta halkan, d¢lutÀn volt, f¡ty¡lt a sz¢l, Korn¢l, mÀr nem vagyok fiatal, egy hete mÃltam negyven, s aki nem fiatal, megpuhul, s
meg tud bocsÀtani mindent, Korn¢l, sz¡ks¢gem van rÀd, ten¢lk¡led ¡res vagyok ¢s
unatkozom, segÁts, k¡l´nben elpusztulok, mondta, ¢s aztÀn t´bbet soha nem besz¢lt
rÂlad, soha, amÁg itt volt.
Ezt mondta?, k¢rdeztem szomorÃan.
Korn¢l, û szeretett t¢ged.
Tudom, hajtottam le a fejem, tudom.
OktÂber, oktÂber az ¢n hÂnapom.
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H¢, n¢zd csak, Korn¢l, kiÀltott Pataki, itt a kÀv¢ ¢s a s´r!, ¢s a karomra tette a kez¢t.
Igen: JÂzsi magasra tartva, a tenyer¢n egyensÃlyozva emelte a feje f´l¢ a tÀlcÀt, a
pult elûtt vÀgott Àt az asztalok fel¢, amikor hirtelen, mint aki a jÀrdaszeg¢lybe botolva
megbicsaklik, vagy megcsÃszna az iszapos vÁzparton, megtÀntorodott, ¢s tÀmaszt¢kot
keresve oldalra l¢pett, lÀttam az arcÀt, egyszerre volt r¢m¡lt ¢s fÀradt, ¢s lÀttam, ahogy
ettûl az oldall¢p¢stûl m¢gis az egyensÃlyÀt vesztette, a tenyer¢n megbillent a tÀlca, ¢s
a mÀsik kez¢t, amit eddig szertartÀsosan a hÀta m´g´tt a derekÀra szorÁtott, most meglepetten emelte f´l, de a mozdulata, mintha csak vissza akarnÀ vonni, g´rcs´sen megmerevedett, lÀttam az ´sszeg´rbedû ujjakat, a k´rm´k csillanÀsÀt, ¢s ahogy a megcsÃszÂ poharak, a feh¢r kanna ¢s a feh¢r kÀv¢scs¢sz¢k Àtbuktak a tÀlca perem¢n, sût utÀnuk perd¡lt a tÀlca is, ¢s JÂzsi, mint akit egy bevallhatatlan bün nyom, vÀratlanul t¢rdre hullott, a padlÂra zuhant, hallottam a tÀlca csattanÀsÀt, a poharak ¢s a sz¢trobbanÂ
kanna cs´rg¢s¢t, ami olyan volt, mint a csontok peng¢se, a t¢rd¢re hullott, ¢s egy r´vid
pillanatig Ágy maradt, a levegûbe markolÂ k¢zzel, kitÀgult orrlyukkal, levegû¢rt kapÂ
szÀjjal,
Ember!, kiÀltott rÀ egy bosszÃs hang,
de akkor û mÀr a f´ldre fek¡dt, a parketta sÀrga cikcakkjaira, s lefek¡d´tt mell¢ a
feh¢r kendû is, puhÀn,
Mi ez?, ordÁtott d¡h´ss¢ vÀlva az elûbbi hang,
¢s fek¡dt JÂzsi, az arca a hüv´s, lakkos fÀhoz simult, rÀndult a lÀba, aztÀn az is mozdulatlan maradt, kopaszodik, lÀttam a foltot a feje tetej¢n, ott hevert, a vÀlla a tÀlca
perem¢n, ¡veg- ¢s porcelÀncserepek k´z´tt, ´sszefolyt a kÀv¢ ¢s a s´r.
JÂzsi!, kiÀltotta a csapos, felsikoltott a kasszÁrnû, ¢s eltakarta a szem¢t, persze csak
sz¢tnyitott ujjakkal, ¢s akkor mÀr ott t¢rdelt a mÀsik pinc¢r, s a hÀtÀra fordÁtotta az
elnehez¡lt testet, felemelte a ropogÂ cserepek k´z¡l, a fekete kabÀtot ÀztatÂ fekete
kÀv¢bÂl, felemelte ¢s a t¢rd¢re tÀmasztva tartotta a fej¢t, ¢ppen Ãgy, hogy lÀttam az
arcÀt, lÀttam a bajusz szÀlait, a viaszos homlokon egy szivÀrgÂ, friss sebet, a k¢kes ajkak
m´g´tt a dohÀnytÂl sÀrga fogakat,
mi van?, mi t´rt¢nt?, ugrÀltak f´l a hÀtsÂ asztaloknÀl is, a pinc¢r!, kiabÀltak, elesett
a pinc¢r!, r¢szeg?, szerintem meghalt, mondta valaki, ¢s ettûl hirtelen egy pillanatnyi
csend lett,
a pinc¢rek nem is szoktak meghalni, suttogta Pataki, ¢s Ágy nem is lehet, csak Ágy,
a tÀlcÀval, a pult elûtt, ¢s n¢zte JÂzsi arcÀt,
a szÁve, szÂlalt meg a mÀsik pinc¢r, megmondtÀk mÀr neki, a szÁve, ism¢telte g¢piesen.
HÁvjanak orvost, hÀt nincsen itt egy orvos, kiÀltotta a csapos, telefonozzanak a mentûknek, gyorsan, szÂlÁtsanak fel egy orvost, ¢s rekedtt¢ vÀlt a hangja, ahogy eg¢szen
a pultra dûlve kiÀltott,
nem kell, mondta halkan a mÀsik pinc¢r, nem kell,
¢s n¢zt¡k, hogy Ãjra a fekvû testre hajtja a fej¢t, a f¡l¢t JÂzsi feh¢r inges mellkasÀra
tapasztja, aztÀn lassan f´lemelkedik, ¢s csak int, talÀn ha lenne itt egy t¡k´r, mondta,
de senki nem vÀlaszolt, n¢zt¡k a kÀv¢foltos szmokingot, a csillogÂ cserepeket a rÀjuk
szÀradt s´rhabbal.
Ugyan!, mindig ugyanez, mindig! Gyere!, menj¡nk innen, szÂltam Patakinak.
HovÀ?, n¢zett rÀm d´bbenten.
BÀrhovÀ, vÀlaszoltam, unom mÀr itt.
Unod?, k¢rdezte ¢rtetlen¡l, hogy mondhatod azt, hogy unod, hiszen ez itt egy halott! mit halott: ez itt a JÂzsi: az elûbb m¢g jÀrt, besz¢lt¢l is vele, ¢n azt mondtam neki,
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kÀv¢t hozzon nek¡nk ¢s s´rt, ¢s û hozta is, most meg mÀr nem mozdul, nem is tud
mozdulni, ott fekszik, ¢lettelen¡l ¢s mozdulatlanul, mint egy kitaposott szûnyeg, mint
egy, mint egy nem is tudom... ¢s ¢ppen azzal a s´rrel, ¢ppen azzal a kÀv¢val, Korn¢l,
hogyan mondhatod azt, hogy unod, hogyan mondhatod?
Nyugodj meg, Pataki, ami fontos, azt mÀr mind lÀttuk.
LÀttuk?, hÀt csak nem hiszed?, az nem lehet, ¢rtsd meg, Korn¢l, az nem lehet,
hogy... hiszen tudod, ennyi nem lehet, mondd, Korn¢l, te mÀr nem f¢lsz?
Nem, Pataki, rÀztam meg a fejem, nem. Nekem mÀr nincsen mitûl f¢lnem: a halÀl,
arrÂl nem tudom, micsoda, ¢s Ágy nem is t´rûd´m vele, az ¢n feladatom a meghalÀs,
ez az, ami rÀm tartozik, ezt el kell egyszer int¢znem, ez minden ember egyetlen komoly
f´ladata, ¢s mit ¢rdekel engem a mÀs¢, mondd, mit?, JÂzsi, û mÀr elv¢gezte, ez a pinc¢r
mÀr tudja, amit mi is tudni fogunk, csak ez szÀmÁt, semmi mÀs.
Csak ez?, Korn¢l, azt mondod?, n¢zett rÀm Pataki.
Nem, Korn¢l, t¢vedsz. ºlj vissza, ¢s hallgasd meg, amit mondok, hallgasd meg, ¢s
aztÀn elmehetsz;
nem, nemcsak a meghalÀs szÀmÁt, hanem tudni kell k¢szen lenni...
ñ, persze, Pataki, ezt hallottam szÀmtalanszor mÀr ¢n is, ¢s hÀnyszor elmondtam
¢n is, hidd el, nem akarok gÃnyolÂdni: hogy csak az ¢lhet, aki teljesen el van k¢sz¡lve
a halÀlra, s mi, ostobÀk, az¢rt halunk meg, mert csak az ¢letre k¢sz¡lt¡nk el, ¢s mindenÀron ¢lni akarunk, mit gondolsz, Pataki, ¢n elfeledtem a r¢gi szavakat? Azt hiszed?
Korn¢l, bÂlintott, Korn¢l, akkor lÀttam ût utoljÀra, akkor, hogy itt jÀrt, hosszÃ ÃtrÂl
t¢rt ide, r´vid ideig marad, legalÀbb nekem Ágy mondta, d¢lutÀn j´tt, inkÀbb mÀr sz¡rk¡letkor, s a hajnali gyorsvonattal mÀr tovÀbb, Budapestre utazott, haza, ¢s itt ¡lt¡nk,
ahol te meg ¢n.
A pult elûtt magÀra maradt a k¢t test: JÂzsi ¢s a mellette t¢rdelû pinc¢r; a kasszÁrnû
a konyhÀbÂl feh¢r asztalkendût hozott, aztÀn vissza¡lt a g¢pe m´g¢, a fej¢t les¡tve
szÀmolta a kis fiÂkokban ´sszegyült aprÂp¢nzeket.
SzomorÃ volt?, k¢rdeztem.
Nem, nem volt szomorÃ, vÀlaszolta Pataki, nyugodt volt, lassan besz¢lt, mint aki
napok Âta nem aludt, ¢s mÀr nem is kÁvÀncsi arra sem, hogy valaki is meghallgatja.
Desir¢, mondtam, ¢s n¢ztem a f¡gg´ny´k k´zt beesû f¢nycsÁkot a kezemen.
Igen, Korn¢l, bÂlintott Pataki, ¢s hÀtradûlt a sz¢k¢n, oldalra hajtott fejjel n¢zett
rÀm, ¢s elmosolyodott, nyugodt mosollyal. Igen, Korn¢l.
Azon a napon.
Hallgasd meg, Korn¢l.
Olvassad, barÀtom.
Azon a napon Desir¢ mÀr hajnalban fel¢bredt, nyitott szemmel fek¡dt az Àgyon, ¢s
hallgatta a beszürûdû zajokat: a Logodi utca madarainak f¡tty¢t ¢s a Sz¢na t¢ri villamos tompa zakatolÀsÀt, a fÀt hordÂ csel¢d Âvatos l¢p¢seit ¢s a kazÀn duruzsolÀsÀt, ¢s
arra gondolt: milyen jÂ is Ágy, mozdulatlan, a redûny r¢sein betüz a f¢ny, beÀramlik
a vilÀg, mint egy szerelmes reg¢ny, ¢s milyen jÂ lesz felhajtani a k´nnyü paplant, papucsba bÃjni ¢s a t¡k´r elûtt szÂrakozottan hÀtrasimÁtani a homlokba hullÂ f¡rt´ket,
megÀllni a z´ld posztÂs ÁrÂasztal elûtt, ¢s beszÁvni az ¢jszakai szivarcsutkÀk keserü szagÀt, lÀtni a f¢lhomÀlyban a z´lden derengû sorokat, a tiszta feh¢r Áveket ¢s a papÁrvÀgÂ
k¢s csillanÀsÀt, milyen jÂ lesz hallani a belsû szobÀbÂl a szuszogÀst, az aprÂ kis horkolÀsokat, az eb¢dlûi Âra ¡t¢seit ¢s a vÁzcsobogÀst, a csel¢d z¡mm´gû dÃdolÀsÀt, milyen
jÂ lesz a forrÂ f¡rdûbe mer¡lni, elnyÃjtÂzni, el¢gedetten ¢s nyugalmasan,
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jÂ lesz ¢s finom lesz, de talÀn...
Elutazom!, villant Desir¢ esz¢be az ´tlet, s hogy annyira megtetszett neki, fel is ¡lt
az Àgyban, h¢t Âra sincs m¢g, n¢zett a szekreterre,
az utazÀs!, s r´gvest idegen szavak, ¢desen olvadÂ, lÀgy mondatok rajzottÀk k´r¡l,
nem!, m¢gsem!, rÀzta meg a fej¢t, most nem kell a k¡lf´ld, nem kell idegen orszÀg,
Ãtlev¢l, hÀlÂkocsi, inkÀbb haza?, mosolyodott el, talÀn, aztÀn csak legyintett, de felugrott, ¢s sietve, mezÁtlÀb l¢pett ki a konyhÀba, k¢sz¡l a f¡rdûvÁz?, szÂlt a meglepett lÀnyhoz, igenis, mÀr k¢szen is lehet, nagysÀgos Ãr, fordult az, zavartan, gyorsan akkor a
reggelit!, intett Desir¢, rÀntottÀt ¢s pirÁtott szalonnÀt, zsÁrosan ¢s vastagon, mell¢ kenyeret ¢s feketekÀv¢t, mert mindjÀrt j´v´k, azzal a f¡rdûbe ment, ledobta a hÀlÂing¢t,
¢s a vÁzbe mer¡lt, elfek¡dt, ¢s a pÀrÀba bÀmult, de mÀris pirosra forrÂsult bûrrel kelt
ki, na jÂ, tapogatta v¢gig az arcÀt, ezt m¢g megtehetem, s habot vert a borotvaszappanbÂl, kihajtotta a gy´ngyhÀzas nyelü ´nborotvÀt, ¢s gyors mozdulatokkal kaparta
le a serkedû borostÀt, k¢sz is, l´kte oldalra egy vizes f¢süvel a hajÀt, feh¢r inget hÃzott
¢s m¢lybarna ´lt´ny ruhÀt, aprÂ pettyes sz¡rke nyakkendûcsk¢t k´t´tt, s hogy az utolsÂ falat keny¢rrel megt´r´lte a k¢k szeg¢lyes tÀny¢rt, a villÀt ¢s a k¢st egymÀs mell¢
cs´rdÁtette, felhajtotta a feket¢t,
¢deseim!, gondolta, ezt Árom majd egy lev¢lre, aztÀn csak megint legyintett,
mondja meg az asszonyÀnak, est¢re itthon vagyok, szÂlt a riadtan t¢blÀbolÂ csel¢dnek, elutazom, de est¢re bizonyosan megj´v´k,
igenis, nagysÀgos Ãr, bÂlintott a lÀny, ¢s a belsû hÀlÂszoba fel¢ f¡lelt, mint aki vÀrna
onnan valamit, Àm Desir¢ rÀszÂlt: a kabÀtomat, ¢s erre hozta a k´nnyü fel´ltût ¢s a
lehajtott karimÀjÃ, kis barna kalapot, hÀt majd este, intett vissza Desir¢ mÀr a l¢pcsûrûl, mondja meg!,
igenis, nagysÀgos Ãr, felelte az, ¢s lassan hajtotta be az ajtÂt,
Desir¢ pedig leszaladt a bejÀratig, ki az utcÀra,
istenem, gondolta, micsoda reggel, oktÂber, oktÂber, m¢gis ragyog, talÀn m¢g kabÀt sem kellene, ¢s csak hajadonfûtt, mint r¢gen, el a villamosig.
Micsoda reggel!,
amikor valami soha nem hallott furcsa zaj ¡t´tte meg a f¡l¢t, mintha csipogÀs, igen,
madÀr, de nem egy, hanem madarak hangja, vagy csak az arra eml¢keztetû csivitel¢s,
szinte bugybor¢kolva, ¢nekelve ¢s kiabÀlva, hol elhalkulva, hol f¡lsiketÁtûn, mert nemcsak, hogy akÀr a Logodi utca kopott kis verebei mintha hirtelen rigÂknak hinn¢k
magukat, s igyekezettel prÂbÀlgatnÀk a f¡tty´t, de m¢g ez a fel-felsivÁtÂ, dallamos
kiabÀlÀs is,
ez a valÂszerütlen hangzavar, h´kkent meg Desir¢,
s ahogy k´rben¢zett, mindjÀrt d´bbenten meg is Àllt, mert m¢g a dombhajlat elûtt,
az egyed¡l ÀllÂ, gy¢r-sÀrga lombÃ kis platÀnon, az Àgak csÃcsain ¢s a tÀny¢ros levelek
k´z´tt, a vedlû fat´rzsh´z bÃjva ¢s a meg-megroppanÂ szÀrazabb gallyakon minden¡tt
madarak ¡ltek, madarak,
madarak?,
papagÀjok nem lehetnek, lÀtta r´gt´n Desir¢, a barna testecsk¢khez tapadÂ hatalmasra tÀrt v´r´s ¢s z´ld farktollakat, a z´ld bÂbitÀkat ¢s a csÀposan fel-le ingÂ, hintÀzÂ
pih¢s farktollakat, ilyen papagÀj persze nincs is, de hÀt akkor ezek mik lehetnek, ¢s
fûleg, hogyan ker¡lhettek ide?,
Desir¢ a fÀra meredt mozdulatlan, n¢zte ezeket a madarakat,
¢s azok visszan¢ztek rÀ arannyal szegett fekete gy´ngy szemekkel, figyelmesen, de
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nem f¢lelemmel, n¢zte ûket, a sÀrga nyak´rveket ¢s a hajlott csûr´ket, az evezûtollak
egymÀsra simulÂ barna p´ttyeit, a cikornyÀs szÀrnytollakat, a violÀs ¢s sÀrga foltokat,
az aranyosz´ld hÀtak t¡leked¢s¢t,
elhiggyem vagy ne higgyem el?, villant Àt rajta,
s ez az ´rv¢nylû, villÂdzÂ fergeteg nem nyugodhatott, tollÀszkodtak ¢s csapkodtak,
tipegtek ¢s forgolÂdtak, egyik ÀgrÂl a mÀsikra telepedtek, s k´zben rikÀcsolva ¢s fÃjva
tolakodtak, l´kd´st¢k ¢s simogattÀk egymÀst, csipkelûdtek ¢s csapkodtak, aztÀn burukkolva ´sszecsÂkolÂdztak, t´rleszkedtek, ¢s kitÀrt szÀrnyakkal illegett¢k magukat,
¢s persze mindehhez a f¡tty, a f¡tty´k, ez a l¡ktet¢ss¢ olvadt hangzavar, a szÀrnyverdes¢seknek ¢s cs´rr´g¢seknek, a csippent¢seknek ¢s az ¢les rikoltÀsoknak, a kÀrÀlÀsnak ¢s a tirÀdÀknak, a csivitolÀsoknak ¢s a sÁpolÀsoknak az ¢nekk¢, igen, mÀsnak m¢gsem lehetett nevezni: ¢nekk¢ ´sszeolvadÂ fergetege,
higgyem vagy ne higgyem?,
de hisz mindezt nem lehetett nem ¢szrevenni, lÀthatÂ ¢s hallhatÂ volt, talÀn az Àllatkertbûl... gondolta Desir¢, aztÀn ezt elvetette, mert ezek a madarak olyan term¢szetess¢ggel topogtak a kis platÀnon, s olyan nyugalommal n¢ztek vissza rÀ, a dermedten bÀmulÂ barna fel´ltûs f¢rfira, hogy Desir¢ el sem k¢pzelhette: most szabadultak
volna el a drÂthÀlÂs madÀrketrecbûl,
ugyan, ezek szabad madarak, el¢g csak rÀjuk n¢zni, d¡nny´gte,
ez biztos, jÂ, de akkor honnan, m¢gis honnan?, ¢s mi¢rt ¢ppen ide?, ´tl´tt f´l m¢g
¢rthetetlenebb¡l a k¢rd¢s, ide, a Logodi utcÀba, ide, egy oktÂberi reggelen.
ParadicsommadÀr!,
sÂhajtott Àlm¢lkodva Desir¢, paradicsommadÀr, ism¢telte el, mintha szÂlni akarna
valakihez, nem is lehet mÀs, csak az, paradicsommadarak!, de ezt mÀr kiÀltotta, noha
soha nem lÀtott m¢g eff¢l¢t,
csak azok lehetnek, tette hozzÀ hangosan, ¢s mint aki int, meglengette a barna kis
kalapjÀt,
tudtam!, kiÀltotta, tudtam, micsoda reggel!, ¢s kitÀrta a karjÀt, hÀtravetette a fej¢t,
paradicsommadarak!,
kiÀltotta teli t¡dûbûl, ¢s magÀhoz ´lelte a platÀnfa t´rzs¢t,
¢s megbüv´lten n¢zte, ahogy a sok villÂdzÂ kis barna test elûbb csak id¢tlen orsÂkkÀ
tapadva az Àgakhoz lapul, majd a levegûbe rÃgja magÀt m¢ltatlankodÂ cserreg¢ssel,
s a fa f´l´tt a lÀgy sz¢lnek fesz¡lnek a v´r´slû, aranylÂ, narancsszÁn tollak, amik utÀn,
mint a fÀtyol, ¡nnep¢lyes hullÀmokat Árva, Ãsznak ¢s lobognak a puha faroktollak;
igen, felr´ppent ¢s szinte visszazuhanni akart a raj, de mindjÀrt magasabbra csapott,
s ahogy a madarak egyre feljebb, egyre messzebb szÀlltak, lassan szÁnes kis pontokkÀ
zsugorodva, el a vÀrfal f´l´tt a Duna fel¢, a hangjuk, a kiabÀlÀsuk is egyre halkult, s
mÀr el is tüntek, el, akÀr ne is lettek volna ott, csak a platÀnfa Àgai, a megsÀrgult levelek
remegtek m¢g, ¢s Desir¢ Àllt levetett kalappal, szûke kÂcosan, n¢zte a vÀrfal csipk¢it
¢s a hÀztetûket,
paradicsommadarak?, k¢rdezte, ¢s leeresztette a karjÀt,
elrep¡ltek.
A domb alja, a Sz¢na t¢r a sz´kûkÃttal: z´r´gve kanyarodott be a villamos, Desir¢
a fûkocsiba szÀllt, s m¢g mindig kÀbÀn, hitetlenkedve az ablak¡l¢shez ment; n¢zte a
lÀmpaoszlopokat, aprÂp¢nzt cs´rrentett a kalauz tenyer¢be, a jegyet gondosan a bal
nadrÀgzseb¢be rakta; ¢s amikor a villamos kiz´kkent a hÁdra, a Duna f´l¢, n¢zte az
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OrszÀghÀz nevets¢gesen fens¢ges tornyait, visszafordulva a VÀrbazÀr lombok k´z¢ rejtûzû kûcsipk¢zet¢t, a siklÂ f´l´tt a turul s´t¢t foltjÀt, a HalÀszbÀstya tortaszelet¢t,
hol lehetnek most mÀr, merre rep¡lhetnek?
a K´rÃt, n¢zte a hÀzakat, a frissre mÀzolt eget, a kÀv¢hÀzi takarÁtÂlÀnyok s¡rg¢s¢t,
a hazafel¢ indulÂ batyus kofÀkat, a bÃtorboltokat, ahol csalÀdi Àgyat kÁnÀltak, k¢k selyemhuzatÃ takarÂkkal, hogy szinte belefek¡dj´n az ember, n¢zte a kis trafikot, egy
sovÀny fiÃnak cigarettÀkat szÀmolt le az asszony, PrincesszÀz, gondolta Desir¢, a sarkon befordulva k¢t seg¢d egy t¡kr´t cipelt, a keret n¢lk¡li f¢nyfoltban elÃszott a villamos, ¢s a fûkocsi boltozata is megvilÀgosodott, a p¢ks¢g kifutÂfiÃja a vasrÀcsos fat´rzsh´z tÀmasztotta a ker¢kpÀrjÀt, hÀtral´kte a fej¢n feh¢r sapkÀjÀt, ¢s a ker¢kpÀrlÀnc
mell¢ t¢rdelt, a szatÂcs elûtt hajlott hÀtÃ boltosinas s´p´rte s´t¢t csÁkokkÀ az aszfaltra
locsolt vizet, s a virÀg¡zlet elûtt bodorÁtott hajÃ, harisnyÀs kisasszony permetezte k¢nyesen a vÀzÀkba kitett csokrokat, fel¢bredt a vÀros, ¢s Desir¢ ¢rezte ezt, hallgatta a
kocsik t¡lk´l¢s¢t, a kerekek csattogÀsÀt az ac¢lsÁneken, n¢zte az egy ¡temre himbÀlÂdzÂ bûrfogantyÃkat ¢s a kalauz sz¢les k¢k hÀtÀt, s aztÀn n¢zte a pÀlyaudvar vas- ¢s
¡vegcsarnokÀt, a fekete mozdonyokat,
utazni?, bizonytalanodott el,
de igen, mi¢rt is ne?, gondolta, ¢s n¢zte a hordÀrokat, a sapkÀjukon villogÂ szÀmokat, ahogy vÀrtak egy befutÂ vonatot, vagy az indulÂ szerelv¢ny mellett ûgyelegtek,
m¢g az utolsÂ rendel¢sekre lesve,
utazni, gondolta Desir¢, ¢s ´r¡lt, hogy egy ¡res f¡lk¢t talÀlt.
Az asztalkÀra fektette a jegy¢t, ¢s hÀtradûlt, karja a bÀrsony ¡l¢skarfÀra simult, utazni, gondolta, ¢s vÀrta a kerekek z´kken¢s¢t, az Àllatkerti müsziklÀkat, a madÀrhÀz cserepes tornyÀt ¢s a vÀrossz¢li kertek t´ppedt hÀzait, hÀtradûlt, ¢s beszÁvta a padlÂ avas
olajszagÀt, a feh¢r ¡l¢shuzatbÂl pÀrolgÂ szappanillatot, n¢zte a bodrosodÂ felhûket,
¢s egy mÀsik Ãtra gondolt, arra az ¢jszakÀra, amikor elûsz´r csÂkoltÀk meg, Ãtban d¢l
fel¢, s egy t´r´k kislÀnyka piros cipûj¢re ¢s a buccari ´b´l k¢kj¢re, a v´r´s t´rzsü fenyûk zÃgÀsÀra ¢s a lÀgy tojÀs Áz¢re egy r¢gi reggelen, mik´zben behunyta a szem¢t,
¢s ¢szrev¢tlen k´nnyüs¢ggel elaludt.
Aludt,
s aztÀn halvÀny dereng¢sre ¢bredt, a f¡lk¢ben nem ¢gett a lÀmpa, mintha hajnal
lenne, Desir¢ pillantÀsa a jegy¢re esett, itt jÀrhatott a kalauz, gondolta, mert a sÀrga
papiros akkurÀtusan ki volt luggatva, kilenc Âra mÃlott, pattintotta fel az ÂrÀja fedel¢t,
hajnal tehÀt mÀr csak ez¢rt sem lehet, d´rzs´lte az arcÀt, ¢s f¢lrehÃzta a kakaÂszÁn
f¡gg´nyt,
Â, nem, ez lehetetlen, nem akart hinni a szem¢nek: hÂmezû?,
csillogÂ feh¢r sÁk vid¢k tÀrult a szeme el¢, csak itt-ott Àlltak pelyhekkel vattÀzott fÀk,
mozdulatlan, feh¢r szobrok, s a lÀthatÀron k¢klettek felhûk?, hegyek?, ki tudja, de
ilyen... ilyen hogyan lehet?, oktÂberi hÂmezû!, rÀzta meg a fej¢t, ¢s tenyer¢t a hüv´s
ablakhoz tapasztotta, majd odabiccentette a homlokÀt is: hÂ volt ez, semmi k¢ts¢g,
felette a palaszÁnü ¢g.
Vagy talÀn egy eg¢sz napon Àt...?, t´prengett el, de ezt megint elvetette, kis orszÀg
ez, olyan kicsi!, mosolygott, ugyan, egy ÀllÂ napig!
De akkor m¢gis!, hajolt el az ablaktÂl, akkor m¢gis... oktÂberben, meg azok a tÀvoli
hegyek...!, a kalauz!, mer¡lt f´l benne a megoldÀs, hÀt persze, a kalauz!, û aztÀn kell,
hogy tudja a magyarÀzatot, kell, hogy ¢rtse, merre jÀr a vonat, jÂ, persze, most ¢ppen
nincsen itt, de elûbb-utÂbb visszaj´n.
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BÀmulta a feh¢r hullÀmokat, ¢s vÀrt. KinyÃjtotta a lÀbÀt jÂlesûn, hiszen egyed¡l
volt, a r¢gi hosszÃ telek, hÃzta el a szÀjÀt, de nem volt ¢ppen kedve el¢rz¢keny¡lni,
nincs most erre idûm, mormogta, azaz idû m¢g csak lenne, de hogy hol is vagyok,
igen, hol?, ¢s persze az, hogy mi¢rt?, igen, mi¢rt is.
K´nnyü pÀra ¡lt az ablakon, Àlmosan fodrozÂdott a hÂmezû.
M¢g jÂ, hogy alaposan megreggeliztem, b´ffentett egy aprÂt, nono, mosolyodott
el, ez a szalonnÀs rÀntotta!, bÀr ha valÂban mÀr ÂrÀk Âta... mindegy!, a fû, hogy ¢hes
¢ppen nem vagyok, j´n majd a kalauz, elbesz¢lget¡nk, v¢g¡l is Ágy kell, hogy t´rt¢njen
ez, nem t´rt¢nhet semmi mÀs.
AztÀn mÀr lÀtszott: a torlÂdÂ felhûk a f´ldh´z tapadtak, persze, nem is felhûk, hatalmas k¢k-sz¡rke hegyek. K´z¢j¡k futott a vonat, zakatolva, egyre magasabbra.
Ej, hÀt majd megkeresem ¢n!, hajolt elûre Desir¢, ¢s felÀllt, lesimÁtotta t¢rd¢n a
nadrÀg barna rÀncait, megigazÁtotta a pettyes nyakkendûcske csokrÀt, ¢s ´sszegombolta a mell¢nye f´l´tt a zakÂt; megkeresem, ¢s kik¢rdezem, csak tudnom kellene, mi
t´rt¢nik itt!, merre jÀr ez a vonat?, ¢s fûleg: merre jÀrok rajta ¢n!, ¢s honnan, honnan
ezek a hegyek...
f¢lrehÃzta az ajtÂt: a folyosÂn senki, a f¡lkeablakokon Àtsz¡remlû f¢ny f¢lhomÀllyÀ
szelÁd¡lt, csukott ajtÂk ¢s meg-meglebbenû f¡gg´ny´k,
nos, elûre vagy hÀtra?, torpant meg Desir¢, talÀn, talÀn hÀtra, s d¡l´ng¢lve elindult
a keskeny folyosÂn, ben¢zett a f¡lk¢kbe, hogyan lehet, hogy ezen a vonaton nem utazik senki?, el¢rt mÀr a vagon v¢g¢ig, k´nnyed¢n nyÁlt a kis ´sszek´tû ajtÂ, Desir¢ megborzongva l¢pett Àt a vasrÀcs f´l´tt, megcsapta a hÂ, a sz¢nf¡st illata,
hÀt lehet az, hogy nincsen itt senki?, n¢zett v¢gig a behÃzott, meg-megz´rd¡lû ajtÂkon. ºres a vonat?
Siets¢g n¢lk¡l t¢rt vissza a f¡lk¢j¢be; ugyan!, d´rzs´lte a combjÀhoz nyirkos tenyer¢t, ugyan!, m¢ly l¢legzetek ¢s vÀrakozÀs, aztÀn majd... aztÀn majd nem tudom. K´rben a hegyek, hÂfoltos sziklÀk. HÀtradûlt, ¢s a szemk´zti t¡k´rbûl visszan¢zû arcÀt
vizsgÀlta. A szûk¢s haj, a barna szem, a finom orr ¢s a kerek arc, eg¢sz¢ben hatÀrozottan kellemesnek is gondolhatÂ, m¢g ha ezek az orrcimpÀtÂl a szÀjsz´gletig nyÃlÂ rÀncok... meg ez a sÀpadtsÀg, de hiszen fÀradt is vagyok, nem kell azonnal a rosszabbra
gondolni,
azonnal?, na, hagyjuk!, fÀradt vagyok, hunyta le a szem¢t.
Elaludhatott: Àllt a vonat, meleg, sÀrga f¢nnyel s¡t´tt a nap, t´m´tt, hÃsos levelü
fÀk remegtek a forrÂsÀgban,
s valami furcsa, f¡ttyre eml¢keztetû csivitel¢s, igen: szinte bugybor¢kolva, hol elhalkulva, hol szinte s¡ketÁtûen hangosan, ez a f¡tty, ez az ¢nek, hiszen ez... figyelt Desir¢, Àllt a vonat, ernyedten lÂgtak a f¡gg´ny´k, csak ezek a hangok, ¢s az ablakokhoz
hajlÂ m¢regz´ld levelek, a sÁkos fat´rzsek, s k´zt¡k az ¢g k¢k darabjai, micsoda hûs¢g!,
t´r´lte meg a homlokÀt, szûke haja a halÀnt¢kÀhoz tapadt, lehet, igen, lehet, hogy
jobb, ha nem gondolkodom.
Felkapta a kabÀtjÀt, ¢s a kez¢be fogta a kalapot, kil¢pett a n¢ptelen folyosÂra, ki a
peronon Àt a l¢pcsûre ¢s le a f´ldre;
most meg ez a hirtelen, ez az ¢rthetetlen csend,
nem a nyÁlt pÀlyÀn Àllt a vonat, a kihült, fekete mozdony; a sÁnekhez tapasztott betontalpazaton egy sÀrgÀra vakolt kis ÀllomÀs¢p¡let, aprÂ, k¢tablakos hÀzikÂ inkÀbb,
aff¢le megÀllÂcska, elhagyottan ¢s n¢mÀn, a homlokzatÀn mÀr csak a n¢vtÀblÀt hajdan
tartÂ k¢t vaskampÂ, a vakolatra barna esûnyomokat rajzolt a rozsda,
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pedig jÂ volna, most mÀr igazÀn jÂ volna tudni, hogy hol vagyok, rÀncolta a homlokÀt Desir¢,
¢s a zuhogÂ naps¡t¢sben a hÀzikÂhoz s¢tÀlt, hovÀ tünhettek azok a madarak?,
a tenyer¢t a szem¢hez Àrny¢kolva k¢mlelt be az opÀlos ablakokon, bent csak egy
r¢gi, megfoltosodott szikratÀvÁrÂ, lakkosra kopott Âcska forgÂsz¢k ¢s egy kopott posztÂjÃ asztalka,
hol vagyok?, egy ÀllomÀson, adta meg magÀnak a vÀlaszt, ennyi legalÀbb tudhatÂ,
s megprÂbÀlta a kilincset, kattant szÀrazon a zÀr, ¢s hogyan lehet ilyen meleg?, mintha nem is oktÂber volna!, csomÂzta ki a sz¡rke kis nyakkendût, a fel´ltû zseb¢be gyürte, megoldotta az ingnyakÀn a felsû gombot is, micsoda meleg.
Megker¡lte az ¢p¡letet: keskeny k´vesÃt kanyarodott vissza, k´z¢p¡tt, az elhanyagolt ÀgyÀsban r¢g elszÀradt virÀgok barna t¡sk¢i,
legalÀbb a masiniszta, az, aki a vonatot vezette, n¢zett Desir¢ a komor, hideg mozdonyra ¢s az ÀllomÀsocskÀhoz dûlû vedlett kis padra,
¢s most?, gyürte kalapjÀt a fel´ltû zseb¢be, ¢s most?
Gyer¡nk, d´nt´tte el aztÀn, s a kabÀtjÀt a vÀllÀra csapva el is indult az Ãton, a feh¢r
k´veken.
Tüz´tt a nap, talÀn d¢l fel¢ is jÀrhatott,
mikor Àllt ez meg?, pattintotta f´l az Âra fedel¢t Desir¢, furcsa, m¢g soha nem hagyott cserben!,
k¢toldalt, a sürü erdû fÀi k´zt egyre t´bb lett a fenyû, s ahogy meredekebb¢ vÀlt a
kaptatÂ is, Desir¢ meg-megpihent, feh¢r kendûj¢vel v¢gigt´r´lte az arcÀt, a nyakÀt,
majd levette magÀrÂl a puha posztÂzakÂt is, Ágy mell¢nyben, kihajtott gall¢rral s¢tÀlt
tovÀbb a fenyûk k´z´tt, lÀba alatt ropogott a kavics.
A dombtetûn, sût visszan¢zve m¢g hegynek is beillett a hosszÃ emelkedû, a dombtetûn k¢t szikla k´z¢ futott az Ãt,
akÀr egy vÀrkapu, gondolta Desir¢,
¢s valÂban, akÀr ha hatÀron l¢pett volna Àt, sz¢les fennsÁk tÀrult ki elûtte, s a tÀvolban
feh¢r csillogÀs, hÀzak?, lombok?, ki tudja,
csak hÀzak lehetnek, d´nt´tte el Desir¢, ¢s erûre kapva arra indult.
Igen, hÀzak, alacsony, csapott tetûs, feh¢rre meszelt, barna ¢s piros cserepes kis
hÀzak k¢t sora kÃszott a n¢gysz´gü, lapos tetejü templomtoronyig,
furcsa, furcsa falu, de mintha mÀr lÀttam volna ilyet, Àllt meg Ãjra Desir¢,
a cserepek hajlataiban sz¡rk¢sz´ld moha, az aprÂ ablakok ¢s a k¢kre mÀzolt, repedezett deszkÀjÃ ajtÂk, a neh¢z kilincsü kis kapuk n¢mÀn figyeltek,
lÀttam ilyet, de hol is?, talÀn egy k´nyvben, mosolyodott el,
ezek a k¢k ajtÂk, a feh¢r falak, ki tudja?, rÀzta meg a fej¢t, ki ¢rti?, ez a vonat...
Terecsk¢v¢ bûv¡lt az utca, a bezÀrt kis templom elûtt egy f¢nyes kÀvÀjÃ, cirÀdÀs
rÀcsÃ kÃt,
v¢gre egy nyitott ajtÂ, lÀtta meg Desir¢,
igen, a templom mellett, k¢t megs¡ppedt l¢pcsû felett nyitva Àllt egy ajtÂ,
¢s tess¢k!, micsoda illat, hiszen ez kÀv¢!, mi kell m¢g!, gyer¡nk elûre, be a f¢lhomÀlyba!
JÂ napot!, k´sz´nt´tt Desir¢ a k¡sz´b´n Àtl¢pve, de hiÀba vÀrt vÀlaszt, sût a mormolÀs, a csosszanÀsok ¢s z´rren¢sek, a d¡nny´gve szÂlÂ mondatok ¢s a halk nevet¢sek
mormolÀsa is abbamaradt, csak a s´nt¢s csapjÀbÂl bugyogott a vÁz, mik´zben a homÀlyban s´t¢tebb Àrnyakk¢nt fejek, vÀllak fordultak az idegen fel¢,
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jÂ napot!, ism¢telte el Desir¢ hangosan, s n¢hÀnyan mintha bÂlintottak volna, igaz,
szÂlni senki nem szÂlt vissza,
a pult m´g´tt ÀllÂ f¢rfi elzÀrta a vizet, ¢s k¢rdûn Desir¢ arcÀra meredt,
jÂ napot!, mosolygott rÀ Desir¢, mÀr bocsÀsson meg, biztosan furcsÀllja a k¢rd¢semet, de valÂjÀban nem tudom, hogy hol is vagyok, illetve nemcsak azt, hogy hogyan
hÁvjÀk ezt a falut, hanem azt sem ¢rtem, hogyan is ker¡ltem ide,
a f¢rfi elûrehajolt, ¢s a homlokÀt rÀncolva figyelt, a kez¢t a f¡l¢hez emelte, ¢s meglepetten n¢zett Desir¢re,
azt k¢rdeztem: hol vagyok most?, mondta m¢g egyszer Desir¢, hovÀ ¢rkeztem, mi
ennek a falunak a neve?, mert t¢nyleg nem tudom, felszÀlltam a vonatra, kora reggel
Budapesten, a Nyugati pÀlyaudvaron, csak hogy utazni, vagy legalÀbbis kil¢pjek, kiz´kkenjek, biztosan ¢rti, mirûl besz¢lek, felszÀlltam a vonatra, le¡ltem a f¡lk¢mbe, ¢s
elaludtam, ¢s mire fel¢bredtem, olyan idegen ¢s ismeretlen volt minden, s talÀn m¢g
el is t¢vedhettem, nem tudom, csak azt, hogy nem ¢rtem, merre jÀrok, ¢s nem ¢rtem,
mi t´rt¢nt, sehol nem volt senki, hogy segÁtsen, hogy ÃtbaigazÁtson, egyed¡l maradtam, egyed¡l,
¢s a f¢rfi sz¢ttÀrta a kez¢t, valamit kiÀltott, de Desir¢ szÀmÀra ¢rthetetlen, idegen
nyelven, kiÀltott, ¢s az asztaloknÀl ¡lû t´bbiekre n¢zett,
Desir¢ most lÀtta csak, milyen sokan ¡lnek a boltÁves teremben, a kerek asztalkÀk
k´r¡l, sût k´z¢p¡tt m¢g egy ajtÂ nyÁlott, m´g´tte mÀsik szoba, s most a pult fel¢ fordultak mindannyian, csak f¢rfiak, komoly, ¢rtetlen arccal,
talÀn, talÀn: I lost my way, mondta Desir¢, aztÀn r´gt´n franciÀul, n¢met¡l, spanyolul ¢s olaszul is, de megint csak a mozdulatlan arcok, az ´sszevont szem´ld´kü,
figyelmes szemek vÀlaszoltak,
micsoda forrÂsÀg, fÃjt Desir¢, a feh¢r ing a bûr¢hez tapadt,
hÀt hol lehetek?, n¢zte az asztaloknÀl ¡lû f¢rfiak barna bûr¢t, g´nd´r, fekete hajukat, az elûremeredû sasorrokat, n¢zte a furcsÀn g´rbedû hÀtakat,
mintha batyut, valami furcsa csomagot hordana valamennyi!,
¢s hogyan lehet, hogy ezek nem is ¢rtik, mit besz¢lek?, de hÀt akkor hol vagyok?,
n¢zett k´r¡l, mert MagyarorszÀg ez nem lehet!, nem.
Szomjas vagyok, fordult vissza a pulthoz, in-ni, tette hozzÀ tagoltan, ¢s a kez¢vel a
pohÀr fogÀsÀt mÁmelve hÀtrahajtotta a fej¢t, ¢s nagyot kortyolt a forrÂ levegûbûl.
çÀ!, mosolyodott el a pultra tÀmaszkodÂ f¢rfi, ¢s utÀnozta Desir¢ mozdulatÀt, majd
levett egyet a m´g´tte, a polcon sorakozÂ z´ld ¡vegek k´z¡l, Desir¢ v´r´sbor ¢des
illatÀt ¢rezte, ¢s bÂlintott, bÂlogatott a f¢rfi is, ¢s a csap mellûl leemelt egy vastag falÃ
¡vegpoharat, szÁn¡ltig t´lt´tte, ¢s Desir¢ el¢ tolta,
k´sz´n´m, n¢zett k¢tkedve Desir¢ a pohÀrra, aztÀn m¢gis megfogta, felemelte, ¢s
¢ppÃgy, ahogy az elûbb mÁmelte, de most valÂban ivott, lassÃ kortyokkal,
amikor a boltÁves termecske m¢ly¢rûl, valahonnan a hÀtsÂ ajtÂ felûl egy ¢nek hangzott fel, egy dal, de szavak n¢lk¡l, legalÀbbis Desir¢ szÀmÀra ezek nem voltak szavak,
sût m¢g szÂtagok, k¡l´nÀllÂ hangok sem, csak egy hang, hosszan kitartva, remegûn,
tisztÀn ¢s valÂszerütlen¡l magasan, erûsen, ¢s m¢gis k´nnyed¢n, emberi hang volt,
de mintha nem emberi torokbÂl t´rt volna elû, akÀr talÀn egy ismeretlen madÀr ¢neke
volna, csengû, m¢gis lÀgy, s valami mÂdon f¢lre¢rthetetlen¡l szomorÃ ¢nek,
¢s az asztalkÀknÀl ¡lû f¢rfiak Ãjra besz¢lgetni kezdtek, egymÀshoz hajoltak, lÀthatÂan nem t´rûdtek mÀr a k´z¢j¡k j´tt idegennel,
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mi ez?, mi ez a hang?, Àllt d´bbenten Desir¢, mi ez a hang?,
s maga sem ¢rtette, mi¢rt, esz¢be jutottak a r¢gi t¢li est¢k, apja, ahogy a lÀmpaf¢nybe hajol, a szem¡vege megcsillan, t´prengve feljegyez valamit az elûtte feh¢rlû f¡zetbe; anyja, aki a kisasztalnÀl ¡lve leejtett vÀllal, elgondolkodva n¢zi az ´l¢ben heverû
k¢zimunkÀt; a j¢gvirÀgra olvasztott leheletkarika, amit û fÃjt az ablakra, mik´zben az
utcÀn forgolÂdÂ sz¢l zÃgÀsÀt hallgatta; a bagoly kiÀltÀsa homÀlyos padlÀson; a fa nyers
illata a kÀlyha elûtt,
mi ez?, mi t´rt¢nik itt?, k¢rdezte d´bbenten, ¢s mi ez a hang?,
bocsÀnat!, l¢pett az asztalok k´z¢, bocsÀnat, bocsÀnat!, furakodott Àt a sz¢kek tÀmlÀi
mellett:
¢s mÀr lÀtta, hogy hÀtul, az ajtÂf¢lfa t´v¢ben fiatal fiÃ ¡l, k¢t karjÀval Àtkulcsolja a
t¢rd¢t, g´nd´r fekete fej¢t hÀtrahajtja, ¢s ¢nekel,
Istenem, Àllt meg riadtan Desir¢,
¢s n¢zte a fiÃ sovÀny karjÀt, a lepelszerüen bû feh¢r ingbe burkolt testet, n¢zte a
sÀpadt arcba hullÂ f¡rt´ket ¢s a szÀjÀt, ami ebbûl a testbûl ¢lni lÀtszott,
Istenem, suttogta, ¢s hogy mi¢rt, de a kabÀtjÀt, a barna fel´ltût, a zseb¢ben a kis
kalappal ¢s a p´tty´s, sz¡rke kis nyakkendûvel a fiÃ meztelen lÀbÀra terÁtette, aztÀn
let¢rdelt, eg¢szen ahhoz a hanghoz, n¢zte a fogak nyÀltÂl csillogÂ kavicsait, a feh¢r
bûrre szorulÂ fekete pillÀkat,
nem tudom, nem tudom, Budapestrûl j´ttem, suttogta halkan, vonaton utaztam,
¢s most nem tudom, hol vagyok,
¢s a fiÃ ¢nekelt,
ÁrÂ vagyok, magyarul, magyar nyelven Árok, abbÂl ¢lek, hogy t´rt¢neteket Árok le,
¢s aztÀn azt mÀsok elolvassÀk, szeretek utazni, szeretem a cigarettaf¡st´t ¢s a feketekÀv¢ Áz¢t, ¢s a legjobban azt szeretem, ha szeretnek,
¢s a fiÃ elmosolyodott, ¢s elhalkult a hangja, elhalkult, mintha csak tÀvolodna, aztÀn
el is hallgatott, ¢s kinyitotta a szem¢t, lassan, ¢s a kez¢t is kinyÃjtotta Desir¢ fel¢,
hiszen vak!, lÀtta meg Desir¢ az Áriszeket elfedû k¢k ragyogÀst,
ez a fiÃ vak!, ismerte f´l,
¢s ¢rezte a vÀllÀn, a nyakÀn, a hajÀn v¢gigsimÁtÂ puha ujjakat, a fiÃ kez¢nek hüv´s
¢rint¢s¢t, mintha toll simÁtanÀ, ¢s igen: akÀrha sz¢l lebbenne az arcÀhoz,
egy toll!, kapott oda, egy toll!,
mert a vak fiÃ kez¢ben hosszÃ, villÂdzÂ madÀrtoll lengett, z´ld-narancs szÁnei fellobogtak, s a fiÃ azzal simÁtotta v¢gig Desir¢ arcÀt, mik´zben Âvatosan formÀlva ism¢telte halkan a szÂt: Bu-da-pest.
Igen, felelte kÀbÀn Desir¢, ¢s aztÀn megriadva mindjÀrt fel is kiÀltott, nem!, nem!,
¢s hÀtrahûk´lt, hogy a mozdulata kisodorta a fiÃ ujjai k´z¡l a hosszÃ tollat,
nem!, lihegte, ¢s hÀtrahÃzÂdott a f´ld´n tapogatÂdzÂ kezek elûl, zihÀlva vetette a
hÀtÀt az ajtÂf¢lfÀnak, figyelve, hogy a fiÃ feh¢ren derengû ujjai, mint a homÀlybÂl kifordÁtott gilisztÀk, rÀtalÀlnak a f´ldre simulÂ tollra, bec¢zve emelik az arcÀhoz, a k¢ken
vak szemhez, az elnyÁlÂ, nyÀlg´mb´s szÀjhoz,
nem!, nem!, figyelte ´klendezve a mosolyt, ahogy a fiÃ bûre ´r¡l az ¢rint¢snek,
nem!, kiÀltotta, nem akarom!, ¢s felugrott mÀr,
hadd maradjon m¢g Ágy az eg¢sz!, kiÀltotta a fel¢je fordulÂ f¢rfiaknak,
hadd maradjon m¢g!,
¢s Àtfurakodott a kerek kis asztalok k´z´tt, ki a f¢nyre, ki a terecsk¢re, ki, ¢s a kÃt
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vascirÀdÀihoz dûlve az arcÀra szorÁtotta a tenyer¢t, s mint aki ÀlomtÂl nehez¡lne el,
lehajtotta a fej¢t, lehajtotta, halkan ¢s gyorsan sÁrt,
halkan ¢s gyorsan. S¡t´tt a nap.
S¡t´tt a nap, forrÂsÀg ¡lt a k´vek k´z´tt,
ez a zÃgÀs!, ez a tÀvoli moraj, ugyan mi ez?, indult el lassan Desir¢ a templom mellett, hÀtra sem n¢zve,
elmaradtak mellûle a feh¢r hÀzacskÀk, a k¢k ajtÂk ¢s a mohos cserepek,
mintha, mintha a tenger!, vallotta meg magÀnak, mÀr a falut elhagyva, lakkcipûvel
a homokon, a buckÀk k´z´tt,
persze az nem lehet!, mosolyodott el, feh¢r ing¢t f´lfÃjta a sz¢l, nem lehet, szomorodott meg k´nnyed¢n, ¢s tovÀbb l¢pkedett botladozva.
Csak ez a zÃgÀs!, gondolta, a halÀnt¢komban, a f¡lemben a v¢r.
Elhagyottnak lÀtszÂ gyÀrcsarnok Àllt a homokon, a kit´rt ¡vegablakok csonkjai k´zt
fakÂ rongyokat lengetett a huzat, a vakolatlan t¢glafalat porral fugÀzta a sz¢l,
talÀn egy raktÀr?, Àllt meg a rozsdÀs kapu elûtt Desir¢, de ugyan minek?, igaz, r¢g
nem is hasznÀlhatja senki.
M¢gis, k¢t k¢zre fogva lenyomta a nagy kilincset, a homokot feltÃrva kinyitotta a
kapuba vÀgott vasajtÂt:
micsoda szag!, hûk´lt hÀtra, pen¢sz ¢s rothadÀs szaga, korhadÂ fa, sz¢tfoszlÂ sz´vet,
varasodÂ rozsda, dohos papÁr, micsoda szag!,
¢s mintha vÁzbûl f´lmer¡lve, lassan tüntek elû a hatalmas csarnok tartÂoszlopai, a
cserepek k´zt szitÀlt a f¢ny, a r¡csk´s betonpadlÂ, ¢s k´rben a vaspolcok, k´rben ¢s
k´z¢pen is, k´zt¡k ¢ppen csak embernyi jÀratok, ¢s az ÂriÀsi vaskazettÀk, a tÀrgyak
valÂszerütlen halmazaival, az egyik rekeszben k´r´mvÀgÂ ollÂk, a mÀsikban ¢jjeliszekr¢nyk¢k, a harmadikon vizeskancsÂk, mindenf¢le formÀjÃ kancsÂ ezer szÁnben, a negyediken t¢likabÀtok, mellette fogasok, felette hintalovak, od¢bb rÀdiÂk¢sz¡l¢kek, dobozos kutyaeledel, pelenkÀk ¢s melltartÂk, radÁrgumik ¢s nyÁlvesszûk, parÂkÀk ¢s kapÀk, Âvszerek ¢s kalapok, lÀmpÀk ¢s poharak, a homÀlyba veszve megszÀmlÀlhatatlan
polc, telerakva, s mindegyik¡k akÀr egy falucska, zegzugos jÀratokkal, egymÀsra tornyozott hÀzakkal ¢s utcÀcskÀkkal, ´sszes¡ppedt ¢p¡letekkel, a rothadÀs szagÀval, nem,
magÀval a rothadÀssal, egymÀson, egymÀsba olvadva.
Igen, n¢zte Desir¢ ezt a csarnokot, igen.
°s bÂlintott a polcok elûtt ¡lû Àrny¢k fel¢, igen, k´sz´nt´tt a mozdulatlanul figyelû
ÂriÀs termetü f¢rfinak, igen, mondta ennek a rengû hÀjÃ testnek, a merev arcnak:
megj´ttem.
Az nem szÂlt, csak bÂlintott, feh¢r haja a vÀllÀt verte, gyürüs szakÀlla anyÀnyi mell¢t
s´p´rte, barna szeme csillant, ahogy lassan, a test¢t f¢ltû Âvatos mozdulatokkal f´lÀllt,
reccsent a hatalmas karossz¢k, a v´r´s bÀrsonytakarÂ ûrizte a teste k´rvonalait, f´lÀllt,
¢s neh¢z, d´ccenû jÀrÀssal l¢pett Desir¢ el¢, f´lkavarta a rothadÀs ¢des illatÀt, meghajolt, hogy Desir¢ szem¢be n¢zhessen, kutatÂn ¢s t¡relmesen, aztÀn, mintha egy kisfiÃt
legyintene meg, hÃsos ujjaival, nagy, fak¢reghez hasonlatos, repedezett k´rmü kez¢vel ´sszeborzolta Desir¢ hajÀt.
HÀt m¢gis?, n¢zett fel rÀ Desir¢,
¢s û csak bÂlintott, ¢s lassan fordult meg, nehezen l¢pve indult vissza a polcokhoz,
az oszlopok, az utcÀk, a rothadÂ hÀzak k´z¢, a homÀlyba.
HÀt m¢gis, hajtotta le a fej¢t Desir¢, homlokÀt s¡t´tte az ¢rint¢s, hÀt m¢gis, ¢s
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mennyire mÀs, mint ahogy mindig is k¢pzelte, honnan is tudhatta volna, hogy Ágy:
¢ppen itt ¢s most, s k´zben ez, hogy boldog, k´nnyü ¢s tiszta!,
¢s megoldotta a gombjait, kibÃjt az ing¢bûl, ¢s levetette a cipûj¢t is, a harisnyÀt ¢s
a nadrÀgot, levetett magÀrÂl mindent, ¢s meztelen¡l Àllt a betonon, az ajtÂr¢sen bevetûdû f¢nyben,
hÀt m¢gis!, suttogta,
¢s kil¢pett a homokra, ment az egyre erûs´dû zÃgÀs fel¢, eg¢szen a vÁzig, a habosan
g´rd¡lû hullÀmokig, belegÀzolt, bûr¢re permetet hordott a sz¢l, t¢rdig mer¡lt, majd
der¢kig, s aztÀn a vÁzre fek¡dve Ãszni kezdett, k´nnyed¢n, nyugodtan, siets¢g n¢lk¡l.
HÀt nem. Ezt mÀr nem.
El¢g!, el¢g lesz most mÀr, Pataki, fogtam meg a f¢rfi kez¢t. °s el¢g ebbûl, ne mondd
tovÀbb. Ne mes¢lj nekem t´rt¢neteket. Semmit nem hallok, semmit nem olvasok.
ñ, hidd el, nem is akartam t´bbet mondani, Korn¢l, vÀlaszolta û, meg aztÀn ez egy
olyan t´rt¢net, aminek nincsen is v¢ge, csak Ãgy, mondjuk ¢ppen Ágy, abbamarad.
JÂ, Pataki, n¢ztem f¢lre, ¢n pedig nem hiszek mÀr a mes¢kben, ¢s nem hiszek a
t´rt¢netekben, ¢s nem hiszek a szavakban sem, el¢g, tudod, egyszerüen el¢g mÀr, nem
dicsekv¢sk¢pp, hiszen nem rossz ez ¢s nem is jÂ, csak ¢pp sejtem, hogy mi fog k´vetkezni, ¢s ez mÀr nem is ¢rdekel, nem is bosszant, ¢s nem t´rûd´m elnyomott ¢s felszabadult okokkal, a tudattalan ¢s a tudatelûttes jelk¢pekkel, nem, nem Âhajtom magam f´lboncoltatni, amÁg ¢lek, hadd maradjon ez az eg¢sz az, ami vagyok,
Korn¢l, szÂlalt meg Ãjra,
de ¢n nem n¢ztem rÀ, hallgattam a poharak cs´rg¢s¢t, az autÂzÃgÀst ¢s a villamos
zakatolÀsÀt,
Korn¢l, mondta, nem az¢rt, Korn¢l, hanem n¢zd: n¢zd csak, mÀr viszik is el a JÂzsit,
¢s lÀttam ¢n is a k¢t fekete posztÂruhÀs f¢rfit, ahogy rÀborÁtjÀk a bÀdogos f¢nyü
szÀllÁtÂkoporsÂt a testre,
vÀrjanak, mondta a csapos, ¢s a feh¢r konyharuhÀt leemelte a JÂzsi arcÀrÂl, viszszadobta a pult m´g¢,
´sszeszokottan Àlltak fel, a csapos tartotta a lengûajtÂt, a sapkÀjuk fekete ellenzûj¢n
megcsillantak a lÀmpÀk,
hovÀ viszik, tudod?, k¢rdeztem Patakit,
a kÂrhÀz mell¢, azt hiszem, felelte elgondolkodva,
hallgattuk az ajtÂk csapÂdÀsÀt,
m¢giscsak furcsa, hogy ¢ppen egy pinc¢r, mondta Pataki,
felberregett a motor,
lÀtod, Pataki, szÂltam, aztÀn nem folytattam.
Elutazom, mondtam kicsivel k¢sûbb, ¢s û csak bÂlintott, hÀt persze.
Ugyan, lehet a mÃltrÂl besz¢lni, van-e, ami volt, talÀn igen, talÀn nem. Elalszol:
meleg, sÀrga f¢nnyel s¡t a nap, hÃsos levelü fÀk remegnek a forrÂsÀgban, valami furcsa csivitel¢s, hogy az eml¢kekben nincsen idû, nemcsak az az igazsÀg, hogy megcsÂkolunk egy nût, hanem az is, ha titokban vÀgyakozunk rÀ, ¢s talÀn maga a nû a hazugsÀg, ¢s a vÀgy az igazsÀg, egy Àlom is valÂsÀg, ¢s mindez megfordÁtva is,
lÀtod, Pataki, szÂlÁtsd a fizetût, ¢s menj¡nk,
jÂ, bÂlintott û, jÂl van, Korn¢l,
¢s Pataki, mondtam m¢g, ne hidd el, amit nem akarsz, Desir¢t ´lelem, mondd meg
neki, ha lÀtod.
HÀt persze, felelte û.
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Kisasszonyka, kisasszonyka, hozhatja a kabÀtomat!
A terrace szÁnes gombÀi alatt mÀr ´ssze¢rnek az Àrny¢kok, meg-meglebbennek,
ahogy az automobilok f¢nyszÂrÂi az ablakokra vilÀgÁtanak, sz¡rk¡let, az este elûtti r´vid f¢lÂra, amikor m¢g nincsen s´t¢t, de a tÀrgyak, a testek k´rvonalait mÀr sÀrgÀs
f¢nyk´r´kkel vonjÀk be a lÀmpÀk, az ¡res sz¢kek, a hüv´s vascirÀdÀk, a feh¢rre mÀzolt
vasvirÀgok k´z¢ l¢p¢sek zaja, nevet¢sek foszlÀnyai sodrÂdnak, elmosÂdik a kockak´vek rÀcsa, ´sszenûnek a Liget fÀi, kivilÀgÁtott taxik g´rd¡lnek sorban a NagyszÁnhÀz
portÀlja el¢, a sÀrga kabÀtos fogadÂfiÃ meghajolva nyitja az ajtÂt, parf¡m´k ¢s k´lnivizek illata leng,
oktÂber, oktÂber az ¢n hÂnapom,
az is lehet, Àllok meg a KristÂf t¢r sarkÀn, kÁv¡l a lÀmpÀk f¢nyk´r¢bûl, pÀlcÀmra
tÀmasztva a kezem,
az is lehet, hogy... aztÀn megint csak nem folytatom,
mert hÀt ez az eg¢sz, ha mÀr tudni Ãgysem, akkor legalÀbb mes¢lni, vagy t¢nyleg,
mÀr azt sem?
de Pataki, aki mellettem Àllt, nem k¢rdez semmit,
hiszen ez¢rt is szeretem, nem k¢rdez semmit, csak van, itt van, ha kell.

KarÀtson Endre

UTAZçS A KISPRñZçBAN
TÂth Krisztina fordÁtÀsa

Az utazÀs, amely kiv¢telesen jÂ alkalom az Ãj1 felfedez¢s¢re, ¢s a novella, amely jellegzetesen az Ãj müfaja (akÀr az esem¢nyben, akÀr a mÂdban, ahogyan elbesz¢lik) ä Ãgy
tünik, az utazÀs ¢s a novella elvben egymÀsnak van teremtve. Ha azonban k´zelebbrûl
vizsgÀljuk a jelens¢get, az ´sszefonÂdÀs mÀr nem lÀtszik ilyen egy¢rtelmünek. Hogyan
f¢r meg az utazÀs az idût is, teret is magÀba foglalÂ kisprÂzai formÀval?
A k¡lsû hasonlÂsÀgban rejlû belsû ellentmondÀs k¢rd¢s¢re megtalÀljuk a vÀlasz elemeit az ESTI KORN°L -ban, amelynek tizennyolc novellÀjÀban az elbesz¢lû fûhûs par
excellence utazÂk¢nt jelenik meg.
A kisprÂzÀban ÀbrÀzolt utazÀs emberi szÀmÁtÀssal kimerÁthetetlen t¢ma, ez¢rt mer¢szkedem ezen a konferenciÀn, mely az utazÀs irodalmi megformÀlÀsÀval foglalkozik,
egyetlen p¢lda vizsgÀlatÀra szorÁtkozni. SzolgÀljon ments¢gemre bizonyos müfaji pÀrhuzam: elv¢gre nem t¢rrel ¢s idûvel viaskodÂ kisprÂza-e egy szimpÂziumi elûadÀs is?
A tÀrgyalt elbesz¢l¢sek 1925 ¢s 1933 k´z´tt keletkeztek, abban az idûszakban, amikor EurÂpa ¢pp hogy bel¢pett a technika korÀba. A nagy sebess¢gü k´zleked¢si eszk´z´k mÀr elterjedtek, de hasznÀlatuk m¢g nem volt t´meges, Ágy az egy¢n abban az
ÀbrÀndban ringathatta magÀt, hogy k¡l´nleges ¢lm¢nyben r¢szes¡l.
àBulgÀriÀban mind´ssze huszonn¢gy ÂrÀt t´lt´ttem. Azt is vonaton. Ott t´rt¢nt velem ez, amit
kÀr volna elhallgatnom. V¢gre akÀrmikor meghalhatok ä egy hajszÀl¢r megpattan a szÁvben vagy
az agyban ä, s mÀsvalaki ä ebben biztos vagyok ä ilyesmit nem ¢lhet meg soha.Ê2
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MÀs szÂval: utazÂi helyzete az elbesz¢lût felhatalmazza arra, hogy magÀra vonatkoztassa Goethe hÁres novellameghatÀrozÀsÀt: àmi mÀs a novella, mint valamilyen megt´rt¢nt, szokatlan esem¢nyÊ.3
De vajon ÀltalÀnosÁthatÂ-e ez a megÀllapÁtÀs az Àltalunk vizsgÀlt motÁvum eset¢ben?
Nem ritka-e az olyan utazÀs, amely egyetlen esem¢nyre szükÁthetû? Ebbûl a szempontbÂl ¢rdekes megvizsgÀlni a harmadik elbesz¢l¢st, amely szÀmÀra mintha szük volna a
novella kerete. °retts¢gije utÀn Esti Korn¢lt apja itÀliai utazÀsra k¡ldi, s Esti sz¡lûvÀrosÀbÂl Budapestre utazik, hogy a fiumei gyorsra szÀlljon. T´bb epizÂd is tarkÁtja ezt
az utat: az egyik sorÀn Esti, a pÀlya k¡sz´b¢n ÀllÂ ÁrÂ, amikor elalszik egy pillanatra,
beavatÂ csÂkot kap egy szellemi fogyat¢kos lÀnytÂl: a MÃzsa ¢s egyben a MedÃza csÂkjÀt. Ez az esem¢ny magÀban el¢g volna egy novellÀhoz. A vonat azonban tovÀbb robog,
s a k´vetkezûkben az ÁrÂ szÁnes leÁrÀst ad a hajnali ¢rkez¢srûl, majd szÀmos r¢szletet
kapunk az itÀliai ¢lettel valÂ ismerked¢srûl, s v¢g¡l ä mindenek megkoronÀzÀsak¢nt
ä arrÂl az elragadtatÀsrÂl, amelyet az elsû adriai f¡rdûz¢s kelt a fûhûsben.
A szÀmos egymÀs mell¢ rendelt mikroesem¢ny csak a mÀsodlagos ä szimbolikus,
sût pszichoanalitikus ä ¢rtelmez¢s szintj¢n Àll ´ssze novellaegys¢gg¢, ¢s persze KosztolÀnyi tudatosan ezzel a lappal is jÀtszik. De elsû szinten az utazÀs vÀratlan fordulatait
lek¢pzû mell¢rendelû struktÃrÀt olyan k¢nyszerüs¢gnek is tekinthetj¡k, amely az utazÀs motÁvumÀbÂl k´vetkezûen reg¢nyszerüv¢ bûvÁti a novellÀt. Erre vall az is, amit az
elbesz¢lû e motÁvum irodalmi kiaknÀzÀsi lehetûs¢g¢rûl mond:
àA vonatf¡lke [...] jÂt¢konyan elm¢s hely. Itt az idegen emberek ¢lete mintegy keresztmetszetben
ä egyszerre ¢s t´m´rÁtve ä jelenik meg elûtt¡nk, akÀr egy reg¢nyben, melyet talÀlomra fel¡t¡nk
valahol a k´zep¢n. KÁvÀncsisÀgunk, melyet egy¢bk¢nt Àlszem¢rmesen rejteget¡nk, kiel¢g¡lhet a
k¢nyszerüs¢g folytÀn, hogy ´ssze vagyunk vel¡k zÀrva egy szobÀba, bel¢j¡k kandikÀlhatunk, talÀlgathatjuk, hogy mi lehetett ennek a reg¢nynek a kezdete, ¢s mi lesz majd a v¢ge?Ê4
Van azonban egy meglehetûsen biztos nyom, amelyen elindulva a sz´veget novellak¢nt azonosÁthatjuk. °ppen abban a r¢szben talÀljuk meg, ahol a fûhûs ´nn´n utazÂi
helyzet¢t tudatosÁtja, elemzi:
à...s a fiatalember, aki ott ¡l, az olasz k´nyvvel a kez¢ben, voltak¢ppen û is, meg nem is û,
mindenki lehet, akit akar, mert a folytonos helyvÀltoztatÀssal a helyzetek v¢gtelen lehetûs¢g¢be
jutott, holmi lelki ÀlarcosbÀlba.Ê5
Ha egy valÂsÀgosnak tekintett t´rt¢net hûse bÀrki lehet, annak az az oka, hogy az
az alak l¢lektanilag kidolgozatlan. Ilyen a novellahûs´k t´bbs¢ge, az ÁrÂ tudatosan
egyetlen jellemzû vonÀsra szükÁti le eg¢sz jellem¡ket, mert ily mÂdon k´nnyebben
kifejthet vel¡k kapcsolatban valamilyen paradoxont.
Esti Korn¢l sem kiv¢tel a szabÀly alÂl. SzokvÀnyos eljÀrÀs ez, de hasznos eljÀrÀs ä
kiemeli ugyanis az utazÀst. Egy bonyolult belsû vilÀggal rendelkezû szereplû ellent¢tes
eredm¢nyt ¢rne el: jobban ¢rdekeln¢ az olvasÂt, mint az, ami k´r¡l´tte t´rt¢nik. De
minthogy a hûs a novellÀban mindenekelûtt katalizÀtor, ennek az ¡res szerephordozÂnak cselekedetei visszÀjukra fordÁtva is olvashatÂk.
Esti t´bb Ázben elmer¡l az elvonulÂ tÀj szeml¢l¢s¢ben. Amit lÀt, esem¢nny¢ lesz, s
ennek a tÀjesem¢nynek a szerepe nem korlÀtozÂdik a dÁszlet szerep¢re: az is c¢lja,
hogy jellemezze a hûst, k´zvetve helyettesÁtse a l¢lektani elemz¢st. Ez¢rt azt mondhatjuk, hogy az utazÂ jellem¢nek eg¢sze tÃlcsap a szem¢lyis¢g hatÀrain, ¢s ´sszeolvad magÀval az utazÀssal. A belsû ¢s k¡lsû vilÀg k´zti k´lcs´n´s kieg¢szÁtû viszonynak ez a
vÀlfaja ä amelyet a novellÀban a fûhûs ¢s az elbesz¢l¢s kapcsolata tesz lehetûv¢ ä nagyban hozzÀjÀrul ahhoz, hogy a kortÀrsi prÂza megk¢rdûjelezze a reg¢nyhûs hagyomÀnyos, l¢lektani alapon k¢sz¡lû rajzÀt.
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Az elbesz¢lû prÂza modern megÃjulÀsa voltak¢ppen azzal kezdûdik, hogy az ÁrÂ
nyÁltan felhasznÀlja a mÀsikkal (aki ugyancsak ´nmaga) valÂ kommunikÀlÀs k¢rd¢s¢t,
mely k¢rd¢s eleve benne rejlik a novella hûs¢nek helyzet¢ben. AkÀrcsak Kafka vagy
Schnitzler vagy a Habsburg Birodalom mÀs olyan szerzûi, akik korrespondenciÀk elm¢let¢t ¢s àaz ¢n, az a mÀsikÊ schopenhaueriäwagneriärimbaud-iäfreudi gondolatÀt
(k¢rem, n¢zz¢k el a r´vid forma sz´rnyü k¢nyszer¢t) ä ezt a k¢t elm¢letet ´sszekapcsoltÀk a nyelv kompetenciÀjÀnak zavarbaejtû k¢rd¢s¢vel, KosztolÀnyi is eml¢kezetes
hatÀst csihol ki a mÀsik ember borzongatÂ bizalmassÀgÀbÂl. Az utazÀs fiktivitÀsÀnak
r¢v¢n Àlomszerüv¢ szÁnezi a valÂsÀgot.
A BulgÀriÀt Àtszelû vonat s´t¢tj¢ben egy kalauz tünik fel, kez¢ben lÀmpÀssal. ¹r¡l,
hogy besz¢lgetûtÀrsra akad az alvÂ utasok k´z´tt. Esti, jÂllehet alig n¢hÀny szÂt tud
bolgÀrul, honosan tÀrsalogni kezd vele. Fort¢lyosan cinkos arcjÀt¢kkal szÂra bÁrja ember¢t, mÁg û csak lakonikus àigenÊ-ekkel ¢s ànemÊ-ekkel vÀlaszol. çm m¢gis elk´vetkezik a t¢ves ¢rtelmez¢s pillanata. A kalauz mondÂkÀjÀnak illusztrÀlÀsÀra egy kutyaf¢nyk¢pet ¢s k¢t z´ld csontgombot vesz elû. Esti, aki tr¢fÀsan reagÀl, k´nnyeket vesz
¢szre a bolgÀr szem¢ben. Ekkor Ãgy tesz, mintha meg¢rten¢ a drÀmÀt, ¢s azt kiÀltja:
àNem!Ê A kalauz azonban feld¡h´dik, lÀthatÂlag vilÀgosabb vÀlaszt k´vetel. Esti Ãgy
mÀszik ki a csÀvÀbÂl, hogy fensûs¢ges arccal hÀtat fordÁt.
MÀsnap a kalauz visszaj´n, hogy figyelmeztesse a leszÀllÀsra, s Ãgy viselkedik, mint
aki bocsÀnatot k¢r. Esti hüv´sen fogadja.
àCsak annyit engedtem meg, hogy becsomagolja a bûr´ndjeimet s kivigye a folyosÂra. Az utolsÂ
pillanatban m¢gis megesett rajta a szÁvem. Amikor bûr´ndjeimet mÀr Àtadta a hordÀrnak, s ¢n
lefel¢ l¢pkedtem a l¢pcsûn, egy n¢ma pillantÀst vetettem fel¢je, mely ezt fejezte ki: ÏAz, amit tett¢l,
nem volt sz¢p, de t¢vedni emberi dolog, ez egyszer megbocsÀtok.Î Majd bolgÀrul csak azt kiÀltottam
fel¢je: ÏIgen.Î
Ez a szÂ varÀzserûvel hatott. A kalauz megenyh¡lt, f´lder¡lt, a r¢gi lett. ArcÀra hÀlÀs mosoly
suhant. Feszes vigyÀzzban tisztelgett. így Àllt az ablakban, megmeredve a boldogsÀgtÂl mindaddig, mÁg a vonat el nem indult, s û eltünt ´r´kre, mind´r´kre a szemem elûl.Ê6
Mintha a tudatalattibÂl felmer¡lû k¢pet lÀtnÀnk ä szeretn¢nk r´gt´n hozzÀfüzni.
JÂllehet elvben egy bravÃros l¢lektani megk´zelÁt¢s jelenete ker¡l bemutatÀsra, valÂjÀban egy olyan pszichikai m¢lys¢ggel folytatott pÀrbesz¢d kiszÀmÁthatatlan fordulatait k´vetj¡k, amelynek nyelve nem ismeretes. Ilyen vonatkozÀsban szeml¢lve, az ¢jjeli
vonatban lezajlÂ groteszk besz¢lget¢s Ãgy is ¢rtelmezhetû, mintha Esti sajÀt tudatalattijÀval folytatna pÀrbesz¢det, vagy egy pszichoanalitikus besz¢lne ä hasonlÂk¢ppen
egyenlûtlen¡l ä beteg¢vel. S vajon a tiszteletlen szeml¢lû szÀmÀra mi¢rt nyomnÀnak
t´bbet a latban a pszichoanalitikus Àltal felszÁnre hozott traumÀk, mint a kutya f¢nyk¢pe ¢s a k¢t csontgomb? Annyi bizonyos, hogy az ¢n m¢ly¢n rejtûzû mÀsik-¢n ¢s az
idegen, akivel az utazÀs sorÀn talÀlkozunk, hasonlÂ szinten nyÃjtja az egzotizmusnak
azt a vÀltozatÀt, melyre a novellÀnak sz¡ks¢ge van av¢gett, hogy bizonyos tÀvolsÀgot
teremtsen a hûs ¢s az olvasÂ k´z´tt.
Innen mÀr csak egy l¢p¢s az a gondolat, hogy az utazÀs a novella hatÀsÀnak fokozÀsÀra szolgÀl ä ¢s ezt a l¢p¢st persze kedv¡nk volna meg is tenni. A vÀratlan esem¢ny,
amit a novella eleve Ág¢r, vajon nincs-e mÀr elûre beprogramozva az utazÀsba, nem
r¢sze-e az elvÀrÀsi horizontnak? K´vetkez¢sk¢pp a KosztolÀnyi Àltal vÀlasztott realista
tÀj¢kozÂdÀsÃ müfajban az elbesz¢lû k´nnyebben jelenÁtheti meg hitelesen paradoxonjait, hÂbortos k¢pzelg¢seit, a tÂtÀgasra ÀllÁtott vilÀgban jÀtszÂdÂ t´rt¢neteit. Az ÁrÂnak elegendû utaztatnia hûs¢t ä àa keleti villÀmvonaton robogtamÊ7 ä, ¢s bek´vetkezik a
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vÀratlan esem¢ny: az a hÀromszÀzharminc csÂk, melyet a hûs ad egy t´r´k leÀnynak,
cser¢be az¢rt a hÀromszÀzharminc gy´ny´rü t´r´k szÂ¢rt, amelyet a magyar nyelv az
egy¢bk¢nt ocsmÀny oszmÀn megszÀllÀs alatt Àtvett. Ugyancsak egy k¡lf´ldi utazÀs alkalmÀval ker¡l majd Esti àa vilÀg legelûkelûbb szÀllodÀjÀbaÊ, amelynek szem¢lyzet¢t a
mÃlt kulturÀlis ¢s politikai ¢let¢nek hÁress¢gei alkotjÀk, s amely nagyzÀsi ¢s ¡ld´z¢si
hÂbortban szenvedûk ig¢nyeihez szabott k´rnyezetet bocsÀt az elbesz¢lû rendelkez¢s¢re. A szÀlloda igazgatÂja tapintatbÂl vonakodik kiÀllÁtani a borsosnak Ág¢rkezû szÀmlÀt. Esti fizet¢s n¢lk¡l tÀvozik. A rep¡lûn folytatott ´nelemz¢s sorÀn Ágy igazolja magÀt
´nmaga elûtt: à...V¢gre lehetetlen ilyen elûkelû szÀllodÀt, ilyen elûkelû alkalmazottakat megs¢rteni azzal, hogy fizess¡nk is nekik. Ez tapintatlansÀg lett volna, durva tapintatlansÀg.Ê8 NyilvÀnvalÂ, hogy ez a jelenet a gazdagok ¢s szeg¢nyek viszonyÀnak ironikus felid¢z¢se,
a pszichoanalitikus ¢s az elemzett kapcsolatÀnak parÂdiÀja, de müfaji szempontbÂl
tekintve mindenekelûtt szÀnd¢kosan hiperbolikus elbesz¢l¢s. Vagyis az utazÀs fikciÂja, mik´zben az utazÀssal realista ¡r¡gyet szolgÀltat a novellÀnak, lehetûv¢ teszi, hogy
ugyanazon novella hangsÃlyosan müvi jelleget kapjon. Ez a paradoxon nem Àllhatna
elû ilyen k´nnyüszerrel, ha az utazÀs nem volna merûben konvenciÂs motÁvum. S ezzel
el¢rkezt¡nk a k¢rd¢s magvÀhoz, a kisprÂzÀban t´rt¢nû utazÀs k¢rd¢s¢hez.
R´viden: vajon alapvetû-e a k¡l´nbs¢g az Od¡sszeusz veszedelmes hajÂÃtjÀt ecsetelû hom¢roszi toposzok (hiszen a maga mÂdjÀn novellaf¡z¢r az ODºSSZEIA is) ¢s ama
klis¢k k´z´tt, amelyek arra eml¢keztetnek, hogy Esti is utazik?
à...H´mp´lyg´tt bÁbor hullÀma a sokzaju Àrnak;
ingadozÀs n¢lk¡l siklott: sosem ¢r a nyomÀba
m¢g a legsebesebb sÂlyom sem, a fennkarikÀzÂ.Ê9
àBeleugrottam a rep¡lûg¢pbe. [...] Oly ´rv¢nylû gyorsasÀggal keringt¡nk, hogy mellett¡nk a
kûszÀli sasok elsz¢d¡ltek, s a fecsk¢k v¢rtÂdulÀst kaptak.
Hamarosan leszÀlltunk.Ê10
Enn¢l r´videbb meg n¢mileg hosszabb leÁrÀsokat is talÀlunk, Àm maga az elbesz¢l¢s
mindig mÀsrÂl igyekszik szÂlni, mint magÀrÂl az utazÀsrÂl. Az utazÀs motÁvuma ugyan
elûny´sen felhasznÀlhatÂ a novellaÁrÀshoz, a novella lehetûs¢gei viszont korlÀtozottak
az utazÀs ÀbrÀzolÀsÀban. Esti nagy gy´ny´rüs¢ggel emlegeti a k´zleked¢si eszk´z´k
gyorsasÀgÀt: az autÂ, a vonat, a rep¡lûg¢p a villÀmmal versenyez, ¢s az ideges moderns¢g hangulatÀval itatja Àt az elbesz¢l¢st. A nekilÂdulÂ t´rt¢net azonban nem hajlandÂ az idûtartam cinkosÀvÀ vÀlni: olyan folyamatos, t¢rben ¢s idûben valÂ vonulÀs
helyett, mely valamilyen jelentûs¢ggel bÁrÂ c¢l fel¢ tart, inkÀbb az ÀllomÀs vagy a gyors
ÀtutazÀs epizÂdjÀt vÀlasztja, amely lehetûv¢ teszi az elbesz¢l¢s tetszûleges megszakÁtÀsÀt, Ãjrakezd¢s¢t.
Fium¢ba ¢rkezve Esti elmondja, mi t´rt¢nik akkor, amikor f¢lbeszakÁtja ItÀliÀba
vezetû utazÀsÀt. M¢g nincs ItÀliÀban; besz¢des az a sz´vegr¢sz, amelyben messze kiÃszik a nyÁlt tengerre, az imÀdott f´ld irÀnyÀba, majd megszakÁtja az elbesz¢l¢st, annak
c¢lja valamik¢ppen kicsÃszik a kez¢bûl. °pp ellenkezû a helyzet azzal a vonattal,
amelyben a bolgÀr kalauzzal besz¢lget: ennek v¢gÀllomÀsÀrÂl nem tudunk meg semmit. Meglehet, csak egy megÀllÂ, ahol ÀtszÀll majd, hogy egy mÀsik vonatban t´lts´n
egy mÀsik ¢jszakÀt, Esti ezutÀn megszÀll a vilÀg legelûkelûbb szÀllodÀjÀban, s¢tÀl egyet
a vÀrosban, ahol mindenki igazat mond. De mihelyt az elbesz¢lû meg¢rteti az olvasÂval
a talÀlkozÀs vagy a lÀtogatÀs paradox jelentûs¢g¢t, folytatÂdik az utazÀs. Az ¢rkez¢sek
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¢s tÀvozÀsok szaporodÀsÀval sz¡ks¢gk¢ppen n´vekszik az ÀltalÀnos bizonytalansÀg ¢rz¢se. °ppen ez a novellaf¡z¢r egyik ¡zenete: minden a visszÀjÀra fordulhat, az ellent¢tek elvÀlaszthatatlanul ´sszef¡ggenek, az ¢let ¢pp annyira manipulÀlhatÂ, mint az
irodalom.
Az utazÀs elvben Ãj ismeretek elsajÀtÁtÀsÀval jÀr egy¡tt, s ezek viszonylagossÀ teszik
a korÀbbi ismereteket. A XX. szÀzadban az utazÂ nemigen ker¡lheti el, hogy kijÀrja
az abszurd iskolÀjÀt. Igaz, egy reg¢nynek vagy egy ÃtinaplÂnak is lehet ez a tanulsÀga.
Miben Àll akkor a kisprÂzÀban ÀbrÀzolt utazÀs sajÀtossÀga?
A k´tet elsû novellÀjÀnak v¢g¢n az ÁrÂ egyezs¢get k´t Esti Korn¢llal, aki elûre elutasÁtja az ¢letrajzokra, reg¢nyekre, ÃtinaplÂkra jellemzû szerkeszt¢smÂdot: à...Maradjon minden annak, ami egy k´ltûh´z illik: t´red¢knek.Ê11
Egy¢bk¢nt KosztolÀnyi, a k´ltû, meg is ¢nekelte a R¢sz otthonossÀgÀt, szemben az
elidegenÁtû Eg¢sszel.12 Megjegyezhetj¡k tehÀt, hogy KosztolÀnyi, a n¢met romantikusokon 13 iskolÀzott Nietzsche tanÁtvÀnya, azt a müfajt vÀlasztotta, amely legkev¢sb¢
hajlik a teljes ÀbrÀzolÀsra, ¢s a leghajlamosabb arra, hogy az utazÀs ÁrÀsos feldolgozÀsÀt
pikareszk bolyongÀs elbesz¢l¢s¢v¢ vÀltoztassa. Errûl tanÃskodnak az egyetemesen elterjedt barokk mintÀt felÃjÁtÂ novellacÁmek is:
àHarmadik fejezet,
melyben 1903-ban, k´zvetlen az ¢retts¢gije utÀn, ¢jszaka a vonatban elûsz´r csÂkolja szÀjon
egy leÀny.Ê
àHetedik fejezet,
amelyben K¡cs¡k tünik fel, a t´r´k leÀny, aki egy m¢zes cukrÀszs¡tem¢nyhez hasonlÁt.Ê
Nemcsak arrÂl tanÃskodnak azonban a cÁmek, hogy az utazÂ a moderns¢g pikareszkfigurÀjÀvÀ alacsonyodik, hanem arra is t´rekednek, hogy az elbesz¢l¢srûl olyan
r´vid megfogalmazÀssal szÀmoljanak be, amely a t´rt¢net eg¢sz¢t nem tudja fel´lelni.
Ez a metonimikus szÀnd¢k, amely a r¢szt eg¢sznek kÁvÀnja felt¡ntetni, az utazÀs ¢s a novella viszonyÀt is jellemzi. A novella ugyanis mindenek ellen¢re nem mond le arrÂl,
hogy a teljes utazÀsrÂl besz¢ljen, sût arrÂl sem, hogy a k´z¢pkori exemplum szellem¢ben, amelynek nagy szerepe volt a müfaj l¢trej´tt¢ben, leck¢t adjon elbesz¢l¢s¢nek
tÀrgyÀrÂl.
Ahol KosztolÀnyi a meghatÀrozott v¢gc¢l gondolatÀt magÀba foglalÂ teljes Àttekint¢st prÂbÀl adni az ÃtrÂl, a metonimikus t´rekv¢s olyan allegÂriÀvÀ vagy tanmes¢v¢
vÀltoztatja az elbesz¢l¢st, melynek tanulsÀga nem a felid¢zett valÂsÀgra vonatkozik. Ez
a helyzet p¢ldÀul az utolsÂ elbesz¢l¢sben, amelyben Esti egy zsÃfolt villamosra szÀll
fel: az ¢let¢¢rt k¡zd, az ellens¢ges t´meg miatt k¢ptelen k´zelebb jutni az egyetlen
rokon l¢lekhez, s amikor v¢gre k¢nyelmes helyet harcol ki magÀnak, a kalauz az ablakhoz l¢p, megfordÁtja az ÃtirÀnyt jelzû tÀblÀt, ¢s azt kiÀltja: àV¢gÀllomÀs.Ê ä àElmosolyodtamÊ, mes¢li Esti. àLassan leszÀlltam.Ê14
Minthogy ezzel a tÃlontÃl egyszerü befejez¢ssel nem volt megel¢gedve, KosztolÀnyi
nem sokkal k¢sûbb AZ UTOLSñ FELVONçS cÁmmel novellÀt Árt. Ebben Esti, aki felolvasÀsra egy vid¢ki vÀrosba ¢rkezik, k¢ts¢gbeesetten bolyong a szÀlloda Ãtvesztûj¢ben,
majd rosszull¢t fogja el, s szobÀjÀnak t¡kre elûtt meghal. A fogadÂbizottsÀg egyik tagja
megjegyzi: àä °rdekes... Most is n¢zi magÀt a t¡k´rben. ä Igen ä bÂlintott az orvos. ä Mint
aff¢le müv¢szember. Pedig mÀr nem is ¢l.Ê15
MÁg az elsû esetben a v¢gÀllomÀshoz valÂ ¢rkez¢s alighanem az abszurd ¢let sztoikusan elfogadott v¢g¢t kÁvÀnja sugallni, a mÀsodik a müv¢sz sajÀtsÀgos halÀlÀt jelenÁti
meg. Kimondatik tehÀt az Ãti c¢l: a halÀl. De vajon ezzel valÂban v¢get ¢r-e az utazÀs?
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Cs´ppet sem bizonyos. Ha meg¢rtette is az ¢let abszurditÀsÀt, a villamos utasa ÀtszÀllhat egy mÀsik villamosra. A müv¢sz viszont a bizonytalan halhatatlansÀg felfedez¢s¢re
indul, s Ãj ÃtjÀt minden bizonnyal szint¢n el lehet majd besz¢lni. A halÀl jelk¢pes ä
nem valÂsÀgos ä, ÀllandÂ halasztÀs tÀrgya, akÀrcsak hajdan az EZEREGY°JSZAKç -ban.
Az a t¢ny, hogy mindig az utolsÂ elûtti elbesz¢l¢sn¢l tartunk, fontos eleme a levonandÂ tanulsÀgnak ä legalÀbbis ami a k¢rd¢sk´rnek azt a szer¢ny r¢sz¢t illeti, amelyet
KosztolÀnyi k´tet¢vel megvilÀgÁthatunk. A fentiekben megÀllapÁtottuk, hogy a r´vid
formÀban valÂ utazÀs meglehetûsen jÂl j´n a novellistÀnak. A motÁvum t´bbek k´z´tt
lehetûs¢get ad a hûs narratolÂgiai mÂdosÁtÀsÀra, Ãj tÀvlatban lÀttatja a mÀsik emberrel
zajlÂ kommunikÀciÂt, a valÂsÀg fikciÂjÀt pedig szinte korlÀtlan ÀtformÀlÀsnak veti alÀ:
mindez szavatolja a hitelesen müvi alkotÀs minûs¢g¢t. R´viden tehÀt: az utazÀs lehetûv¢ teszi az olvasÂ elvÀrÀsi horizontjÀnak tÀgÁtÀsÀt ¢s relativizÀlÀsÀt.
Ezzel szemben a novellaforma, minthogy idevÀgÂ eszk´ztÀra szeg¢nyes, nem kedvez az utazÀsi motÁvum feldolgozÀsÀnak. Ha t´bb novellÀnak ugyanazon hûs a fûszereplûje, az utazÀs bolyongÀssÀ laposul. Term¢szetesen meg kell jel´lni az Ãti c¢lt, de
ebben az esetben az Ãtirajz k´nnyen tanmes¢v¢ vagy allegÂriÀvÀ sorvadhat. Elbillen
tehÀt a m¢rleg? Csakugyan nehezen f¢r meg az utazÀs a r´vid formÀval? LÀttuk az
ellensÃlyozÀs es¢ly¢t is. Ha ugyanis a metonimikus t´rekv¢s nem tud megfelelû viszonylatot teremteni az elbesz¢l¢s ¢s annak tÀrgya k´z´tt, akkor az, hogy a r¢sz csak
bajosan k¢pviselheti az eg¢szet, aktÁv tovÀbbgondolÀsra k¢szteti az olvasÂt.
Ez a novellamüfajt jellemzû term¢keny fesz¡lts¢g az alÀbbi megÀllapÁtÀst teszi lehetûv¢: hiÀba realista irÀnyultsÀgÃ ez a müfaj, a r´vid formÀban nincs nagy szerepe
a valÂsÀgos utazÀsnak. A novellÀban az igazi utazÀs, vagyis az, amely a t´megess¢ vÀlÂ
gyors k´zleked¢s korÀban is hasznunkra lehet, nem mÀs, mint az az utazÀs, amelyet
k¢pzeletben tesz¡nk.
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BABITS MIHçLY:
ANYçM NAGYBçTYJA, R°GI PAP
SzÁnk¢pelemz¢s
àAnyÀm nagybÀtyja, r¢gi pap,
lilaszin ´vvel, kananok,
sÀrgatag ujjÀn nagy gy¡rü,
az arca sÀpadt ¢s sovÀny,
arany keretbûl feket¢n
aprÂ szem¢vel kivigyÀz
a sz¢p vilÀgos nagy falon.
(Nem mer csengetni rÁmmel, mert tudja jÂl dalom,
hogy minden r¢gi k¢p kis¢rtet a falon.)
Ma mÀr csak itt ¢l e falon
de hajdan RÂmÀban tanult,
volt kispap ott, pirosruhÀs;
ma mÀr mell¢n aranykereszt,
ma mÀr lilÀval dÁszruhÀs,
b´lcsen vigyÀzni megtanult:
ma mÀr csak itt ¢l e falon.
(Nem mer csengetni rÁmmel, mert tudja jÂl dalom,
hogy minden r¢gi k¢p kis¢rtet a falon.)
Kis¢rtet, nemcsak a falon,
mert lelkembûl is kivigyÀz
villogÂ szeme feket¢n
(b´lcs arca sÀpadt ¢s sovÀny,
sÀrgatag ujjÀn nagy gy¡rü)
lelkem m¢ly¢n egy kananok
f¡lel, valami r¢gi pap.Ê
1911. karÀcsony
Ez a vers maga a csoda: Prospero pÀlcÀjÀn t¡nd¢r szÁnek ragyognak. Isten fogai mÀr
elengedt¢k. çdÀz kutya m¢g nincs, de a k´ltû mÀr felismerte, ki a gazdÀja, s ki a gazda
ura. A varÀzslatot huszon´t verssorbÂl alkotta a k´ltû, lÀtjuk, halljuk, Ázlelj¡k, tapintjuk, m¢g az orrunkkal is ¢rz¢kelj¡k a Babits ÀbrÀzolta mikro- ¢s makrovilÀgot; ennek
a versnek jellegzetes egyhÀzi buk¢ja van, pedig nem jelzik bûrbe k´t´tt vagy pergamenfedelü k´nyvek s t´mj¢nillattal Àtitatott bÃtorok papok jelenl¢t¢t. Numen adest ä
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kiÀltotta az Âkorban a szertartÀs kezdet¢n a pontifex, el a hÁvek k´z¡l a hitetlennel,
ne s¢rtse az Istent, ha k´zelÁt illet¢ktelen szem¢ly gondolata. Itt is adest a numen, ebben
a versben, immÀr festm¢nny¢ l¢nyeg¡lt szolgÀja jelzi ÀllandÂ jelenl¢t¢t.
A helyis¢gben, ahovÀ gondolatban bel¢p¡nk, sz¢p, vilÀgos hÀtt¢r elûtt ker¡l el¢nk
a k´ltem¢ny tÀrgya, egy olajportr¢. FelfoghatÂ volna csalÀdi k¢pnek is, hisz Babits
nagy-nagybÀtyjÀt ÀbrÀzolja, Àm senkinek nem jut esz¢be e k¡l´n´s, merev arcÃ f¢rfit
akÀr gondolatban is csalÀdtaggÀ degradÀlni, az ÀbrÀzolt t´bb¢ nûtt, tÃl rokoni viszonylatain: Isten embere lett, kanonok. EgyhÀzi m¢ltÂsÀgÀt ´lt´z¢ke kell¢kei jelzik, derekÀn lila cingulus, ujjÀn nagy k´vü gyürü, a festm¢ny, amelyet a k´ltû szem¢vel szeml¢l¡nk, egyszerre k´zelÁt, egyszerre tÀvolÁt, s egyazon alkotÀsban egyszerre hÀrom
portr¢t ´r´kÁt meg. Az elsû ÀbrÀzolÀs, a lÀthatÂ, nyilvÀn nem sokkal az ÀbrÀzolt halÀla
elûtt k¢sz¡lt, amikor a kanonok mÀr nem lehetett teljesen eg¢szs¢ges, erre t´bb jelzû
mutat; sovÀny, sÀpadt az arca, m¢g csak az ujjai is sÀrgatagok. (Ilyen szÂ term¢szetesen
nincs, k´ltûi kontaminÀciÂ, arra hÁvja fel a figyelmet, hogy a test sÀrgÀba fordulÂ szÁne
valamifajta belsû rendelleness¢get jelezhet.) De ez a komoly, a modell-¡l¢s idej¢n mÀr
kezdûdû betegs¢ggel k¡szk´dû kanonok volt valaha ¢p fiatal f¢rfi is, virgonc, ¢leterûs.
Most megfordÁtjuk gondolatban a festm¢nyt, hÀtlapjÀn, ott, az ¡res vÀsznon, az elûzû
olajk¢p statikÀja vÀratlan dinamikÀba fordul, felbukkan k¢pzelet¡nkben a vers mÀsodik versszaka szuggesztÁv erej¢bûl a szents¢g ig¢ny¢nek szürt vilÀgÁtÀsÀban egy hÁvû
kamasz, aki RÂmÀba ker¡lt papneveld¢be, ott fut elûtt¡nk a hajdani ifjÃ, piros ´lt´z¢kben iramlik a szent l¢pcsûk´n, k´r´tte zsibong RÂma, hisz nem mindig a szeminÀrium csendj¢ben lapozgatja a tanulnivalÂt, hanem ott bolyong a szent vÀrosban,
ahol a templomok virÀgillata elkeveredik a trattoriÀk ¢telgûz¢vel, s a sokf¢le hang,
illat, mozgÀs f´l´tt mint egy k¢k kupola borul az ¢g lazÀn sÃlyos, sÃlyosan laza sz´vete.
Ennek a hajdani, m¢g sokat nevetû, piros ruhÀs fiatalnak nyelv¢n a b´jt´s napok tartÂzkodÀsa utÀn ¢des itÀliai Ázek omlanak el, a papnevelde asztalÀnÀl egyszerre moccannak a kezek a kanÀl utÀn, mint ahogy elindulnak a lÀbak is, ha az ¢tkez¢snek v¢ge,
¢s Ãjrakezdûdik az oktatÀs, a meditÀciÂ vagy az ÀhÁtat. Szagok, Ázek, illatok mell¢ rendszeresen megszabott idûben a vÀros minden pontjÀrÂl harangok zengenek, harangok
nyelv¢n zeng az Ãt himnusza, amit az ifjÃ pap megtett, mÁg a kontinuitÀs meghozta
szÀmÀra a hit¢t mÀr igazolni tudÂ elm¢leti tudÀst is, s az ÀhÁtat ¢s tiszta vallÀsossÀg
mell¢ a papi magatartÀst. àB´lcsen vigyÀzni megtanultÊ. Meg kellett tanulnia, k¡l´nben
sose lesz kanonok, hosszÃ a folyamat, amÁg vita, gond, k¢telked¢s, felesleges t¢pelûd¢s
n¢lk¡l tud egyhÀza zsÀmolya el¢ t¢rdepelni, majd odat¢rdepeltetni mÀsokat. Ki kell
¢rdemelni a lila cingulust, a nagy papi keresztet. K´zben lemossÀk az ¢vek a hajdani
ifjÃ arcÀrÂl a hamvas eg¢szs¢g ragyogÀsÀt, a festm¢ny olajk¢pe a statikus, a k¢pzeletbeli, s a vÀszon hÀtÀra Àlmodott dinamikus figura eg¢sz kik´vetkeztethetû egyhÀzi ¢lete elûtt¡nk Àll, egy falra f¡ggesztett csalÀdi festm¢ny az ajtÂ, illetve a fal fel¢ fordulÂ
keret¢be fesz¡lve. K¢t portr¢, egyazon darab vÀszon, azaz voltak¢ppen hÀrom.
A harmadik k¢pet a felismer¢s t¡kre t¡kr´zi, ennek jelz¢se f¢lre¢rthetetlen, a k´ltû
csak Àll, n¢zi a kanonok k¢p¢t, ¢s megd´bben. ¹nmaga katolicizmusÀt ¢ppÃgy felismeri az ÀbrÀzolt, mÀr nem ¢lû papi szem¢lyis¢gben, ahogy a kanonok ´szt´v¢r alkatÀt,
halvÀny arcszÁn¢t is rÀ ´r´kÁtette a titokzatos biolÂgiai ¢s spirituÀlis genetika. Ez a vers
valÂban az ÀbrÀzolÀs csodÀja, egyetlen arc, de statikusan is, dinamikusan is, egy¡tt
mÃlt, jelen, j´vendû, mindez hÀrom dimenziÂban.
A hÀrom versszakos k´ltem¢ny, melynek strÂfÀit k¢t k¢tsoros elvÀlasztÂ sz´vegr¢sz
tagolja, formÀjÀval azonnal figyelmet ¢breszt nemcsak az¢rt, mert az alkotÂ elûre fi-
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gyelmeztet benn¡nket, hogy az elvÀlasztÂ elemek kiv¢tel¢vel egyetlen hely¡tt sem alkalmaz rÁmet, hanem, mert a megn´vekedett szÂtagszÀmÃ jambikus sorpÀrok a szint¢n jambikus elemekbûl ¢pÁtkezû strÂfÀkat szabÀlyos kereszt alakÃra tagoljÀk. Kereszt
a vers grafikai k¢pe, amelyet voltak¢ppen k¢t antifÂna alkalmazÀsa k¢pez a sz´vegben,
s bÀr a k´ltû elûre jelezte, mellûzi a rÁmet, a sorok vÀratlan niebelungi versm¢rt¢k¢vel
minden csengûn¢l csengûbb zen¢vel ¢rz¢kelteti a vers templomi muzsikÀjÀt. A csodÀt
aztÀn csodÀval tet¢zi, megvan a megfejt¢s, csak hangosan olvassuk el, amit Árt. A k¢t
antifÂna hÀrom egyhÀzi ¢neket tagol, harsog a katolicizmus viharos sz¢ps¢gü himnusza, ott muzsikÀl az ¡temekben f¢lre¢rthetetlen¡l: Vexilla regis prodeum. HÀromszor.
A r¢gi holt kanonok ¢s persze Isten dics¢ret¢re.

Kukorelly Endre

H.¹.L.D.E.R.L.I.N.
H.

Der Zeitgeist

Ha semmi erû meg sose fogja, mert
v¢gk¢pp a szÁvbûl szakad, der Schlimme nur
wird schlimmer, ¢s a jÂ ha jobb lesz
¢s feket¢be forog feh¢rbûl,
ha tÃl Vad, csak nagyon szeliden. Lehet,
szelÁd erûvel megtarthatÂ a Vad
¢des fogsÀgban, mert a szÁvben
szÁvesen ellakozik a V adsÀg.
De ý Àll kÁv¡l is. Belev¢sz az¢rt.
Kint elpusztul. Ha bÀrhova Àll is ý,
zu wild, zu bang ist's ringsum, und es
T¡mmert und wankt ja, wohin ich blicke,
kint elpusztul, ¢s legbel¡l is, a Vad.

¹.

Des Morgens

¹nmagÀhoz
nem t¢r meg senki, ha f´l¢bred,
az mindig mÀs,
mÀs valaki, fel¡l az Àgyban
¢s kimeredt
szemmel n¢zi a falat, reggel
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mÀs lÀthatÂ,
kis sz´gnyomok az ajtÂ mellett
egy idegen
ajtÂ szÀrnya, idegen sz´vegnyomok, azt a
reped¢st a mennyezeten, az
nem volt meg, egy
k¢pet, most lÀtja elûsz´r, nem,
mert nem ilyen
dolgok k´z´tt aludt el. Reggel,
s´t¢t. Elûbb
fut befel¢ a tekintet. De
meddig bel¡l.
Mi ÀllÁtja meg. Onnan pedig
vissza, ki, el
a falig. Um die grauen Gew´lke streifen
r´tliche Flammen. Sz¢p, idegen,
vilÀgÁt. Mert
vilÀgol, beragyogja a Nap.
Voltak ilyen
reped¢sek. °s ¢ppen ez volt.

L.

Mein Eigentum

(Lehet, hogy ezek megmaradnak. Ezek mÀr megmaradnak.)
(Hogy ezek is ¢n voltam valaha, lehets¢ges. Nem t¡k´r. Mind
k¡l´n van, m¢gis ugyanaz az ¢des-keserü Áz. Ugyanolyan szagÃ. Ez, pontosan Ágy.)
(Ezt pedig lenyeltem. InkÀbb, hogy biztos legyen. El¢g szar
¢rz¢s, alig csÃszik. Nem kellett volna, nyilvÀn, vagy nem?
Ugyanazt a keserü Ázt tartogatja.)
(Van nÀlad egy t¡k´r? Szakadozik a)
(°n Ãgy n¢zek arra, ami k´r¡lvesz, mint a l¢lek sz¢jjelmÀszkÀlt
darabkÀira. BÀrmi k¡l´n ker¡lhet. °s bÀrmire rÀker¡l a por.
BÀrmin meg¡l a por. A sz¢gyenlûs´k direkt vastag bugyit hÃztak, a szÀrÀt lehÃzkodjÀk a t¢rd¡kig, a korcÀt pedig a nyakukig felrÀncigÀljÀk. Azoknak a lÀnyoknak a melle. Azoknak.
Azoknak a nûknek a melle. Szeretet. Neh¢z Àlom. Neh¢z
ÀlombÂl felriadni. Sz¢p lÀtszatok. TiltÀs. LelassulÀs. D¡h´dt
pillantÀsok a villamoson. Egy csatorna elmozdÁtott fedele.
Mert minden k¡l´n darab test lelassÁtja, de lassÁtja csak. °s
bÀrmi Áz csak pillanatokra mÃlja f´l¡l. Mert)
(ez Ágy van az eny¢m. Einst war ich's, doch wie Rosen, verg¤nglich
war Das fromme Leben, ach!)
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(Minden darab test.)
(Elûbb beharapni a homlok alatt, a szem¡regn¢l, ¢s leszakÁtani
a fejtetût. AztÀn a szÀj magassÀgÀban Àtt´rni a koponyÀt, v¢g¡l
a marad¢k Àllr¢szt leszakÁtani a nyakrÂl.)
(Ez pontosan Ágy van.)

D. Geh

unter, sch´ne Sonne

De nem az Àrny¢k vÀltozik ez¡stbûl
Âlomszinüre Àt, vagy a nap f¢nye,
csak fÀradoznak ¢s aggÂdnak.
°s remeg a kimer¡lts¢gtûl. Mert
csak te vÀltozhatsz meg. De ha mÀs nem, ha
nincs VÀltozÂk, csak te vagy a vÀltozÂ,
Denn m¡henlos und stille bist du
ºber den M¡hsamen aufgegangen,
m¢gsem borÃl s´t¢ts¢g az eg¢sz f´l¢,
¢s nem a lelket t´lti csak el a cs´nd.
Nem fÀrad el ¢s nem reszket, mert
van, aki nem. Aki nem. °n m¢gsem.

E.

Die Heimat
(1)

Ezen a helyen a fÀjdalom
olyan Àttetszû, mint az ¡veg.
Mint egy pohÀr vÁz. Mert ezen a
helyen a fÀjdalomhoz lehet
legjobban hozzÀjutni. °s a
fÀjdalom k´r¡l igyekvûkh´z
is. FÀjdalom k´r¡li ¡gyek.
Drum bleibe dies. Nem, mert ez a hely
lÀthatatlan. Vagy mÀs szabÀlyok
szerint lÀthatÂ csak. Mert itt nem
segÁtenek elfelejteni.
Nem engedik. Mivel ezen a
helyen û nem engedi meg azt,
hogy elfelejtsem. Ami pedig
fel¡lmÃlja ût, azt sz¢tbontja.
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(2)
A M¢g Mindig Tanulok nevü
utcÀban lakom. A mi hÀzunk
olyan, mintha egy tÃl nagyra nûtt
madÀr zuhant volna le rÀ az
¢gbûl. A szemk´zti hÀz pedig
egy rÂzsÀhoz hasonlÁt. Erûs
rÂzsaillat. A szomsz¢dban egy
jÂkedvü csalÀd lakik. BÀr az
is lehets¢ges, hogy a falon
csak a vidÀmsÀg hallatszik Àt.
Nem vadulnak. Nagy vidÀmsÀg a
szomsz¢dbÂl. Tess¢k lenyelni.
Tess¢k csak nyugodtan lenyelni
ezt a szomsz¢dbÂl ÀthallatszÂ
nem valami vad vidÀmkodÀst.

R.

Die G´tter

Reggel az egyik istennû a bugyit keresi.
Az istenek istennûk.
Egyik szerint ¢n ne n¢zzek oda, mert ilyenkor, reggel, û most
ronda. Vagy pedig a fej¢re borÁt valamit ¢s kivonul, ¢s nem
nyitja ki a f¡rdûszoba ajtajÀt. Vagy becsukja. Vagy hogy hagyjam el a helyis¢get.
AztÀn van istennû, aki ha fel¢bred, bemÀszik a paplan alÀ, ¢s
ott keresg¢l. AztÀn megfordul, elhelyezkedik, ¢s m¢g alszik
pÀr ÂrÀt. Nyak, piheg¢s. Ihr guten G´tter! arm ist, wer euch nicht
kennt. Mert û nem fog felj´nni.
JÂ, felj´n, de nem.
Nem, mert folyton
nem kitalÀlja, de van, mert
kell lennie valami akadÀlynak, hogy aztÀn az az akadÀly le
tudjon dûlni. Mert az istennûk habok.
Hab-e valamennyi istennû?

L.

Lebensalter

Lehet, hogy egy gonosz inkÀbb megijed.
Ha ez most kicsÃszik, gondolta el, a kezem k´z¡l, ¢s ki is
mondta a gonosz, akkor ´regszem. Ha kicsÃszik vmi a keze
k´z¡l, akkor az¢rt, mert mÀr ´regedik.

Kukorelly Endre: H.¹.L.D.E.R.L.I.N.

LedobtÀk ût, gondolta.
¹regszik egy ÂriÀs. ¹reges. Jetzt aber sitz ich unter Wolken, und
fremd Erscheinen und gestorben mir Der Seligen Geister.
Az, amit elveszÁtek, szembefordul velem.
Ha elveszÁtem, gondolta. °s inkÀbb megijedt, mint csodÀlkozott, mert û ott Àll valÂban egy kirakat elûtt, a tenyer¢t az ¡veglaphoz tapasztja, az ujja nyoma ¢lesen vÀlik el a keze meleg¢tûl
az ablakra kicsapÂdÂ pÀrÀtÂl. Ha elveszÁtem.
Mert û maga ott Àll. De hol?
De ha elveszÁtette, mi¢rt nincs szemk´zt m¢gsem az elveszÁtett.
Mi¢rt nincs ott ugyanaz?
Mert ez az egy gonosz inkÀbb megijedt, amikor a kirakat ¡veg¢ben nem magÀt pillantotta meg, hanem azokat, akik m´g´tte ÀlldogÀltak.
I.

Der Main

Itthon maradni vÀgyakozÀskor. Minden vÀgyakozÂ otthon ¡ld´g¢l. Egy m¢lybordÂ cser¢pkÀlyha, annak tÀmasztom a hÀtamat. Szoba, ablak, cser¢ptetû az ablak elûtt, hazaiak. F´lkapcsolok egy lÀmpÀt a vÀgyakozÀshoz. Nem mÀszkÀlok el. Nem
mÀszkÀlok, nem lustasÀgbÂl, f´l se Àllok, n¢zem kinn a kora
t¢li sz¡rk¡letet. Nem eg¢szen az.
Nem az, hanem valami narancsszÁnü vÀros. K´rben piros
hegyvid¢k. Nagy tengerk¢k tintafolt, tenger, tinta, ¢gboltozat.
Csupa nûi hÃs ¢s lelkek. A lÀnyok lelke hÃsbÂl. Sokkalta gyorsabb lelkes¡l¢s. Egy aranybÂl ki´nt´tt forrÂ lÀnyalak. TÀvoli
hegycsÃcs v´r´slik, ¢s olyasmi bogarak repdesnek, mint a szaloncukor. R´pk´dû szaloncukik. Szeret a lakossÀg enni, s¢tÀlnak, eszegetnek, senkiben nincs semmi sz¢gyen¢rzet. Szabadon s¢tÀlgatÂ zsirÀfok, szabadon sz¢delegnek. N¢hol nagyobb
kupac ¢l¢nkz´ld, takaros zsirÀfszar. Lehet nyugodtan kÃrni a
parkolÂban. A nûk magasak, g´mb´lyüek ¢s babaszappanszaguk van. çbrÀndoznak egy padon.
Die liebe Vaterlandsboden gibt mir wieder Freude und Leid.
Doch nimmer vergeù ich dich, So fern ich wandre, sch´ner M.

N.

An die Hoffnung

Nyitottak egy Ãj ¡zletet meg egy presszÂt.
Itt nagyon rossz.
V¢gig az IzabellÀn a RÂzsÀk ter¢ig.
Nekikezdtem, ugye?
AztÀn visszafel¢ a RÂzsa utcÀn. Nincs kedv. Nem hÃzÂdok f¢l-
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re. Nem s´pr´getnek. Itt szoktam s¢tÀlgatni, o, Schr´cke mit anderem nur das Herz mir. Senki ismerûsbe nem akadok.
Kij´tt egy beteg a kÂrhÀzbÂl, ¡l a padon, ûsz, naps¡t¢ses, n¢zegeti a templombÂl kifel¢ tartÂ ´regasszonyokat. Recseg az
orrÀval. Van mit csinÀlnom.
Die liebliche Zeitlose mir am Herbsttag aufbl¡ht. M¢g volt mit csinÀlni.
Ez tulajdonk¢ppen egy verseny.
°n, a szÁvem, ez a beteg f¢rfi, meg ezek az ´regasszonyok.

Thomka BeÀta

H¹LDERLIN NYELV-°GBOLTJA
Sz¢ps¢gtûl, szerelemtûl ragyog H´lderlinnek a GEH UNTER, SCH¹NE SONNE (ESTI
ñRçN , 1799) cÁmü ÂdÀja, Ãjkori naphimnusza. Nincs àtenger¢vel b´mb´lû mord idûÊ, pÀsztori berkek, liget veszik k´r¡l a megszÂlalÂt, m¢gis ¢rzûdik àa b¢ke s cs´nd elmÃlÀsaÊ, àa
f¢ny aranyÀÊ-nak lassÃ tompulÀsa. Minden egy¡tt van m¢g, ami az ÂdÀk ¢s himnuszok
magasztossÀgÀt l¢trehÁvta, Àm a harmonikus lelkesed¢st eleinte alig ¢szlelhetû megrend¡lts¢g jÀrja Àt. MagasztossÀg ¢s megindultsÀg leheletfinom egyensÃlyban tartja
egymÀst, s csak egy idû mÃlva sejtj¡k meg, hogy a lemenû napot megszÂlÁtÂ Szerelmes
mÃlt idûben besz¢l, hogy nem most n¢zi àaz ¢g k´vetj¢tÊ, DiotimÀt, csupÀn f´lid¢zi sajÀt
tekintet¢nek irÀnyÀt, melyben à¢gve s vÀgyva, a f¢ny aranyÀig ÁveltÊ rÂla pillantÀsa. A
lemenû napot rajongva n¢zi ugyan, de a f¢nyeit lassan magÀval vonÂ ¢gitestben a tûle
v¢g¢rv¢nyesen tÀvozÂ l¢nyt lÀtja ä ism¢t. A f¢ny aranya metafora DiotimÀt, Istent, napot
¢s a L¢tet egyesÁtû nagy erejü jel, vÀgyk¢p ¢s jelk¢p. RendkÁv¡l neh¢z e l¢lekt´rt¢n¢s
nyomon k´vet¢se, hisz az elme mÀr tÃl van a belÀtÀson, mely szerint Kafka szavaival
àÂ, rem¢ny, az van el¢g, hatÀrtalanul sok rem¢ny van ä de nem a mi szÀmunkraÊ. Az ¢rz¢kek
hallatlanul ¢lesek, a k¢pzelet t´k¢letesen f´lszabadultan mozog, a f´ldi szem mezûn,
virÀgon, felhûk ez¡stj¢n pÀsztÀzik, minden ¢szlelet eleven, s m¢gis pÀrÀssÀ vÀlik. Az
utat, melyen lÀtvÀny, ¢rz¢s, eszm¢ny ¢s eml¢k sz¢tvÀlaszthatatlanul jelk¢pies¡l, alig
lÀthatÂ permet vonja be.
Ha az olvasatbenyomÀsokat a formai reflexiÂ sÁkjÀra vetÁtj¡k, k¡l´n´s dilemma el¢
ker¡l¡nk. H´lderlin k´lt¢szete korszakzÀrÀst, szint¢zist ¢s korszaknyitÀst egyesÁt, s ebben a naiv/szentimentÀlis, klasszicizmus/romantika ÀthajlÀst a moderns¢g elem¢vel
bûv¡lûnek mondhatjuk. Az ÀtfogÂ kategÂriÀk ¢s vÀltÀsaik nem elvont sÁkon, hanem
a müfajokat alakÁtÂ, vez¢rlû dimenziÂban ¢rv¢nyes¡lnek, s talÀn m¢g pontosabban,
¢ppen ezekbûl nûnek ki. Ahhoz, hogy H´lderlin lÁrai formÀi Goeth¢tûl Rilke fel¢ mutassanak, bel¡lrûl kellett valaminek bek´vetkeznie az ÂdÀban, himnuszban ¢s el¢giÀban, illetve az Àltaluk befogott müfajk´zi t¢rben. EgymÀssal Àtfed¢sbe, ¢rintkez¢sbe ker¡ltek olyan mozzanatok, melyek v¢letlen¡l sem t´rik meg lÀtvÀnyosan a formaalakÁtÂ
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konvenciÂt, a modalitÀsbeli elvÀrÀsoknak sem mondanak ellent, m¢gis legalÀbb k¢t
vonatkozÀsban, a lÁrai alaphelyzet ¢s a magatartÀs sÁkjÀn l¢nyegi ÀtfordulÀst hajtanak
v¢gre.
H´lderlin HEIDELBERG-ñDç -jÀban olvashatÂ az ifjÃ folyÂrÂl (der J¡ngling, der
Strom), hogy traurigfroh, mint a szÁv; a szÂnak talÀn bÃsboldog lehetne a megfelelûje (RÂnay Gy´rgy boldog-bÀnatosnak fordÁtja). Az ¢rzelemtartalmak e paradoxÀlis jelzûj¢hez
hasonlÁthatÂ a müfajok k´z´tti dialÂgus, melyre utaltam. TalÀn az alkat, talÀn a szeml¢let
vagy ¢ppen a kettû ritka bonyolultsÀga folytÀn regisztrÀlhatja a nyelv az ¢lm¢nyfolyamatok dinamikus kettûss¢g¢t, belsû paradoxiÀjÀt Àt¢lû tapasztalatot. Szerb Antal szavÀt k´lcs´nv¢ve, ez alatt az Ãj nyelv-¢gbolt alatt egyetlen jelben, jelzûben, jelk¢pben,
motÁvumban sürÁtûdnek meg egymÀst kizÀrÂ, de talÀn e fesz¡lts¢gen kÁv¡l, e n¢lk¡l
nem is jelentkezû tartalmak. Minthogy, hangsÃlyoznunk kell, nem attraktÁv eljÀrÀsokrÂl, bontÀsokrÂl, hanem igen t´r¢keny transzformÀciÂkrÂl van szÂ mind a nyelvi szemantikÀban, mind a kompozÁciÂbeliben, H´lderlinnek e vonÀsa rendkÁv¡li müfaji ¢s
format´rt¢neti jelentûs¢gre tesz szert.
A t¡bingeni himnuszok idej¢bûl szÀrmazik A TERM°SZETHEZ (AN DIE NATUR, 1795)
cÁmü vers, melyet Emil Staiger Âdak¢nt ¢rtelmez, tehÀt eleve a k¢t lÁrai alkat k´zb¡lsû
ter¢ben. A versben azonban olyan idûszembesÁt¢sre figyel¡nk f´l, mely elsûsorban az
el¢gia po¢tikai karakterjegye. AnaforÀs sorpÀrhuzamok, gondolatparallelizmusok vezetik be a nyolc strÂfÀbÂl az elsû n¢gyet (àM¢g mikor fÀtyladba vont a jÀt¢kÊ; àm¢g mikor
a napra Ãgy figyeltemÊ; àM¢g mikor a forrÀs v´lgyi hüseÊ; àm¢g mikor pusztÀkon vitt a lÀbamÊ).
A visszapillantÀs, egy mÀs idûbûl valÂ visszatekint¢s k¢pezi az alaphelyzetet, a grammatikai mÃlt idû is az el¢giÀra jellemzû szeml¢lûdû Àllapotra figyelmeztet. A vers harmadik harmada egy¢rtelmüen el¢giÀba fordÁtja Àt a himnikus ÂdÀt: àHalott mÀr ki engem
feln´vesztett, / halott mÀr az ifjÃ sz¢p vid¢k, / s lelkem, melyben ¢gnek f¢nye rezgett, / halott mÀr,
nyomorÃ t´rmel¢k.Ê (BernÀth IstvÀn fordÁtÀsa.)
A napszak/¢vszak szimbolika nyelv¢n zÀrÂdÂ verset, a toposzkonvenciÂba foglalt
idûszembesÁt¢st a mulandÂsÀgtudat, e m¢lyen el¢gikus anyag alakÁtja. A l¢t¢lm¢nyt
az eszm¢nyÁtû f´lid¢z¢s ¢s a rezignÀlt reflexiÂ egyidejüs¢ge hatÀrozza meg: az elûbbi a himnikus ÂdÀt, az utÂbbi az el¢giÀt jelzi. A traurigfroh paradoxona ism¢t f´lsejlik. Ugyanebben az ¢vben Árja H´lderlin Schillernek: àFÀzom ¢s megdermedek az engem k´r¡lvevû t¢lben.
Amilyen jeges ¢gboltom, oly megk´v¡lt is vagyok.Ê (1795)
Emil Staiger a HEIDELBERG , a NATUR UND K UNST ODER SATURN UND JUPITER ,
illetve a CHIRON cÁmü ÂdÀkat elemezve figyel fel egy k¡l´n´s hatÀsra, ami a hatÀrozÂszÂkban ¢s ragokban rejlû irÀnyokbÂl ered. A HEIDELBERG cÁmü versben:
a folyÂ ä glanzt dir vorbei (melletted ragyog)
a tÀvolsÀg ä scheint herein (befel¢ f¢nylik)
az ¢lû borostyÀn ä gr¡nt umher (k´r¡l z´ldell)
az erdûk ä rauschen herab (lefel¢ suhognak)
a bokrok ä gr¡nen herab (lefel¢ z´ldellnek).
A vÀltozatossÀg, a f´l-le, ki-be irÀnyok dinamikÀja a vÀltozandÂsÀg, mÃl¢konysÀg k¢prendszer¢v¢ Àll ´ssze. K¡l´n´sen erûs e benyomÀs a lefel¢ mutatÀs r¢v¢n abban a szakaszban, melybûl a bÃsboldog szÂt k´lcs´n´ztem:
àUnd der J¡ngling, der Strom, fort in die Ebne zog,
Traurigfroh, wie das Herz, wenn es, sich selbst zu sch´n,
Liebend unterzugehen,
In die Fluten der Zeit sich wirft.Ê
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Thomka BeÀta: H´lderlin nyelv-¢gboltja

A sÁksÀgon bÃsboldogan haladÂ folyÂ, a szÁvhez hasonlÂan, az idûhullÀmokba, idû´z´nbe
veti magÀt, hogy elpusztuljon.
A magyar k´lt¢szetben Berzsenyi DÀniel mutat p¢ldÀt a himnikus Âda ¢s az el¢gia
müfajformÀjÀnak, a magasztosnak ¢s a megrend¡ltnek egy¡ttes szerepeltet¢s¢re. AZ °LET
DEL° -ben (1806ä1807) egy mÀr-mÀr idillikus tablÂt az alÀbbiakkal rekeszt be:
àMit vÀrjak ezutÀn, nem lÀtom elûre.
K´nnyes szemmel n¢zek a mÃltra s j´vûre:
Annak ´r´meit sÁrva emlegetem,
Ennek komor k¢p¢t elûre rettegem
Set¢t k´d¢ben.Ê
H´lderlinnek 1802-bûl szÀrmazÂ remekmüv¢ben, a dalt ¢s az el¢giÀt egyesÁtû miniatürben. AZ °LET FELE (H®LFTE DES LEBENS ) cÁmüben ugyancsak kiemelt szerepe lesz
a HEIDELBERG kapcsÀn ¢rintett lefel¢ Ável¢s mozzanatÀnak. àA part a tÂba cs¡ngÊ ä tehÀt
zuhanÀsra, bukÀsra k¢szen, s ez m¢g mindig az idill, a Lied pillanata; e k¢prendszer
elemei, a gy¡m´lcs, virÀg, hattyÃ, tÂ, part. Ekkor vÀratlan felkiÀltÀsk¢nt hangzik fel,
hirtelen, a k´vetkezû mondat jajdulÀsa:
àñ jaj, hol talÀlom ¢n, ha
t¢l van, a virÀgokat, hol
a napf¢nyt
s Àrny¢kÀt a F´ldnek?Ê
Nemcsak a k¢t kompozÁciÂs egys¢g k´z´tt ¢rezhetû a megrend¡lt vÀltÀs, hanem a
term¢szeti elemek, virÀg, ¢vszakjelk¢pek ¢rtelemtartalmaiban is. A zÀrÂsorok teljes
m¢rt¢kben kiszakadnak nemcsak az idill, hanem az eg¢sz klasszicista, sût a romantikus
k¢palkotÀs ¢s szeml¢let vilÀgÀbÂl, f¢lelmetesen k´zelieknek tünnek, mintha k´z¢rzetben, atmoszf¢rÀban, l¢t¢rz¢kel¢sben az elmÃlt majd' k¢tszÀz ¢vrûl tudomÀst sem
venn¢nek. Az id¢z¢ses utalÀson mint a jelenkor egyik legkedveltebb müv¢szi formateremtû eljÀrÀsÀn alapulÂ filmessz¢, Jean-Luc Godard ALLEMANDE NEUF Z°RO cÁmü
filmj¢ben is f´lhangzanak e sorok, ami csupÀn egyik jelz¢se a benne foglalt szenzuÀlis
tartalmak kiv¢teles erej¢nek ¢s korszerüs¢g¢nek.
àFalak Àllnak
hidegen, n¢mÀn, a sz¢lben
csattog a sz¢lkakas.Ê
(G´rgey GÀbor fordÁtÀsa.)
A rezignÀlt l¢ttudatot H´lderlin az emelkedett besz¢dmÂd s az ontolÂgiai reflexiÂ
metsz¢spontjaiban artikulÀlja, s ezÀltal a formatani ¢rtelemben hasznÀlt traurigfroh
kettûss¢ge jegy¢ben repeszti meg bel¡lrûl a klasszicista po¢tikai rendszert, majd ezt
k´vetûen megvillantja a romantikÀbÂl a moderns¢g fel¢ mutatÂ irÀny lehetûs¢g¢t.
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Borb¢ly SzilÀrd

AZ ANGYALOK KIK VANNAK
Az angyalok kik vannak m¢g az ¢gbe
vagy bÀrhol mÀsutt akik angyalok
¢n nem tudom de biztos hogy csak ¢lnek
elgondoljÀk azt hogy ha angyalok
mit is kellene csinÀlniuk e t¢lbe
kik fÀzÂs pici l¢nyek ´sszebujnak
a csillagok k´z´tt mert v¢gtelen
kicsi lehet az angyal itt a t¢rbe
vagy v¢gtelen nagy mint a v¢gtelen
t¢rreped¢sek bevackolva f¢szk¡k
ver¢bfiÂkÀk n¢hÀny tollpihe
m¢g puccosak reszketnek ´sszebujnak
nagy fej¡ket vakon nyÃjtogatjÀk
tÀtognak esznek minden ¢therit
ÀtlÀtszÂak esetlenek sutÀk
magÀnyosak attÂl ami a l¢t¡k.

AZ ANGYALOK MERT A
Az angyalok mert annyi mindent tudnak
csak otthol ¡lnek bÀmuljÀk a t¢v¢t
vagy moziba mennek el kÁnosan
ker¡lgetik az ´nmagukban angyalt
a csillagokat n¢zik mÀr hogy unjÀk
az ¢jszakÀt mert rosszul alszanak
mogorvÀn n¢mÀn hosszan tollÀszkodnak
egy r¢gi viccen m¢g el mosolyognak
de mÀr ez is mint minden r¢g fakÂ
a hÁreket ha n¢zik ÀsÁtoznak
te jÂ ¢g hogy mi t´rt¢nik a f´ld´n
van nyÀr van ûsz tavasz meg n¢ha t¢len
az ¢gi ventilÀtorokba szarnak
olyankor mint az angyal szar a hÂ.
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HA EL TUDNçM
Ha el tudnÀm azt mondani neked
hogy szÁvem elûl is elrejtelek
mindazt amit csak rejteni lehet
a sz¢ps¢gbûl magÀnyba elvezet
a titkokat miket nem ismerek
szavakba rejt a szÁvbe mit keres
arrÂl mirûl m¢g besz¢lni lehet
hogy van magÀny amit nem is merek
hasonlÁtni mert szavam nem lehet
a sz¢ps¢g¢ amely ha elveszett
nem hasonlÁt azt lÀtni elfeled
a rÂzsa titkÀt magÀba temet
Ãgy rejtelek mint el a szÁvemet.

BazsÀnyi SÀndor

àVAJHA ELSZENVEDN°TEK TýLEM
EGY KEV°S BALGATAGSçGOT!Ê
EsterhÀzy P¢ter A SZíV SEG°DIG°I cÁmü müv¢nek utolsÂ n¢hÀny
oldala ¢s NÀdas P¢ter °VK¹NYV-¢nek JANUçR ã FEBRUçR
cÁmü fejezete, valamint a benn¡k rejlû probl¢mÀk tovÀbbgondolÀsa

Ha az irodalmat a müvek ¢s a befogadÂik pÀrbesz¢d¢nek tekintj¡k, akkor az a lehetûs¢g sincs kizÀrva, hogy az olvasÂ a dialÂgusba t´bb, teszem azt k¢t alkotÀst is bevonjon. Ha pedig ¢lm¢ny¢t tet¢zni kÁvÀnja, akkor csendesen a hÀtt¢rbe hÃzÂdik, hogy
helyet adjon a k¢t mü k´z´tti szabad pÀrbesz¢dnek, ¢s azt figyelû tekintettel k´vesse.
A NÀdas- ¢s az EsterhÀzy-sz´vegr¢szletek ´sszevet¢s¢nek alapja a tematizÀlt halÀl¢lm¢ny ¢s r¢szv¢ttudat. Mindk¢t mür¢szlet ugyanis egy idûs ember halÀlÀrÂl ¢s az azt
kÁs¢rû r¢szv¢tcselekv¢sekrûl, vagyis szeretet¡nk hatÀsfokÀrÂl, a szÁv seg¢dig¢kkel t´rt¢nû k´r¡lÁrÀsÀrÂl szÂl. Az elemz¢s nem kÁvÀnja a k¢t ÁrÀst tÃldimenzionÀlni, c¢lja inkÀbb a k´z´s(s¢gi) t¢ma talÀn m¢g ma is megfontolandÂ lehetûs¢geinek ÀtgondolÀsa,
ami f¢nyt vethet a k¢t szerzû pÀlyÀjÀra is.
Egyetlen elûfeltev¢sem, hogy a k¢t alkotÀst olyan dialÂgus szereplûinek tekintem,
amelyben a k¢sûbb keletkezett NÀdas-sz´veg vÀlaszol az EsterhÀzy-reg¢nyr¢szlet fel
nem tett, de m¢gis fennÀllÂ k¢rd¢s¢re, ¢s Ágy Ãjabb k¢rd¢seket vet fel. A pÀrbesz¢d
nem a k¢t ÁrÂ k´z´tt folyik (ennek f¡rk¢sz¢se indiszkr¢t, buta ¢s haszontalan eljÀrÀs
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lenne; idegen szÂval: pornogrÀfia), r¢sztvevûi pusztÀn a müvek. A k¢t ÁrÀs mindnyÀjunk szÀmÀra megtapasztalhatÂ t¢nyekbûl ¢pÁtkezik, amelyeket Ãgy kell magukba olvasztaniuk, hogy megmaradjon a fesz¡lts¢g az irodalmisÀg ¢s az ¢lm¢ny (¢let) k´z´tt.
Ha ilyen mÂdon vizsgÀljuk a k¢t alkotÀst, akkor azok olyan dinamikus kapcsolat- ¢s
lehetûs¢grendszereknek bizonyulnak, amelyek k¢t fû irÀnybÂl hatÀrozhatÂk meg. Az
egyik irÀnybÂl az Ãgynevezett müv´n bel¡li t¢nyezûk alakÁtjÀk a struktÃrÀt. Ilyen belsû
t¢nyezû p¢ldÀul az ÁrÀstechnika vagy a fikcionalitÀs k¢rd¢se. Alapjuk a szükebb ¢rtelemben vett müalkotÀs (a sz´veg), Ágy a rendszeren bel¡l maradnak. De a belsû
´sszetevûk bÀzisÀul szolgÀlÂ irodalmi sz´veg l¢talapja valahol mÀshol rejlik. BizonyossÀgot vagy esetleges vÀlaszokat az Ãgynevezett müv´n kÁv¡li t¢nyezûk (k´zismertebb nev¡k´n: a valÂsÀg jelens¢gei) k´z´tt talÀlhatunk. Ide tartozik az irodalom l¢tez¢s¢nek
a t¢nye vagy akÀr az ûszintes¢g ¢s a szem¢lyess¢g f´l´tt¢bb homÀlyos kategÂriÀi is. A
k¡lsû ¢s a belsû megk¡l´nb´ztet¢se irÀnyokat ¢s mozgÀsokat felt¢telez, amelyek k´lcs´n´sen befolyÀsoljÀk egymÀst, az eg¢szk¢nt felfogott irodalmi mü javÀra. A prÂzai
alkotÀs legfontosabb k¡lsû meghatÀrozÂja a t¢ma. Irodalmi mü ¢s t¢ma felt¢telezik egymÀst. Irodalmon kÁv¡l nem besz¢lhet¡nk t¢mÀrÂl, csak puszta esetrûl. °s talÀn az irodalom aktuÀlis l¢tez¢s¢hez (k´z´ss¢gi szerep¢nek megtalÀlÀsÀhoz) is sz¡ks¢geltetnek
a t¢mÀk. Ha mÀs formÀban nem is, mint a nagy, reprezentatÁv t´rt¢netek tagadÀsÀval,
ami az elbesz¢lûi mÂd ¢s az elbesz¢lt tÀrgy sokf¢le kapcsolatÀnak a posztmodernitÀsban oly gyakori (talÀn tÃlontÃl gyakori) p¢ldÀja. A t¢ma tehÀt egy, a mü belsû struktÃrÀjÀn tÃli elem, ahogy azt az elbesz¢l¢s oldalÀrÂl n¢zz¡k, ¢lm¢ny ¢s irodalom egymÀsra
talÀlÀsa.
A k¢t sz´vegr¢szlet mübûl kiszakÁtott, ´nÀllÂ ¢rtelmez¢s¢t ä tematikus rokonsÀgukon tÃl ä bizonyos formai ¢s szerkezeti sajÀtossÀgok is sugalljÀk. A SZíV SEG°DIG°I utolsÂ n¢hÀny oldala ´nÀllÂ sz´vegtest, a prÂza v¢gtelenÁtett iszkolÀsÀnak egyik kimerevÁtett
pillanata, amely a BEVEZET°S A SZ°PIRODALOMBA cÁmü variÀciÂhalmaz r¢sz¢t k¢pezi,
mik´zben Ãjra feltünik annak A PRñZA ISZKOLçSA cÁmü alegys¢g¢ben. Mindezen k´r¡lm¢nyek formÀlisan is lehetûv¢ teszik a reg¢nyfragmentum levÀlasztÀsÀt a tÀgabb
sz´vegk´rnyezet¢rûl. A NÀdas-mü utolsÂ fejezet¢nek elszigetelt megk´rny¢kez¢s¢t az
° VK¹NYV koncepciÂjÀnak ÀllandÂ ¢rz¢kelhetûs¢ge, de fûk¢nt modalitÀsÀnak egynemüs¢ge szavatolja; az eg¢sz a r¢szben szinte hiÀnytalanul fellelhetû.
A k¢t mür¢szlet szereplûi, elbesz¢lûiken kÁv¡l, idûs, haldoklÂ emberek, az ÁrÂ ¢desanyja, illetve nagyn¢nje. Az ûsi szakrÀlis feladat, a haldoklÂk szeretû, gondoskodÂ ¢s
szakavatott kÁs¢r¢se itt hiÀnyk¢nt, vagyis megoldandÂ probl¢mak¢nt jelentkezik:
àNem a halÀl a betegs¢g, hanem az szorulna alapos gyÂgyÁtÀsra, amik¢nt eljÀrunk vele.Ê (°VK¹NYV .) àÏAz ¢let term¢szetes menete szerint az ember nagyon sokÀig totÀlisan s¡ket marad a
halÀlra... felnûttkorÀnak sivatagÀba ¢rve kezd igazÀn foglalkozni vele, hogy azutÀn idûre felnûhessen hozzÀ, ha egyÀltalÀn siker¡l felnûnie.Î ä ez rÂlam szÂl.Ê (EsterhÀzy: OTTHON . In: A
KIT¹M¹TT HATTYö.) Egy olyan szituÀciÂval van dolgunk, ahol az erk´lcsi formÀk
megszünnek l¢tezni, hely¡ket Àtveszik a logikai kategÂriÀk, a halÀl ¢s a halÀllal valÂ
szembes¡l¢s k´ny´rtelen ¢s indifferens logikÀja. Ez a tudat ûszintes¢gre, tisztÀnlÀtÀsra, felfokozott komolysÀgra, EsterhÀzy eset¢ben pedig ´nirÂniÀra k´telezi a k¢t àkÁs¢rûtÊ: àAz ¢sz ¢s az erk´lcs eszeveszett harca volt... Erk´lcstelens¢gemmel kiszolgÀltam az esztelens¢g¢t.Ê (°VK¹NYV .) EsterhÀzy egyik kÁs¢rûsz´veg¢ben Ágy besz¢l ¢lm¢ny¢nek megÁrhatÂsÀgÀrÂl: àPersze mik´zben Ártam a t´rt¢netet, n¢ha mindenest¡l elegem volt nyÁltsÀgbÂl
is, tisztess¢gbûl is, ¢s arra vÀgytam, hogy mihamarabb olyasmit Árjak le megint, ami k´zben hazudhatom is egy keveset, mint mondjuk, rendesen.Ê Az Ãj dimenziÂban a r¢szv¢t ¢s a szeretet
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egy¢rtelmünek tünû kategÂriÀi k¢rd¢sess¢ vÀlnak, Ágy ideÀlis jelent¢s¡k helyett hasznÀlhatÂsÀguk ker¡l elût¢rbe, ami konkr¢t, tÀrgyszerü helyzetekben ¢lhetû Àt. Ilyen jellemzû szituÀciÂ p¢ldÀul a mindk¢t müben kÁnos r¢szletess¢ggel leÁrt v¢c¢epizÂd, ¢s az
ek´r¡l botladozÂ szeretetszolgÀlat sorozata. A megejtû alapossÀggal elbesz¢lt jelenet
NÀdas sz´veg¢ben a beteg ´regasszony ¢s az ÁrÂ kev¢s àegymÀsra talÀlÀsainakÊ az egyike, valÂdi ¡nnep, EsterhÀzy reg¢ny¢ben pedig egy sajÀtos feloldÀst hozÂ szertartÀssÀ
vÀlik. A halÀl k´zel¢ben minden tÀrgy ¢s szem¢ly Ãj jelentûs¢get kap, a k´rvonalak
k´ny´rtelenebb¢ ¢les¡lnek. A haldoklÂ k´rnyezet¢ben v¢gbemenû vÀltozÀs k¢t szinten is (fogalmi ¢s tÀrgyi szinten) zajlik: (1) Az erk´lcs, a humÀnum ¢s a vallÀs eddigi
´sszef¡gg¢seinek hiÀnyossÀgÀt erûsÁti NÀdas ÁrÀsÀban a megnevelhetetlen ûserdei majomrÂl szÂlÂ parabola. (2) Az ¢lûl¢nyek kiszolgÀltatottÀ, a dolgok jelent¢sess¢ vÀlnak,
valamint az emberi test eltÀrgyiasul: à...a nyakÀn finommet¢lt csÃszik. Kukacok, megakadnak a kulcscsont k´r¡li sÀpadt, mÀjfoltos m¢lyed¢sben.Ê (A SZíV SEG°DIG°I.) àA selymek tejszÁne,
k¢kje, sÀrgÀja, lilÀja... megannyi obszcenitÀsk¢nt hatott. Pikkelyesen kiszÀradt a bûre, nem izzadt
t´bb¢, m¢gis erûs volt az illata...Ê (°VK¹NYV .) Az embertelennek ¢s sivÀrnak tünû l¢thelyzet elbesz¢l¢s¢re a szerzûk k¢t elt¢rû, ÁrÀsmÂdjukra jellemzû utat vÀlasztottak.
EsterhÀzy A SZíV SEG°DIG°I-ben nem teszi f¢lre felszabadult, sokszor tÃlzÂ humorÀt
¢s jÀt¢kossÀgÀt. A reg¢ny egyetlen hosszabb t´rt¢net¢t (epizÂdjÀt) is az ¢rt¢kelû vÀgyat
n¢lk¡l´zû mes¢l¢s hatja Àt. MegÀllapÁtÀsai, finoman megvÀlasztott mondatai ¢s id¢zetei a pajkos stÁlus ¢s a tÀrgy komolysÀgÀnak izgalmas ¢s fesz¡lt egy¡ttjÀt¢kÀt adjÀk.
NÀdas ¢rt¢kelû analÁziseivel szemben (mint ahogy azt k¢sûbb lÀtni fogjuk) EsterhÀzy
lÀtszÂlag odavetett, hanyag mondatai mÀs szinten ä a gyarlÂ ¢s ´ntetszelgû praxis szintj¢n ä ¢reztetik a helyzetek sÃlyossÀgÀt ¢s r¢tegzetts¢g¢t, p¢ldÀul: à...legyint, idegesÁti
sunnyogÂ tapintatossÀgom...Ê (EllenpÂlusk¢nt Àlljon itt egy hosszabb mondat NÀdas müv¢bûl: àValamennyien, akik a kereszt¢nyi alÀzat szavait a szÀnkra vessz¡k, s azt kÁvÀnjuk, szeretteinket vÀltanÀ meg szenved¢seiktûl a mindenhatÂ, gyilkosok vagyunk; ¢s nem is akÀrmilyenek,
hanem k¢jgyilkosok.Ê) NÀdas ÀltalÀnos tanulsÀgokra kifutÂ mondatai ¢s gondolatai helyett EsterhÀzy sosem hagyja kicsÃszni keze k´z¡l a szem¢lyes t´rt¢n¢s hibÀkban ¢s
leheletnyi elt¢r¢sekben gazdag, sok esetben frivol ¢s kicsinyes r¢szleteit. Metodikai
megfelelûje a megÁrÀs t´rt¢nete: àSz´sz´ztem. °letre ä halÀlra.Ê (OTTHON .) EsterhÀzy
artisztikus ¢s t´m´r k´zl¢sei, kizÀrÂlag szerkezeti t¢ren, NÀdas magÀnyosan zihÀlÂ
mondatt´red¢keivel vethetûk ´ssze: àMindez kimerÁtette, fÀradtan ¡lt az Àgy sz¢l¢n, csapzott
ver¢b.Ê àKeresem a fogÀst. Szeg¢ny hÃsa!Ê
A k¢t sz´vegr¢szlet megrendÁtûen egyszerü mondatsorral v¢gzûdik, amely NÀdasnÀl is csak a puszta k´zl¢sre szorÁtkozik. A halÀl megt´rt¢n¢se ¢s ezzel egyidejü meg¢rt¢se az ¡nnep ¢s a melankÂlia furcsa vegy¡l¢ke. Ez t¡kr´zûdik NÀdas elemz¢srûl
lemondÂ, egyszerüs´dû mondatszerkezeteiben, amelyek legfeljebb az ellent¢tezett
tagmondatok szerkesztetts¢gi fokÀig jutnak el: àHa nem imÀdkoztam volna; de imÀdkoztam. Ha nem fogtam volna a kez¢t; de fogtam. Ha nem besz¢ltem volna; de mondtam.Ê A SZíV
SEG°DIG°I -nek befejez¢se is enigmatikussÀ ¢s szertartÀsjellegüv¢ vÀlik. Az egyes szÀm
mÀsodik szem¢lyü n¢vmÀs (Te) ism¢tlûd¢se a r´vid ¢s meghitt pÀrbesz¢dben anya ¢s
fia k´z´tt, a forma egyszerüs´d¢se mellett, az emberi tartalmak felfokozottsÀgÀt is jelzi.
A haldoklÂ ¢desanya k´r¡li ¢s az ût ´vezû tÀrgyakra (p¢ldÀul a v¢c¢cs¢sz¢re) irÀnyulÂ
tev¢kenyked¢s, valamint ezek pontos ¢s mer¢sz mondatokban valÂ r´gzÁt¢se az utolsÂ,
szimbolikus ¢rt¢kü jelenetben teljesedik ki. A tiszta lepedû besÀrozÀsÀnak szükszavÃ
¢s rejt¢lyes leÁrÀsa kitÀgÁtja a befejezû aktus jelent¢startomÀnyÀt. Az olvasÂ ¢rz¢keiben
megjelenû k¢t szÁn ä a feh¢r ¢s a fekete ä az ¢let ¢s a halÀl, az ÀrtatlansÀg ¢s a bün, a
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gyermek- ¢s felnûttkor, a kezdet ¢s a v¢g, mindezek Àltal az emberi ¢let teljess¢g¢nek
¢s a halÀlon tÃli rem¢nynek a kifejezûiv¢ vÀlnak. K´zvetlen¡l ezutÀn olvashatjuk azonban a kijÂzanÁtÂ ÁrÂi reflexiÂt: àMindezt majd megÁrom m¢g pontosabban is.Ê A SZíV SEG°DIG°I -nek utolsÂ n¢hÀny oldala ä a reg¢ny legszebb bet¢tje ä megk¡l´nb´ztetett helyet
foglal el a müben, sût a BEVEZET°S -ben is, aminek szerkezet¢t egy ¡veg-, fa- ¢s igazgy´ngy´kbûl ÀllÂ f¡z¢rhez hasonlÁthatjuk, ahol az egyes darabok anyaga ¢s ragyogÀsa
nem befolyÀsolja a sorban elfoglalt helyi ¢rt¢k¡ket. A lÀnc k´rbe¢r, Ágy a gy´ngy´k
k´z´tt nincs sem elsû, sem utolsÂ. CsillogÀsuk foka azonban megk¡l´nb´ztethetûv¢,
kedvess¢ ¢s megûrz¢sre ¢rdemess¢ teszi a leggy´ny´rübb darabokat, de ezÀltal az
eg¢sz f¡z¢rt is.
EsterhÀzy A SZíV SEG°DIG°I-nek k´zponti t¢mÀjÀt, a halÀlt a BEVEZET°S nagyszerkezet¢be integrÀlta, Ãgy, hogy k´zben kibillentette esetleges kulcspozÁciÂjÀbÂl, ¢s kiszakÁtotta vallÀsos kontextusÀbÂl. EgyszÂval irodalommÀ szelÁdÁtette. A BEVEZET°S
szegmentumainak tematikai ¢s formabeli egys¢g¢t a nagyszerkezet garantÀlja, aminek
a c¢lja az irodalom megkomponÀlÀsa. A nagy t¢mÀk jelent¢kenys¢g¡kkel ¢s sz´vegen
tÃli ´sszef¡gg¢seikkel fenntartjÀk az eg¢sz mü szerkezet¢t, mÁg az megkonstruÀltsÀgÀval visszahat rÀjuk, mintegy t¢mavariÀciÂkkÀ minûsÁti ûket. EsterhÀzy ÁrÀsmÂdjÀnak
eredm¢nye egy v¢gtelen¡l sz¢les sÀvÃ nyitottsÀg ¢s extenzitÀs (a sz¢pirodalom terr¢numa), ahol a szerzû jÀt¢kossÀgÀval a m¢lys¢g ¢rzet¢t vagy ezen ¢rzet hiÀnyÀt jelzi az
olvasÂnak. Ekk¢ppen f¢r meg egymÀs mellett a gyÀsz, a frivolitÀs ¢s az id¢tlens¢g. A
sokf¢le minûs¢g ´sszefogÂ ereje a sz¢pirodalom ¥ la EsterhÀzy.
A NÀdas-mür¢szlet kiss¢ r¢szletesebb vizsgÀlata k´zben figyelm¡nket arra a folyamatra igyeksz¡nk ´sszpontosÁtani, aminek sorÀn az EsterhÀzy-sz´veget megszÂlÁtÂ
szÀnd¢k egy sajÀtos ¢s hasznosÁthatÂ tapasztalatokkal zÀrulÂ kudarchoz vezet. A fejezet
m´g´tt az °VK¹NYV be nem vallott koncepciÂja lappang, hogy megkeresse az esetlegess¢geken tÃli emberi alkatot ¢s azt ideÀlis formÀban r´gzÁtse. Ennek az eljÀrÀsnak
a mÂdja a szem¢lyess¢g felfokozÀsa, ami egy¡tt jÀr az irodalmisÀg levetkûz¢s¢vel, paradox mÂdon ¢ppen egy irodalmi müfaj (a naplÂ) keretein bel¡l. (Az °VK¹NYV f¡lsz´vege szerint: àEzennel nem akartam az ¢letidûmet irodalmi müfajokkal megnemesÁteni.
°vem k´nyv¢t a hÂnapok sajÀtos rendje tagolta.Ê) A szem¢lyes attitüd az EML°KIRATOK
K¹NYV° -ben m¢g a hÀromszÂlamÃ szerkezet r¢sz¢v¢ szerves¡lt, ami az alapvetûen vallomÀsos müfaj objektivÀlÀsÀt tette lehetûv¢. Az, hogy NÀdas ebbûl a pozÁciÂbÂl tovÀbbl¢p ä m¢g az EML°KIRATOK sz´vegvilÀgÀbÂl tekintve is ä logikus ¢s sz¡ks¢gszerü, de
egyben problematikus is. Az EML°KIRATOK utÀn sz¡letû NÀdas-müvek fû k¢rd¢se,
hogy vajon visszaadhatÂ-e a szÂnak az eredeti, l¢t´sszef¡gg¢seket kinyilvÀnÁtÂ, teremtû szerepe, ami a szem¢lyis¢g (alkat) irodalmon ¢s mondatokon tÃli eg¢sz-¢lm¢ny¢ben, vagyis az elmondÀs ¢s az elhallgatÀs k¢nyes egyensÃlyÀban lehets¢ges. De vajon
tudja-e NÀdas k´z´lni ¢lm¢ny¢t (àszem¢lyes metafizikÀjÀtÊ) ä a sz´vegen Àt ä az olvasÂval? Mindezeken tÃl besz¢lhet¡nk-e m¢g egyÀltalÀn irodalomrÂl?
Az °VK¹NYV uralkodÂ aktusa a folytonos analizÀlÀs, ami fogalmi-metodikai metaforÀja az EML°KIRATOK visszat¢rû motÁvumÀnak, a vetkûz¢snek. A rendre, az elhelyez¢sre ¢s a lezÀrÀsra irÀnyulÂ vÀgy az elemzett sz´veg minden r¢szlet¢ben elûbukkan,
p¢ldÀul a nyilvÀnos v¢c¢ elûtti vÀrakozÀs leÁrÀsÀban is: à°n viszont tÀj¢kozÂdÂ pillantÀsaimmal ¢s l¢pteimmel rendeztem el magam k´r¡l a dolgokat... N¢gyl¢p¢snyi idût szÀmoltam ki
emerre, s amarra ugyanannyit...Ê Az analizÀlÂ mÂdszer tematikai megfelelûje a haldoklÀssal, illetûleg a haldoklÂ n¢nivel szembeni kegyetlen ´nvizsgÀlat (a r¢szv¢ttudat). NÀdas, mik´zben t´rt¢net¢t elmes¢li, igyekszik eligazÁtani ¢s ¢rt¢kelni a felmer¡lû fogal-
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makat, Ágy az erk´lcs, az akarat ¢s a szenved¢s kategÂriÀi formÀlÂerûkk¢ vÀlnak. Ez az
akarÀs t¡kr´zûdik jÂl fel¢pÁtett mondatszerkezeteiben: à...A kÁm¢let k´vetelte, hogy akaratÀnak torzk¢pe legyek; az akarat Ágy jÀr k¢z a k¢zben a caritasszal.Ê Elt´k¢lt kutakodÀsaiban
NÀdas alapvetû, kijÂzanÁtÂ tapasztalatokra tesz szert: àHa ilyen pillanatokban egymÀs
megÁt¢l¢s¢ben t¢ved¡nk, akkor nincsen k´z´s kultÃra, s ha e legkevesebb nincs, akkor a legt´bb
hiÀnyzik, mert semmif¢le k´z´s nincs.Ê vagy: àA t´k¢letlen dolgok k´z´tti ´sszef¡gg¢sek helyes
arÀnya: sz¢ps¢g.Ê Az egyik legfûbb, ÁrÀsmÂdjÀra ¢s irodalomkoncepciÂjÀra is vÀlaszt adÂ
benyomÀsa a n¢nje zongorajÀt¢kÀnak analizÀlÀsa k´zben sz¡letik meg: à...mintha a
sorstÂl elk¡l´nÁthetn¢ a sors technikÀjÀt. Mert hallani lehetett, hogy van sors, hiszen ÀllandÂan
f´nnÀllt annak a lehetûs¢ge, hogy kikerekedhetik, û azonban kizÀrÂlag e tudott sors technikai
r¢szleteivel foglalkozott, a billent¢s mÂdjÀval, dinamikÀjÀval, a hangok erej¢vel ¢s szÁn¢vel, vÀltÀsokkal ¢s fokozÀssal...Ê Ezen a ponton felsejlik NÀdas müstrukturÀlÂ stÁlusÀnak a vesz¢lye: az eg¢szre (àa tudott sorsraÊ) vonatkozÂ analÁzise a pontos, precÁz mondatokban
puszta technikÀvÀ vÀlhat. A mÂdszer mechanikussÀ vÀlÀsÀnak egyik formÀja, amikor
lapos ¢s k´zhelyszerü mondatok lopÂznak be a sz´vegbe. Az ûszintes¢gbûl ¢s a kimondÀsi k¢nyszerbûl kin´vû gondolatfutamok sokszor csak eff¢le mondatokkal zÀrhatÂk le: à...Hogy mi a rossz, ¢s mi a jÂ, csupÀn a cselekm¢ny k´vetkezm¢nyeiben vÀlik megÁt¢lhetûv¢.Ê A mü leg¢rt¢kesebb r¢szei nem a sok esetben tÃlfeszÁtett mondatszerkezetek,
hanem az ezekrûl leszakadÂ magÀnyos, ¢les, sz¢p kijelent¢sek, amelyek az elhallgatÀs,
a cs´nd fel¢ mutatnak, mint p¢ldÀul az otthonossÀgÀt elveszÁtett ¢n k¢ts¢gbeesett seg¢lykiÀltÀsai: àZsugorodÂ, pulzÀlva sikoltozÂ pontocska a lÀmpaf¢ny vilÀglÂ ürj¢ben. Ha valaki
j´nne a folyosÂn! Ha ben¢zne! Ha meglÀtnÀ! Valaki lÀssa meg, milyen bajom van! Ha segÁtene!Ê
A sz´vegr¢szlet alapvetû ellentmondÀsa abban rejlik, hogy NÀdas a technika eszk´zeivel (mondatszerkezeteivel, eml¢kez¢smechanizmusÀval ¢s pontos fogalomhasznÀlatÀval) Ãgy igyekszik sorsot, eg¢szt, vagyis rendet varÀzsolni, hogy az ÀhÁtott v¢geredm¢ny mÀr megsz¡let¢s¢t megelûzûen tagadni lÀtszik irodalmi meghatÀrozhatÂsÀgÀt. Innen n¢zv¢st az a k¢rd¢s, hogy mit lehet megÁrni, Ágy is feltehetû: mit lehet
kimenteni az irodalombÂl? NÀdas c¢lja, hogy az irodalmi sz´veget feloldja az ¢lm¢nyben, az (ÀltalÀnos) szem¢lyesben, szemben EsterhÀzyval, aki az ¢lm¢nyt prÂbÀlja beleszerkeszteni a sz´vegbe, azon Àt pedig a BEVEZET°S nagyformÀjÀba. Elbesz¢l¢si
mÂdjukra k¢tf¢le cs´nd jellemzû (àa kegyelem hiÀnyÀnak csendjeÊ), amely NÀdasnÀl a
mondatok k´zti sz¡netekben ä mintegy a sz´vegen tÃlrÂl ä ¢rinti meg az olvasÂt, mÁg
EsterhÀzy mondatainak locsogÀsa, ¢desen monoton h´mp´lyg¢se m´g´tt valaminek
a hiÀnya ¢rezhetû, ami hallgatÀsÀban jelzi k¡l´n´s stÀtusÀt a reg¢nyben: plasztikus
tÀvoll¢t¢t. EsterhÀzynÀl mindennek c¢lja ¢s oka a sz´veg, vagyis az a k´zeg, ami NÀdas
elk¢pzel¢s¢ben csak egy olyan modusnak bizonyul, amit meg kell haladnia. K¢rd¢s
azonban, hogy az irodalom eszk´ztÀrÀnak az ig¢nybev¢tel¢vel (ami egyfajta hüs¢gnyilatkozat) elszakadhatunk-e magÀtÂl az irodalmi formÀtÂl.
Az EsterhÀzy-sz´veg v¢gsû alapja tehÀt a nagyszerkezet, mÁg NÀdas a formÀn kÁv¡l,
egy tÀvoli c¢lban Âhajtja megtalÀlni azt. Ez az ig¢ny egy Àt¡tû lÁrai vÀgynak a folyomÀnya. NÀdas a nagyepikÀjÀban tÀrgyiasÁtott megjelenÁt¢stûl (ami egy¢bk¢nt nem n¢lk¡l´zte a sokszor szinte kÁnzÂ ûszintes¢get) egy szem¢lyesebb irÀnyba indult el. HasonlÂ paradigmavÀltÀst figyelhet¡nk meg JÂzsef Attila harmincas ¢vek v¢g¢n keletkezett szubjektÁv lÁrÀjÀban, ami ´n¢rtelmez¢s¢ben eltÀvolodott a korÀbbi hosszabb versektûl (p¢ldÀul az ESZM°LET -tûl), ahol a k´ltû a szem¢ly vilÀgtapasztalatÀt a nagy formÀban tÀrgyiasÁtotta. Ezen lÁrai viselked¢smÂd ¢rt¢kelhetû t¢nyezûje szerep voltÀnak
¢s ûszintes¢g¢nek az arÀnya. JÂzsef Attila k¢sei versei eset¢ben ez vitÀn fel¡l Àll. A prÂ-

BazsÀnyi SÀndor: àVajha elszenvedn¢tek tûlem egy kev¢s balgatagsÀgot!Ê

ã

589

zÀban az ûszinte ´nfeltÀrÀs legnagyobb hÀtrÀnya az esetleges unalmassÀg. Az ´nmagÀt
szeml¢lû ¢s analizÀlÂ besz¢lû, a lÁrai forma r´vids¢g¢bÂl fakadÂ fesz¡lts¢g hÁjÀn,
k´nnyen egyhangÃvÀ teheti a nem az idûbeli l¢t¢re, hanem a l¢nyeg¢ben statikus ´nmeghatÀrozÀsÀra vonatkozÂ reflexiÂit. Az epika besz¢dmÂdjÀhoz k´zelebb Àll egy mÀsik lÁrai hagyomÀny, ami leginkÀbb Rilke verseivel szeml¢ltethetû. Rilk¢n¢l a szem¢lyess¢g felÀldozza magÀt a vizsgÀlt tÀrgynak ¢s a formÀnak, a k´ltem¢nyek az objektivÀciÂban fogantak. Erre az eljÀrÀsra a prÂzÀban k¢zenfekvû lehetûs¢g egy megfelelû
t¢ma, vagyis a szerkezetbe vont ¢lm¢ny.
NÀdas müv¢ben a szem¢lyess¢g lÁrai vÀgya ¢s az eltÀvolÁtÂ ÁrÀsmÂd (kutatÂ ¢s ¢rt¢kelû
mondatszerkezetei) k´z´tti fesz¡lts¢g az °VK¹NYV eredeti koncepciÂjÀn bel¡l nem
oldhatÂ fel. Mondataihoz ¢s stÁlusÀhoz nem feleltethetû meg a lÁrai szubjektum ´nfeltÀrÀsa ¢s egys¢gk¢pzete. A polaritÀs felszÀmolÀsa csak a szem¢lyis¢g hamis ´n¢rtelmez¢s¢nek a kudarcÀban, valamint ennek ûszinte bevallÀsÀban lehets¢ges, mint ahogyan
ezt NÀdas az °VK¹NYV -ben, a halÀl meg¢rt¢s¢nek ¢s elfogadÀsÀnak tematikÀjÀn bel¡l,
v¢g¡l is megtette. A halÀlrÂl valÂ ÁrÀs tehÀt nemcsak a halÀlrÂl, hanem annak megÁrÀsÀrÂl, a megszÂlalÀs k´r¡lm¢nyeirûl ¢s es¢lyeirûl is szÂl. A formÀval szembeni ûszintes¢g ¢s alÀzat ä Ãgy tünik ä minûs¢gi k¢rd¢s. Forma ¢s ¢lm¢ny egyes¡l¢s¢nek egyetlen
zÀloga csak ez a minûs¢g lehet. A t´bbi Ãt, legyen az kibÃvÂ a forma vagy az ¢lm¢ny
irÀnyÀba, mÀr egy mÀsik fajta, v¢lem¢nyem szerint szkeptikus ¢s/vagy mÀsodlagos irodalomfelfogÀs eredm¢nye. NÀdas A SZíV SEG°DIG°I-nek egyik t¢mÀjÀt, az elmÃlÀst,
Ãj, az irodalmi formÀtÂl f¡ggetlen (àmetafizikaiÊ ¢s egyben szem¢lyes) kontextusba
prÂbÀlta eljuttatni. (Gondoljunk csak az ¢rintett fejezet lev¢lformÀjÀnak a c¢ljÀra:
´sszetartani egy bomlÂf¢lben l¢vû hÀzassÀgot!) EsterhÀzy jÀt¢kossÀgÀval ¢s sajÀtsÀgos
dezintegrÀciÂjÀval azonban egy olyannyira nyitott intertextuÀlis szf¢rÀt teremtett,
amelybe a NÀdas-ÁrÀs is belesodrÂdott. így a sz´veg v¢g¡l is ä akarata ellen¢re ä irodalommÀ vÀlt, sût az irodalmisÀg legirodalmiasabb k´zeg¢be, a BEVEZET°S A SZ°PIRODALOMBA holdudvarÀba ker¡lt.
NÀdas ¢s EsterhÀzy megvizsgÀlt sz´vegr¢szletei arra a k¢rd¢sre, hogy egy nagy formÀtumÃ t¢ma mik¢nt ´lthet testet az irodalmi müben, k¢tf¢le vÀlaszt adtak. EsterhÀzy
reg¢ny¢ben a t¢ma csak mint szegmentum jÀtszik szerepet, hiszen A SZíV SEG°DIG°I
¢s ezen tÃl a BEVEZET°S minûs¢g¢t a nagyszerkezet biztosÁtja. Ezen az egys¢gen bel¡l
a t¢ma csak sajÀtos helyzeti energiÀval rendelkezû n¢zûpont. NÀdas müv¢ben a t¢ma
mÂdszeres kifejt¢se szeml¢letbeli eg¢sz k¢pzet¢t kelti az olvasÂban, ami viszont alapjaiban ellentmond az irodalmi alkotÀs lehetûs¢grendszer¢nek. A t¢ma a szegmentÀltsÀgbÂl azonban csak az irodalmi megszÂlalÀs k´r¡lm¢nyei k´z´tt emelhetû ki, hiszen
az °VK¹NYV utolsÂ fejezet¢nek v¢gsû tanulsÀga szerint a sors nem vÀlaszthatÂ el az
ût megjelenÁtû technikÀtÂl. A technika m¢lyebb ¢rtelmez¢se ¢s jelent¢s¢nek kitÀgÁtÀsa
Ágy elvezethet a nagy, szem¢lytelen t¢mÀk megjelenÁt¢si mÂdjÀig, ami az Árnok szerep¢ben kaphat adekvÀt k´zl¢sformÀt. Pilinszky JÀnos k´lt¢szet¢nek jellemzû szituÀciÂja
ez az alÀzatos megfigyelûszerep: à...Arra figyelj, amire vÀrosod, / az ´r´k vÀros mÀig is figyel... / Akkor talÀn m¢g napjaidban / hÁr¡l adhatod azt, mirûl / hÁrt adnod itt egyed¡l ¢rdemes.
/ írnok, / akkor talÀn nem jÀrtÀl itt hiÀba.Ê (INTELEM .) Ha NÀdas ¢s EsterhÀzy prÂzÀjÀra
nem is alkalmazhatÂ Pilinszky imperativusa, a technika fogalmÀnak Àrnyalt hasznÀlata
m¢gis k´zvetÁtû lehet irodalom ¢s ¢lm¢ny (¢let) bonyolult dialÂgusÀban, ami talÀn a
k¢t szerzû ÁrÀsmüv¢szet¢nek ¢rt¢kel¢s¢hez is adhat n¢mi fogÂdzÂt.
A müveket l¢trehozÂ technika a k¢t szerzû szem¢lyis¢g¢rûl Àrulkodik. °ppen ez¢rt,
megk´t´tts¢gek ¢s viszonyÁtÀsi pontok n¢lk¡li hasznÀlata k´nnyen elnyomhatja Es-
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terhÀzy ¢s NÀdas lehets¢ges pÀlyÀjÀnak (talÀn sorsszerü?) Áv¢t, hasonlÂk¢ppen ahhoz
a pillanathoz, amikor àa posztmodern kelgyÂ enfarkÀba harapÊ. A SZíV SEG°DIG°I ÁrÂjÀnak
sziporkÀzÂ humora, kihÁvÂ pojÀcasÀga, faramuci ´sszekacsintÀsai ¢s villongÀsai a formÀra ¢ppoly vesz¢lyesek lehetnek, mint NÀdas tereb¢lyes mondatszerkezeteinek
masszÁv elûrenyomulÀsa, ami az irodalom soha v¢get nem ¢rû ´ngyilkossÀgi kÁs¢rlet¢v¢ vÀlhat. A technikÀban megmutatkozÂ ÁrÂi alkat tehÀt egyfelûl nyüg, mÁg mÀsfelûl
´szt´ke, ami serkentheti a szerzûket az irodalmi formÀkon bel¡li elmozdulÀsra, illetve
ÀtjÀrÀsra. Ha a sors ¢s a technika virtuÀlis egys¢g¢rûl szerzett tapasztalatot a tovÀbbiakban nemcsak az elemzett alkotÀsokra, hanem NÀdas ¢s EsterhÀzy folyamatban l¢vû
¢letmüv¢re is vonatkoztatjuk, akkor talÀn helyzetjelent¢st vagy esetleg magyarÀzatokat kaphatunk a k¢t szerzû ÁrÀsaiban mÀr jÂ ideje jelentkezû zavarodottsÀgra.
A t´retlen szem¢lyis¢g ¢s a legtisztÀbb, legprecÁzebb ¢rtelemben vett ÁrÀsmÂd
´sszeegyeztet¢se az olyan karakteres ¢s jelentûs alkotÂk eset¢ben, mint NÀdas ¢s EsterhÀzy, akik rÀadÀsul egy eg¢sz generÀciÂt k¢pviselû ¢letmüvet alkottak, igen problematikus feladat. Az egys¢gre irÀnyulÂ k¢rd¢s Ágy is feltehetû: Vajon alkatuk ¢s ÁrÀsmÂdjuk k´thetû-e valamif¢le ÀltalÀnoshoz, esetleg tradÁciÂhoz? Hogy ezt a probl¢mÀt
k´r¡ljÀrjuk, kiindulÀsul a kereszt¢ny hagyomÀny segÁts¢g¢¢rt folyamodunk. AnnÀl is
inkÀbb helytÀllÂ lehet ez a megk´zelÁt¢s, mivel szempontjai a k¢t szerzû müveiben vend¢gsz´vegekk¢nt jelzik kompetenciÀjukat, ami Âvatos k´zelÁt¢ssel ¢rz¢kletes viszonyÁtÀsi pontokkal szolgÀlhat ÁrÀsmüv¢szet¡k jellegzetess¢geinek a leÁrÀsÀhoz. Hiszen ä ¢s
ez k´zhelyszerü evidencia ä a kereszt¢ny hagyomÀnyban ¢s annak kihÁvÀsaiban megtalÀlhatjuk eurÂpai l¢tez¢s¡nk ¢s gondolkodÀsunk alapformÀit, amelyek megfelelû Àtt¢telekkel az irodalmi besz¢dmÂdra is ÀtvetÁthetûk.
NÀdas nagyreg¢ny¢ben, az EML°KIRATOK K¹NYV°-ben az egys¢gre irÀnyulÂ szÀnd¢k kifejezû formÀt talÀl p¢ldÀul az Androgyn-mÁtoszban, a hÁmnûs csiga motÁvumÀban, valamint az ´nmagÀban nyugvÂ f¢rfiszerelem t¢mÀjÀban. A bizonyossÀgkeres¢s
az °VK¹NYV -ben a szem¢lyis¢g eml¢keinek ÀltalÀnos vonatkozÀsaiban, AZ °GI °S F¹LDI SZERELEMRýL-ben a szerelem ¢rz¢s¢nek osztatlansÀgÀban kap szerepet. NÀdas legutÂbbi ´sszef¡ggû alkotÀsa, a PçRBESZ°D pedig egy hagyomÀnyos forma, a dialÂgus
lehetûs¢geit feszegeti abban a rem¢nyben, hogy megkonstruÀlja a meg¢rt¢s ¢s a barÀtsÀg ÀltalÀnos modellj¢t. NÀdas szeml¢let¢ben az egys¢gk¢pzet alapja valÂszÁnüleg
az a teljess¢g, amit a kereszt¢nys¢gben Krisztus l¢nye testesÁt meg. Erre engednek k´vetkeztetni k¢t reg¢ny¢nek, az EGY CSALçDREG°NY V°G°-nek ¢s az EML°KIRATOK
K¹NYV° -nek a JçNOS EVANG°LIUMç-bÂl vett mottÂi. J¢zus ellent¢teket egyesÁtû paradoxonjai egybefoghatjÀk a NÀdas ÁrÀsaiban jelentkezû polaritÀsokat (p¢ldÀul: test ä
l¢lek, f¢rfi ä nû), spirituÀlis sz¢ps¢ge pedig feloldhatja az antik mitolÂgia testis¢g¢nek
tûl¡nk oly tÀvoli titkait. TalÀn az antik ¢s a kereszt¢ny vilÀgszeml¢let ´sszeb¢kÁt¢se
lenne NÀdas müv¢szet¢nek a ki nem mondott c¢lja? Ha Ágy van, akkor ebben az esetben tragikus sz¢tszakÁtottsÀgunk ÀbrÀzolhatÂsÀgÀnak es¢lyeirûl, a test ¢s a szellem k´z´s t´rt¢net¢nek leÁrÀsÀrÂl van szÂ az alkotÀsaiban.
EsterhÀzy müveinek vallÀsos kontextusa talÀn k´zelebb Àll Szent PÀl alakjÀhoz, aki
J¢zus minden emberi bünt ¢s er¢nyt magÀba fogadÂ szelÁds¢g¢vel szemben a megosztottsÀg egyik alapfigurÀja. PÀl egyr¢szt a szeretet ig¢j¢nek a hirdetûje, a gy´ny´rü
mondatok papÁrra vetûje, mÀsr¢szt az egyhÀz szolgÀja (korÀbban ¡ld´zûje), annak elsû
dogmatikusa, aki a kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢ben elûsz´r testesÁtette meg a szellem ¢s a
praxis, a szeretet ¢s a b¡ntet¢s eg¢sz kultÃrÀnkra kihatÂ ellentmondÀsait. A kereszt¢ny
metafizika kimondÀsa PÀl leveleiben a krisztusi egys¢gbûl kil¢pû ¡dvt´rt¢net elsû l¢p-
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csûfoka. TalÀn nem v¢letlen, hogy EsterhÀzy A SZERETET DICS°RETE r¢szlet¢vel ¢ppen
azt a reg¢ny¢t k´zpontozta (tudniillik A SZíV SEG°DIG°I-t), amelyiknek a fû k¢rd¢se a
szeretet megÁrÀsa, vagyis egy eszm¢ny realizÀlhatÂsÀga. MÁg NÀdas az evang¢liumi
id¢zeteket mottÂk¢nt, k¡lsû pozÁciÂban, mintegy abszolÃt viszonyÁtÀsi pontokk¢nt alkalmazta, addig EsterhÀzy PÀl apostol elferdÁtett mondatÀt reg¢ny¢nek a szerkezet¢be
komponÀlta, Ágy ezzel a tÀvolsÀgtartÂ gesztussal is jelzi, nem az eredeti pÀli gondolat,
hanem az erre ¢p¡lû hagyomÀny skizoiditÀsÀt, l¢t¡nk idûbelis¢g¢nek a nyüg¢t, a kimondÀs, a megszÂlalÀs kockÀzatÀt ¢s kudarcÀt, ami müv¢nek a fû hibÀja ¢s er¢nye is
egyben.
J¢zus a t´rt¢neten kÁv¡l, PÀl pedig a t´rt¢netben Àll. ý tette egyÀltalÀn lehetûv¢,
hogy a krisztusi tan a t´rt¢nelembe l¢phessen. Enn¢lfogva vÀlt a kereszt¢nys¢g a lehetûs¢gek, hibÀk, elbukÀsok ¢s Ãjrakezd¢sek folytonossÀgÀvÀ (¡dvt´rt¢nett¢), aminek
alapjÀul ä m¢lyben elrejtett kincsk¢nt ä m¢gis J¢zus tanÁtÀsai szolgÀltak. PÀl A KORIN THUSBELIEKHEZ íRT MçSODIK LEVEL°-ben ekk¢ppen fogalmazza meg egyidejü k´tûd¢s¢t ¢s eltÀvolodottsÀgÀt: à°s ezt mondÀ n¢kem: El¢g n¢ked az ¢n kegyelmem; mert az ¢n
erûm erûtlens¢g Àltal v¢geztetik el. Nagy ´r´mest dicsekszem az¢rt az ¢n erûtlens¢geimmel, hogy
a Krisztus ereje lakozz¢k ¢nbennem.Ê Ezen erûtlens¢gek sora (mÀs szÂval: eurÂpai kereszt¢ny kultÃrÀnk) adja azt a v¢gtelen kiterjed¢st, ami magÀba foglalja a krisztusi szeretet
megvalÂsulhatatlansÀgÀnak a t´rt¢net¢t. Ennek a folyamatnak kortÀrs irodalmunkban az egyik reprezentÀciÂja EsterhÀzy A SZíV SEG°DIG°I cÁmü reg¢nye. Ezen a ponton
ÀgyazÂdik bele a mü, ¢s rajta kereszt¡l a szerzû ÁrÀsmÂdja a PÀl-levelek fû t¢mÀjÀnak,
a àhosszÃtürûÊ szeretet idûbe ¢s gyakorlatba helyez¢s¢nek az irodalmi tradÁciÂjÀba.
EsterhÀzynÀl a kereszt¢ny t´rt¢net er¢nyekben ¢s hibÀkban bûvelkedû extenzitÀsÀnak
a sz¢pirodalom àt´rt¢net¢nekÊ, ennek a sokszÁnü szûttesnek az aprÂl¢kos kidolgozÀsa
felel meg. A bûs¢gben sz¢toldÂdÂ vallÀsos egys¢g hiÀnya azonban nem teszi tragikussÀ
müveinek felszÁni struktÃrÀjÀt, aminek gondos megfest¢se eleve kizÀrja a m¢lyben l¢vû tragikum k´zvetlen felszÁnre ker¡l¢s¢t. Hiszen a trag¢dia szÀmos eszk´zzel àszalonk¢pess¢Ê tehetû, elsûsorban a humorral.
NÀdast a t´rt¢net ¢s a felszÁn m´g´tti alapformÀk irÀnti ¢rz¢kenys¢ge, a leÁrÀs menet¢be talÀn kiss¢ mer¢szen bevont J¢zusäPÀl viszonyon bel¡l, inkÀbb az elûbbihez
k´ti. Az elt´k¢lt akarÀsbÂl szÀrmaztathatÂ (r¢szben etikai meghatÀrozottsÀgÃ) komolysÀga n¢lk¡l´zi a humor feloldÂerej¢t. NÀdas talÀn ezen a ponton szÀmüzi magÀt a
felt¢telezett krisztusi egys¢gbûl, aminek indifferenciÀjÀban feltehetûleg a humor is
benne foglaltatik. Vagy pedig, hiÀnyk¢nt r¢szes¡lve az eg¢szbûl, ¢ppen a NÀdas-sz´vegek àfogyat¢kossÀgaiÊ (Ágy humortalansÀguk is) tarthatnak szÀmot a felfoghatatlan
kegyelmi mozzanatra? Ez az ¢rtelmez¢s azonban ä amellett, hogy az isteni kegyelem
pillanatÀt balga mÂdon az irodalmi formÀk megalapozÀsÀra hasznÀlnÀ, vagyis reflektÀlni prÂbÀlnÀ a k´zvetlent ¢s k´z´lhetetlent, ¢s a szerzû stÁlusÀnak egyik fû jellegzetess¢g¢t negatÁv elûjellel lÀtnÀ el ä kivezetne minket az irodalmi müvek erûter¢bûl,
ami m¢gis valamilyen fokÃ ´nÀllÂsÀgra ¢s elhatÀrolÂ kimondÀsra, mÀs szÂval stÁlusÀnak megvÀlasztÀsÀra k¢nyszerÁti az alkotÂt.
NÀdasnÀl a vallÀsos egys¢g tehÀt c¢lk¢nt, eddig m¢g nem megvalÂsulÂk¢nt, eszm¢nyi alakjÀban, EsterhÀzy ÁrÀsaiban pedig soha meg nem valÂsulÂk¢nt, f´ldi, reÀlis ¢s
t´rt¢neti formÀjÀban van jelen. EzÀltal EsterhÀzy alkotÀsainak egys¢gesÁtûereje a reÀliÀk vilÀgÀban, az irodalmi formÀkhoz k´t´tten, NÀdas eset¢ben viszont a formÀktÂl
elszakadva, egy tÀvoli ¢s ideÀlis jelent¢s-´sszef¡gg¢sben rejlik.
Ha azt a nehezen kifejthetû k¡l´nbs¢get, amit a k¢t szerzû müveinek vallÀsos r¢te-
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geiben ¢szlelhett¡nk, irodalmi kategÂriÀkkal kÁvÀnjuk leÁrni ¢s pontosÁtani, akkor c¢lszerünek Ág¢rkezik, hogy megkeress¡k vilÀgirodalmi ´sszef¡gg¢seiket. Ehhez, Lengyel P¢terhez Árt level¢ben, maga NÀdas kÁnÀl fel egy fontos szempontot: àThomas
Mann az utolsÂ, aki mindazt, amit eurÂpai kultÃrÀnak nevezhet¡nk, egys¢gk¢nt, zÀrt formak¢nt
¢rtelmezi.Ê NÀdas ÀhÁtott egys¢gk¢pzete ¢s ezzel egyidejü tapasztalata a t´rt¢netmondÀs
lehetûs¢geinek lehatÀrolt ÀllapotÀrÂl, a vilÀg- ¢s a szem¢lyis¢geg¢sz sz¢thullÀsÀrÂl,
Thomas Mann ¢s Musil k´z´tt, vagyis a n¢met nyelvü reg¢ny k¢t fontos huszadik szÀzadi paradigmÀja k´z´tt, egy sajÀtos müv¢szi utat teremt meg. Mik´zben ä egy Ãj egys¢g rem¢ny¢ben ä a polgÀri (¢s àk¢sû polgÀriÊ) l¢tez¢s formÀinak felszÁne m´g¢ hatol,
¢s a szem¢lyis¢get szembesÁti sajÀt illÃziÂktÂl megfosztott elesetts¢g¢vel, elker¡li azt
az irÀnyt, amit Thomas Mann ¢s Musil ellen¢ben, Hermann Hesse vÀzolt fel. NÀdas
reflektÀlt ÁrÂi alkata ellentmond egy olyan megoldÀsnak, ahol a megtalÀlt nyugvÂpont
teljes eg¢sz¢ben ¢rv¢nytelenÁti az epikumot, mivel azt Ãgy ¢rt¢keli ¢s bÁrÀlja, hogy felette Àll, nem pedig benne. Hesse kiv¢teles, kihegyezett tulajdonsÀgÃ (¢s nem àtulajdonsÀgok n¢lk¡liÊ) hûsei p¢ldÀzatszerü sorsuk beteljesÁtû aktusak¢nt rendszerint titkos tudÀs ¢s vÁziÂ birtokÀba jutnak, amely visszamenûleg a reg¢ny szÀmos r¢teg¢t (ekk¢ppen az epikai szÀlat is) fel¡lbÁrÀlja ¢s megsemmisÁti. Ez az ÁrÂi szerepvÀllalÀs a maga
irodalmi k´rnyezet¢ben, a manni ¢letmüvel pÀrhuzamosan, fontos szerepet t´lt´tt be
a hÀborÃ elûtti n¢met kultÃrÀban. TalÀn mai magyar irodalmunkban is àelf¢rneÊ egy
hasonlÂ, persze korhoz igazÁtott besz¢dmÂd ¢s vilÀglÀtÀs. De valÂszÁnü, hogy ez nem
NÀdas feladata lenne. EsterhÀzy az id¢zett NÀdas-lev¢l p¢ldÀi k´z¡l, a Thomas Mann-i
Ãt helyett inkÀbb a joyce-i stÁlusk´zpontÃsÀg egyik mai ´r´k´se, mivel reg¢nyei a
Laurence Sterne-tûl indulÂ, a hagyomÀnyos epikumot jÀt¢kosan Àt¢rtelmezû müvek
vonulatÀba illeszkednek. NÀdas müveinek ¢rt¢ke, noha mindig van t´rt¢net¡k, nem
az epikussÀgban, hanem az ÁrÂi lÀtÀs- ¢s lÀttatÀsmÂd tÀrgyiasÁtott ûszintes¢g¢ben rejlik
(Musil!). EsterhÀzy reg¢nyei pedig, annak ellen¢re, hogy nincsenek igazi, egys¢ges
t´rt¢neteik, m¢gis epikusabb term¢szetüek. (Nem epikusak, csak epikai term¢szetüek,
mint ahogyan a szerzû a szÂ ÀtfogÂbb, nem münemi ¢rtelm¢ben illette ezzel a titulussal
az öristent a HRABAL K¹NYV°-ben.) EsterhÀzy kiterjedt sz´vegfel¡letei adjÀk a formÀknak, ezek variÀciÂinak, vagyis az ÁrÂi invenciÂ jÀt¢kossÀgÀnak az idûbelis¢g¢t, müveinek sajÀtos epikus karakter¢t.
EsterhÀzy ¢s NÀdas ugyanazon irodalmi lehetûs¢grendszeren ¢s tradÁciÂn bel¡l k¢t,
bizonyos m¢rt¢kig egymÀsnak ellentmondÂ pozÁciÂt vÀlasztottak, amiket a tovÀbbiakban a hozzÀjuk rendelhetû t¢rbelis¢g ¢s az ebben mük´dû erûhatÀsok kategÂriÀival
prÂbÀlunk szeml¢ltetni, ami annak ellen¢re, hogy absztrakt ¢s szÀraz geometriai modellhez fog hasonlÁtani, talÀn ä a teremtû k¢pzelûerû Àltal ä alkalmazhatÂ az ettûl jÂval
gazdagabb ¢s r¢tegzettebb irodalmi sz´vegekre is. Az¢rt is van sz¡ks¢g a hatÀrozott
kategÂriÀkra, hogy a leÁrÀs ne vÀlj¢k a k¢t ÁrÂ Àrnyalt megk¡l´nb´ztet¢s¢v¢, a v¢gtelens¢gig folytathatÂ pÀrhuzamok sorÀvÀ, hiszen ezt müveikben ä sokkal avatottabb
kezekkel ä maguk is szÀmtalanszor megteszik. °s ez felkelti rem¢ny¡nket, hogy a rÂluk
valÂ ÁrÀs sem n¢lk¡l´zheti teljes eg¢sz¢ben az ÁrÀsmÂdjaikban rejlû izgalmassÀgot, ha
mÀsk¢ppen nem is, mint az illusztrÀlÂ id¢zetek segÁts¢g¢vel.
EsterhÀzy müv¢szet¢ben az àirodalomcsinÀlÀsÊ mÂdja, vagyis a megtett Ãt az elsûdleges, Ágy alkotÀsai rendszerint szinte tobzÂdnak a formÀk gazdagsÀgÀban. NÀdasnÀl
viszont a kifejez¢s vÀgya, ezen Àt pedig a c¢l ¢s az ok, a v¢g ¢s a kezdet a meghatÀrozÂ.
A k¡lsû t´rt¢netek m´g´tt nÀla mindig ¢rezhetû egy azzal ellent¢tes irÀnyÃ mozgÀs:
à...az ¢n valÂdi t´rt¢netem tûlem csaknem f¡ggetlen¡l, helyesebben az Àltalam Àt¢lt kis kalan-
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dokkal mintegy pÀrhuzamosan teljesedett be.Ê (EML°KIRATOK .) EsterhÀzy t´rt¢netiv¢ ¢s extenzÁvv¢ teszi ÁrÀsmüv¢szet¢t, ami egy sajÀtsÀgos fel¡leti kiterjed¢shez vezet, sz´vegeinek
l¢tez¢si mÂdjÀhoz: àAbszolÃt teret lehatÀrolt sÁkon ÀbrÀzolni: a reg¢nyÁrÂnak is ez a gondja.
Rend, ritmus, egys¢g. °pÁtkez¢s. StruktÃra, struktÃra, struktÃra.Ê (A CSATAK°PFESTý .) Ezen
a terepen az eligazodÀs ¢s a biztonsÀgos k´zleked¢s aranyszabÀlya Ágy szÂl: àCsak finoman, ¢ppen hogy ¢rintsd!Ê (BEVEZET°S .) MÀsfelûl pedig az intû atyai szÂ figyelmeztet e
viselked¢s vesz¢lyeire: àNe csÀcsogj, n´veled a kÀoszt!Ê (HAHN-H AHN GRñFNý PILLANTçSA .) NÀdas a müveiben mindig a fel¡let ¢s a t´rt¢netis¢g m´g´tti l¢nyeg el¢r¢s¢re t´rekszik, aminek t´k¢letes megvalÂsulÀsa valÂszÁnüleg egy olyan müv¢szettûl f¡ggetlen
eszm¢ny lenne, ami kultÃrÀnkban csak egyszer ´lt´tt testet, de àa s´t¢ts¢g nem fogadta
be aztÊ. Az EsterhÀzynÀl megfigyelt fel¡leti terjeszked¢s helyett olyan redukciÂt hajt
v¢gre, ami egy vertikÀlis irÀnyÃ mozgÀs irÀnti ig¢nyre enged k´vetkeztetni: àBelûlem azokban az ¢vekben hiÀnyzott mindennemü messzes¢g... °s hogyan lehetne valaki az ember k´zeli
dolgaiban jÀratos az istenek messzi dolga n¢lk¡l? A szar nem ¢r az ¢gig, csak gyülik ¢s t´pped.Ê
(EML°KIRATOK .) Figyelemre m¢ltÂ, hogy ennek a vÀgynak a bÀzisÀul egy aprÂl¢kosan
kimunkÀlt fel¡let ä hosszÃ-hosszÃ mondatainak sz´vev¢nye ä szolgÀl. M¢gis folyton
ennek a fel¡letnek a megsemmisÁt¢s¢re t´rekszik, szemben EsterhÀzyval, aki szemmel
lÀthatÂan remek¡l ¢rzi magÀt mondatai indÀzÂ sürüj¢ben. A k¢t ÁrÂnÀl mük´dû alapvetû dinamizmusok, amelyek EsterhÀzy prÂzÀjÀnak t¢rk¢p¢n a n¢gy vilÀgtÀj fel¢, NÀdasnÀl pedig egy vertikÀlis tengely ment¢n le- ¢s felfel¢ irÀnyulnak, mindk¢t esetben
egy jÂl elrendezett t¢rszerkezetet (irodalmi formÀt) hatÀroznak meg, amelyek a BEVE ZET°S -ben ¢s az EML°KIRATOK -ban nyert¢k el legsiker¡ltebb alakjukat. Az el¢rt t¢rszerkezetek alkotÂelemei ¢s legfûbb meghatÀrozÂi, a mondatok EsterhÀzynÀl csupÀn
a àl¢t¢rt illegetik magukatÊ, mÁg NÀdas àtisztess¢ges mondataitÊ a k¢pzelet ¢s a tapasztalat
helyes arÀnya hatÀrozza meg. EsterhÀzy mondatainak legfûbb jellemvonÀsa, ami egyben ÁrÀsmÂdjÀt is kialakÁtja, az a k´nnyeds¢g, aminek prÂzÀja horizontÀlis jellege ad szabad teret, mintegy kifutÂpÀlyÀt. NÀdas stÁlusÀban pedig ¢ppen a felfel¢ t´rt¢nû elrugaszkodÀs kÁs¢rletei miatt, az irodalmi formÀk gravitÀciÂs t´rv¢nyei szerint, jobban
¢rzûdik mondatainak neh¢zked¢se. Eszerint, megalkotottsÀguktÂl f¡ggûen, EsterhÀzy
mondatai a szÀrnyalÂ elegancia ¢s a hÀnyaveti k´nnyeds¢g k´z´tti sz¢les sÀvon helyezkednek el. NÀdas mondatai viszont a lenyüg´zû m¢lys¢g ¢s a fÀrasztÂ neh¢zkess¢g
k¢t v¢gpontja alapjÀn talÀlhatjÀk meg a hely¡ket.
A fentebb felvÀzolt irodalmi formÀk elûtt k¢t lehetûs¢g kÁnÀlkozik: vagy megmerevednek, ¢s lassÃ sorvadÀsnak indulnak, vagy pedig a benn¡k mük´dû dinamizmusok
(EsterhÀzy k´nnyeds¢ge ¢s NÀdas neh¢zked¢se), miutÀn felismert¢k sajÀt hatÀraikat,
Ãj t¢rszerkezetet hoznak l¢tre. NÀdas ¢s EsterhÀzy pÀlyÀjÀban jelenleg inkÀbb az elûbbi
vÀltozat jeleit figyelhetj¡k meg. EsterhÀzy ÁrÀsaiban mindent nagyon ¡gyesen old
meg, nyilvÀnvalÂan pÀratlanul sokat tud a mesters¢g¢rûl, valÂsÀggal àbelaktaÊ ä akÀr
egy csodÀlatos kertet vagy egy tÀgas rezidenciÀt ä a sz¢pirodalmat. Ez a fajta lakÀlyossÀg¢rzet azonban k´nnyen az irodalmi megszÂlalÀs kockÀzatvÀllalÀsÀnak lassÃ ¢s cs´ndes elveszt¢s¢hez vezethet. El¢gedett gazdak¢nt, aki term¢nyeit ¢venk¢nt begyüjti ¢s
¢rt¢kesÁti, vagy tisztes iparosk¢nt, akinek term¢kei a r¢gen megszokott minûs¢g v¢djegy¢t viselik magukon, EsterhÀzy bizony sok esetben az irodalmi ¢rintkez¢s k´zhasznÃ ¢s divatos csereeszk´zeiv¢ avatja müveit. Az ebbûl kin´vû folytonos izgalmi Àllapot
garantÀlja alkotÀsainak ÀllandÂ megbÁzhatÂsÀgÀt ¢s k´z´ns¢gsiker¢t. (ValÂszÁnüleg
mi, olvasÂk is elszoktunk a kockÀzatvÀllalÀstÂl.) De mindek´zben illegû-billegû mondatai t¢tj¡ket veszÁtik. EsterhÀzy a BEVEZET°S Âta, a nagyszerkezet hÁjÀn, csupÀn nyel-
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vezet¢nek ¢s artisztikus mondatainak sÃlyÀra vagy sÃlytalansÀgÀra bÁzza müveinek ¢rt¢k¢t. Ilyet¢nk¢ppen alkotÀsainak minûs¢ge, ami a stilisztikumban nehezen ÀllandÂsÁthatÂ, ´nism¢tlû processzussÀ, jobb esetben t¢maf¡ggû variÀciÂk sorÀvÀ vÀltozhat.
(EsterhÀzy stÁlusbravÃrjÀnak kiemelkedû p¢ldÀja a TIZENH°T HATTYöK cÁmü reg¢nye. A HRABAL K¹NYV°-ben az ÁrÂi technika esetlegess¢geinek meghaladÀsÀhoz k¢zenfekvû megoldÀs lehetett volna a f¢nyes irodalmi hagyomÀnyokkal rendelkezû angyalt¢ma. Az antik nemtelens¢g kereszt¢ny megtestesÁtûinek a megfest¢se azonban
EsterhÀzy reg¢ny¢ben nem ¢rte el azt az ellentmondÀsokon ¢s stÁluson tÃli harmÂniÀt,
ami p¢ldÀul Rilke el¢giÀiban meg¢rezhetû. HasonlÂk¢ppen v¢lekedhet¡nk a politikum lehetûs¢geirûl ¢s megvalÂsulÀsÀrÂl a HAHN-H AHN GRñFNý PILLANTçSA cÁmü reg¢ny kapcsÀn. Az utÂbbi müvek leg¢rt¢kesebb r¢teg¢nek a magÀn¢leti ¢s szem¢lyes
szÀlak kidolgozÀsa tünik, ami a k´zelmÃltban elûadott ¢s azÂta kistekercs-formÀban
is napvilÀgot lÀtott EsterhÀzyäD¢s-attrakciÂnak, az EGY Ný-nek az Àt¡tûerej¢t jelenti.)
NÀdas tÀvoli eszm¢nyre irÀnyulÂ, esetenk¢nt g´rcs´s ¢s humortalan akarÀsa sz¢lesen elterpeszkedû mondatainak h¡brisz¢ben nyilvÀnul meg. PÀrhuzamos ¢s ellent¢tes t¡k´rmondatai valami meghatÀrozatlanra irÀnyulnak, szükÁtik, illetve tÀgÁtjÀk k´r¡l´tte
a fogalmi mezût. A fogalmak zsÃfoltsÀga viszont sokszor k´vethetetlenn¢ teszi NÀdas
mondatainak gondolati vonalÀt, szÂhasznÀlata k¢ptelen lefedni vagy legalÀbbis ¢reztetni a m´g´tte meghÃzÂdÂ l¢nyegis¢get. (TalÀn az olvasÂ felk¢sz¡lts¢g¢t illeti a vÀd,
de ¢n p¢ldÀul NÀdas M°LABö cÁmü essz¢j¢t tÃl ezoterikusnak ä fogalmi ¢s szerkezeti
ezot¢riÀnak ä talÀltam, ¢s bÀnatosan lemorzsolÂdtam a meg¢rt¢s fonalÀrÂl.) A sz´vegen ¢s a mondatokon tÃlnûni akarÂ ä de benn¡k m¢gis megrekedû ä vÀgy a szem¢lyis¢g müvekhez füzûdû otthontalansÀg¢lm¢ny¢t sugallja. Ilyen ¢rtelemben m¢g nem
t´rt¢nt meg a àhazat¢r¢sÊ, mint ahogyan EsterhÀzy tÃlsÀgos otthonossÀga sem az OTTHON cÁmü essz¢je gondolatait igazolja. A kimondÀs v¢gtelenÁt¢se ¢s ennek a folyamatnak a stabilizÀlÀsa NÀdas masszÁv mondatszerkezeteinek az elsÃlyosodÀsÀhoz ¢s egyhangÃvÀ vÀlÀsÀhoz vezethet (ami nem zÀrja ki a benn¡k rejlû kompozicionÀlis ¢rt¢keket). A szerzû monumentÀlis mondatkonstrukciÂival szemben Àllnak ¢les tûmondatai, amelyek t´r¢keny ¢s bizonytalan (sokszor grammatikailag is meghatÀrozatlan) voltukban vÀllaljÀk a t´bb¢rtelmüs¢g ¢s a tovÀbbgondolhatÂsÀg kockÀzatÀt. SzÀmos esetben ¢ppen a r´vid, tagolatlan mondatok adjÀk meg az azokat megelûzû, n¢ha k´r¡lm¢nyesen terjeszkedû szerkezetek jogosultsÀgÀt a sz´vegben.
A k¢t ÁrÂ ¢letmüv¢bûl a fenti ¢rtelemben vett lakÀlyossÀg ¢s h¡brisz talÀn csak egy
olyan mozzanattal zÀrhatÂ ki, ami Àltal a siker¡ltebb alkotÀsaikat jellemzû, de lassan
megmerevedû alapmozgÀsok (a k´nnyeds¢g ¢s a neh¢zked¢s) Ãjra dinamikussÀ vÀlnÀnak,
¢s egy megÃjult, pezsgûbb irodalmi formÀt hÁvnÀnak ¢letre. Ennek a lehetûs¢gnek a
felvet¢se term¢szetesen k´nnyelmüs¢g az elemzû r¢sz¢rûl, hiszen e sorok esetleges logikÀjÀbÂl levonhatÂ labilis vÁziÂ ¢s az elk´vetkezendûkben megsz¡letendû EsterhÀzy¢s NÀdas-müvek valÂdisÀga aligha fedheti egymÀst. M¢gis ä erûsen rÀmutatva hipotetikussÀgÀra, teÂria voltÀbÂl fakadÂ megk¢rdûjelezhetûs¢g¢re ¢s mÀsodlagossÀgÀra
ä a tanulmÀny ezen a ponton meg szeretne engedni magÀnak n¢hÀny hatÀsk´r¢n tÃlnyÃlÂ gondolatot, amelyeknek esendûs¢g¢t nem lehet el¢gszer hangsÃlyozni.
EsterhÀzy oldott modora talÀn abban a kÁs¢rletben kaphatna pozitÁv szerepet, hogy
vajon epikÀja horizontÀlis sÁkjÀnak tud-e vertikÀlis kiterjed¢st adni, el tudja-e hagyni
a jelenlegi biztosat, ezt a sz¢pecsk¢n elsivatagosodÂ tÀgas kertet, a bizonytalan kedv¢¢rt. Az elegÀns elrugaszkodÀs kockÀzata jelenthetn¢ müv¢szet¢nek mindennapos
megÃjulÀsÀt, ahogyan errûl egy korÀbbi essz¢j¢ben jÀt¢kosan elm¢lkedik: à°s û, a le-
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vegû ura, mindennap f´lÀll a kopott trap¢zra, bajusza mulatsÀgosan billeg, drÀgÀim, Ágy szÂl
halkan, ¢s belefÃrja magÀt a levegû¢gbe, ¢rett¡nk meg persze magamagÀ¢rt.Ê (PETýFI, A L°GTORNçSZ .) Ezek szerint EsterhÀzy jÀt¢kossÀga, oldottsÀga ¢s led¢rs¢ge magÀba foglalhatja azt a fellazÁtÂ mozzanatot, ami az irodalmi formÀt olyan pozÁciÂba tudja helyezni,
ahol annak ÀllandÂ distanciÀltsÀga megszünik. A forma ´nmagÀn tÃli identifikÀciÂja
azonban az irodalom meg¢rt¢s¢nek csak az egyik mÂdozata, ami EsterhÀzy ÁrÀsainak
sokr¢tü gazdagsÀgÀban szigorÃan ¢rtendû. MindazonÀltal ezen lehetûs¢g ironikus tudata epikÀjÀnak term¢kenyÁtûje lehet. Az ebben az esed¢kes fejlem¢nyben k´rvonalazÂdÂ teljesebb t¢rk¢pzet megjelenik EsterhÀzy szÀmos ÁrÀsÀban. Errûl szÂl: à...a legenda,
mely szerint az ulmi templomtorony tetej¢n volna az ember a legk´zelebb az öristenhez...Ê, de
idevÀg a szerzû hatalmas, barokkos vÁziÂja CsÀth G¢za halÀlÀrÂl ¢s MagyarorszÀgrÂl:
àMagyarorszÀgot Ãgy kell elk¢pzelni, magyarÀzta CsÀth, mint aminek pereme van. Az¢rt Ágy,
hogy a sÀr ki ne folyj¢k belûle... Most volna jÂ: HAZA A MAGASBAN! ...Mint egy l¢gy a ragasztÂn f´l, bele-beleragadva... kilom¢terpapÁrrÀ n´vesztett millim¢terpapÁron mÀszott, mÀszott
Ïa v¢gtelens¢gnek ez a szeg¢ny-szeg¢ny szerelmeseÎ f´l a mennyekbe, az Istenh´z...Ê (HRABAL
K¹NYVE ; CSçTH G°ZA FANTASZTIKUS °LETE.) A müvek Ãj t¢rbelis¢ge talÀn egy kev¢ske
ellensÃlyt adna EsterhÀzy alapjaiban k´nnyed ¢s csapongÂ ÁrÀsmÂdjÀnak, ami a àsz¢pirodalomÊ ¢lm¢nyszerüs¢g¢nek ¢s ¢lettûl valÂ ¢rintetts¢g¢nek Ãj ä gazdag ÁrÂi inventÀrÀban eleddig csak virtuÀlisan megl¢vû ä irÀnyait tÀrnÀ fel. Ez a vÀltÀs esetleg magÀval vonhatnÀ a tradicionÀlis t¢mÀk (p¢ldÀul a kereszt¢ny hagyomÀny, a politika vagy
akÀr a szerelem ¢s a hÀzassÀg) ÃjbÂli feldolgozÀsÀt, vagyis az ÁrÂi technika elûtt megnyÁlhatna egy eddig rejtûzk´dû Ãt, a sorsszerüv¢ vÀlÀs Ãtja. A fenti felt¢telez¢s azonban
csak az EsterhÀzy-müvek egyik olvasatÀnak a tovÀbbgondolÀsa, ami szÀmos mÀs, ÁrÂi
vilÀgÀnak pazar gazdagsÀgÀbÂl fakadÂ olvasattal kieg¢sz¡lve adhat meg egy felt¢teles
j´vûbeli horizontot, ami valÂszÁnüleg jobban megk´zelÁtheti, de el nem ¢rheti a t¢nyleges alkotÀsok zsigerekbe hatolÂ eleven àigazsÀgÀtÊ.
NÀdas müv¢szet¢ben a vertikÀlis dinamika, a neh¢zked¢s esetleg abban a vÀltozÀsban jÀtszhatna k´zre, aminek eredm¢nye egy sz¢les mezûjü horizont lehetne ä kozmikus m¢retü szÀlkÀval Àtd´f´tt sivatagi tÀj. Ezen a kiterjedt talajon az ÁrÂi koncepciÂ
k´nnyebben elismern¢ a mondatok sÁkbeli determinÀltsÀgÀnak d´ntû k´vetkezm¢ny¢t, gravitÀciÂjukat, ¢s lassan visszat¢rne azok szerkezet¢hez; vagyis kiegyenlÁtûdne
a forma ¢s az anyag (¢lm¢ny, szerzûi vÀgy) eddigi ellentmondÀsa. A terjedelmes ¢s
r´vid mondatok egymÀsrahatÀsÀbÂl (a szerzû n¢hÀny szÂbÂl ÀllÂ k´zl¢sei a hosszÃ ¢s
k´r¡lm¢nyes szerkezetekkel hatÀsosan ¢reztetik sajÀt gûgj¡ket) szÀmtalanszor megsz¡letett mÀr ez a feloldÀs, amit ä a jelen tanulmÀny esendû ¢s megmosolyogtatÂ gondolatmenete alapjÀn ä NÀdas talÀn kiterjeszthetne a teljes müv¢szi formÀra is. De vajon az essz¢i t´bbs¢g¢ben fellelhetû pontossÀg ¢s ¢rz¢kenys¢g vÀlhatna-e ekk¢ppen
akÀr egy nagyobb epikai mü szervezûerej¢v¢? Eljuthatna-e ezÀltal NÀdas az ¢lm¢ny
megfogalmazÀsÀnak az ig¢ny¢bûl az irodalmi sz´veg belsû, l¢nyegi szerkezet¢ig, ¢s ezt
ki tudnÀ-e terjeszteni valamif¢le nagyformÀra? RealizÀlÂdhatna-e ez a felt¢telezett fordulat egy Ãjabb nagyreg¢nyben, ami talÀn egy szem¢lytelenebb t¢mÀrÂl szÂlna, talÀn
a mÁtosz formÀjÀban? (°s Ágy talÀn a sokkal kev¢sb¢ formÀhoz k´t´tt essz¢ maradna
az ¢lm¢nyszerü, k´zvetlen megnyilatkozÀsok terepe, ahovÀ NÀdas az alkotÂi erej¢t az
utÂbbi ¢vekben irÀnyÁtotta?) Ennek az Ãj horizontÀlis t¢rszerkezetnek (az epikai formÀnak) a megfest¢s¢t segÁthetn¢-e ä t´bbek k´z´tt ä a NÀdasnÀl oly ritkÀn tapasztalhatÂ humor? TalÀn a àtisztess¢ges mondatokÊ ´nirÂniÀja? TalÀn igen. °s ha nem? ValÂszÁnüleg nem. SzÀmunkra (olvasÂk ¢s boldogtalan kritikusok szÀmÀra) talÀn Ágy len-
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ne a legjobb. Hiszen NÀdas kockÀzatvÀllalÀsÀnak sÃlya ä ami alkotÀsainak ÀllandÂ szem¢lyes t¢tj¢t mutatja ä sokkal meggyûzûbb¢ ¢s ¢rt¢kesebb¢ tesz bÀrmif¢le vÀlasztÀst,
szemben a tanulmÀnyÁrÂ tÀmadhatÂ ¢s magÀnyos feltev¢seivel, amelyek m¢giscsak ¢s
v¢g¡l is csupÀn ¡gyefogyott prÂbÀlkozÀsai egy jelentûs ¢letmü k´r¡l, szem¢lyes vÀgyÀlmai f¢ny¢ben. (Az ¢p¡letes, mely abban a gondolatban van, hogy az irodalmi müvel
szemben soha nincs igazunk ä Kierkegaard utÀn szabadon.)
V¢gk´vetkeztet¢s¡l tehÀt korÀntsem akarjuk sugallni, hogy EsterhÀzy ÁrÀsmüv¢szet¢ben azt hiÀnyoljuk, ami a NÀdas¢ban megvan, tudniillik a neh¢zked¢st ¢s az ¢lm¢nyszerüs¢get, ¢s fordÁtva, NÀdasnÀl EsterhÀzy k´nnyeds¢g¢t ¢s formabûs¢g¢t. M¢gis, mindkettûj¡k jellemzû ¢s megvÀltozhatatlan ÁrÂi alkata egy olyan irÀnyÃ fejlûd¢si ¢s talÀn kiteljesed¢si lehetûs¢g elûtt Àll, amelyben k´lcs´n´sen ¢rv¢nyes tanulsÀgok ¢s talÀlkozÀsi
pontok keletkezhetnek. Ez tette lehetûv¢ t´bbek k´z´tt A SZíV SEG°DIG°I ¢s az °VK¹NYV tovÀbbgondolhatÂ dialÂgusÀt is. EsterhÀzy eset¢ben az irodalmi formÀkkal valÂ
kockÀzatvÀllalÀs elveszt¢se, NÀdasnÀl pedig az azokhoz k´tûdû otthonossÀg hiÀnya a jelen
sorok ÁrÂjÀban a hiÀnyok m´g´tt l¢vû lehetûs¢gek megvalÂsulÀsÀnak egyre erûs´dû
ig¢ny¢t kelti fel.
A fenti hipot¢zis beigazolÂdÀsa eset¢n azonban a k¢t ÁrÂ alapirÀnyultsÀga (a k´nynyeds¢g ¢s a neh¢zked¢s) megmaradna. EsterhÀzy megszokott humora ¢s nyelvjÀt¢kai, valamint a NÀdas-mondatok szerkezet¢ben rejlû etikai meghatÀrozottsÀg tovÀbbra is a fû szervezûereje lenne alkotÀsaiknak. Az Ãj dinamizmusok pedig valamely, ÁrÂi
alkatuktÂl jÂr¢szt f¡ggetlen, ÀltalÀnos n¢zûponthoz valÂ viszonyukban sz¡letn¢nek
meg. EsterhÀzy müv¢szet¢ben ezt az ÀltalÀnossÀgot egy sz´veghorizontjÀn tÃli elhÁvÀs
(¢s az elemzû itt m¢g nem csapott Àt misztikÀba!), NÀdasnÀl pedig a sz´veg belsû struktÃrÀjÀnak lehetûs¢grendszere ¢s t´rv¢nyei jelenthetn¢k, az irodalmi alkotÀs szerves
organizmusa. Ez a k¢tirÀnyÃ k´tûd¢s visszautal az °VK¹NYV -ben sugallt szerkezetre,
amelyben a sors ¢s a technika egy¡ttjÀt¢ka adnÀ a müv¢szetben a hiteles megjelenÁt¢st.
A k¢t t¢nyezû (ÀltalÀnos sors ¢s dinamikus, egy¢ni technika) kifejezû formÀt talÀlhat
a nagy (tradicionÀlis ¢s sorsszerü) t¢mÀkban. Ennek az eljÀrÀsnak a v¢geredm¢nye
egy olyan teljess¢g lehetne, amely feloldhatnÀ az irodalom ¢s a valÂsÀg, a forma ¢s az
anyag (¢lm¢ny) antinÂmiÀjÀt, vagyis egy komplex mü keretein bel¡l ¢rtû pÀrbesz¢dbe
ÀllÁthatnÀ ûket.
Mai irodalmi tudatunk modernitÀson tÃli, de ahhoz m¢gis stabilan k´tûdû pozÁciÂjÀbÂl szÀmüzi, illetve ÀtminûsÁti kultÃrÀnk nagy korszakainak a t¢mÀit. Az eredeti,
k´z´ss¢gi ¢s egzisztenciÀlis meghatÀrozottsÀgÀbÂl kiszakadt, ´nmagÀra zÀrulÂ irodalom egyik (talÀn manapsÀg a legaktuÀlisabb) lehetûs¢ge az ´nÀt¢rtelmez¢sre, hogy a
r¢gen elfeledett t¢mÀkat ¢s a hozzÀjuk k´tûdû irodalmi tradÁciÂkat Ãjra felfedezze, ¢s
egyre tisztÀbb formÀkban r´gzÁtse. TalÀn ez az Âhaj Âvatosan felvethetû NÀdas ¢s EsterhÀzy nyitva ÀllÂ ¢letpÀlyÀjÀt illetûen is. Kettej¡k k´z¡l inkÀbb NÀdas hajlik ebbe az
irÀnyba, hiszen el¢g csak k¢t legutÂbbi hosszabb müv¢re gondolnunk, AZ °GI °S F¹LDI
SZERELEMRýL -re ¢s a PçRBESZ°D -re, amelyekben ûsr¢gi t¢mÀink, a szerelem ¢s a barÀtsÀg modern kori (vagy modern utÀni?) aktualitÀsÀt gondolta Ãjra v¢gig. A SZíV SEG°DIG°I -nek az ÁrÂja viszont a TIZENH°T HATTYöK Âta elhagyni lÀtszik azt a mer¢szs¢g¢t, amivel a nagy t¢mÀkat egy jellegzetes esterhÀzys felhanggal megfejelve stilizÀlta
sz¢pirodalommÀ.
Annyit biztosan megÀllapÁthatunk a k¢t szerzûrûl, hogy most a keres¢s ¢s a kisebb
l¢pt¢kü kecsegtet¢sek idûszakÀt ¢lik. De ha alkotÀsaikban ¢rzûdik ÁrÀsmüv¢szet¡k
alapvetû neh¢zs¢geinek az arÀnya, akkor talÀn megtorpanÂ ¢letmüv¡k f¢ny¢ben ä
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ments¢g¡l ¢s Ág¢ret¡l ä megkapja ¢rtelm¢t a jelen eszmefuttatÀs cÁm¢¡l szolgÀlÂ id¢zet: àVajha elszenvedn¢tek tûlem egy kev¢s balgatagsÀgot!Ê (PçL APOSTOLNAK A KORINTHUSBELIEKHEZ íRT MçSODIK LEVELE, 11.1) (Mivel PÀl mondata a kimondÀs ¢s a megszÂlalÀs ´r´k dilemmÀjÀt ¢rinti, a benne rejlû Âhaj talÀn e sorok ÁrÂjÀt is megilleti, megadvÀn erûsen vitathatÂ k´vetkeztet¢seinek jogÀt a konfessziÂra, az eln¢z¢sre ¢s az elvisel¢sre, vagy talÀn ä adnÀ isten! ä a meg¢rt¢sre.) °s Ágy talÀn nem hiÀbavalÂ annak
a folyamatnak a felt¢telez¢se sem, amely a k¢t mü k´z´tti pÀrbesz¢dben r´gzÁti aggÂdÂ
gondolatmenet¡nk tÀrgyÀt: kortÀrs irodalmunk ¢s a nagy t¢mÀk egy¡ttl¢tez¢s¢nek
az es¢lyeit.

BÀlint Tibor

EZ IS ELMENT VADçSZNI
Hamudius ezÃttal sem kapta meg a Nobel-b¢kedÁjat, amelyet ¢vek Âta Ãgy ÀhÁtott,
mint elejtett medv¢ben a vilÀgrekordp¢ldÀnyt, ¢s a d´nt¢s napja elûtt m¢g a szÁve is
elfordult benne, m¢g a mÀja is remegett, mikor pedig megtudta az eredm¢nyt, ´klendezni kezdett, de m¢g a hÀnyÀs inger¢n is Àts¡v´lt´tt belûle az indulat, s kez¢t elkapva a szÀja elûl, k¢ken-z´lden hadonÀszott:
ä Tiltakozom!... Pukkadjon fel ¢s szÀradjon ki a napon az a fekete varasb¢ka!... TalÀn û ¡ltette le az arabokat a zsidÂkkal egy asztalhoz csÂlentet enni?!... ý b¢kÁtette
´ssze a vilÀg egyik fel¢t a mÀsikkal?!
D¡hrohamÀban ezÃttal is a hatalmas vadÀszterembe menek¡lt, amely r¢gÂta inkÀbb gazdagon berendezett term¢szetrajzi szertÀrnak, Àllattani mÃzeumnak tünt, ¢s
ahol a fegyverek mellett mÀr nemcsak kirÀlyagancsok, k¢taraszos agyarak, kifeszÁtett
vagy leterÁtett bûr´k hirdett¢k a diktÀtor erdei v¢rengz¢seinek eml¢k¢t, de a kit´m´tt
medv¢k, vaddisznÂk, farkasok, a pusztulÀsra Át¢lt ritka vÁzimadarak, a rÂzsÀsg´d¢nyek, pÀsztorg¢mek, ¢kfarkÃ rablÂsirÀlyok is. Mikor jelentett¢k neki, hogy a csodÀs
vÁzivilÀgban f´lfedezt¢k az utolsÂ r¢tisas r¢gÂta keresett f¢szk¢t, eln´ki helikopter¢vel
a Duna-deltÀban szÀllt le, ¢s a Szentgy´rgy-Àgon jachtjÀrÂl lûtte le a hÁmet is, a tojÂt
is, hogy azutÀn mÀr csak û k¢rkedhess¢k e trÂfeÀkkal, s a k¢t ÂriÀsi madÀr azÂta a
vadÀszterem mennyezet¢nek magassÀgÀban terjesztette sz¢t k¢t ¢s f¢l m¢ternyi sz¢les
szÀrnyÀt.
Hamudius most v¢gigs¢tÀlt a mesters¢ges bozÂtban vÀgott ´sv¢nyeken, a dÁszcserj¢k, pÀlmafÀk k´z´tt, s noha ez a s¢ta mÀskor kiss¢ megnyugtatta, ¢s hatalmÀnak tudatÀt is visszaadta, ezen az est¢n f¢lelem fogta el, izzadni kezdett, ¢s a nyakÀt behÃzva
pillantgatott ide-oda; m¢g a dermedt Àllatok is r¢mÁtett¢k Ágy, fegyver n¢lk¡l, k¢zbe
valÂ n¢lk¡l, a magasles fedez¢ke ¢s a g¢ppisztolyos leg¢nyek k´zels¢ge n¢lk¡l. Nicoleta
reggel Âta tudta, mi bÀntja az ElvtÀrsat, utÀnalopakodott, ¢s az egyik ´sv¢ny v¢g¢ben,
ahol hatalmas medve Àgaskodott tÀmadÂn, hÀtulrÂl hirtelen magÀhoz ´lelte az eln´k´t; Hamudius ¢pp megÀllt, gyanakvÂn, f¢l¢nk idegenked¢ssel m¢regette a sz´rnyü
Àllatot, mintha m¢g ezutÀn kellene lelûnie, m¢g besz¢lt is magÀban, ¢s suta kez¢t megemelintve olyasmit motyogott, hogy àmaradj veszteg, bolond!Ê, aztÀn, mintha a vÀ-
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ratlan szorÁtÀs vÀlasz lett volna a figyelmeztet¢s¢re, f´lkiÀltott, kit¢pte magÀt a hitvesi
karokbÂl, ¢s oldalt ugrott; de az asszony csak mosolygott a nagy szÀjÀval ¢s a sÀrga
szem¢vel.
ä Mindig mondtam, drÀgÀm, ¢s az orvosok is ´r´kk¢ mondjÀk, ha melletted vagyok, nem kell f¢lned!...
Odal¢pett hozzÀ, ¢s lapos, kiterjedt medenc¢j¢nek ´bl¢vel szinte magÀba zÀrta az
aprÂ embert, mell¢nek ernyedt t´mlûit annak arcÀhoz szorÁtotta; m¢g t´kmagÀruslÀny korÀbÂl ´smerte a f¢rfiÃi indulat lecsillapÁtÀsÀnak sokf¢le mÂdjÀt, s egyre csak
mosolygott:
ä Hallottam, hogy olvasod a medvezsoltÀrt itt a tÀmadÂ mackÂ elûtt, ¢s mÀr azon
voltam, hogy keresztbe szaladok az ´sv¢nyen, hÀtha meglûsz engem...
Tudta, hogy magukban vannak, hiszen a t´bb zÀrra csukÂdÂ ajtÂt a sajÀt kulcsÀval
nyitotta ki, m¢gis k´r¡lpillantott, aztÀn eg¢szen k´zel hÃzÂdott Hamudiushoz, ´szszesodort nyelv¢t megp´rgette a f¢rfi f¡l¢ben.
ä R¢gÂta vÀgyom rÀ, hogy egyszer itt szeretkezz¡nk, az Àllatbûr´k´n, a cserj¢k ¢s
a pÀlmÀk alatt; de te mindig ¡res h¡lznivel t¢rsz vissza hozzÀm a vadÀszatokrÂl, ¢s ha
ilyenkor el akarsz is ejteni, oly kimer¡lt vagy, hogy cs¡t´rt´k´t mond a puskÀd... ä
suttogta, ¢s amikor ElvtÀrs elv´r´s´dve f´lpillantott rÀ, lÀtta, hogy nyestkutyaorra
megremeg, szeme sÀrgÀja, akÀr a f´lpattant madÀrtojÀs¢, mÀr-mÀr alÀfolyik ¢lveteg
arcÀban ennek a nûst¢nynek, akinek mÀr hÀrom nagy gyereke van. Nem tudta, mik¢nt viselkedj¢k, csak hogy elhÀrÁtsa az asszony tovÀbbi k´zeled¢s¢t, ¢s kiabÀlni kezdett:
ä A hitvÀny sv¢dek megint becsaptak, ¢s valami Tutunak vagy T¡t¡nek Át¢lt¢k oda
a dÁjat, egy afrikai lepraf¢szeknek ä egy imÀdkozÂsÀskÀnak!...
Ekkor mÀr Nicoleta is beleunt a pajzÀn jÀt¢kba, er¢lyesen f¢lrefordult, ¢s û is felkiÀltott nûi ´n¢rzete m¢ly¢rûl:
ä HÀnyszor mondtam neked, hogy a diplomatÀink egy fingot sem ¢rnek, itt az Ãjabb
bizonyÁt¢k: ¢vek Âta ezt a csek¢lys¢get is k¢ptelen elint¢zni a sok her¢lt!... No de vÀrj
csak, meglendÁtem ¢n a seprüt k´z´tt¡k, ¢s olyan nagytakarÁtÀst v¢gzek, hogy megemlegetik! Aki nem k¢pvisel benn¡nket m¢ltÂn a vilÀgban, menjen kapÀlni!
Mielûtt azonban elhagytÀk volna a vadÀsztermet, Nicoleta m¢gis megenyh¡lt, ¢s
belekarolt az ElvtÀrsba.
ä Tudom ¢n, mi gyÂgyÁtanÀ meg a FiÃkÀt, ¢s mÀr van is egy meglepet¢sem szÀmÀra!
ä cs¡cs´rÁtette kislÀnyosan az ajkÀt. ä Int¢zkedtem, hogy s¡rgûsen szervezzenek egy
NAGY MEDVE-bizottsÀgot, melynek egyetlen dolga a vilÀgrekordmackÂ felkutatÀsa,
hogy puskav¢gre kaphasd a r¢g ÀhÁtott csodap¢ldÀnyt!...
Az eln´ki Tavasz-palotÀtÂl n¢gyszÀz kilom¢ternyire, CsÁkalmÀs megye elsû titkÀra,
Hodos elvtÀrs egy hajnalon ledobta magÀrÂl a paplant, hÀzik´peny¢be bÃjt, ¢s borzos-morcosan kiment az erk¢lyre. N¢zte a k¢kessz¡rke pÀrÀban lebegû tÀvoli erdûs¢get, amely nemsokÀra fel¢je Àrad, ¢s talÀn el is s´pri, mint a T¢li reg¢ben, s egy pillanatig Ãgy tünt neki, hogy forrÂ cujkÀban pÀrolt borÂka szagÀt ¢rzi, azt a sajÀtos pÀrlatot, amely Hamudius vadÀszata idej¢n a tÀjat Àthatja az ¢p¡letek falÀtÂl a lelkekig,
nyugtalansÀgot ¢s f¢lelmet ¢bresztve mindenkiben, akinek r¢szt kell vennie az esem¢ny elûk¢szÁt¢s¢ben. M¢g az este megj´tt a szigorÃan bizalmas ¡zenet, hogy az ElvtÀrs az ûszi napokban munkalÀtogatÀst tesz a megy¢ben, ¢s ezÃttal vadÀszni is Âhajt,
sût a vilÀgrekordmedve elejt¢s¢t tüzte ki c¢lul.
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Hodos egyre d¡h´sebben markolta a korlÀt hideg vasÀt, mert tapasztalta, mennyi
lÂtÀs-futÀssal, kapkodÀssal, ¡v´lt´z¢ssel, fenyegetûz¢ssel jÀr egy-egy ilyen lÀtogatÀs,
mennyi idû ¢s p¢nz elherdÀlÀsÀval, hogy miutÀn az eln´k meg¢pÁttette a legmagasabb
müutat a Fogarasi-havasokon Àt Olt¢niÀba, a sz¡lûf´ldj¢re, ¢s a DunÀt ´sszek´t´tte a
Fekete-tengerrel, elejthesse a LEGESLEGNAGYOBB medv¢t is; de mi haszna a fellegekbe veszû Ãtnak, ha a kûzuhatag mÀr eddig ´t tucat embert temetett maga alÀ, ¢s
t´bb jÀrmüvet lesodort a szakad¢kba, mik´zben az alagutakat el´nt´tte a vÁz, mi haszna a csatornÀnak, ha a k´lts¢g szÀz esztendû alatt sem t¢r¡l meg, ¢s ki lÀtja majd hasznÀt a rekordmedv¢nek a suszteren kÁv¡l?...
Hodos ¢rezte, hogy Hamudius nemigen kedveli ût, mert egy erd¢lyi magyar nût
vett feles¢g¡l; igazi diÀkszerelem volt ez, m¢g a k´zgazdasÀgi fûiskolÀn ismert¢k meg
egymÀst MÀriÀval, ¢s t´bb¢ senki sem vÀlaszthatta el ûket; az ElvtÀrs tudta ezt, m¢gsem
ellenezte a kinevez¢s¢t, ¢s n¢gy ¢v alatt nem is vÀltotta le, hiszen senki sem ismerte
Ãgy a k´rnyezû erdûs¢geket, ¢s senki sem szervezte meg Ãgy a vadÀszatait, mint û; de
megtürte ÀllÀsÀban az¢rt is, mert ez a megye volt vadakban a leggazdagabb, itt rem¢lte
elejteni a megÀlmodott medv¢t, ¢s hajtÀs k´zben vagy a vadÀszhÀzakban egy-egy pohÀr cujka mellett mindig megtudta tûle azt, amit a t´bbi elsû titkÀr takargatott, s bÀr
s¢rtette a nyÁltsÀga, komoran, de szÂtlanul hallgatta v¢gig a beszÀmolÂit. Hodosnak
ez a csek¢lyke bizalom is jÂl j´tt, sajÀt hÀza tÀjÀn ¢rezhette magÀt a megy¢j¢ben, ahol
sz¡lei is ¢ltek, embereken segÁthetett, figyelhette a milÁcia ¢s a szekuritate àmagÀnvÀllalkozÀsaitÊ, ¢s MÀria vallomÀsai alapjÀn bizton eligazodhatott az iskola¡gyekben ¢s
sok mÀs k¢nyes k¢rd¢sben.
Most a szobÀjÀba ment, meggyÃjtotta az asztali lÀmpÀt, ¢s megint tanulmÀnyozni
kezdte a titkos leiratot, a TÁzparancsolatot, ahogy û nevezte, hiszen ¢ppen tÁz utasÁtÀs
volt benne:
1. Azonnal dolgozzanak ki munkatervet a szekuritate ¢s a milÁcia r¢sz¢re, ¢s l¢tesÁtsenek helyi parancsnoksÀgot, hogy kieg¢szÁts¢k vele a feladatok tev¢kenys¢gi k´r¢t.
2. Elemezz¢k a lakossÀg hangulatÀt, kÁs¢rj¢k figyelemmel a diÀkok magatartÀsÀt ¢s
a hitfelekezetek viszonyulÀsÀt, leszÀmÁtva az ortodox egyhÀzat, amely mindig lojÀlis
volt a pÀrt politikÀja irÀnt.
3. Meg kell ismerni az el¢gedetlenkedûket, tÀj¢kozÂdni kell a nemkÁvÀnatos k¡lf´ldiek szÀllÀshely¢rûl ¢s mozgÀsÀrÂl. A vesz¢lyes elemeket fel¡gyelet alÀ kell helyezni az
ElvtÀrs lÀtogatÀsa elûtt.
4. Eg¢szs¢g¡gyi csoport ellenûrizze a vadÀszhÀzakat, hÀromÂrÀnk¢nt vegyenek vÁzprÂbÀt az ivÂvÁzbûl, ¢s a laboratÂriumi eredm¢nyt k´z´lj¢k a bel¡gyi szervekkel.
5. Az intenzÁv osztÀlyon l¢tesÁtsenek k¡l´nleges egyÀgyas szobÀkat, tartal¢koljanak
nagy mennyis¢gü k¡lf´ldi gyÂgyszert, ¢s a vadÀszat idej¢n a legk¢pzettebb orvosok
teljesÁtsenek szolgÀlatot.
6. A lÀtogatÀs elûtt oldjanak meg jÂ n¢hÀny Ãtlev¢lk¢r¢st, adjanak el 1500ä2000
aragÀzpalackot a r¢gebben vÀrakozÂknak.
7. Az ¡nnepi fogadtatÀs idej¢re az ¡zleteket lÀssÀk el hÃssal, hentesÀruval, osszanak
lisztet, olajat, Vinga csokolÀd¢t, kakaÂt, szemesborsot; a kenyeret s¡ss¢k ki jÂl, ¢s legyen feh¢rebb.
8. EzÃttal valamivel nagyobb mennyis¢gben lehet forgalmazni finomabb sz´veteket, kÁnai selymet, frottÁrt´r¡lk´zût.
9. Gondoskodni kell arrÂl, hogy az autÂbuszok menetrend szerint, a legpontosabban k´zlekedjenek.
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10. Minden eszk´zzel meg kell akadÀlyozni, hogy a fogadtatÀs sorÀn f¢lkegyelmüek
ker¡ljenek az ElvtÀrs ÃtjÀba, ¢s zagyva besz¢d¡kkel vagy ostoba k¢r¢seikkel zavart keltsenek!!!
Az elsû titkÀr tudta, hogy a lÀtogatÀsig m¢g sok utasÁtÀst kap, akÀrcsak az utolsÂ
vadÀszat elûtt is, amikor egy h¢t alatt aszfaltozni kellett a magaslesig vezetû erdei utat,
s k´zben megemelni a vÀrossz¢li temetû betonkerÁt¢s¢t, amelynek k´zel¢ben az eln´k
elhaladt, mert a tÀj¢koztatÂ szerint Hamudiust lÀthatÂan lehangolja a fejfÀk, sÁrk´vek
erdej¢nek k´zels¢ge, hisz az elmÃlÀs gondolatÀt ¢breszti benne. Ezekhez k¢pest mÀr
csek¢lys¢g volt a zenekarok alkalmi müsorrendj¢nek Àttekint¢se, a kenyeret ¢s sÂt
odakÁnÀlÂ emberpÀrnak ¢s annak a k¢t-hÀrom pionÁrnak az elk¡l´nÁt¢se a csalÀdjuktÂl ¢s orvosi megfigyel¢se, akikhez az ElvtÀrs majd lehajol, hogy megpuszilja ûket, ¢s
kivegye g¢mberedett ujjaik k´z¡l a virÀgcsokrokat.
Az elsû titkÀr eml¢kezett arra, amikor hÀrom hajtÀsban kilencven vaddisznÂt ¢s
negyvenhat ûzet ejtettek el Hamudius¢k, a kocÀk k´z¡l pedig kilenc malacozÂ volt,
hisz azok is ott t¡lekedtek nagy hasukkal s m¢g nagyobb ¢tvÀgyukkal a f´lhalmozott,
aranylÂ kukoricacs´vek k´r¡l. Az oktalan m¢szÀrlÀs utÀn olyan volt az erdû, mintha
aknazÀpor vonult volna Àt felette, roncsolt lÀbÃ, t´r´tt gerincü vadak hevertek szertesz¢t, az ûzek szem¢ben megdermedt az ¢g k¢kje vagy a lomb z´ldje. Egy mÀsik alkalommal medv¢re vadÀszott Hamudius Enver Hodzsa tÀrsasÀgÀban. SzÀz´tven erd¢szt, hivatÀsos vadÀszt ÀllÁtottak oda hajtÂnak, akik inkÀbb favÀgÂknak lÀtszottak,
mert nem volt nÀluk fegyver, nehogy elt¢vedt golyÂ ¢rje a n¢p hûn szeretett fiÀt. Hajnalban indultak el a falubÂl, fejsz¢t, fokost szorongattak, s ott sz¢gyenkezett k´z´tt¡k
Csoma çron fûvadÀsz is, egyenruhÀban, puska n¢lk¡l; de hÀt ez volt a parancs, reÀ is
vonatkozott, s most Ãgy Àllt a kez¢ben a fejsze, mintha mankÂra tÀmaszkodna, holott
m¢g nem szorult istÀpra a szÀlegyenes, ´reg sz¢kely. TÁz Âra k´r¡l helikopter kelepelt
Àt az erdû f´l´tt, nemsokÀra l´v¢s jelezte a hajtÀs kezdet¢t, ¢s az emberek elindultak:
a fat´rzseket kopogtatva, krÀkogva, k´h¢cselve vonultak. Egy idû utÀn a Melegv´lgybe ¢rtek, ahol ¢rett vackor fanyarkÀsan erjedt illata szÀllt, a v´lgy v¢g¢ben pedig, a
vÁzmosÀsnÀl csÁpûs medveszag Àradt fel¢j¡k a jÂl kihevert teknûkbûl. Odafent a magaslesn¢l most egymÀs utÀn t´bb l´v¢s d´rrent: Hamudius hÀrom dupla cs´vü elefÀntpuskÀval dolgozott, k¢t szakavatott t´ltû nyÃjtogatta kez¢be a fegyvereket. Mikor
a hajtÂk ki¢rtek a ciheresbûl, ism¢t szÀlas b¡kkerdûben kapaszkodtak f´lfel¢, de alighogy nekilend¡ltek, mindjÀrt a l´v¢sek utÀn hatalmas medve ereszkedett alÀ a meredek oldalon; hÀtÀt f´lpÃposÁtotta, tÀtott szÀjjal lihegett, ¢s Csoma çron mÀr tudta,
hogy a mÀjÀt szaggatta meg a golyÂ. Az Àllat is meglÀtta ût, v¢szes ordÁtÀsa v¢gigzengett
az erdûn, Ány¢t f´lvonva megmutatta kacornyi t¢pûfogait, s bÀr sÃlyosan megs¢r¡lt,
¡getve k´zeledett a vadÀszmesterhez. Csoma beugrott egy fa m´g¢, k¢t mar¢kra fogta
a fejsz¢t, de amikor le akart sÃjtani, annak a vasa beakadt egy b¡kkfaÀgba, ¢s a medve
mancsa szikladarabk¢nt zuhant a test¢re; m¢g elest¢ben is t¢pte-szaggatta a gy´trelemtûl f´lbûsz¡lt vadÀllat, mÁg lehÀntotta rÂla a hÃst, de Hamudiusnak nem volt szabad tudnia az ilyen esetekrûl, ¢s pÀr nap mÃlva jÂ hangulatban, rep¡lûg¢pen k¡ldte
el HodzsÀnak a romÀn mesterszakÀcs remek¢t, az ez¡sttÀlon f´ldÁszÁtett medvetalpkocsonyÀt s pÀr h¢ttel rÀ a kik¢szÁtett bûr´ket.
A titkÀr a TÁzparancsolat tanulgatÀsa k´zben id¢zte fel ezeket, s d¡h´ngve gondolt arra,
hogy alig heverte ki a megye a t´bbi lÀtogatÀst, mÀris a nyakÀn van a NAGY MEDVE!
HiÀba pusztÁtotta ki az ElvtÀrs a mackÂk fel¢t, az ilyen vadÀszatok utÀn mindig csalÂdottan billegtette ujjai k´z´tt a pÀlinkÀspoharat, s albÀn barÀtjÀnak kiss¢ mÀr pityÂ-
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kosan el is panaszolta, hogy ezer elejtett Àtlagmedve sem ´r´m szÀmÀra, amÁg meg
nem l´vi azt az egyetlenegyet, az IGAZIT, amÁg meg nem d´nti a vilÀgrekordot.
Ekkoriban hÁvta ´ssze Nicoleta a medv¢s megy¢k fû k¢pviselûit, s megszervezte a
NAGY MEDVE-bizottsÀgot, amely r´gt´n hatÀrozatot is hozott: ha az ElvtÀrs vilÀgrekordmedv¢re vÀgyik, azt kell l´vetni vele, ha fene fen¢t eszik is! Csakhogy az ilyen
ÂriÀsi ragadozÂ nagyon ritka, s Ágy aztÀn Hamudius birodalmÀban nem ok n¢lk¡l alakult ki minden erdûvid¢ken a vaddisznÂk, medv¢k, szarvasok àbetanÁtÀsaÊ, hiszen a
vezetû aktivistÀk tudtÀk, ha szer¢nyebb lesz a zsÀkmÀny, meginognak az ÀllÀsok, sz¢kek zuhannak a m¢lybe, lelassulnak az elûl¢ptet¢sek, sût megrovÀsban r¢szes¡lhet az,
akirûl kider¡l, hogy hanyagsÀgot tanÃsÁtott a lÀtogatÀs idej¢n.
ä Tegyenek meg mindent, ¢s m¢g annÀl is t´bbet! ä adta ki a parancsot a vÀllalkozÀs¢rt felelûs bukaresti fûn´k, Hamudius¢k rokona, egy k´v¢rke, akaratos v¢nember,
akivel pihenûnapon titokban zsÁrt bele BalÀzst jÀtszottak, mert csak ezt ismert¢k, s akit
a hÀta m´g´tt az elvtÀrsak LÂbabnak csÃfoltak. ä P¢nz nem szÀmÁt, mindent a kincstÀr
fedez, m¢g ha valutÀrÂl lesz is szÂ. TehÀt ´tnaponk¢nt jelent¢st k¢rek!
öj etetûk, magaslesek ¢p¡ltek, ¢jjel-nappal ÀllandÂ szolgÀlatban figyelt¢k a medv¢ket, s LÂbab a homlokÀt komor gyanakvÀssal rÀncolva olvasta a beszÀmolÂkat: Vannak sz¢p, erûsen fejlett medv¢ink, de egyik¡k sem indulhat a vilÀgbajnoksÀgon...
ä Ki kell vÀlasztani k´z¡l¡k a legtehets¢gesebbet! ä ¡zent vissza szigorÃan a tÀvoli
irÀnyÁtÂ. ä °s azokat tÀplÀlni kell, amÁg akkorÀk nem lesznek, mint egy-egy vÁzilÂ vagy
elefÀnt, a betyÀr mindenit!...
Nicoleta, a tudÂs vegy¢sz, aki mÀr tizenn¢gy k¡lf´ldi egyetem dÁszdoktora volt, tudta, mi a k´vetkezû l¢p¢s: laboratÂriumokat szereltetett fel k¡l´n´s tÀpok elûÀllÁtÀsÀra,
dÃsÁtott k¢szÁtm¢nyeket hozatott nyugatrÂl, s abba hormonokat, vitaminokat, csÀbÁtÂ
Ázanyagokat kevertek. Egy ideig hÁztak is a medv¢k, de aztÀn rÀuntak a mesters¢ges
kosztra, kelletlen¡l, ¢tvÀgytalanul bele-beletÃrtak, ¢s sovÀnyodni kezdtek, mint t¢li
Àlmaik idej¢n, amÁg Ãjabb parancs nem j´tt: a gondozÂk adjanak friss hÃst a mackÂknak, t´mj¢k ûket, amÁg sz¢t nem repednek, ¢s az utasÁtÀsra a megyei pÀrtszervek gazdasÀgi osztÀlya egy-egy m¢nest kitevû, elv¢nhedt geb¢t vÀsÀrolt ´ssze; a lovakat letaglÂztÀk, odavontattÀk a szabadt¢ri à´netetûkh´zÊ, s mikor LÂbab ism¢t ¢rdeklûd´tt,
mÀr egy kis rem¢nyked¢s rezzent meg a hangjÀban.
ä Nos, hogyan fejlûdnek a macik?... Ugye, k¢rtem, hogy ÀllandÂan jelezz¢k a sÃlygyarapodÀst!... Mit csinÀlnak maguk ott a vadonban?... TalÀn seggrepacsit vagy vigahetest jÀtszanak?!...
A ked¢lybe g´ngy´lt szigorÃsÀgra t¢tova, bÀtortalan vÀlaszt kapott a megbÁzottaktÂl:
ä Nûd´g¢lnek, g´mb´ly´dnek a barÀtaink, de mi, akik naponta lÀtjuk ûket, nem
tudjuk pontosan megÀllapÁtani a gyarapodÀst...
E bevallÀs utÀn Nicoleta ´sszen¢zett LÂbabbal, s mÀris f´lf¢nylett sÀrga szem¢ben
a megoldÀs: talajba s¡llyeszthetû, ÀlcÀzott m¢rlegeket rendelt Sv¢dorszÀgbÂl, hogy
azok k¢pernyûj¢rûl aztÀn dekÀra leolvashassÀk az Àllatok sÃlyÀt a magaslesen strÀzsÀlÂk, s mert a pontozÀsnÀl a medve bundÀja is szÀmÁt, a k´zponti irÀnyÁtÂ hamarosan
videokamerÀkat ÀllÁttatott a leshelyekre, hogy azutÀn gyorsfutÀr vigye naponta k¢tszem¢lyes rep¡lûg¢pen a r´vidfilmeket a medv¢k k¡llem¢rûl, a gyarapodÀs g´rb¢j¢vel egy¡tt; de m¢g Ágy sem szÀlltak fel a gondok felhûi a szabadban megterÁtett hatalmas asztalok k´r¡l, hiszen az Ázletes tÀp meg a friss lÂhÃs szaga odacsalogatta a t´bbi
medv¢t is, s hÀrom-n¢gytucatnyi ÀtlagmackÂ kezdte f´lfalni a pecseny¢t vilÀgbajnoksÀgra m¢ltÂbb tÀrsai elûl.
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El kellett hÀt riasztani ûket an¢lk¡l, hogy a hÁzÂkat is elijeszten¢k, ¢s napok mÃlva
mÀr magasfesz¡lts¢gü drÂthÀlÂzat kacskaringÂzott az etetûk k´zel¢ben, elüzve a potyÀzÂkat, akik ilyen ¡t¢st villÀmlÀsok idej¢n sem tapasztaltak, de amikor az abajgatott
kosztos k´zeledett, az ¡gyeletes megszakÁtotta az Àramot. A jÂl tÀplÀlt romÀn medve
a hizlalÂkÃra v¢g¢n a f¢l tonnÀt is el¢rte, ekkor azonban, mintha terhes lett volna szÀmÀra a sÃlyf´l´sleg, mintha restellte volna himbÀlÂzÂ bendûj¢t, elcammogott az etetûk
k´rny¢k¢rûl, s mire ism¢t elûtolta ¢hes pofÀjÀt, a kÂricÀlÀsban megapadt rajta a hÀj,
amelyet a gondozÂk oly sÂvÀran imÀdkoztak rÀ. Odafent LÂbab tombolt, Nicoleta szem¢bûl Ãgy r´pk´dtek a szikrÀk, mint a k´sz´rükû alÂl, de az Àllatetetûk Àrtatlanul
v¢dekeztek: aki egy medv¢t ismer, az mind ismeri ûket ä mondtÀk ä, ¢s Ãgy tünik, a
pÀrzÀsi idûszak is hozzÀjÀrult a hÁmek csatangolÀsÀhoz, tanÀcsos tehÀt elkergetni a gazdag, vÀltozatos konyhÀt lebecs¡lû csavargÂkat, ¢s csak a hüs¢ges kosztosokat etetni
tovÀbb, hogy k´z¡l¡k lûhesse majd ki az ElvtÀrs a legnagyobbat!
így v¢g¡l mÀr csupÀn hÀrom-n¢gy vend¢g maradt versenyben, s azok k´z¡l is egy
hatalmas, ´regedû hÁm medve volt a legm¢ltÂsÀgosabb, MÀrton apÂ; mÀr d¢zsÀnyi fej¢vel is kivÀlt az ÀtlagbÂl, ami nagyon fontos, mert a koponya m¢retei ugyancsak szÀmÁtanak a pontozÀsnÀl. MagÀnyt kedvelû l¢ny¢t t´bb¢ nem t¡zelte a mÀsik nem mÀlnaillatÃ lehelete, t´bbre becs¡lte az ¢des pecseny¢t, a b¢lszÁnt ¢s a v¢res pÀrÀban szivÀrvÀnyosan t¡nd´klû mÀjat, szÁvet; ´regs¢g¢re igazi epikureistÀvÀ lett, aki rÀj´tt,
hogy a legfûbb ¢rt¢k az ¢let der¡lt, m¢rt¢kletes ¢lvez¢se. Nem sokat mÀszkÀlt, bundÀjÀt megkÁm¢lte a t¡sk¢k szaggatÀsÀtÂl, bojtorjÀn sem tapadt bele, m¢g gyantÀs k¢rgü fÀkhoz sem d´rg´lûz´tt, s a videofelv¢teleken ragyogott a subÀja; de û maga egyre
id¢tlenebb lett, hatalmas teste oszloplÀbakon imbolygott, nyakÀra hullÀmokban tÂdult
a hÀj, ¢s szinte a szem¢t is elfedte, amellyel a pecsenyeutat k¢mlelte, mik´zben megmegÀllt, hogy kifulladva rÀbÂlintson az ´regs¢g megsz¢gyenÁtû voltÀra; aztÀn m¢gis
tovaballagott megfrustukolni, mert neki az ¢let mÀr csupÀn annyit jelentett, mint rettentû fej¢t belÂgatni a hÃsf¢l¢k eleven kÃtjaiba, majd lev¢lvackÀn v¢gigheverve em¢szt¢ssel, szundikÀlÀssal t´lteni az idût. Egy idû utÀn azonban a lakomÀkkal is kitelt, megcs´m´r´lt a csÀbÁtÂ falatoktÂl, bÀr igaz, hogy akkor mÀr ´tszÀzhatvan kilÂt nyomott.
ä ögy lÀtszik, el¢rte a legnagyobb sÃlyt, amelyet el¢rhetett, de Ágy is biztos a vilÀgrekord! ä ujjongott a k´rzeti fûvadÀsz. ä J´jj´n hÀt s¡rgûsen az ElvtÀrs, ¢s lûje le, mert
ezutÀn fogyni kezd az ¹reg, vagy megfojtja a hÀja!...
Elûbb NyÀgoj tÀbornok ¢rkezett meg elûûrsk¢nt, rep¡lûg¢pen, a leg¢nyeivel, akik a
hÁrhedt 0666-os katonai egys¢gn¢l szolgÀltak, ¢s Hamudius testûrs¢g¢hez tartoztak;
f´l voltak szerelve ´nmük´dû fegyverekkel, s´t¢tben is lÀtÂ tÀvcs´ves puskÀkkal, tûr´kkel, k´nnyfakasztÂ bombÀkkal, hangutÀnzÂ k¢sz¡l¢kekkel, m¢g k¡l´n´s keleti
m¢rgeket is hoztak ä ûk tudtÀk, mi¢rt. Aknakeresûvel kutattÀk Àt az eln´ki helikopter
leszÀllÀsi hely¢t, ¢s a k´r¡lhatÀrolt ter¡letet ¢jjel-nappal ûrizt¢k; ezutÀn a vend¢g szÀmÀra berendezett elsû szÀmÃ palotÀt ellenûrizt¢k, s mivel a radioaktÁv sugÀrzÀs itt n¢hÀny ezrel¢kkel magasabb volt, noha az emberi szervezetre Àrtalmatlan, a Hamudiusnak elûk¢szÁtett mÀsik n¢gy villÀt Àt kellett vizsgÀlni, mert az eln´k szÀmÀra mÀs
biztonsÀgi egys¢geket Ártak elû. A medveles k´r¡l biztonsÀgi ´vezetet l¢tesÁtettek, az
irtÀsoknÀl hÀromszÀz favÀgÂnak hÂna alÀ kellett vennie a fejsz¢j¢t, für¢sz¢t, r´nkforgatÂ capinÀjÀt, a juhnyÀjakat pedig pÀsztorostul, kutyÀstul lezavartÀk a falvakba; k¢k
parolis, g¢ppisztolyos katonÀk ÀlltÀk el az erdei utakat, ´sv¢nyeket m¢g a gombÀszÂ
kirÀndulÂk elûtt is, s visszat¢rÁtett¢k ûket.
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Mielûtt lej´tt volna, hogy MÀrton apÂval talÀlkozz¢k, ¢s megd´ntse a vilÀgrekordot,
a s¡rgetû ¡zenettûl oly izgatott lett, hogy ¢jjel-nappal elûtte tÀncolt a Nagy Medve;
h´rg´tt, mancsÀt a magasba lendÁtette, tÀtott szÀjÀbÂl olvadt fenyûgyantak¢nt lengett
elû a nyÀl; e lÀtomÀsoktÂl n¢ha mÀr besz¢lt is magÀban, vagy ok n¢lk¡l vihogni kezdett,
mÀskor az arcÀt f´lfÃjva lÀbujjhegyen jÀrt k´rbe az asztalÀnÀl, s titkolÂzÂn pillantgatott ide-oda, mint aki valami fontosat tud, de nem Àrulja el; szÀmos iratot, amelyet
alÀÁrÀsra el¢je tettek, szÂtlanul a zseb¢be gyürt, s ha egymagÀban volt, olykor az ´kl¢t
rÀzva lÀthatatlan ellens¢get fenyegetett, az utolsÂ elûtti napon pedig le¡zent AlmÀscsÁkba, hogy az ¡nnepi fogadtatÀs elmarad, majd egy mÀsik alkalommal jÀrulhatnak
el¢je azok, akik hÂdolni akarnak neki, de ezÃttal minden erej¢t, minden cs´pp idej¢t
ig¢nybe veszi a Nagy Medve, amelynek elejt¢se v¢g¡l is nemzeti feladat.
°s valÂban, MÀrton apÂ komor, s´t¢tbarna Àrny¢ka elfedett elûtte mindent, a mÀskor el¢je terelt tÁzezrek rivalgÀsÀt, a kenyeret ¢s sÂt kÁnÀlÂ emberpÀr buta megilletûd´tts¢g¢t, a n¢pviseletben hÂrÀzÂ parasztokat, az atyai szeretet meghÀlÀlÀsÀra kijel´lt
gyerekek ´lbe ugrÂ mozdulatait, fÃvÂs- ¢s vonÂszenekarokat, amelyekben oly sok ´r´m¢t lelte, hogy idûnk¢nt munkalÀtogatÀsokat kellett szervezni neki, mielûtt eluralkodik
rajta a m¢lakÂr, vagy d¡h´ngeni kezd.
Sokan nem ¢rtett¢k az elmaradt diadalmenet okÀt, m¢g a K´zponti BizottsÀg szervez¢si osztÀlyÀn sem, egyed¡l Nicoleta mosolygott cinkosan ¢s sejtetûn az ElvtÀrs szÂrakozottsÀgÀn, gyermeteg viselked¢s¢n, hiszen û maga szervezte meg a NAGY MEDVE-akciÂt, s û igazÀn tudta, mi a baj FiÃkÀval; Ágy hÀt falazott is neki, s mikor egy
reggel az eg¢szs¢g¡gyi miniszter a szokott mÂdon el¢je tette azt a listÀt, amelyen 286
olyan beteg neve szerepelt, akinek egy napon bel¡l mindig meg kellett kapnia felsû
jÂvÀhagyÀssal az ¢letmentû gyÂgyszert, az asszony inger¡lten f¢lretolta a jegyz¢ket,
szem¢ben sÀrgÀn izzott fel a megvet¢s parÀzsa:
àCsak nem gondolja, miniszter elvtÀrs, hogy minden szirszarral zavarni fogok egy
olyan embert, akibûl ´tszÀz ¢venk¢nt egy ha sz¡letik?!Ê
Este ¢rkezett meg Hamudius helikopteren, s habÀr a titkÀr bosszÃs volt a sok hühÂ,
hiÀbavalÂ lÂtÀs-futÀs ¢s az elpocs¢kolt milliÂk miatt, amellyel az eln´k ¡nnepi fogadtatÀsÀt elûk¢szÁtett¢k, v¢g¡l ´r¡lt, hogy az eln´k baj n¢lk¡l ¢rt a szÀllÀshely¢re, az
egykori TatÀr villÀba, amelyet pisztrÀngos patak csordogÀl k´r¡l, ¢s az udvarÀn sz´kûkÃt vÁzsugara Ável a magasba s omlik sz¢t szivÀrvÀnyosan. M¢g egy kis hiÃsÀgot is
¢rzett Hodos attÂl, hogy Hamudius csodÀlkozni fog a vadÀszat helyi megszervez¢s¢n,
amelyben neki mint k´zgazdÀsznak is r¢sze van, s az elv¢gzett munka jÂlesû bizserget¢s¢vel nyÃjtÂzott fel: àNem hinn¢m, hogy ezÃttal talÀl kifogÀsolnivalÂt ez a kÀkÀn is
mindig csomÂt keresû dupla szÀjÃ!Ê
De t¢vedett! °jjel f¢l kettûkor cs´rg´tt a telefon, PorkolÀb, a helyi szekuritate fûn´ke jelentkezett, ¢s k´z´lte, hogy nagy baj t´rt¢nt: mikor az ElvtÀrs dobermanja ugatni kezdett a macskanyÀvogÀsra, Hamudius ¡v´ltve kiugrott az ÀgybÂl, ¢s a testûr´ket
hÁvta... Lehet, hogy sÃlyos mulasztÀs t´rt¢nt, szuszogta a parancsnok, vÀltsÀk hÀt le,
vagy r¢szesÁts¢k megrovÀsban, de mÀsnak is elker¡lte volna a figyelm¢t, hogy ¢pp
most kezdûdik a macskÀk pÀrzÀsi idûszaka, ¢s a szelÁdebb szerelmi szÂlongatÀsokba
bele kell szÀmÁtani a kandÃrok v¢res pÀrharcÀt, miÀkolÀsÀt, vernyogÀsÀt is. Igaz
ugyan, hogy az ElvtÀrs ÀlmÀt ûrzû hÀrom tÀbornok a pisztolyÀt elûkapva r´gt´n Àtszaladt a szomsz¢dos ¢p¡letbe, de ami megt´rt¢nt, az sajnos megt´rt¢nt... Mit lehet ezek
utÀn tenni?
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A titkÀr n¢hÀny mÀsodpercig mereven tartotta a kagylÂt, nem tudta, mit vÀlaszoljon, s mert r¢gÂta viszolygott ettûl a porhanyÂs besz¢dü embertûl, akinek a keze sok
homÀlyba mer¡lt ¡gy m´g´tt v¢rben matatott, gondolkodÀs k´zben hirtelen kivirult
benne a megoldÀs, s m¢g û maga is rÀmosolygott sajÀt ´tlet¢re: azt tanÀcsolta, k´lts¢k
fel a katonazenekar meg a tüzoltÂzenekar nagytrombitÀsÀt, ÀllÁtsÀk ûket egymÀs mell¢
a villa erk¢ly¢n, ¢s azok f´lvÀltva, percenk¢nt ism¢telj¢k: àSicc!... Sicc!Ê, reggel pedig
a gorillÀk szÂrjanak sz¢t m¢rget a k¢m¢nyek, antennÀk erdej¢ben meg a k´rnyezû udvarokon.
Este tizenegy utÀn a vend¢ghÀz elcsendes¡lt, csak a k¢t trombitÀs alattomosan ¢les
sziszeg¢se hallatszott valahonnan a magasbÂl, ¢s a gÀrdatisztek, akiknek nem kellett
az udvaron vagy a kertben szolgÀlatot teljesÁteni´k, lehÃzÂdtak az alagsori meleg helyis¢gekbe, kibontottak n¢hÀny palack finom kincstÀri Âbort, ¢s az uralkodÂcsalÀdrÂl
pletykÀltak; elûbb azon r´hincs¢ltek, hogy Hamudius a felszabadulÀs ¡nnep¢re k¢sz¡lve hozzÀÁrt m¢g k¢t szakaszt a nemzeti himnuszhoz oltyÀn tÀjszÂlÀsban, ¢s annyira
nincs m¢g Ázl¢se sem, hogy amikor a PFSZ vezetûj¢vel vacsorÀzott, deberk¢bûl k¢zzel
ette a juhtÃrÂt, ¢s z´ldhagymÀt hersegtetett hozzÀ, de azt sem Ãgy harapta, mint mÀs
ember, hanem a szÀrÀnÀl kezdte meg, hogy àa java a v¢g¢re maradjonÊ, mik´zben
Arafat testv¢r m¢zesb´d´nbe mÀrtogatott ujjait nyalogatta, ¢s a keletiek derüs kÁvÀncsisÀgÀval figyelte a jelenetet; besz¢ltek a tudÂs nûrûl is, akit egymÀs k´z´tt t¢nsaszszonynak neveztek, s aki oly liba, hogy m¢g a sz¢n-dioxid k¢plet¢t sem ´smeri, ¢s a
CO2-t kokettnek mondja. AztÀn f´lid¢zt¢k F¹FI alakjÀt, aki egy fogadÀson r¢szegen
f´lmÀszott a terÁtett asztalra, ¢s belevizelt egy hatalmas tÀl fekete ikrÀba, mert szikkadtnak talÀlta. Sz¢p kis csalÀd, ugye? ä kacsintottak ´ssze a testûr´k. ä Nem is besz¢lve
IrinÀrÂl, az ´r´kk¢ kÂtyagos kutyabolondrÂl, aki aranyserpenyûjü kis m¢rlegen porciÂzza ki a HollandiÀbÂl hozatott sonkaf¢l¢ket ¢s mÀs finom hÃsk¢szÁtm¢nyeket a palotapincsiknek.
Reggel kilenckor indultak el a medveles fel¢. Nem kell sietni ä mondta a fûvadÀszmester, az ElvtÀrs nyugtalansÀgÀt lÀtva ä, hiszen MÀrton apÂ Ãgy ellustult, hogy csak
tÁz Âra k´r¡l h´mp´ly´g oda az etetûh´z reggelizni. A karavÀn ¢l¢n a biztonsÀgi Mercedes haladt n¢gy testûrrel, akik az utat figyelve oly mereven ¢s szÂtlanul ¡ltek egymÀs
mellett, mint az ´nt´tt n¢mÀk, ¢s csak az utat figyelt¢k. Hamudius pÀnc¢lozott, golyÂÀllÂ kocsiban utazott, hÀtv¢dk¢nt terepjÀrÂ autÂk k´vett¢k, szint¢n a szem¢lyi gÀrda leg¢nyeivel; az utak fekete sebhelyei minden¡tt a siets¢grûl Àrulkodtak, amellyel
a vend¢glÀtÂk igyekeztek elt¡ntetni a g´dr´ket a vadÀszat elûtt; az el¡lsû kocsi villanÂf¢nye er¢lyesen parancsolt f¢lre mindenkit.
K´zel az erdûh´z ûzcsapat s¡tk¢rezett a gy´ng¢d reggeli f¢nyben. Vadv¢delmi ter¡let volt ez, nem f¢ltek hÀt az emberektûl, megszoktÀk a tovahaladÂ jÀrmüvek zÃgÀsÀt, p´f´g¢s¢t, bolyhos szem¡ket kedves ¢rdeklûd¢ssel emelt¢k a magasba, s Ãgy n¢zt¢k a k´zeledû kocsisort. Mihelyt Hamudius megpillantotta ûket, f´l akart Àgaskodni,
de visszaesett az ¡l¢sre, a mell¢bûl ny¡szÁtû, h´rgû hang szivÀrgott fel folyamatosan,
mint a pÂrÀzon tÀncolÂ vizslÀ¢bÂl, s tehetetlens¢g¢ben az ´kl¢t harapta; de mindjÀrt
utÀna mÀr remegû k¢zzel csavarta le az ablakot, mÀr Àtvette ¢s csûre t´lt´tte az odanyÃjtott tÀvcs´ves puskÀt.
ä LeÀllÁtani a forgalmat, az ElvtÀrs vadÀszik! ä r´ppent a parancs rÀdiÂn a kÁs¢rûk
fel¢.
Hamudius kidugta a fej¢t az ablakon, ¢s megc¢lzott egy ûzet; d´rrent a l´v¢s, az
Àllat a f´ldre rogyott; az eln´k szem¢ben vad f¢nyek lobogtak, eg¢szen kifordult ma-
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gÀbÂl; megint c¢lzott, megint lûtt, ¢s egy-egy l´v¢s utÀn f´lordÁtott, de csak az ¢rtette,
aki mellette ¡lt:
àNesze neked, Nobel-b¢kedÁj!... Nesze neked is egy a lÀbad k´z¢, Ter¢zia nûv¢r!...
Nesze, Tutubutu!... Kettû hulljon minden l´v¢sre!Ê
Az ûzek ¢rtetlen¡l n¢zt¢k vonaglÂ tÀrsukat, nem tudtÀk, mi k´ze ehhez a fekete
kocsinak meg a d´rren¢snek, hiszen a g¢pjÀrmüvek kipufogÂcs´veiben el¢g gyakori
volt az utÂrobbanÀs, ¢s sosem zavarta ûket. Az eln´k most egy gidÀt c¢lzott meg, de
csak a gerinc¢t t´rte el a golyÂ, hÀtuljÀt leb¢nult mellsû lÀbaival kaparva igyekezett
f´lÀllni. Keservesen sÁrt, sût f´l-f´lsikoltott igazi gyermeksikollyal, mik´zben az anyja,
egy fiatal suta, tehetetlen¡l topogott mellette, aztÀn Hamudius ût is eltalÀlta. Csak ekkor d´bbent rÀ az ûzcsapat a vesz¢lyre, ¢s nagy ugrÀsokkal menek¡lt.
A medvelesn¢l, amely kisebb bÀstyÀhoz hasonlÁtott, f¢nyszÂrÂkkal, filmfelvevû g¢pekkel vÀrta az eln´k´t az udvari operatûr, hogy meg´r´kÁtse a ritka esem¢nyt. Elûbb
egy play back sorozatot k¢szÁtett, s mik´zben halkan zÃgott a g¢p, Hamudius igyekezett hûsiesen elszÀnt tartÀsba helyezkedni a fegyver¢vel. MÀrton apÂ most is a megszokott frustukolÀsi idû szerint ¢rkezett. Cammogva j´tt, hÀtÀn csokolÀd¢barnÀn hullÀmzott a gazdag szûrzet; ¢ppen csak megszaglÀszta, aztÀn Ámmel-Àmmal kezdte rÀgcsÀlni
a kitett hÃsdarabokat. Hamudius az izgalomtÂl meghatÂdottan figyelte minden mozdulatÀt, a mosoly v¢gigt¢tovÀzott kit¡remlett ajkÀn, majd az aprÂ pamacsok m´g´tt
rejtûzû szem¢ben gyÃlt ki az ´r´m, ¢s vÀllÀhoz emelte a puskÀt; az operatûr, zajtalanul
ugrÀlt ide-oda, ¢rezte, hogy ezek az û pÀlyÀjÀnak is nagy pillanatai.
ä A vÀll-lapjÀt tess¢k megc¢lozni, nehogy kÀrosodj¢k a koponya! ä suttogta a vadÀszmester.
D´rrent a l´v¢s, m¢lyen ¢s t´bbsz´r´sen visszhangzott a rengetegben, ¢s MÀrton
apÂ ´sszerogyott; m¢g a halÀlordÁtÀst is magÀba fojtotta, mert est¢ben beomlott torkÀnak zsÁrt´mb´kkel b¢lelt alagÃtja. Csak tÀtogott, erûtlen¡l rÃgott n¢hÀnyat, aztÀn
mozdulatlannÀ dermedt. Hamudius odasietett, jobb lÀbÀt az Àllat oldalÀra tette, ¢s a
puskÀjÀra tÀmaszkodva vÀrta, hogy a filmesek ¢s a f¢nyk¢p¢szek Ãgy ´r´kÁts¢k meg
ût, ahogy azt a nagy afrikai vadÀszok albumaiban lÀtta. Mihelyt megmozdult, odasiettek a vezetû pÀrtaktivistÀk, a tÀbornokok, miniszterek, riporterek gratulÀlni, holott
a magaslestûl alig ´tvenm¢ternyire hevert MÀrton apÂ.
ä Sok gy´ny´rü mesterl´v¢st lÀttam ¢letemben, de ilyet m¢g soha, eln´k elvtÀrs! ä
hajlongott a vadÀszmester.
Hat ¡gyes kezü szakember nyÃzta a medv¢t. Elûker¡lt a m¢rûszalag is, mire kiterÁtett¢k a bûrt.
ä ¹tszÀzhÃsz pontos a bunda, legalÀbb hatvan ponttal t´bb, mint az eddigi vilÀgrekord! ä jelentett¢k az emberek. Hamudius mosolygott, de kiss¢ mÀr m¢rt¢ktartÂbb
´r´mmel, nehogy bÀrki is azt higgye, hogy ez a cselekedet a legt´bb, ami tûle kitelik.
ä Nos, rendben van, Ágy hÀt ez a trÂfea is az eny¢m, ¢s senki mÀs¢: indulhatunk
haza, elvtÀrsak!
Ezeket hallva a titkÀr csak tÀtogott ¢s sÀpadozott, mert dÁszeb¢dre vÀrta az ElvtÀrsat,
¢s szÀzhÃsz szem¢lyre terÁttetett, de amikor bizalmasan odasÃgta ezt az eln´knek, Hamudius s¢rtûd´tten kapta hÀtra a fej¢t:
ä Ejnye, Hodos elvtÀrs! Nem gondolod, hogy tÃl kicsi a te vÀrosod ilyen hatalmas
tett m¢ltÂ meg¡nnepl¢s¢re?... Majd Bukarestben, barÀtom, majd Bukarestben, hogy
lÀssa az eg¢sz vilÀg ezt a medvebûrt!...
°s m¢g akkor d¢lben vissza is rep¡lt a fûvÀrosba.
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ELNYERT ILLöZIñK
Reggelente egy f¢lkarÃ rablÂ csilingelû nyerem¢nye fel¢ tartok
csak ¢ppen a jÀt¢kterem bejÀratÀra nem bukkanok rÀ
egy bolti ÀllvÀnyon f´lsorakoztatott f¢l-cipÂkbÂl
meg a piacon f´ldszagÃ sÀrgar¢pÀk csomÂi k´z¡l
vÀlogatok mintha megoldhatnÀm az ¢letemet
minden villamosÃt egy puszta zen¢s kocsmÀjÀt Ág¢rgeti
az Ãjpesti vasÃti hÁd akÀrha tiltott hatÀron Àt Ávelne
talpamban csakugyan kis MexikÂnak ¢reztem
a rossz irÀnyban bebarangolt ´t hÀzt´mbnyi k¡ltelket
aztÀn hÀzigazdÀim abrosznÀl alig nagyobb kertj¢ben
a k¢tÂrÀsra tervezett lÀtogatÀs idej¢t megnyÃjtva
f¡lemben m¢hes z¡mm´g¢se ahogy csitri lÀnyaik sustorognak
mindnyÀjan szorosan bûr¡nkbe varrva ¢ldeg¢l¡nk
s Àltatjuk magunkat egyszer m¢g hazatalÀlunk
elj´n ¢rt¡nk a n¢vre k¡ld´tt m¢zkalauz madÀr

V°DýBESZ°D EGY HALANDñ°RT
Engeszteletlen
Ágy dohogsz ment el innen
t´rt¢nhetett volna-e mÀsk¢pp
cser¢lt gyereknek tartotta magÀt
bûr¢t is ÀlruhÀnak
aki helyette ¢lt csak szalmabÀb
s jogorvoslatra vÀrt m¢g
mivel folyvÀst gyûzni lÀtta a rosszat
¢s hasztalan prÂbÀlkozott
nem tudta rÁmeltetni rÀ a bosszÃt
s tÀrsasjÀt¢ka csak k¡l´nnemüek
titkos jÀt¢ka bennsz¡l´ttek¢
szabÀlyÀt az idegen partraszÀllÂ
nem ¢rti bÀr mohÂn sejdÁten¢
de a rejtv¢ny neki f´lfejthetetlen
egymÀsrÂl egyszeri varÀzserût
k´lcs´n´sen olvashattak le ketten

RÀba Gy´rgy: Versek

mit mÀs se rajtuk soha azelûtt
¢s ikrekn¢l is szorosabban
´sszetartozÂvÀ forrott a pÀr
bet´ltve a jÂ kit´ltetlen a szÀmla
ne h¡ledezz hogy hÀborog
akit Ãtra vÀlva
napok obsitja vÀr

SZIKRAF°NY
A kinti ¢s a benti f¢nyek
kigyÃlnak eleny¢sznek
ker¢kforgÀs a k¡lsû a mutatvÀny
a belsû kis¢rlet
t¢velyg¢seim csiholÂja
a f´ldteke k´sz´rüse
mire jutottam
ahogy szikrÀjuk lobbant
tudtam-e ¡zenni
akÀr csak egy sziporka
f¢nyt a kaptatÂra
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MIKOR ISTEN °PP ä ä
ä jelent¢s
egy k´nyv-kert
ÀllapotjÀrÂl ä
Kukorelly Endre: Egy gyÂgyn´v¢ny-kert
Magvetû, 1993. 174 oldal, 250 Ft
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Ambrus Judit
SzÀmÁtÂg¢pes fakitermel¢s: g¢phÀz
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A TAUTOLñGIA
RETORIKçJA
Kukorelly Endre: Egy gyÂgyn´v¢ny-kert
Magvetû, 1993. 174 oldal, 250 Ft
Poet's Corner 14. Endre Kukorelly
VÀlogatta Irene R¡bberdt
FordÁtotta Gerd Adloff, Karin H´pp, Barbara
K´hler, Irene R¡bberdt, Susanne Scherrer, Andrea
Seidler
Unabh¤ngige Verlagsbuchhandlung Ackerstraùe
(UVA), Berlin, 1992. 48 oldal
Kukorelly Endre verseinek hasznukra vÀlik,
ha k´tetben olvassuk ûket. Müveiben ugyanis
van valami billen¢kenys¢g, amely az egyes verseket olvasva vagy hallgatva zavarba hozza az
embert.
A versnek folyÂiratban vagy felolvasÀson
´nmagÀ¢rt kell helytÀllnia, Àm mit jelent ez
az ´nmaga? ¹nmaga nincs, csak mindenf¢le
k´ltûi helyzetek vannak (a k´ltû kiÀll, ¢s megjelenteti/elmondja egy müv¢t), amelyben az
olvasÂ/hallgatÂ kutat ¢s vÀlogat a k¡l´nb´zû
k´ltûi kontextusok k´z´tt, az eufÂniÀt ¢s a lÁrai ¢rz¢kenys¢get, a pÀtoszt ¢s az irÂniÀt, a
k´ltûis¢g k¡l´nb´zû hagyomÀnyait (k´zt¡k a
k´ltûietlens¢g k´ltûis¢g¢t), modorait ¢s effektusait m¢rlegeli. A k´ltû müveinek vagy ¢rtelmezhetûknek kell lenni¡k a sokf¢le lÁrai
k´znyelv egyik¢ben (akÀr mint annak jelentûs mÂdosÁtÀsai), vagy agresszÁven, àforradalmianÊ minden k´ltûi gesztusuknak azt kell
sugallniuk, hogy ´nmaguk csak ´nmagukkal
m¢rhetûk. Ez utÂbbi oly ritka, hogy lÀmpÀssal kell keresni sikeres eseteit.
Kukorelly k´lt¢szet¢bûl hiÀnyzik minden
agresszivitÀs, ¢s ugyanakkor lÁrai nyelve nehezen volna ´sszef¡gg¢sbe hozhatÂ bÀrminû
lÁrai k´znyelvi hagyomÀnnyal. Sokkal inkÀbb
a mindennapi fecseg¢sre, arra a zÃzal¢kos
besz¢dg´rgetegre eml¢keztet, amelyet mindannyian ismer¡nk: a besz¢lû nem tulajdonÁt
neki k¡l´n´sebb jelentûs¢get, folyvÀst ism¢tli
¢s helyesbÁti magÀt, n¢ha megtorpan, ker¡lû
Ãtra t¢ved, az alany keresi ÀllÁtmÀnyÀt, grammatikailag minden bizonytalan, kezdete ¢s
v¢ge csak alkalmi, nem sz¡ks¢gszerü. A billen¢kenys¢g, amit az im¢nt emlÁtettem, e stilizÀciÂ lehets¢ges felbillen¢se. Vajon stilizÀlja-e

a henye ¢s hÀnyaveti mindennapi besz¢dmÂdot, vagy valÂban az ä ez a k¢rd¢s hozza zavarba az olvasÂt. SzÀz vÀlogatott ¢s Ãj vers
egy k´tetben, egymÀst erûsÁtve igazolja azt a
kÁs¢rletet, amelyet megprÂbÀlok az alÀbbiakban jellemezni.
Nehezen hozhatÂ ´sszef¡gg¢sbe bÀrmilyen lÁrai hagyomÀnnyal ä mondottam az
im¢nt. M¢gis, prÂbÀljuk meg. N¢ha tÀvoli
id¢zetekre bukkanunk. àvelem morcos / az ellenûrlÀnyÊ (N°HçNY MOZGçSFORMA), àK¢rem,
hogy amit okozok / azt ne okoznÀm mÀr tovÀbbÊ
(EGY-ºGY) ä ezek mintha JÂzsef AttilÀt id¢zn¢k; às az ¢gen / n¢ma n¢ma / az ¢g is n¢ma, csak
a madarak / tollazatÀt hallaniÊ (A LIGET) ä ez
Pilinszkyt; àOlvad a t¢l, a hÀztetû zen¢l / ¢s feneketlen az / ami fel¢ tipeg¡nkÊ (V ISSZAT°R°S) ä ez
pedig egyszerre mind a kettût. (Valaha, elsû
k´tet¢ben [1984] az utolsÂ k¢t id¢zet egy r´vid versben, az ýSZ °S TAVASZ-ban szerepelt.)
A TALçN A K¹NNYEM cÁmü vers a korai KosztolÀnyi modernizÀlt vÀltozata, a V ALAHOGY
ELKEZDT°K ¢s az ELSZçNT LEGYEK egymÀssal
rokon helyzete Petrit id¢zi. Rilk¢re egy vers
utal, s mÀsutt is f´lismerhetûk nyomai. Ez a
lista azonban, amely m¢g folytathatÂ volna
(k¡l´n´sen, ha a korÀbbi k´tetek f´l nem vett
verseit is tekintetbe vennûk), nem vezet valamilyen irÀnyba. Kev¢sb¢ t´rekv¢sek, mint inkÀbb Àtsz¡reml¢sek, ÀthallÀsok, amelyeket
nem a k´ltûi hangok folytatÀsÀnak szÀnd¢ka,
hanem inkÀbb ¢letprobl¢mÀk hasonlÂsÀga
indokol.
MÀsik prÂba lehetne a hagyomÀnyos k´ltûi helyzetek, t¢mÀk, k¢pzetek, a hagyomÀnyos k´ltûis¢g keres¢se. A MIRE Jñ A TENGERnek, ennek a jelenlegi vÀltozatÀban nyolc k¢tsoros szakaszbÂl ÀllÂ versnek van egy lÁrai
csÃcspontja, amely tulajdonk¢ppen emelten
¢s tradicionÀlisan àk´ltûiÊ: àHa belehaladok a
vÁzbe, a sejtjeimben / sejtelmes, r¢gi boldogsÀgot ¢rzek.Ê çm mÀr magukban e sorokban is megd´ccenti a k´ltûi panelt, hogy a vers alanya
nem belemer¡l, nem bel¢p a tengerbe, hanem belehalad, valamint az is, hogy a sejtjeim
¢s a sejtelmes szavak ¢rezhetûen àcsak ÃgyÊ
ker¡ltek egymÀs mell¢, nem pedig az¢rt,
hogy az ´sszecseng¢s valami rejtelmes ´sszef¡gg¢st villantson fel a k¢t k¢pzet k´z´tt. Maga az eg¢sz vers pedig csupa ilyen megd´ccent¢s: àA tenger lÀtvÀnyosan tisztÁtja a szemet. /
F´ld, f´ld!, kiabÀl a tenger¢sz, viszont // a ten-
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ger!, gondolom ¢n, mikor meglÀtom / azt. A hajÂk
fenek¢t lapogatja a hul // lÀm, ¢s halfajtÀk ÃszkÀlnak le-f´l / begyesen. F¡rdûz¢ssel t´ltik az idût. //
A tenger mellett f¡rdûszezonok vannak. / Tengert
hallgatva tisztul a f¡lhallÀs. Ha // Àllok a tengerben combig, tisztul rajtam / a combhÃs. Ha belehaladok a vÁzbe, a sejtjeimben // sejtelmes r¢gi boldogsÀgot ¢rzek. öszok / olyankor, ujjongok vadul,
¢s el¢g h¡ly¢n / vigyorgok, pontosan nem tudom,
mi¢rt, de / az t¢ny, hogy a tenger jÂl van kidolgozva.Ê Ez a viszonylag korai, 1982-es vers
(amelynek pÀrdarabja az egykorÃ STRAND)
nem tartozik a legjelentûsebbek k´z¢, de talÀn a legÀttetszûbben mutatja meg a mondandÂ ¢s a hang egymÀs elleni kijÀtszÀsÀt, ami f´l´tte jellemzû erre a k´lt¢szetre. A vers a
àthalasszÀlis regressziÂÊ, a tenger Àltal valÂ
megtisztulÀs verse. (Elûzû vÀltozatÀban a tisztulÀsra utalÂ hÀrom ÀllÁtÀssal kezdûd´tt a vers:
àA tenger lÀtvÀnyosan tisztÁtja a szemet / tengert
hallgatva tisztul a f¡lhallÀs ha Àllsz / a tengerben
combig tisztul rajtad a combhÃsÊ.) De a k´ltû banÀlisnak v¢li ezt a k´ltûi ¢rz¢st, ¢s banalitÀssal
ellensÃlyozza. Eszk´zeit a b¡rokratikus nyelvet viccesen alkalmazÂ k´znapi nyelvbûl veszi
ä a tenger ¢lm¢nye a tenger rendeltet¢sszerü
leÁrÀsÀvÀ ¢s hasznÀlatÀvÀ vÀltozik, az, hogy a
tenger jÂ, azzÀ, hogy jÂl van kidolgozva, a halak halfajtÀkkÀ, a comb combhÃssÀ, a hallÀs
f¡lhallÀssÀ. A viccben az a fû vicc, hogy
mennyire k´zepes vicc ä a tenger¢sz azt
mondja: F´ld!, à¢nÊ azt, hogy: tenger! ä a
verssorok hangsÃlyozottan nem versmondatok ä eg¢szen a àhul // lÀmÊ szakaszelvÀlasztÀsig ä, a vers hûse pedig ä mint sokszor mÀs
versekben is ä h¡ly¢n vigyorog. Tantae molis
erat (ekkora fÀradalomba ker¡lt) annak elmondhatÀsa, hogy a k´ltû a tengerben sejtelmes, r¢gi boldogsÀgot ¢rez. N¢met¡l: àversp¡r ich in meinen Zellen / ein urahnungvolles
Gl¡ckÊ.
A MANIéRE cÁmü versben mitolÂgiai alakok keringenek: Medusa, Szir¢n, Szfinx, a
cumaei Sibylla, ApollÂ, GorgÂ, Perseus, Pegasus, Androm¢da, Phaeton. Ez a sok n¢v a
negyvenk¢t soros versben ´nmagÀban is jelzi,
hogy a mitolÂgiai c¢lzÀsok m´g´tt nem a mÁtosz k´ltûis¢ge Àll, az, amelyet Walter Benjamin H´lderlin-magyarÀzatÀban Isten ¢s sors
belsû egys¢g¢nek nevezett. De hiszen a cÁm
is erre utal. çm a manierista allegorikus k´ltûis¢g tradÁciÂja sem mük´dik. A nevek is an-

nak ä az egy¢bk¢nt Kukorelly k´lt¢szet¢ben
meglehetûsen ritka ä dekoratÁv, àimagistaÊ
festûis¢gnek az elemei, amelyek itt sajÀtos ¢s
hatÀsos kombinÀciÂba l¢pnek a dÃlt szaggatottsÀggal, azzal, hogy a vers szinte kik´pi a
festûi szavakat magÀbÂl. àS GorgÂ k¡l´n n¢zû /
szemei. Vad. MegmÀssza az / Idolt Medusa. Arany.
V¢r. / Saru, t¡k´r, sisak. SarlÂ.Ê Az eg¢sz ¢rtelmez¢se csak igen tÀg ÀltalÀnossÀgban lehets¢ges (a modern k´lt¢szet egyik demiurgosza
az ¢rthetetlens¢g, a homÀly): valamifajta vad,
keserü r¢m¡let ker¡l itt ellentmondÀsba a
sz¢ps¢ggel, vagy pontosabban a sz¢ps¢g ezt
id¢zi fel. Nem hiÀnyzik ä noha Kukorelly tipikus k´ltûi manÁrjÀnÀl ezÃttal jÂval ritkÀbb
ä a àprosusÊ, a prÂzai visszametsz¢s: àPerseus.
SugÀr. / Pegasus. Androm¢da. Egy / fekete-k¢k
¡veghÀz. Kert. / Ez¡st tiara. Az a kert / ahol zen¢lnek. Rossz, ha / zen¢lnek, a hazat¢rû // csorda
zaja legyen el¢g.Ê A sortagolÀs azonban ebben
a versben is hatÀrozottan a prÂzai disszonanciÀra t´rekszik, s a csonka, gyakran egyszavas
mondatok mellett annak legfûbb eszk´ze.
Ha ilyen neh¢z a k´ltûis¢g hagyomÀnyÀra
rÀbukkanni ebben a k´lt¢szetben, c¢lszerü
egy mÀsik megk´zelÁt¢smÂdot vÀlasztani, azt
vizsgÀlni, hogy mik¢ppen csinÀl Kukorelly a
k´ltûietlens¢gbûl, a banÀlisbÂl, a mindennapibÂl k´lt¢szetet. Ez sem hagyomÀnytalan. A
k´ltû maga ism¢telten felhÁvta a figyelmet arra a rejtekezû magyar tradÁciÂra, a hatvanas,
hetvenes ¢vek jÂr¢szt f´ldalatti neoavantgarde-jÀra, amelynek hagyat¢kÀt a JELENL°T
SZñGETTñ cÁmü antolÂgiÀjÀnak (1989/1ä2.)
tÀrsszerkesztûjek¢nt segÁtett is megismertetni
a nyilvÀnossÀggal. Ennek a laza, eretnek
mozgalomnak az ellenpÀpÀja ¢s bizonyÀra
legjelentûsebb alkotÂja, Erd¢ly MiklÂs Árta:
àVersÁrÀs k´zben ker¡lni kell, kÁv¡l-bel¡l, a k´ltûi
magatartÀst. Egyr¢szt erûsen el kell hatÀrozni, mÀsr¢szt alig kell tudomÀsul venni, hogy most k´ltem¢ny k¢sz¡l.Ê (METEOR.) A mozgalomnak v¢g¡l is a nagykultÃra anyaszentegyhÀzÀn bel¡l
maradt Szent Ference Tandori Dezsû. Kukorelly k´lt¢szet¢n mindkettû hatÀsa vilÀgosan
lÀthatÂ, de mintegy tÃlnan: egy olyan kulturÀlis helyzetbûl visszatekintve, amelyben sem
a provokÀciÂnak, sem a nyelvkritikÀnak
nincs sarkalatos jelentûs¢ge, amik¢ppen az
avantgarde kultÃra ¢s a folyamatos tradÁciÂjÃ
nagykultÃra ellent¢t¢nek sem.
Az eddig mondottakbÂl korÀntsem k´vet-
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kezik, hogy Kukorelly antitradicionalista lenne. Alighanem ä szellem¢t tekintve ä ¢rv¢nyben van elsû k´tet¢ben olvashatÂ ¢s most f´l
nem vett verse, A KIçLLíTçS ýRZ°SI RENDJE:
àLÀttam a velencei biennÀl¢t / Ott egy k¢pzûmüv¢szet lÂg ki a falbÂl / spÀrga beletekerve müanyagba
/ igaz a Mona Lisa is kilÂg a falbÂl // egy darab
vasdarab az emelv¢nyen / kicsit rozsdÀs ¢s kicsit let´rt / igaz a milÂi V¢nusz is emelv¢nyen / ¢s az is
egy kicsit let´rt // Ha most valaki azt hiszi gÃnyolÂdom / v´. ezt a verset Arany JÀnos¢valÊ. Nem
antitradicionalista tehÀt. InkÀbb azt lehetne
mondani, hogy a k´lt¢szet tradÁciÂjÀnak (¢s
tradÁciÂelleness¢g¢nek) mai hely¢n arÀnytalan,
az ¢lettapasztalatokkal ´sszeegyeztethetetlen
gesztusokat lÀt, amelyektûl idegenkedik. Mi
t´bb, magÀval a àK´ltû vagyokÊ ´ntudatÀnak
gesztusÀval szemben is k´z´mb´s. HangsÃlyozottan ritka k´ltûi ´nreflexiÂi egyik¢ben a
vers ¢s a versÁrÂ differenciÀjÀt hangsÃlyozza
ä à(Egy / bÀnatos vers / de aki / Árta, az / jÂl van.
/ Most vacsorÀzik. / Most valami / mÀsba kezd. /
Neki Ágy / ¢pp megfelel.)Ê (°N SENKIV EL SEM ºLD¹G°LEK ) ä, de ez a k¡l´nbs¢g ÀltalÀban kimondatlanul valÂsul meg müveiben, m¢ghozzÀ Ãgy, hogy felvÀltva hol a vers mint mü,
hol pedig a vershelyzet relativizÀlÂdik.
A hagyomÀnnyal szembeni impasszibilitÀs
m¢lyebb oka Kukorelly verseiben magÀnak
az idûnek a k¡l´n´s tÀvoll¢te, amely viszont
mintegy lek¢pezi a f¢lig tudatos, banÀlis mindennapisÀg jellegzetess¢g¢t, azt, hogy idû
van, de ¢ppen nincs jelen. K´nyv¢nek tartalommutatÂja alapjÀn tÀj¢kozÂdhatunk a k¡l´nb´zû idûkrûl, amelyekben keletkeztek
versei, de a k´tet ter¢ben ä a cÁmre utalva: kertj¢ben; a benne tizenh¢t r¢szre szabdalt, k´tetnyitÂ ¢s zÀrÂ versk¢nt is funkcionÀlÂ hosszÃvers cÁm¢re utalva: (napos) ter¡let¢n ä ezek a
k¡l´nb´zû idûk nem funkcionÀlnak. A k´ltû
mintegy a maga eddigi n¢gy k´tet¢vel (A VALñSçG °DESS°GE, 1984; MANIéRE, 1986; °N
SENKIV EL SEM ºLD¹G°LEK , 1989; AZT MONDJA
AKI °L, 1991) l¢trehozott sajÀt tradÁciÂjÀval
szemben is k´z´mb´s, s egy nem vÀltozÂ jelen idût r¢szesÁt elûnyben, amelynek kedv¢¢rt r¢gebbi bevÀlogatott verseibe alkalmank¢nt jelentûs vÀltoztatÀsokat eszk´z´lt. (àA
t´bbi k´nyv nem giltÊ ä mondja, ha szabad elÀrulnom az ¢n k´tetembe beÁrt ajÀnlÀs sz´veg¢t.)
Az idû valÂban tÀvol van, noha vannak

versek, amelyeknek tÀrgya szorosan ´sszef¡gg vele. így a jelentûs halÀlversek, az ARRñL MAJD LE KELL MONDANI , az AZT MONDJA
AKI °L stb., talÀn az egyetlen NE PIRKADJON.
NE LEGYEN PIRKADAT kiv¢tel¢vel ä amely viszont felfohÀszkodÀs az idû megÀllÁtÀsÀ¢rt ä
nem a j´vû fel¢ tartÂ idûmÃlÀst id¢zik, mint
ahogy az AZ NEH°Z SöLYOKAT CIPEL r¢gi f¢nyk¢pet n¢zû verse sem a mÃlt felûl tartÂ idûmÃlÀst id¢zi, hanem mintegy elk¡l´nÁtett jelenk¢nt szeml¢li ä erûs f¢lelemmel ä a halÀl
pillanatÀt vagy egy tizennyolc ¢vvel ezelûtti
pillanatot. Az eml¢kezetnek ¢s az elûrefutÂ
k¢pzeletnek ez az idûtlen vÀltozatlansÀg sajÀtos karaktert k´lcs´n´z. àNem gondolok vissza
semmire Ïcsak nem / tudok kiszabadulniÎ Ïm¢gÎ...Ê
(NAPOS TERºLET [11].)
à°s mert semmit sem / vÀltozom, se rosszabbra,
se jobbra / Àt, csÃnyÀbbra se / ¢s gy´ny´rübbre, f´l
vagy le. °ppen / csak valamit. De / meghalni nem.
Meghalni, azt nem. / Lehet, hogy amikor / vÀltozom, azokat az ÂrÀkat / Àt szoktam aludni. / Vagy
lefel¢ fordÁtva lebegekÊ (V çLTOZAT), àmert ugyanÃgy mondom el, ugyanÃgy / mozgatom ¢rzelmeim,
r¢szleteim mozognak / nem vÀltoztatok, nincs vÀltozÀs. De hÀt / hovÀ tünik? °s Át¢lûsz¢k el¢ Àllhat-e
/ kibûl-kibûl ami megmarad? / Ha el¢m ker¡lnek
sorban / ami volt t´r¢keny Àgak / amiben hittem
sÀrbÂl valÂÊ ä Árja a V ISSZAT°R°S cÁmü versben.
Ez kev¢sb¢ ars poetica, mint inkÀbb k¡l´n´s
vilÀglÀtÀs, a mindennapi idûtlens¢gnek mintegy k´ltûi antropolÂgiÀvÀ vÀltoztatÀsa. A sor
korÀntsem hasonlatk¢ppen teszi t¢rbeliv¢ az
idûbelit. àAz emberek egymÀs mellett / egy hosszÃ
sor. Mindegyikkel / foglalkozom kicsit. Sorban /
foglalkozom vel¡k, ¢s el´lrûl // kezdem, ha a v¢g¢re
jutok. / Gyakran ugyanazokat mondom el / ¢s
ugyanÃgy mondom el nekik / mert egyszerüen ilyen
a g¢pezetÊ ä hallatik A VALñSçG °DESS°GE cÁmü
versben. Ehhez a müvelethez valÂban holmi
mechanikussÀgot kell tulajdonÁtani az embernek. àAz ¢lûk, ahogy vannak, l¢pkednek / csak,
mint a g¢p. °s l¢pnek, Ãgy / mint a g¢p. Mint a
g¢p, Uram.Ê (AZT MONDJA AKI °L.) Ezek a halÀl
fel¢ tett l¢p¢sek, tipeg¢sek, futÀsok, rohanÀsok nem metaforÀk az idû letel¢s¢re, hanem
t¢rbeliek maradnak. Az ¢let: nem idû, hanem
(mondjuk) pagony. àMi mind // akik tipeg¡nk
emez pagonyban. / Hogy lehet-e valamit kezdeni. /
BÀrmit is. Lehet kezdeni bÀrmit? / Lehet siettetni?
Igen, csak nem / siet. Hanem amÃgy is rohan. Ez
/ t¢nyleg kurvÀra rohan ¢s cs´ppet / se j´n k´zel¢bb.
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De hÀt lehet-e / az. Ezt a k¢rd¢st m¢g nem szoktam
meg.Ê (A KEZDET.)
A àV ISSZAHOZHATATLANUL ROHAN AZ IDýÊ
cÁmü vers mutatja a legvilÀgosabban azt az
idûtlens¢get, amelyet elûbb mÀs versekben
mutattam ki. Esz¢lyes elemz¢s¢ben MÀrton
LÀszlÂ is megfigyelte, hogy e àversbûl ä k¡l´n´s
ellent¢tben a cÁmmel ¢s a tÀrggyal ä ¢ppen az idûbelis¢g aspektusa hiÀnyzik...Ê. (Nappali hÀz,
1993/3. 56. o.) E vers k¢t id¢zet k´z¢ van bezÀrva, az egyik a cÁm, a mÀsik annak latin eredetije, a vers v¢ge: àFugit irreparabile tempus.Ê
TalÀn nem jogosulatlan felt¢telez¢s, hogy a
fugit fut, sz´kik, siet ¢rtelme az ismert slÀger
kedv¢¢rt vÀltozott rohannÀ. Lakatos IstvÀn
fordÁtÀsÀban a àSed fugit interea, fugit irreparabile tempusÊ sor Ágy hangzik: àçm tovaszÀll az
idû, tovaszÀll ¢s fut szakadatlanÊ. A Rohan az idûû-û, illetve a mÀsik àfordÁtÀsÊ, a àTempÂsan reparÀlja a fÃgÀtÊ (jÂ) vicce a magisztrÀlis vergiliusi sort metaforikÀjÀtÂl fosztja meg. A toposzt banalizÀlja. àA minap is megfigyeltem,
hogy' elrohannak a / percek / az ÂrÀk, napok ¢s
¢vek // a k´lt¢szet ¢pp megfelel erre a c¢lra, a / lankadt / figyel¢sre, attÂl f¢lek. // Nagyon gyorsan haladtak mind az elûbbiek, egy / kicsit / Ãgy elkeseredtem ettûl // alig venni ¢szre ¢s nicsak-nocsak,
mÀr megint / p¢ntek / volt, elmÃlt hÀrom nap keddtûl // de sût, ahhoz k¢pest is letelt vagy n¢gy ¢s negyed / ez¢rt / hiszed el, hogy szerda d¢l van //
mennyire jÂ m¢rni, ha l¢tezik kvarcÂrÀd, az / idût
/ mint teret m¢r le a m¢rtan...Ê A halÀlf¢lelem,
Kukorelly egyik legfûbb s legÀllandÂbb lÁrai
probl¢mÀja vicck¢nt van elûadva (àA minap is
megfigyeltemÊ). A belûle kibontott àm¢lys¢ges
m¢ly / filo / zÂfiai probl¢maÊ, hogy ugyanis a halÀl mellett az alternatÁva mÀsik felek¢nt az
´r´k ¢let sem volna elûny´s, szintÃgy vicc. E
b´lcseleti b´kkenû didaktikus illusztrÀciÂjÀnak (nem v¢letlen¡l a GEORGICA a cÁm id¢zet¢nek forrÀsa) csattanÂjÀra van f´l¢pÁtve a
vers: Isten legyÀrtana, ¢s egy àlebukottÊ angyal folyamatosan karbantartana àegy ki / tünûen szerkesztett ¡rg¢tÊ, à´r´k¢ltüv¢ Ágy lenne az
ipse, megszün / v¢n az / Idû neki meg a SzerdaÊ,
aki aztÀn a vers a rohanÂ perceket minap is
megfigyelû àszerdaiÊ alanyÀval azonosul.
Ahogy mÀr egy elûzû id¢zetben is megmutatkozott (àMint a g¢p, UramÊ), Istennek meg
kell jelennie ebben a k´lt¢szetben, m¢ghozzÀ
sz¡ks¢gk¢pp isteni mechanizmusk¢nt. A
àV ISSZAHOZHATATLANUL ROHAN AZ IDýÊ pÀr-

darabja a teremt¢st´rt¢net parÂdiÀja, a pompÀs ELRENDEZ°S. àMik´zben teremtette, mormogott az / Ur, kezdetben az Eget ¢s a F´ldet / a Nagy
VilÀgot / kinyitotta a / ¢s kipakolt belûle / kegyhÀtizsÀkot. / Rem¢lem, morgott, hogy ez az / eg¢sz eg¢szen / jÂl el lesz velem / az¢rt bele elûre / n¢zett egy
kicsit a t´rt¢nelem / be, bele, hajrÀ fejest ¢pp a /
szabadsÀgharcba, de gyorsan ki / kapcsolta. Na ¢s.
/ Gy¡m´lcs ¢s gy¡m´lcs´z¢s / egyensÃlyban van /
jÂl van, slussz-passz-k¢sz. / Termel, mormol, nyelveket / gyakorol, bereked k´zben / ¢s belebrekeg /
Ãgy hangsÃlyoz a / JÂisten, mint / a kisgyerek. /
Nem hasznÀlnÀm / f´l, elûsz´r gondolta / Ãgy, a
virÀgot / de mÀsnap rÀj´ve nagyon is / hogy buta
volt, kell, magÀra / mein Gott, berÀgott / ¢s lÀtta,
mert visszatette, hogy rosszul / rep¡lnek, a teheneket
/ a legelûre / szarvakat d´fve bel¢j¡k / hÀtra (rossz)
k´z¢pre / (rossz) legel´lre. / °s csinÀlt vala f¢rfit,
¢s / rÀcsinÀlt sz¢les nûi / t´megeket / elrendezv¢n a
dolgot azonk¢pp / hogy ¢rezz¢k egymÀson / jÂl magukat / kin´veszt gyenge f¡vet, hajakat ¢s hÀjakat
/ n´veszt ¢s n´veszti / azokat a fÀkat / gondolvÀn,
oly' el¢g ennyi jÂ / az ´rd´gbe' is, kifejleszti / a probl¢mÀkat. / °s lÀtÀ Isten, hogy jÂ / ez is. De rem¢nykedett / csak abban, hogy lÀt s rem¢lte, hogy van,
mert elrendez / ¢s teremt. Elrendezi ¢s / teremti magÀt.Ê A vers utolsÂ, filozofikus sorai, de
ugyanÁgy az emlÁtett EGY-ºGY vagy a 21
GOTT cÁmü tr¢fa persze arra figyelmeztet,
hogy Âvakodjunk Kukorelly istenes verseibûl
valami metafizikÀt vagy teolÂgiÀt rekonstruÀlni. Vagy ha igen, csak parodisztikus deista
alapon, amely szerint az isteni ÂrÀsmester
magÀra hagyja gyÀrtmÀnyait, mintegy kivonul az ¢let mindennapi megszervez¢s¢bûl,
hogy aztÀn mindig ott t¢rjen vissza, ahol
megakad a mük´d¢s, hibÀdzik a g¢pezet.
Nem az¢rt, hogy megjavÁtsa a fÃgÀt, az ereszt¢keket (hiszen ànem f¡lelÊ ä EGY-ºGY ), hanem a garanciÀlis panaszok, felszÂlamlÀsok
¢s folyamodvÀnyok instanciÀjak¢nt.
Ahogy a Teremtû szerelû, mechanikus, a
vers teremtûje is az. Kukorelly meglehetûsen
egyszerü szerkezetnek tekinti az embert ä ebbûl szÀrmazik feltünû nemt´rûd´ms¢ge t¢mÀival, versei sujet-j¢vel kapcsolatban: a t¢mÀk
katalÂgusa v¢lem¢nye szerint csek¢ly ¢s ÀllandÂ ä, s egyszerü szerkezetnek tekinti legfûbb anyagÀt is, a lÁrai szubjektum bensûs¢g¢t.
àA bensûm milyen nyomÂgombos is / az Àramot
be(h') furcsÀn vezetem / a bensûs¢get viszem menteni / tisztÁtom ¢s zsÁrozom, jobbra sem //
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hord, balra sem, mint kormÀnyt a trabant.Ê (A
LIGET [8].) àNagyon is egyforma a fÀjdalom, /
annak, aki engedi, Nem / f¢r meg sehol, nem f¢r
/ el. Itt Ãgy, mint hûs / szerepelne. °n engedem. /
HÀt tess¢k. Azonban csak egy / g¢p. Unalmas, ¢s
nem tudhatni / k´zben semmi, nem tudunk meg /
semmit, se û, sem pedig // ¢n. AprÂcska, unalmas
/ vakÁtÂ g¢p a / fÀjdalom.Ê (NAPOS TERºLET
[10].) De magÀnak a versnek az elk¢szÁt¢s¢re
is ä mint az utolsÂ id¢zet kivÀlt vilÀgosan p¢ldÀzza ä valami piszmogÂ ´sszeszerel¢s jellemzû, amelyben fontosabb a folyamat megmutatÀsa, a prÂbÀlkozÀs, az Ãjrakezd¢s, a pontosbÁtÀs, mint a àslussz-passz-k¢szÊ.
Mert az a mechanikus elem, amely megfigyelhetû e versek emberrûl, Istenrûl, l¢lekrûl, sût ´nmagÀrÂl valÂ tudatÀban is (s melynek komplementerje a vilÀg ¢s az ¢n mibenl¢t¢ben valÂ bizonytalan k¢tely), nem g¢pies
verseket eredm¢nyez. De mindenesetre kijel´li a versek mozgÀster¢t. A leÁrÀsok ä ¢s
mennyi leÁrÀs van ebben a k´lt¢szetben! ä feltünûen ker¡lnek minden m¢lys¢get. A teatralitÀs sohasem drÀmai, hanem bÀb- vagy
pÀsztorjÀt¢kszerü. A szÁnhelyeken ä amelyek
gyakran nagyvÀrosiak vagy bukolikusak ä
tiltva van minden hatÀrozott irÀnyÃ mozgÀs:
a flaneur, a csatangolÂ megint egyszer viszszat¢r. T¢tova jÀrÀsa mindazonÀltal a szÁvhez
vezet. Vagy a SzÁv utcÀig. àTudok menni. JÀrkÀlok. / Tegnap els¢tÀltam az / egyik utcasarokig. De
// tÃl hideg volt kint, inkÀbb / visszaj´ttem. A SzÁvig.Ê (JçRçS.)
Ha immÀr vÀlaszt kell adni a kezdetben
f´ltett k¢rd¢sre, hogy a banÀlis, a mindennapi, a àronda bÀr tetszetûsÊ ÁrÀs mik¢ppen vÀlik
k´lt¢szett¢, akkor a megk´zelÁtûen helyes vÀlasz Ãgy hangzik, hogy azÀltal, amit rejt, amit
cs´kkenteni, minimalizÀlni, hÀrÁtani igyekszik: a baromi ¢rzelmi fesz¡lts¢g Àltal. AzÀltal,
ami nehezen vagy alig artikulÀlhatÂ, amelyet
egyszerre leplez ¢s kiad az ÀllandÂ ÃjrafogalmazÀs, a tautolÂgia retorikÀja. Az ilyenek:
àNem t´rûd´m bele, gondoltam. Ezt / nem hagyom.
Ezt nem hagyod... / Itt lett elhatÀrozva, hogy nem
fogom / hagyni.Ê (NEM T¹RýDNI BELE); à°s mi¢rt ÀllÁtott / oda. Mi¢rt kellett ott Àllni. / Mi¢rt Àllok
abban a k¢pben. / Erûs f¢ny van. De mi¢rt Àlltam
/ ott.Ê (AZ NEH°Z SöLYOKAT CIPEL); àígy fogok
v¢dekezni, csak nem tudom, kinek, hogy / kihez besz¢lek, az nem talÀlhatÂ, addig m¢g nem / volt,
nincs kedvem ker¡lgetni ami nincs, ezekkel / a sza-

vakkal ker¡lgetek, k´zben igyekszem nem a / legh¡ly¢bb pofÀkat vÀgni...Ê (NAPOS TERºLET [2]);
à°n nem engedlek el. / Ezeket a billentyüket / le¡t´ttem. °n nem // engedlek. °, n, n, e, m. / Ezek
a betük. Halk / kis kattogÀsok. Ilyen halkan // kattog egy g¢p. Elsodor-e / valami, idû, anyag, nem /
lÀtni, hogy mi. Ezt // leÁrtam, ezeket a / sorokat leÁrtam. / Ezt a sort leÁrtam. Vagy // ehhez hasonlÂakat. Nem: / hasonlÂkat nem.Ê (°N NEM ENGEDLEK EL).
A t¢tovasÀg ¢s a fesz¡lts¢g, az ironikus szeg¢nyÁt¢s ¢s az ¢rzelmi gazdagsÀg, a tautolÂgiÀkkal valÂ elfed¢s ¢s kimutatÀs k´ltûileg hat¢kony arÀnyainak kidolgozÀsÀra, Ãgy lÀtszik,
a hosszÃ- vagy hosszabb versek kivÀlt alkalmasak. Kukorelly szÀmÀra ä ¢s mivel elfogadjuk ¢s egy¡tt ¢rz¡nk, szÀmunkra, olvasÂi szÀmÀra is ä a nagy konstrukciÂk sz¡ks¢geltetnek, hogy eljuthasson az ilyen megrendÁtû
k´ltûi pillanatokig: àAhogy kimutatja az ¢rzelmeit. / Hogy gyûz ¢s fogyatkozik. °s ´lelve
/ hÃz le, egy rÂzsa kû / ahogy. Ez volna a gy´nges¢g.Ê (K IMUTATJA °RZELMEIT); àEmber, bel¡l
/ bel¡lrûl, vad / parÀzslÂ Àgak / hisz¢keny, megtelt
/ szÁvü, sz¢ps¢g ¢s / erû. Magasan csengû // vÀltozat, Aminek / ki tudna / ellenÀllni. S a / sz¢ps¢g
m´g¡l, erû / m´g¡l halÀl / kikandikÀl.Ê (MELY
FELLEGEKIG NYöJTñZIK ELý [4].) Csak n¢hÀny vers tartja ki ezt a magas hangot v¢gig:
A NE PIRKADJON. NE LEGYEN PIRKADAT, az
EGY GYñGYN¹V °NY-KERT ¢s mindenekelûtt az
ñ °DES çRNY : àAludni ¢s ¢bredni ¢des, Â, ¢des
Àrny / te elfutÂ. Csak a test rÀzkÂdik / nem az Àgy,
nem az Isten / ¢s nem a f´ld; csak az Àlom / csapÂdik
a Parthoz. ý az / akinek hiszem, az vagy, akinek
/ hiszlek. De Ki °l / mibenn¡nk, hogy ennyire erûs
¢rz¢sek / takarnak el. Te vagy: Kert / Irgalom, CsalÂdÀs, IngatagsÀg, a / Gonosz, a R¢szem ¢s az ºgy.
Bennem / eg¢szen megtalÀllak, keveredj el / bÃjj el
titkos kis rekeszekben. / Ezernyi hely lehet, ezernyi
ezer / aprÂ hely a testen. Remegû izmok / kifÀradt
bûr, m¢lyk¢k barÀzdÀk / kutak ¢s ÀllomÀsok. Liget.
Inni / kell, kÁvÀnni egy kis / pancsot. / A csÁpûd
k¢t kicsi / gr¡berlij¢bûl inni. / JÀt¢k / komor ¢s egyszerü, es¢lytelen vagy / de nincsen semmi es¢lyed /
kÁv¡le. °s indul, menni akar / marad vagy tovÀbb
csusszan innen / aki tud. Belezuhan, aki tud. / ý
¢rzi ezt, ¢rzi, lÀtja / nagyon is. LÀtod ¢s hagyod. /
Illik hozzÀd. Ne mozdulj. Ne / segÁts. így kell.Ê Ez
a vers, amelyet a tartalomjegyz¢kben bizonyÀra t¢vesen datÀlnak 1978-ra (elûsz´r az
1991-es k´tetben jelent meg), az¢rt k¡l´nle-
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ges, mert Kukorelly szokÀsos k´ltûi eljÀrÀsÀnak ¢ppen a fordÁtottja. A tiszta k´ltûis¢g
hangja, amelyet e kritika elej¢n kerest¡nk, s
amelynek ÀltalÀban el¢hordott t´rmel¢keken
kell Àtverekednie magÀt, amelyet a àdilettÀns
versÊ imitÀciÂja akadÀlyoz, itt elej¢tûl v¢g¢ig
szÂl, a le¡t¢s, az Ável¢s ¢s a zÀrlat szokatlanul
hatÀrozott. A Kukorelly-f¢le disszonancia,
amely n¢lk¡l persze csorbulna a vers ¢rt¢ke,
egyetlen kis r¢szben jelenik meg: àInni / kell,
kÁvÀnni egy kis / pancsot. / A csÁpûd k¢t kicsi / gr¡berlij¢bûl inni.Ê
Mindaz, amit elûadtam, lehetûs¢get ad
egy r´vid kritikai m¢rleg megvonÀsÀra. Az
EGY GYñGYN¹V °NY-KERT-ben Kukorelly Endre komoly munkÀval Ãjrarendezte ¢s megrostÀlta eddigi k´ltûi munkÀssÀgÀt, s becses
gyüjtem¢nyt hozott l¢tre. Egy k´ltû becs¢t
mindenekelûtt hangjÀnak f¢lreismerhetetlens¢ge ¢s lÁrai karakter¢nek plaszticitÀsa adja. Kukorelly lÁrai karakter¢nek mintha k¢t
centruma volna, noha ezek olykor egy¡tt is
Àllhatnak. Az egyik a humoros, a mÀsik az emocionÀlis. MegszÂlaltatÀsÀnak jellemzû fogÀsa a
lefokozÀs, az alÀstilizÀlÀs. A hagyomÀny helyett a k´znapi besz¢dbûl l¢trehozott bukdÀcsolÂ versnyelv kikÁs¢rletez¢se jelentette az
egyik legig¢nyesebb k´ltûi feladatot. à...megszÂlalÀsÀnak alapjÀul a mindennapi nyelv t´redezetts¢g¢t, pongyolasÀgÀt, szabÀlyozatlansÀgÀt, ha
tetszik: hibÀssÀgÀt tetteÊ ä Árja MargÂcsy IstvÀn
(Nappali hÀz, 1993/3. 51. o.). Ebben a vÀlogatÀsban is szÀmos olyan vers van, amelyet semmi egy¢bnek nem tarthatok, mint kÁs¢rletnek: eredm¢nyei mÀs müvekben jelennek
meg. °ppen az¢rt, mert ä mint F´ld¢nyi F.
LÀszlÂ talÀlÂan Árja kritikÀjÀban ä àkev¢s k´ze
van a pusztÀn nyelvi kÁs¢rleteket folytatÂ irodalomhozÊ (Jelenkor, 1993/9. 779. o.). De hogy a
jellegzetes hang l¢trej´tt, azt bizonyÁtjÀk id¢zeteim; nem utolsÂsorban ¢ppen ez¢rt id¢ztem olyan sokat.
Kukorelly Endre k´tet¢nek kritikai visszhangja rendkÁv¡l tartalmas volt. Azokon kÁv¡l, akiket id¢ztem, felt¢tlen¡l meg kell emlÁtenem SzilÀgyi MÀrton bÁrÀlatÀt (KortÀrs,
1993/3.). A jelen ÁrÀs mindegyiktûl sokat tanult, s ugyanakkor a recepciÂ r¢szben mÂdosÁtott, r¢szben el¡tû ÃtjÀra tesz javaslatot.
Mielûtt befejezn¢nk, vess¡nk egy futÂ pillantÀst a n¢met k´tetre. Huszonegy verset
tartalmaz magyarul ¢s n¢met¡l. A kis terje-

delem hosszÃversek f´lv¢tel¢t nem tette lehetûv¢. Kukorelly fontos müvei k´z¡l tartalmazza A KEZDET-et, az AZT MONDJA AKI °L-t,
az °N NEM ENGEDLEK EL-t, az 1984-ES KIJçRAT-ot, a NE PIRKADJON. NE LEGYEN PIRKADAT-ot ¢s az ARRñL MAJD LE KELL MONDANI -t.
A JçRçS jellegzetesen az a vers, amelyet csak
erûs fogyatkozÀssal lehet lefordÁtani, mert hiszen mit is kezdjen a n¢met versbarÀt ezzel:
àich kehrte lieber um. Bis / zur SzÁvÊ. A K IRçLYI
GYAKORLATOK azon humorisztikus versek
egyike, amelynek ¢rt¢k¢t nem siker¡lt f´lfedeznem, noha t´bbsz´r hallottam a szerzû
elûadÀsÀban is. Most n¢met¡l sem jÀrtam
jobban. A humorista sajnos csak m¢g egy mÀsik versben mutatkozik be, A DIKTATöRçT °LV EZEM-ben ä ott teljes sikerrel.
Kukorelly ä azt hiszem ä jÂl fordÁthatÂ.
Jellegzetes, tapogatÂzÂ hangja az ARRñL
MAJD LE KELL MONDANI-bÂl p¢ldÀul Ágy hangzik magyarul ¢s n¢met¡l: àP¢ldÀul nem j´n elû
a hang. Eg¢szen hÀtul / ¡l. HÀtul be¡lt a buszba.
Be¡lt hÀtul. HÀtra / be¡lt. Szomorkodni. Vagy lerohanni. Hogy majd / k´nnyebben rohanjon le. /
Vagy mi¢rt. Mi¢rt. / °s arrÂl is / arrÂl le kell akkor
majd mondani.Ê àDie Stimme kommt beispielweise
nicht wieder. Sie sitzt / hinten. Hat sich hinten in
den Bus gesetzt. Nach hinten / gesetzt. Sitzt hinten.
Zum Traurigsein. Oder Abspringen. Um / leichter
abspringen zu k´nnen. / Oder weshalb. Weshalb. /
Und auch darauf / darauf wird man dann eben
verzichten m¡ssen.Ê
RadnÂti SÀndor

KETTýS HORIZONT
KÀntor P¢ter: F´nt lomb, lent avar
Cser¢pfalvi, 1993. 90 oldal, 249 Ft
1
N¢zz!
N¢zd Ãgy, mint a gyermek, erûsen, k´zvetlen¡l: a v¢zna kar¢liai nyÁrfa erezet¢t, a vÁzparton szanasz¢t heverû kÂlÀsdobozok mellett a
zacskÂfoszlÀnyokat, vagy a park f¡v¢n ÀcsorgÂ feh¢r padokat, vagy a lakÀsban a Yukka
pÀlmÀt.

Figyelû ã 619

De Ãgy szeml¢ld a dolgokat, amint vannak, mintha nem tudnÀl semmit a vilÀgrÂl:
sz´gezd rÀjuk hosszasan szemed, s meglÀtod,
szÂra bÁrod ûket, ismeretlen szÂra.
LapozgatvÀn a k´nyvben, elûsz´r ezt a
hangot hallja az ember KÀntor P¢ter k´lt¢szet¢bûl.
Ez a k´ltû megûrizte gyermekien Àrtatlan
szeml¢let¢t: neki m¢g kû a kû, bundab¢l¢s a
bundab¢l¢s, h¢tfû a h¢tfû. Hagyja, hogy eredetis¢g¡kben hassanak rÀ a dolgok, nem mÀsodlagos magyarÀzatokkal.
Ez¢rt hiteles.
2
BarÀtsÀgos, term¢szetes jÀrÀsÃ ¢s büntudatlan k´ltû.
3
AnyagmozgatÀsÀban, t¢mavÀlasztÀsÀban l¢pten-nyomon k´nnyeds¢g¢vel, sût olykor-olykor k´nnyüs¢g¢vel lep meg. RitkÀn emleget
vilÀgmegvÀltÂ eszm¢ket. K´lt¢szet¢ben hiÀba
keresn¢nk aggÀlytalanul f´lfeszÁtett harmonikus egys¢geket, himnikus bet¢teket, nemzetoktatÂ kerekdeds¢geket, tetszetûs szÂlamokat. Annak a ä k´lt¢szet¡nkre igencsak jellemzû ä k´z´ss¢gemlegetû, szÁveket egykettûre megmelengetû, t´bbsz´r hagyomÀnyainkra hivatkozÂ feudÀlis ànemzeti¢rz¢s-alapanyagnakÊ ä melyet egy¢bk¢nt a modern eurÂpai lÁra nem m¢ltÀnyolhat komolyan ä nÀla
nyoma sincsen. BÀtran hÀrÁtja el magÀtÂl ezt
a tÀjainkon pedig marad¢ktalan sikerrel kecsegtetû, k´z´snek v¢lelmezett alaptûk¢t.
Egy¢ni vakmerûs¢ggel nyÃl ¢lm¢nyanyagÀhoz.
Eredetis¢g¢nek minden bizonnyal egyik
eleme ez az elk´telezetts¢g n¢lk¡li, szinte alkalmi besz¢dmodor. Sem gondolkodÀsmÂdja, sem Ázl¢se, sem vers¢pÁtkez¢se nem sÃlyossÀg vagy jelent¢kenys¢g irÀnyÀba sodorja a
verset ä inkÀbb kivetkezteti abbÂl, eltÀvolÁtja
az indÁtÂ eszm¢tûl, fokozatosan lemeztelenÁti.
Nem ¡ti agyon a sz´veget egy-egy szenteciÂzus vagy magasztos pointe assassine kif¡ggeszt¢s¢vel (eml¢kezz¡nk Verlaine figyelmeztet¢s¢re: az erk´lcsi tanulsÀg sulykolÀsa megsemmisÁti a müv¢szi hatÀst), hanem egy bizonyos
fedetlens¢g fel¢ tereli: mindk¢t v¢g¢n nyitva

hagyja a kompozÁciÂt. Nem is nyitva hagyja,
hanem megtüzdeli v¢letlen, h¢tk´znapi hasznÀlatban elkoptatott kifejez¢sekkel, s fokozza
ezzel a k´tetlen term¢szetess¢g hatÀsÀt.
Olyan k´ltû, aki ä bÀr f´lhÃzta mÀr a vers
falazatÀt ä sz´veg¢n hagyja az ÀllvÀnyzatot.

4
A verskezdetei. Lompos, majdnem henye f´l¡t¢sek. ögy f¢rkûzik sz´vegeinek tapasztalatÀhoz, hogy k´zben a harmadik sarokba n¢z.
Id¢zek pÀr sort, talÀlomra, a K AR°LIA cÁmü vers elej¢rûl:
àKar¢liÀrÂl a kar¢liai nyÁrfÀk jutnak eszembe,
ahogy magas, sudÀr tÀrsaik mellett
kicsin, g´cs´rt´sen Àcsorognak a zsomb¢kos talajon,
¢s ugyan ki gondolnÀ e g´rbe kis fÀkrÂl,
hogy belsû erezet¡k akÀr a legfinomabb mÀrvÀny¢,
s minden valutÀt megadnak ¢rt¡k.Ê
Halljuk a szenvtelen szÂemel¢st, lÀtjuk a
csaknem parasztian en passant araszolÀst, ¢s
k´ltem¢nyhez illû fesz¡lt vÀrakozÀssal kutatnÀnk az à¡zenetetÊ. Elûbb csupÀn a t´rt¢netre figyel¡nk: KÀntornÀl nemritkÀn a miniatür t´rt¢netek a lÁrai mondandÂ foglalatai; ezek amolyan vÁzfestm¢nyszerüen f´lvitt,
odi-et-amo t´rt¢netek, s a fakÂ r¢szletek emleget¢se majdnem elcsigÀzza figyelm¡nket.
HamarjÀban olyan ¢rz¢s¡nk tÀmad: ez a k´ltû azutÀn teremti meg a müveit, miutÀn l¢trej´ttek. A àkicsinÊ hatÀrozÂszÂnÀl m¢g helytelenÁten¢nk is a... °s akkor beÃsznak àa j¢gtÀblÀk menyasszonyaiÊ, s betoppan a versbe egy
idegen ember, a finn Toivo, s a k´ltem¢ny itt
ä noha eleddig Ãgy v¢lt¡k, drÂtbÂl k´t´zt¢k
ezt a figurÀt ä megmoccan, egy´ntetüv¢ vÀlik: s amint v¢g¡l f´lvillantja az emberi tiltÀs
¢s az isteni rendel¢s ellent¢tpÀrjÀt, meg¢rkezik az eml¢kezet¡nkbe is.
A k´z´ny´s t´rv¢nyszerüs¢ggel formÀlÂ,
nem hittel emlegetett sorsszerüs¢gnek ¢s az
aprÀnk¢nt ¢szlelt h¢tk´znapi banalitÀsnak ez
az egymÀsra vetÁt¢se fontos jegye KÀntor P¢ter k´lt¢szet¢nek. Nem pusztÀn legyint a
megbÁzhatatlan, maszkokban megjelenû t´rt¢nelmi ¢s emberi ¢rt¢kekre, hanem ¢ppen
ezekben a metamorfÂzisokban fedezi fel emberi k´zlendûinek alapmintÀit.
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Nem mondtunk eleget, ha KÀntornÀl csupÀn dezilluzionizmusrÂl besz¢l¡nk: f´lt¢tlen¡l, egyforma hangsÃllyal kell emlegetn¡nk
a dolgokba vetett hit¢t ¢s ezer kajÀnsÀggal ÀlcÀzott rem¢nyked¢seit. írÂniÀja nem gyilkos
erejü, nem vitriolos, de egyszersmind bizakodÀsa is Âvatos, nem sz¢les gesztusokkal kiteregetett. Mondjam Ãgy: nem gy´m´sz´lûdik
bele semmilyen vilÀgosan k´r¡lhatÀrolhatÂ
¢s lazÀn kig´ngy´lhetû versl¢lektani pozÁciÂba, s ennek k´vetkezt¢ben jellemzû rÀ egy bizonyos ¢rzelmi mozaikszerüs¢g ¢s darabossÀg. SajÀt hozott anyagbÂl ¢s semmilyen
anyagbÂl nincsen a vers.
Besz¢ltem verskezdeteirûl.
Van azonban itt valami mÀsf¢le ¢rdekess¢g is. KÀntor ä ¢pp im¢nt emlÁtett semlegesÁtû hajlamainÀl fogva ä mintegy a mü k´zep¢re, àa vers hÂna alÀÊ rejti legfontosabb
mondanivalÂit. Gondolatai ä ha ugyan besz¢lhet¡nk vers eset¢ben àgondolatokrÂlÊ ä
nem a valahonnan-valahovÀ elv szerint rendezûdnek, hanem laza szÀlaik ment¢n egyszer csak àmegcsomÂsodnakÊ, majd megint
kisimulnak, s finom, ¢szrev¢tlen kis zÀrÂmozgÀsok kÁs¢ret¢ben megszakadnak. A vers t´ltete jobbadÀn a mÀsodik harmadban helyezkedik el, itt-ott eml¢kezetes, t´bbnyire azonban m¢g itt is sz¢tszerelt formÀban: az olvasÂnak pontosan ezt a k´z¢psû rekeszt kell
megkeresnie... a recenzens szeme legalÀbbis
ezekben a k´z¢psû sÀvokban idûz´tt huzamos ideig.
Egy p¢ldÀt emlÁtek.
Olvassuk el t´bb Ázben, vigyÀzva, siets¢g
n¢lk¡l A KONCERTTEREMBEN cÁmü verset (a
k´tetnek egyik leg¢rettebb darabja). T´bb,
mint sz¢p ez a vers: egyenes besz¢dü, m¢lyrûl
megszervezett. °s Ãgy fogjuk talÀlni, hogy a
csÃcspont ebben a kettûs villÀjÃ, az emberi
kÁnt ¢s gy´ny´rt oda-vissza megvillogtatÂ
mondatpÀrosban keresendû:
àErre, vagy valami ilyesmire
sÂvÀrognak a gyür´tt lepedûk´n,
a f¢nytelen utakon, a zsÃfolt buszokon,
a kaszÀrnyÀkban ¢s a l´v¢szÀrkokban a katonÀk.
...
B¢ke!... Fel tudod fogni, mit jelent ez,
miben van r¢sz¡nk, itt a koncertteremben?...Ê

Lesz, k¢ts¢gtelen, lesz, akinek facsarja majd
orrÀt a sz´veg v¢g¢n f´lgomolyodÂ csikkszag.
De lesz, ez is k¢ts¢gtelen, olyan is ä jÂmagam
is Ágy voltam vele ä, akit ¢ppen ez a szuver¢n,
egy¡tt¢rz¢sre sem sandÁtÂ fordulat nyer meg
KÀntor P¢ter k´lt¢szet¢nek.
EmigrÀnsk´rnyezete mes¢li Hodaszevicsrûl, a harmincas ¢vekben PÀrizsban elhunyt
orosz k´ltûrûl, hogy rendszerint sz¢gyentelen k´z´nnyel akasztotta ki szÀjÀbÂl hamis
fogsorÀt, akÀr tÀrsasÀgban is, ¢tkez¢s elûtt:
tÀny¢rja mell¢ ¡ltette, kanalazott, s k´zben
csevegett a l¢lekvÀndorlÀsrÂl, szemrebben¢s
n¢lk¡l, majd az utolsÂ falat s ajakt´rl¢s utÀn
ism¢t visszaillesztette szÀjpadlÀsÀra.
NagyÃri gesztus.
KÀntor P¢ter csikkje A KONCERTTEREMBEN
v¢g¢n engem erre a t´rt¢netre eml¢keztetett.
A b¢ke magasztossÀga, a l´v¢szÀrok lucska, a muzsikÀban gy´ny´rk´dû emberpÀr s
a lÁrai alany nikotinos lehelete: nyitott teny¢rrel ´sszesodort komplexitÀs.

5
F´l´sleges is emlÁteni, hogy ebbûl a k´lt¢szetbûl hiÀnyoznak az ideologikus magyar barokkizmus tÀpanyagai, s nem m¢lyeszti gy´kereit semmif¢le egys¢ges ig¢nyrendszer humuszÀba. ñvakodik a magyar k´ltûi nyelvhasznÀlat patriarchÀlis modorossÀgaitÂl, s minthogy nem ´lti magÀra egy elt¢veszthetetlen
individualitÀs k´p´nyeg¢t, kettûs ellenÀllÀst
folytat: elutasÁtja a f´l´tt¢bb szük´snek ¢rzett, szorosan a hagyomÀnyhoz kapcsolÂdÂ
lÁrai intabulÀciÂt, de egyszersmind nem illeszkedik bele abba a csakis neki k¢szÁtett cerebrÀlis lÁrai t¢rbe, ahonnan majd v¢g¢rv¢nyesen fog Át¢letet alkotni ´nmagÀrÂl ¢s a
t´rt¢nelemrûl. Mert noha t¢l-tÃl felbukkannak müveiben egy¢ni l¢tez¢s¢nek s t´rt¢nelmi k´rnyezet¢nek tapasztalatdarabkÀi, mintha m¢gis mindig kifele igyekezne, a k¢p perem¢re, kilÀtÂba. Nem àhonvÀgyaÊ van ä inkÀbb a dolgok irÀnt ¢rdeklûdik fokozott szenved¢llyel ä, hanem (hogy egy n¢met szÂt
hasznÀljak) a Heimweh helyett a Fernweh ´szt´k¢li: tÀvolba hÃzÂdik, s keresi azt a pontot,
amelybûl megpillanthatja ¢lm¢nyeinek mÀsodik arcÀt.
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Ennek a h¢tk´znapokban lezajlÂ szÀmüzet¢snek van egy szembe´tlû müv¢szi k´vetkezm¢nye.
KÀntor P¢ter k´ltem¢nyeinek van ugyanis
egy mÀsodik, szervess¢gi fokÀt tekintve t´m¢nyebb csoportja. Sorolom: a BUBOR°KOK n¢hÀny filigrÀnja, a K IS °JI IMA, a FUTçS K¹ZBEN, de messze lÀthatÂan ¢s t´k¢letes ¢rv¢nyess¢ggel a F¡st MilÀn szellem¢t megid¢zû
°S M°GIS.
Ez a k´ltem¢ny, semmi k¢ts¢g, a k´tet legzÀrtabb ¢s legtitokzatosabb hÁradÀsa. Itt nem
¢rz¢kelj¡k t´bb¢ az eszm¢re kilûtt nyilak t¢tova suhogÀsÀt: egyetlen nyÁl talÀlt itt c¢lba.
Nem vÀgyak vagy lemondÀsok vagy legyint¢sek vagy v¢letlen tudatrezd¡l¢sek katalÂgusa
ez, hanem falanxosan t´m´r, ´nmagÀba zÀrt,
vesz¢lyesen halk vallomÀs.

6
Maga a tüzoltÂ fogott itt lÀngot.
7
VallomÀs, melyben emberen tÃli rem¢nnyel
telik a jÂzansÀg, s ä noha ¢gnek hÀttal besz¢l
a k´ltû ä tÀvolabbi, itteni l¢tez¢s¡nktûl gy´keresen k¡l´nb´zû ¡dv lehetûs¢geit sejteti
meg. Elevenen ¢rezz¡k itt, hogy KÀntor el
tudja v¢gezni azt a munkÀt, amely müalkotÀssÀ teszi az Àlmot: legyûzi a v¢letlenszerüv¢
karcsÃsodÂ vers kÁs¢rt¢seit, s egyÃttal akadÀlyokat teremt magÀn a k´ltem¢nyen bel¡l.
Mert v¢g¡l is a vers, a tragikus vers harmÂniÀja is a sÃly-ellensÃly teremt¢snek ¢s
sÃly-ellensÃly elhelyez¢snek ezen a bensû
arÀnyrendszer¢n mÃlik, s a mü csak Ãgy vÀlik valÂban eml¢kezetess¢, ha k´zvetÁteni
k¢pes az anyaggal valÂ k¡zdelemnek szavakkal megjel´lt dimenziÂit. A kÁnaiak ezt Ágy
mondjÀk: ez a müv¢sz k¢pes keserüs¢get
enni.
A mindennapi dolgok itt vÀlnak elemi erûvel jÂzan felelûss¢g¢nek alkotÂelem¢v¢.
Hadd id¢zzem, befejez¢s¡l, eg¢sz¢ben a
k´ltem¢nyt.
à°s minden ism¢tlûdik. S ¢n, aki ¢letem
nagy r¢sz¢t ÀcsorgÀssal t´lt´ttem, s ¢jjelente

oly gyakran virrasztok ma is, amÁg te alszol,
mit tudok ¢n, amit te nem? TalÀn
kev¢sb¢ f¢lek f¢lni, s nem rem¢lek
futÀsban lelni mened¢kre; itt vagy,
¢s itt vagyok, ¢s sz¢tszÂrjuk erûnket.
Mert mit tehetn¢nk? Nincs mÀs, egy mÀs vilÀg,
a SziklÀs-hegys¢g sziklÀira esk¡sz´m neked,
hogy fal s potyogtat minden, ami ¢l,
s ¡v´lt, t´bb tej¢rt, a v´r´s csecsemû,
az anya birtoka, az apa jussa,
egy aprÂ vÀgygubanc mÀs vÀgyak gyürüj¢ben,
alatta ¢s f´l´tte sÀr, fü, kû, k´vek.
°s szÀrnyak is, igen. SzÀrnyak a v¢rben,
parÀzsban ¢s hamuban, minden ¢lû
¢s minden elhullott Àllat csontjaiban.
E f´ld teli van tollal minden¡tt.
Feh¢r ¢s s´t¢t tollak ¢s hÃsok,
feh¢r ¢s s´t¢t vigasz: JÂl van. JÂ lesz.
Nincs mÀs, nem is kell. Nincs mÀs, ne is legyen.
°s m¢gis... çlmaimban ¢n magasba szÀllok.Ê
Az a kor tehÀt, amelyben olyan hirtelen ¢s
alaposan megsz¢gyen¡l¡nk egymÀson, ilyen
¡zenetet is tartogat.
BÀthori Csaba

R¹GT¹NZ°SEK
MARADANDñ ºZENETE
Babits MihÀly: àItt a halk ¢s komoly besz¢d ideje...Ê
InterjÃk, nyilatkozatok, vallomÀsok
Szerkesztette T¢glÀs JÀnos
PÀtria k´nyvek, 1993. 308 oldal, 245 Ft
T¢glÀs JÀnos fontos szolgÀlata a Babits-kutatÀs ter¢n nem ezzel a k´tettel kezdûd´tt. A
szerencs¢s kivÀlasztottak (sajnos csak ûk) r¢gÂta gy´ny´rrel ¢s haszonnal forgathattÀk az
alacsony p¢ldÀnyszÀmÃ, nem ÀrusÁtÀsra, hanem ajÀnd¢kozÀsra szÀnt, vÀltozatos szÁnekben pompÀzÂ, t´bb mint hÃsz minik´nyvbûl
ÀllÂ Babits-sorozatot, amelynek teljes anyagÀt
û szerkesztette. E k¡l´nleges k´nyvecsk¢k az
Àltala tanÁtott nyomdaipari tanulÂk vizsga-
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munkÀi, az iskola pedig annak a tisztviselûtelepi fûgimnÀziumnak a jogutÂda, ahol Babits MihÀly magyarälatin szakos tanÀrk¢nt
dolgozott 1912 ¢s 1916 k´z´tt. T¢glÀs legelsû
k´tetei m¢g k´zvetlen¡l az iskola mÃltjÀt ¢s
àBabits tanÀr ÃrÊ alakjÀt elevenÁtett¢k fel. Ebbûl a t¢mÀbÂl nûtt ki az utÂbbi hÃsz ¢v egyik
legrokonszenvesebb vÀllalkozÀsa: egy hagyomÀnyokat ÀpolÂ, term¢keny lokÀlpatriotizmus jegy¢ben gazdagon kivirÀgzÂ, igazi civil
kezdem¢nyez¢s, amely ekkortÀjt oly ritka
volt mifel¢nk. DiÀkjaival T¢glÀs JÀnos, GÀl
IstvÀn ´szt´nz¢se nyomÀn, irodalomt´rt¢netileg ¢s filolÂgiailag jelentûs k´teteket ÀllÁtott
´ssze. R¢gi ÃjsÀgok lapjain rejtûzû cikkek,
´n¢letrajzok, interjÃk, a k¢ziratos hagyat¢kban talÀlhatÂ publikÀlatlan levelez¢sek, fiatalkori, elfeledett, sût felfedezetlen müvek lÀttak napvilÀgot azokban az ¢vekben, amikor
Babits inkÀbb a türt, mint a tÀmogatott szerzûk k´z¢ tartozott. T¢glÀs JÀnos a helyi adottsÀgokat felhasznÀlva, az irodalompolitikai
csatÀrozÀsokat kiker¡lve, a pÀlya sz¢l¢n Àllva
a legfontosabb l¢p¢st tette meg, amikor csendes k´vetkezetess¢ggel Babits-sz´vegeket
adott k´zre. A sorozat mÀsik rokonszenves
vonÀsa: a k´tetek v¢g¢n az ¢ppen akkor v¢gzû osztÀlyok teljes n¢vsora is megtalÀlhatÂ. E
k´nyveket kiszedve, bek´tve a tanulÂk k´telezû vizsgamunkÀjukat nem pusztÀn formÀlis
feladatk¢nt, hanem valÂdi, kulturÀlis ¢rt¢k
l¢trehozÀsak¢nt, teremtû alkotÀsk¢nt ¢lhett¢k meg. Az olvasÂnak pedig ritka szellemi ¢s
eszt¢tikai ¢lvezetben volt r¢sze, hiszen az ismeretlen Babits-ÁrÀsok k´nyvgyüjtûk szÁv¢t is
megdobogtatÂ, sz¢p formÀban jelentek meg.
Egy-egy k´nyv k¢zbev¢tele utÀn ´nk¢ntelen¡l azt gondolta az ember: nemcsak a k¢tkezi
munka, hanem maga a vÀllalkozÀs is ´t´s.
T¢glÀs JÀnos àI TT A HALK °S KOMOLY BESZ°D IDEJEÊ cÁmmel egy immÀr normÀl m¢retü k´tetben adta ki n¢gy minik´nyv anyagÀt: olyan interjÃkat, nyilatkozatokat ¢s vallomÀsokat, amelyek eddig csak napilapban
vagy folyÂiratban jelentek meg, esetleg k¢ziratban lappangtak. A sz´vegeket a tûle megszokott jÂlesû alapossÀggal jegyzetelte, s a
szerkeszt¢s rovÀsÀra ÁrhatÂ kifogÀsaim olyan
eleny¢szûk ¢s jelent¢ktelenek, hogy gyorsan
tÃleshet¡nk rajtuk. Gyüjtem¢ny¢ben, helyesen, nem szerepelnek a k´zismert vÀlogatÀ-

sokban publikÀlt ÁrÀsok, akkor sem, ha szorosan az ´n¢letrajzi vallomÀsok k´r¢be tartoznÀnak. E szempont alapjÀn azonban fel
kell tenn¡nk a k¢rd¢st, mi¢rt publikÀlta a
K RITIKA ¢s a B ERLINI NAPLñ cÁmü cikkeket,
melyeket GÀl IstvÀn, illetve Belia Gy´rgy mÀr
egyszer felvettek tanulmÀnyk´tetbe. T¢glÀs
megemlÁti ugyan az utÀnk´zl¢s t¢ny¢t, de
d´nt¢s¢t nem indokolja. N¢hÀny cikk ellenben kimaradt, noha a megelûzû kis k´tetekben szerepelt. Ez elfogadhatÂ eljÀrÀs az eg¢szen r´vid, nyÃlfarknyi nyilatkozatok eset¢ben, amelyekbûl egy¢bk¢nt m¢g egy tucat
´sszegyüjthetû lenne. (Pl.: LEV °L MIKLñS ANDORHOZ. Az Est, 1923. februÀr 24.) SajnÀlom
azonban A FORDíTñ VALLOMçSA (Nyugat,
1924. I. 87.) cÁmü irodalomt´rt¢netileg fontos cikk kimaradÀsÀt. Ez az egyoldalas, fÀjdalmas, ´nkÁnzÂ, szubjektÁv bevezetû lett a kirobbantÂja az elsû nemzed¢ki vitÀnak. Babits
egy Tennyson-fordÁtÀsa el¢ szÀnta, s mÀr kusza k¢ziratÀbÂl nyilvÀnvalÂ, hogy zaklatott,
feldÃlt lelkiÀllapotban Árta. Itt nevezi àkis jÂmozgÀsÃ epigonokÊ-nak, àhÀlÀtlan fiakÊ-nak az
utÀna k´vetkezû generÀciÂ egyes k´ltûit, akik
àk´nnyen feledkezû adÂsaiÊ lettek. A cikket SÀrk´zi Gy´rgy magÀra vonatkoztatta (bÀr az
nem rÀ, hanem SzabÂ Lûrincre c¢lzott), ¢s
egy polemikus hangÃ magÀnlev¢lben vÀlaszolt a k´ltûnek. Ennek r¢szleteit id¢zve Árta
meg hÁress¢ vÀlt FIATALOK cÁmü cikk¢t Babits. A vitÀt elindÁtÂ, kev¢ss¢ ismert, de kulcsfontossÀgÃ bevezetût kÀr volt kihagyni e k´tetbûl. Viszont nagy ´r´m, hogy a nehezebben hozzÀf¢rhetû, bÀr szint¢n publikÀlt, SzabÂ Lûrinc Àltal lejegyzett ´n¢letrajzi sz´veget
T¢glÀs felvette vÀlogatÀsÀba. Ez a maga nem¢ben egyed¡lÀllÂ dokumentum k¡l´n´s
mÂdszerrel k¢sz¡lt. 1920-ban, t´bb est¢n kereszt¡l Babits k´tetlen formÀban mes¢lt magÀrÂl, csalÀdjÀrÂl, legtitkosabb ifjÃkori eml¢keirûl az akkor m¢g bensûs¢gesen szeretett
SzabÂ Lûrincnek, aki (hü Eckermannk¢nt)
gyorsÁrÀssal, szÂ szerint mindent lejegyzett ¢s
megûrz´tt, de csak ¢vtizedek mÃltÀn vÀllalkozott a sz´veg ÀtÁrÀsÀra. A Babitshoz valÂ
ragaszkodÀsrÂl vall az Àtt¢tel ideje ¢s k´r¡lm¢nye is, a ànincs senkim kÁv¡ledÊ k¢sûi bizonyÁt¢ka: 1944 ûsz¢n, utolsÂ budapesti
d¢lutÀnjÀn SzabÂ Lûrinc legfontosabb teendûj¢nek ¢rzi a sztenografÀlt s ez¢rt pontosan
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csak Àltala ¢rthetû sz´veg tisztÀzÀsÀt ¢s leg¢pel¢s¢t.
Babits rossz nyilatkozÂ volt ä tartja az irodalmi k´ztudat. Ezt ÀllÁtjÀk rÂla a kortÀrsak,
az ÃjsÀgÁrÂk ¢s legfûk¢pp û maga. A zÀporozÂ k¢rd¢sek k´zben n¢ha àrem¢nytelen¡l n¢zÊ
az ÃjsÀgÁrÂra, ¢s els´t¢t¡lten vallja meg: nem
tudok r´gt´n´zni. (188. o.) àHa ¢letrajzomat
k¢rdik tûlem, mindig valÂsÀggal megd´bbenek arra
a gondolatra, hogy mennyire nincs voltak¢ppen
¢letrajzom, s mennyire nem t´rt¢nt velem semmi
egy¢b, mint hogy Ártam n¢hÀny k´nyvet ¢s semmi
egy¢b, mint amit abban a n¢hÀny k´nyvben megÁrtam... °s mit mondhatn¢k m¢g magamrÂl, amit ûk
mÀr sokkal jobban ¢s igazabban el ne mondtak volna?Ê (165. o.) Ennek ellen¢re igazi kincsesbÀnya ez a k´tet. Az elcs¢pelt ÃjsÀgÁrÂi k¢rd¢s
ä besz¢ljen ¢let¢rûl ä olyan nyilatkozatokat
pr¢selt ki a szabadkozÂ k´ltûbûl, amelyek az
¢lûbesz¢d k´zvetlens¢g¢vel, szem¢lyes vallomÀsk¢nt hatnak. Mintha egy v¢gtelen monolÂgot hallanÀnk, amelynek ment¢n kirajzolÂdnak egy ¢let hol szÀlkÀs, hol g´cs´rt´s, hol
simÀra csiszolt k´rvonalai.
Az ÃjsÀgcikkek egyik tÁpusa az ´n¢letrajzokhoz kapcsolÂdik. °vfordulÂk, sz¡let¢snapok alkalmÀbÂl faggatjÀk Babitsot az eltelt ¢vekrûl, k´ltûv¢ vÀlÀsÀrÂl. Gyakran
visszat¢rû motÁvum p¢ldÀul a pÀlyakezd¢s
neh¢zs¢ge, a szÀzad elsû ¢veinek nyomasztÂ
szellemi tespedts¢ge, melybûl oly neh¢z volt
kit´rni; Babits ´ngy´trû k¢rd¢se, hogy kil¢pjen-e a k´z´ns¢g el¢ verseivel. à¹t ¢ven Àt csak
v¢letlen¡l jelent meg egy-egy versem, sohasem a sajÀt kezdem¢nyembûl. Magamnak Árogattam, s ha elk¢sz¡ltem egy-egy dolgommal, beles¡llyesztettem a
fiÂkomba a t´bbihez, [...] gyermekesen meg voltam
gyûzûdve, hogy verseim tÃlszÀrnyaljÀk a kort. [...]
A mÃltba menek¡ltem elûle, V´r´smartyhoz ¢s
Arany JÀnoshozÊ ä eml¢kszik 1928-ban, ÁrÂi jubileuma alkalmÀbÂl. (135. o.) HasonlÂan fogalmaz egy ¢vvel k¢sûbb: àm¢ltÂsÀgomon alulinak tartottam, hogy az akkoriban divatos akad¢mikus versek sorÀban megjelenjekÊ (151. o.), ¢s
t´bbsz´r visszat¢r a k¢rd¢sre ´tvenedik sz¡let¢snapjÀn adott interjÃiban is: àValamikor elsû verseimet dacosan tartottam tÀvol a nyilvÀnossÀgtÂl ¢vekigÊ (185. o.), ànem vÀgytam a nyilvÀnossÀg el¢, mert az volt a v¢lem¢nyem, hogy az akkori folyÂiratok nem m¢ltÂk verseimreÊ. (187. o.)
Ennek az ¢rz¢snek a pÀrja, sût k´vetkezm¢nye az a cs´m´r, melyet A HOLNAP megjele-

n¢s¢t ´vezû vita kapcsÀn ¢rzett, ¢s amelyet
RÀba Gy´rgy Babits àelfojtott duk-duk aff¢rÊ-jÀnak nevez. Versein kÁv¡l (A K¹LTý SZñL, OKTñBERI çJTATOSSçG, DARUT¹RPEHARC, PALINñDIA) fûleg nyilatkozataibÂl tudhatjuk meg,
mennyire bÀntottÀk A HOLNAP k´r¡l ´sszecsapÂ indulatok. 1912-ben, amikor elûsz´r
keresi meg napilap mint fiatal, de mÀr ismert
k´ltût, ¢s a karÀcsonyi k´rk¢rd¢s egyik r¢sztvevûje lesz, û nem kedveskedû formasÀgokkal vÀlaszol a szokvÀnyos k¢rd¢sekre (hogyan
sz¡lettek müvei, milyen k¡lsû k´r¡lm¢nyek
segÁtett¢k ¢rv¢nyes¡l¢s¢t, hogyan ¢rt¢keli elsû munkÀit), hanem a legk¢nyesebb ¢s legfÀjÂbb pontot ¢rinti: tapintatosan, de f¢lre¢rthetetlen¡l elhatÀrolÂdik mind A HOLNAP
szervezûitûl, mind pedig annak kritikai fogadtatÀsÀtÂl. (11. o.) Ugyanide kanyarodik
vissza mÀr ¡nnepelt müv¢szk¢nt, elûsz´r
1923-ban: àA nagy lÀrma, amit ez a kiadvÀny csapott, nem volt ´r´m´mre: egyÀltalÀn nem ¢reztem
forradalmÀrnak magam, s Ãgy ¢ltem messze Fogarason, mint egy visszavonult ¢s konzervatÁv tudÂs.Ê
(76. o.) 1928-ban m¢g metszûbben ¢s ûszint¢bben fogalmaz: àCsak addig hihettem azt, hogy
az vagyok, akinek hiszem magamat, amÁg mÀsok el¢
nem ker¡ltek ¢nem k´zvetÁtûi: a munkÀim. Mihelyt
azonban a nagyk´z´ns¢g szemhatÀrÀba ker¡lt az
egy¢nis¢gem, kider¡lt, hogy ¢ppen az ellenkezûje
vagyok annak, akinek tartottam magamat... Engem az eset rendkÁv¡l megrendÁtett: a lelki alapjaimban rÀzkÂdtatott meg.Ê (136. o.) A zajos ¢rtetlens¢g k´zepette egy vigasztalÂ mozzanat
van, amely k¡l´n´s jelentûs¢get kap (erre is
t´bb alkalommal eml¢kszik Babits). A Nyugatban Kem¢ny Simonnak A HOLNAP-ot elÁt¢lû
kritikÀja alÀ OsvÀt Ernû ä ¢lve szerkesztûi jogÀval ä pÀr soros lÀbjegyzetet illeszt, melyben
Babitsot a t´bbiek k´z¡l kiemeli, ¢s ànagy tehets¢ge csodÀlatos jeleiÊ-re hÁvja fel olvasÂinak
figyelm¢t, majd egy azÂta legendÀssÀ vÀlt levelet k¡ld neki fogarasi magÀnyÀba: àTisztelt
Uram, k¢rem k¡ldje el nekem az ´sszes müveit.Ê
Egyik oldalon rosszÁzü sajtÂhadjÀrat, mÀsik
oldalon a modern irodalom fellegvÀrÀbÂl ¢rkezû elismer¢s. Milyen irÀnyba mozdÁtotta
Babitsot ez a kettûss¢g? SegÁt-e a nyilvÀnossÀg az ´nÀllÂ k´ltûi arculat kialakÁtÀsÀban?
Azaz: mitûl ¢s hogyan vÀlik valaki igazÀn k´ltûv¢? Akkor ¢s Ãgy, ha elismerik ¢s ¢rtik müv¢szet¢t, vagy akkor, ha belsûleg meg¢rett rÀ?
A befogadÀs ¢s az ´n¢rt¢kel¢s k´z´tt fesz¡lû
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ÀllandÂ ellent¢t izgalmas p¢ldÀja Babits pÀlyakezd¢se. Sehol nem Ár ezzel kapcsolatos
belsû vÁvÂdÀsairÂl ilyen ûszint¢n, mint e
k´nnyednek lÀtszÂ interjÃkban.
Az eml¢kez¢sekben Babits mindig visszavisszat¢r az elsû vilÀghÀborÃ kit´r¢s¢nek
megrÀzÂ ¢lm¢ny¢hez, mely alapjaiban rengette meg egy eg¢sz nemzed¢k ¢s szem¢ly
szerint az û vilÀgÀt is. àAz ¢n ¢letemben a legnagyobb fordulÂpont a hÀborÃ volt. A hÀborÃ Âta
sohasem tudtam az lenni t´bb¢, aki azelûtt voltam.Ê
(188. o.) Az ´nelemzû mondatokban a K ERESZTºL-KASUL AZ °LETEMEN k´tet essz¢inek
gondolatcsÁrÀira bukkanunk. 1924-tûl kezdve a k´ltû betegs¢gei Àrny¢koljÀk be az interjÃk hangulatÀt. A B ESZ°LGETý FºZETEK naturalista kÀlvÀriÀja, A Jñ HALçL filozÂfiai szintü
t´preng¢se vagy az ýSZ °S TAVASZ K¹Z¹TT
vÀllaltan esendû szÀmvet¢se utÀn is elgondolkodtatÂ a sÃlyos betegs¢geknek az a hosszÃ
sora, amelyek Babitsot negyven¢ves korÀtÂl
kezdve sÃjtottÀk. Az interjÃk ¢l¢n szinte ÀllandÂan visszat¢rû k¢pp¢ vÀlik a lÀbadozÂ
vagy m¢g ÀgyÀban fekvû k´ltû alakja, aki fÀjdalmai ellen¢re is szakadatlanul dolgozik.
Fontos alkotÀsl¢lektani r¢szletek is napvilÀgra ker¡lnek a kuriÂzumokra vadÀszÂ k¢rd¢sek nyomÀn: ha Schiller rohadt almÀt szagolgatott munka k´zben ä kÁvÀncsiskodik a SzÁnhÀzi °let ä, akkor vajon Babits MihÀly milyen
szenved¢lynek hÂdolhat. àGyakran egy-egy novellÀm vagy reg¢nyr¢szletem, versem majdnem
mind, fel ¢s alÀ jÀrkÀlÀs vagy utcai s¢tÀm k´zben
fejben elk¢szÁtem, ¢s eml¢kezetbûl leÁrom aztÀn.Ê
(121. o.) VÀlasza utÀn jobban meg¢rtj¡k,
hogy mi¢rt olyan gyakori a l¢nyeges javÁtÀs
n¢lk¡li k¢zirat hagyat¢kÀban. V¢g¡l az ¢letrajzi nyilatkozatokat elolvasva, nemcsak a
visszat¢rû motÁvumok, hanem a hiÀnyzÂk is
besz¢desek. Egy 1919 oktÂber¢ben k¢sz¡lt
interjÃt kiv¢ve alig esik szÂ a TanÀcsk´ztÀrsasÀgrÂl, az ekkor vÀllalt egyetemi katedrÀrÂl, a bukÀst k´vetû vÀlsÀgos ¢vekrûl, amikor
prÂ ¢s kontra tÀmadtÀk Babits magatartÀsÀt,
s ezzel pÀrhuzamosan k´ltûi hitel¢t is k¢ts¢gbe vontÀk. A hÃszas ¢vek elej¢nek e szerepvÀlsÀgÀrÂl, valÂdi emberi m¢lys¢geirûl csak a
k´ltem¢nyek, legnyÁltabban pedig az ÁrÂasztalfiÂknak szÀnt, Babits ¢let¢ben megjelen¢sre soha nem ker¡lû versek besz¢lnek.
A riportoknak egy mÀsik nagy csoportja a
frissen megjelent müvek keletkez¢st´rt¢net¢-

hez szolgÀltat adatot; a HALçLFIAI , az ELZA PILñTA, AZ EURñPAI IRODALOM T¹RT°NETE, az
Ãj versesk´tetek, a müfordÁtÀsok mind a k¢rd¢sek keresztt¡z¢be ker¡lnek. A fontos informÀciÂk t´meg¢ben tallÂzva egy alapos Babits-¢letrajz hiÀnya vÀlik nyilvÀnvalÂvÀ, aminek megsz¡let¢s¢t talÀn a k¢sz¡lû kritikai kiadÀsok elûsegÁtik majd.
A biogrÀfiai adatokon tÃl T¢glÀs JÀnos k´tete teljesebb¢ teszi az irodalompolitikÀban ¢s
a politikÀban is hatÀrozottan ÀllÀst foglalÂ
Babits k¢p¢t. Az itt k´z´lt nyilatkozatok
k´nnyed ujjgyakorlatok, r´gt´nz¢sek a k´zismert, neh¢zveretü essz¢khez k¢pest, m¢gis
legalÀbb annyira tanulsÀgos ¢s ¢rdekes elolvasÀsuk, mint ahogy egy bonyolult ecsetkezel¢ssel dolgozÂ olajfestm¢ny megtekint¢se
utÀn elgondolkoztatÂ b´ng¢szni a kompozÁciÂt ¢s a r¢szleteket kimunkÀlÂ grafikus vÀzlatokat. AktuÀlis k¢rd¢sekre vÀlaszolva szÂ
esik a l'art pour l'art ¢rtelmez¢s¢rûl, az irodalom feladatÀrÂl, a hÀborÃellenes ÁrÂi magatartÀs lehetûs¢geirûl ¢s felelûss¢g¢rûl, az
erd¢lyi irodalom helyzet¢rûl, a zsidÂk¢rd¢srûl, a nemzeti hagyomÀny szerep¢rûl, a civilizÀciÂ veszedelm¢rûl, az igazsÀg, az eszt¢tika,
az erk´lcs vÀlsÀgÀrÂl. E t´m´r ÀllÀsfoglalÀsokban a gondolatok kifejt¢s¢nek vilÀgos
szerkezete ¢rz¢kletesen, szinte tapinthatÂan
domborodik ki a mondatok sz´ved¢ke alÂl.
Megfigyelhetj¡k a Babitsra oly jellemzû, vitatkozva, m¢rlegelve elûrehaladÂ, egyszerre
tolerÀns, de hatÀrozottan v¢lem¢nyt nyilvÀnÁtÂ okfejt¢s mÂdszer¢t, ahol klasszikus mÂdon
k´veti egymÀst az indÁtÂ ÀllÁtÀs r´vid kifejt¢se, a m¢ltÀnyolhatÂ r¢szek elfogadÀsa, a l¢nyeggel vitÀzÂ k¢rd¢s megfogalmazÀsa, az elutasÁtandÂ gondolatok cÀfolÀsa, majd a sajÀt
v¢lem¢ny magasabb szinten valÂ kifejt¢se. Iskolap¢ldÀja ennek a SZERB íRñ VAGYOK-E? cÁmü cikk (Az Est, 1928. jÃn. 10.), mely egy k¢tes Ázü publicisztikai hÁr ismertet¢s¢tûl a nemzeti hovatartozÀs k¢rd¢s¢nek elm¢leti megfogalmazÀsÀig Ável. Szerb lapok ¢s folyÂiratok
hasÀbjain ugyanis f´l-f´lbukkant Babits neve,
àmintha maga is szerb n¢v volna: legalÀbbis egy
szerb szÀrmazÀsÃ ÁrÂ neve, akit nem a magyar kultÃra irÀnti ¢rdeklûd¢s, hanem a szerb nemzeti ´n¢rzet id¢z ¢s vindikÀlÊ. Nagyon hÁzelgû ä indÁt
megengedûen Babits ä, àha Ágy volna, nem tagadnÀm, sût talÀn b¡szke is lenn¢k rÀ. Elv¢gre m¢ltÂ b¡szkes¢g volna egy ÁrÂnak abbÂl a fajbÂl szÀr-
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mazni, amely Tolsztojt hozta a vilÀgra [...] s elv¢gre, senki sem tudhatja, milyen v¢r folyik ereiben.
Nemzetek vannak, de ki lÀtott tiszta fajt?Ê, teszi
fel a gondolatilag tovÀbbl¢pû, aktuÀlisan ¢getû k¢rd¢st, s r´gt´n vÀlaszol is rÀ: àKorunkban
a l¢lek alkot n¢peket s nem a v¢r.Ê NÀla mÀs az
eset ä folytatja az eredeti k¢rd¢shez lÀtszÂlag
visszat¢rve, de mÀr eg¢szen mÀs szellemi indÁttatÀssal ä, neve valÂban r¢gi magyar nemesi n¢v, bÀr ezt nem az¢rt emlÁti, mintha
b¡szke lenne rÀ. Hisz àki tudhatja jobban,
mennyire nem ¢rdem a szÀrmazÀs, mint az ÁrÂ, ki
szokva van az emberi ¢rt¢keket csupaszra vetkûztetni? [...] Mindenki arra b¡szke, aki û ä ahonnan
û j´tt, amit û hozott: Mi mÀst tud adni az Emberis¢gnek. [...] Egyetlen kincsed magad vagy, akit
´r´k´lt¢l: nemzetedbûl kinûtt ¢rt¢keid. Ezekbûl adhatsz valami Ãjat a vilÀgnak: idegenbûl csupÀn
kapnod lehetÊ. Mindez term¢szetesen nem nacionÀlis elzÀrkÂzÀst jelent ä sz´gezi le gyorsan, nehogy valaki f¢lre¢rthesse ä, hanem ellenkezûleg, az igazi tisztelet ÀllÀspontja minden becs¡letes nemzeti kultÃrÀval szemben.
àTisztelet ¢s megbecs¡l¢s mindaddig, mÁg valÂban
autochton nemzeti kultÃra, s nem akar lenni hÂdÁtÂ
¢s ragadozÂ nacionalizmus. Mert az ä erûszakos
vagy Àlnok ä hÂdÁtÀs ¢ppoly kev¢ss¢ tiszteletrem¢ltÂ
a kultÃrÀban, mint a ä politikÀbanÊ ä fejezi be
cikk¢t a kiindulÂponthoz k¢pest vÀratlanul
sz¢les kitekint¢ssel, hatÀrozott politikai csattanÂval. (133ä134. o.) A k¢rd¢sek kavalkÀdja
k´zben nemcsak Babits ki¢rlelt ¢rtekez¢si
mÂdszere, az inger¡lts¢get vagy vizenyûs ¢rzelmess¢get elker¡lû magatartÀs, hanem a
hagyomÀnyokhoz egyszerre hü ¢s a szem¢lyis¢g szabadsÀgÀt m¢lys¢gesen tisztelû, konzervatÁv polgÀri liberÀlis vilÀgk¢pe is sokr¢tüen
bontakozik ki elûtt¡nk.
Ma mÀr nem kell lÀndzsÀt t´rn´m az¢rt,
hogy bizonygassam, az elefÀntcsonttoronymagatartÀs nem a tÀrsadalmi, politikai k¢rd¢sek irÀnti k´z´mb´ss¢get jelentette BabitsnÀl. VÀlaszolnak erre müvei, ¢s most Ãjabb
adal¢kokkal segÁtenek ezek az interjÃk, hiszen e t¢mÀban is a legkonkr¢tabb megfogalmazÀsokat a k´rk¢rd¢sekre adott vÀlaszaiban
talÀljuk. (POLITIZçLJON-E AZ íRñ VAGY NE POLITIZçLJON?, 1926; AZ IRODALOM FELADATA
1931-BEN; A MAGYAR íRñK HELYE A NEMZET°PíTý POLITIKçBAN, 1934; °N °S A HçBORö,
1935.) P¢ldak¢nt id¢zem 1926-os r´vid ÁrÀsÀt, ahol szint¢n az ¢rvek-ellen¢rvek t¢glÀibÂl

¢pÁtkezû vilÀgos gondolatmenetet k´veti,
Ãgy, hogy az ÀllÁtÀsok sz¢lsû pÂlusait a paradoxonig tolja ki. àAz ÁrÂ ne politizÀljon!Ê, hisz
àû az egyetlen az emberek k´z´tt, aki a kicsinyes ¢rdekek, pÀrtok, k¡zdelmek vashÀlÂjÀbÂl ä legalÀbb
a müv¢szi ihlet pillanatÀra ä ki tud szabadulniÊ ä
kezdi lÀtszÂlag hatÀrozottan, csak az¢rt, hogy
r´gt´n megk¢rdezhesse az ellenkezûj¢t: àAz
ÁrÂ ne politizÀljon? De hÀt ki politizÀljon akkor? A
politika nem kicsis¢g manap...Ê Engedje Àt a kormÀnyt kicsinyes ¢rdekeknek, a gyül´letnek
¢s ostobasÀgnak? àOh, nem! A tiltakozÀs mindig
hangosan ¢s k¢szen Àll az ÁrÂ ajkainÊ ä vÀlaszol.
àMit t´rûdik az ÁrÂ a politikusokkal s pÀrtjaikkal?
SÃjtja ûket hallgatÀsÀnak megvet¢s¢vel, s a kicsi
k¡zdelmeket, a t´bb¢-kev¢sb¢ szem¢lyi intrikÀkat
bÁzza reÀjuk: nekik valÂ! De harsÀnyan emelje f´l
szavÀt ott, ahol politikai ¢rdekekbûl embereket gyilkolnak, fajokat uszÁtanak egymÀs ellen, nemzeteket
csonkÁtanak ¢s kultÃrÀkat b¢nÁtanak!Ê (101ä102.
o.) Az irodalomnak mindezeken tÃl nem lehet sz¡ks¢gesebb feladata ä foglalja ´ssze mÀsutt AZ íRçSTUDñK çRULçSç-bÂl mÀr jÂl ismert gondolatot ä, mint àmegûrizni a szellem
¢rt¢keit, amelyek veszedelemben vannak. A mai ÁrÂ
olyan, mint az ´z´nvÁz ûre, aki vigyÀz, hogy el ne
mer¡ljenek dolgok ¢s gondolatokÊ. (174. o.) Az
irodalom ¢s politika kapcsolatÀnak tisztÀzÀsa
ebbûl k´vetkezûen a müv¢sz cselekv¢si lehetûs¢g¢nek kutatÀsa, a sajÀt szerep ¢s feladat
alakÁtÀsa: ÀllandÂan visszat¢rû t¢ma BabitsnÀl. E dilemmÀkra adott egyik lehets¢ges
müv¢szi vÀlasz AZ EURñPAI IRODALOM T¹RT°NETE, hisz szerinte nemcsak irodalmi, hanem
politikai tett is az eurÂpai ¢rt¢kek ÀpolÀsa,
megûrz¢se ¢s k´zkinccs¢ t¢tele. Ezt bizonyÁtandÂ id¢zz¡nk szint¢n egy interjÃbÂl: àA
vilÀgirodalom benne ¢l minden olvasÂjÀban. Szinte
lÁrai k¢nyszert ¢rzek leÁrni, ahogy bennem ¢l. Nem
csinÀlok hozzÀ semmi Ãj tanulmÀnyt. Azt k¢rdezem
magamtÂl: mi hatott, mi maradt meg bennem? Ma,
a nagy irodalmi hagyomÀny gyeng¡l¢s¢nek, az
eurÂpai kultÃra felbomlÀsÀnak idej¢n, m¢g egyszer,
r´viden lejegyezni azt, amit elfeledni kezd¡nk, s palackba dobni az ismeretlen j´vendû szÀmÀra.Ê Babits I RODALOMT¹RT°NET-e (nem t¢rek most
ki ¢ppen c¢lkitüz¢s¢bûl fakadÂ hiÀnyossÀgaira, hibÀira) a XX. szÀzad magyar irodalmÀnak egyik grandiÂzus kÁs¢rlete, melyben tÀrsadalmi feladat ¢s k´ltûi szerep ´sszeegyeztet¢s¢nek jellegzetesen babitsi megoldÀsÀt talÀljuk: Ãgy cselekedni ¢s hatni, hogy az iro-
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dalom bÀstyÀin bel¡l maradjon az ÁrÂ, ¢beren
figyelve arra, hogy elûj´jj´n onnan bÀrmikor,
ha kell, akÀr pajzsot ¢s dÀrdÀt ragadva az elker¡lhetetlennek Át¢lt szellemi k¡zdelemhez.
Itt a halk ¢s komoly besz¢d ideje. SzÁvesen
Árom le m¢g egyszer Babitsnak ezt a mondatÀt, amelyet T¢glÀs JÀnos emelt ki az egyik
nyilatkozat sz´veg¢bûl. K¡l´n´sen ma jÂ ezt
Ãjra hallani Babits szÀjÀbÂl, jÂ forgatni, Ázlelgetni a szavakat, ellesni jÂzansÀgÀt ¢s t¡relm¢t, keresni ¢s megtalÀlni e cÁmnek megfelelû gondolatokat. JÂ elt´prengeni a mondottakon. Ha kell: vitatkozzunk vele, hiszen azt
is megengedi. Ha kell: tanuljunk tûle, hiszen
¢rdemes. JÂ, hogy ez a k´tet megjelent.
Kelev¢z çgnes

AZ ID°ZET
MINT M°ZESMADZAG
N¢met nyelvü EsterhÀzy-recepciÂ
Az osztrÀk Residenz KiadÂ vÀlasztÀsa nem
volt v¢letlen, amikor EsterhÀzy P¢tert n¢met
nyelvter¡letre A SZíV SEG°DIG°I -vel vezette
be. E mü megjelen¢se elûtt tizenhÀrom ¢vvel,
1972-ben ¢ppen a Residenz adta ki azt a
k´nyvet is, amelyhez EsterhÀzy A SZíV SEG°DIG°I -ben nyÁltan k´tûdik: Peter Handke ma
mÀr klasszikusnak szÀmÁtÂ W UNSCHLOSES
UNGLºCK -j¢t. K´nnyebb lehetett Ágy a v¢lt ¢s
valÂs pÀrhuzamok utÀni kutatÀs: segÁtett ebben a k¢t mü azonos t¢mÀja (az ¢desanya ¢lete ¢s halÀla) ¢s az EsterhÀzy-reg¢nyben
visszak´sz´nû Handke-mondatok sokasÀga.
A k¡lf´ld´n addig alig ismert ÁrÂ àbevezet¢s¢tÊ jelentûsen megk´nnyÁtette id¢z¢si mÂdszere, amely a kezdetektûl tÀmpontot nyÃjtott a mü¢rtelmez¢shez: a vilÀgirodalommal
´sszek´tû kapcsok egyik¢t jelentette. Nemcsak a kiadÂ szÀmÀra biztosÁtott ez a k´vetkezetes ÁrÂi mÂdszer hÀtteret: k¡lf´ldi kritikusainak jelentûs r¢sze ¢ppen a vilÀgirodalmi
id¢zeteken kereszt¡l k´t´tte be a magyar
szerzût az eurÂpai irodalom v¢rkering¢s¢be.
N¢met, osztrÀk, svÀjci napi- ¢s hetilapok,

irodalmi folyÂiratok, rÀdiÂadÀsok foglalkoznak 1985 Âta rendszeresen EsterhÀzy reg¢nyeivel. K´nyvei k´z¡l, amelyek ÀllandÂ kiadÂjÀnÀl, a Residenzn¢l jelennek meg, A SZíV
SEG°DIG°I , a K I SZAVATOL A LADY BIZTONSçGç°RT? ¢s a K IS MAGYAR PORNOGRçFIA papÁrk´t¢sü kiadÀsban is napvilÀgot lÀtott a n¢metorszÀgi Fischern¢l. EsterhÀzy gyakran
vesz r¢szt felolvasÂesteken. Az ¢vek sorÀn
nemcsak egy, a müveihez visszat¢rû n¢met
olvasÂk´z´ns¢g ¢s hallgatÂsÀg vÀrja megjelen¢s¢t, hanem kialakult k´nyvei k´r¡l egy
n¢met nyelvü kritikai mühely is: Gregor
Dotzauer, Harald Eggebrecht, Eva Haldimann, Johannes Jetschgo, Reinhold Tauber
¢s Klaus-Peter Walter folyamatosan figyelemmel kÁs¢ri prÂzai munkÀssÀgÀt.
Az egyes EsterhÀzy-k´nyvekrûl megjelenû
recenziÂk szÀma feltünûen magas: Àtlagosan
tizenk¢t hosszabb-r´videbb ¢rt¢kel¢s. A recenzeÀlÂkedv ä amely Nyugaton a kiadÂ
rangjÀval ¢s reklÀmtev¢kenys¢g¢vel is ´sszef¡gg ä mÀig sem csappant. Annak ellen¢re
sem, hogy az elemzû-ismertetû ÁrÀsok a kezdetektûl egybehangzÂan ÀllÁtjÀk: EsterhÀzyt
nem k´nnyü olvasni. Ugyanakkor hozzÀteszik: meg¢ri a fÀradsÀgot. A szÂ, a nyelv virtuÂzÀnak tartjÀk, nyelvteremtû erej¢t, irÂniÀjÀt k¡l´n kiemelik. Az ÁrÂi szÀnd¢k felderÁt¢s¢re csak a hosszabb, r¢szletesebb elemz¢sek vÀllalkoznak. N¢hÀny r´videbb ismertet¢sben tanÀcstalansÀg, ¢rtetlens¢g is megfogalmazÂdik. Ezek a cikkek t´redezettnek,
sz¢tesettnek talÀljÀk EsterhÀzy t´rt¢neteit: az
is elûfordul, hogy a cikkÁrÂ bevallja, egy szÂt
sem ¢rtett a mübûl, de nagyon ¢lvezte.
Mint minden Nyugaton kiadott EsterhÀzy-k´nyvrûl, Ágy az elsûrûl is szÀmos ismertet¢s jelent meg. A n¢met kritikusok egybehangzÂan ¢rz¢keny, jÂl megÁrt münek tartjÀk
A SZíV SEG°DIG°I -t, amelyet Hans-Henning
Paetzke fordÁtott n¢metre. Alfred Kolleritsch
ÁrÂ, az osztrÀk manuskripte folyÂirat kiadÂja
1985-ben, Marguerite Duras A SZERETý cÁmü
reg¢nye utÀn az ¢v mÀsodik legjobb k´nyv¢nek nevezte.
Arra a fordulatra, amit EsterhÀzy prÂzÀja
a magyar irodalomban jelentett, ¢s ami egy
Ãj, alapvetûen mÀs irodalmi besz¢dmÂd kialakulÀsÀhoz vezetett, csak kevesen t¢rnek ki.
Ez nem v¢letlen, hiszen ebben az idûszakban
a magyar irodalom ¢s a kelet-eurÂpai iroda-
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lom Nyugat-EurÂpÀban szinte ismeretlen
volt. Amikor Anne Kapscha a Westdeutsche
Rundfunkban 1985-ben ismerteti a k´nyvet,
elsûsorban annak kuriÂzus kelet-eurÂpai,
magyar jelleg¢t emeli ki. Olyan szerzûk, mint
Barbara Frischmuth, Eva Haldimann, Zsuzsanna Gahse, (halÀlÀig) Sebesty¢n Gy´rgy,
akik egy¢bk¢nt is figyelemmel kÁs¢rt¢k a magyar irodalom alakulÀsÀt, EsterhÀzy prÂzÀjÀnak irodalmi gy´kereire is figyelmet fordÁtanak. PÀlyÀjÀnak alakulÀsÀt k´vetve, az egyes
müveket gyakran mÀs EsterhÀzy-müvek kontextusÀba helyezve vizsgÀljÀk. Eva Haldimann mÀr 1979-ben bemutatja a Neue Z¡rcher Zeitung olvasÂk´z´ns¢g¢nek a fiatal magyar prÂzaÁrÂ novellÀsk´teteit ¢s a TERMEL°SI-REG°NY -t.
A kritikÀk t´bbs¢ge ä a hÀtt¢r ismerete
n¢lk¡l ä r´vid tartalmi ismertet¢s utÀn elemez. Az elemz¢sek t´bbs¢ge elsûsorban vizuÀlis szempontbÂl k´zelÁti meg ezt az EsterhÀzy-k´nyvet. A tipogrÀfiÀbÂl kiindulva a
gyÀszkeret ¢s a mü k´zep¢n elhelyezkedû fekete lap szimbolikus jelent¢s¢t helyezik elût¢rbe, amely a t´rt¢netmondÀst ¢s az elbesz¢lûi sÁkot is vizuÀlisan kett¢t´ri. Klaus-Peter
Walter a DER ROMANFºHRER XXII. k´tet¢ben 1990-ben hozzÀfüzi, hogy az oldalak kett¢osztÀsa is t´bbletjelent¢st hordoz; a normÀl
betütÁpus inkÀbb realisztikus, mÁg a nagybetükkel Árt r¢sz asszociatÁv-fantasztikus t´rt¢netet mond el. çltalÀban n¢gy egymÀsba sz´vûdû sÁkot fedeznek fel EsterhÀzy k´nyv¢ben: a fiÃ, az anya, a szerzû ¢s az id¢zetek
r¢teg¢t.
MiutÀn a vend¢gsz´vegek t´bbs¢ge
Handke-Àtv¢tel, a legt´bb m¢ltatÀs ezt a k´lcs´nz¢st ÀllÁtja az elemz¢s k´z¢ppontjÀba. A
mübÁrÀlÂk szerint az id¢zetek szervesen ¢p¡lnek be A SZíV SEG°DIG°I -be. Egy ismertet¢s
kiv¢tel¢vel (Herta Wolf cikke a Falter 86-os
szÀmÀban, 1986-bÂl) gyakorlatilag senki sem
veti fel azt a probl¢mÀt, hogy a mü ¢rtelmez¢s¢hez sz¡ks¢ges-e tovÀbbi müvek ismerete.
Ez a problematika a nyugati recepciÂban fel
sem mer¡l. Ha felismeri a befogadÂ, remek,
de ha nem, az sem zavarÂ. A recenziÂk t´bbs¢ge t¢nyk¢nt kezeli ezt az id¢z¢si gyakorlatot, ¢s annak strukturÀlis funkciÂjÀt tÀrja az
olvasÂ el¢. Zsuzsanna Gahse megjegyzi (Die
Zeit, 1985. oktÂber 11.), hogy a k´lcs´nz¢sek
¢s id¢zetek egy olyan k´z´s mÃlt elemeik¢nt

hatnak, amelyekbûl EsterhÀzy k´nyv¢ben tovÀbbi nyelvi lehetûs¢gek bontakoznak ki. A
recenzensek a vend¢gsz´vegeket a k´z´s eml¢kez¢s ¢s eml¢kezet szerves r¢szek¢nt fogjÀk
fel: nem mint idegen testet, hanem mint az
epikus folyamat t´r¢svonalait. Az id¢zet nemcsak stilisztikai (benyomÀsokat elm¢lyÁteni,
ellentmondÀsokat kiemelni ¢s kelteni), hanem kompozÁciÂs elem is. A sz´veg mÀs sz´vegekkel, a szÂ mÀs szavakkal kommunikÀl.
Hansj´rg Graf a Frankfurter Allgemeine Zeitung
1986-os 50. szÀmÀban k¡l´n foglalkozik az
EsterhÀzy-mü grammatikai hÀtter¢vel, ¢s azt
ÀllapÁtja meg, hogy EsterhÀzy (az ¢rzelmek iskolÀja helyett) az ¢rzelmek grammatikÀjÀt Árta meg A SZíV SEG°DIG°I -ben.
A SZíV SEG°DIG°I -t 1986-ban a K I SZAVATOL A LADY BIZTONSçGç°RT? k´vette. EsterhÀzy irÀnt tovÀbbra is nagy az ¢rdeklûd¢s a
lapokban. A recenziÂk ¢s ismertet¢sek t´bbs¢ge az elûzû reg¢ny felûl k´zelÁt az Ãjabbhoz.
A kiindulÂpont itt is a tartalmi ismertet¢s: k¢t
szerelmi t´rt¢net, az intellektuÀlis l¢t problematikÀjÀval füszerezve, mindez kelet-eurÂpai
miliûben.
°rdemes megemlÁteni, hogy a n¢met kiadÀsban, Paetzke fordÁtÀsÀban a K I SZAVATOL
A LADY BIZTONSçGç°RT? k¢t r¢sze felcser¢lûdik, a DAISY az çGNES m´g¢ ker¡l. A csere
indokoltnak lÀtszik: a cikkÁrÂk jelentûs r¢sze
meglehetûs ¢rtetlens¢ggel k´zelÁt a DAISYhez. çltalÀban Ãgy tekintik, mint egy, az çGNES-hez szervetlen¡l odatapasztott darabot,
vagy szÂt sem ejtenek rÂla, ¢s elegÀnsan megker¡lik az ismertet¢sben. A mü Ágy n¢met¡l
egy kijelent¢ssel, egy cselekm¢nyt, t´rt¢netet
Ág¢rû kijelent¢ssel kezdûdik: à°lt egyszer egy
lektorijelent¢s-ÁrÂ.Ê Gregor Dotzauer (Die Zeit,
1986. december 5.), Johannes Jetschgo (Salzburger Nachrichten, 1986. december 13.) ¢s
Klaus-Peter Harmening (Frankfurter Rundschau, 1987. januÀr 10.) ¢ppen ezt a kezdû
mondatot vÀlasztja az ¢rtelmez¢s kiindulÂpontjÀnak. BemutatjÀk sokat Ág¢rû nyugodtsÀgÀt, lÀtszÂlagos tÀvolsÀgtartÀsÀt, majd
mindhÀrman megÀllapÁtjÀk, hogy a mondat
àcsalÊ, megcsal, hiszen k´zte ¢s a t´rt¢netmondÀs mÂdja k´z´tt disszonancia van. àA
nyugalom t¡kre n¢hÀny oldal utÀn sz¢tt´rik, ¢s az
olvasÂ a szenved¢ly, ´szt´n, f¢lelem ¢s visszafojtottsÀg vilÀgÀba mer¡lÊ ä Árja Jetschgo. A tradicionÀlis elbesz¢lûi stÁlus felborul, lÀtszÂlagos
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rendetlens¢g uralja a terepet, id¢zetekkel,
szÂÀradattal talÀlja szembe magÀt az ember.
Dotzauer az irodalmi utalÀsok labirintusÀnak
tartja a k´nyvet, aminek k´zep¢n àa zürzavar
minotaurusza ¡cs´r´gÊ, ¢s az olvasÂ az eltünt
cselekm¢ny nyomÀban bolyong, m¢gis àsoha
ilyen szÂrakoztatÂ nem volt m¢g f¢lrevezetettnek
lenniÊ ä füzi hozzÀ.
Az id¢z¢si technika itt is fontos tÀmpont
az ¢rtelmez¢sben. Eggebrecht ¢s Harmening
¢szreveszik, hogy mind az çGNES-ban, mind
a DAISY-ben azonos momentumok, motÁvumok, r¢szletek tünnek fel. Az ism¢tl¢s szerint¡k a k¢t elbesz¢l¢s k´z´tt fennÀllÂ belsû kapcsolat egyik bizonyÁt¢ka. Az irodalmi asszociÀciÂk hÀlÂja id¢zetekkel (a leggyakrabban
emlegetett szerzûk itt Musil, Flaubert, Joyce,
Thomas Mann, Kafka, Turgenyev) ¢s ´nid¢zetekkel Àtszûtt. Az¢rt nem csÃszik ki EsterhÀzy kez¢bûl a mü, az¢rt marad m¢gis
k´nnyed, mert az ÁrÂ megtalÀlja az id¢zet,
travesztia, persziflÀzs, a ritmikus besz¢d, az
irÂnia ¢s a nyelvi stÁlusok kevered¢se k´z´tti
arÀnyt.
Az EsterhÀzy-müvek k´z¡l Nyugaton a
legvitatottab a K IS MAGYAR PORNOGRçFIA.
1987-ben jelent meg a magyar sz¡let¢sü n¢metorszÀgi ÁrÂnû, Zsuzsanna Gahse fordÁtÀsÀban. A bÁrÀlÂk sok tekintetben igen elt¢rû
v¢lem¢nyt alkotnak a k´nyvrûl, egyben m¢gis megegyeznek: magas szÁnvonalon megÁrt
mü, melynek pazar nyelvis¢g¢t a bravÃros
fordÁtÀs hüen ¢rz¢kelteti. Az ismertet¢sek a
tartalmi leÁrÀsbÂl indulnak ki: a k´nyv a sztÀlinizmus politikai perverziÂjÀval szÀmol le,
mik´zben szÁnes-ironikus kaleidoszkÂpk¢nt
bemutatja az 1945 utÀni magyar t´rt¢nelemtÀrsadalom alakulÀsÀt, a k´z¢let erûszakos
behatolÀsÀt a privÀtszf¢rÀba ¢s annak k´vetkezm¢nyeit. EzutÀn meghatÀrozzÀk a pornogrÀfia ¢s a politika mübeli viszonyÀt ¢s az
¢rtelmez¢sben bet´lt´tt szerep¢t.
Abban a tekintetben, hogy a K IS MAGYAR
PORNOGRçFIA a n¢met anyanyelvü k´z´ns¢g
szÀmÀra neh¢z olvasmÀny-e, hogy sz¡ks¢ges-e t´rt¢nelmi elûismeret a befogadÀshoz,
valamint a t´redezett forma ¢s a gyakran tudatosan rontott nyelv zavarÂ faktor vagy
sem, mÀr megoszlanak a v¢lem¢nyek. A kritikusok egy r¢sze szerint a n¢met olvasÂk´z´ns¢gnek nem lesz k´nnyü dolga, fûleg a
sz´vev¢nyes magyar t´rt¢nelmi utalÀsok mi-

att. A cikkÁrÂk ÀltalÀban arra vezetik vissza a
meg¢rt¢s neh¢zs¢geit, hogy a magyar (¢s kelet-eurÂpai) irodalom irÀnti ¢rdeklûd¢s igen
szer¢ny keretek k´z¢ szorult Nyugaton, ¢s
hogy EsterhÀzy (mint sok mÀs kelet-eurÂpai
ÁrÂ) k´zvetett utalÀsaival gyakran a sorok k´z¢ rejti mondandÂjÀt. Mivel a nyugati olvasÂ
nem k¢nyszer¡lt soha (!) a àsorok k´z´tti olvasÀsraÊ, Ágy ezt a k¢nyszertechnikÀt, ami Kelet-EurÂpÀban ÀltalÀnos, el sem sajÀtÁthatta.
Matthias R¡b (Frankfurter Rundschau, 1987.
oktÂber 7.) szerint neh¢z olvasmÀny a K IS
MAGYAR PORNOGRçFIA, ¢s csak az ¢lvezi, aki
rendelkezik bizonyos t´rt¢nelmi hÀtt¢rtudÀssal: aki a magyar t´rt¢nelmet ä de legalÀbbis
az 1945 utÀnit ä valamennyire ismeri. à°s ki
az, aki ismeri?Ê ä teszi fel ismertetûje v¢g¢n az
ironikus k¢rd¢st. Johannes Jetschgo (Salzburger Nachrichten, 1988. mÀrcius 26.) egy kiadÂi
regisztert hiÀnyol, ami a magyar irodalmi ¢s
t´rt¢nelmi utalÀsokat magyarÀzza. Mert: àhogyan ¢lvezhetû a k¢pzet- ¢s gondolattÀrsÁtÀs, az allÃziÂ, ha az olvasÂt kirekesztj¡k a hÀtt¢r´sszef¡gg¢sek megismer¢s¢bûl?Ê. J¡rgen Andrzejewski
szerint (Lokalbl¤tter. Raum Hamburg, 1988. 15.
sz.) a K IS MAGYAR PORNOGRçFIA olyan k´nyv,
melynek olvasÀsa mindenk¢ppen lelki elûk¢sz¡leteket ig¢nyel. Ugyanis t¢mÀja a kev¢ss¢
ismert magyar t´rt¢nelem, nyelvezete pedig
t´redezett, ami a mü szerkezet¢bûl ¢s a tudatosan elrontott szintaxisÀbÂl adÂdik. Ami
az olvasÂk egy r¢sz¢nek ¢lvezetet jelent, az
mÀsokban ÀtlÀthatatlan elbesz¢lûi kÀosz benyomÀsÀt keltheti. M¢gis lek´ti azt, aki lelkileg felk¢sz¡l arra, ami rÀ vÀr, ¢s kellû fantÀziÀval rendelkezik. A Neue Z¡rcher Zeitung kritikusnûje, Eva Haldimann szerint a mü meg¢rt¢s¢hez mindenk¢ppen àt´rt¢nelmi tapasztalat ¢s egy, az ÁrÂ ¢s olvasÂ k´z´tt fennÀllÂ konszenzus sz¡ks¢gesÊ. (NZZ, 1987. oktÂber 19.)
N¢hÀny tanulmÀny megprÂbÀlkozik a
r¢szletesebb elemz¢ssel. Az id¢zetek, allÃziÂk
szerep¢t vizsgÀlva (itt fûk¢nt Gombrowicz ¢s
Wittgenstein a kiindulÂpont) taglaljÀk a K IS
MAGYAR PORNOGRçFIA t¢mÀjÀnak, szerkezet¢nek ¢s nyelvezet¢nek ´sszef¡gg¢seit, EsterhÀzy irÂniÀjÀnak eszt¢tikai vet¡let¢t. Harald
Eggebrecht a S¡ddeutsche Zeitung 1987. november 17-i szÀmÀban megÀllapÁtja, hogy EsterhÀzy stÁlusÀnak varÀzsÀt ¢pp a t´redezetts¢gbûl ´sszeÀllÂ k¢pis¢g adja. Ha Ágy mes¢l,
v¢li a cikkÁrÂ, azaz anekdotÀban, mes¢ben,
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reg¢nyr¢szletben, lev¢lt´red¢kben, novellÀban, rejtett vagy jelzett id¢zetekben, akkor
fel¡lmÃlhatatlan. Eggebrecht szerint az olvasÂnak nincs k¡l´n´sebben sz¡ks¢ge az id¢zetek megfejt¢s¢re, mert a vend¢gsz´veg a
prÂza szerves r¢szek¢nt, egyszerüen: hat.
K¢t kritikus, Joachim Sartorius (Tagesspiegel,
1987. oktÂber 7.) ¢s Gregor Dotzauer (Die
Zeit, 1987. oktÂber 23.) az EsterhÀzy-irÂnia
nyelvet teremtû erej¢vel foglalkozik r¢szletesebben. Eva Haldimann a mÀr fent emlÁtett
cikkben tÀgabb ´sszef¡gg¢sbûl, a B EV EZET°S
A SZ°PIRODALOMBA felûl k´zelÁt a K IS MAGYAR
PORNOGRçFIç-hoz ¢s mutatja be az EsterhÀzy-nyelv ¢s irÂnia jellegzetes, ÀllandÂ elemeit.
A k´vetkezû ¢vben megjelenû FUHAROSOK -at a kritika egybehangzÂ elismer¢ssel fogadja, szÁnvonalas elemz¢sek sz¡letnek a
v¢kony k´tetrûl. Zsuzsanna Gahse kiemelkedû müfordÁtÂi teljesÁtm¢ny¢t minden cikk
megemlÁti. çltalÀnos v¢lem¢nyt tolmÀcsol
Eva Haldimann, amikor azt Árja: à[A fordÁtÂnû] megûrzi a balladai hangot, [...] ¢s sikerrel
adja vissza az egy¢bk¢nt is neh¢z sz´veg mitikus,
vallÀsi, pszichoanalitikus ¢s nem utolsÂsorban
politikai r¢tegeit.Ê (Neue Z¡rcher Zeitung, 1988.
oktÂber 1.)
A bÁrÀlÂk a müfaji meghatÀrozÀsbÂl indulnak ki: reg¢ny. àHarminck¢t oldal ¢s reg¢ny?Ê ä
teszi fel a k¢rd¢st Harald Eggebrecht a S¡ddeutsche Zeitung 1988. december 28-i szÀmÀban. A kritikus Ãgy v¢li, az elbesz¢ltek jelentûs¢ge ¢s ÀltalÀnos ¢rv¢nye v¢g¡l is meggyûzi
errûl az olvasÂt. Haldimann szerint a k´nyv
prÂza-ballada, amelyet a szerzû maga reg¢nynek nevez. Az oldalakon megjelenÁtett
vilÀg sürüs¢ge szerinte is indokolja ezt az ÀllÁtÀst: EsterhÀzy olyan sürÁtett epikus teret teremt, ahol a t´rt¢n¢s h¢tk´znapi ¢s abszurd,
filozofikus ¢s po¢tikus r¢tegei egyszerre vÀlnak lÀthatÂvÀ.
A k´nyv t¢mÀja ä ¢s ebben minden kritika
megegyezik ä az erûszak. Az egyik oldalon az
erûs ¢s hatalmas fuharosok, a mÀsik oldalon
a kiszolgÀltatott gyeng¢k. Az archaikus k´rnyezetben jÀtszÂdÂ t´rt¢net az û talÀlkozÀsukat besz¢li el. K´z´tt¡k ä se ide, se oda nem
tartozva ä a fuharosokat kÁs¢rû-kiszolgÀlÂ,
ûket m¢gis megvetû filozÂfus, Bolondka.
Mindezt egy kislÀny szem¢n, agyÀn, ¢rz¢kein
kereszt¡l ¢li Àt az olvasÂ. Abban viszont, hogy

milyen jellegü ez az erûszak, mÀr megoszlanak a v¢lem¢nyek. A mü mitikus, vallÀsi-filozÂfiai, pszichoanalitikus ¢s politikai r¢tegei
k´z¡l mÀs ¢s mÀs vÀlik az elemzûknek fontossÀ: a testi erûszak, a hatalom erûszakos
rendje, a politikai allegÂria vagy az erûszak
filozÂfiÀja.
Egy hosszabb terjedelmü dolgozat k¡l´n
is szÂt ¢rdemel. Gregor Dotzauer kivÀlÂ sz´vegelemz¢s¢ben (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1989. januÀr 21.) az ism¢tl¢sek, id¢zetek po¢tikai-sürÁtû funkciÂjÀt vizsgÀlja. Mint
minden müv¢ben, az id¢zetek itt is szinte feltün¢s n¢lk¡l ker¡lnek be az EsterhÀzy-sz´vegbe, ÀllapÁtja meg a kritikus. A Kierkegaard-, Rilke-, Pascal-mondatok az Ãj, h¢tk´znapi besz¢dk´rnyezetben jelent¢smÂdosulÀson mennek kereszt¡l. Sok esetben ¢szrev¢tlen¡l megbÃjnak. Dotzauer szerint nincs
k¡l´n´sebb jelentûs¢ge, hogy egyr¢szt szÂ
szerinti Àtv¢tel-e egy-egy sz´vegr¢sz vagy
sem, mÀsr¢szt, hogy az olvasÂ k¢pes-e megfejteni a rejtv¢nyt vagy sem. Az id¢zet ugyanis
a mü po¢tikai szeml¢let¢be ÀgyazÂdik, onnan
hat. A FUHAROSOK nem(csak) tipikus magyar,
nem(csak) kelet-eurÂpai mü ä ÀllapÁtja meg
v¢g¡l a cikkÁrÂ ä, hanem enn¢l jÂval t´bb. A
mindenkori hatalom elleni kritika ugyanakkor nyelvkritikak¢nt jelenik meg. àEsterhÀzy
ravasz strat¢giÀja, ahogyan a gyakran represszÁven
fell¢pû hatalom ellen tÀmad, rÀirÀnyÁtja a figyelmet
arra a t¢nyre is, amire itt Nyugaton szinte egyÀltalÀn nem figyel¡nk, nevezetesen arra, hogy a hatalom itt is l¢tezik, csak szinte ¢szre se vessz¡k.Ê
A n¢met kritika enciklop¢dikus münek
tartja az 1991-ben megjelent HRABAL K¹NYV °-t, merthogy minden benne van: ÁrÂk,
asszonyok, angyalok, Hrabal, Charlie Parker
¢s az ör, filozÂfia, matematika ¢s irodalom.
Az elemz¢sek ugyanakkor fenntartÀsokkal
kezelik a HRABAL K¹NYV °-t: ha mÀs-mÀs okbÂl is, bizonyos fel¡letess¢get ¢reznek a reg¢nyben. Robert Weichinger (Die Presse,
1991. mÀjus 25ä26.) egy sportp¢ldÀval ¢l: EsterhÀzy elegÀnsan vezeti fel a labdÀt, l´vûhelyzetben van, de a helyzet kimarad. Nullä
null ä ÀllapÁtja meg a cikkÁrÂ ä, az ÁrÂi szÀnd¢k ¢s a megvalÂsÁtÀs k´z´tti jÀtszma eld´ntetlen marad. Weichinger ennek fû okÀt a
cselekm¢ny sz¢tszakadozottsÀgÀban, a mü
amorf jelleg¢ben lÀtja. Mindemellett elismerûen szÂl EsterhÀzy nyelvi lelem¢ny¢rûl. Ezt,
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valamint a fordÁtÀs magas szÁnvonalÀt (Zsuzsanna Gahse munkÀja) mindenki elismeri.
K¡l´n figyelmet ¢rdemel, hogy amÁg A SZíV
SEG°DIG°I -n¢l ¢ppen a Handke-mü ¢s az EsterhÀzy-reg¢ny kapcsolatÀbÂl, annak egymÀsra vet¡l¢s¢bûl indulnak ki a bÁrÀlatok,
addig a HRABAL K¹NYV °-ben a cseh ÁrÂ megid¢z¢se nem jelent kapaszkodÂt. Csak k¢t kritikus, Eva Haldimann (Neue Z¡rcher Zeitung,
1991. februÀr 1.) ¢s Klaus-Peter Walter
(Frankfurter Allgemeine Zeitung, 1991. jÃlius 2.)
foglalkozik r¢szletesebben a k´nyv, Hrabal ¢s
a S¹RGYçRI CAPRICCIO (melynek eredeti cÁme
NYíRçS) hajnyÁrÀsi jelenet¢nek ´sszef¡gg¢seivel. A FAZ kritikusa v¢delm¢be veszi a t´redezett szerkezetet, ¢s a fordulat utÀni keleteurÂpai identitÀskeres¢s t¡k´rk¢p¢nek tartja
a HRABAL K¹NYV °-t: àEgy Àtmeneti korban nem
gyÀrthat az ember k¢sz t´rt¢neteket, kezdettel, befejez¢ssel. Annyi f¢lelem, irritÀciÂ, eml¢k k´z´tt (nÀciidûk, sztÀlinizmus) olyan jÀt¢kt¢r Àll ´ssze mÃltbÂl
¢s jelenbûl, melynek sz¢tt´redezetts¢ge ¢s sokoldalÃsÀga maga a mü ¡zenete is.Ê Walter m¢g hozzÀfüzi: ha az ember megtalÀlja a kulcsmondatokat, akkor term¢szetesen nem egy HrabalrÂl szÂlÂ reg¢nnyel szembes¡l, hanem a
kelet-k´z¢p-eurÂpai k´z¢rzet mozaikjait lÀtja
maga elûtt. Ami elsû pillantÀsra szerelmi t´rt¢netnek tünik, az politikai p¢ldÀzat, ha ironikus formÀban is.
A recenzensek k´z¡l Harald Eggebrecht
(S¡ddeutsche Zeitung, 1991. mÀrcius 21.) ¢s
Eva Haldimann k¡l´n felhÁvja a figyelmet arra, milyen fontos szerepet t´lt be EsterhÀzy
k´nyv¢ben a nû: az anya, az asszony. Mindketten kiemelik, hogy a nûi alakok m´g¢ rejtûz¢s az EsterhÀzy-¢letmü eg¢sz¢nek meghatÀrozÂ eleme.
Egy ¢vvel a HRABAL K¹NYV E utÀn jelent
meg a HAHN-HAHN GRñFNý PILLANTçSA
Hans Skireczki fordÁtÀsÀban. A n¢met cÁm a
magyar alcÁmbûl sz¡letett: LEFEL° A DUNçN
(DONAU ABW®RTS). EsterhÀzy legutÂbbi reg¢ny¢rûl feltünûen sok hosszabb bÁrÀlat lÀtott
napvilÀgot (FAZ, NZZ, S¡ddeutsche Zeitung,
Die Zeit, Der Tagesspiegel, Basler Zeitung, Wiener
Zeitung, Falter, Der Standard). A K´z¢p-EurÂpÀrÂl szÂlÂ, mÁtoszteremtû müvek k´z¢ soroljÀk az Ãj k´nyvet. Az ismertet¢sek egyik kiindulÂpontja az ¢let, az eml¢kez¢s mint folyam: a folyÂ mint valÂsÀg ¢s fikciÂ pÀrhuzamba ÀllÁtÀsa. A mÀsik tÀmpont maga a

cselekm¢ny, az utazÀs, valamint az ÃtinaplÂ,
-k´nyv, -leÁrÀs mint müfaj. A cikkÁrÂk ÀltalÀban kiemelik, hogy a folyÂ ¢s az ÁrÂ biogrÀfiÀja k´r¢ szervezûdû utazÀs a polifon t´rt¢netmondÀs alaphelyzete: feljegyz¢sek, eml¢kek, aforisztikus szentenciÀk, miniatür´k, vÀros-, falu-, tÀjleÁrÀsok laza hÀlÂjÀt fogja egybe
a fikciÂ. Ulrich Weinzierl 1992-ben, a Frankfurter Allgemeine december 19-i szÀmÀban az
¢letrajzi ihlet¢sü müvek sorÀba helyezi az
Ãjabb reg¢nyt, mert: àMelyik ma ¢lû ÁrÂ ÀllÁthatja magÀrÂl, mint EsterhÀzy: SzÀmomra minden
t´rt¢net csalÀdt´rt¢net?Ê
A HAHN-HAHN GRñFNý PILLANTçSç-nÀl a
kritikusok szÀmÀra k¢zenfekvû tÀmpontot
adott az Ãtik´nyv-irodalom ¢s a DunÀrÂl szÂlÂ szakmunkÀk sora: Matthias ClaudiustÂl,
Franz Grillparzertûl Claudio Magrisig, Italo
CalvinÂig keresik a rejtett ¢s nyÁlt pÀrhuzamokat. Ez a reg¢ny is olyan szÁnes k´z¢p-eurÂpai panorÀma, melyben az irodalmi, t´rt¢nelmi, politikai allÃziÂ ¢s id¢zet az elbesz¢l¢s
szerves, integrÀlt r¢sz¢v¢ vÀlik. Manfred Tacha a Wiener Zeitungban (1993. januÀr 22.) bizonytalansÀgÀnak ad hangot: neki a k´nyv
´sszefoltozottnak, neh¢z olvasmÀnynak tünik. Ugyanakkor megjegyzi azt is, EsterhÀzy
talÀn egyszerüen komolyan vette az àÃtik´nyvÊ szÂ jelent¢s¢t: àOlyan irodalmat alkotott,
ami megengedi, hogy kis adagokban vegye magÀhoz az ember. VasÃt- ¢s hajÂÀllomÀsokon. Irodalom,
ami eltüri, hogy becsukjÀk ¢s k¢sûbb valamilyen
r¢szn¢l Ãjra fel¡ss¢k.Ê Friederike Kretzen szerint (Basler Zeitung, 1992. november 13.) EsterhÀzy az Àltala alkalmazott id¢z¢si technikÀval ÃjjÀrendezi a (felhasznÀlt) irodalmat,
revitalizÀlja az olvasÀst: àegyfajta kettûs k´nyvel¢st vezet t´rt¢net ¢s jelent¢s, irodalom ¢s megfejt¢s
k´z´ttÊ.
EsterhÀzy müveinek enciklop¢dikus jellege a n¢met kritika szÀmÀra biztos tÀmpontot
jelent az ¢rtelmez¢sben; a szÀmtalan mübe
szerkesztett id¢zet, metafora ¢s rejtjelezett
¡zenet term¢szetes mÂdon ´szt´n´z tovÀbbgondolÀsra, a rejtett, belsû ´sszef¡gg¢sek felfedez¢s¢re ¢s megfejt¢s¢re. A k´lcs´nz´tt sz´vegek ugyanakkor az olvasÂk´z´ns¢g szÀmÀra is egy Ãjszerü irodalmi jÀt¢kt¢r lehetûs¢g¢t
biztosÁtjÀk. MiutÀn a nyÁlt ¢s rejtett utalÀsok
k´zvetlen¡l a müvek hatÀsmechanizmusÀba
¢p¡lnek be ä tehÀt k´zvetetten is hatnak ä,
ismeret¡k m¢gsem elengedhetetlen felt¢tele
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a mü befogadÀsÀnak. BÀr a magyar irodalmi
vonatkozÀsok n¢met nyelvter¡leten t´bbnyire rejtve maradnak, a müvek ¢rtelmez¢s¢t
m¢gsem zavarja ez a t¢ny. A sz´vegek a àminden olvasÂ szÀmÀra a megfelelû olvasatÊ elv
alapjÀn mük´dnek, ¢s ilyen ¢rtelemben a
k¡l´nb´zû lehets¢ges olvasatok sora teremt
müvet.
Wernitzer Julianna

F°LBEMARADT
VIZSGçLñDçS A àN°PÊ
°S A àNEMZETÊ
ýST¹RT°NET°RýL
Szücs Jenû: A magyar nemzeti tudat kialakulÀsa.
K¢t tanulmÀny a k¢rd¢s elût´rt¢net¢bûl
Magyar ýst´rt¢neti K´nyvtÀr, Szeged, 1992.
330 oldal, 403 Ft
Furcsa ¢rz¢s ma k¢zbe venni azt a monogrÀfiÀt, ami posztumusz k´tetk¢nt k´zli Szücs Jenû 1970-ben benyÃjtott kandidÀtusi disszertÀciÂjÀt a àgentilizmusÊ, vagyis a barbÀr etnikai tudat k¢rd¢s¢rûl. TÀj¢kozatlanabb olvasÂk elsû pillantÀsra feltehetûleg az azÂta politikai kurzussÀ vÀlt n¢pi-nemzeti gondolatk´r dicsû elûfutÀrÀt sejthetik a rovÀsÁrÀssal,
avar t´rt¢nelemmel foglalkozÂ k´tetek k´z¢
besorolt mÀrvÀnyozott-kanÀrisÀrga szÁnü k´tetben. Ezt sugallhatja akÀr a k´nyv Ãj ä a
szerzû eredeti terminolÂgiÀjÀhoz ¢s gondolatvilÀgÀhoz nem igazÀn illeszkedû ä cÁme is,
amit a Gy´rffy Gy´rgy javaslatÀra elhagyott
eredeti cÁm (àGENTILIZMUS.Ê A BARBçR ETNIKAI TUDAT K°RD°SE) hely¢be illesztettek.
Szücs Jenû valÂban azok k´z¢ tartozott,
akik a legmaradandÂbb megfigyel¢seket tett¢k a k´zelmÃltban a magyar nemzeti tudat
t´rt¢net¢rûl, de, mint munkÀssÀgÀnak ismerûi jÂl tudjÀk, ebben a k¢rd¢sben ¢pp a nemzeti tudat mitikus-ideologikus abszolutizÀlÀsa, anakronisztikus t´rt¢neti kiterjeszt¢se ellen hadakozott. 1970-ben jelent meg, hosszÃ
huzavona utÀn, az az 1968-ban Árt vitak´tete
(A NEMZET HISTORIKUMA °S A T¹RT°NETSZEML°LET NEMZETI LçTñSZ¹GE [HOZZçSZñ-

LçS EGY V ITçHOZ]), amely l¢nyeg¢ben pontot
tett a hatvanas ¢vek hosszan elhÃzÂdÂ pol¢miÀjÀra (az Ãn. MolnÀr Erik-vitÀra). Szücs
Jenû ezzel a k´nyvvel lett ismert ¢s hÁres a
szükebb t´rt¢n¢szberkeken kÁv¡l: lenyüg´zû
f´l¢nnyel cÀfolta az ´tvenes ¢vek nacionalizmussal ´tv´z´tt marxizmusÀnak mechanikus
leegyszerüsÁt¢seit, anakronisztikus egybemosÀssal kiosztott àn¢piÊ, ànemzetiÊ ¢s àhaladÂÊ
minûsÁt¢seit. Higgadt ¢rvei, imponÀlÂ forrÀsismerete ¢s elm¢leti k¢szs¢ge a modern tudomÀny normÀit elût¢rbe helyezû s a nemzetiideolÂgiai elfogultsÀgok helyett a szakmai
krit¢riumokat ¢rv¢nyesÁtû t´rt¢netÁrÀst k¢pviselt¢k. S amikor n¢hÀny ¢vvel k¢sûbb Szücs
Jenû az Ãj k´z¢pkori osztÀly vezetûje lett a
T´rt¢nettudomÀnyi Int¢zetben, ¢s 1974-ben
NEMZET °S T¹RT°NELEM cÁmen k´tetbe gyüjtve is megjelentek e k¢rd¢sk´rrel foglalkozÂ
ÁrÀsai, azt lehetett gondolni, hogy ä legalÀbbis
a magyar k´z¢pkorkutatÀsban ä ez a szeml¢let polgÀrjogot nyert.
A polgÀrjog persze nem jelentett egy´ntetü tetsz¢st. Szücs Jenû ¢ppenhogy azzal tünt
ki, hogy tabus¢rtû indulattal tÀmadt neki a
ànemzeti lÀtÂsz´gbûlÊ fakadÂ t´rt¢neti torzÁtÀsoknak, mÁtoszoknak. A legnagyobb vihart
1972-ben vÀltotta ki, amikor minden korÀbbi
elemz¢sn¢l r¢szletesebb k¢pet adott arrÂl,
hogy a hunämagyar rokonsÀg teÂriÀja nem
valamif¢le ûsi eredettudatbÂl, hanem K¢zai
Simon XIII. szÀzadi, irodalmias invenciÂibÂl
szÀrmazik ä egy inger¡lt, szem¢lyeskedû sok
szÀz oldalas pamflet tÀmadt neki. HasonlÂan
kritikus, ÃjÁtÂ hangv¢telü az a n¢hÀny ÁrÀs,
amiket a k´z¢pkor v¢gi paraszti patriotizmusnak, a NÀndorfeh¢rvÀrnÀl a t´r´k ellen
vonulÂ felkelûknek, valamint a DÂzsa-paraszthÀborÃ r¢sztvevûinek szentelt.
Ezeknek a kutatÀsoknak a sorÀba illeszkedett a most publikÀlt ¢rtekez¢s, amit kandidÀtusi disszertÀciÂk¢nt v¢dett meg 1970-ben,
de ä egy r´vid t¢zis-´sszefoglalÂn kÁv¡l ä halÀlÀig nem adott ki a kez¢bûl. Feltehetûleg
az¢rt nem elûbb, mert ä mint elûszavÀbÂl kider¡l ä ez csupÀn a nyitÂfejezete lett volna
egy hatalmas ambÁciÂjÃ nagyobb monogrÀfiÀnak, mely az etnikai ¢s nemzeti tudat fejlûd¢s¢t kÁs¢rte volna v¢gig a k´z¢pkor v¢g¢ig.
Ebben a monogrÀfiÀban tÀrta volna fel, r¢szletes t´rt¢neti okfejt¢ssel, azt, amire publicisztikai formÀban sokszor rÀk¢rdezett ko-
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rÀbbi pamfletjeiben: milyen formÀkban ¢rtelmezte etnikai, nyelvi ´sszetartozÀsÀt a k´z¢pkori magyarsÀg, hogyan jellemezz¡k ezt a tudatot, ha nem fogadjuk el automatikusan a
àn¢pÊ vagy a ànemzetÊ modern fogalmÀnak
anakronisztikus visszavetÁt¢s¢t? A monogrÀfia abbamaradt a hetvenes ¢vekben, az eredeti terv fû vonalait csupÀn n¢hÀny r´videbb
tanulmÀny jelzi: a mÀr emlÁtett K¢zai-cikk ¢s
a DÂzsÀval foglalkozÂ ÁrÀsok. Ez legfûk¢pp
az¢rt t´rt¢nt Ágy, mert Szücs Jenûre hÀrult a
àtÁzk´tetesÊ magyar t´rt¢neti szint¢zis k´z¢pkori k´tet¢nek szerkeszt¢se ¢s az utolsÂ çrpÀdokkal foglalkozÂ r¢sz megÁrÀsa ä ebbûl
lett mÀsik nagy posztumusz k´tete. Egy idû
utÀn mÀr az is akadÀlyozhatta Szücs Jenût a
àGENTILIZMUSÊ-k´nyv publikÀciÂjÀban, hogy
az eredeti k¢rd¢sfeltev¢stûl eltÀvolodott. Az
Ãjabb szakirodalom is ´szt´n´zhette, hogy ha
m¢gis megjelenteti disszertÀciÂjÀt, azt ne az
eredeti formÀban tegye. Hogy milyen lett
volna a tervezett ÀtdolgozÀs, azt a mostani
k´tethez füz´tt, 1988-ban k¢sz¡lt ä harminc
nyomtatott lapot kitevû, befejezetlen¡l maradt ä k¢ziratos t´red¢k mutatja, amelyben
egy ä Bak JÀnos Àltal szervezett ä n¢met tanulmÀnyk´tet szÀmÀra k¢sz¡lt Ãjrafogalmazni, kieg¢szÁteni a korÀbbi disszertÀciÂt.
Egy ÀtfogÂ ig¢nyekkel eltervezett, alapvetûnek szÀnt, ugyanakkor torzÂban maradt
müvel van tehÀt dolgunk, amelynek olvastÀn
nemcsak a leÁrt, elk¢sz¡lt r¢szekkel kell foglalkozni, hanem az eg¢sz kontextussal, a gigantikus tervekkel, az Ãj ´sszef¡gg¢sek felfedez¢s¢nek az izgalmÀval ¢s a k¢rd¢shez kapcsolÂdÂ olykor inger¡lt vitÀkkal is. R´vid ismertet¢semben ezekre is c¢lozni fogok, de
jelzem: ¢veken Àt munkatÀrsa voltam ugyan
Szücs Jenûnek, azonban nem voltam bizalmasa vagy barÀtja, ez¢rt gondolatrendszer¢nek pontos rekonstrukciÂjÀra nem vÀllalkozhatom. HÀrom k¢rd¢sre fogok kit¢rni: a regionÀlis ´sszehasonlÁtÀs probl¢mÀira, a barbÀr etnikai tudat magyar vÀltozatÀt alÀtÀmasztÂ ¢rvek term¢szet¢re s v¢g¡l a magyar
nemzettudatra vonatkozÂ t´rt¢neti hipot¢zis
felt¢telezhetû ä de e k´nyvben ki nem fejtett
ä konklÃziÂjÀra.
1. Szücs Jenû a k´vetkezûk¢ppen foglalja
´ssze k¢rd¢sfeltev¢s¢t: Nyugaton, vagyis
azon a ter¡leten, amely a sz¡letû EurÂpa arculatÀt meghatÀrozta, a kora k´z¢pkorban

megjelenû barbÀr àgentesÊ (frankok, gÂtok,
longobÀrdok) etnikai csoportjai felbomlottak,
s a modern ä francia, spanyol, olasz ä nemzetek a k¢sû k´z¢pkori Ãj szervezûd¢s nyomÀn mÀr mÀs, sz¢lesebb alapon j´ttek l¢tre.
°szak- ¢s Kelet-EurÂpÀban, a k´z¢pkori
Nyugathoz a IXäXI. szÀzadban csatlakozott
Ãj àbarbÀrokÊ Àltal ben¢pesÁtett r¢giÂban viszont az ekkor felbukkanÂ cseh, morva, lengyel, magyar, dÀn, norv¢g, sv¢d etnikai csoportok lettek a modern nemzeti fejlûd¢s kiindulÂpontjai. A modern nemzettudat k¢t
regionÀlisan elt¢rû tÁpusÀval ÀllnÀnk tehÀt
szemben? Mennyiben magyarÀzhatÂ ez a
k¡l´nbs¢g a k¢t etnogenetikus fejlûd¢s k´z´tti t´rt¢nelmi aszinkronnal? Mi ennek az
àaszinkronnakÊ a pontos tartalma? Milyen
analÂgiÀk ¢s milyen k¡l´nbs¢gek figyelhetûk
meg a RÂmai Birodalomba az VäV I. szÀzadban beolvadÂ barbÀr gentes ¢s a kereszt¢ny
Nyugat-EurÂpÀba a IXäXI. szÀzad k´z´tt integrÀlÂdÂ àÃj barbÀrokÊ k´z´tt? Mint lÀtjuk,
a megoldandÂ probl¢mÀnak Ãjabb ¢s Ãjabb
lend¡lettel nekigy¡rkûzû Szücs Jenû Ãgy jellemzi a kora k´z¢pkori kelet-eurÂpai genseket, hogy egyÃttal Ãj, m¢g nagyobb horderejü k¢rd¢seket jel´l ki: a t´rt¢neti r¢giÂk ¢s a
k¡l´nb´zû korban lejÀtszÂdÂ analÂg folyamatok egybevet¢s¢vel foglalkozÂ ´sszehasonlÁtÂ t´rt¢netÁrÀs mÂdszertani probl¢mÀit.
K´z¢p-EurÂpa elt¢rû fejlûd¢si ritmusÀval
mÀr foglalkozott korÀbban is: V çROSOK °S
K°ZMþV ESS°G A XV. SZçZADI MAGYARORSZçGON cÁmü k´nyve (1955) ¢s e t¢mÀhoz kapcsolÂdÂ tanulmÀnyai a k¢sve megindult k´z¢p-eurÂpai vÀrosiasodÀs k´z¢pkor v¢gi àelakadÀsÀtÊ tÀrtÀk fel, azt a àmegtorpanÀstÊ,
ami sajÀtos utat szabott meg a r¢giÂ gazdasÀgi ¢s tÀrsadalmi fejlûd¢se szÀmÀra. A ànemzet
prehistorikumÀvalÊ foglalkozÂ kutatÀsaiban
Szücs Jenû tulajdonk¢ppen ugyanezt a modellt alkalmazta egy mÀsik ter¡letre. Ezzel a
ä talÀn nem is tudatos ä mÂdszertani huszÀrvÀgÀssal Szücs Jenû gondolatvilÀgÀban
egybekapcsolÂdtak a ànyugatiÊ ¢s a àkeletiÊ
gazdasÀgi-tÀrsadalmi fejlûd¢s àaszinkronjÀrÂlÊ tett korÀbbi megfigyel¢sei a politikai k´z´ss¢gformÀk alakulÀsÀnak int¢zm¢nyes ¢s
eszmet´rt¢neti àaszinkronjaivalÊ. TanÃi lehet¡nk, hogy azon nyomban Ãjabb nagyszabÀsÃ t´rt¢netÁrÂi vÁziÂ rajzolÂdott ki a szeme
elûtt, majdhogynem sz¢tfeszÁtve a àGENTILIZ-
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MUSÊ-k´nyv elsû fel¢t. Tizenk¢t oldalba sürÁtve olvashatÂ itt az a vÁziÂ az EurÂpa kialakulÀsÀt meghatÀrozÂ, egymÀst vÀltogatÂ àszinkronikusÊ ¢s àaszinkronikusÊ t´rt¢neti folyamatokrÂl (21ä33. o.), amit egy ¢vtizeddel k¢sûbb a B IBñ EML°KK¹NYV -ben (1980) V çZLAT E URñPA HçROM T¹RT°NETI R°GIñJçRñL
cÁmmel Árt le, Ãjabb komoly erûfeszÁt¢st t¢ve,
hogy mintegy szÀz oldalra t´m´rÁtse e k¢rd¢ssel kapcsolatos mondanivalÂjÀt, mely akkorra mÀr egy vaskos k´nyvet is megt´lthetett volna. A àGENTILIZMUSÊ-k´nyvbûl kicsÁrÀzott r¢giÂt¢ma azutÀn ism¢t csupÀn kiindulÂpont ¢s gondolati vez¢rfonal lett Szücs Jenû
nyolcvanas ¢vekbeli Ãjabb gazdasÀg- ¢s tÀrsadalomt´rt¢neti kutatÀsaihoz. IV. B¢la korÀt
vizsgÀlva Szücs Ãjfent egy aszinkronbÂl kiindulÂ, r´vid tÀvon meglepûen sikeres hasonulÀsi folyamatra bukkan, mely azonban t´rt¢neti v¢geredm¢ny¢ben m¢gis jelentûs elt¢r¢sek kialakulÀsÀhoz vezetett. Ezzel az utolsÂ
kutatÀsÀval siker¡lt igazÀn Szücs Jenûnek az
eurÂpai t´rt¢neti folyamatok ´sszk¢p¢be helyeznie a magyar fejlûd¢st, bemutatva, hogy
AZ UTOLSñ çRPçDOK idej¢n honosodott meg
MagyarorszÀgon mindaz, amit Marc Bloch a
Nyugaton a XäXI. szÀzadban kezdûdû àmÀsodik feudÀlis korszakk¢ntÊ jellemez. TanulsÀgos
t´rt¢netÁrÂi pÀlya, melyben a kora k´z¢pkori
gentilizmus vizsgÀlatÀrÂl az à¢rett k´z¢pkorÊ
eurÂpai ¢s magyarorszÀgi jellemzûinek Ãj
meghatÀrozÀsÀhoz jutott el Szücs Jenû; a barbÀr k´z´ss¢gtudattÂl az egys¢ges¡lû jobbÀgysÀg, a politikai jogokkal felruhÀzott k´znemess¢g, a kialakulÂ vÀroshÀlÂzat, a megerûs´dû Àllami ¢s egyhÀzi adminisztratÁv struktÃrÀk s a sz¡letûben l¢vû rendi kormÀnyzÀshoz kapcsolÂdÂ Ãj politikai ¢s t´rt¢neti tudatformÀk feltÀrÀsÀhoz. De maradjunk most a
kora k´z¢pkori kiindulÂpontnÀl.
A tÀgas perspektÁvÀk felvÀzolÀsa utÀn a
àGENTILIZMUSÊ-k´nyv mÀsodik fejezete ad
k¢pet arrÂl, milyen is volt Nyugaton a àgentilisÊ politikai, tÀrsadalmi ¢s kulturÀlis k¢pzûdm¢ny, amit k´z´s eredetmÁtosz, k´z´s
nyelv, k´z´s int¢zm¢nyek, szokÀsok (origo,
lingua, instituta, mores) tartottak ´ssze. Bemutatja, hogy az Ãj k´z¢pkori Àllamok ¢pphogy
az eredeti àgentilisÊ szervezûd¢si ¢s szeml¢leti formÀk let´r¢s¢vel, hÀtt¢rbe szorÁtÀsÀval
j´ttek l¢tre, a felemelkedû vizigÂt, frank, longobÀrd uralkodÂk idegen kÁs¢rettel sz´vet-

keztek sajÀt barbÀr arisztokrÀciÀjukkal szemben, az egyhÀzra tÀmaszkodva hÀtt¢rbe szorÁtottÀk a barbÀr k´z´ss¢gtudatot hordozÂ
irodalmi formÀkat (hûsk´lt¢szet, epika, mitolÂgia) s a kora k´z¢pkori n¢pfogalom Ãj, ter¡leti meghatÀrozÀsÀra t´rekedtek. Mik´zben az olvasÂ gondolatban mÀr elûre hasonlÁtgatja ezt a nyugati fejlûd¢st a kelet-eurÂpai
¢s magyar modellhez, Szücs Jenû egy Ãjabb
eszmet´rt¢neti kit¢rûvel szeml¢lteti, hogyan
lehet analÂg t´rt¢neti helyzetek konfrontÀciÂjÀbÂl k´vetkeztet¢seket levonni. MiutÀn
´sszeveti a populus rÂmai (politikai) ¢s kereszt¢ny (vallÀsi) definÁciÂit a szükebb ¢rtelmü,
lokÀlis k´z´ss¢gre vonatkozÂ natio ¢s gens fogalmÀval, illetve a àbarbÀrÊ ¢s a àpogÀnyÊ negatÁv minûsÁt¢seivel, Szücs szellemesen belehelyezi az eszmet´rt¢neti fogalomvÀltÀsok sorÀt a kora k´z¢pkor t´rt¢netfilozÂfiai kategÂriarendszer¢be. Bemutatja, hogyan cser¢lûdik fel a Szent çgoston Àltal megfogalmazott
àfiktÁv dualizmusÊ (civitas Dei, civitas terrena) a
kereszt¢ny rÂmai tÀrsadalom ¢s a barbÀr germÀn gentes àvalÂsÀgos dualizmusÀvalÊ (71.
o.), majd hogyan ism¢tlûdik meg egy hasonlÂ
dichotÂmia a kereszt¢ny kora k´z¢pkori Occidens ¢s a IXäX. szÀzadban rÀtÀmadÂ àÃj
barbÀrokÊ eset¢ben, mely azonban mÀr l¢nyeges elt¢r¢seket mutat antik elûdj¢hez k¢pest mind a civilizÀltsÀg, mind a àmÀsikatÊ
meg¢rteni prÂbÀlÂ tolerancia tekintet¢ben.
Hogyan jellemezhetûk ebben az ´sszef¡gg¢sben a kora k´z¢pkori antik-germÀn szint¢zist Ãjra vesz¢lybe sodrÂ (s egyÃttal szorosabb egys¢gbe kovÀcsolÂ) Ãj barbÀr n¢pek?
2. Szücs Jenû k´nyv¢nek legnagyobb szakmai jelentûs¢ge, hogy elsûk¢nt prÂbÀlta alkalmazni a magyar etnogenezis ¢rtelmez¢s¢re mindazt, amit az etnogenezis ¢s a àgentilisÊ tudat nyugati ä germÀn ä modellj¢rûl a
n¢met t´rt¢netÁrÀs (elsûsorban Reinhard
Wenskus, Theodor Mayer ¢s Helmut Beumann) kidolgozott. Ahhoz azonban, hogy ezt
tehesse, s hogy azutÀn az analÂgia birtokÀban k´vetkeztet¢seket vonhasson le arra n¢zve is, hogy milyen k¡l´nbs¢gek figyelhetûk
meg a k¢tf¢le àgentilis tudatÊ k´z´tt, elûbb le
kellett gyûznie egy komoly akadÀlyt: De¢r JÂzsefnek a magyar nemzettudat eredet¢rûl
vallott teÂriÀjÀt. De¢r JÂzsef POGçNY MAGYARSçG ä KERESZT°NY MAGYARSçG cÁmü, 1938ban Árt k´nyve nemr¢g reprintben Ãjra nap-
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vilÀgot lÀtott ä ¢rdekes megfigyelni, hogy e
k¢t t´rt¢n¢szÂriÀs posztumusz publikÀciÂi
hogyan polemizÀlnak egy olyan kulturÀlis
kontextusban, ahol ism¢t napi politikai-kulturÀlis aktualitÀst kaptak ezek a k¢rd¢sek.
De¢r a harmincas ¢vekben a hatvanas ¢vekbeli Szücs Jenû Ázl¢s¢hez k´zel ÀllÂ f´l¢nyes
¢rvel¢ssel, a szigorÃ t´rt¢neti kritika eszk´zeivel vette bÁrÀlat alÀ a magyar nemzettudat
ûsi megl¢t¢re vonatkozÂ korÀbbi feltev¢seket
(ne foglalkozzunk most azzal a kev¢sb¢ rokonszenves k´vetkeztet¢ssel, mely az çrpÀdok F¡hrertumÀt jel´lte meg a magyarsÀg
alapvetû àn¢pk¢pzû faktorÀnakÊ). Szücs Jenû
azonban, meglepû fordulattal, ¢pphogy bizonyÁtani prÂbÀlja vele szemben a magyar etnikai tudat egyes alkotÂelemeinek ûsi, honfoglalÀs elûtti megl¢t¢t. (A nemzettudat mindenf¢le t´rt¢neti abszolutizÀlÀsÀval szemben hiperkritikus szerzû posztumusz k´nyve talÀn
¢pp ez¢rt vÀlhatott rokonszenvess¢ a àMagyar ýst´rt¢neti K´nyvtÀrÊ kiadÂi szÀmÀra.)
Mi indokolja ezt a furcsa pozÁciÂvÀltÀst?
TalÀn az, hogy Szücsnek elûbb fel kellett
¢pÁtenie, r¢szben a àmagyar nemzeti tudatÊ l¢t¢t
automatikusan az ûst´rt¢netbe visszavetÁtû
koll¢gÀk helyett, a àgentilisÊ magyar etnikai
csoporttudat hiteles t´rt¢neti k¢p¢t, hogy azutÀn pontosan jellemezni tudja a k¢sûbb bek´vetkezett tudati ÀtalakulÀsok vargabetüit,
´sszetetts¢g¢t, s hogy felelni tudjon sajÀt kiindulÂ k¢rd¢s¢re: mi¢rt alakult itt mÀsk¢pp
a nemzettudat fejlûd¢se, mint Nyugaton? Az
etnolÂgia, a mondakutatÀs, a r¢g¢szet, a t´rt¢neti nyelv¢szet sokr¢tü kutatÀsaira tÀmaszkodva imponÀlÂ argumentÀciÂval d´nti ki azt
a àn¢gy pill¢rtÊ, amin De¢r àszellemt´rt¢neti
konstrukciÂjÀnak a boltozataÊ nyugszik: bemutatja, hogy a honfoglalÂ magyarsÀgnak dokumentÀlhatÂan mÀr çrpÀd elûtt megvoltak a
k´z´s eredettudatot alÀtÀmasztÂ mondÀi,
megvolt az ´sszetartozÀs keret¢t kijel´lû
ànemzetÊ (genus), àfajzatÊ (populus) terminusa, àH¢tmagyarÊ-nak nevezett tÀrsadalmi
szervezete, s meggyûzûen ¢rvel amellett,
hogy az, amit De¢r a perd´ntûnek tünû orkhoni t¡rk feliratokbÂl kiolvasott ä a fejedelmek n¢pmeghatÀrozÂ szerepe ä, inkÀbb
ideolÂgia volt, mint valÂsÀg.
A polemikus kifejt¢si mÂd lend¡letet ad
Szücs Jenû gondolatmenet¢nek, s a pol¢mia
hev¢ben ¢rlelûdnek ki Ãj megoldÀsi javaslatai

is. A gentilizmusk´nyv eset¢ben p¢ldÀul,
amikor De¢r azon ¢rv¢t k¢sz¡l ´sszezÃzni,
amely szerint a magyarsÀgnak a XI. szÀzadban nem lett volna m¢g szava a nemzeti
´sszetartozÀs kifejez¢s¢re, nemcsak rÀtalÀl
ezekre a szavakra (genus = nemzet, fajzat), hanem egyÃttal rÀbukkan arra a t´rt¢nelmi pillanatra, amikor e szavak jelent¢se sorsd´ntû
mÂdon Àtalakult, amikor a XI. szÀzadban
konfliktusba ker¡lt egymÀssal a gens-genus
terminus r¢gebbi ¢s Ãjabb ¢rtelme. Az archaikus ä m¢g KÀlmÀn t´rv¢nyeiben, sût AnonymusnÀl is felbukkanÂ ä ¢rtelmez¢s szerint a
genus Hungarorum megjel´l¢s urat ¢s szolgÀt
egyarÀnt egybefoglalt ¢s szembeÀllÁtott a
nyelv¡kre, szÀrmazÀsukra n¢zve àidegenÊ
(alienigena) elûkelûkkel ¢s szolgÀkkal. Ez a jelent¢s ¢l tovÀbb a szükebb nagycsalÀdok, nemesi klÀnok generatio, de genere megjel´l¢s¢ben. Az egyre elfogadottabb Ãj ¢rtelmez¢s
azonban a gens szÂnak ¢s a rokon ¢rtelemben
hasznÀlt ä s az antik politikai tÀrsadalom konnotÀciÂit ´r´klû ä populusnak a XIäXII. szÀzadtÂl kezdve olyan jelent¢st ad, mely befogad abba mindenf¢le szÀrmazÀsÃ maiorest, de
kirekeszti onnan az akÀr magyar nyelvü servi
csoportjÀt (149ä172. o.). A nemzeti tudat r¢gi
¢s Ãj felfogÀsa MagyarorszÀgon egybeolvadt:
ez olvashatÂ ki a szükebb ¢s a sz¢lesebb rokoni-k´z´ss¢gi egybetartozÀs k´z¢pkor v¢gi
Ãj kategÂriarendszer¢bûl: nem = nagycsalÀd,
rokonsÀg, aula; nemzet = nemzets¢g, klÀn;
nemzets¢g = n¢p.
Szücs Jenû igazi t´rt¢netÁrÂi er¢nye ott tünik ki, amikor az eszmet´rt¢neti distinkciÂk
mikroszkopikus elemz¢se nyomÀn hirtelen
visszahelyezi a teoretikus probl¢mÀt a t´rt¢nelem àsürüj¢beÊ. Visszakanyarodik mindahhoz, amit a nyugati kora k´z¢pkori gentilis
tudatformÀk hÀtt¢rbe szorÁtÀsÀrÂl Árt, bemutatja, hogy minden àaszinkronÊ ellen¢re ez
nÀlunk sem t´rt¢nt mÀsk¢pp, s a k¢tf¢le
nemzetfelfogÀs szembeker¡l¢se folyamÀn az
archaikus vÀltozat itt is elv¢rzett. S nem is
akÀrmilyen formÀban: ¢pp ez a konfliktus
rejlik Szücs Jenû szerint a XI. szÀzadi pogÀnylÀzadÀsok m¢ly¢n, s nem pusztÀn a kereszt¢nys¢g felv¢tele elleni vallÀsi tiltakozÀs
vagy valamif¢le ä a marxista t´rt¢netÁrÂk Àltal felt¢telezett ä àosztÀlyharcÊ. Szücs Jenû
korÀbbi gondolatmenetei hirtelen ¢kesszÂlÂvÀ teszik azt a n¢hÀny szükszavÃ utalÀst,
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amit a krÂnikÀk az 1046-os ¢s az 1060-as pogÀnylÀzadÀsok t´rekv¢seirûl feljegyeztek: a
kopaszra borotvÀlt fej ¢s a hÀromÀgÃ hajfonat az ûsi szokÀs, a àr¢gi t´rv¢nyÊ (ritus paganorum) szimbÂluma volt, amely a nyelvvel, a
sÀmÀnszertartÀsokkal, a n¢hÀny honfoglalÀs
kori hûs¢nekkel (feh¢r lÂ monda, Lehel, Botond) ¢s a politikai uralmi formÀkkal egy¡tt
hatÀrozta meg a IXäX. szÀzadi magyarsÀg
àMi-tudatÀtÊ, ¢s ¢pp ezt tekinthetj¡k a gentilizmus magyar vÀltozatÀnak. Ez volt az az etnikus tudatforma, amelyet a kereszt¢ny EurÂpa IXäXI. szÀzadi àperif¢riÀjÀnÊ, a megt¢rû àÃj barbÀrokÊ k´r¢ben (a szÀszoknÀl, csehekn¢l, lengyelekn¢l, norv¢goknÀl, oroszoknÀl) minden¡tt csak heves ellenÀllÀs, a pogÀnylÀzadÀsok erûszakos elfojtÀsa tudott hÀtt¢rbe szorÁtani.
3. A legnehezebben megvÀlaszolhatÂ harmadik k¢rd¢s: hova futott volna ki a gondolatmenet, ha elk¢sz¡l Szücs Jenû hatalmasra
tervezett monogrÀfiÀja a nemzeti tudat k´z¢pkori elût´rt¢net¢rûl? T´bb tÀmpont kÁnÀlkozik: a sz¢lesebb publikum szÀmÀra Árt elsû
vitairat, A NEMZET HISTORIKUMA..., a àGENTILIZMUSÊ-k´nyvh´z Árt 1970-es bevezetû
(melynek fejezetcÁmeihez, mint a mostani kiadÀs utÂszÂÁrÂja, Zimonyi IstvÀn tette, hozzÀrendelhetû Szücs Jenû egy-k¢t k¢sûbbi tanulmÀnya) s v¢g¡l az 1988-as V çZLAT, melyben
ism¢t nekifutott e k¢rd¢sk´r ÃjrafogalmazÀsÀnak. De ¢pp a àGENTILIZMUSÊ-k´nyv r¢szletesebb vizsgÀlata mutatta meg, hogy ÁrÀs
k´zben Szücs Jenû nem nagyon tartotta magÀt eredeti vÀzlatos elk¢pzel¢s¢hez, hanem az
elemz¢s, az argumentÀciÂ lend¡lete Àltal kijel´lt Ãj c¢lok irÀnyÀba fordult. Neh¢z kitalÀlni, merre vezette volna tovÀbbi vizsgÀlÂdÀsa. Ez¢rt itt csupÀn n¢hÀny tendenciÀt prÂbÀlok jelezni.
Amikor Szücs Jenû a nemzeti tudatformÀk
àhistorikumÀvalÊ, vagyis t´rt¢neti ÀtalakulÀsainak (keletkez¢s¢nek, elmÃlÀsÀnak, formavÀltÀsainak, elhalvÀnyulÀsÀnak, Ãjraszervezûd¢s¢nek) vizsgÀlatÀval foglalkozni kezdett, a
modern nacionalizmus hamis mÁtoszainak,
anakronizmusainak a cÀfolatÀbÂl indult ki.
TorzÂban maradt nemzetmonogrÀfiÀja azonban ä mint erre mÀr utaltam ä enn¢l meszszebb kalandozott. A àn¢pÊ ¢s a ànemzetÊ
k´z¢pkori tudatformÀinak eredet¢t kutatva
sorra vette a csoport´ntudat k¡l´nb´zû esz-

met´rt¢neti vÀltozatait az archaikus àMi-tudattÂlÊ a k´znemesi communitas eszm¢nyen Àt
a k´z¢pkor v¢gi parasztfelkel¢sek àvÀlasztott
n¢pÊ elk¢pzel¢s¢ig. Sok p¢ldÀval szeml¢ltette,
hogy a nemzeti tudat ä akÀrcsak a k´z´ss¢gi
identitÀs minden mÀs ´sszefoglalÂja ä konstrukciÂ, mely ä mint minden hagyomÀny ä
sz¡ntelen¡l mÂdosul, Ãjra¢rtelmezûdik, Àtalakul. A nacionalizmusok k´zelmÃltbeli Ãjra¢led¢s¢t tanulmÀnyozÂ t´rt¢n¢szek, szociolÂgusok ¢s antropolÂgusok (Eric Hobsbawm,
Ernest Gellner, Benedict Anderson) n¢pszerü megfogalmazÀsai (àkitalÀlt tradÁciÂÊ, àelk¢pzelt k´z´ss¢gÊ) jÂl illeszkedn¢nek Szücs Jenû
immÀr negyedszÀzados k´vetkeztet¢seihez.
AkÀr ma is ÁrÂdhatott volna ez a k´nyv? ä
k¢rdezhetn¢nk ezutÀn. Azt az¢rt m¢gsem.
Mik´zben Szücs Jenû sok megfigyel¢s¢t vÀllalhatnÀ egy ma ÁrÂ t´rt¢n¢sz vagy antropolÂgus (¢rdemes itt kiemelni, hogy Szücs az elsûk k´z´tt volt MagyarorszÀgon, aki t´rt¢n¢szk¢nt felhasznÀlta egy antropolÂgus ä R.
Thurnwald ä kategÂriÀit is), fontos kiemelni
gondolatÀnak korhoz k´t´tts¢g¢t is. ýt a
nemzeti tudatformÀk sz¡ntelen t´rt¢neti ÀtalakulÀsÀnak, vÀltozatos metaforÀinak bemutatÀsÀn tÃl egy ÀltalÀnosabb fejlûd¢si modell
is foglalkoztatta. A r¢giÂk fejlûd¢si k¡l´nbs¢geibûl mÀig hatÂ meghatÀrozottsÀgokat olvasott ki mind a gazdasÀg- ¢s tÀrsadalomt´rt¢net, mind az eszmet´rt¢net ter¢n. Bevezetû gondolatmenet¢bûl mintha az hallatszana ki, hogy a modern nemzetÀllam ¢s a kora
k´z¢pkori gentilis formÀciÂk k´z´tt Kelet-EurÂpÀban megfigyelhetû nagyobb kontinuitÀsra s az itteni nacionalizmusok ma is tapasztalhatÂ virulenciÀjÀra mÀr a kora k´z¢pkori
fejlûd¢si àaszinkronÊ determinÀciÂinÀl kezdûdik a magyarÀzat. ManapsÀg mÀr tÃl mer¢sznek tünne egy ilyen sz¢les Ávü t´rt¢neti
hipot¢zis, amit Szücs Jenûn¢l sem tÀmaszt alÀ
egy¢b, mint a formÀciÂelm¢let ä akkor ÀltalÀnosan elfogadott ä fejlûd¢sk¢pe, pontosabban ennek imponÀlÂ szakirodalmi hivatkozÀsokkal ¢s strukturalista Ázü, modern term¢szettudomÀnyos terminusokkal (black box,
k¢plet, koordinÀta-rendszer, szerkezet, tengelyek, statika-dinamika, pÂlusok) teletüzdelt ÃjramegfogalmazÀsa. Nem v¢letlen,
hogy 1988-as V çZLAT-Àban ¢pp ezektûl az
elemektûl tisztÁtotta meg fejteget¢seit Szücs
Jenû.
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Egy mÀsik fontos ä korhoz k´t´tt ä jellemzûje a àGENTILIZMUSÊ-k´nyvnek, hogy a kora
k´z¢pkori etnikai tudat nem annyira kultÃrt´rt¢neti szempontbÂl foglalkoztatja, hanem
mint a politikai gondolkodÀs korai t´rt¢neti
formÀja ä Ágy ker¡l a barbÀr jogfelfogÀs vizsgÀlata Cicero, Ulpianus vagy Szent çgoston
tÀrgyalÀsÀnak szomsz¢dsÀgÀba. A nemzeti tudat elûzm¢nyeivel kapcsolatban ebbûl a
szempontbÂl inkÀbb negatÁvak lettek a tapasztalatai: azt prÂbÀlta kimutatni, hogy kisebb volt a jelentûs¢g¡k, mint azt a modern
nacionalizmusok felt¢telezt¢k. Mellett¡k a
k´z¢pkorban a k´z´ss¢gi tudat szÀmos mÀs
formÀja j´tt l¢tre, sokszor az etnikus tudatformÀknÀl nem kev¢sb¢ mÀig hatÂ tradÁciÂk
k¢pzûdtek. Ebben a kontextusban figyelhetû
meg, hogy Szücs Jenû ¢rdeklûd¢se a hetvenes ¢vek mÀsodik fel¢ben a ànemzeti tudatÊ
felûl a àcivil tÀrsadalomÊ k´z¢pkori t´rt¢neti
elûzm¢nyeinek az irÀnyÀba kanyarodott. Ez
lett a B IBñ EML°KK¹NYV -be Árt cikk fû probl¢mÀja. Lehet tehÀt, hogy m¢gsem v¢letlen¡l
maradt abba a nemzeti tudatrÂl tervezett monogrÀfia, hanem az¢rt, mert a t¢ves beidegzûd¢sek cÀfolata helyett fontosabbnak tartotta a politikai demokrÀcia t´rt¢neti elûzm¢nyeinek a felkutatÀsÀt.
A nyolcvanas ¢vek mÀsodik fel¢ben vÀltozott a helyzet. ýt magÀt is meglepte a nemzeti ideolÂgiÀk ä akkor m¢g csak kezdet¢n jÀrÂ ä Ãjra¢led¢se, s Ãjabb ä a t´rt¢neti eredetmÁtoszokkal, a nemzeti identitÀssal, a kisebbs¢gben ¢lû etnikumokkal ä foglalkozÂ publicisztikai ÁrÀsokkal fordult e r¢gi t¢mÀja fel¢.
A àGENTILIZMUSÊ-k´nyvet Ãjrafogalmazni
kezdû 1988-as V çZLAT ugyanennek az ¢rdeklûd¢snek a jele.
Ha visszapillantunk a halÀla Âta eltelt t´bb
mint ´t esztendûre, elmondhatjuk, hogy a t¢ma aktualitÀsa azÂta sem cs´kkent. A fiatalabb t´rt¢n¢szgenerÀciÂ mÀr k¢sz¡lhet is,
hogy lesz¡retelje ¢s Szücs Jenû-i szenved¢llyel elemezze-taglalja mindazt, amit a k´zelgû ezeregyszÀz ¢ves ¢vfordulÂs ¡nneps¢gek kitermelnek majd az ûsi magyar nemzeti
tudatrÂl.
Klaniczay GÀbor

SZ°TT¹RT (ROCK)çLMOK
A klasszikus Syrius zen¢je
1992-ben a Petûfi Csarnok adott helyet OrszÀczky MiklÂs, az egykori Syrius egy¡ttes
basszusgitÀrosa ¢s ¢nekese koncertj¢nek, aki
erre az alkalomra AusztrÀliÀbÂl lÀtogatott haza, a k´zelmÃltban pedig a Duna TV tüzte
müsorÀra a Syrius zenekar egy, az 1970-es
¢vekben r´gzÁtett hangversenyfelv¢tel¢t. A
KodÀly ZoltÀn Zenemübolt kÁnÀlata is azt
mutatja, hogy RÀduly MihÀly (a volt Syrius
szaxofonosa) Robert Cas¢llal k¢szÁtett
BRIGHT SUN ä F°NYES NAP cÁmü, 1977-es keltez¢sü lemez¢nek a raktÀrakbÂl bontatlan
csomagolÀsban (!) elûker¡lt p¢ldÀnyai kaphatÂk tizenh¢t ¢v k¢s¢ssel hazÀnkban. Ezek az
esem¢nyek k¢sztetik ennek a kritikÀnak a
szerzûit arra, hogy a szocialista korszaknak
Àldozatul esett, Àm az 1970-es ¢vek egyik legfontosabb magyar zenei csoportosulÀsÀrÂl, a
SyriusrÂl Árjanak.
A magyar zenei ¢let megterm¢keny¡l¢s¢re (ez persze az Ãgynevezett àkomolyzen¢reÊ
nem vonatkozik) az elsû biztatÂ impulzus
dzsessz¢let¡nk 1950-es ¢vekbeli ´ntudatosodÀsa lehetett volna, de ez nem k´vetkezett
be, hiszen nem jutottak el hozzÀnk a nyugateurÂpai ¢s az amerikai dzsesszmuzsika Ãj t´rekv¢sei. MÀsr¢szt az 1960-as ¢vektûl a àbeatûr¡letÊ hatÀrozta meg a magyar zene jelentûs
r¢sz¢t. Ez ugyan ÃjdonsÀg volt, de kommersz, a k´z´ns¢gszÂrakoztatÀsra ´sszpontosÁtott. Egyes zenekarok prÂbÀlkoztak p¢ldÀul
a n¢pzene felhasznÀlÀsÀval (Ill¢s egy¡ttes, Tolcsvay-triÂ stb.), de ez a t´rekv¢s kizÀrÂlag a k´z´ns¢g kiszolgÀlÀsÀra irÀnyult. Ez a k´nnyüzenei
gondolkodÀsmÂd ma is ¢l, t´bbek k´z´tt a Sz´r¢nyi LeventeäBrÂdy JÀnos-f¢le àrockoperÀcskaÊ, az I STVçN, A KIRçLY, vagy a Sz´r¢nyiäNemesk¡rty IstvÀnäLezsÀk SÀndor szerzûtriÂ nev¢hez k´thetû ATILLA ä I STEN KARDJA cÁmü kurzusdarabban.
V¢g¡l hazÀnkban a megterm¢keny¡l¢s
legfûbb gÀtja az ÃjÁtÂ, ´nÀllÂ zenei vilÀgÃ muzsikusok tev¢kenys¢g¢nek let´r¢se, csÁrÀjÀban t´rt¢nû elfojtÀsa volt, amely csak az
1970-es ¢vek elej¢re kezdett enyh¡lni, hiszen
ekkorra tehetû a diktatÃra lazulÀsa is, aminek k´vetkezm¢nyek¢nt nyomon k´vethetûbb¢ vÀltak a vilÀg zenei t´rekv¢sei. így mÀr
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valamelyest szabadabban alkothattak azok is,
akik nem a komolyzene ter¡let¢n akartak
ÃjÁtÂk¢nt dolgozni.
Voltak¢ppen k¢t fû irÀnyvonal vÀzolhatÂ
fel, amelybe ezeknek a muzsikusoknak a tev¢kenys¢ge t´bb¢-kev¢sb¢ beilleszthetû. Az
egyik a progresszÁv-rock, dzsessz, dzsesszrock meghatÀrozottsÀgÃ Àramlat (F¡sti Balogh-zenekar, Kex, RÀkfogÂ, Syrius stb.), a mÀsik
pedig a k´zvetlen¡l, autentikusan a BartÂk
B¢la ¢s a magyar n¢pzene fel¢ fordulÂ
dzsessz volt (Binder KÀroly egy¡ttes¢nek elsû
formÀciÂi, Dresch àDudÀsÊ MihÀly, Szabados
Gy´rgy). A k¢t irÀnyvonal v¢lem¢ny¡nk szerint elsûsorban nem a t´rt¢neti, hanem a
szeml¢leti azonossÀgokra utal.
A Kex, a RÀkfogÂ ¢s a Syrius c¢lja a nyugateurÂpai ¢s az amerikai dzsessz, dzsessz-rock,
progresszÁv-rock eredm¢nyeinek szintetizÀlÀsa
volt. BartÂkhoz valÂ k´tûd¢s¡k k´zvetett: nem
a n¢p- ¢s komolyzene àbartÂkiÊ kezel¢se jellemezte ûket, hanem a dzsesszen, a rockon
mint autentikus szürûn Àt kÁvÀntÀk a kortÀrs
zene fel¢ k´zelÁteni muzsikÀjukat. Binder KÀroly, Dresch àDudÀsÊ MihÀly ¢s Szabados
Gy´rgy ugyanakkor k´zvetlen¡l BartÂkhoz
kapcsolÂdott. ýk az avantgÀrd dzsessz eszk´zeivel dolgoztak. KÁs¢rleteik az elmÃlt ¢vtizedekben elm¢ly¡ltek, Ãjabb ¢s Ãjabb zenei
eredm¢nyeket mutattak fel.
De vajon mi az oka annak, hogy a progresszÁv-rock, dzsessz-, dzsessz-rock egy¡tteseknek ez nem siker¡lt, s vagy felolvadtak a
pop-rock szÂrakoztatÂiparban, vagy sz¢tzilÀlÂdtak ¢s k¢ptelenn¢ vÀltak a zenei mük´d¢sre?
A k¢rd¢sre a Syrius t´rt¢nete talÀn a legjellemzûbb vÀlasz.
A zenekar, melyet Baronits Zsolt (alt- ¢s
tenorszaxofon) vezetett, 1968-ig a beatmuzsika nyomdokain haladva popegy¡ttesk¢nt
mük´d´tt (hÁres slÀgereik az í GY MULAT EGY
BEATES MAGYAR öR ¢s a TRANZISZTORI voltak).
1969 november¢ben azonban Baronits, mivel addigi muzsikusai a Juventushoz csatlakoztak, ÃjjÀszervezte csoportjÀt, melynek tagjai javar¢szt az öj RÀkfogÂ nevü dzsessz-rock
egy¡ttesbûl verbuvÀlÂdtak (a RÀkfogÂ a kor
szinte egyetlen elûremutatÂ, jam sessionkoncerteket adÂ mühelyzenekara volt).
Csak 1970-re alakult ki a folyamatos tagcser¢k megszünte utÀn az Ãn. àklasszikusÊ

Syrius-felÀllÀs, amelyben a zenekarvezetûn kÁv¡l OrszÀczky MiklÂs (basszusgitÀr, nagybûgû, hegedü, akusztikus gitÀr, ¢nek), Pataki
LÀszlÂ (orgona, zongora), Veszelinov AndrÀs
(dobok, ¡tûhangszerek) ¢s a Montreux-i
DzsesszfesztivÀl 1970-es nagydÁjasa, a Szabados-kvintettel pedig a San Sebastian-i
DzsesszfesztivÀl 1972-es elsû helyezettje, RÀduly MihÀly (alt- ¢s tenorszaxofon, fuvola, pikolÂ) vett r¢szt. Ez a Baronits l¢trehÁvta formÀciÂ 1973-ig mük´d´tt, majd ism¢t ÃjjÀszervezûd´tt, ¢s ettûl kezdve megint kommersz rockot jÀtszott eg¢szen 1977-es feloszlÀsÀig.
Az 1970ä1973 k´z´tti korszak klasszikus
Syriusa egyetemi klubokban, koll¢giumokban, kisszÀmÃ k´z´ns¢g elûtt mutatta be produkciÂit, melyekrûl t´bb illegÀlis ¢s javar¢szt
kallÂdÂ Ãn. kalÂz hangfelv¢tel k¢sz¡lt. A zenekar munkÀssÀgÀt egy¢bk¢nt egyetlen hivatalos lemez (AZ ¹RD¹G çLARCOSBçLJA ä DEV IL'S
MASQUERADE, 1972), n¢hÀny rÀdiÂfelv¢tel
(SZ°TT¹RT çLMOK , 1970; HAMLET, A SñLYOM,
1973) ¢s M¢szÀros MÀrta 1969-ben forgatott
SZ°P LçNYOK, NE SíRJATOK cÁmü filmj¢nek
r¢szletei ûrzik. Ezek a t¢nyek befolyÀsoljÀk,
hogy a Syriusszal kapcsolatos vizsgÀlat nem filolÂgiai, hanem globÀlis szempontokat ig¢nyel
(hiszen egyr¢szt sokszor nem tudjuk, hogy
egy 1970-ben vagy 1972-ben adott hangversenyen milyen darabokat jÀtszottak, mÀsr¢szt
az egy¡ttes zen¢j¢t ¢rdemlegesen elemzû
vagy azt bÀrmennyire is ¢rintû tanulmÀny,
kritika sem k¢sz¡lt az elmÃlt k¢t ¢vtized folyamÀn).
A klasszikus Syrius zen¢j¢re hatÀst gyakorolt az autentikus rock (p¢ldÀul Jimi Hendrix,
akinek, mint biztosan tudhatÂ, a HEY JOE ¢s
a MANIC DEPRESSION ä MçNIçKUS DEPRESZSZIñ cÁmü kompozÁciÂk feldolgozÀsait repertoÀrjuk tartalmazta), a kÁs¢rletezû progresszÁvrock (p¢ldÀul a King Crimson egy¡ttes, amelytûl a 21st SCHIZOID MAN ä XXI. SZçZADI SKIZOFR°N EMBER cÁmü dalt jÀtszottÀk), az avantgÀrd dzsessz ¢s a szabad improvizÀciÂ (itt k¡l´n
meg kell emlÁteni RÀduly MihÀly John Coltrane, Eric Dolphy ¢s Archie Shepp zen¢j¢bûl
kiindulÂ jÀt¢kÀt), ¢s a rhythm and blues (p¢ldÀul a Traffic egy¡ttes), amelyeknek avantgÀrd
¢s improvizÀciÂs t´rekv¢sei nem v¢gc¢lk¢nt,
hanem csupÀn eszk´zk¢nt szerepeltek zenekarunknÀl. Mindez jÂl ¢szrevehetû egy 1970-
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ben r´gzÁtett rÀdiÂkoncerten, a SZ°TT¹RT çLMOK cÁmü szvit II. t¢tel¢nek mÀsodik r¢sz¢ben; ez a mü sosem jelent meg hanglemezen,
pusztÀn az eredetinek egy n¢hÀny perces
zanzÀja kapott helyet az 1976-os, a szvittel
azonos cÁmü Syrius-poplemezen.
V¢g¡l ki kell emeln¡nk az egy¡ttes komolyzenei ¢rdeklûd¢s¢t. Itt RÀduly MihÀly BartÂk
PARASZTDALOK cÁmü gyüjt¢s¢nek Àtirataira, a
melbourne-i szimfonikusokkal ¢s Johann Sebastian Bach egy balett-tÀrsulattal k´z´sen
elûadott IV. BRANDENBURGI V ERSENY°-nek
ÀtiratÀra vagy a mÀr emlÁtett eredeti SZ°TT¹RT çLMOK bonyolultabb zenei vilÀgÃ szvitformÀjÀra gondolunk.
A Syrius zeneileg m¢gsem ennyire egyszerü eset, muzsikÀjuk nem jellemezhetû pusztÀn a felsorolt ÀramlatokbÂl eklektikus egys¢get
teremtû szint¢zis leÁrÀsÀval.
Az 1963-ban l¢trej´tt ûs-zenekar elûsz´r
az akkori rock progresszÁv irÀnyaihoz kÁvÀnt
csatlakozni, Àm 1966 ¢s 1968 k´z´tt egzisztenciÀlis gondok miatt k¢nytelen volt tÀnczenekarrÀ degradÀlÂdni. Hosszabb tÀvon ez
sem biztosÁtott kellû anyagi hÀtteret a muzsikusoknak, Ágy az ûs-Syrius feloszlott.
A korai slÀgerzenei ¢s a progresszÁv, ÃjÁtÂ
t´rekv¢sek sajÀtos mÂdon megjelentek a
klasszikus formÀciÂ muzsikÀjÀban is.
A XX. szÀzad eleji dal müfajÀhoz a t´bbs¢g¡kben mÀr az 1960-as ¢vek Âta alkotÂ no
wave muzsikusok java r¢sze is visszanyÃlt: a
n¢met, angol, olasz ¢s amerikai müv¢szek a
Kurt Weill-iäHanns Eisler-i dodekafon songformÀt tekintett¢k maguk¢nak (itt t´bbek k´z´tt Dagmar Krause, Chris Cutler, Fred
Frith, Umberto Fiori, James Grigsby ¢s David Kerman emlÁthetû), a franciÀk pedig a
sanzont (p¢ldÀul Ferdinand Richard). A rendelkez¢sre ÀllÂ hangfelv¢telek tanÃsÀga szerint koncertjein a Syrius is jÀtszott 1910-es
¢vekbeli kabar¢kupl¢kat, vÀrosi songokat,
operettfeldolgozÀsokat (groteszk, sokszor cinikus attitüddel), ami szinkronban volt a kortÀrs k¡lf´ldi müv¢szeti tendenciÀkkal, an¢lk¡l hogy a Syriusnak kimutathatÂ, k´zvetlen
kapcsolata lett volna bÀrmif¢le no wave t´rekv¢ssel. A nem pop-rock dalformÀval kapcsolatban OrszÀczky MiklÂs Ágy nyilatkozott:
àAzt hiszem, amit mi prÂbÀlunk, az nem t´bb, mint
bel¢pni egy bubor¢kba, amiben benne foglaltatnak
a mi kis ¢rz¢seink ¢s a mi reakciÂnk arra, ami k´-

r¡l´tt¡nk zajlik. Amikor pedig eljÀtsszuk a MONDB INSENSTEINN° cÁmü slÀgert, akkor
ezzel nem akarunk mÀst, mint megnevettetni a k´z´ns¢get, olyanformÀn, hogy ne azt a darabot nevesse ki, hanem sajÀt magÀt.Ê (Id¢zi Sebûk JÀnos: MAGYA-ROCK 1. ZenemükiadÂ, 1983.
291. o.) Ez a magatartÀs nem programszerüen ugyan, de attitüdj¢t tekintve avantgÀrd
gesztus volt, provokatÁv kultÃrkritika.
Az 1970ä1973 k´z´tt mük´dû Syrius zen¢j¢t el kell hatÀrolnunk a Chick Corea, Herbie
Hancock, Joe Zawinul, a k¢sei Jean-Luc
Ponty vagy a John McLaughlin nev¢vel f¢mjelzett dzsessz-rock vonulatÀtÂl, mert ezek az
alkotÂk alapvetûen a dzsessz felûl k´zeledtek
a zen¢hez, a rockbÂl ¢s a dzsesszbûl is a szÂrakoztatÂ zenei elemeket hasznÀltÀk (eredetileg maga a dzsessz is szÂrakoztatÂ zene
volt). Ezek a zen¢szek idûnk¢nt tettek kit¢rûket a kortÀrs-ÃjÁtÂ muzsika fel¢, de ¢letmüv¡ket tekintve kalandozÀsaik a k¡l´nf¢le zenei divatok lecsapÂdÀsai voltak.
A Soft Machine, a Magma, a Back Door, az
If vagy a Chase egy¡ttesek felfogÀsÀhoz k´zeli a Syrius¢. ýk, amint erre mÀr korÀbban is
utaltunk, a dzsesszben, a rockban autentikus
müv¢szi kifejez¢smÂdot lÀttak. Ez mindenekelûtt annyi, hogy azokat az elemeket tudtÀk
maguknak kiemelni a zenei irÀnyzatokbÂl,
amelyek az adott pillanatban ezeknek az
irÀnyzatoknak a zenei kuriozitÀsÀt jelentett¢k.
Ilyenek voltak a vÀratlan tempÂvÀltÀsok, a
heterog¢n ritmusvilÀg, a disszonÀns elemek
nem vÀrt helyeken valÂ alkalmazÀsa, az eksztatikus jÀt¢kmÂd, az improvizÀciÂ szabadabb
¢rtelmez¢se, a r´gt´nz´tt ¢s komponÀlt r¢szek szokatlan sorrendje, rendkÁv¡l variÀbilis
egymÀsra k´vetkez¢se stb.
A klasszikus Syrius ÃjÁtÂ, kreatÁv muzsikÀjÀnak fû jellemzûje az im¢nt bemutatott szempontokon nyugvÂ, a zenei müfajok k´z´tt l¢trehozhatÂ szint¢zis, a k¡lf´ldi zenei eredm¢nyek magyarorszÀgi meghonosÁtÀsa. Ennek a
szint¢zisnek, pontosabban szint¢zisig¢nynek
egyik k´zponti szervezûelv¢t a n¢pzen¢hez
valÂ viszony szolgÀltatta.
A folkhoz ¢s BartÂkhoz valÂ k´tûd¢s¡knek k¢t Ãtja figyelhetû meg. Egyr¢szt a maguk komponÀlta darabokban mÀr eleve allÃziÂk¢nt benne volt, mÀsr¢szt n¢hÀny kalÂzfelv¢tel meg´r´kÁtette a koncerteken hallhatÂ
n¢pdalÀtiratokat. Ezeknek a zenei elemekJA KEDV ES
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nek tudatos hasznÀlatÀt bizonyÁtjÀk RÀduly
MihÀly k¢sûbbi BartÂk-feldolgozÀsai s a
B RIGHT SUN ä F°NYES NAP cÁmü, Robert Cas¢llal k´z´s album, amelyen magyar n¢pdalok szerepelnek dzsesszes hangszerel¢sben.
Ami azonban a klasszikus Syriusnak siker¡lt, az a B RIGHT SUN ä F°NYES NAP alkotÂinak mÀr kev¢sb¢: a lemezen a magyar n¢pzene hangzÀsvilÀga nem ´tv´zûdik a dzsessz
vilÀgÀ¢val.
1973 utÀn a formÀciÂ (Ãjra)kommercializÀlÂdÀsÀnak, az ism¢telten a slÀgerzene fel¢
valÂ fordulÀsÀnak elsû jelei TÀtrai Tibor gitÀrosnak az egy¡ttesbe valÂ bel¢p¢s¢vel mutatkoztak.
Haza¢rkez¢se utÀn az AusztrÀliÀban nagyon sikeres klasszikus Syrius ism¢t kiszorult
az otthoni k´z´ns¢g ¢s a m¢dia ¢rdeklûd¢si
k´r¢bûl. Az Ãj gitÀrossal fell¢pû zenekar muzsikÀjÀra TÀtrai Tibor sematikus rhythm and
blues jÀt¢ka kedvezûtlen¡l hatott, emellett
pedig az Ãjfent ä mint mÀr annyiszor ä felmer¡lû anyagi probl¢mÀk a müv¢szi ambÁciÂk immÀr v¢gleges feladÀsÀhoz vezettek. A
Syriust nem fogadta be sem a komolyzenei,
sem a k´nnyüzenei ¢let; a zenekarnak ´nÀllÂ
mozgalommÀ kellett volna tÀgÁtania azt a müv¢szeti t´rekv¢st, amit k¢pviselt, Àm ez a diktatÃra enyh¡l¢s¢nek idûszakÀban sem t´rt¢nhetett meg.
1970ä1973 k´z´tt a Syrius hiÀba volt korszerü, m¢g sincsen hatÀst´rt¢nete. A magyar
zenei ¢letben ez¢rt mÀig ÂriÀsi a vÀkuum; a
hasonlÂ elk¢pzel¢sekkel rendelkezû nagyszÀmÃ, a ma zen¢j¢t meghatÀrozÂ k¡lf´ldi müv¢szek jelentûs r¢sz¢nek (Fred Frith, Christian Vander, Robert Wyatt, John Zorn) munkÀira ritkÀn, v¢letlenszerüen (vagy egyÀltalÀn
nem) lehet rÀbukkanni, akÀrcsak a B RIGHT
SUN ä F°NYES NAP cÁmü albumra a KodÀly
ZoltÀn Zenemüboltban.
HÀtrÀltatÂ t¢nyezû a hazai zenei ¢letben
uralkodÂ szektÀs gondolkodÀs is. Erûsek a müfaji korlÀtok, az alkotÂk k´z´tt nem dominÀl
a szeml¢leti szabadsÀg, a kÁs¢rletez¢s idegenked¢st kelt, sokak szÀmÀra ´nc¢lÃnak tetszik.
HazÀnkban kicsi a valÂszÁnüs¢ge egy olyan
zenei projekt megvalÂsulÀsÀnak (tisztelet a
nagyon ritka kiv¢telnek), mint amilyen p¢ldÀul 1976-ban AngliÀban l¢trej´tt, ahol John
Cage Fred Frithszel (aki t´bbek k´z´tt a
Henry Cow nevü no wave egy¡ttes egyik l¢t-

rehÁvÂja volt) ¢s Robert Wyatt-tel (û pedig a
Soft Machine egyik alapÁtÂjak¢nt is ismert) k¢szÁtett kortÀrs zenei felv¢teleket.

FelhasznÀlt hanganyagok
Syrius: AZ ¹RD¹G çLARCOSBçLJA ä DEV IL'S MASQUERADE. Pepita LPX 17 439, 1972.
Syrius: S Z°TT¹RT çLMOK . Pepita SLPX 17 491, 1976.
Robert Cas¢l: B RIGHT SUN ä F°NYES NAP. No. 7 Mag
42-107, 1977.
A FûvÀrosi SzabÂ Ervin K´nyvtÀr V II. ker¡leti fiÂkk´nyvtÀrÀnak nem hivatalos felv¢teleket tartalmazÂ kazettÀi:
24. szÀmÃ kazetta: Syrius-koncertfelv¢tel. Kb. 90
perc. 197?.
94. szÀmÃ kazetta: Syrius-koncertfelv¢tel. Kb. 60
perc. 197?.
153. szÀmÃ kazetta: Syrius: SZ°TT¹RT çLMOK . 1970;
Syrius: HAMLET, A SñLYOM. 1973. RÀdiÂfelv¢telek.
¹sszesen kb. 45 perc.
313. szÀmÃ kazetta: Syrius-koncertfelv¢tel. Kb. 23
perc. 1972. IV. 3., Egyetemi SzÁnpad.
375. szÀmÃ kazetta: Syrius-koncertfelv¢tel. Kb. 45
perc. 1971. XII. 18.
745. szÀmÃ kazetta: Syrius-koncertfelv¢tel. Kb. 90
perc. 1972. IV. 3., Egyetemi SzÁnpad.

Sûr¢s ZsoltäKovÀcs Zsolt

LEVELEK
EGY IFJö K¹LTýH¹Z
A VERSELEMZ°SRýL
àVerset elemezni neh¢z. Nem is szeretek. °s k¡l´nben is, hogy j´v´k ¢n ahhoz. Pedig megprÂbÀltam.
De felgyürûdtek elûttem a betük, ha hozzÀjuk akartam nyÃlni.Ê Verselemz¢s (egyetemi dolgozat)
helyett fiatal lÀny Árja nekem a fenti sorokat,
¢s elk¡ldi vele sajÀt k´ltûi szÀrnyprÂbÀlgatÀsait.
Csaknem mindenkit, aki versek elemz¢s¢vel prÂbÀlkozik, elkap ez a kiss¢ megrettent,
egyszerre vonzÂ ¢s taszÁtÂ ¢rz¢s. Kezdetben
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az ´szt´n´s ellenÀllÀs, nehogy megt´rj¡k azt,
amit a vers egyik legnagyobb ¢rt¢k¢nek tartunk: titokzatossÀgÀt, a kÀprÀzat aurÀjÀba
foglalt t´k¢letess¢get. K¢sûbben ez Ãgy mÂdosul, hogy ha akarjuk is, nehezen hatolunk
Àt a vers sugÀrzÀsÀnak e titokzatossÀgot ûrzû
v¢dûburkÀn: forgatjuk, forgatjuk, s alig talÀljuk meg azt a szinte lÀthatatlan forradÀst, a
vers csontsima felszÁn¢nek meggyürûd¢s¢t,
amelyen Àthatolhatunk, hogy v¢gre belsû vilÀgÀban ¢rezhess¡k magunkat. Magam minden egyes verselemz¢sem sorÀn v¢gigk¡zd´m ezt a folyamatot, Àt¢lem azt a zavart,
amit a k´lt¢szet befogadÀsÀnak irracionÀlis ¢s
az elemz¢s racionÀlis mÂdszer¢nek kettûss¢ge ¢breszt.
A k´zeg, melyben levelem sz¡letik, bizonytalanabb, mint az, melyben a k¢rd¢st fogalmaztÀk ä ¢s ez, csakis ez a bizonytalansÀg
lehet kiindulÂpontja vÀlaszomnak, illetve tanÀcsomnak. A bizonytalansÀg elsû t¢nyezûje
az, amit bÀr tapintatosabban ¢s rejtettebben,
Rilke is megk¢rdez hÁres level¢ben: bizonyos-e, hogy k´ltû az, akihez ez a lev¢l szÂl?
M¢g nem tudom ä s azt sem, k´ltû lesz-e a
k¢sûbbiekben. De azt sem tudom, k´ltû
vagyok-e ¢n magam. Nem Àlszer¢nys¢gbûl
mondom ezt, hanem az¢rt, mert ¢let¡nk e
szerep¢nek l¢nyege a bizonytalansÀg. Csak
egyszer, egyetlenegyszer ne siker¡lj´n azt ¢s
Ãgy megÁrnunk, hogy ez a sikertelens¢g valamely irreverzÁbilis lelki folyamat sorÀn a
r´gzÁtetts¢g ÀllapotÀba merev¡lj´n, a k´ltûi
tudatnak azonnal v¢ge van. A mÃltban Árott
versek alapjÀn tarthatjÀk mÀsok k´ltûnek az
embert ä sajÀt maga csak akkor, ha ¢ppen
verset Ár, pontosabban Árna, vagy ha a keres¢s
gy´trelmes idej¢t ¢li, esetleg ha Ãgy fejezett
be egy verset, hogy az, amit megÁrt, m¢g nem
tÀvolodott el a mÃlt ÀtlÀthatatlan k´d¢be,
mint az ¢ppen szertefoszlÂ Eur¡dik¢. K´ltûnek lenni nem Àllapot, hanem aktus; hÀttere,
rejtett ideje csak annyiban l¢tezik, hogy megnehezÁtse a nem-ÁrÀs idej¢t, nem a tÀrsadalmi-szem¢lyes szerep, hanem a kimondÀs vÀgyÀnak bizonytalansÀgÀban.
Ez a kettûs bizonytalansÀg azonban a harmadikbÂl, a k´lt¢szet l¢nyeg¢nek bizonytalansÀgÀbÂl fakad. Nem meghatÀrozhatatlansÀgÀrÂl, hanem arrÂl a belsûbb bizonytalansÀgrÂl besz¢lek, aminek kifejez¢s¢re, az ember alapvetû kiszolgÀltatottsÀgÀnak ¢rz¢kelte-

t¢s¢re, a k´lt¢szet megsz¡letett. Nemcsak a
vilÀgnak, hanem ´nmagunknak is kiszolgÀltatottak vagyunk, s ez a felismer¢s magÀban
foglalja azt a f¢lelmetes ¢rz¢st, hogy benn¡nk
´nmagunk szÀmÀra is rejtett titkok lappanganak. A bizonytalansÀg e k´zeg¢ben erûsÁt
meg benn¡nket a mÀsok verseinek elemz¢se.
°s ¢ppen az¢rt tünik sokszor f¢lelmetesnek,
mert ez az erûsÁt¢s a bizonytalansÀg ¢rzet¢t
r´gzÁti benn¡nk, a meghatÀrozhatatlansÀg
ijesztû tudatÀval szembesÁt.
Term¢szetes tehÀt, hogy a verselemz¢stûl
valÂ f¢lelem fiatal k´ltûk szÀmÀra m¢g fokozottabb ¢lm¢ny. ¹nmagukban bizonytalan,
verseket ÁrÂ, de azok ¢rt¢k¢ben k¢telkedû ¢s
m¢gis rem¢nykedû fiatalok ambivalenciÀjÀnak kivet¡l¢se ez. Ezek a fiatalok egy¢b okok
mellett (melyek k´z´tt az irodalom irÀnti
vonzalom, az olvasott müvek valÂban elbüv´lû ¢rzelmi-intellektuÀlis hatÀsa ¢s sokszor az
igazi, Ág¢retes k´ltûi tehets¢g is szerepet jÀtszik) gyakran az¢rt kezdenek verseket Árni,
mert ez ¢rzelmi fesz¡lts¢geik ¢s vÀlsÀgaik tudatos v¢giggondolÀsÀtÂl mentesÁti ûket. Ezek
a versek azonban sokszor nemcsak egy fesz¡lt, gyakran tehetetlens¢gi helyzet levezet¢sei, hanem olyan menek¡l¢s t¡netei, melynek l¢lektani jelentûs¢ge tÃlnû azon a vÀgyon, mely az ¢rzelmeket f¢ltudatos Àllapotukban konzervÀlni, m¢gis kimondani s ezzel
tudatosÁtani igyekszik. A tudatosodÀs vÀgya
pÀrosul itt a tudatosodÀs f¢lelm¢vel, a megtartÀs ´szt´ne a megszabadulÀs¢val. Ez az
ambivalencia sok embert ¢lete v¢g¢ig elkÁs¢ri
ä a fiatalsÀg egy periÂdusÀra azonban nagyon is jellemzû, k¡l´n´sen azokra az ¢rz¢keny lelkekre, akik rÀ¢reznek a vilÀg inherens titokzatossÀgÀra, s akikben ez a titokzatossÀg egyszerre ¢breszt retteg¢st ¢s ÀhÁtatot.
Ebbûl a szempontbÂl a vers mindig megmarad a tudat egy sajÀtos, indirekt nyelven
besz¢lû alakzatÀnak ä ¢s ¢ppen emiatt indokolatlan a verselemz¢stûl f¢lni: a legminuciÂzusabb boncolgatÀs sem sz¡ntetheti meg a
k´lt¢szet alapvetû titokzatossÀgÀt. Csak arra
kell vigyÀznunk, hogy sohase t¢vessz¡k ´ssze
a vizsgÀlat eszk´zeit a vizsgÀlat tÀrgyÀval.
Mindaz, ami az irodalomtudomÀny szempontjÀbÂl igaz, a versnek csak leÁrhatÂ l¢nyeg¢re vonatkozik ä sohasem a csak cs´ndben
felfoghatÂra. A vers titokzatossÀga pedig ¢ppen azt a tulajdonsÀgÀt jelenti, hogy szavak-
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kal ¢s leÁrÀssal teremti meg azt a percepciÂs
k´zeget, s e k´zegben azzal biztosÁtja egy nek¡nk szÂlÂ ¡zenet dekÂdolÀsÀt, ami nem szÂ
¢s nem leÁrÀs, sût ¡zenetnek is csak formÀlisan nevezhetû.
Mit is jelent hÀt, ¢s mi¢rt tartom oly fontosnak fiatal k´ltûk szÀmÀra a verselemz¢s folyamatosan megÃjulÂ k¡zdelm¢t? Nem csak
a k¢rd¢s formai-technikai oldalÀrÂl akarok
besz¢lni, arrÂl, hogy a versformÀk megismer¢se, felismer¢se, legalÀbbis passzÁv szinten
t´rt¢nû begyakorlÀsa megk´nnyÁti a k¢sûbbi
mondanivalÂ adekvÀt formÀba ´nt¢s¢t, kimondhatÂsÀgÀt s ezzel megsz¡let¢s¢t is.
Mindez azonban inkÀbb csak fel¡letes szempont: a verselemz¢s sorÀn, ha k´zvetetten is,
az emberi l¢lek s elsûsorban sajÀt lelk¡nk
szerkezet¢nek, e szerkezet polimorfizmusÀnak felismer¢s¢ig kell eljutnunk. Ez¢rt f¢l¡nk az igazi verselemz¢stûl. Sokf¢le mÂdon
k´zelÁthet¡nk egy-egy müalkotÀshoz, ¢s sok
egymÀs alatti szinten ¢rezhetj¡k Ãgy, hogy eljutottunk l¢nyeg¢hez. Ezek a r¢tegek valamilyen szinten mindig igazak ä ¢s majdnem
semmi garanciÀnk nincs arra vonatkozÂan,
hogy tovÀbbkeresve talÀlhatunk-e enn¢l m¢g
m¢lyebb ¢s m¢g hitelesebb igazsÀgot. De ha
nagyon lelkiismeretesen magunkba n¢z¡nk,
¢s megprÂbÀlunk, minden k¡lsû k´r¡lm¢nytûl f¡ggetlen¡l, rÀ¢rezni a magunkban feltett
k¢rd¢sre ä a vers felt¢telezett jelent¢s¢nek hipot¢zis¢re ä, meg¢rezhetj¡k a rÀtalÀlÀsnak
azt a semmivel nem kontrollÀlhatÂ ¢s m¢gis
t¢vedhetetlen àbekattanÀsÀtÊ, ugyanazt, amivel Àlmaink vagy lelki t´rt¢n¢seink elemz¢sekor is talÀlkozunk. AkÀrcsak az Àlomk¢pekn¢l: az egymÀstÂl oly nagyon k¡l´nb´zû versalakzatok, az ¢n kristÀlyosodÀsÀnak oly nagyon k¡l´nb´zû formÀi m¢giscsak egyetlen
lÀthatatlan szerkezetet takarnak, s ez a szerkezet, ¢ppen azÀltal, hogy mindannyiunkban
a formÀk legk¡l´nb´zûbb maszkjÀt ´lti magÀra, a formÀba olvadÀs aktusÀban megegyezû. A verselemz¢s legm¢lyebb sokkja az, hogy
hiÀba menek¡l¡nk k¡l´nb´zû alakokba, maga a menek¡l¢s k´z´s ¢lm¢ny, ¢s k´z´s fesz¡lts¢gbûl is tÀplÀlkozik.
A vers ¢s az ¢n szembes¡l¢se mindig nagy
metafizikai ¢lm¢ny, mert sorsd´ntû ¢lm¢ny
volt annak is, aki a verset Árta. Ennek az ¢lm¢nynek minûs¢ge, jellege, m¢lys¢ge olvashatÂ ki a vers elemz¢se sorÀn a vers fel¡leti

jegyeibûl, abbÂl, amit ¢n legszÁvesebben a
verselemek rejtett koherenciÀjÀnak nevezek.
Azt hiszem, hogy v¢geredm¢nyben minden
verselemz¢s ennek a koherenciÀnak, tehÀt a
vers homogenitÀsÀnak jegyeit keresi. A verselemz¢s tehÀt bÀtorsÀg k¢rd¢se is, annak
vÀllalÀsa, hogy a lÀtszÂlagos spontÀn ¢rzelmi
megjelen¢st k´vetkezetes ¢s nem ¢rzelmi eszk´z´kkel a nem spontÀn formai jegyek ¢s a
nem ¢rzelmi, hanem talÀn mondhatnÂk, az
ontolÂgiai megismer¢s prÂbÀjÀnak vetj¡k alÀ
ä ez pedig azt jelenti, hogy vÀllaljuk egy ilyen
megismer¢s lehetûs¢g¢t, a befel¢ n¢z¢s k¢nyszer¢t s azt, hogy ennek sorÀn valamikor ´nmagunk d¢monaival is szembe kell n¢zn¡nk.
Mivel a vers minden mÀs nyelvtûl (a kommunikÀciÂ minden mÀs formÀjÀtÂl) k¡l´nb´zû ´nmegnyilvÀnulÀs, elemz¢sekor sem hasznÀlhatÂk a logikusnak ¢s az egy¢rtelmünek
megszokott kategÂriÀi. Mi azonban megszokott megismer¢si normÀink szerint mozgunk
egy olyan rendszerben, melyre ezek a megismer¢si normÀk nem illeszthetûk, k´vetkez¢sk¢ppen e rendszert nem lÀthatjuk mÀsnak, mint paradoxnak, s mivel a verset elsûsorban a nyelvi meg¢rt¢s szintj¢n, tehÀt mint
a vilÀg adekvÀt kifejezûj¢t k´zelÁtj¡k meg,
mindig is a l¢t paradoxiÀjÀnak megnyilvÀnulÀsÀt fogjuk benne lÀtni. De a verssel kapcsolatos minden felismert paradoxia k´z¡l
(melyrûl sohasem tudhatjuk, hogy a l¢tez¢s
alapvetû paradoxiÀjÀnak lek¢pez¢se-e vagy a
mi bensû t¡kr´z¢s¡nk f¢nyt´r¢se) ä legnagyobbnak a verselemz¢st kell tartanunk.
R¢szletekre t´rdelni azt, ami eg¢szk¢nt nem
a r¢szleteibûl Àll ´ssze, linearitÀsÀban szeml¢lni azt, ami alakzatk¢nt hat, ¢rtelmezni azt,
ami lelki tartomÀnyaink k´z¡l elsûsorban
nem ¢rtelm¡nket veszi ig¢nybe ä mindez
nemcsak a vers redukciÂjÀt, hanem ´nmagunk¢t is jelenti. °s m¢gis ä csodÀlatos ¢s
megmagyarÀzhatatlan mÂdon ezzel a redukciÂval lesz¡nk gazdagabbak.
A fiatal k´ltûnek ez¢rt m¢giscsak azt tanÀcsolhatom, ne sajnÀlja idej¢t ¢s fûleg lelki
energiÀit verselemz¢sre fordÁtani. Meg kell
tanulnia min¢l gondosabban, k´r¡ltekintûbben, min¢l szakszerübben megkÁnlÂdni a versek lelk¢vel, ¢ppen az¢rt, mert min¢l avatottabb k¢zzel nyÃl hozzÀ, a vers annÀl inkÀbb
sajÀt Àtt´rhetetlen h¢jÀba burkolÂzik. Csakhogy ez a h¢j nem a fel¡leten, hanem abban
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a m¢lys¢gben helyezkedik el, mely mÀr megk¡l´nb´ztethetetlen az elemzû sajÀt lelk¢nek
m¢lys¢g¢tûl. Nem minden ismerhetû meg
ebben a vilÀgban, legalÀbbis nem a hagyomÀnyos, objektÁv mÂdszerekkel. Min¢l jobban
megtanulja a verselemz¢s technikÀit, annÀl
jobban ä ¢s csak akkor igazÀn ä lÀtja be vÀllalkozÀsÀnak mint nyelvi (vagy l¢lektani)
megnyilvÀnulÀsnak abszurditÀsÀt. E n¢lk¡l a
tudÀsa ä pontosabban az e tudÀsbÂl fakadÂ,
folytonosan elfelejtett s ´ntudatlanul is mindig tudott rem¢nytelens¢g n¢lk¡l az, amit
Árunk, mindig dilettantizmus. Verset elemezni majdnem olyan bÀtor ¢s majdnem olyan
rem¢nytelen vÀllalkozÀs, mint verset Árni.
Beney Zsuzsa

A HOLMI POSTçJçBñL
ALçZATOS K°RELEM
Fontos dolgokban tekint¢lytisztelû ember vagyok, ez¢rt nem szÁvesen vitatkozom az egyik
legnagyobb magyar ÁrÂval, NÀdas P¢terrel.
Csak arra k¢rem hÂdolattal, fontolja meg,
milyen k´vetkeztet¢sekhez vezet egyik-mÀsik
mondata.
à...se er¢nyt, se eszt¢tikai ig¢nyt vagy Át¢letet nem
kovÀcsoln¢k abbÂl, hogy engem hovÀ k´t vagy milyen t¢mÀkhoz vezet a k¢pzeletem...Ê ä Árja.
Mi¢rt nem? Ha nem k¢pzelete irÀnyÀnak
(¢s egy¢b tulajdonsÀgainak) ¢rtelmez¢s¢bûl
kovÀcsol eszt¢tikai Át¢letet ä az er¢nyt egyelûre hagyjuk ä, akkor mibûl? PusztÀn a kivitel
technikai param¢tereibûl? Egy reg¢nyben
hol hÃzza meg a àk¢pzeletÊ tartomÀnyÀnak
hatÀrÀt ä amelyen bel¡l ànem szabadÊ eszt¢tikai Át¢letet alkotnia ä, plÀne az¢t a tartomÀny¢t, ahovÀ k¢pzelete àk´tiÊ? Nem tartozik az
eszt¢tikai Át¢let tÀrgyÀhoz az, hogy Rembrandt ´narck¢peket festett?
àK¡l´nben is ä Árja ä elegem van a sollenekbûl
¢s a d¡rfenekbûl, s ha mÀr vÀlaszthatok, akkor inkÀbb savoir vivre, mint savoir engag¢.Ê NÀdas
P¢ter talÀn csak azt hiszi, hogy elege van.
BÀr nyelvtanilag enyhÁti a dolgot, ha bÀr-

mi ¢rtelme van annak, amit ÀllÁt, azt mondja,
hogy nem helyes x-bûl er¢nyt vagy eszt¢tikai
Át¢letet kovÀcsolni (hiszen ha helyesnek v¢ln¢, nyilvÀn kovÀcsolna). à°s akkor az egyik ¢let¢nek valahogy mindig el kell (soll) fednie a mÀsik
¢let¢tÊ ä Árja. àAkÀr tetszik, akÀr nem, az ilyesmit
becsben kell (soll) tartaniÊ ä Árja. àNem szeretn¢k
a b¢kebÁrÂ szerep¢ben tetszelegniÊ ä Árja (ha helyesnek tartanÀ, bizonyÀra tetszelegne). F´ld¢nyi, àmikor tÀmadnia k¢ne (sollte), akkor tÃl
kÁm¢letes...Ê ä Árja. àCsak ¢ppen a szÁvem hozzÀ
hÃz...Ê ä Árja (s ha nem hÃznÀ hozzÀ a szÁve,
akkor nyilvÀn nem hÃznÀ hozzÀ a szÁve). àRÂla
eg¢szen k¡l´n k¢ne (sollte) besz¢lniÊ ä Árja. Mindez n¢gy flekken. Ha NÀdas P¢ter csakugyan
helytelenÁti a normatÁv-preskriptÁv, moralista-kritikai nyelvhasznÀlatot, akkor hogy fog
Árni ezentÃl? à...Annak sincsen sok ¢rtelme, hogy
egy Bosch-k¢p lÀttÀn Brueghelt kiÀltsak, vagy
Flaubert-re hivatkozzam, mik´zben De Sade-ot olvasokÊ ä Árja NÀdas P¢ter, tehÀt eszt¢tikai Át¢letek ¡gy¢ben ismer ¢rtelmes, kev¢sb¢ ¢rtelmes ¢s ¢rtelmetlen lehetûs¢geket: f´ltehetûleg mivel Boscht ¢s Brueghelt k¢pzelete mÀsmÀshovÀ k´ti, müveik eszt¢tikailag inkommerzurÀbilisak. Ez persze eszt¢tikai Át¢let, kizÀr n¢melyeket, ´sszeegyeztethetû mÀsokkal.
°s mi¢rt ellent¢t a savoir vivre ¢s a savoir
engag¢ (amely utÂbbirÂl nem nagyon tudom,
hogy micsoda, de el tudom k¢pzelni)? A savoir vivre az nem egy¢b, mint r¢gi ismerûs¡nk, a szÂphrosz¡n¢, a gyakorlati ¢letb´lcsess¢g (persze n¢mi gall-epikureus mell¢kÁzzel)
egyik fele (a mÀsik a savoir faire). Ennek ellent¢te, ha jÂl eml¢kszem, nem az àelk´telezett
tudÀsÊ (mi is az?), hanem a tiszta elm¢leti b´lcsess¢g, a savoir absolu. Ha mÀr àelk´telezettÊ
valaki, akkor van valamilyen erk´lcsi-gyakorlati irÀnya (a biosz theÂretikosz kizÀrja az àelk´telezetts¢getÊ), tehÀt az a tudÀs, amely irÀnyult-irÀnyÁtott, maga is valamif¢le d´nt¢s
(àelk´telezûd¢sÊ) eredm¢nye, nyilvÀn csak
erk´lcsi-gyakorlati term¢szetü lehet. Ugyancsak erk´lcsi-gyakorlati (nem teoretikus) term¢szetü a savoir vivre ¢s a savoir faire. Hiszen az
erk´lcsi Át¢lkez¢s, sût a nem nagyon Át¢lkezû
(pl. metaetikai, analitikus) erk´lcsi gondolkodÀs is arrÂl besz¢l v¢gsû soron, hogy hogyan
¢lj¡nk ä vagy ha jobban tetszik, arrÂl, hogy
hogyan ¢l¡nk. NÀdas P¢ter, ha jÂl ¢rtem, k¢tf¢le gyakorlati tudÀst ÀllÁt kontrasztba.
Ez a kontraszt fiktÁv.
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Mert a sztoikus, a cinikus, a farizeus, a
szadduceus, az essz¢nus, a kereszt¢ny, a
gnosztikus szem¢ben az epikureus (qui est cens¢ de savoir vivre) nem tud ¢lni. Hogy melyik¡k tud, azt nem a savoir engag¢ fogja megmondani, hiszen elk´telezett (elfogult), hanem a kontemplÀciÂ, a teÂria ä s ha netÀn ez
utÂbbiban nem bÁzik NÀdas P¢ter, akkor
mondja azt. S ha azt hiszi Nietzsch¢vel, hogy
minden teÂria gyakorlatilag elk´telezett
(vagy Hume-mal, hogy az ¢sz a szenved¢lyek
szolgÀlÂleÀnya), akkor mi¢rt hozza kapcsolatba az àelk´telezetts¢getÊ a àtudÀssalÊ? Mit
àtudÊ az elfogultsÀg? S ha mindenki elfogult,
àtudÊ-e bÀrki bÀrmit? S ha a tudÀs (amitûl Isten ûrizzen) netÀn nem interszubjektÁv, akkor
mi¢rt ne nevezz¡k introspekciÂnak? çm ha
ilyen a àtudÀsÊ, mi¢rt c¢loz rÀ NÀdas P¢ter,
hogy lehet tudni, hogyan ¢lj¡nk ä hiszen ha
nem tudnÀ, mi¢rt vÀlasztanÀ?
à...A n¢metalf´ldi fest¢szet biztosan nagyon ¢rdekes lenne Bosch v¢gletes k¢pei n¢lk¡l is ä Árja ä,
mint ahogy De Sade botrÀnyos sz´vegei n¢lk¡l is
jÂl meglenne a francia irodalom, csak ¢ppen azzal
a k¢rd¢ssel, hogy mi lenne n¢lk¡l¡k, nem nagyon
¢rdemes foglalkozni.Ê TehÀt a szerzû tudja, mivel ¢rdemes foglalkozni. Most mÀr kezdem kapiskÀlni, hogy mi lehet az a savoir engag¢: ez.
S mi¢rt volna RadnÂti engag¢bb, mint F´ld¢nyi? RadnÂti talÀn azt gondolja, hogy a
k¢pzelet is erk´lcsi k¢rd¢s (esetleg mÀr parÀznÀlkodott valakivel az û szÁv¢ben), F´ld¢nyi meg nem? BÀr szerintem F´ld¢nyinek is
van erk´lcsi v¢lem¢nye, s noha ez k¡l´nb´zik
RadnÂti¢tÂl, szint¢n àelk´telezettÊ, amennyiben v¢lem¢ny, nem puszta leÁrÀs.
NÀdas P¢ter k¢t komoly erk´lcsfilozÂfiai
megjegyz¢st tesz r´vid cikk¢ben.
Az egyik: azt ÀllÁtja, hogy mindenki àelfediÊ
az àegyik ¢let¢tÊ (vagy talÀn ¢let¢nek egyik r¢sz¢t). Ez¢rt û szolidÀris mindenkivel (vagyis:
k´z´ss¢get ¢rez mindenkivel), aki ilyen. °s
mindenki ilyen. àEnnyit az erk´lcsrûl.Ê Ez is
van olyan jÂ indoklÀsa az emberek egyetemes
testv¢ris¢g¢nek, mint akÀrmi mÀs. BÀrmilyenek legy¡nk is, titkolÂzunk ä nyilvÀn mert
mindig ¢s minden¡tt van elûÁrÂ ¢s tilalmazÂ
erk´lcsi k´zf´lfogÀs ¢s (legalÀbb) kulturÀlis
k¢nyszer. Vagy k¢pmutatÂk lesz¡nk, vagy ä
¢s fogadjuk el, hogy ez mÀs ä radikÀlisan
sz¢tvÀlasztjuk ¢letszf¢rÀinkat, engedelmes-

kedve a lebÁrhatatlan sz¡ks¢gszerüs¢gnek.
TehÀt ez a k´z´s.
A mÀsik: NÀdas P¢ter szerint vannak emberek ä ¢s ezt az erk´lcsi elm¢letet tulajdonÁtja F´ld¢nyinek, ha jÂl ¢rtem ä, akik nem
ilyenek. àNem volt titkos ¢let¡k. Nem csinÀltak
kettût az egybûl, mint ahogy mi tessz¡k, t´bbnyire
valamennyien. Lehet, hogy a m¢rn´ki tudomÀnyok
¢s az eszt¢tikai tudomÀnyok elvannak ilyen emberek
n¢lk¡l, a müv¢szet nincsen el. AkÀr tetszik, akÀr
nem, az ilyesmit becsben kell tartani.Ê Az egyik
alÀrendelt ÀllÁtÀs a szavak ¢s tettek ´sszhangja, a morÀlisan ¢rtelmes ¢leteg¢sz (manapsÀg: àautentikussÀgÊ, àhiteless¢gÊ) klasszikus
humanista apolÂgiÀja. A mÀsik alt¢tel: a müv¢szetben ez k´telezû, mÀsutt nem. (Ez engem OrbÀn Viktor barÀtomnak arra az
apophthegmÀjÀra vagy parergonjÀra eml¢keztet, amely szerint a politikÀban valaminû
speciÀlis erk´lcsfajta ¢rv¢nyes¡lne. Vajon.)
Vagy: erre a müv¢szetnek sz¡ks¢ge van, mÀsk¢pp nem k¢pes müv¢szetnek lenni. TehÀt ez
a kivÀlÂ.
íme: NÀdas P¢ter er¢nyt ¢s eszt¢tikai Át¢letet
àkovÀcsolÊ. A müv¢szethez sz¡ks¢ges, mondja, bÀrminemü preferenciÀnk intenzÁv Àt¢l¢se, ûszinte (àautentikusÊ) k´zl¢se. RadnÂti
SÀndor is, akit lelem¢nyesen bÁrÀl, erk´lcsi ¢s
eszt¢tikai Át¢letekre jut mü¢rtelmez¢si vitÀk
k´zben. NÀdas P¢ter az¢rt kritizÀlja RadnÂtit, mert ugyanazt teszi, amit û. HasonlÂ esetekben elûÁt¢letrûl szoktunk besz¢lni.
De van itt nagyobb baj is. NÀdas P¢ter,
akÀr a korÀbbi dogmÀktÂl irritÀlt kelet-eurÂpai ¢rtelmis¢g ÀltalÀban, bizalmatlan a racionÀlis okfejt¢ssel szemben, ahol ez a szem¢lyeshez kapcsolÂdn¢k. Ez ¢rthetû. Mivel
azonban n¢zetei kifejt¢se k´zben olykor ¢rvel¢sre k¢nytelen fanyalodni, nemcsak logikailag, hanem attitüdj¢ben is sz¡ntelen¡l ellentmond ´nmagÀnak. Kis ÁrÀsÀra nem a
szÀnd¢kolt ´nellentmondÀs (a paradoxon) a
jellemzû, hanem a gondolati non sequiturok
bÀmulatos sorozata. KifogÀsait maga rombolja le. °s ha azt vÀlaszolnÀ erre, hogy elv¢gre
kifogÀsolhat olyasmit, amiben maga is ludas,
NÀdas bele¡tk´zn¢k abba az egyetlen fûszabÀlyba, amelyet a müv¢szetekkel kapcsolatosan f´lÀllÁtott: a hiteles ´nazonossÀg szabÀlyÀba.
°s egy alÀzatos k¢r¢s.
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NÀdas P¢ter hatÀrozott n¢velût illeszt vitafelei neve el¢. (Bosch vagy Flaubert neve
el¢ nem.) A magyar nyelvben a tulajdonnevek nem kapnak n¢velût ä k¢rem, ne tegyen
az eny¢m el¢ sem.
N¢velûvel a tÀrgyak neve jÀr.
TamÀs GÀspÀr MiklÂs

HOZZçSZñLçS
A HíMVESSZýPARIPAVITçHOZ
àVÀlaszolok, persze, ha mÀr megk¢rdeztetek, mi¢rt
is ne mondanÀm el a v¢lem¢nyemetÊ ä id¢zem
NÀdas P¢ter BELEBESZ°Lý-j¢nek elsû mondatÀt, mivel ¢n is Ágy jÀrtam, azzal a k¡l´nbs¢ggel, hogy nem leszek k¢pes az eg¢sz eddigi
vita igazÀn ¡dÁtû, eleven pillanatÀt megism¢telni (mÀs foglalkozÀs ¢s k¢pess¢g miatt, nem
pedig az¢rt, mert nem olvasok falfeliratokat,
mondhatni szenved¢lyesen): NÀdas egy bekezd¢snyi, remek novellinÂjÀt a jÂ faszÃ fiatalember hÁd alatti, àpermisszÁvÊ szexet Ág¢rû
hirdetm¢ny¢rûl ¢s hoffmanni ¢let¢rûl. F¡ggetlen¡l attÂl, hogy NÀdas v¢lem¢nyem szerint v¢gig mÀsrÂl besz¢l, mint amirûl Ãgy v¢li, hogy megtÀmogatnÀ v¢le F´ld¢nyi fejteget¢seit ä szÀmomra mindig ¢rdekes ¢s tanulsÀgos, ahogyan k¢t ember mennyire hasonlatosnak ¢rzi egymÀshoz azt, amiben gy´keresen mÀsok ä mondom: f¡ggetlen¡l ettûl,
NÀdas belebesz¢lûj¢nek az igazsÀga nem az ä
egy¢bk¢nt is minduntalan elhÀrÁtott ä direkt
ÀllÀsfoglalÀsÀban van, hanem egy mindenkori, ez esetben igen jelent¢keny ÁrÂ igazsÀgÀnak ä ha nem is f´l¢ny¢ben, de ä az elsûbbs¢g¢ben a kritikai vagy teoretikus igazsÀgokkal, a tÀrgyhoz illû modorban: hÁmvesszûparipÀkkal szemben (innen a cÁm nem ad hominem tiszteletlens¢ge). Nem tud nem Árni novellinÂt vagy valami olyasmit, ami akÀr az °V K¹NYV -be, akÀr valamely utÂbbi N°METORSZçG-BESZ°D -¢be is belef¢rne. így hÀt elûrebocsÀtom: bÀrmit ÀllÁt is NÀdas P¢ter a belebesz¢lûj¢ben mint teoretikus, s bÀrmekkora
vehemenciÀval is egy-k¢t helyen, nem f¢rv¢n

a teoretikusbûrbe (szerencs¢re) ä igaza van,
mert elbesz¢l, akkor is, ha ÀllÁt, akkor is, ha tagad. így hÀt a vitÀban, melyhez nyilvÀn sajÀt
hÁmvesszûparipÀim àgazdag tÀlalÀsÀvalÊ tudn¢k gy¡m´lcs´zûen hozzÀjÀrulni, m¢gsem
Ágy cselekszem, hanem l¢nyeg¢ben f¢lreteszem, hogy F´ld¢nyivel vagy RadnÂtival hol
mikor mennyire, hÀny centivel ¢s meddig ¢rtek/nem ¢rtek egyet. °rdekes mÂdon mindkettej¡knek mÀsk¢ppen van/nincs igaza a mÀsikkal szemben. TovÀbbÀ az¢rt d´nt´ttem Ágy,
mivel Schwarzkogler ¢s a b¢csi akcionistÀk albumait magam is lapozgattam ugyan ä nem
zavart benn´k semmi sem k¡l´n´sebben ä,
de nem ¢rtek a k¢rd¢s szükebb szakmai r¢sz¢hez, tovÀbbÀ a lapozgatÀs engem is n¢mi
finom unalomig tudott csak eljuttatni, ahogyan F´ld¢nyi is letette harminc oldal utÀn
unalmÀban, mint Árja a HatÀr cÁmü kitünû
debreceni folyÂirat 1993-as tavaszi szÀmÀban
Gadamer I GAZSçG °S MñDSZER-¢t... HÀt istenem, Ágy vagyunk el az unalommal, ki Ágy, ki
Ãgy, nem sokat szÀmÁt. Mivel tehÀt nem tudok ¢rdemben vagy ¢rdekkel (l¢v¢n hÁjÀval
az ¢rdeklûd¢snek) Schwarzkogler farkÀnak
sorsesem¢ny¢hez hozzÀnyÃlni, egyetlen k¢rd¢sre szeretn¢k vÀlaszolni, term¢szetesen
Ãjabb k¢rd¢sek formÀjÀban, melyek rem¢nyem szerint nem gyarapÁtjÀk ä mint kivÀlÂ
bÁrÀlÂim felemlegetni szÁveskednek olykor ä
rejtetten apodiktikus prÂf¢ciÀimat. Ami szÀmomra ¢rdekes, vagyis volna rÂla ä ilyen
meg olyan mondanivalÂm, az RadnÂti SÀndor vitairatÀban talÀlhatÂ, akinek ä NÀdas jogos elnevez¢se szerint ä àsavoir engag¢Ê gondolkodÀsmÂdja k´z¡l¡k az¢rt ¢rdekel jobban, mert ¢rdekes ¢s gy¡m´lcs´zû nem ¢rteni
egyet vele sok mindenben, abban sem, amit
F´ld¢nyi F. LÀszlÂ joggal felemleget, meg
mÀsban sem, ¢s megfordÁtva: ¢rdekes szÀmomra egyet¢rteni vele abban is, amiben
F´ld¢nyi F. LÀszlÂ nem ¢rt egyet vele, meg
mÀsban is. Ez az ¢rdekess¢g persze egy olyan
eszt¢tikai-müv¢szetfilozÂfiai k´zhely, ami
probl¢mak¢nt mÀig eleven ¢s, mik¢nt a vita
is mutatja, teljess¢ggel megoldatlan: müv¢szet ¢s valÂsÀg, mü/müv¢sz ¢s ¢let viszonya,
netÀn hierarchiÀja, netÀn àbün´sÊ, illetve
àmegvÀltÂÊ azonossÀga, netÀn egyik se, hanem valami harmadik (nem ¢n leszek, aki
elûveszi... azt, amije nincs, nevezetesen àtertium daturÊ-jÀt). Errûl a probl¢mÀrÂl Árok
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ide n¢hÀny t´red¢kes gondolatot, m¢lys¢ges,
habÀr nyÀjas szkepszissel szükebb szakmÀmmal szemben, ¢s m¢lys¢ges, habÀr minden
magabiztossÀgot n¢lk¡l´zû ¢rdeklûd¢ssel
fenti probl¢ma irÀnt.
Mert ez a probl¢ma, amit nem az avantgÀrd, hanem a romantika Âta minden jelentûs ÃjÁtÂ müv¢szet egyre fokozÂdÂ erûvel ¢s
Àldozathozatallal, no meg idûnk¢nt igen agresszÁvan az elût¢rbe ÀllÁtott, eg¢sz kultÃrÀnk
¢s ¢let¡nk alapk¢rd¢seit ¢rinti. Ennyiben csakugyan nem volna szabad eszt¢tikai ¢rtelemben (´n-)cenzurÀlis k¢rd¢ss¢ tenni (meg a
Schwarzkogler vagy Bacon? m´g´tti ressentiment-t erûsÁteni), nem volna szabad az Ázl¢sÁt¢letet ezÃttal visszavezetni eredet¢re: a nagyon is morÀlis tartalmÃ Ázl¢s szÂra, ha mÀr
egyszer Kant kihÃzta onnan, ne dugjuk
vissza, jÂ itt kint is neki, mÀrmint az autonÂm
eszt¢tikai Ázl¢snek.
Ami ebben a vitÀban tisztÀzhatÂ lenne
an¢lk¡l, hogy bÀrki is eljÀtszhatnÀ a bÁrÂ szerep¢t, hogy az Ãgynevezett valÂsÀgnÀl semmivel sem alÀbb valÂ az Ãgynevezett müv¢szet valÂsÀgstÀtusa, Àm a müv¢szetben megformÀltan vagy megformÀlatlansÀgÀval is formÀlt
mÂdon megjelenû ¢let, emberalakok, füszÀlak ¢s farkak k´zvetlen lefordÁtÀsa a àhogyan ¢lj¡nk?Ê k¢rd¢s¢re f´l´sleges (mert hiszen maga is: ¢let, s ha lefordÁtjuk, megcÀfoljuk azt,
amit joggal ÀllÁtunk), tovÀbbÀ ebben a dimenziÂban, a lefordÁtÀs elûÁrÂ, àp¢ldaadÂÊ gesztusÀnak dimenziÂjÀban igenis f´lvethetûk etikai k¢rd¢sek, kimondhatÂ a bün szÂ, teljesen
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy tetszik-e vagy sem a
szÂban forgÂ müalkotÀs. TehÀt: sz¢tvÀlaszthatÂ eszt¢tikai Ázl¢sÁt¢letem (tetsz¢sem) a morÀlistÂl, nem sz¡ks¢ges az elûbbire kiterjeszteni
az utÂbbit, amennyiben a tÀgan ¢rtett akcionista müv¢szet nem akarja az ellenkezû oldalrÂl
frusztrÀlni a àvalÂsÀgotÊ, nem akarja af´l¢
helyezni magÀt ä ebben az esetben ugyanis
hajszÀlra ugyanaz a szituÀciÂ jelenik meg,
amit F´ld¢nyi RadnÂti szem¢re hÀny. ä Nem
lehet azt àmondaniÊ a k´z´ns¢gnek, hogy a
ti ¢letetek csak lÀtszatszerü, szemben az à¢nÊ
v¢res-´nkÁnzÂ, l¢nyegi, tehÀt felsûbbrendü
müv¢szetemmel, mert akkor az avantgardista az û legnagyobb ¢s legkomiszabb ellenfel¢nek, LukÀcs Gy´rgynek a logikÀja szerint
jÀr el, csak a tergo. Ha û is szociÀlis standardd¢ akar vÀlni, ugyanÃgy jÀr el, mint a reklÀm

a CNN-ben. àSenki se legyen parancsnok,
mindenki legyen csel¢dÊ ä ebbe az id¢zetbe
sürÁten¢m àteoretikusÊ v¢lem¢nyemet az
eg¢szrûl, a divatosan lesajnÀlt B UDç-bÂl v¢ve
a mondatot. ä TovÀbbÀ: a NÀdas p¢ldÀzatÀbÂl
adÂdÂ igen fontos k´vetkeztet¢s ä ami RadnÂti szÀmÀra mintha nem l¢tezne ä, hogy a
müv¢szetnek mindig k´teless¢ge (most ne
szûr´zz¡nk e szÂn) a van-Às megÀllapÁtÀsa, a
puszta orvosi nihilizmus (RadnÂti SÀndor
ÁrÀsÀnak leg¢rdekesebb ¢s eg¢sz gondolatmenet¢nek bizony ellentmondÂ passzusa), a
diagnosztika ä terÀpia n¢lk¡l, vagy legf´ljebb
a terÀpiÀnak a puszta diagnosztikÀban megjelenû inkluzivitÀsa. BÀr ezekkel a kifejez¢sekkel is csÁnjÀn k¢ne bÀnni: a müv¢szet nem
Ãgy gyÂgyÁt vagy egyÀltalÀn nem gyÂgyÁt,
mint egy orvos vagy egy jÂgi. Igenis elfogadom, hogy àa k´zvetlens¢g halÀlos, rombolÂÊ, mert az Ãgynevezett valÂsÀgban is igaz: soha nem vagyunk az abszolÃt k´zvetlens¢g
helyzet¢ben, ÀllapotÀban, s gyanÁtom, hogy a
tÀg ¢rtelemben vett akcionizmusnak meg
F´ld¢nyinek ¢ppen ez fÀj (ez¢rt kiemelt ¢s
szakirodalmÀbÂl nagyvonalÃan merÁtett t¢ma p¢ldÀul a hÀnyÀs, az orgazmus ¢s a theophania ´sszef¡gg¢se, eg¢sz oeuvre-j¢ben kicsit sokszor kiemelt ä nekem, de ez ¢rdektelen). A k´zvetlens¢g azonban az ¢letnek, a valÂsÀgnak nem idûbeli r¢sze, nem megcsinÀlhatÂ, nem Àllapot, hanem halÀl vagy àkÁv¡lis¢gÊ, oly transzcendencia, melyrûl ¢ppen a
sporadikus hÁradÀsok azt mondjÀk, hogy nem
ÀllÁthatÂ szembe kritikai ¢rtelemben a valÂsÀg, az ¢let, a müv¢szet mindenkori k´zvetÁtetts¢g¢vel (k´zvetÁt¢s, interakciÂ, kommunikÀciÂ n¢lk¡l csakugyan az EGO puszta semmije, vagyis az àmaradÊ, hogy û sincs). A k´zvetlens¢g lefordÁthatatlansÀgÀnak, illetve kritikÀjÀnak kiemel¢se nem korlÀtozza a müv¢szet szabadsÀgÀt, mert az abszolÃt k´zvetlens¢g kÁv¡l esik a müv¢szet szabadsÀglehetûs¢gein ¢s az ember¢in is, bÀrmilyen meglepûen
hangzik is ez manapsÀg. (Ez¢rt azt is gondolom
m¢g, hogy a modern müv¢szsorsnak nincs
k´zvetlen p¢lda¢rt¢ke.) ä TovÀbbÀ: ha a valÂsÀgstÀtus tekintet¢ben nem k¡l´nb´ztetj¡k
meg az Ãgynevezett valÂsÀgot ¢s a müv¢szetet (s t¢nyleg ne tegy¡k ezt semmik¢ppen
sem, ebben egyet¢rtek F´ld¢nyivel), akkor
ebbûl egyenesen k´vetkezik viszont, hogy rÀ
n¢zve is k´telezûk, illetve ¢rv¢nyesek bizonyos v¢gsû
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etikai normÀk, mik¢ppen a valÂsÀgos emberre ¢s
cselekvû-gondolkodÂ ¢let¢re ä a müv¢szetnek
nincsenek a valÂsÀg¢val ellent¢tes mÂdon k¡l´n etikai lehetûs¢gei. Hogy mik ezek a àv¢gsûkÊ, arra ä a vallÀstÂl ¢s a filozÂfiÀtÂl f¡ggetlen¡l ä a TÁzparancsolatot, a Hegyi Besz¢det
¢s Kant etikÀjÀt (k¡l´n´sen: AZ ERK¹LCS¹K
METAFIZIKçJA ¢s A VALLçS A PUSZTA °SZ HATçRAIN BELºL) tartom elfogadhatÂnak. Ha
ugyanis ezek Âsdi, obskÃrus sz´vegek, akkor
sz¡ks¢gk¢ppen ki kell ¢s lehet vonnom magamat annak a felt¢telez¢se alÂl, hogy ä fenntartom s megengedem ä egy racionÀlis ¢lûl¢nyk¢nt azonosÁthatÂ genus tagja vagyok, az
ûserdûben, az ¡res szÁnpadon ¢s a sivatagban
egyarÀnt. Ism¢tlem: a felt¢telez¢s fenntartÀsÀrÂl besz¢lek, nem arrÂl, hogy àÁgy kell lennieÊ, de m¢g arrÂl sem, hogy àÁgy vanÊ. Ez¢rt
gondolom azt, hogy Feyerabend ismeretelm¢lete ä anything goes stb. ä nem anarchista
(azt szeretem, mert a min¢l kevesebb uralomrÂl ÀbrÀndozik, mint Ottlik), hanem kaotikus; ¢s kÀoszbÂl nem lesz semmi, anarchiÀbÂl
viszont nagyon is lehets¢ges valami.
M¢g egy megjegyz¢s, teÂria ¢s müv¢szeti
gyakorlat viszonyÀrÂl: a magam r¢sz¢rûl azt
a viszonyt lÀtom ¢letk¢pesnek, amely a müv¢szetrûl (mint konceptusrÂl) szÂlÂ, legitim,
de hoch-filozÂfiai besz¢dmÂd ¢s a müalkotÀsok valÂsÀgÀrÂl szÂlÂ legitim kritikai-elemzûbemutatÂ besz¢dmÂd k´z´tt nem lÀt k´zvetÁthetûs¢get, vagyis ÀtjÀrÀst. Kant müv¢szetfilozÂfiÀja p¢ldÀul akkor is ¢rv¢nyes lehet
gondolati-logikai ¢rtelemben, ha egyetlen
mürûl sem k¢pes akÀr csak valami azonosÁthatÂt, relevÀnsat mondani, ha nincs gyakorlati Ázl¢se, ha a müvekrûl nincs egy ¢p szava
(v´. LukÀcs esete). çm ebben az esetben a legitim müv¢szetfilozÂfiai besz¢dmÂdbÂl nem
vezethetû le gyakorlati kritika (ha mindkettû
megvan ugyanabban az emberben, ami ritkasÀg, akkor k¡l´n van a filozÂfus ¢s k¡l´n a kritikus, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy û mik¢nt ¢li
meg ezt), k´vetkez¢sk¢ppen a müv¢szetfilozÂfia sem k¢rheti szÀmon ä mintegy
verifikÀciÂ ¢s àmegfeleltet¢sÊ c¢ljÀbÂl ä a müv¢szi gyakorlaton sajÀt müv¢szetfilozÂfiÀjÀt.
Ettûl m¢g mindkettû mük´dûk¢pes marad.
Vagy ha rosszul, akkor mindkettû àsollenes,
d¡rfenesÊ lesz a mÀsikkal szemben, normatÁv,
preskriptÁv, magyarÀn: arrogÀns, ¢s mint
ilyen a hatalmi diskurzus Àgense. Ism¢tlem:

mindkettû: nemcsak a teoretikus, hanem a
àmüv¢szetv¢dûÊ is (amikor ez utÂbbi a gyakorlat àÀltalÀnosÁtÀsÀtÊ vÀrja a filozÂfustÂl).
Ez¢rt volt szÀmomra az eg¢szben a leg¢rdekesebb NÀdas novellÀja...: nem szeretn¢m, ha
kanti vagy gadameri mÂdszerrel elemz¢st prÂbÀlna Árni rÂla valaki.
MÀsfelûl viszont azt az Artaud-passzust,
amit F´ld¢nyi RadnÂtinak Árt vÀlaszÀban id¢z
(Holmi, 1993. oktÂber, a lev¢l v¢ge fel¢), kifejezetten utÀlom, visszautasÁtom ¢s hamisnak
tartom. Megmondom, mi¢rt.
A test felszabadÁtÀsa mindenfajta terror
alÂl igen k´nnyen fordulhat Àt a felszabadÁtÀs
terrorjÀba. (Mit tegy¡nk azokkal, akik szolgÀk akarnak maradni, akik nem szeretik a
szabadsÀgot?) M¢lys¢gesen hozzÀtartozÂnak
¢rzem a felvilÀgosodÀs befejezhetetlen (¢s
egyÀltalÀn nem oly egyszerüen ki¡resedett,
¢rtelmevesztett) folyamatÀhoz a test àfelvilÀgosodÀsÀtÊ, az ´nismeret ¢s az interakciÂban
t´rt¢nû ´nismeret ¢rt¢k¢nek emancipÀlÂdÀsÀt,
csakhogy az emlÁtett, romantika Âta fokozÂdÂ
folyamat szÀmomra az inter-akciÂ ¢s egyÀltalÀn
a k´lcs´n´ss¢gen alapulÂ kommunikÀciÂ (amibe,
ugye, ¢rtelemszerüen nem tartozik bele semmilyen egyoldalÃ, àcsak az egyiknek jÂÊ tÁpusÃ provokÀciÂ, s erre m¢g visszat¢rek) fokozÂdÂ hiÀnyÀrÂl ¢s a müv¢szi ´nfelÀldozÀs (ennek ugyanis valÂjÀban nincs ¢s nem is lehet
müv¢szete) n¢mileg t´bb ÂvatossÀgot ig¢nylû, de el nem nyerû gloire-jÀrÂl ¢s grÀciÀjÀrÂl
ad hÁrt. Az Artaud-sz´veg ¢s hasonlÂk EGñjÀval, a kitetts¢g, a kiszolgÀltatottsÀg ¢s a
àmindent lehetÊ egoista ´sszekever¢s¢vel van
a bajom. A gÀtlÀstalansÀg normahirdetû pÀtoszÀrÂl, ami minimum: ´nellentmondÀs.
MondhatnÀm Ãgy is, az¢rt utÀlom, utasÁtom
vissza ¢s tartom hamisnak azt, amit F´ld¢nyi
Artaud-tÂl id¢z, mert elrontja azt, amiben igaza lehetne. °rtem, mi¢rt mondja, de Ágy alapos okkal nem tudom elfogadni. A szabadsÀg
egyre inkÀbb nonkommunikatÁv, ´nkÁnzÂ´n¢lvezû bemutatÀsa (mit csinÀljunk az Ãn.
normÀlisokkal, akik csak a misszionÀriuspozitÃrÀt szeretik?) akkor is felhÁvÀs valamire,
felszabadÁtÀsa annak, ami nem a szabadsÀg,
hanem a legs´t¢tebb szolgasÀg ¢s ´l¢s vilÀgÀban homÀlylik, ha t´rt¢netesen ä ¢n, a kev¢s
kivÀltsÀgosok egyike ä bÀrmikor becsukhatom, akÀr bÀgyadt grimaszolÀs kÁs¢ret¢ben is
az albumot, vagy sz¢kemet recsegtetve ki-
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mÀszhatok a sor k´zep¢rûl a n¢zût¢rrûl, hogy
hazaàhajtassakÊ (àFlaubert...Ê). ValÂsÀg ¢s
müv¢szet nem ÀllÁthatÂ hierarchiÀba ä Ágy
igaz ä egyik oldalrÂl sem, Àm engem most ¢ppen a müv¢szetnek azok az arrogÀns hatÀrÀtl¢p¢sei zavarnak, amikor a Grand Self müv¢szet Àltal meg akarja vÀltoztatni a vilÀgot,
mondvÀn: aki nem Ágy ¢s Ágy csinÀlja, aki
nem jut el odÀig, ahovÀ ä lÀssÀtok, hovÀ ä
°N, az menjen a fen¢be, de m¢g inkÀbb: d´g´lj´n meg àlehetûleg mÀma m¢gÊ. Ezt a szÂlamot akkor is hallom, amikor, mint pl.
Schwarzkogler eset¢ben, F´ld¢nyi meggyûzûen elemzi: csak a àsajÀt szÀmlÀjÀraÊ v¢gzett
ä megengedem, àd´bbenetesen sz¢pÊ kÁs¢rletez¢s¢rûl van szÂ. Csakhogy az imitÀlt ´nkasztrÀciÂ (nem, barÀtaim, most nem az k´vetkezik, hogy tiltakozom a Hal-blaszf¢mia
ellen, nem) akkor is egy olyan lehetûs¢g megnyitÀsa, amely azt mondhatja, hogy a term¢szethez ¢s elsûsorban az emberi term¢szethez valÂ viszonyom t´k¢letesen ´nk¢nyes lehet, mert hiszen az
Àldozat fogalmÀt Ãgy is ¢rthetem ä mik¢nt F´ld¢nyi Árja ä, hogy az kultÃrÀnk alapfelt¢tele, mely
azonban mÀr csak Ágy ¢s Ágy t´rt¢nhet meg: nem
veszek tudomÀst t´bb¢ arrÂl, hogy a term¢szet Àltal a hÁmvesszû is testem r¢sze, amelynek akÀr csak mÁmelt vagy analogia entis alapon t´rt¢nû lemetsz¢se tehÀt sz¡ks¢gk¢ppen
azt mondja: a kultÃrÀt mÀr csak e kultÃra
szavainak t´k¢letesen term¢szetellenes kiforgatÀsÀval menthetem meg. Kozmosz nincs,
tehÀt a kapott test (term¢szet) v¢gletes fels¢rt¢s¢t antipolgÀri pÀtosza igazolja: °N. A test
adottsÀgait megs¢rteni ¢s k´zben ÀldozatrÂl
besz¢lni, ez szÀmomra a szabadsÀggal valÂ
gyermeteg, de nem Àrtatlan vissza¢l¢s. Enynyiben ¢s csak ennyiben m¢lys¢gesen meg¢rtem Thomas Mann k¢nyszerÁtûleg elhibÀzott
gondolatmenet¢t a DOKTOR FAUSTUS-ban
(mely kÁs¢rtetiesen hasonlÁt a k¢ts¢gbeesett
Babits 1917-es, igazsÀgtalan V ESZEDELMES V ILçGN°ZET-¢re ¢s bizony LukÀcs Gy´rgy AZ
°SZ TRñNFOSZTçSA cÁmü k¢ts¢gbeejtû, de
nem teljesen ¢rthetetlen m¢lypontjÀra),
amely mintegy felelûss¢ teszi Leverk¡hn spekulatÁv, egyre inkÀbb nem hallhatÂ zen¢j¢nek
AnbruchjÀt a nemzetiszocializmus AnbruchmÁtoszÀ¢rt. Nem volt igaza, m¢g csak a parallelizmusban sem (Schoenberg ez¢rt ûrj´ng´tt, a maga Âsz´vets¢gi modorÀban, amikor
elolvasta), de ¢rtem, hogy mi¢rt hitte: Ágy kell gon-

dolkodnia. (K¡l´nben ebbe û is majdnem belehalt.) AzÂta ¢rtem, amiÂta '89 k´r¡l feltÀrult az emberi l¢ny valÂsÀgos szabadsÀgÀnak
¢s ´nkifordulÀsÀnak valÂdi arculata, amikor
t´rt¢nelmi d¢ja vuk garmadÀja hullott rÀnk,
amiÂta apokaliptikussÀ, a dolgok igazi arcÀt
megmutatÂvÀ vÀlt a vilÀg¢rz¢kel¢s¡nk. (N¢mi retardÀciÂ mindannyiunkra jellemzû volt,
hÀla a l¢tezett bolseviki paruzia titkon m¢giscsak ´nÀmÁtÀst bel¢nk cs´p´gtetû m¢tely¢nek ä ¢s aki elhÀrÁtja ezt az utÂbbi pÀr sort,
mondvÀn, n¢ki semmi k´ze nem volt eff¢l¢khez, û àmÀr azelûttÊ lÀtta, mif¢le az emberi
vilÀg, ût nem lehetett becsapni, akkor azt a
kÁv¡lÀllÂt sajnÀlom, de nem irigylem). ögy tünik ugyanis, hogy Adrian Leverk¡hn sorsÀban meg tudta csinÀlni Thomas Mann ä s
most tekints¡nk el attÂl, hogy ý, mert attÂl
fogva in abstracto bÀrki ä, hogy bünbees¢s,
szabadsÀgkifordÁtÀs (ànincs t´bb¢ szabad
hangÊ) sz¡ks¢gszerü l¢p¢seire m¢giscsak rÀmenjen a zeneszerzû, a müv¢sz puszta ¢lete ¢s
testi-lelki ¢ps¢ge. A nagy mü ¢s a kÀrhozat
´sszef¡gg¢se igazsÀgtalan volt, de nem jogosulatlan. SzÀnd¢kosan hoztam Âdon, elavult
(?) p¢ldÀt: az Àldozathozatal mint EGñ-n nagyon tÃlmutatÂ, m¢gis szem¢lyes sorsvÀllalÀs.
TovÀbbÀ arra, hogy a müv¢szetcsinÀlÀsra az
utÂbbi szÀz´tven ¢vben àillikÊ valahogy rÀmenni, mert ez ilyen (ez¢rt vagyok s maradok
alÀszÀllÀspÀrti, s nyilvÀn ez¢rt szisszenek f´l
az Àldozat szÂra is), mÀr r¢gÂta ¢s nemcsak
avantgÀrd (elûûrs: aki annyira elûremegy,
hogy bemutatja, bÀrki megteheti egyszerüen,
hogy jelk¢pesen lemetszi, ami el´l van) p¢ldÀk
sorolhatÂk, hanem olyanok is, amelyek a term¢szet, az emberi term¢szet rendje: adottsÀga ¢rdek¢ben, a megûrz¢s, a helyreÀllÁtÀs
(most nem restauratÁv ¢rtelemben) ¢rdek¢ben nem tehetnek mÀst, mint hogy alkotnak,
tehÀt Àldozatot hoznak. Rendben van; de nem
azt, ami az Àldozathozatal szabadsÀgÀval az
´nk¢ny jegy¢ben ¢l vissza. Hogy ¢rtem ezt?
¹nmagÀban nekem semmi bajom a b¢csi
vagy egy¢b akcionizmussal, de bajom van azzal
a müv¢szetfelfogÀssal, mely a müv¢szet akciÂjÀt a
tÀrsadalmi-kommunikatÁv valÂsÀg (valÂsÀg ezÃttal, hogy definiÀlni prÂbÀljam: a nem stilizÀlt,
hanem k´zvetlen-gyakorlati t¢loszra irÀnyulÂ
h¢tk´znapi kommunikÀciÂs interakciÂ) f´l´ttes ¢nj¢v¢ teszi. (K¡l´nben: amilyen definiÀlatlanul hasznÀlja RadnÂti a àvalÂsÀgÊ szÂt,
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ugyanolyan definiÀlatlanul F´ld¢nyi az
àegÂÊ-t.) FordÁtott elfojtÀs (valaki pl. nem mer
konvencionÀlis lenni) ¢s elnyomÀs jeleit lÀtom az artaud-i kirohanÀsokban, melyek elrontjÀk azt, ami benn¡k igaz lenne: a tÀrsadalmi-polgÀri, kereszt¢ny gy´kerü hipokrÁzis
leleplez¢s¢t. Ehhez azonban, mint egy¢bk¢nt
Artaud-bÂl ¢ppÃgy, mint sok jeles tÀrsÀbÂl ä
ellent¢tben p¢ldÀul a nagyszerü Erd¢ly MiklÂssal ä hiÀnyzott a legfontosabb, ami minden
emancipatÂrikus szabadsÀgmozgalom l¢nyegi velejÀrÂja ä a humor, k´ny´rg´k, a humor!! A
jÀt¢k, kedves koll¢gÀk, a v¢rre vagy akÀr csak
nem is annyira v¢rre menû (de ettûl m¢g
szent igaz) jÀt¢k. Ez¢rt p¢ldÀul ä nem jÂpofÀzÀsbÂl ä komoly etikai k¡l´nbs¢get lÀtok ak´z´tt, ha valaki nyÁlt szÁnen szimbolikusan levÀgja a farkÀt vagy csupÀn nyilvÀnossÀgra hozza
errûl szÂlÂ fotÂit, ¢s ak´z´tt, aki nyÁlt szÁnen
jÀtszik a farkÀval ä ez ugyanis nevets¢ges, jÀt¢kos, mÀr-mÀr luxuriÂzus ¢s az exhibicionista komolytalansÀgon kereszt¡l m¢giscsak valami nagyon igazat mutat be azÀltal, hogy
k´zszeml¢re teszi. Azt ugyanis, amit minden
ember (te is, te is, ti is, meg ¢n is) a paplan
alatt (ha van neki) müvel akÀr egymagÀban,
akÀr tÀrsas formÀban, de nem besz¢l rÂla.
RagozhatnÀm m¢g: hogy mennyire radikÀlisnak tartom ¢s nem ¢n-esnek az çLDOZATHOZATAL fûhûs¢nek bemutatÀsÀt, aki csalÀdihÀz-gyÃjtogatÀsa k´zben m¢g az utolsÂ pillanatban beleiszik a konyakjÀba: k¢ts¢gkÁv¡l
s¡ltbolond, ami semmit sem vesz el ÀldozatÀnak szent jelentûs¢g¢bûl ¢s igaz voltÀbÂl. Ide
tartozik, hogy a gyermeknek a halÀllal valÂ
´sszef¡gg¢s¢t egy helyen pÀratlannak mondÂ F´ld¢nyi egyszerüen megfeledkezik a vilÀgirodalomrÂl, ami ä legyen az Dosztojevszkij, legyen Dickens, MÂricz vagy MolnÀr Ferenc, bizony ä folyton a gyereksors k´r¡l szakÁtja fel a tap¢tÀkat, bezÀrÂlag a gyermekmegrontÀssal ¢s a fiatal lÀnyokkal (egyÀltalÀn a
nûk! ä lÀsd boszniai nûk megerûszakolÀsÀrÂl
forgalmazott, pornÂnak minûsÁtett kazettÀk
¢s ez a vita, vagy micsoda).
°s m¢g valami: az EGO-k´zpontÃsÀg gyanÃja (¢rtsd: ¡ress¢g ä ha semmi sem l¢tezik,
csak °n, akkor ¢n semmi vagyok) ¢s a vilÀg
àmüv¢sziÊ megvÀltoztatÀsÀnak nagyon is leninista Ázü programbemutatÀsa (ezÃttal a mÁmelt ´ncsonkÁtÀs a kirakatper szerep¢t
jÀtssza), humortalan terrorja ¢s normativitÀsa mindig pÀrosul, eddigi tapasztalataim sze-

rint, a regressziÂ glorifikÀlÀsÀval. A k¢rd¢sek
k¢rd¢se szÀmomra az, hogy feladhatÂ-e v¢gleg ¢s
radikÀlisan a müv¢szet ¢s az emberi term¢szet belsû
alapritmus-viszonylata, a kontraposzt ¢s ponderÀciÂ, hogy nem ûrizhetû-e meg ez m¢gis ä sÃlyos
okokbÂl ä a lehetû legminimÀlisabb m¢rt¢kben? E
sÃlyos okok: a v¢gtelenÁtett regressziÂ, mely
nem Âhajt tudomÀst venni a àpolgÀriÊ ¢s àhazugÊ szublimÀciÂrÂl ä ez utÂbbi ugyan nem
felt¢tlen¡l fokozza az elfojtÀst, hanem annak
megismer¢se ¢s m¢lyre szÀllÀsa r¢v¢n j´n l¢tre egyÀltalÀn; az elfojtÀs felszakÁtÀsa n¢lk¡l
semmilyen müv¢szet nincsen, de vajon van-e
olyan müv¢szet, mely nem ismeri a szublimÀciÂ r¢v¢n l¢trej´vû dinamikus egyensÃlyt,
akÀr a pusztulÀs vagy pusztÁtÀs t¢mak´reiben, akÀr az EurÂpÀn kÁv¡li kultÃrÀkban is?
S ha nem, akkor mit csinÀlok, mondjuk, az
eg¢sz Pilinszkyvel (aki mellesleg a szakrÀlis ¢s
a blaszf¢mikus egymÀshoz k´zelÁtûinek nagy
csalÀdjÀba tartozik, mint a misztikus ¢s mÀrtÁr szentek egymÀsra hasonlÁthatÂ erotikus
nyelv¢ben is tapasztalhatjuk ugyanezt...), mit
csinÀlok az Àltalam olykor egyed¡l m¢ltatott
(egyesek szerint: magasztalt) Jeles AndrÀssal
(k¡l´n´sen utÂbbi produkciÂjÀnak vitathatÂvitathatatlan mÀsodik r¢sz¢vel), mit csinÀlok
ä horribile dictu ä a CANTATA PROFANA cÁmü
àelavultÊ kompozÁciÂval, mely odÀig megy,
hogy az ÀllattÀ vÀltozÀst mint az ember sorsÀnak sz¡ks¢gszerü ÀtvÀltozÀsi rÁtusÀt, regressziÂjÀt ¢s egy mÀsba, mÀsikba vezetû hÁdjÀt
mutatja be, annak minden zenei konzekvenciÀjÀval egy¡tt? Ha a szublimÀciÂs egyensÃlyrÂl: a konfliktusrÂl v¢gletesen lemondok,
esetleg egy jÂl c¢lzott feh¢rembermÁtosz-kritika k¢ts¢ges, de ¢rthetû ÃtjÀn, akkor nemcsak Freudot, hanem az eg¢sz Jungot ki kell
dobnom az ablakon, Ãgy, ahogy van. SzÀnd¢kkal nem àakcionistaÊ, de radikÀlis p¢ldÀkat hoztam fel (Bacon is ide tartozik). Nem
arrÂl van-e szÂ, hogy ha feladjuk ezt az alapvetû, minimÀlis korrelÀciÂt, ami nemcsak a
müv¢szetre ¢rv¢nyes, akkor nem felel¡nk
meg a sajÀt term¢szet¡nknek. ProvokÀljuk
benn¡nk, ami nem talÀlhatÂ meg benn¡nk?
Term¢szetet mondok akkor is, ha tudom,
hogy ez maga a t´rt¢neti kategÂria, Àm nem
teljes eg¢sz¢ben az, ¢s nem teljes eg¢sz¢ben
relativizÀlhatÂ, mert akkor viszont az eg¢sz
´kovÀlsÀghoz valÂ aktÁv hozzÀjÀrulÀsunk s´t¢t probl¢mÀjÀval is szembe kellene itt n¢zni,
amire term¢szetesen nincs lehetûs¢g.
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M¢g egy utolsÂ ¢rv amellett, hogy a regressus ad infinitum legalÀbbis probl¢mÀt rejt
magÀban: a tÀgan ¢rtett akcionista bemutatÀsokban nemcsak a vilÀg mesters¢ges megvÀltoztatÀsÀnak mÁtosza t¢r vissza, hanem megvÀltÀsÀnak visszavonhatatlan e vilÀgi lehetûs¢ge is. Ez, mint ismeretes, nem lehets¢ges,
Àm k´nnyen a halÀleufÂria formÀjÀban prÂbÀl megvalÂsulni, ahogy a performance-ok
stb. t´rt¢nete is mutatja. Nem tudom, csak k¢rdezem: nincs-e ebben az eg¢szben valami
olyan halÀlerotika, mely sÂvÀrogja a kiszÀllÀst, az elszÀllÀst az àilyen ¢s megvÀlthatatlanul ilyenÊ vilÀgbÂl, amely ÀllandÂan a àmeghaladÀsraÊ, a transzcendÀlÀsra stb. jÀtszik (a
jÀt¢k¢rz¢k minimuma n¢lk¡l persze), valamire, ami: nincs, de nagyon eml¢keztet a pszichopatolÂgia szerinti holt ¡res, semmirûl
(hÀnyÀs, orgazmus ¢s Isten hasonlÂsÀgÀrÂl)
k¢pzelgû vilÀgmagyarÀzatra, amely nemk¡l´nben f¢lre¢rtette Freudot, mint mÀsok
Nietzsch¢t ¢s megint mÀsok Marxot (nem v¢letlen¡l hÀrmÂjukat, a Recoeur Âta ànagy
gyanakvÂnakÊ nevezetteket emlÁtem), ami
valamik¢ppen a kimenet, az eltÀvozÀs (exitus)
¡res-depresszÁv rettegû elûkelûs¢g¢t hajhÀssza, ¢s itt
megÀlln¢k... Van ugyanis az ä alig elviselhetû
ä modernitÀsban m¢gis valami, ami meghaladhatatlan, visszavonhatatlan ¢s ami az emberi term¢szet nem transzcendÀlhatÂ teljess¢g¢nek ä f¢ny¢vnyi nagysÀgrendben ä tÀvoli
lehetûs¢g¢t hordozza m¢giscsak magÀban, bÀrmif¢le Ág¢retteljesÁt¢s n¢lk¡l. (LÀsd m¢g: a
felvilÀgosodÀs nem ¢rt v¢get ¢s nem is fog,
f¡ggetlen¡l t´rt¢neti mivoltÀnak felismerhetetlens¢gig ÀtvÀltozott-megszünt alakjÀtÂl; illetve anti-´kofundamentalista tÂnusban azt is
mondhatnÀm, apokrif irodalmias, magyarnÂta-sz´veget fabrikÀlva: àNem ¢lhetek vÁz´blÁt¢s n¢lk¡l!Ê)
MegÁg¢rtem: t´red¢kes leszek, bÁzom benne, amennyire csak lehets¢ges, siker¡lt, s
m¢g talÀn azon is tÃl egy kicsit ä sorry, hogy
a sznoboknak (is) kedvezzek. A sznobizmus
is felvilÀgosÁtÀsra szorul, nemcsak az àanfkl¤rerekÊ.
De hogy v¢g¡l kibÃjjon belûlem az emberbûrbe bÃjt faszent: t¢nyleg azt gondolom,
hogy az igazÀn nagy ¢s a szÀzad embl¢mÀjÀnak is tekinthetû happening, body art stb.
Maximilian Kolbe helycser¢s tÀmadÀsa volt,
a gÀzkamra bejÀrata elûtt... Meg az ´sszes

t´bbi¢, akiknek a nev¢t se fogjuk mÀr tudni,
p¢ldÀul.
°s itt k¢nytelen vagyok r´viden m¢g nem
befejezni, mert megerûsÁt¢sre szorult, hogy
mi¢rt gondolom azt: Artaud (bÀtran behelyettesÁthetû) elrontja az igazsÀgÀt azzal, ahogyan mondja (mutatis mutandis a t´bbiek is,
ha ugyanÁgy mondjÀk, mÀrpedig sokszor bizony ugyanÁgy, sût m¢g ugyanÁgyebb¡l):
mindazzal, amit a fentiekben mondtam,
nemhogy nem vitatom a müv¢szet szabadsÀgÀt, hanem emlÁtett valÂsÀgstÀtusÀt becs¡l´m t´bbre, mint azok, akik egyes eseteinek
nemcsak kit¡ntetett, mÀs esetektûl megk¡l´nb´ztetett helyet akarnak biztosÁtani, ¢s
mint ilyet a van-Às f´l¢ helyezett normatÁv ¢s
laboratÂriumban elûÀllÁtott szuperegÂvÀ
akarjÀk stilizÀlni. SzÀmomra a mindenkori
polgÀri elfojtÀssal ¢s hipokrÁzissel szembeni
¢rvel¢s igen szeg¢nyes ¢s kev¢s: hasonlÁt a
puszta ideolÂgiakritika àleleplezûÊ furorjÀra,
csak ¢ppen a müv¢szet gyakorlata felûl müveli ugyanazt, csak valahogy ´nmaga jÀt¢kos
kritikÀjÀra nem futja mÀr... Ha viszont a müv¢szeti tapasztalÀsnak ¢s benne a valÂsÀg
megformÀlt megt´rt¢n¢s¢nek a n¢zûpontjÀra ä ¢letre ä t´rekszem, akkor a valÂsÀggal ä
nem àbün´sÊ ¢rtelemben, ahogy RadnÂti
mondja ä azonos stÀtust tulajdonÁtok neki, ¢s
ezzel elismerem, hogy ugyanolyan elementÀris
formÀban k¢pes a jajpanasz ¢s az ´r´m kifejez¢s¢re, egyÀltalÀn a kifejez¢s k¢pess¢g¢nek
bemutatÀsÀra, mint az àigaziÊ, ¢s ezzel szemben semmilyen fellebbez¢snek: korlÀtozÀsnak vagy elûÁrÀsnak nincs helye, ahogyan egy
eksztatikus ´r´mkiÀltÀssal vagy jajpanasszal
vagy a fÀjdalom ¡v´lt¢s¢vel szemben sem lehetnek fennk´ltnek lÀtszÂ, hatalmi: eszt¢tikai-kritikai ellenvet¢seink, àvitÀinkÊ ä Orpheus vagy a nimfa panasza vagy a àlegkedvesebb fiÃÊ Ãgynevezett agancsÀriÀjÀnak ÀtkozÂdÀsa moccanatlanul ¢rv¢nyes, ideje nem
t´rt¢neti, nem metafizikai, hanem antropolÂgiai-kozmikus-term¢szeti egyszerre, àvalami
mÀs vigasztalÀs szÂl belûle, az, ami magÀban a kifejez¢sben, az elhangzÀsban rejlik, vagyis abban,
hogy a teremtm¢nynek egyÀltalÀban megadatott a
hang, fÀjdalma kifejez¢s¢reÊ. (Thomas Mann:
DOKTOR FAUSTUS. XLV I. fejezet. Szûllûsy
KlÀra fordÁtÀsa.)
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