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KÀnyÀdi SÀndor

AZTçN
lassan az Àrnyak nûni kezdnek
feh¢ren mint valami nyÁrfÀk
v¢g¢hez k´zelÁt a kezdet
ahogy azt mÀr r¢gen megÁrtÀk
elûbb megk´t a f¢ny egy r¢gi
ablakra j¢gvirÀgul-dermed
hiÀba prÂbÀl bÀr rem¢li
lyukat lehelni rÀ a gyermek
aztÀn az Âra mutatÂja
eloson a szÀmlap lefittyed
vet¡l a vÀgyott a valÂra
olyan lesz-¢ milyenn¢ hitted

NAGYCSºT¹RT¹K¹N
nagycs¡t´rt´k´n mÀr kora d¢lutÀn od¢bbÀllnak
a vacsorÀt mÀr ki-ki a maga nem f´lt¢tlen¡l
csalÀdi k´r¢ben k´lti el nagycs¡t´rt´k´n
mÀr kora d¢lutÀn megl¢p aki csak teheti
nincs ideg¡nk mÀr a k´z´s szorongÀshoz
a k´z´s de a k¡l´n-k¡l´ni megsz¢gyenÁt¢shez
sem a kÀlvÀria a kiv¢gz¢s ceremÂniÀjÀhoz
ha legalÀbb ¢lûben menne mint minden este
a megvÀltott ¢s meg nem vÀltott vilÀg
minden hÁradÂjÀban latrok szÀzai ezrei
mentûdnek f´l naponta pilÀtusok l¢giÂi
mossÀk a kez¡ket nyilvÀnosan ¢s k´zben
el¢gedetten mosolyognak bele egyenesen a
kamerÀkba csak az ¡zenetr´gzÁtûkre hagyatkozhat nagycs¡t´rt´krûl nagyp¢ntekre virradÂlag a megvÀltÀs dolgÀban bizonytalankodÂ
ki kell h¢tv¢g¢ztetni a fejekbûl az Àldozathozatalnak azt a deprimÀlÂ hogyismondjÀkjÀt
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ki kell h¢tv¢g¢ztetni no szia majd hÃsv¢t utÀn
locsolkodni ugyan mÀr kinek van ebben a mai
rohanÂ vilÀgban divatjamÃlt a folklÂr
a f´ltÀmadÀst h¢tfûtûl kezdve mindenki mÀr
csak magÀnak rem¢li
Budapest, 1994. nagycs¡t´rt´k´n este

BertÂk LÀszlÂ

öGY, AHOGY A TESTBEN AZ AGY
A nyelv van benne legalul,
a mondat, ahogy magadat,
ahogy elvÀlik, belehull,
ahogy ´sszeÀll, aki vagy.
Ahogy az eg¢sz kosarat,
¢s mint az ¢g, ha kiborul,
ahogy pislognak a lyukak,
¢s alatta is magyarul.
Ahogy g´r´g¡l, angolul,
Ãgy, ahogy a testben az agy,
a szem, a f¡l, az orr, az ujj,
ahogy elûsz´r megakad.
Ahogy anyÀd a szavakat,
s a semmi hozzÀ igazul.

EZ A HATALMAS FELºLET
Ez a hatalmas fel¡let,
a mondjuk, hogy teli t¡dû,
a kÁv¡l-bel¡l levegû,
a most rÀteszek egy k´vet.
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Ez a l¡ktetû mintha-egy,
a fÃjhatÂ, kib´khetû,
az egyszerre hatÂ erû,
a sose tudni, mi helyett.
Ez a k¡l´n minden szemet,
a veszett f¢rfiban a nû,
ez az ´sszegyürt lepedû,
ez a szonett hÀtÀn szonett.
Ez a mintha ¢n meg te meg,
ez az ¢ppen itt az idû.

Jorge Luis Borges

KILENC DANTE-TANULMçNY
Scholz LÀszlÂ fordÁtÀsa
ElûszÂ
K¢pzelj¡nk magunk el¢ egy keleti k´nyvtÀrban l¢vû, szÀzadokkal ezelûtt festett illusztrÀciÂt. TalÀn arab munka, s azt ÀllÁtjÀk rÂla, hogy az EZEREGY°JSZAKA MES°I-nek minden darabjÀt magÀba foglalja; talÀn kÁnai, s kider¡l, hogy egy t´bb szÀz, illetve t´bb
ezer szereplûs reg¢nyt ÀbrÀzol. A tem¢rdek alak k´z¡l felkelti az ¢rdeklûd¢s¡nket egyegy r¢szlet ä egy fordÁtott kÃp alakÃ fa, n¢hÀny vasfal f´l¢ nyÃlÂ, v´r´s mecset ä, aztÀn
tovÀbbsiklik a szem¡nk. Alkonyodik, tompul a f¢ny, s ahogy elm¢lyed¡nk a k¢p tanulmÀnyozÀsÀban, rÀj´v¡nk, hogy ott van abban minden, ami a f´ld kerek¢n l¢tezik. Ama
b¢k¢s labirintus valamely pontjÀn vÀr rÀnk minden, ami volt, ami van s ami lesz, a
mÃlt t´rt¢nete ¢s a j´vû¢ is, minden tÀrgy, ami az eny¢m volt ¢s ami az eny¢m lesz,
minden... Egyfajta varÀzsk¢pet Àlmodtam itt meg, olyan illusztrÀciÂt, amely egyszersmind mikrokozmosz is; hÀt Dante k´ltem¢nye ez a mindent magÀba foglalÂ k¢p. Pedig azt hiszem, ha egyszer elolvashatnÀnk elfogulatlanul ezt a müvet (de hÀt ettûl az
¢lvezettûl mÀr elest¡nk), elsûk¢nt bizonyÀra nem az egyetemess¢ge tünne fel, s m¢g
kev¢sb¢ a fennk´lts¢ge vagy a nagyszerüs¢ge. Sokkal hamarabb ¢szrevenn¢nk, gondolom, a mü mÀs vonÀsait, amelyek kev¢sb¢ nyomasztÂk s eg¢szen ¢lvezetesek; elsûsorban is talÀn azt, amit az angol Dante-kutatÂk szoktak kiemelni: hogy a szerzû vÀltozatos ¢s lelem¢nyes mÂdon pontos r¢szleteket fest. Dante nem el¢gszik meg azzal,
hogy azt mondja, amikor ´sszefonÂdott egy f¢rfi ¢s egy kÁgyÂ teste, hogy a f¢rfibÂl kÁgyÂ lett, a kÁgyÂbÂl pedig ember; a kettûs ÀtvÀltozÀst egy ¢gû papÁrhoz hasonlÁtja, ahol
is a lÀng elûtt egy barnÀs sÀv jÀr, amelyben eltünik a feh¢r, de m¢g nem fekete (POKOL ,
XXV, 64ä66). Nem el¢gszik meg azzal, hogy azt mondja, hogy a hetedik k´r s´t¢tj¢ben
a kÀrhozottak lesve tekintenek rÀ; olyan emberekhez hasonlÁtja ûket, akik Ãjholdkor
n¢zik egymÀst, meg egy v¢n szabÂhoz, aki a tü fokÀt keresi (POKOL, XV, 19ä21). Nem
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el¢gszik meg azzal, hogy azt mondja, hogy a vilÀg fenek¢n befagyott a vÁz; hozzÀteszi,
hogy az nem vÁzk¢nt, hanem ¡vegk¢nt feh¢rlik (POKOL , XXXII, 24)... Ilyen hasonlatokra gondolhatott Macaulay, amikor Caryvel szemben azt ÀllÁtotta, hogy a dantei leÁrÀs r¢szletei nagyobb hatÀssal vannak rÀ, mint Milton àk´d´s fennk´lts¢geÊ ¢s àpompÀs
ÀltalÀnossÀgaiÊ. K¢sûbb Ruskin kifogÀsolta Milton homÀlyossÀgÀt (MODERN PAINTERS ,
IV, XIV), s dics¢rte a dantei pokol szabatosan fel¢pÁtett topogrÀfiÀjÀt. Mindenki tudja,
hogy a k´ltûk tÃloznak: PetrarcÀnak vagy GÂngorÀnak minden nûi haj arany, minden
vÁz kristÀly; az eff¢le elnagyolt ¢s mechanikusan hasznÀlt jelk¢ptÀr elveszi a szavak erej¢t, s talÀn a hiÀnyos megfigyel¢sbûl tÀplÀlkozÂ k´z´mb´ss¢gre vezethetû vissza. Dante
gondosan elker¡li ezt a hibÀt; müv¢ben nincsen indokolatlan szÂ.
Az im¢nt emlÁtett pontossÀg nem valamif¢le retorikai fogÀs, hanem ¢kes bizonyÁt¢k,
hogy a szerzû a k´ltem¢ny minden epizÂdjÀt becs¡lettel ¢s a teljess¢g ig¢ny¢vel k¢pzelte el. Ugyanez mondhatÂ el a lelki vonÀsok leÁrÀsÀrÂl is, melyek nagyon elragadÂk,
egyszersmind nagyon visszafogottak. Az eg¢sz k´ltem¢nyt Àtsz´vik ezek a vonÀsok;
mondok n¢hÀny p¢ldÀt. A pokolra szÀnt lelkek zokognak, ¢s szidjÀk Istent; KharÂn
kompjÀra szÀllva azonban retteg¢s¡k Àtcsap vÀgyakozÀsba ¢s elviselhetetlen szorongÀsba (POKOL , III, 124). Vergilius maga mondja el Dant¢nak, hogy sosem juthat a
paradicsomba; az nyomban àmesterÊ-nek ¢s àfejedelemÊ-nek szÂlÁtja, amivel nemcsak azt
adja tudtÀra, hogy vallomÀsÀval nem cs´kkentette az irÀnta ¢rzett szeretetet, hanem
azt is, hogy balsorsÀban m¢g jobban szereti (POKOL , IV, 39). A mÀsodik k´r s´t¢ten
´rv¢nylû viharÀban Dante igyekszik kiderÁteni, honnan ered Paolo ¢s Francesca szerelme; ez utÂbbi elmondja, hogy szerett¢k egymÀst, de nem voltak tudatÀban ä àsoli
eravamo e senza alcun sospettoÊ1 ä, aztÀn egyszer egy k´nyvet lapozva feltÀrult elûtt¡k a
szerelem. Vergilius megfeddi a kev¢lyeket, akik csupÀn ¢sszel kÁs¢relt¢k meg felfogni
a v¢gtelen istens¢get; hirtelen leszegi a fej¢t, ¢s eln¢mul, mert maga is a kiÀtkozottak
k´z¢ tartozik (PURGATñRIUM , III, 45). A PurgatÂrium zord perem¢n a mantovai Sordello Àrnya azt tudakolja Vergilius ÀrnyÀtÂl, honnan szÀrmazik; MantovÀbÂl ä mondja
Vergilius; erre Sordello f¢lbeszakÁtja ¢s Àt´leli (PURGATñRIUM , VI, 75). Korunk reg¢nye pazarlÂ r¢szletess¢ggel ered a szellemi folyamatok nyomÀba; Dante egy-egy szÀnd¢kban vagy gesztusban csillantja meg ûket.
Paul Claudel kifejtette, hogy a halÀltusÀt k´vetû lÀtvÀny nem fog pontosan megegyezni a Pokol kilenc k´r¢vel, a PurgatÂrium sziklaerk¢lyeivel, se a koncentrikus
egekkel. Nem k¢ts¢ges, hogy Dante egyet¢rtett volna vele; a halÀl topogrÀfiÀjÀt Ãgy
k¢pzelte el, ahogy vers¢nek ¢pÁtm¢nye ¢s a skolasztika megkÁvÀnta.
A dantei vilÀgrendet a ptolemaioszi csillagÀszat ¢s a kereszt¢ny teolÂgia hatÀrozza
meg. A F´ld mozdulatlan g´mb; az embereknek szÀnt ¢szaki f¢lteke k´zep¢n Àll Sion
hegye; tûle keletre, kilencven fokra elhal egy folyÂ, a Gangesz; tûle nyugatra, kilencven fokra ered egy folyÂ, az Ebro. A d¢li f¢lteke vÁzbûl van, nem f´ldbûl, s onnan kitiltatott az ember; a k´zep¢n van a Sion-hegy ellenlÀbasa, a PurgatÂrium hegye. A k¢t
szimmetrikus folyÂ ¢s hegy keresztalakot rajzol a g´mbre. Sion hegye alatt nyÁlik egy
nÀla jÂval sz¢lesebb, a F´ld k´z¢ppontjÀig ¢rû, fordÁtott kÃp alakÃ m¢lyed¢s, a Pokol,
mely egy amfiteÀtrum l¢pcsûihez hasonlÂ, egyre kisebb k´r´kre tagolÂdik. Kilenc
ilyen k´r van, romos, r¢misztû topogrÀfiÀval; az elsû ´t k´r alkotja a Felsû Poklot, a
n¢gy utolsÂ az AlsÂ Poklot, mely egy v´r´s mecsetekbûl ÀllÂ, vasfallal k´r¡lvett vÀros.
Odabent sÁrok, vermek, mered¢lyek vannak, meg mocsaras ¢s homokos f´ldek; a kÃp
csÃcsÀn Àll Lucifer, àe vilÀgot lyukasztÂ f¢regÊ. A hasad¢k, melyet L¢th¢ vize vÀjt a sziklÀba, ´sszek´ti a Pokol fenek¢t a PurgatÂrium lÀbÀval. Sziget ez a hegy, van rajta egy
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kapu is; a hegyoldalon a halÀlos bün´ket jel´lû sziklaerk¢lyek sorjÀznak; fent a csÃcson
virul az °denkert. A F´ld k´r¡l kilenc koncentrikus ¢g kering; az elsû h¢t a bolygÂk
ege (a Hold, a MerkÃr, a V¢nusz, a Nap, a Mars, a Jupiter, a Szaturnusz ege); a nyolcadik az ÀllÂcsillagok¢; a kilencedik a KristÀly-¢g, melyet Elsû MozgÂnak is hÁvnak.
Ezt fogja k´r¡l az Empireum, ott nyÁlik az Igazak RÂzsÀja, mely m¢rhetetlen nagysÀgÀval k´r¡lfog egy pontot, Istent. Ahogy vÀrtuk, a RÂzsÀnak kilenc sziromsora van...
így fest hÀt a dantei vilÀg ÀltalÀnos k¢pe, melyet ä ahogy az olvasÂ mÀr bizonyÀra ¢szrevette ä az egy ¢s a hÀrom, valamint a k´r hatÀroz meg. A TIMAIOSZ -f¢le D¢miurgosz
vagy Teremtû Ãgy v¢lte ä Dante id¢zi e müvet (VEND°GS°G , III, 5; PARADICSOM , IV,
49) ä, hogy a k´rforgÀs a legt´k¢letesebb mozgÀs, a legt´k¢letesebb test pedig a g´mb;
a Dante Àltal bejÀrt hÀrom vilÀg topogrÀfiÀjÀt ez a t¢tel szabja meg, melyet PlatÂn D¢miurgoszÀn kÁv¡l magÀ¢nak vallott Xenophan¢sz ¢s Parmenid¢sz is.
NyilvÀnvalÂ, hogy elavult kozmolÂgiÀt t¡kr´z a kilenc forgÂ ¢g ¢s a vÁzbûl l¢vû d¢li
f¢lteke, melynek egy hegy van a k´zep¢n; van, aki Ãgy ¢rzi, hogy ugyanÁgy elavult a
k´ltem¢ny term¢szetf´l´tti rendje is. A Pokol kilenc k´re ä mondjÀk ä ¢ppannyira
esetleges ¢s megfoghatatlan, mint Ptolemaiosz kilenc ege, s hogy a PurgatÂrium ¢ppannyira valÂszerütlen, mint az a hegy, amelybe azt Dante helyezi. T´bb ¢szrev¢telt is
tehet¡nk a fenti ellenvet¢sre: elûsz´r is Dante nem szÀnd¢kozott hü vagy valÂszerü
k¢pet adni a tÃlvilÀgrÂl. Ezt maga jelentette ki; a latinul Árt, Can Grand¢hoz int¢zett
hÁres episztolÀjÀban azt mondta, hogy szÂ szerinti ¢rtelemben a SZíNJçT°K t¢mÀja a
l¢lek halÀl utÀni sorsa, allegorikusan pedig az, hogy az ember milyen b¡ntet¢st, illetve
jutalmat kap v¢tkei¢rt ¢s er¢nyei¢rt Istentûl. A k´ltû fia, Iacopo di Dante tovÀbbvitte
ezt a gondolatot. A kommentÀrjÀhoz Árt elûszÂban azt olvassuk, hogy a SZíNJçT°K az
emberis¢g hÀrom l¢tformÀjÀt igyekszik bemutatni az allegÂria eszk´zeivel, miszerint
az elsû r¢szben a bünnel foglalkozik a szerzû, s azt Pokolnak nevezi; a mÀsodikban a
büntûl az er¢nyhez vezetû utat Árja le, az a PurgatÂrium; a harmadik r¢szben pedig a
t´k¢letes emberek ÀllapotÀt mutatja be, s azt Paradicsomnak nevezi, àhogy jelezze, mily
magasra juthat er¢ny ¢s boldogsÀg, s hogy egyik n¢lk¡l sem ismerheti fel az ember a legfûbb jÂtÊ.
Ugyanezen a v¢lem¢nyen volt n¢hÀny r¢gi kommentÀtor is, p¢ldÀul Iacopo della Lana, aki Ágy ¢rvel: àMinthogy a k´ltû szerint hÀromf¢le emberi ¢let lehets¢ges, nevezetesen bün´s
¢let, bünbÀnÂ ¢let ¢s igaz ¢let, hÀrom r¢szre osztotta a müv¢t, Pokolra, PurgatÂriumra ¢s Paradicsomra.Ê
Egy mÀsik hiteles bizonyÁt¢k Francesco da ButitÂl szÀrmazik, aki a XIV. szÀzad v¢g¢n lÀtta el jegyzetekkel a SZíNJçT°K -ot. Az emlÁtett episztola szavait ism¢tli: àE k´ltem¢ny t¢mÀja szÂ szerinti ¢rtelmez¢sben a testtûl elvÀlt l¢lek sorsa, morÀlisan pedig az, hogy milyen
jutalmat, illetve b¡ntet¢st ¢rhet el az ember szabad akarata r¢v¢n.Ê
Hugo azt Árja a CE QUE DIT LA BOUCHE D'OMBRE-ban (SZEML°LýD°SEK , 6, XXVI),
hogy az az Àrny, akiben KÀin çbel alakjÀt lÀtja a POKOL -ban, azonos azzal, akiben Nero
AgrippinÀt ismeri fel.
Az elavultsÀg vÀdjÀnÀl sokkal sÃlyosabb a kegyetlens¢g vÀdja. Nietzsche alkotta meg
ezt a v¢lem¢nyt A BçLVçNYOK ALKONYç-ban (1888), ahol is egy meggondolatlan epigrammÀban àsÁrokban verselû hi¢nÀÊ-nak titulÀlja Dant¢t. A definÁciÂ, lÀtjuk, inkÀbb harsÀny, mint szellemes; annak k´sz´nheti a hÁr¢t, nagyon is eltÃlzott hÁr¢t, hogy tiszteletlen¡l ¢s v¢rmesen fogalmaz meg egy k´zhelyet. Legk´nnyebb Ãgy megcÀfolni, hogy
feltÀrjuk az eredet¢t.
Egy mÀsik, technikai jellegü ¢rvvel megmagyarÀzhatÂ a Dante szem¢re vetett kem¢nys¢g ¢s kegyetlens¢g. Meglehet, hogy eretneks¢g vagy t¢ved¢s, ha a valÂsÀgra vo-
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natkoztatjuk azt a panteista elk¢pzel¢st, hogy Isten egyben a vilÀgegyetem is, hogy
Isten azonos minden teremtm¢ny¢vel ¢s e teremtm¢nyek sorsÀval is, de a k´ltûre ¢s
müv¢re alkalmazva k¢ts¢gtelen¡l igaz. A k´ltû azonos k¢pzeletbeli vilÀgÀnak minden
l¢ny¢vel, minden pillanatÀval, minden r¢szlet¢vel. °pp az az egyik feladata, s nem is
a legk´nnyebbik, hogy titkolja vagy leplezze ezt a minden¡tt jelenvalÂsÀgot. Dant¢nak
ez pÀratlanul neh¢z gondot jelent, mert a k´ltem¢ny term¢szet¢bûl adÂdÂan neki Ãgy
kell ¡dv´ss¢get, illetve kÀrhozatot osztania, hogy az olvasÂk ne vegy¢k ¢szre, hogy a
d´nt¢st hozÂ IgazsÀg v¢g¡l is vele azonos. Ezt Ãgy ¢rte el, hogy belevette magÀt szereplûk¢nt a SZíNJçT°K -ba, s vigyÀzott rÀ, hogy a v¢lem¢nye sose essen egybe ä vagy
csak ritkÀn, mint Filippo Argenti vagy JÃdÀs eset¢ben ä az isteni d´nt¢sekkel.
Az ûskast¢ly
A XIX. szÀzad elej¢n vagy a XVIII. szÀzad v¢g¢n beker¡l az angol nyelvbe t´bb szÀsz,
illetve skÂt eredetü jelzû (eerie, uncanny, weird), melyeket azÂta olyan helyek vagy tÀrgyak leÁrÀsÀra hasznÀlnak, amelyek valamik¢ppen f¢lelmet keltenek. A romantikus
tÀjfelfogÀs kell¢kei ezek a jelzûk. N¢met¡l az unheimlich a legpontosabb megfelelûj¡k;
spanyolul talÀn a siniestro (baljÂs) a legtalÀlÂbb. Az uncanniness e pÀratlan jelent¢s¢re
gondolva egyszer ezt Ártam: àA William Beckford VATHEK (1782) cÁmü müv¢nek utolsÂ
lapjain megismert TüzvÀr az elsû valÂban borzalmas Pokol az irodalomban. A legismertebb irodalmi pokol, a SZíNJçT°K -ban leÁrt kÁnnal telt birodalom nem nevezhetû borzalmas helynek;
ott csak borzalmas dolgok t´rt¢nnek. Nagy k¡l´nbs¢g.Ê
Stevenson leÁrja (A CHAPTER ON DREAMS ), hogy gyerekkori Àlmaiban a barnÀnak
egy undorÁtÂ Àrnyalata kÁs¢rtette; Chesterton azt k¢pzeli (AZ EMBER, AKI CSºT¹RT¹K
VOLT ), hogy a vilÀg nyugati perem¢n l¢tezik egy fa, ami t´bb is, meg kevesebb is, mint
egy fa, a keleti v¢geken pedig van valami toronyf¢le, aminek mÀr a fel¢pÁt¢se is gonosz.
Poe a PALACKBAN TALçLT K°ZIRAT-ban emlÁt egy d¢li tengert, ahol Ãgy n´vekszik a
hajÂ t¢rfogata, mint egy tenger¢sz teste; Melville sok-sok oldalon ecseteli a MOBY
DICK -ben, hogy mennyire rettenetes a bÀlna elviselhetetlen feh¢rs¢ge... Sok p¢ldÀt
emlÁtettem; talÀn elegendû lett volna, ha csak annyit mondok, hogy Dante pokla egy
b´rt´n k¢p¢t nagyÁtja fel;2 Beckford¢ pedig egy r¢mÀlom alagÃtjait.
A ConstituciÂn egyik megÀllÂjÀban egy este hirtelen eszembe jutott, hogy a SZíNJçT°K legelej¢n van egy t´k¢letes p¢lda az uncanninessre, a csendes, b¢k¢s borzalomra.
Elûvettem a sz´veget: nem csalt a k¢sei eml¢k. A POKOL egyik leghÁresebb ¢nek¢rûl,
a IV.-rûl van szÂ.
A PARADICSOM utolsÂ oldalaihoz ¢rve a SZíNJçT°K sok minden lehet, talÀn mÀr minden is; a mü elej¢n azonban nyilvÀnvalÂan Dante Àlma, Dante pedig akkor csupÀn
ÀlomlÀtÂ. Azt mondja, maga sem tudja, hogy is ker¡lt ama s´t¢tlû erdûbe, hisz àtant'
era pien di sonno a quel puntoÊ;3 a sonno a bün´s l¢lek elvakultsÀgÀnak a metaforÀja, de
azt is jelzi, hogy meghatÀrozatlan, mikor kezdûdik az Àlom. AzutÀn leÁrja, hogy az ÃtjÀt
ÀllÂ nûst¢ny farkas mÀr sokaknak okozta a veszt¢t; Guido Vitali szerint ez az ÀllÁtÀs
nem k´vetkezhet a vad puszta lÀtvÀnyÀbÂl; Dante ezt ugyanÃgy tudja, ahogy az ember
ÀlmÀban tud bizonyos dolgokat. Az erdûben feltünik egy idegen; Dante alighogy megpillantja, mÀris tudja, hogy hosszÃ n¢masÀg volt rajta; ez is egyfajta Àlomb¢li tudÀs.
Momigliano kommentÀrja szerint e t¢nyt po¢tikai, mintsem logikai okok igazoljÀk.
Elkezdûdik a fantasztikus utazÀs. A m¢lys¢g elsû k´r¢be l¢pve megvÀltozik Vergilius
arcszÁne; Dante f¢lelemmel magyarÀzza a sÀpadtsÀgÀt. Vergilius kijelenti, hogy a szÀnalom viszi elûre, ¢s hogy maga is a kÀrhozottak k´z¢ tartozik (àe di questi cotai son io
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medesmoÊ).4 Dante igyekszik titkolni e vallomÀs hallatÀn tÀmadt r¢m¡let¢t, vagy irgalmasnak akar mutatkozni, ¢s sorolni kezdi a megtisztelû cÁmeket: àDimmi, maestro mio,
dimmi, segnore.Ê5 SÂhajok, a kÁn n¢lk¡li fÀjdalom sÂhajai reszkettetik a levegût; Vergilius elmondja, hogy azoknak a PoklÀban vannak, akik a kinyilatkoztatott Hit elûtt
¢ltek; n¢gy nagy Àrny ¡dv´zli ûket; se bÃ, se ´r´m nem ¡l arcukon; Hom¢rosz, Horatius, Ovidius ¢s Lucanus Àll elûtt¡k, Hom¢rosz jobbjÀban szablya, ami eposzbeli elsûs¢g¢t jelk¢pezi. A jeles szellemek egyenrangÃ tÀrsk¢nt k´sz´ntik Dant¢t, s elvezetik
´r´k hajl¢kukba, egy kast¢lyba, melyet h¢t magas fal fog k´r¡l (a h¢t szabad müv¢szet
vagy a hÀrom isteni ¢s a n¢gy sarkalatos er¢ny) meg egy kis cs´rgeteg (a f´ldi javak
vagy az ¢kesszÂlÀs), s Ãgy mennek Àt rajta, mint a szilÀrd f´ld´n. Csupa nagysÀg lakik
a kast¢lyban; gy¢r szavuk finoman szÂl; lassÃ szem¡k elm¢lÀz. Titokzatos z´ld r¢t borÁtja a kast¢ly udvarÀt; egy dombtetûrûl Dante megpillant sok antik ¢s bibliai hûst,
akÀrcsak egy-egy mohamedÀnt is (àAvero−s, che 'l gran comento feoÊ).6 N¢melyik¡ket kiemeli egy-egy eml¢kezetes vonÀs (àCesare armato con li occhi grifagniÊ);7 mÀsokat felnagyÁt a magÀny (àe solo, in parte, vidi 'l SaladinoÊ);8 rem¢nytelen vÀgyÂdÀs az ¢let¡k: nem
szenvednek, de tudjÀk, hogy Isten kirekesztette ûket. Az ¢neket egy szÀraz n¢vsor zÀrja, mely inkÀbb tÀj¢koztatÂ, mintsem megkapÂ.
Az AtyÀk TornÀcÀnak megk¡l´nb´ztet¢se ä ezt çbrahÀm kebel¢nek is nevezik (LUKçCS , 16, 22) ä a megkereszteletlen csecsemûk lelk¢nek szÀnt LimbustÂl k´zkeletü teolÂgiai t¢tel: az ellenben ä Francesco Torraca szerint ä Dante lelem¢nye, hogy er¢nyes
pogÀnyokat helyez erre a helyre vagy helyekre. Mostoha korÀnak borzalmait enyhÁtendû a dicsû rÂmai mÃltban keresett mened¢ket a k´ltû. K´nyv¢ben m¢ltÂ eml¢ket
akart ÀllÁtani ama kornak, de ä Guido Vitali megfogalmazÀsÀval ¢lve ä nem tehette
meg, hogy nem vesz tudomÀst arrÂl, hogy az antik vilÀg tÃlzott hangsÃlyozÀsa nem
szolgÀlja hitelvi c¢ljait. Hûsei megment¢s¢re Dante nem szÀllhatott szembe a Hittel;
k¢pzelete egyfajta negatÁv Pokolba helyezte ûket, megvonta tûl¡k Isten mennyb¢li lÀtvÀnyÀt ¢s birtoklÀsÀt, ¢s egy¡tt ¢rzett titokzatos sorsukkal. °vekkel k¢sûbb, amikor Jupiter eg¢t alkotta meg, m¢g visszat¢r ehhez a dilemmÀhoz. Boccaccio azt Árja, hogy
Dante szÀmüzet¢se miatt a POKOL VII. ¢s VIII. ¢neke k´zt hosszÃ idûre megszakÁtotta
a munkÀt: lehet, hogy Ágy volt ä ezt sejteti vagy bizonyÁtja a k´vetkezû sor: àIo dico,
seguitando, ch'assai primaÊ9 ä, de az sokkal fontosabb, hogy mekkora a k¡l´nbs¢g a kast¢lyrÂl szÂlÂ ¢nek ¢s az azt k´vetû r¢szek k´z´tt. Az V. ¢nekben Dante halhatatlan
szavakat adott Francesca da Rimini szÀjÀba; vajon micsoda szavakkal szÂlaltatta volna
meg az elûzû ¢nekben Arisztotel¢szt, H¢rakleitoszt vagy Orpheuszt, ha elûbb esz¢be
jutott volna ez a fogÀs. AkÀr tudatosan jÀrt el, akÀr nem, n¢masÀguk n´veli a rettenetet, s elûny¢re van a jelenetnek. Ezt jegyzi fel Benedetto Croce: àAz ûskast¢lyban a nagysÀgok ¢s b´lcsek k´z´tt sivÀr leÁrÀs foglalja el a megtorpant k´lt¢szet hely¢t. Az ¢rzelmek ä csodÀlat,
tisztelet, m¢labÃ ä jelz¢sszerüen vannak jelen, nincsenek megjelenÁtve.Ê (LA POESIA DI DANTE,
1920.) A kommentÀtorok rÀmutattak arra az ellentmondÀsra, hogy a kast¢ly ¢pÁtm¢nye k´z¢pkori, a lakÂi pedig az antik vilÀgbÂl valÂk; a r¢szleteknek ez a fajta ´sszeÀllÁtÀsa, illetve ´sszezavarÀsa jellemzû a korabeli fest¢szetre, s k¢ts¢gkÁv¡l erûsÁti a jelenet
Àlombelis¢g¢t.
A IV. ¢nek terv¢be ¢s kivitelez¢s¢be sok-sok szempontot beleszûtt Dante, k´zt¡k
n¢hÀny teolÂgiai jellegüt. Az AENEIS buzgÂ olvasÂjak¢nt az ElÁziumra vagy e boldog
mezûk k´z¢pkori vÀltozatÀra k¢pzelte el a holtakat; abbÂl a sorbÂl, hogy àin loco aperto,
luminoso e altoÊ,10 elûbukkan annak a sÁrhalomnak a k¢pe, amelyrûl Aeneas megpillantotta a rÂmaiakat, akÀrcsak a largior hic campos aether. Dogmatikai okok k¢sztett¢k
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Dant¢t, hogy a Pokolba helyezze az ûskast¢lyt. Mario Rossi Ãgy lÀtja, hogy a forma ¢s
a po¢zis, a mennyei intuÁciÂ ¢s az iszonytatÂ Át¢let ´ssze¡tk´z¢s¢ben felfedezhetû az
¢nek belsû egyenetlens¢ge ¢s nem egy ellentmondÀs gy´kere is. Egyik sorban az Àll,
hogy a sÂhajok ´r´kk¢ reszkettetik a levegût; a mÀsikban pedig, hogy se bÃ, se ´r´m
nem ¡l az arcokon. A k´ltû m¢g nincs lÀtnoki k¢pess¢g¢nek telj¢ben. Ennek a relatÁv
sutasÀgnak a k´vetkezm¢nye az a merevs¢g, ami meghatÀrozza a kast¢ly ¢s a lakÂk,
illetve foglyok pÀratlan borzalmÀt. Valamik¢ppen szÀnalmas viaszmÃzeumra eml¢keztet ez a b¢k¢s hely: Caesar fegyvert hord ¢s unatkozik, Lavinia mind´r´kre apja
mellett ¡l, nem k¢ts¢ges, hogy ott a holnap ¢ppolyan lesz, mint a ma, s amilyen a tegnap s minden mÃltb¢li nap volt. A PURGATñRIUM egy k¢sûbbi szakasza m¢g azt is hozzÀteszi, hogy a k´ltûÀrnyak11 irodalmi vitÀkkal t´ltik ´r´kk¢valÂsÀgukat, hiszen a pokolban tilos Árniuk.
Most, hogy megvizsgÀltuk a kast¢ly borzalmassÀgÀnak technikai, azaz nyelvi okait,
lÀssuk a lelki indÁt¢kÀt. Egy Istennel foglalkozÂ teolÂgus bizonyÀra azt mondanÀ, hogy
Istennek a tÀvoll¢te mÀr ´nmagÀban is elegendû, hogy a kast¢ly borzalmat keltsen.
TalÀn elismern¢, hogy k´zeli rokonsÀgban Àll azzal a terzinÀval, amely a f´ldi dicsûs¢g
hiÃsÀgÀt Ágy fogalmazta meg:
àNon ª il mondan romore altro ch'un fiato
di vento, ch'or vien quinci e or vien quindi,
e muta nome perch¢ muta lato.Ê12
°n szem¢lyes indÁt¢kot v¢lek itt felfedezni. A SZíNJçT°K -nak ebben a r¢sz¢ben Hom¢rosz, Horatius, Ovidius ¢s Lucanus valÂjÀban Dant¢nak egy-egy kivetÁtett vagy elk¢pzelt alakja, s û Ãgy ¢rezte, hogy k¢pess¢gek vagy teljesÁtm¢ny dolgÀban nem marad
el az emlÁtett nagysÀgok m´g´tt. Alakjuk azt jelk¢pezi, hogy mi volt akkor Dante ´nmaga szÀmÀra, ¢s hogy vÀrhatÂan mi lesz majd belûle a vilÀg szÀmÀra: hÁres k´ltû.
Tisztelet ´vezte, nagy Àrnyak mind, akik beengedik konklÀv¢jukba Dant¢t:
àch'e' s− mi fecer de la loro schiera,
s− ch'io fui sesto tra cotanto senno.Ê13
Valamennyien Dante im¢nt kezdûd´tt ÀlmÀnak figurÀi, s alig k¡l´nb´ztethetûk
meg az ÀlomlÀtÂtÂl. Sz¡ntelen¡l irodalomrÂl besz¢lnek (mi mÀst is tehetn¢nek?). OlvassÀk az ILIçSZ -t vagy a PHARSALIç -t, vagy ¢pp a SZíNJçT°K -ot ÁrjÀk; mindegyik¡k
mestere a müv¢szetnek, m¢gis a pokolban vannak, mert Beatrice elfeledte ûket.
Ugolino Àlprobl¢mÀja
Nem olvastam m¢g el minden Dante-kommentÀrt (mÀs sem), de gyanÁtom, hogy a
POKOL utolsÂ elûtti ¢nek¢nek hÁres 75. sora az¢rt lett ilyen probl¢mÀs, mert ´sszekevert¢k benne a müv¢szetet a valÂsÀggal. Az emlÁtett sorban a pisai Ugolino elmes¢li,
hogyan haltak meg a fiai az °hs¢g tornyÀban, majd kijelenti, hogy erûsebb volt az
¢hs¢g, mint a bÀnat (àPoscia, pi· che 'l dolor, pot¢ 'l digiunoÊ).14 Az im¢nti vÀd nem illeti
Dante r¢gebbi kommentÀtorait, akik nem lÀttak probl¢mÀt ebben a sorban, hiszen
mindannyian Ãgy ¢rtelmezt¢k, hogy nem a bÀnat, hanem az ¢hs¢g v¢gzett UgolinÂval. Geoffrey Chaucer is Ágy Árja le a t´rt¢netet a CANTERBURY MES°K-ben k´z´lt kivonatban.
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LÀssuk m¢g egyszer a jelenetet. A kilencedik k´r jeges m¢ly¢n Ugolino Ruggieri
degli Ubaldini ¢rsek koponyÀjÀt rÀgja sz¡ntelen, s v¢res szÀjÀt az elkÀrhozott hajÀba
t´rli. Felemeli a szÀjÀt ä nem az arcÀt ä ama sz´rnyü lakomÀbÂl, s elmondja, hogy
elÀrulta ¢s gyerekest¡l b´rt´nbe vetette ût Ruggieri. A t´ml´c keskeny ablakÀn sokszor
lÀtta, hogyan nû ¢s fogy a hold, mÁgnem egy ¢jszaka azt Àlmodta, hogy Ruggieri ki¢hezett vadÀszkutyÀkkal üz egy farkast ¢s a k´lykeit egy hegyoldalon. Napkeltekor
kalapÀcs¡t¢seket hall: lezÀrjÀk a toronykaput. SzÂtlanul telik el egy nap ¢s egy ¢jszaka.
Ugolino k¢ts¢gbees¢s¢ben az ´kl¢t rÀgja; a fiai azt hiszik, hogy ¢hs¢g¢t csillapÁtja, s
felkÁnÀljÀk neki a test¡ket, azt, amit UgolinÂtÂl kaptak. Az ´t´dik s hatodik napon a
szeme elûtt halnak meg egymÀs utÀn a gyerekei. Ugolino megvakul, szÂlongatja, siratja ¢s kez¢vel keresi a halottait; aztÀn t´bbre ment az ¢hs¢g, mint a bÀnat.
MÀr emlÁtettem, hogyan ¢rtelmezt¢k ezt a passzust az elsû kommentÀtorok. Ezt Árja
Rambaldi de Imola a XIV. szÀzadban: àMintegy azt mondja, hogy az ¢hs¢g gyûzte le azt,
akit a nagy fÀjdalom nem tudott megt´rni, se meg´lni.Ê K¢sûbb osztja ezt a v¢lem¢nyt Francesco Torraca, Guido Vitali ¢s Tommaso Casini. Torraca d´bbenetet ¢s lelkiismeretfurdalÀst hall ki Ugolino szavaibÂl; Casini oda lyukad ki, hogy àModern ¢rtelmezûk spekulÀlÀsa szerint Ugolino v¢g¡l evett gyermekeinek a test¢bûl, ami a term¢szetnek ¢s a t´rt¢netnek
is ellentmondÂ felt¢telez¢sÊ, ¢s meddûnek tartja a vitÀt. Benedetto Croce is hasonlÂk¢ppen gondolkodik, s az a v¢lem¢nye, hogy a k¢t felfogÀs k´z¡l a hagyomÀnyos ¢rtelmez¢s a logikusabb ¢s a valÂszÁnübb. Bianchi ä nagyon jÂzanul ä Ágy fogalmaz: àMÀsok
¢rtelmez¢se szerint Ugolino megette gyermekeinek a test¢t, ami ugyan nem valÂszÁnü, de nem
zÀrhatÂ ki.Ê Luigi Pietrobono azt mondja (rÀ m¢g visszat¢rek), hogy a k¢rd¢ses verssor
szÀnd¢kosan titokzatos.
Mielûtt magam is bekapcsolÂdn¢k ebben az inutile controversiÀba, hadd Àlljak meg
egy pillanatra annÀl a pontnÀl, hogy a gyerekek egyk¢nt felkÁnÀltÀk a test¡ket. Arra
k¢rik apjukat, hogy vegye vissza a testet, amit tûle kaptak:
à...tu ne vestisti15
queste misere carni, e tu le spoglia.Ê15
GyanÁtom, hogy a fiÃk k¢r¢se kÁnosnÀl is kÁnosabb a mü csodÀlÂinak a szÀmÀra. De
Sanctis (STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, IX) egymÀstÂl el¡tû k´ltûi k¢pek szokatlan ´sszekapcsolÀsÀt dics¢ri; D'Ovidio azt ÀllÁtja, hogy àa gyermeki bÀtorsÀg e remek ¢s
megfontolt bemutatÀsa szinte megsemmisÁt bÀrminemü kritikÀtÊ. Nekem az a v¢lem¢nyem,
hogy ez a r¢sz a SZíNJçT°K -ban fellelhetû kev¢s valÂtlansÀg egyike. InkÀbb illen¢k Malvezzi tollÀhoz vagy GraciÀn ûskultuszÀhoz, mintsem ehhez a k´ltem¢nyhez. Lehetetlen, Ãgy lÀtom, hogy Dante ne ¢rezte volna e sorok hamissÀgÀt, amit m¢g az is fokozott,
hogy a n¢gy gyermek szinte kÂrusban, egyszerre hÁvta lakomÀzni az ¢hezût. Lesz, aki
azt gondolja, hogy ezt a hazugsÀgot Ugolino talÀlta ki, mert Ágy akarta utÂlag igazolni
(vagy sejtetni) a tett¢t.
T´rt¢neti szempontbÂl nyilvÀnvalÂan megvÀlaszolhatatlan az a k¢rd¢s, hogy 1289.
februÀr elsû napjaiban evett-e Ugolino della Gherardesca emberhÃst vagy sem. Eszt¢tikai vagy irodalmi szempontbÂl eg¢szen mÀs a helyzet. így lehet megfogalmazni a
k¢rd¢st: Az volt-e Dante szÀnd¢ka, hogy azt gondoljuk, hogy Ugolino (a Pokolban s
nem a t´rt¢netben szereplû Ugolino) megette sajÀt gyermekeinek a hÃsÀt? MegkockÀztatom a vÀlaszt: Dante szÀnd¢ka nem az volt, hogy ezt gondoljuk, hanem hogy ezt
gyanÁtsuk. 16 A bizonytalansÀg hozzÀ az egyik eszk´ze. Ugolino az ¢rsek koponyÀjÀt
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rÀgja; Ugolino ¢les agyarÃ kutyÀkrÂl Àlmodik, akik megsebzik a farkast (à...e con l'agute
scane / mi parea lor veder fender li fianchiÊ).17 Ugolino k¢ts¢gbees¢s¢ben az ´kl¢t harapdÀlja; Ugolino hallja, hogy gyermekei valÂszÁnütlen¡l felkÁnÀljÀk neki a test¡ket; Ugolino elmondja ama k¢t¢rtelmü verssort, aztÀn tovÀbb rÀgja az ¢rsek koponyÀjÀt. Ez a
cselekv¢ssor sejteti vagy jelk¢pezi sz´rnyü tett¢t. Kettûs funkciÂja van: azt a hatÀst kelti, hogy a t´rt¢net r¢sze, s egyben elûrevetÁti a j´vût.
Robert Louis Stevenson szerint (ETHICAL STUDIES , 110) a k´nyvek hûsei merû szÂf¡z¢rek; bÀrmennyire szents¢gt´r¢snek hangzik is, ennyibûl Àll, nem t´bbûl, Akhilleusz ¢s Peer Gynt, Robinson Crusoe ¢s Don Quijote. S ennyibûl Àllnak a f´ldet kormÀnyzÂ egykori hatalmassÀgok: Nagy SÀndor ¢s Attila is egy-egy szÂf¡z¢r. UgolinÂrÂl
azt mondhatjuk, hogy egy harminc terzinÀbÂl ÀllÂ sz´veg. Bele kell-e venn¡nk ebbe
a sz´vegbe a kannibalizmus elem¢t? Ism¢tlem, hogy csak gyanÁthatjuk ä bizonytalanul
¢s f¢lelemmel ä a dolgot. Ugolino sz´rnyü tette kev¢sb¢ borzaszt el, ha ÀllÁtjuk vagy
tagadjuk, mint ha sejtetj¡k.
Az a v¢lem¢ny, hogy Egy k´nyv nem mÀs, mint a benne l¢vû szavak ´sszess¢ge, k´nnyen
lapos axiÂmÀnak tünhet. M¢gis mindannyian hajlamosak vagyunk elhinni, hogy l¢tezik tartalomtÂl elvÀlaszthatÂ forma, s hogy egy Henry Jamesszel folytatott tÁzperces
besz¢lget¢s feltÀrnÀ A CSAVAR FORDUL EGYET àigaziÊ cselekm¢ny¢t. ögy gondolom,
ez nem felel meg az igazsÀgnak; Ãgy gondolom, hogy Dante csupÀn annyit tudott UgolinÂrÂl, mint amennyit a terzinÀi is elmondanak rÂla. Schopenhauer azt mondta, hogy
fû müv¢nek elsû k´tet¢ben egyetlen gondolatot fejt ki, s hogy sehogy sem tudta azt
r´videbben megÁrni. Dante ennek ¢pp a fordÁtottjÀt mondhatta volna: a vitatott terzinÀkba beleÁrt mindent, ami k¢pzelet¢ben ¢lt UgolinÂrÂl.
A valÂ idûben, a t´rt¢nelemben valahÀnyszor k¡l´nb´zû lehetûs¢gek el¢ ker¡l az
ember, kivÀlaszt k´z¡l¡k egyet, s a t´bbit elt¡nteti vagy veszni hagyja; nem Ágy a müv¢szet k¢t¢rtelmü idej¢ben, amely a rem¢ny ¢s a felejt¢s idej¢vel rokon. Ebben az idûben Hamlet egyszerre b´lcs ¢s bolond.18 Az °hs¢g s´t¢tlû tornyÀban Ugolino fel is
falja meg nem is szeretteinek a holttest¢t, s ¢pp ebbûl a k¡l´n´s anyagbÂl, ebbûl az
ide-oda billenû pontatlansÀgbÂl, bizonytalansÀgbÂl Àll az alakja. Ilyennek, e k¢t egyformÀn lehets¢ges gy´trelemmel Àlmodta ût meg Dante, s ilyennek ÀlmodjÀk majd az
elj´vendû nemzed¢kek is.
Od¡sszeusz utolsÂ utazÀsa
A SZíNJçT°K t´bb szakaszÀnak f¢ny¢ben szeretn¢m Ãjra szem¡gyre venni azt a titokzatos t´rt¢netet, amelyet Dante Od¡sszeusszal mondat el a POKOL-ban (XXVI,
90ä142). A csalÂk b¡ntet¢s¢re szolgÀlÂ k´r zord bugyrÀban, egy k¢tÀgÃ lÀngban ¢g
mind´r´kre Od¡sszeusz ¢s Diom¢d¢sz. Vergilius k¢rd¢s¢re, hogy hol ¢rte ûket a halÀl, Od¡sszeusz elmes¢li, hogy miutÀn elhagyta Kirk¢t, aki t´bb mint egy ¢vig tartotta
fogva GaetÀn, semmi sem gyûzte le lelk¢nek szenved¢ly¢t ä se a kisfia irÀnti gyeng¢ds¢g, se a Laert¢sz irÀnti k´ny´r¡let, se a P¢nelop¢ irÀnti szerelem ä, hogy vilÀgot lÀsson, s megismerje az emberi hibÀkat ¢s er¢nyeket. N¢hÀny megmaradt, hü leg¢ny¢vel
nekivÀgott utolsÂ gÀlyÀjÀn a tengernek; s meg´regedv¢n el¢rtek a szoroshoz, hol Herkules emelte oszlopÀt. A becsvÀgynak, avagy a vakmerûs¢gnek azon a hatÀrÀn, amit
egy isten jel´lt ki, Od¡sszeusz arra buzdÁtotta a tÀrsait, hogy derÁts¢k fel a n¢ptelen
vilÀgot, az ismeretlen ellenlÀbas tengereket. Eml¢keztette ûket a szÀrmazÀsukra meg
arra, hogy nem tengeni sz¡lettek, mint az Àllat, hanem tudni ¢s haladni elûre. Nyugatnak, majd d¢lnek hajÂztak, s lÀttÀk a d¢li f¢lteke minden csillagÀt. ¹t hÂnapon Àt
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eveztek az ÂceÀnon, azutÀn egy nap megpillantottak egy hegyet, mely barnÀllott a
messzes¢gtûl. Olyan magas hegyet m¢g sosem lÀttak, ´r¡lt is a lelk¡k. ¹r´m¡kbûl
azonban egykettûre gyÀsz lett, mert vihar tÀmadt, mely hÀromszor megcsavarta a hajÂt, negyedszerre meg ä Valaki Ágy akarta ä els¡llyesztette, s fej¡k f´l´tt bezÀrta a vizet.
Ez hÀt Od¡sszeusz t´rt¢nete. Sok kommentÀtor ä a Firenzei AnonymustÂl Raffaele
Andreoliig ä szerzûi kit¢rûnek tartja. ögy lÀtjÀk, hogy Od¡sszeusz ¢s Diom¢d¢sz ä
mint csalÂk ä a csalÂk v´lgy¢ben bünhûdnek (àe dentro da la lor fiamma si geme / l'agguato
del caval...Ê),19 s hogy Od¡sszeusz utazÀsa csupÀn egy kis szÁnes epizÂd. Tommaseo
ezzel szemben a CIVITAS DEI egyik passzusÀt id¢zi ä talÀlt volna hozzÀ egy mÀsikat
Alexandriai Kelemenn¢l ä, mely tagadja, hogy az ember eljuthat a f´ld alulsÂ r¢sz¢re;
Casini ¢s Pietrobono k¢sûbb szents¢gt´rûnek b¢lyegzik az utazÀst. ValÂ igaz, hogy az
a hegy, amelyet megpillant a g´r´g, mielûtt elnyeln¢ ût a hullÀmsÁr, a PurgatÂrium
szents¢ges hegye, amit halandÂ sosem lÀthat (PURGATñRIUM , I, 130ä132). TalÀlÂan
jegyzi meg Hugo Friedrich: àAz utazÀs katasztrÂfÀhoz vezet, s ez itt nem csupÀn hajÂssors,
hanem Isten szava.Ê (ODYSSEUS IN DER H¹LLE , Berlin, 1942.)
Od¡sszeusz bolondnak (folle) nevezi a t´rt¢net¢ben az utazÀst; a PARADICSOM
XXVII. ¢nek¢ben is talÀlhatÂ utalÀs Od¡sszeusz bolond vagy f¢lelmetes utazÀsÀra
(varco folle d'Ulisse). Ugyanezt a mell¢knevet hasznÀlja Dante a s´t¢tlû erdûben, amikor
Vergilius ijesztû indÁtvÀnyÀra vÀlaszol (àtemo che la venuta non sia folleÊ),20 s nem v¢letlen
ez az ism¢tl¢s. Mikor Dante arra a partszeg¢lyre l¢p, amit Od¡sszeusz halÀla elûtt megpillantott, azt mondja, hogy ott m¢g senki sem hajÂzott Ãgy, hogy vissza is t¢rt volna;
majd hozzÀteszi, hogy Vergilius meg´vezte egy sÀssal àcom' altrui piacqueÊ:21 pontosan
azokat a szavakat hasznÀlja, amiket Od¡sszeusz mondott utazÀsÀnak gyÀszos v¢g¢rûl.
Carlo Steiner ezt Árja: àNem gondolt-e itt Dante Od¡sszeuszra, aki ¢pp e part lÀttÀn halt meg?
Bizony gondolt. Csak hÀt Od¡sszeusz az¢rt prÂbÀlt meg eljutni oda, mert bÁzott az erej¢ben, s le
akarta d´nteni az embernek szabott hatÀrokat. Dante, e modern Od¡sszeusz ellenben gyûztesk¢nt
l¢p a partra, csupa alÀzat, ¢s nem a gûg, hanem a kegyelem Àltal megvilÀgosÁtott ¢rtelem vez¢rli.Ê
August R¡egg is ugyanezt a v¢lem¢nyt hangoztatja (JENSEITSVORSTELLUNGEN VOR
DANTE , II, 114): àOd¡sszeuszhoz hasonlÂan Dante is kalandor, aki ismeretlen utakon jÀr,
olyan tÀjakra kalandozik, amiket m¢g nem lÀtott halandÂ, s a legnehezebb, a legtÀvolabbi c¢lokat
kÁs¢rli meg el¢rni. De ezzel ki is mer¡l a hasonlÂsÀguk. Od¡sszeusz sajÀt feje szerint, sajÀt kockÀzatÀra vÀg bele a tiltott kalandba; Dante magasabb erûkre hagyatkozik.Ê
Ezt a megk¡l´nb´ztet¢st a SZíNJçT°K k¢t hÁres szakasza is igazolja. Az egyik az a
r¢sz, amelyben Dante m¢ltatlannak tartja magÀt a hÀrom tÃlvilÀgi birodalom bejÀrÀsÀra (àIo non En©a, io non Paulo sonoÊ),22 Vergilius pedig bevallja, hogy milyen feladatot
bÁzott rÀ Beatrice; a mÀsik az a passzus, amelyben Cacciaguida a k´ltem¢ny k´zreadÀsÀt javasolja (PARADICSOM , XVII, 100ä142). Ilyen bizonyÁt¢kok lÀttÀn k¢ptelens¢g
egyenlûs¢gjelet tenni Od¡sszeusz Pokolba vivû, szents¢gt´rû kalandja ¢s Dante vÀndorÃtja k´z¢, mely az ´r´k boldogsÀg lÀtomÀsÀhoz ¢s a legjobb ember alkotta k´nyvh´z vezet. Az egyik esem¢nysor ¢pp a fordÁtottja a mÀsiknak.
Ebben az ¢rvel¢sben azonban van egy hiba. Od¡sszeusz tettei k¢ts¢gtelen¡l azonosak Od¡sszeusz utazÀsÀval, mert Od¡sszeusz v¢g¡l is egy alany, akihez az emlÁtett tettek ÀllÁtmÀnyk¢nt rendeltetnek, Dante tettei vagy kalandja ellenben nem Dante utazÀsÀval azonos, hanem müv¢nek megÁrÀsÀval. Ez nyilvÀnvalÂ, m¢gis gyakran megfeledkeznek rÂla, mert a SZíNJçT°K elsû szem¢lyben ÁrÂdott, s a halandÂ szerzût homÀlyba borÁtotta a halhatatlan fûhûs. Dante teolÂgus volt; m¢gis gyakran Ãgy ¢rezhette, hogy semmivel sem bonyolultabb, semmivel sem kockÀzatosabb ¢s Àtkosabb
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munka Od¡sszeusz utolsÂ utazÀsÀnak a megÁrÀsa, mint a SZíNJçT°K -¢. Olyan titkokat
mer¢szelt megfogalmazni, amilyeneket a Szentl¢lek tolla ¢pp hogy csak ¢rint; lehet,
hogy vÀllalkozÀsa m¢ly¢n bün lappang. Beatrice Portinarit a Szüzh´z ¢s J¢zushoz
mer¢szelte hasonlÁtani.23 Elûlegezni mer¢szelte az UtolsÂ ít¢let d´nt¢seit a mit sem
tudÂ ¡dv´z¡lteknek; kÀrhozatra Át¢lte a szimÂniÀs pÀpÀk lelk¢t, a k´rk´r´s idû elv¢t
vallÂ, averroista Sigernek ellenben megkegyelmezett.24 Mennyit ser¢nykedett a dicsûs¢g¢rt, a mulandÂ dicsûs¢g¢rt!
àNon ª il mondan romore altro ch'un fiato
di vento, ch'or vien quinci e or vien quindi,
e muta nome perch¢ muta lato.Ê25
A sz´vegben megtalÀlhatÂk ennek az ellent¢tnek a valÂsÀgos jelei. Carlo Steiner
abban a pÀrbesz¢dben akadt rÀ egy ilyen nyomra, amelyben Vergilius eloszlatja Dante
f¢lelm¢t, s rÀveszi a pÀratlan utazÀsra. Ezt Árja Steiner: àA vita egy fikciÂ jÂvoltÀbÂl Dante
¢s Vergilius k´zt folyik, pedig valÂjÀban az Dante fej¢ben jÀtszÂdott le, akkor, amikor m¢g nem
d´nt´tte el, hogy megÁrja-e a k´ltem¢nyt. Ugyancsak egyed¡l neki tulajdonÁthatÂ a PARADICSOM
XVII. ¢nek¢ben szereplû vita is, mely a mü k´zz¢t¢tel¢rûl szÂl. Ha k¢sz a mü, vajon k´zz¢tegye s
magÀra vonja vele ellens¢geinek a haragjÀt? Mindk¢t esetben gyûzedelmeskedett benne az ´nbecs¡l¢s ¢s a maga el¢ tüz´tt magasztos c¢l.Ê (COMMEDIA , 15.) Nos, az emlÁtett r¢szekben Dante talÀn egyfajta lelki konfliktus jelk¢pes ÀbrÀzolÀsÀt valÂsÁtotta meg; ¢n Ãgy lÀtom,
hogy Od¡sszeusz gyÀszos t´rt¢net¢ben is ugyanezt tette ä talÀn akaratlanul, talÀn semmit sem sejtve ä, ¢s hogy ¢pp ennek az ¢rzelmi t´lt¢snek k´sz´nhetû az epizÂd rendkÁv¡li hatÀsossÀga. Dante Od¡sszeusz volt, s bizonyos szempontbÂl joggal tartott
Od¡sszeusz b¡ntet¢s¢tûl.
Egy utolsÂ megjegyz¢s. Dante Od¡sszeusz-k¢pe hatott valamelyest mindk¢t angol
nyelvü irodalomra, melyek egyarÀnt kedvelik Dant¢t ¢s a tengert. Eliot azt sugallta
(elûtte meg Andrew Lang, ûelûtte pedig Longfellow), hogy Tennyson csodÀlatos
U LYSSES -e a pompÀs dantei archetÁpusbÂl ered. Tudtommal m¢g senki sem mutatott
ki annÀl m¢lyebb rokonsÀgot, mint ami a pokolb¢li Od¡sszeusz ¢s a MOBY DICK -ben
szereplû balsorsÃ kapitÀny, Ahab k´zt Àll fenn. Ez utÂbbi is sz¡ntelen virrasztÀssal ¢s
hûsk´d¢ssel okozza sajÀt veszt¢t; a cselekm¢ny fû vonala megegyezik, a befejez¢s Ãgyszint¢n, az utolsÂ szavak pedig csaknem teljesen azonosak. Schopenhauer azt Árta,
hogy ¢let¡nkben semmi sem akaratlan; e nagyszerü ÀllÀspont f¢ny¢ben a k¢t emlÁtett
fikciÂ akkor egy-egy rejtett, kusza ´ngyilkossÀg folyamata.
UtÂirat 1981-bûl. Elhangzott az a v¢lem¢ny, hogy Dante Od¡sszeusza elûrevetÁti
azoknak a hÁres felfedezûknek a k¢p¢t, akik szÀzadokkal k¢sûbb jutottak el Amerika
¢s India partjaira. De szÀzadokkal a SZíNJçT°K megÁrÀsa elûtt mÀr l¢tezett ez az embertÁpus. V´r´s Erik 985 tÀjÀn felfedezte Gr´nland sziget¢t; Leif, a fia a XI. szÀzadban
eljutott KanadÀba. Dante nem tudhatott rÂluk. Ami skandinÀv, az t´bbnyire titokzatos, olyan, mintha valami Àlom volna.
A kegyes hÂh¢r
Dante (senki elûtt nem titok) a Pokolba helyezi FrancescÀt, azutÀn v¢gtelen szÀnalommal hallgatja bün¢nek t´rt¢net¢t. Hogy lehet feloldani, hogy lehet megmagyarÀzni
ezt az ellentmondÀst? N¢gy lehets¢ges vÀlaszt vÀzolok fel.
Az elsû technikai jellegü. Dante, miutÀn meghatÀrozta a mü fû formai vonÀsait, arra
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gondolhatott, hogy a k´ltem¢ny¢bûl k´nnyen tulajdonnevek ¡res katalÂgusa vagy
merû topografikus leÁrÀs lehet, ha nem szÁnezi ki a müvet az elkÀrhozott lelkek vallomÀsÀval. Ez az ´tlet k¢sztette arra, hogy a pokol minden k´r¢be elhelyezzen egy-egy
¢rdekes, de idûben nem tÃl tÀvoli kÀrhozottat. (Lamartine-t annyira nyomasztottÀk
ezek a vend¢glelkek, hogy gazette florentine-nek nevezte a SZíNJçT°K -ot.) A vallomÀsok
persze nyugodtan lehettek patetikusak; semmit sem kockÀztatott vel¡k Dante, hiszen
a Pokolba zÀrta a t´rt¢netek elûadÂit, Ágy fel sem mer¡lhetett a gyanÃ, hogy a pÀrtjukat
fogja. Lehet, hogy ez a magyarÀzat a legvalÂszÁnübb (Croce fejtette ki ezt az ¢rvet,
mely egy po¢tikai fogalmat hÃz rÀ egy szÀraz teolÂgiai tÀrgyÃ reg¢nyre), de van benne
valami kicsinyess¢g vagy hitvÀnysÀg, s valahogy nem vÀg egybe Dante-k¢p¡nkkel. °s
nem is lehet ennyire szimpla egy olyan v¢gtelen münek az ¢rtelmez¢se, mint amilyen
a SZíNJçT°K .
A mÀsodik magyarÀzat Jung elm¢let¢re ¢pÁtve26 az Àlomb¢li alkotÀssal rokonÁtja az
irodalmi alkotÀst. Dante, aki most a mi Àlmunk, megÀlmodta Francesca b¡ntet¢s¢t,
¢s megÀlmodta sajÀt szÀnalmÀt. Azt Árja Schopenhauer, hogy Àlmunkban meglepûdhet¡nk azon, amit lÀtunk vagy hallunk, noha v¢g¡l is ott minden tûl¡nk ered; eszerint
Dante megk´ny´r¡lhetett a megÀlmodott vagy megalkotott vilÀgÀn. ögy is lehet ¢rvelni, hogy Francesca csupÀn a k´ltûi ¢n kivet¡l¢se, amint egy¢bk¢nt a poklot bejÀrÂ
utazÂk¢nt maga Dante is az. °n m¢gis hamisnak v¢lem ezt a magyarÀzatot, mert mÀs
az, hogy egy tûrûl eredezteti az ember a k´nyveket ¢s az Àlmokat, ¢s megint mÀs, hogy
megtüri a k´nyvekben az Àlmok zürzavarÀt ¢s felelûtlens¢g¢t.
A harmadik vÀlasz az elsûh´z hasonlÂan technikai jellegü. A SZíNJçT°K kibontÀsa
sorÀn Dant¢nak elûlegeznie kellett n¢hÀny esetben Isten kif¡rk¢szhetetlen akaratÀt.
CsupÀn esendû ¢rtelm¢re hagyatkozva nekilÀtott, s kitalÀlta az UtolsÂ ít¢let egyn¢mely d´nt¢s¢t. Ha csak irodalmi fikciÂk¢nt is, de kÀrhozatra Át¢lte V. Celesztint, s ¡dv´ss¢gre juttatta az ¹r´k K´rforgÀs asztrolÂgiai t¢tel¢t vallÂ Brabanti Sigert.
Ezt az eljÀrÀst azzal leplezte, hogy az igazsÀgossÀg attribÃtumÀval Árta le Istent a
POKOL-ban (àGiustizia mosse il mio alto fattoreÊ),27 magÀnak meg fenntartotta a r¢szv¢t
¢s a k´ny´r¡letess¢g jegy¢t. Elveszejtette FrancescÀt, ¢s meg is szÀnta FrancescÀt. Benedetto Croce ezt Árja: àDante teolÂgusk¢nt, hÁvûk¢nt, moralistak¢nt elÁt¢li a bün´s´ket; Àm
¢rzelmeiben nem Át¢l el ¢s nem is ment fel senkit.Ê (LA POESIA DI DANTE, 78.)28
A negyedik vÀlasz homÀlyosabb. Csak egy elûzetes magyarÀzattal ¢rthetû. Vegy¡nk
k¢t Át¢letet; az egyik: a gyilkosok meg¢rdemlik a halÀlb¡ntet¢st; a mÀsik: hogy Rogyion
Raszkolnyikov meg¢rdemli a halÀlb¡ntet¢st. Nem k¢ts¢ges, hogy nem egyen¢rt¢kü a
k¢t Át¢let. Furcsa mÂdon, ez nem az¢rt van Ágy, mert a àgyilkosokÊ konkr¢t elem benne,
Raszkolnyikov pedig absztrakt vagy k¢pzeletbeli, hanem ¢pp fordÁtva. A gyilkosok fogalma csupÀn egy ÀltalÀnosÁtÀst jel´l; Raszkolnyikov ellenben valÂsÀgos l¢ny annak,
aki olvasta a t´rt¢net¢t. A valÂsÀgban ä szoros ¢rtelemben v¢ve ä nincsenek gyilkosok;
csak egy¢nek l¢teznek, akiket a suta emberi nyelv ebbe a meghatÀrozatlan halmazba
sorol. (Ez ä ha k´vetkezetesen v¢gigvissz¡k ä Roscelinus ¢s William Occam nominalista t¢tele.) MÀsk¢pp fogalmazva: aki olvasta Dosztojevszkij reg¢ny¢t, bizonyos m¢rt¢kig Raszkolnyikov volt, s tudja, hogy a àbüntettÊ nem ´nmagÀtÂl t´rt¢nt, hanem a
k´r¡lm¢nyek kiker¡lhetetlen hÀlÂja szabta azt meg ¢s vitte v¢ghez. Maga az egy¢n,
aki ´lt, nem gyilkos, aki lopott, nem tolvaj, aki hazudott, nem sz¢lhÀmos; ezt jÂl tudjÀk
(helyesebben, ¢rzik) az elÁt¢ltek; k´vetkez¢sk¢ppen nincs b¡ntet¢s, se igazsÀgtalansÀg.
A gyilkosnak nevezett jogi fikciÂ valÂban meg¢rdemelheti a halÀlb¡ntet¢st, de az a nyomorult egy¢n nem, aki addigi ¢let¢nek t´rt¢nete ¢s ä Â, Laplace mÀrki! ä talÀn a vilÀg
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t´rt¢nete miatt ´lt. Madame de Sta©l egy hÁres mondÀsban foglalta ´ssze a fenti ¢rvel¢st: àTout comprendre c'est tout pardonner.Ê
Dante gyeng¢d szeretettel mondja el Francesca bün¢t, amelyet mindannyian elker¡lhetetlennek ¢rz¡nk. Ugyanezt ¢rezhette a k´ltû is, szemben a teolÂgussal, aki a
PURGATñRIUM -ban azt fejtette ki, hogyha minden cselekedet az ¢gtûl f¡ggne, nem
lenne t´bb¢ szabad akarat, s igazsÀgtalansÀg lenne az er¢nyek jutalmazÀsa s a v¢tkek
b¡ntet¢se.29
Dante meg¢rtû, de nem bocsÀt meg; ez a feloldhatatlan paradoxon. °n Ãgy lÀtom,
hogy Dante logikÀn tÃli megoldÀst adott rÀ. ögy ¢rezte (¢rteni nem ¢rtette), hogy
sz¡ks¢gszerüek az emberi cselekedetek, amint a cselekedetekbûl k´vetkezû ¡dv´ss¢g
vagy a kÀrhozat ´r´kk¢valÂsÀga is sz¡ks¢gszerü. Spinoza k´vetûi ¢s a sztoikusok is
tagadtÀk a szabad akaratot, Spinoza k´vetûi ¢s a sztoikusok is hirdettek erk´lcsi t´rv¢nyeket. El¢g KÀlvinra eml¢keztetn¡nk, akin¢l a decretum Dei absolutum egyeseket pokolra, mÀsokat ¡dv´ss¢gre predesztinÀl. A Sale-f¢le KORçN elûszavÀban olvasom,
hogy egy iszlÀm szekta is osztja ezt a v¢lem¢nyt.
LÀtni valÂ, hogy a negyedik vÀlasz nem oldja meg a probl¢mÀt. CsupÀn hatÀsosan
bemutatja. Az elsû hÀrom magyarÀzat logikus volt; az utolsÂ nem az, s szerintem ez
az igazi vÀlasz.
Dante ¢s az angolszÀsz lÀtnokok
A PARADICSOM X. ¢nek¢ben elmondja Dante, hogy feljutott a Nap eg¢ig, s a bolygÂ
korongjÀn ä a dantei vilÀgrendben plan¢ta a Nap ä lÀtta tizenk¢t l¢lek parÀzslÂ f¡z¢r¢t,
akik jobban t¡nd´k´ltek, mint az ¢gi f¢ny. AquinÂi TamÀs az elsû k´zt¡k, s û elsorolja
Dant¢nak a tÀrsai nev¢t; a hetedik Beda. A kommentÀtorok kifejtik, hogy Beda Venerabilisrûl van szÂ, aki Jarrow monostorÀban volt diakÂnus, s a HISTORIA ECCLESIASTICA GENTIS ANGLORUM szerzûje.
AngliÀnak ez a VIII. szÀzadban ÁrÂdott elsû t´rt¢nete a cÁmben szereplû jelzû ellen¢re t´bb, mint egyhÀzt´rt¢net. Egy lelkiismeretes tudÂs, egy müvelt f¢rfiÃ megindÁtÂ, szem¢lyes hangÃ müve. Beda jÂl tudott latinul, olvasott g´r´g¡l, tolla hegy¢rûl
gyakran elûtünt egy-egy Vergilius-sor. Minden ¢rdekelte: a vilÀgt´rt¢nelem, az íRçS
exeg¢zise, a zene, a retorikai alakzatok,30 a helyesÁrÀs, a szÀmrendszerek, a term¢szettudomÀnyok, a teolÂgia, a latin k´lt¢szet ¢s az angolszÀsz k´lt¢szet is. Egyvalamirûl
azonban m¢lyen hallgat. Amikor beszÀmolt azokrÂl a fÀradsÀgos missziÂs harcokrÂl,
amelyek v¢g¡l is elfogadtattÀk J¢zus hit¢t Anglia germÀn kirÀlysÀgaiban, Beda elv¢gezhette volna ugyanazt a munkÀt a szÀsz pogÀnysÀg ¢rdek¢ben, amit ´t ¢vszÀzaddal
k¢sûbb Snorri Sturluson tett meg a pogÀny SkandinÀviÀ¢rt. Nem esett volna csorba
müv¢nek kegyes c¢ljÀn, ha leÁrta vagy felvÀzolta volna ûseinek a mitolÂgiÀjÀt. Beda
tudatosan tekintett el tûle. NyilvÀnvalÂ, hogy mi¢rt: tÃl k´zeli volt m¢g a germÀnok
vallÀsa vagy mitolÂgiÀja. Beda el akarta azt felejteni; azt akarta, hogy az û AngliÀja is
elfelejtse. MÀr sosem tudjuk meg, hogy Hengist isteneire halÀl vÀr-e, se azt, hogy azon
a rettenetes napon, amikor majd farkasok faljÀk fel a napot ¢s a holdat, ÃtjÀra indul-e
a j¢gbirodalombÂl a halottak k´rm¢bûl k¢szÁtett hajÂ. MÀr sosem tudjuk meg, hogy
azok a letünt istens¢gek panteont alkottak-e, vagy pedig mint Gibbon v¢lte, csupÀn
kezdetleges barbÀr babonÀk voltak. AzonkÁv¡l, hogy minden kirÀlyi genealÂgiÀban
emlÁti a cuius pater Voden kultikus mondÀst, s feljegyzi egy Âvatos kirÀlynak az eset¢t,
aki J¢zusnak is tartott egy oltÀrt, meg egyet ä egy kisebbet ä az ´rd´g´knek is, Beda
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nem sokat tett a germanistÀk kÁvÀncsisÀgÀnak a kiel¢gÁt¢s¢re. Az egyenes vonalÃ, kronologikus beszÀmolÂjÀtÂl azonban el-elkalandozott, s Dant¢t elûrevetÁtû tÃlvilÀgi lÀtomÀsokat jegyzett le.
Id¢zz¡nk fel egyet. Fursey, Árja Beda, Ár aszk¢ta volt, aki mÀr sok szÀszt megt¢rÁtett.
Egy betegs¢ge alkalmÀval elragadtÀk a lelk¢t az angyalok, s felment a mennybe. Ahogy
emelkedett, n¢gy, egymÀshoz nagyon hasonlÂ t¡zet lÀtott, amelyektûl v´r´sl´tt az
amÃgy fekete levegû. Az angyalok ¢rt¢s¢re adtÀk, hogy az a n¢gy tüz em¢szti majd el
a vilÀgot, ¢s hogy ViszÀly, GonoszsÀg, HazugsÀg ¢s KapzsisÀg a nev¡k. A t¡zek mind
nagyobbak lettek, majd egyes¡ltek, ¢s el¢rt¢k Furseyt; az megrettent, de az angyalok
megnyugtattÀk: àNem ¢get meg a tüz, melyet nem te gyÃjtottÀl.Ê ögy is lett, az angyalok
sz¢tvÀlasztottÀk a lÀngokat, ¢s Fursey eljutott a mennyorszÀgba, ahol csodÀlatos dolgokat lÀtott. MiutÀn visszat¢rt a f´ldre, mÀsodjÀra is el¢rte ût a fenyegetû tüz: kihajÁtott
belûle egy ´rd´g egy elkÀrhozott, ¢gû lelket, s megperzselte vele Fursey jobb vÀllÀt ¢s
ÀllÀt. így szÂlt hozzÀ egy angyal: àMost meg¢get a tüz, melyet te gyÃjtottÀl. Elfogadtad a
f´ld´n egy bün´s ruhÀjÀt; most el¢r az û b¡ntet¢se.Ê Fursey ¢lete v¢g¢ig a test¢n hordozta
a lÀtomÀs stigmÀit.
Beda egy mÀsik lÀtomÀsa egy Drycthelm nevü, northumbriai emberrûl szÂl. T´bbnapi betegs¢g utÀn, alkonyatkor meghalt Drycthelm, pirkadatkor azonban vÀratlanul
feltÀmadt. A feles¢ge virrasztott mellette; Drycthelm elûadta, hogy valÂban a holtak
k´z¡l tÀmadt fel, s hogy attÂl fogva Ãj ¢letet kezd. ImÀdkozott, majd hÀrom r¢szre
osztotta a vagyonÀt, az elsût a feles¢g¢nek adta, a mÀsodikat a gyerekeinek, az utolsÂt,
a harmadikat pedig a szeg¢nyeknek. BÃcsÃt vett mindenkitûl, s kolostorba vonult,
ahol is m¢rt¢ktartÂ ¢let¢vel adta bizonysÀgÀt mindannak a sok vonzÂ ¢s ijesztû dolognak, ami halÀlÀnak ¢jszakÀjÀn tÀrult el¢, s amit Ágy adott elû: àEgy t¡nd´klû arcÃ, ragyogÂ
ruhÀzatÃ vezetûm volt. SzÂtlanul haladtunk, azt hiszem, ¢szakkeletnek. Eljutottunk egy m¢ly,
sz¢les, v¢gtelen v´lgybe; balra tüz lÀngolt, jobbra j¢gesû ¢s hÂ kavargott. A sz¡ntelen vihar ide-oda
hÀnyta a tem¢rdek bünhûdû lelket, Ãgyhogy a sok nyomorult, aki az ´r´k tüz elûl igyekezett menek¡lni, nyomban a j¢ghideg oldalon talÀlta magÀt, ¢s nem volt megÀllÀs. Azt hittem, hogy az
a kegyetlen tÀj¢k talÀn a pokol, de az elûttem haladÂ alak figyelmeztetett: M¢g nem vagy a
Pokolban. Ment¡nk tovÀbb, egyre s´t¢tebb lett, ¢s ¢n semmi mÀst nem lÀttam, csak a vezetûm
f¢nylû ruhÀjÀt. Egy m¢ly szakad¢kbÂl szÀmtalan fekete tüzk´r szÀllt fel, aztÀn visszahanyatlott.
Magamra hagyott a kÁs¢rûm: ott maradtam egyed¡l azok k´zt a lelkekkel teli, szakadatlanul gyürüzû k´r´k k´zt. Büz szÀllt fel a szakad¢kbÂl. A retteg¢stûl f´ldbe gy´kerezett a lÀbam, aztÀn egy
kis idû utÀn ä nekem egy ´r´kk¢valÂsÀgnak tünt ä, egyszerre csak k¢ts¢gbeesett jajgatÀst meg
nyers vihogÀst hallottam a hÀtam m´g¡l, akÀrha fogsÀgba esett ellens¢get heccelne a t´meg. Egy
k´ny´rtelen, ujjongÂ ´rd´gcsapat ´t testv¢rlelket vonszolt a s´t¢t lyuk k´zep¢be. Az egyik pap mÂdjÀra tonzÃrÀt viselt, a mÀsik egy nû volt. Eltüntek a m¢lyben; egybefolyt az emberi jajszÂ ¢s az
´rd´gi kacaj, a f¡lembe m¢g sokÀig csengett a zürzavaros ricsaj. A tüz m¢ly¢rûl egyszerre csak
fekete szellemek bukkantak elû, s k´r¡lfogtak: elr¢misztettek a szem¡kkel ¢s a lÀngjukkal, de nem
mer¢szeltek hozzÀm ¢rni. Nem is tudtam, hogy v¢dekezzem ott, a s´t¢tben, csupa ellens¢g k´zt.
Feltünt az Ãton egy csillag, mind nagyobb lett, k´zeledett. Sz¢tfutott az ´rd´ghad, s lÀttam, hogy
az ¢n angyalom az a csillag. Jobbra vette az irÀnyt, s elindultunk d¢lnek. Kijutottunk a s´t¢tbûl
a vilÀgosra, a vilÀgosrÂl pedig a f¢nyre, s megpillantottam egy v¢gtelen magas ¢s sz¢les falat.
Nem volt se ablaka, se ajtaja, nem is ¢rtettem, mi¢rt igyekezt¡nk a t´v¢hez. Hirtelen, magam sem
tudom, hogyan, fenn voltunk a tetej¢n, s ott megpillantottam egy hatalmas, virÀgzÂ r¢tet, melynek
illata eloszlatta a pokoli vermek büz¢t. Feh¢rbe ´lt´z´tt emberek n¢pesÁtett¢k be a r¢tet; odavitt a
vezetûm ama boldog gy¡lekezetekhez, s arra gondoltam, hogy az talÀn a mennyek orszÀga, amely-
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rûl mÀr annyi magasztalÂ szÂt hallottam, de Ágy szÂlt a kÁs¢rûm: M¢g nem vagy a mennyben.
Azokon a hajl¢kokon tÃl egy ragyogÂan f¢nylû nyÁlÀs volt, melybûl ¢nekszÂ Àradt ki, ¢s oly pompÀs
illat, hogy az elnyomta az elûzû szagokat. MÀr-mÀr azt hittem, hogy bel¢p¡nk abba a gy´ny´rüs¢ges t¢rbe, de akkor megÀllÁtott a kÁs¢rûm, s vissza kellett t¢rnem az addig megtett, hosszÃ Ãton.
K¢sûbb elmagyarÀzta, hogy a hideg-t¡zes v´lgy a purgatÂrium; a szakad¢k a pokol torka; a r¢t
a V¢gÁt¢letet vÀrÂ igazak helye, a f¢nnyel ¢s zen¢vel ´vezett tÀj¢k pedig a mennyek orszÀga. Most
ä tette hozzÀ ä, hogy visszat¢rsz a testedbe, ¢s ism¢t emberek k´zt fogsz ¢lni, elmondom
neked, hogyha igaz mÂdon ¢lsz, meglesz a helyed a r¢ten, utÀna pedig a mennyben,
s csak az¢rt hagylak magadra egy ideig, hogy lÀsd, milyen sors vÀr rÀd. Neh¢z volt
visszat¢rni ebbe a testbe, de egy szÂt sem mertem szÂlni, aztÀn fel¢bredtem a f´ld´n.Ê
BizonyÀra ¢szrevett¢k, hogy az im¢nt id¢zett t´rt¢netben t´bb szakasz is eml¢kezet¡nkbe id¢zi ä pontosabban szÂlva, elûrevetÁti ä Dante müv¢t. A barÀtot nem perzseli
meg a tüz, melyet nem û gyÃjtott; ugyanÁgy Beatric¢t sem ¢rheti el a pokol t¡ze (àn¢
fiamma d'esto 'ncendio non m'assaleÊ).31
A v¢gtelennek tünû v´lgy jobb fel¢n jeges, j¢gesûs viharok gy´trik a kÀrhozottakat;
ugyanez a b¡ntet¢s¡k a harmadik k´rben az epikureusoknak. A northumbriai f¢rfi
k¢ts¢gbeesik, amikor egy idûre magÀra hagyja az angyal; Dante is, amikor elhagyja
Vergilius (àVirgilio a cui per mia salute die'miÊ).32 Drycthelm nem ¢rti, hogy ker¡lt fel a
fal tetej¢re; Dante sem tudja, hogy tudott Àtkelni az AkherÂnon.
Ezekn¢l a megfelel¢sekn¢l ä m¢g sorolhatnÀm ûket ä sokkal ¢rdekesebb, hogy Beda
milyen r¢szletezû k´r¡lm¢nyeket szû bele a t´rt¢net¢be, amivel pÀratlanul valÂszerüv¢ teszi tÃlvilÀgi lÀtomÀsait. El¢g, ha megemlÁtem, hogy milyen maradandÂnak t¡nteti
fel az ¢g¢st, hogy az angyal kitalÀlja, mi jÀr a szÂtlan ember fej¢ben, hogy egybemosÂdik nevet¢s ¢s jajgatÀs, s hogy megretten a lÀtnok a magas fal lÀttÀn. Lehets¢ges,
hogy valamilyen szÀjhagyomÀnybÂl ker¡ltek ezek a r¢szletek a krÂnikÀs tollÀra; az
azonban nem k¢ts¢ges, hogy megvan benn¡k a szem¢lyess¢gnek ¢s a varÀzslatossÀgnak az az elegye, ami annyira jellemzû Dant¢ra, s amelynek semmi k´ze sincs az allegorikus irodalom hagyomÀnyÀhoz.
Olvasta-e Dante valaha is a HISTORIA ECCLESIASTICç-t? El¢g valÂszÁnü, hogy nem.
Az, hogy Beda neve szerepel a teolÂgusok k´z´tt (k¢t szÂtagjÀval k´nnyen verselhetû),
ha jÂl meggondoljuk, keveset bizonyÁt. A k´z¢pkorban az emberek bÁztak a tÀrsaikban;
hogy valaki elismerje a tudÂs angolszÀsz tekint¢ly¢t, ahhoz nem kellett elolvasni a müveit, amint nem kellett elolvasni a hom¢roszi k´ltem¢nyeket sem ä amÃgy is egy szinte
titkos nyelv b´rt´n¢ben voltak ä, hogy tudja az ember, hogy Hom¢roszt vez¢rk¢nt
k´vetheti Ovidius, Lucanus ¢s Horatius (àMira colui con quella spada in manoÊ).33 SzÀmunkra Beda angol t´rt¢netÁrÂ; a k´z¢pkori olvasÂ szÀmÀra az ÁrÀsmagyarÀzat, a retorika ¢s kronolÂgia tudÂsa. Nem volt semmilyen k¡l´n´s ok, ami felkelthette volna
Dante ¢rdeklûd¢s¢t egy AngliÀrÂl ä akkor m¢g kialakulatlan AngliÀrÂl ä Árt t´rt¢neti
mü irÀnt.
AnnÀl, hogy Dante ismerte-e vagy sem a Beda Àltal feljegyzett lÀtomÀsokat, sokkal
fontosabb, hogy Beda eml¢kezetre m¢ltÂnak talÀlta ¢s belevette ûket t´rt¢neti müv¢be. Egy olyan nagy mü, mint amilyen az ISTENI SZíNJçT°K , nem egyetlen ember elszigetelt vagy v¢letlenszerü lelem¢nye; emberek ¢s nemzed¢kek hosszÃ sora vezetett
el hozzÀ. Elûzm¢nyeinek a felkutatÀsa nem holmi jogÀszhoz vagy nyomozÂhoz illû,
szÀnalmas feladat, hanem annak feltÀrÀsa, hogy milyen csapongÀsok, prÂbÀlkozÀsok,
kalandok, sejt¢sek ¢s meg¢rz¢sek foglalkoztatjÀk az emberi szellemet.
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PURGATñRIUM, I, 13
Mint minden elvont szÂ, a metafora is metafora, l¢v¢n, hogy g´r´g¡l àÀtvitelÊ-t jelent.
çltalÀban k¢t elembûl Àll. Az egyik egy idûre Àtveszi a mÀsik hely¢t. A szÀszok p¢ldÀul
bÀlnaÃtnak vagy hattyÃÃtnak hÁvtÀk a tengert. Az elsû esetben a bÀlna nagysÀga egybevÀg a tenger nagysÀgÀval; mÀsodikban a hattyÃ aprÂ m¢rete el¡t a tenger hatalmassÀgÀtÂl. Sosem tudjuk meg, hogy e metaforÀk alkotÂi gondoltak-e ezekre a konnotÀciÂkra. A POKOL I. ¢nek¢nek 60. sorÀban ezt olvassuk: àmi ripigneva l¥ dove 'l sol taceÊ.34
Ahol a nap hallgat: a hallÀsra utalÂ ige vizuÀlis k´ltûi k¢pet alkot. Id¢zz¡k fel az AENEIS hÁres hexameter¢t: àa Tenedo, tacitae per amica silentia lunaeÊ.35
E szÂpÀrok ´sszekapcsolÀsÀn tÃll¢pve most szeretn¢k megvizsgÀlni hÀrom k¡l´n´s
verssort.
Az elsû a PURGATñRIUM I. ¢nek¢nek 13. sora: àDolce color d'or«ental zaffiro.Ê36
Buti azt Árja, hogy igen szemrevalÂ, k¢k-¢gszÁnk¢k drÀgakû a zafÁr, s annak egyik
vÀltozata a M¢diÀban honos keleti zafÁr.
Dante az im¢nt id¢zett sorban a Napkelet szÁn¢t vonatkoztatja egy zafÁrra, pedig
annak a nev¢ben mÀr benne van a Napkelet. Ezzel egyfajta jÀt¢kos ingamozgÀst kelt,
ami akÀr v¢gtelen is lehet.37
HasonlÂ megoldÀsra leltem Byron H°BER DALLAMOK (1815) egyik darabjÀban:
àShe walks in beauty, like the night.Ê38
Sz¢ps¢gben pompÀzva jÀr-k¢l, mik¢nt az ¢jszaka; e sor meg¢rt¢s¢hez az olvasÂnak el kell
k¢pzelnie egy sudÀr, fekete nût, aki Ãgy l¢pdel, mint az °j, s az °j pedig olyan, mint
egy sudÀr, fekete nû, ¢s Ágy tovÀbb a v¢gtelens¢gig.39
Robert BrowningtÂl veszem a harmadik p¢ldÀt. THE RING AND THE BOOK (1868)
cÁmü hatalmas drÀmai k´ltem¢ny¢nek ajÀnlÀsÀban talÀlhatÂ: àO lyric Love, half angel
and half bird...Ê
Az elhunyt Elizabeth BrowningrÂl Árja a k´ltû, hogy f¢lig angyal, f¢lig madÀr, de
hÀt az angyal mÀr amÃgy is f¢lig madÀr, Ágy v¢gtelen ism¢tlûd¢shez vezethet a k¢p
tagolÀsa.
Nem is tudom, felvehetem-e ebbe az esetleges gyüjtem¢nybe Milton egyik vitatott
sorÀt (ELVESZETT PARADICSOM , IV, 323): à...the fairest of her daughters, EveÊ.40
LeÀnyainak legszebbike, °va; ¢rtelm¡nk k¢ptelens¢gnek talÀlja ezt a sort; k¢pzelet¡nk
talÀn nem.
A SzÁmurg ¢s a Sas
Milyen hatÀst kelthet az irodalomban egy l¢ny, mely hozzÀ hasonlÂ l¢nyekbûl Àll, p¢ldÀul egy madÀr, mely madarakbÂl Àll?41 A k¢rd¢snek ez a felvet¢se, Ãgy tünik, csakis
lapos megoldÀsokat sz¡l, olykor meg kifejezetten bosszantÂkat. Azt is mondhatnÀnk,
hogy pontosan megfelel a monstrum horrendum ingensnek, annak a soktollÃ, -szemü,
-nyelvü, -f¡lü r¢mnek, amelyet az AENEIS IV. ¢nek¢ben a HÁr testesÁt meg (pontosabban a r¢mhÁr vagy a KoholmÀny), vagy annak a k¡l´n´s, sok emberbûl ÀllÂ, karddal
¢s bottal felfegyverzett kirÀlynak, aki LeviathÀn k¢pes fel¢t alkotja. Francis Bacon dics¢rûleg szÂlt az elsû p¢ldÀrÂl (ESSZ°K , 1625); Chaucer ¢s Shakespeare is utÀnozta a
k¢pet; ma mÀr senki sem tartanÀ sokkal siker¡ltebbnek àa sz´rny AkherÂnÊ alakjÀnÀl,
amely ä a VISIO TUNDALI ´tven-egyn¢hÀny k¢ziratÀnak tanÃsÀga szerint ä hasÀnak
egyik kanyarulatÀban tartja fogva a kÀrhozottakat, akiket kutyÀk, medv¢k, oroszlÀnok, farkasok ¢s viperÀk gy´t´rnek.
Egy hasonlÂ l¢nyekbûl ÀllÂ l¢ny fogalma nemigen kecsegtet semmi jÂval; pedig ä
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hihetetlen mÂdon ä ¢pp ennek k´sz´nhetû a nyugati ¢s a keleti irodalom egy-egy eml¢kezetes figurÀja. Ezt a k¢t csodÀlatos, k¢pzelet sz¡lte alakot szeretn¢m most leÁrni.
Az egyik OlaszorszÀgban sz¡letett; a mÀsik NisÀpÃrban.
Az elsû a PARADICSOM XVIII. ¢nek¢ben talÀlhatÂ. Az ¢gi k´r´k´n haladva Dante
¢szreveszi, hogy mind boldogabban ragyog Beatrice szeme, s lenyüg´zûbb a sz¢ps¢ge,
¢s lÀtja, hogy a Mars v´r´ses eg¢bûl feljutottak a Jupiter k´r¢be. E kiterjedt, feh¢r
f¢nyü, ¢gi szf¢rÀban szent l¢nyek r´pk´dnek ¢s dalolnak, s a DILIGETE JUSTITIAM
mondÀsÀnak egy-egy betüj¢t jelk¢pezve ´sszefonÂdnak, aztÀn pedig egy sasfejet rajzolnak a f¢nyben, amihez nyilvÀnvalÂan nem f´ldi mintÀt k´vetnek: csakis ý vezeti
ûket. °s felragyog a sas eg¢sz teste; ezernyi igaz kirÀly van benne; s a Birodalom nyilvÀnvalÂ jelk¢pek¢nt megszÂlal: egyetlen hangon besz¢l, ¢s ¢nt mond minket helyett (PARADICSOM , XIX, 11ä12). Egy r¢gi k¢rd¢s kÁnozta Dante lelkiismeret¢t: Nem igazsÀgtalansÀg-e, ha Isten egy p¢ldÀs ¢letü f¢rfiÃt hitetlens¢g miatt kÀrhozatra Át¢l, pedig az
az Indus partjÀn sz¡letett, ¢s semmit sem tudhat KrisztusrÂl. A Sas isteni revelÀciÂkhoz illû homÀlyossÀggal vÀlaszol; megdorgÀlja a vakmerû k¢rd¢s¢rt, ÃjbÂl eml¢kezteti,
hogy felt¢tlen hit illeti meg a MegvÀltÂt, s hozzÀteszi, hogy lehets¢ges, hogy egyes er¢nyes pogÀnyoknak is adott Isten hitet. Azt is tudatja, hogy az ¡dv´z¡ltek k´zt van
Traianus csÀszÀr ¢s Ripheus is: az egyik a Kereszt elûtt, a mÀsik a Kereszt utÀn ¢lt.42
(A Sas feltün¢se, mely lenyüg´zû lehetett a XIV. szÀzadban, talÀn mÀr nem olyan hatÀsos a XX. szÀzadban, mely inkÀbb a reklÀmhoz kapcsolja a f¢nylû sasok ¢s a magasban ¢gû betük k¢p¢t. LÀsd Chesterton: WHAT I SAW IN AMERICA , 1922.)
Elk¢pzelhetetlennek tünik, s joggal, hogy valakinek is siker¡lt tÃlszÀrnyalnia a
SZíNJçT°K bÀrmelyik nagy alakjÀt; pedig pontosan ez t´rt¢nt. Egy ¢vszÀzaddal azelûtt,
hogy Dante megalkotta a Sas jelk¢p¢t, megteremtette a szÃfi szektÀhoz tartozÂ, perzsa
FarÁd ad-DÁn AttÀr, a k¡l´n´s SzÁmurg (àHarminc MadÀrÊ) figurÀjÀt, amely kieg¢szÁti
¢s magÀba foglalja a sast. FarÁd ad-DÁn AttÀr a t¡rkiz ¢s a kard hazÀjÀban, NisÀpÃrban
sz¡letett.43 AttÀr perzsÀul àgyÂgyszerkereskedûÊ-t jelent. A K¹LTýK EML°KEZ°SEI szerint ez is volt a foglalkozÀsa. Egy d¢lutÀn bel¢pett egy dervis a patikÀba, s v¢gign¢zv¢n
a sok tablettÀsdobozt meg ¡veget, elsÁrta magÀt. AttÀr ä nyugtalanul ¢s meglepetten
ä kitess¢kelte. A dervis erre Ágy szÂlt: àNekem k´nnyü innen eltÀvoznom, semmit sem viszek
magammal. Neked ellenben neh¢z lesz bÃcsÃt venned ettûl a sok kincstûl, amit itt lÀtok.Ê KÀmforhidegg¢ dermedt AttÀr szÁve. EltÀvozott a dervis, AttÀr pedig mÀsnap reggel felhagyott a gyÂgyszer¢szs¢ggel ¢s az e vilÀgi teendûkkel.
Mekkai zarÀndokk¢nt Àtkelt Egyiptomon, SzÁriÀn, TurkesztÀnon ¢s HindusztÀn
¢szaki r¢sz¢n; visszat¢r¢se utÀn nagy buzgalommal Istennek ¢s az irodalomnak szentelte az ¢let¢t. ögy hÁrlik, hogy hÃszezer disztichont hagyott a vilÀgra; müvei: A CSALOGçNY K¹NYVE, A CSAPçSOK K¹NYVE, A TANçCSOK K¹NYVE, A TITKOK K¹NYVE, AZ
ISTENISMERET K¹NYVE, SZENTEK °LETT¹RT°NETE, A KIRçLY °S A RñZSA, CSODçK BIZONYOSSçGA ¢s a pÀratlan MANTIQ AL-TAIR, azaz A MADARAK BESZ°DE. UtolsÂ ¢veiben
ä Ãgy tudni, hogy szÀztÁz ¢vet ¢lt meg ä lemondott minden f´ldi ¢lvezetrûl, m¢g a
versÁrÀsrÂl is. Dzsingisz kÀn fiÀnak, Tolujnak a katonÀi ´lt¢k meg. Ez az itt felvÀzolt
hatalmas k¢p A MADARAK BESZ°D°-nek a hÀttere. Most lÀssuk a k´ltem¢ny tartalmÀt.
A madarak tÀvoli kirÀlya, SzÁmurg lehullat KÁna k´zep¢re egy pompÀs tollat; megel¢gelv¢n a r¢gÂta tartÂ fejetlens¢get, elhatÀrozzÀk a madarak, hogy megkeresik SzÁmurgot. TudjÀk, hogy kirÀlyuk neve azt jelenti, hogy àHarminc MadÀrÊ; azt is tudjÀk,
hogy a vÀra a f´ldet k´r¡lfutÂ, k´r alakÃ, Kafnak nevezett hegyen van.
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Nekifognak a szinte v¢gtelen vÀllalkozÀsnak; Àtkelnek h¢t v´lgy´n, illetve tengeren;
az utolsÂ elûttinek Sz¢d¡let a neve; az utolsÂnak pedig Megsemmis¡l¢s. Sok zarÀndok
meghÀtrÀl; t´bben odavesznek. A sok szenved¢stûl megtisztultan harmincan ¢rik el
SzÁmurg hegy¢t. V¢gre szem¡gyre vehetik: azt lÀtjÀk, hogy ûk maguk a SzÁmurg, ¢s
hogy a SzÁmurg mindannyiukkal ä k¡l´n-k¡l´n ¢s egy¡tt is ä azonos. A SzÁmurgban
benne van a harminc madÀr, s minden madÀrban benne van SzÁmurg.44 (PlÂtinosz is
vallja ä ENNEçD°SZ , V, 8, 4 ä az azonossÀg elv¢nek mennyei kiterjeszt¢s¢t: àAz ¢gi birodalomban minden minden¡tt van. Minden egyes tÀrgy valamennyi tÀrgy is. A nap egyben
minden ¢gitest is, ¢s minden csillag egyszerre azonos valamennyi csillaggal ¢s a nappal.Ê)
A Sas ¢s a SzÁmurg k¡l´nb´zûs¢ge semmivel sem nyilvÀnvalÂbb, mint a hasonlÂsÀguk. A Sas csupÀn valÂszerütlen; a SzÁmurg lehetetlen. A Sast alkotÂ emberek nem
tünnek el benne (DÀvid a pupillÀja, Traianus, Ez¢kiÀs ¢s Konstantin a szem´ld´ke):
a SzÁmurgot keresû harminc madÀr maga a SzÁmurg. A Sas tünû jelk¢p, amint korÀbban a betük is azok voltak, s a betüket rajzolÂ l¢nyek nem veszÁtik el azonossÀgukat;
a minden¡tt jelen levû SzÁmurg felbonthatatlan. A Sas m´g´tt ott Àll Izrael ¢s RÂma
szem¢lyes Istene; a mÀgikus SzÁmurg m´g´tt pedig a panteizmus.
M¢g egy utolsÂ megjegyz¢s. A SzÁmurg parabolÀjÀban nyilvÀnvalÂ a k¢pzelûerû szerepe; kev¢sb¢ hangsÃlyozott, de az¢rt ¢rezhetû a mü t´m´rs¢ge ¢s feszess¢ge. Ismeretlen c¢lt igyekeznek el¢rni a zarÀndokok, s ennek a c¢lnak, amirûl csak a mü legv¢g¢n der¡l ki, hogy mi, meglepet¢sk¢nt kell hatnia, nem lehet ä se lÀtszatra, se igazÀbÂl
ä jÀrul¢kos elem. A szerzû klasszikus eleganciÀval oldja meg a probl¢mÀt; a keresûk ä
ez a lelem¢ny ä azonosak azzal, amit keresnek. Nincs ez mÀsk¢pp DÀvid eset¢ben sem,
aki annak a t´rt¢netnek a titkos hûse, amit NÀtÀntÂl hall (2 SçMUEL, 12); nincs ez mÀsk¢pp De Quinceyn¢l sem, aki arra a felt¢telez¢sre jut, hogy a Th¢bai Szphinx rejtv¢ny¢nek igazi megoldÀsa egyetlen embernek, Oidipusznak a müve, s nem az Ember¢.
TalÀlkozÀs egy Àlomban
TÃljutva a Pokol k´rein ¢s a PurgatÂrium keserves sziklaerk¢lyein, Dante megpillantja v¢gre Beatric¢t a f´ldi Paradicsomban; Ozanam szerint ez a jelenet (melyn¢l megh´kkentûbbet bizonyÀra nem produkÀlt m¢g az irodalom) a SZíNJçT°K eredeti magja.
Elûsz´r leÁrom a k¢rd¢ses r¢szt, ´sszefoglalom, mit mondanak rÂla a kommentÀtorok,
majd megfogalmazok egy l¢lektani jellegü s talÀn ÃjdonsÀgnak szÀmÁtÂ megfigyel¢st.
AzutÀn, hogy minden kÁnt kiÀllt, utazÀsÀnak utolsÂ elûtti napjÀn, 1300. Àprilis 13-Àn
reggel Dante bel¢p a PurgatÂrium csÃcsÀn l¢vû f´ldi Paradicsomba. LÀtta mÀr az ´r´k
t¡zet ¢s az idûlegeset, Àtkelt egy ¢gû falon, szabad ¢s tiszta a lelke. Vergilius rÀteszi a
koronÀt ¢s a mitrÀt (àper ch'io te sovra te corono e mitrioÊ).45 Az ûsi kert ´sv¢nyein haladva
el¢r egy patakhoz, melynek tisztasÀgÀval semmilyen vÁz nem versenyezhet, bÀr a lombok miatt sosem s¡t rÀ se hold, se nap. °des dallam fut Àt a levegûn, a tÃlparton pedig
elindul egy titokzatos k´rmenet. Egy griff hÃzta diadalmi szek¢r elûtt huszonn¢gy feh¢rbe ´lt´z´tt v¢n halad, tovÀbbÀ n¢gy Àllat: mindegyiknek hat-hat szÀrnya van, s a
szÀrnyuk telis-teli szemmel; jobboldalt hÀrom h´lgy tÀncol: az egyik olyan piros, hogy
nem venn¢nk ¢szre a tüzben; baloldalt n¢gy bÁborruhÀs h´lgy halad, az egyiknek hÀrom szeme van. MegÀll a szek¢r, s elûtünik egy fÀtyolos h´lgy; lÀngv´r´s a ruhÀja. °s
Dante megismeri Beatric¢t, nem annyira a szem¢vel, mint inkÀbb megrettenû szellem¢vel ¢s remegû test¢vel. A MennyorszÀg k¡sz´b¢n ism¢t elt´lti a Firenz¢ben oly sokszor megtapasztalt szerelem. AkÀr egy megszeppent gyermek, Vergiliushoz fordul segÁts¢g¢rt, de az mÀr nincs mellette.

966

ã

Jorge Luis Borges: Kilenc Dante-tanulmÀny

àMa Virgilio n'avea lasciati scemi
di s¢, Virgilio dolcissimo patre,
Virgilio a cui per mia salute die'mi;Ê46
Beatrice hatÀrozottan nev¢n szÂlÁtja Dant¢t. K¢ri, hogy ne Vergilius tÀvozÀsÀt sirassa, hanem sajÀt büneit. GÃnyosan megk¢rdi tûle, hogy mert felmenni oda, ahol a
boldogsÀg lakozik. Angyalok n¢pesÁtik be a teret; Beatrice elsorolja nekik k´ny´rtelen¡l Dante minden t¢velyg¢s¢t. Elmondja, hogy hiÀba intette ût ÀlmÀban, oly m¢lyre
s¡llyedt Dante, hogy csak a kÀrhozottak megmutatÀsÀval tudta megmenteni. Dante
zavarÀban les¡ti a szem¢t, hebeg ¢s sÁr. Hallgatnak az ¢gi l¢nyek; Beatrice nyilvÀnos
vallomÀsra k¢nyszerÁti Dant¢t... HÀt Ágy hangzik nyers prÂzÀban elbesz¢lve az a fÀjdalmas jelenet, amelyben elûsz´r talÀlkozik Dante Beatric¢vel a Paradicsomban. Theophil Spoerri k¡l´n´s megjegyz¢st füz hozzÀ (EINFºHRUNG IN DIE G¹TTLICHE KOM¹DIE , Z¡rich, 1946): àNem k¢ts¢ges, hogy maga Dante is mÀsk¢pp k¢pzelte el ezt a talÀlkozÀst.
KorÀbban egyetlen lap sem jelezte, hogy ¢lete legnagyobb megalÀztatÀsa vÀr rÀ.Ê
A kommentÀtorok a jelenet minden alakjÀt egyenk¢nt ¢rtelmezik. A JçNOS JELEN°SEI -nek elej¢n szereplû (JEL 4, 4) huszonn¢gy v¢n ä Szent Jeromos PROLOGUS GALEATUS -a szerint ä az ñTESTAMENTUM huszonn¢gy k´nyve. A hatszÀrnyÃ Àllatok az
evang¢listÀk (Tommaseo) vagy az Evang¢liumok (Lombardi). A hat szÀrny a hat t´rv¢nyt jel´li (Pietro di Dante) vagy a t¢r hatos felosztÀsÀnak tanÀt (Francesco da Buti).
A szek¢r az egyetemes EgyhÀz; a k¢t ker¢k az ñ- ¢s öJSZ¹VETS°G (Buti) vagy a tev¢keny ¢s a szeml¢lûdû ¢let (Benvenuto da Imola) vagy Szent Domonkos ¢s Szent Ferenc
(PARADICSOM , XII, 106ä111) vagy az IgazsÀg ¢s az IrgalmassÀg (Luigi Pietrobono). A
griff ä f¢lig oroszlÀn, f¢lig sas ä Krisztus, aki az isteni Ig¢t ¢s az emberi term¢szetet
egyesÁti magÀban; Didron szerint a griff a PÀpa, aki àmint pontifex, avagy sas, felemelkedik
isten trÂnusa el¢, hogy meghallgassa parancsait, a f´ld´n pedig Ãgy jÀr, mint oroszlÀn, avagy
kirÀly, erûvel ¢s hatalommalÊ. A szek¢r jobb oldalÀn tÀncolÂ h´lgyek a teolÂgiai er¢nyek;
a bal oldaliak a kardinÀlis er¢nyek. A hÀromszemü h´lgy az OkossÀg; egyszerre lÀtja
a mÃltat, a jelent ¢s a j´vendût. Amikor megjelenik Beatrice, eltünik Vergilius, mert
Vergilius az ¢sz, Beatrice pedig a hit. °s az¢rt is, mert ä Vitali szerint ä a klasszikus
kultÃrÀt a kereszt¢ny kultÃra k´vette.
K¢ts¢gtelen¡l elfogadhatÂk a felsorolt ¢rtelmez¢sek. A logika (de nem a k´lt¢szet)
szemsz´g¢bûl el¢g meggyûzûen magyarÀzzÀk a homÀlyos pontokat. Carlo Steiner n¢hÀny ¢rtelmez¢st maga is elfogad, majd ezt Árja: àA hÀromszemü h´lgy valÂjÀban sz´rny,
de ebben az esetben a K´ltû nem engedi, hogy a müv¢szet visszafogja a fantÀziÀjÀt, mert elsûsorban az a c¢l vez¢rli, hogy kifejezze a szÀmÀra oly drÀga erk´lcsi elveket. S ez csalhatatlan bizonyÁt¢k, hogy e nagyszerü müv¢sz lelk¢ben nem a müv¢szet, hanem a JÂ szeretete Àllt elsû helyen.Ê
Vitali ä m¢rt¢ktartÂbb szavakkal ä hasonlÂ v¢lem¢nyt fogalmaz meg: àAz allegorizÀlÀs
k¢tes sz¢ps¢gü k¢pek megalkotÀsÀra k¢szteti Dant¢t.Ê
K¢t t¢ny vitathatatlan szÀmomra. Dante azt akarta, hogy sz¢p legyen az a k´rmenet
(àNon che Roma di carro cos− bello / rallegrasse Affricano...Ê);47 a k´rmenet pedig kimondottan csÃnya. Szek¢r el¢ k´t´tt griff, nyitott szemekkel teletüzdelt, szÀrnyas Àllatok,
smaragd- meg bÁborszÁnü h´lgyek, hÀromszemü nû, alvajÀrÂ f¢rfi: inkÀbb a pokol kietlen k´reihez illik mindez, mintsem a MennyorszÀghoz. BorzalmassÀgukat semmit
sem cs´kkenti, hogy n¢hÀnyuk JçNOS JELEN°SEI-bûl szÀrmazik, egyik¡k pedig egy
prÂf¢ta k´nyv¢bûl (àma leggi Ezech«el, che li dipigneÊ).48 Nem anakronizmus ez a bÁrÀlat;
a t´bbi paradicsomi jelenetben nincs nyoma a sz´rnyüs¢gnek.49
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Minden kommentÀtor kiemelte Beatrice ridegs¢g¢t; egyesek n¢hÀny jelk¢p rÃtsÀgÀt emlÁtik; az ¢n szememben mindk¢t visszÀssÀg egyazon forrÀsbÂl ered. Persze csak
felt¢telez¢srûl van szÂ; r´viden elûadom.
Amikor szerelembe esik valaki, olyan vallÀst teremt, melynek csalÀrd az istene.
Hogy Dante bÀlvÀnyk¢nt imÀdta Beatric¢t, cÀfolhatatlan igazsÀg; hogy Beatrice egy
alkalommal kigÃnyolta, mÀskor pedig megalÀzta Dant¢t, t¢ny, ami benne van AZ öJ
°LET -ben. Van, aki azt ÀllÁtja, hogy az emlÁtett esetekben mÀs t¢nyek t¡kr´zûdnek; ha
ez Ágy volna, az csak megerûsÁten¢ a v¢lem¢ny¡nket, azt, hogy egy balsikerü, babonÀs
szerelemrûl van szÂ. Beatrice halÀla utÀn, Beatrice ´r´k elveszt¢se utÀn Dante ä bÀnatÀt enyhÁtendû ä eljÀtszott a gondolattal, hogy k¢pzeletben talÀlkozik Beatric¢vel;
¢n Ãgy lÀtom, hogy Dante az¢rt ¢pÁtette f´l k´ltem¢ny¢nek hÀrmas szerkezet¢t, hogy
elhelyezhesse benne ezt a talÀlkozÀst. S akkor esz¢be jutott, hogy milyenek is az Àlmok,
s csÃf szereplûkkel tüzdelte tele a talÀlkozÀst. Ez t´rt¢nt Dant¢val. Minthogy Beatrice
´r´kre megtagadta, ÀlmÀban talÀlkozott vele, de ÀlmÀban felett¢bb ridegnek lÀtta Beatric¢t, de ÀlmÀban megk´zelÁthetetlennek lÀtta, de ÀlmÀban egy olyan szek¢ren lÀtta
Beatric¢t, melyet egy oroszlÀn-madÀr hÃzott, mely hol csak oroszlÀnk¢p¢t, hol csak
madÀrk¢p¢t mutatta, mik´zben Beatrice tekintete Dant¢t vÀrta (PURGATñRIUM ,
XXXI, 121). Mindez egy r¢mÀlom k¢p¢t vetÁti elûre: a k´vetkezû ¢nekben meg is jelenik ¢s kitereb¢lyesedik a r¢mÀlom. Eltünik Beatrice; egy sas, egy rÂka ¢s egy sÀrkÀny
tÀmad a szek¢rre; toll borÁtja el a kerekeket ¢s a rudat; ekkor h¢t fej nû ki a szek¢rbûl
(àTransformato cos− 'l dificio santo / mise fuor teste...Ê);50 egy ÂriÀs ¢s egy parÀzna asszony
foglalja el Beatrice hely¢t.51
Dante szÀmÀra Beatrice mind´r´kre l¢tezett. Beatrice szÀmÀra Dante alig vagy talÀn egyÀltalÀn nem l¢tezett; kegyeletbûl vagy tiszteletbûl hajlamosak vagyunk mindannyian megfeledkezni errûl a fÀjÂ k¡l´nbs¢grûl, melyet Dante nem feledhetett. öjra
¢s Ãjra elolvasom k¢pzeletbeli talÀlkozÀsuk viszontagsÀgait, ¢s arra a k¢t szerelmesre
gondolok, akiket Alighieri a mÀsodik k´r ´rv¢nylû viharÀba Àlmodott meg, s akik annak a boldogsÀgnak a k´d´s jelk¢pei ä m¢g ha Dante nem annak szÀnta is ûket ä,
amelyet maga sosem ¢rt el. FrancescÀra ¢s PaolÂra gondolok, akik ´r´kre egymÀs¢i
a Pokolban (àquesti, che mai da me non fia divisoÊ).52 M¢gpedig r¢misztû szerelemmel,
szorongÀssal, csodÀlattal, irigys¢ggel.
Beatrice utolsÂ mosolya
Ahhoz a terzinÀhoz szeretn¢k n¢hÀny megjegyz¢st füzni, amin¢l nem talÀlni patetikusabbat az irodalomban. A PARADICSOM XXXI. ¢nek¢ben talÀlhatÂ, s bÀr hÁres sorok,
Ãgy tünik, m¢g senki sem figyelt fel a benn¡k rejlû fÀjdalomra, m¢g senki sem hallgatta meg minden hangjukat. ValÂ igaz, hogy tragikus tartalmuk inkÀbb a szerzûre
vonatkozik, mintsem a müre, inkÀbb az ÁrÂ vagy a k´ltû Dant¢ra vonatkozik, mintsem
Dant¢ra, a fûhûsre.
íme az elûzm¢ny. A PurgatÂrium csÃcsÀn Dante elveszti Vergiliust. Beatric¢t k´veti, akinek sz¢ps¢ge, ahogy haladnak, ¢grûl ¢gre nû, s addig jÀrjÀk az ¢gi k´r´ket,
mÁg el nem jutnak a mindet k´r¡lfogÂ Elsû MozgÂ g´mbj¢ig. LÀbuk elûtt az ÀllÂcsillagok; f´l´tt¡k az empireum, mely mÀr anyagtalan, csupa f¢ny ¢g. Feljutnak az empireumba; ama v¢gtelen t¢rben (mint a preraffaelitÀk festm¢nyein) minden egyformÀn ¢les rajzolatÃ, akÀr tÀvol, akÀr k´zel van. Dante lÀt ott egy magasan ÀradÂ f¢nyfolyÂt, lÀt n¢hÀny angyali kart, lÀtja a v¢gtelen mennyei rÂzsÀt, melynek szirmait a
l¢pcsûzetesen elhelyezett ¡dv´z¡lt lelkek alkotjÀk. Egyszerre csak rÀj´n, hogy nincs
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mellette Beatrice. LÀtja, hogy odafenn van, a RÂzsa egyik sziromsorÀn. Mintha a tenger m¢ly¢rûl n¢zne fel a viharos felszÁnre, Ãgy n¢z hÂdolÂ, k´ny´rgû szemmel Beatrice
utÀn. HÀlÀt ad jÂsÀgos irgalmÀ¢rt, s rÀbÁzza a lelk¢t. Ekkor k´vetkezik a szÂban forgÂ
terzina:
àCos− orai; e quella, s− lontana
come parea, sorrise e riguardommi;
poi si tornµ a l'etterna fontana.Ê53
Hogy kell ezt ¢rtelmezni? Az allegÂria hÁvei szerint: az ¢sz (Vergilius) eszk´z a hit
el¢r¢s¢hez; a hit (Beatrice) eszk´z az istens¢g el¢r¢s¢hez; a c¢l el¢r¢sekor mindketten
eltünnek. Ez a magyarÀzat ä bizonyÀra az olvasÂ is ¢szrevette ä nemcsak kifogÀstalan,
hanem rideg is; egy ilyen silÀny s¢mÀbÂl sosem kerekedtek volna ki a fenti sorok.
Az Àltalam forgatott kommentÀrok Beatrice mosolyÀt egyhangÃan a biztatÀs jelek¢nt ¢rtelmezik. àUtolsÂ pillantÀs, utolsÂ mosoly, de biztos Ág¢retÊ ä Árja Francesco Torraca.
àMosolyÀval azt jelzi Dant¢nak, hogy meghallgatÀsra talÀlt a k¢r¢se; pillantÀsÀval m¢g egyszer
tudtÀra adja az irÀnta ¢rzett szerelmetÊ ä mondja egyet¢rtûleg Luigi Pietrobono. Nagyon
talÀlÂnak tartom ezt a v¢lem¢nyt (amit egy¢bk¢nt Casini is oszt), de hÀt nyilvÀnvalÂ,
hogy a k¢rd¢ses jelenetnek ¢pp csak a felszÁn¢t ¢rinti.
Ozanam Ãgy gondolja (DANTE ET LA PHILOSOPHIE CATHOLIQUE, 1895), hogy Beatrice megdicsû¡l¢se volt a SZíNJçT°K eredeti t¢mÀja; Guido Vitali azt veti fel, hogy
vajon Dant¢t nem az k¢sztette-e a Paradicsom megalkotÀsÀra, hogy egy vilÀgot akart
a h´lgy¢nek teremteni. AZ öJ °LET egyik hÁres passzusa (à...rem¢lem, Ãgy besz¢lhetek majd
rÂla, ahogy h´lgyrûl m¢g sohasem besz¢ltekÊ [J¢kely ZoltÀn fordÁtÀsa]) az alapja vagy bizonyÁt¢ka ennek a felt¢telez¢snek. °n tovÀbbmenn¢k. Nekem az a gyanÃm, hogy Dante
az¢rt alkotta meg a legjobb irodalmi müvet, amit valaha is Ártak, hogy elhelyezhessen
benne n¢hÀny talÀlkozÀst az ´r´kre elvesztett Beatric¢vel. Pontosabban: a Pokol k´rei,
a d¢li PurgatÂrium, a kilenc ¢gi k´r, Francesca, a szir¢n, a Griff, Bertran de Born
mind-mind mell¢kes; csupÀn egyetlen ä Dante szÀmÀra elveszett ä mosoly s egyetlen
hang l¢nyeges. AZ öJ °LET elej¢n azt olvassuk, hogy Dante egyszer hatvan nûi nevet
sorolt fel egy lev¢lben, csak hogy titokban k´z¢j¡k csemp¢szhesse Beatrice nev¢t. ögy
gondolom, hogy a SZíNJçT°K -ban ugyanezt a m¢labÃs jÀt¢kot jÀtszotta.
Nincs abban semmi k¡l´n´s, hogy egy boldogtalan ember a boldogsÀgrÂl k¢pzelûdik; nap nap utÀn, mindannyian ezt tessz¡k. Dante sem tesz mÀsk¢pp, de nÀla mindig
van valami, ami megsejteti vel¡nk a boldog fantaziÀlÀsÀban lappangÂ borzalmat. Chesterton egyik vers¢ben fordul elû a ànightmares of delightÊ, à¢lvezetes r¢mÀlmokÊ kifejez¢s;
ez az oximoron nagyjÀbÂl meg is hatÀrozza a PARADICSOM id¢zett terzinÀjÀt. Csakhogy
ChestertonnÀl a àdelightÊ-on van a hangsÃly, Dant¢nÀl pedig a ànightmareÊ-en.
Vegy¡k m¢g egyszer szem¡gyre a jelenetet. Dante Beatrice oldalÀn az empireumban van. F´l´tt¡k emelkedik a magasba az ¡dv´z¡ltek m¢rhetetlen nagysÀgÃ RÂzsÀja.
Messze van a RÂzsa, de a formÀi tisztÀn lÀthatÂk. TalÀn ez az ellentmondÀs az elsû jele
ä jÂllehet Dante megmagyarÀzza a dolgot (PARADICSOM , XXX, 118) ä, hogy valami
belsû vÀlsÀg gy´tri; hirtelen eltünik mellûle Beatrice. Egy agg vette Àt a hely¢t (àcredea
veder Beatrice e vidi un seneÊ).54 Dante riadtan k¢rdezi, hol van Beatrice. àOv'ª ella?Ê55
ä kiÀltja. Az agg rÀmutat a v¢gtelen magassÀgban l¢vû RÂzsa egyik sorÀra. Ott van
f¢nykoszorÃval ´vezve Beatrice; az a Beatrice, akinek tekintete hajdan elviselhetetlen
sz¢ps¢ggel halmozta el, Beatrice, aki piros ruhÀban jÀrt, Beatrice, aki annyit jÀrt a
fej¢ben, hogy meglepetten vette tudomÀsul, hogy m¢g sosem hallott rÂla az a n¢hÀny

Jorge Luis Borges: Kilenc Dante-tanulmÀny

ã

969

zarÀndok, akivel egy reggel Firenz¢ben talÀlkozott, Beatrice, aki egyszer nem fogadta
a k´sz´nt¢s¢t, Beatrice, aki huszonn¢gy ¢vesen halt meg, Beatrice de Folco Portinari,
aki Bardihoz ment feles¢g¡l. Dante meglÀtja ût a magasban; a tiszta mennybolt sincs
olyan messze a tenger legm¢lyebb pontjÀtÂl, mint Dante Beatric¢tûl. Dante Ãgy k´ny´r´g hozzÀ, mint Istenhez, de Ãgy is, mint egy imÀdott nûh´z:
àO donna in cui la mia speranza vige,
e che soffristi per la mia salute
in inferno lasciar le tue vestige,Ê56
Beatrice ekkor egy pillanatra rÀtekint, ¢s elmosolyodik, de aztÀn ism¢t az ´r´k f¢ny
kÃtjÀra emeli a tekintet¢t.
Francesco De Sanctis Ágy ¢rtelmezi a szakaszt (STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA, VII): àBeatrice eltÀvolodÀsakor nem hagyja el zokszÂ Dante ajkÀt: belûle mÀr kiirtÂdott ¢s
kipusztult minden f´ldi baj.Ê Ez igaz, ha a k´ltû szÀnd¢kÀt n¢zz¡k; hamis, ha az ¢rzelm¢t.
Ne feledj¡nk egy cÀfolhatatlan t¢nyt, egyetlen aprÂcska t¢nyt: a jelenet Dante k¢pzelet¢ben sz¡letett meg. SzÀmunkra nagyon is valÂszerü; szÀmÀra azonban korÀntsem
volt az. (SzÀmÀra az volt a valÂsÀg, hogy elûsz´r az ¢let s aztÀn a halÀl is elragadta tûle
Beatric¢t.) Minthogy mind´r´kre elszakÁttatott Beatric¢tûl, magÀnyÀban s talÀn megalÀzottsÀgÀban ezt a jelenetet Àlmodta meg, hogy k¢pzeletben vele lehessen. Szerencs¢tlens¢g¢re ä s az elj´vendû szÀzadok olvasÂinak a szerencs¢j¢re ä eltorzÁtotta a lÀtomÀsÀt az a tudat, hogy k¢pzeletbeli talÀlkozÀsrÂl van szÂ. Innen szÀrmaznak a nyers
vonÀsok, amelyek az empireumban nyilvÀnvalÂan m¢g sokkal pokolibbnak hatnak:
Beatrice eltün¢se, a hely¢re ker¡lû agg f¢rfiÃ, Beatrice gyors felemelked¢se a RÂzsÀba,
r´pke pillantÀsa ¢s mosolya, arcÀnak ´r´k elfordÁtÀsa.57 Szavain Àts¡t a retteg¢s: a come
parea a lontanÀra vonatkozik, de jelent¢se a sorris¢re is kisugÀrzik, ¢pp ez¢rt fordÁthatta
Ágy angolra Longfellow 1867-ben a fenti sorokat:
àThus I implored; and she, so far away,
Smiled as it seemed, and looked once more at
me...Ê
ögy tünik, az eterna is kisugÀrzik a si tornµra.

Jegyzetek
1. àEgy nap, miketten, egy k´nyvet lapozva
1. olvastunk benne Lancelotto rejtett
1. szerelm¢rûl, nem is gondolva rosszra.Ê
(POKOL , V, 127ä129; a Dante-id¢zeteket olaszul Giorgio Petrocchi ÀtÁrÀsÀban k´z´lj¡k,
magyarul Babits MihÀly fordÁtÀsÀban.)
2. V ergilius àVak b´rt´nÊ-nek nevezi a Poklot
(PURGATñRIUM, XXII, 103; POKOL, X, 58ä59).

3. àAkkortÀjt olyan Àlmodozva jÀrtam:Ê
(POKOL , I, 11).
4. à¢s ¢n is tagja vagyok e seregnek!Ê
(POKOL , IV, 39.)
5. àMondd meg, mesterem, mondd meg, fejedelmem,Ê (POKOL , IV, 46).
6. às Averro©szt a KommentÀriussal.Ê
(POKOL , IV, 144.)
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7. à...s mint valami h¢jÀt, / lesni szem¢t a fegyveres
CaesÀrnak.Ê (POKOL , IV, 122ä123.)
8. à...lÀttam... Saladint, magÀban.Ê
(POKOL , IV, 127ä129.)
9. àOtt kezdem el, folytatva...Ê (POKOL, V III, 1.)
10. à°rt¡nk magas, nyÁlt, f¢nyes dombtetûket;Ê
(POKOL , IV, 116).
11. A SZíNJçT°K elsû ¢nekeiben Dante nem
volt mÀs, mint amit Gioberti Árt rÂla az eg¢sz
k´ltem¢nyre vonatkozÂlag: àvalamivel t´bb,
mint az Àltala kitalÀlt t´rt¢net egyszerü tanÃjaÊ.
(PRIMATO CIVILE E MORALE DEGLI ITALIANI,
1840.)
12. àSz¢lre hasonlÁt, lenge fuvalomra
e f´ldi hÁrn¢v ä mely nev¢t cser¢li
a tÀjjal, amint erre fuj vagy arra.Ê
(PURGATñRIUM , XI, 100ä102.)
13. àmegragadtak, maguk k´z¢ bev¢ve,
hogy hatodik lettem ily szellemek k´zt.Ê
(POKOL , IV, 101ä102.)
14. àmÁg t´bbre ment az ¢hs¢g, mint a bÀnat!Ê
(POKOL , XXXIII, 75.)
15. à...Te ruhÀztad csontunk
e v¢zna hÃssal: ä vedd magadhoz ÃjraÊ
(POKOL , XXXIII, 62ä63).
16. Luigi Pietrobono azt fejti ki (I NFERNO, 47.
o.), hogy àa digiuno szÂ nem bizonyÁtja Ugolino
bün¢t, de ä a mü irodalmi ¢rt¢k¢nek ¢s t´rt¢neti hitel¢nek csorbÁtÀsa n¢lk¡l ä valÂszÁnüsÁti. Ahhoz el¢g,
ha lehets¢gesnek tartjukÊ.
17. à...s ezer harapÀsnak
seb¢vel lÀttam ûket ott maradni.Ê
(POKOL , XXXIII, 35ä36.)
18. °rdekess¢gk¢nt hadd emlÁtek meg k¢t nevezetes k¢t¢rtelmü k¢pet. Az egyik QuevedÂnÀl fordul elû: la sangrienta luna (v¢res hold),
amely egyszerre utal a csatat¢rre ¢s az ottomÀn zÀszlÂra; a mÀsik a Shakespeare CVII.
SZONETT -j¢ben l¢vû mortal moon (f´ldi Hold),
mely ¢gitest ¢s a Szüz KirÀlynû is.
19. às lelk¡k e lÀngban ny´gi ¢s zokogja
a LÂ csel¢t...Ê (POKOL , XXVI, 58ä59.)
20. àf¢lek, hogy balga lenn¢k, balga bÀtorÊ
(POKOL , II, 35).
21. à...mint amaz kivÀnta.Ê
(PURGATñRIUM , I, 133.)
22. ànem vagyok Aeneas, se PÀl...Ê
(POKOL , II, 32.)
23. LÀsd Giovanni Papini: DANTE V IV O,
III, 34.

24. LÀsd Maurice de Wulf: HISTOIRE

DE LA

PHILOSOPHIE M°DI°VALE.

25. LÀsd a 12. jegyzetet.
26. Bizonyos m¢rt¢kig ennek elûzm¢nye az a
klasszikus metafora, mely szÁnielûadÀssal rokonÁtja az Àlmot. Ezt k´veti GÂngora a VARIA
IMAGINACIñN cÁmü szonettj¢ben (àAz Àlom, sok
szÁnjÀt¢k alkotÂja, / a sz¢lre ¢p¡lt nagy teatrumÀban
/ Àrnyakat ´lt´ztet sz¢p cifra mezbe...Ê [TÂtfalusi
IstvÀn fordÁtÀsa]); ¢s Quevedo a SUEÅO DE LA
MUERTE cÁmü müv¢ben (àMihelyt szabad lett a
l¢lek, a k¡lsû ¢rz¢kel¢s k´tel¢ke n¢lk¡l csak heny¢lt,
aztÀn egy kom¢diÀt csapott nekem a k´vetkezûk¢ppen; a lelkem ¢s az ¢rz¢keim s´t¢tben adtÀk elû a darabot, s a k¢pzelg¢semben magam voltam a szÁnhÀz
¢s a k´z´ns¢gÊ); ¢s Joseph Addison is a Spectator
487. szÀmÀban (àa l¢lek, ha Àlmodik, egyszerre
szÁnhÀz, szÁn¢sz ¢s k´z´ns¢gÊ). SzÀzadokkal korÀbban Omar KhajjÀm Árt egy strÂfÀt, melyet
McCarthy Ágy k´z´l szÂ szerinti fordÁtÀsban:
àMÀr semmi ismeretlen elûl nem rejtûz´l; mÀr mindenben benne vagy a teremtett vilÀgban. SajÀt ´r´m´dre müveled e csodÀt, egyszerre vagy elûadÀs ¢s
n¢zû.Ê
27. àNagy AlkotÂm vezette az IgazsÀgÊ
(POKOL , III, 4).
28. Andrew Land mes¢li, hogy Dumas sÁrt,
amikor meg´lte Porthost. UgyanÁgy ¢rezni lehet Cervantes megindultsÀgÀt, amikor meghal Alonso Quijano: à...a lovag csendesen, a k´r¡lÀllÂk sÁrÀsa ¢s zokogÀsa k´zben adta ki a lelk¢t,
akarom mondani, halt meg.Ê (Gyûry Vilmos fordÁtÀsa.)
29. LÀsd AZ EGYEDURALOM, I, 14; PURGATñRIUM, XVIII, 73; PARADICSOM , V, 19. M¢g ¢kesebbek a XXXI. ¢nek nagy szavai: àTu m'hai
di servo tratto a libertateÊ (àTe szolgasÀgbÂl szabadsÀgba vontÀlÊ, 85).
30. Beda az í RçS-bÂl keresett p¢ldÀkat a retorikai alakzatokra. így p¢ldÀul a szinekdoch¢ra, melyben a r¢sz Àll az eg¢sz helyett, JÀnos
evang¢liumÀbÂl id¢z: az elsû fejezet 14. vers¢t: à°s az Ige testt¢ lett...Ê SzigorÃan v¢ve az Ige
hÃs (szarx) lett, ¢s csont is, ¢s porc, vÁz ¢s v¢r.
31. à¢s lÀngotok hozzÀm k´zel se f¢rhetÊ
(POKOL , II, 93).
32. àVergilius... / kinek k´sz´nhetem, ¡dv´ss¢g ha
vÀr rÀm.Ê (PURGATñRIUM , XXX, 50ä51.)
33. àn¢zd meg az elsût, a kez¢ben szablyaÊ
(POKOL , IV, 86).
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34. à...elüz´tt a magassÀgtÂl / ama vid¢kre, ahol a
nap hallgat.Ê (POKOL , I, 59ä60.)
35. àçm cinkos f¢ny¢ben a csendes holdnak elindul...Ê (AENEIS , II, 254 [Lakatos IstvÀn fordÁtÀsa].)
36. àA napkeleti zaffir enyhe szÁne.Ê
37. GÂngora MAGçNYOSSçGOK cÁmü ciklusÀban Ágy hangzik az elsû n¢hÀny sor: àAz esztendû virÀgzÂ havÀban t´rt¢nt, / hogy EurÂpa csalÀrd
elrablÂja / (homlokÀnak fegyvere akÀr a f¢lhold, /
szûr¢nek f¢nylû sugarai akÀr a Nap), / ama t¡nd´klû
¢gi dÁsz, /zafÁrmezûk´n csillagot legelt...Ê A PURGATñRIUM id¢zett sora l¢gies; a MAGçNYOSSç GOK -¢ szÀnd¢koltan harsÀny.
38. àAhogy itt jÀr-k¢l, sz¢p, mik¢nt / a csillagt¡zes
¢jszaka;Ê (SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa).
39. Ezt Árta Baudelaire az çHíTAT-ban: àEntends, ma chªre, entends, la douce Nuit qui marche.Ê
(àott ä hallod, ¢desem? ä a cs´ndes °j suhan mÀr...Ê
[TÂth çrpÀd fordÁtÀsa].) A cs´ndes ¢j suhanÀsÀt nem kellene hallanunk.
40. à¢s °va: szebb, mint bÀrki lÀny azÂta.Ê (JÀnosy
IstvÀn fordÁtÀsa.)
41. Leibniz MONADOLñGIA (1714) cÁmü munkÀjÀban ugyanÁgy az olvashatÂ, hogy az univerzum parÀnyi univerzumokbÂl Àll, melyek
magukban foglaljÀk az univerzumot, ¢s Ágy tovÀbb a v¢gtelens¢gig.
42. Pompeo V enturi nem helyesli Ripheus
emlÁt¢s¢t, mondvÀn, hogy az a dantei apoteÂzist megelûzûen csupÀn az AENEIS egy-k¢t sorÀban l¢tezett (II, 339, 426). Vergilius a legtiszteltebb trÂjainak nevezi, pusztulÀsÀnak hÁr¢hez pedig egy semmitmondÂ, rezignÀlt
mondatot füz: àDeis aliter visumÊ (àm¢gse kegyelmez a mennyÊ, II, 428 [Lakatos IstvÀn fordÁtÀsa]). Sehol mÀsutt nem szerepel az irodalomban Ripheus. Meglehet, hogy ¢pp k´d´ss¢ge miatt tette meg Dante jelk¢pnek. LÀsd
Casini (1942) ¢s Guido Vitali (1943) kommentÀrjait.
43. KÀtibi, a K °T TENGER TALçLKOZçSç-nak
ÁrÂja ezt vallotta: àNisÀpÃr kertj¢bûl szÀrmazom,
mint AttÀr, csakhogy ¢n NisÀpÃr t¡sk¢je vagyok, û
pedig a rÂzsÀja volt.Ê
44. Silvina Ocampo versbe foglalta ezt az epizÂdot (ESPACIOS M°TRICOS, 12): àE madÀristen
olyan volt, mint egy hatalmas t¡k´r; / mindenkit elnyelt; nemcsak t¡kr´z´tt. / Tollai k´zt mindenki sajÀt
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tollÀra lelt, / szem¢ben meglÀtta mindenki tollat-lÀtott szem¢t.Ê
45. àrÀd teszem hÀt a KoronÀt s a MitrÀt!Ê
(PURGATñRIUM , XXVII, 142.)
46. àDe Vergiliusz elhagyott, jaj, ÀrvÀn,
Vergiliusz, lelkemnek ¢des atyja!
kinek k´sz´n´m, ¡dv´ss¢g ha vÀr rÀm.Ê
(PURGATñRIUM , XXX, 49ä51.)
47. àRÂmÀban ily fogat sohsem ficÀnkolt
Scipio...Ê (PURGATñRIUM, XXIX, 115ä116.)
48. àHanem olvasd Ez¢kielt, ki hajdanÊ
(PURGATñRIUM , XXIX, 100).
49. MÀr megÁrtam a fentieket, amikor azt olvasom Francesco Torraca glosszÀiban, hogy
egy olasz bestiÀriumban az ´rd´g´t jelk¢pezi
a griff (àPer lo Grifone entendo lo nemicoÊ). Nem
tudom, szabad-e itt hozzÀtennem, hogy az
EXETER K¹NYV-ben a MegvÀltÂt jelk¢pezi a
csengû hangÃ, illatos leheletü pÀrduc.
50. àS a szent AlkotmÀny Ágy elidomÃlva
minden sarkÀn fejek nûttek ki rÀja,Ê
(PURGATñRIUM , XXXII, 142ä143).
51. Azt az ellenvet¢st lehetne erre felhozni,
hogy ez a sok rÃtsÀg a korÀbbi àSz¢ps¢gÊ kifordÁtÀsa. V¢gt¢re Ágy igaz, de hÀt mindnek jelent¢se van... A lecsapÂ sas allegorikusan az elsû ¡ld´z¢seket jelk¢pezi; a rÂka az eretneks¢get; a sÀrkÀny a SÀtÀnt vagy Mohamedet vagy
pedig az Antikrisztust; a fejek a h¢t fûbünt
(Benvenuto da Imola) vagy a szents¢geket
(Buti); az ÂriÀs FranciaorszÀg kirÀlyÀt, Sz¢p
F¡l´p´t.
52. àez, aki tûlem t´bbet el se vÀlhat,Ê
(POKOL , V, 135).
53. àígy szÂltam; s messzirûl a drÀga Nûnek
szemeit fel¢m mosolyogni lÀttam;
majd Ãjra az ûs KÃthoz emelûdtek.Ê
(PARADICSOM , XXXI, 91ä93.)
54. àH´lgyem helyett im egy Agg Àllt el¢bem,Ê
(PARADICSOM , XXXI, 59).
55. àBeatrice hova lett?Ê
(PARADICSOM , XXXI, 64.)
56. àñh H´lgy, ki tetted, hogy rem¢nynek ¢ghet
lÀngja szivemben, s elviselted ¢rtem,
hogy nyomÀt a Pokolban hagyja l¢pted,Ê
(PARADICSOM , XXXI, 79ä81).
57. AZ öJ °LET angol fordÁtÂjÀnak, Rossettinek AZ ºDV¹ZºLT LçNY-a ugyancsak boldogtalan a mennyben.
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Imre FlÂra

MIF°LE öT
ha voltunk is mif¢le Ãt ez itt
kecskecsapÀs sziklÀkra meredek
hegyoldalakra f´l aztÀn a hÁd
a semmibûl a semmibe vezet
mif¢le Ãt rosszkedvü nemzed¢k
Ágy nûtt¡nk f´l kinûtt ¢s levetett
eszm¢kben hol itt hol meg ott szorÁt
ha voltunk is az Ãt az elveszett
l´kd´ss¡k a napokat ¢veket
mogorvÀn gyanakodva jÂzanon
csak semmi lÀpvirÀgos sz¢d¡let
(legfeljebb m¢g n¢mi irodalom)
ha voltunk is a semmibe vezet
a sziklÀkon nem marad semmi nyom

IN MEMORIAM V. I.
ez az egy ember bennem mit akar
a mondatok ¢s fûleg a k´tûszÂk
¢rv ¢s ellen¢rv ritmusaival
megszÂlÁt ahogy ¢let¢ben is szÂlt
kimondva visszavonva pontosÁtva
a rÀciÂ a csak az ami van
r´pÁt f´l az irracionÀlisba
az itt a most a m¢gis parttalan
¢s a f¡stk´d-sz¡rkes¢g felragyog
nagyapÀm ahogy nagyapja Arany
s az ¢rv ¢s ellen¢rv is ¢n vagyok
¢s szavai k´zt megszÂlal szavam
ha nincs mÀr honnan ¢s nincs mÀr hova
csak a magÀnyos filolÂgia

Giorgio Pressburger: Jobb felsû ´t´s
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ELBONTOTTçK A PARKOT IS
elbontottÀk a parkot is a t¢ren
ahol szerett¡k egymÀst nyoma v¢sz
a t¢rbeli k´rny¢knek ¢szrev¢tlen
halvÀnyul Àlom ¢s eml¢kez¢s
a test a test is mÀr r¢gen nem az
kicser¢lûdtek lassacskÀn a sejtek
r¢g elvirÀgzott mÀr az a tavasz
ki tanÃskodik ha te elfelejted
csak a szavak maradtak csak azok
csak ez a mondhatni k´ltûi tÀrgy
a megfogalmazÀs mit elhagyott
a testmeleg csupÀn a puszta t¢ny
valakik szerett¢k egymÀst de mÀr
csak a n¢vmÀs mondja hogy te meg ¢n

Giorgio Pressburger

JOBB FELSý ¹T¹S
MagyarÂsi Gizella fordÁtÀsa

A jobb felsû ´t´s t´rt¢nete nekem a kinyilatkoztatÀs t´rt¢nete. Tizennyolc ¢ves koromig aligha gondoltam volna, hogy egy fog k´zvetÁtû lehessen k´ztem ¢s a titokzatos
k´zt. Amikor a mamÀm hatÀrozott mozdulatokkal megmutatta, hogyan kell a fogkef¢vel fogat mosni, eszembe sem jutott, hogy tanÁtÀsÀt k¢ts¢gbe vonjam. Csak ¢vekkel
k¢sûbb fedeztem fel, milyen helytelen volt. A fogkefe vÁzszintes mozgatÀsÀval koptattam a fog k¡lsû r¢teg¢t, azaz a zomÀncot, tovÀbbÀ rongÀltam az Ányemet ¢s a tÀmaszÀul
szolgÀlÂ Àllcsontot. Az elsû szuvas fogaimat egy¢bk¢nt valÂszÁnüleg az elfogyasztott cukornak ¢s m¢znek k´sz´nhettem. A hÀborÃ ¢vei alatt sokat ¢heztem, ¢s tele voltam
gyermeki szorongÀssal, ami¢rt felnûttk¢nt aztÀn ¢dess¢ggel kÀrpÂtoltam magam. A
bakt¢riumok ily mÂdon remek tÀptalajra talÀltak a szÀmban, hogy megÀllÁthatatlan
szaporodÀsba kezdjenek.
Amint ma mÀr k´ztudomÀsÃ, fogazatunk csodÀlatos ¢pÁtm¢ny¢nek rongÀlÂdÀsÀt
elsûsorban a szÀj¡reg¡nkben elszaporodÂ bakt¢riumtelepek okozzÀk. Az ¢n fogaimon
tizenhÀrom ¢ves korom k´r¡l, vagyis nagykorÃsÀgom bek´sz´ntekor tÀmadtak az elsû
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sz´rnyü odÃk. Ezzel a bennem kezdûdû cs´ndes romlÀssal azonban m¢g nem j´tt el
a kinyilatkoztatÀs. Az csak ´t ¢vvel k¢sûbb k´vetkezett. Odahaza akkor felfordult az
orszÀg, v¢res forradalom zajlott, ¢s ¢n az elsû sorba akartam ker¡lni: fûszereplûje szerettem volna lenni ¢n is annak a fontos t´rt¢nelmi pillanatnak. Amint az elsû l´v¢seket
meghallottam, ¢s az elsû villanÀsokat meglÀttam, kirohantam az erk¢lyre; hirtelen arcomba csapott az oktÂber hidege. Ahogy a Szabad N¢p ¢p¡let¢rûl l´vellû t¡zeket n¢ztem, enyhe fÀjdalmat ¢reztem a szÀmban, pontosan a jobb felsû mÀsodik kisûrlûben,
a jobb felsû ´t´sben. Lelkemet el´nt´tte a szabadsÀg ¢rz¢se, a messzi homÀlybÂl kezdett elûttem k´rvonalazÂdni valami, ami m¢g sok ember sorsÀban okoz majd fordulatot. A szabadsÀg t¢rt vissza az elnyomÀs s´t¢t ¢vtizedei utÀn. A szabadsÀg! A l¢tez¢s
t¢rben ¢s idûben valÂ kiterjed¢se, az ´nmagÀt meghatÀrozni prÂbÀlÂ emberi szellem
hatÀrtalan, ´r´k jÀt¢ka! N¢ztem azokat a torkolatt¡zeket, s elhatÀroztam, hogy megmÀrtÂzom a vÀrosom utcÀin sz¡letû boldog ¢s Ãj l¢nyek ÀradatÀban. °n is el¡v´lt´ttem
magam ott az erk¢lyen, bele a f¡lsiketÁtû puskaropogÀsba. Abban a pillanatban, amint
kinyitottam a szÀmat, borzalmas nyilallÀst ¢reztem az Àllcsontomban. Sohasem tudtam
pontosan, mi az az Àllcsont, s hogy ilyen ¢rz¢keny csont is van a testemben.
A nyilallÀs (micsoda lehetetlen szÂ) egy pillanatig tartott, aztÀn elmÃlt. Berontottam
a lakÀsba, f´lvettem a z´ld lÂdenemet, hogy akkor megyek. AnyÀm mÀr nem tudta,
mivel tarthatna vissza ä anyai aggodalmaskodÀsa t´k¢letesen lepergett rÂlam ä, k´ny´rg´tt, hogy legalÀbb egy kis teÀt vagy pÀr kanÀl hÃslevest nyeljek le, ki tudja, mikor
keveredek haza, k´zben meg is ¢hezhetem. Hogy ne aggasszam tovÀbb, sût ne kergessem a k¢ts¢gbees¢sbe, engedelmeskedtem. Kimentem vele a konyhÀba, ¢s bekapkodtam a forrÂ levest. ýszint¢n szÂlva csak egy-k¢t kanÀlig jutottam el, mert abba az
Àtkozott Àllcsontba Ãjra, most m¢g borzalmasabban bel¢nyilallt a fÀjdalom. KÁnomban
fel¡v´lt´ttem, anyÀm azt hitte, megbolondultam. ApÀm viszont, az ´r´k optimista,
kijelentette, hogy el fog az mÃlni, mihelyt el¢rem az egyetlen dolgot, ami pillanatnyilag igazÀn ¢rdekel: ha tanÃja lehetek a t´rt¢nelemnek. Kezembe nyomott egy kis ¡veg
rumot.
ä Vidd magaddal, ¢s ha megint rÀd j´n, csak v¢gy a szÀdba egy kortyot, ¢s a nyelveddel szorÁtsd a fÀjÂs fogadhoz. MeglÀtod, elmÃlik. Na menj, ¢s vigyÀzz magadra.
HÀrmasÀval szedtem a l¢pcsûfokokat; egy pillanat alatt le¢rtem a kapuba, az ´reg
Weiss mÀr ¢ppen bezÀrta.
ä Ne menj ki, ´sszevissza l´v´ld´znek, minek mindenÀron keresni a bajt ä d¡nyny´g´tt, de nekem besz¢lhetett.
ä Ilyen alkalom az ¢letben csak egyszer adÂdik ä mondtam. ä Engedjen ki, Weiss
bÀcsi, k¢rem.
Az ´reg elûvette fel´ltûje zseb¢bûl a nagy, fekete kulcsot, ¢s kinyitotta az ajtÂt. Egy
szempillantÀs alatt kinn termettem az utcÀn, ¢s futÀsnak eredtem a k´zpont fel¢, a
JÂzsef k´rÃtäN¢pszÁnhÀz utca sarka irÀnyÀba. Vagy hÃsz m¢tert tehettem meg, mikor
sz´rnyüs¢gesen ¢s irgalmatlanul harmadszor is bel¢m nyilallt a fÀjdalom.
Megtorpantam, de a fogam vÀltozatlanul sajgott ä ilyent m¢g ¢letemben nem ¢reztem. Gondoltam, kitÀtom a szÀmat, hadd j´jj´n be a friss levegû, aztÀn gyer¡nk tovÀbb, de nem segÁtett: mik´zben futottam a szabadsÀg fel¢, futottam magam elûl, a
fÀjdalom visszaszÂlÁtott tulajdon tehetetlens¢gemhez, kicsinys¢gemhez, a magÀnyomhoz. De ez m¢g nem minden. SzabÀlyosan f´l voltam akasztva a fÀjdalmamra, az
ugyanis ment, ment f´l a hÀromosztatÃ ideg v¢ge¢rhetetlen pÀr centim¢ter¢nek ÀgÀn
az arcomon kereszt¡l neki az agyamnak, aztÀn a koponyÀmon, rajtam kit´rve tovÀbb,
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f´lfel¢. Azon a lÀthatatlan szÀlon f¡ggtem az ´r´kk¢valÂsÀg ür¢ben a kÁnommal egyed¡l. Akkor bel¢m hasÁtott egy gondolat: valaki fogja annak a szÀlnak a mÀsik v¢g¢t,
valaki magÀhoz k´t, a fÀjdalom egymÀshoz k´t benn¡nket. K´nnyes szememet ä a baj
valÂszÁnüleg ennek a folyad¢knak valamelyik kivÀlasztÂ mirigy¢t is el¢rte ä az ¢gre
emeltem, s hallottam, amint magamban felordÁtok: àMit akarsz? Mit akarsz?Ê Majd
d¡h´dt mozdulattal elûkaptam a zsebembûl az ¡veg rumot, n¢hÀny kortyot a szÀmba
vettem, arcizmaimmal, nyelvemmel a beteg foghoz szorÁtottam, ¢s leszegett fejjel folytattam utamat a f¢nyek fel¢. ApÀm gyÂgymÂdja vagy negyedÂrÀnyi enyh¡l¢st hozott.
Azalatt el¢rtem a t´meget, belevetettem magam az ¡v´ltû sokadalomba, vel¡k kiabÀltam, vel¡k emeltem ¢gnek az ´kl´m. àçt´lellek, emberis¢gÊ, szerettem volna ¢nekelni
a t´meg lassÃ, meg-meglÂdulÂ ÀramlÀsÀval sodrÂdva. Amint a Parlamentnek fordultunk, elmÃlt a rum hatÀsa, ¢s olyan fÀjdalom t´rt rÀm, hogy hÀnyingerem tÀmadt.
Azt hittem, leszakad a fejem, k´vetni akarja a kÁn irÀnyÀt, de k´zben a baj sz¡rk¢s
pangÀsÀt is ¢reztem. Akkora erûfeszÁt¢ssel, amekkorÀra k¢sûbb mÀr nem lettem volna
k¢pes, kivÀltam az emberÀradatbÂl, lekuporodtam egy kapualjba, ¢s sÁrva mindegyre
azt hajtogattam: àMit akarsz tûlem? Hagyj b¢k¢n!Ê Fejemet odavertem a koszos, egyenetlen, poros f´ldh´z. Megittam az ¡veg teljes tartalmÀt, ¢s r¢szegen, s¡keten tÀmolyogtam hazafel¢, r´geszm¢sen ism¢telgetve magamban egy gondolatot: àEzek a sz´rnyü lÀncok. HÀlÀsnak k¢ne lennem ¢rt¡k, ¢n meg szenvedek. Ezek a lÀncok!Ê Ez az
eszme egy¢bk¢nt m¢g aznap este elillant, mikor apÀm, a k¢sûi Âra miatt a legkev¢sb¢
sem aggodalmaskodva telefonÀlt Lissauer doktornak, ¢s elcipelt a Karpfenstein utcai
rendelûj¢be. Az orvos Barry-emelûvel ¢s homorÃ t¡k´rrel megvizsgÀlta a fogat, ¢s
minden ¡v´lt¢semre Ágy szÂlt:
ä Mit kiabÀl? MagÀnak fÀj, nem nekem. Mi¢rt velem kiabÀl?
Ez a k¢ptelen kijelent¢se a fÀjdalom hozzÀf¢rhetetlens¢g¢rûl elhallgattatott. Lissauer doktor v¢g¡l adott egy injekciÂt, felÁrt egy gyÂgyszert azzal, hogy szedjem napjÀban
hÀromszor, s egy h¢t mÃlvÀra visszarendelt.
ä A fogat meg lehet menteni ä jelentette ki. °s meg is mentette egy t´m¢ssel. TÁz
¢vvel azutÀn Lissauer doktor felakasztotta magÀt a rendelûj¢ben egy ajtÂkilincsre. A
fizikai fÀjdalom ÀllandÂ jelenl¢te olyannyira megviselte, hogy mindenf¢le j´vûrûl lemondott. A bÃcsÃlevel¢ben csak ennyit Árt: àNem ¢ri meg.Ê
Nem tudni, hogy ez most az ¢letre vonatkozott vagy a szavak leÁrÀsakor mÀr fontolgatott ´ngyilkossÀg Àltali halÀlra.
Elvittem a fogamban a t´m¢s¢t k¡lf´ldi Ãtjaimra. Az çllami K¡lkereskedelmi VÀllalat megbÁzÀsÀbÂl mÀr ´t´dsz´r utaztam akkor, a K´z¢p-Keletre k¡ldtek; jÀrtam a
SÁnai-f¢lsziget tankoktÂl hemzsegû fennsÁkja tÀjÀn is, ¢s nincs kizÀrva, hogy a kis amalgÀmt´m¢s ¢ppen ott esett ki ¢szrev¢tlen¡l. Lissauer doktor mozdulata, amint a homÀlyos kis ¡veglapon egy ac¢llapÀtkÀval kevergeti az amalgÀmot, m¢g mindig elûttem
van, az a k¢z azonban, amely abban a sivatagban levette fÀjdalmamrÂl a pecs¢tet, rejtve
maradt elûttem. A jobb felsû ´t´s pÀr perccel azutÀn kezdett el fÀjni, hogy azt a k´rny¢ket elhagytuk. Elviselhetetlen nyilallÀsok k´zepette ¢rtem haza, Ãgy dobÀltam magam ¢jszaka az Àgyban, mint egy t¢bolyodott. Nem szabadulhattam a fÀjdalomtÂl sem
nyugtatÂk, sem konyakos vagy rumos ´bl´get¢sek segÁts¢g¢vel: agyam teljes eg¢sz¢ben az Àllcsontomba zÀrt meghatÀrozhatatlan ¢s kivethetetlen jelenl¢ttel volt elfoglalva. RÀhel, a feles¢gem sÁrt, csÂkolgatott, ´lelgetett, mindhiÀba.
Egy este telefonÀltam apÀmnak, hogy mondjon egy fogorvost, nem tudtam, ki lett
Lissauer doktor utÂda. A papa r´viden megtanÀcskozta a dolgot anyÀmmal, ¢s
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Schwartz çron doktor telefonszÀmÀt adta meg, aki csapattÀrsa volt az àA. NimzovicsÊ
sakk-k´rben. BÀntam is ¢n, hogy k¢sû van, fel¢bresztettem az ´reget, aki a nevem
hallatÀn azonnal odarendelt. A lÀttomra egyszeriben elfogta a szenved¢ly (vagy a
bosszÃvÀgy), felajÀnlotta ugyanis, hogy jÀtsszunk egy parti sakkot, mÁg az ¢rz¢stelenÁtû
injekciÂ hatni kezd, ¢s û nekilÀthat a àfogeltÀvolÁtÀsnakÊ. Kik¢szÁtette a tampont ¢s az
eszk´z´ket ä Thomson-fogÂt, Lecleuse-emelût, McDonald-csipeszt ä, alkoholos ¢gû
f´l´tt egy kis krÂmed¢nyben feltette ûket kifûni, majd egy feh¢r szekr¢nybûl viharvert,
´reg sakk-k¢szletet vett elû.
ä Ha legyûz, nem fizet a hÃzÀs¢rt, ha ¢n nyerek, holnapra halasztjuk a müt¢tet ä
mondta.
ä Nem! Holnapig ¢n nem bÁrom ki! ä kiÀltottam fel.
ä Akkor ¢lesÁtse az elm¢j¢t. Nem tudja, hogy a fÀjdalom, a k¢ts¢gbees¢s ´szt´nzi az
embert? Bizony, nem az el¢gedetts¢g, nem a ä hasznÀljuk csak azt a k¢ptelen szÂt ä a
boldogsÀg az ¢let motorja. Gyer¡nk, maga a vilÀgos.
Schwartz doktor talÀn szÀnd¢kosan, talÀn nemt´rûd´ms¢gbûl, talÀn takar¢kossÀgbÂl kev¢s novokaint tett az injekciÂjÀba, Ágy a l¡ktetû fÀjdalom csak enyh¡lt, nem mÃlt
el eg¢szen. Ebben az ûr¡lt Àllapotban eshetett meg velem, hogy a r¢gi olasz megnyitÀshoz folyamodtam, amelyet mÀr akkor sem tekintettek a vilÀgos szÀmÀra igazÀn kedvezûnek.
Sz¡net n¢lk¡l mozgolÂdtam, f¢szkelûdtem a sz¢ken, magamhoz sz´gezve, sajÀt magam elleni kÁnzÂeszk´z annak a kez¢ben, aki prÂbÀra akar tenni. Schwartz, mint egy
v¢n szatÁr, a sakktÀbla f´l¢ hajolva minden egyes l¢p¢s¢t hosszan fontolgatta.
A fÀjdalom k´zben teljes erej¢bûl f´ltÀmadt. T´bb mint egy ÂrÀig tartott a parti, ¢s
valÂban minden erûmet ´ssze kellett szednem, hogy megnyerjem. Schwartz doktor
nem volt jÂ jÀt¢kos, de az adott k´r¡lm¢nyek k´zt szinte k¢ptelen voltam l¢p¢seket
¢s pozÁciÂkat kiszÀmÁtani, kombinÀlni. Minden a szenved¢s ´r´k jelen¢ben koncentrÀlÂdott. A fogorvos nem adta fel, megvÀrta, amÁg mattot kap.
ä K¢rem, hÃzza ki gyorsan azt a fogat! ä ¡v´lt´ttem fel a gyûztes l¢p¢st megt¢ve.
Schwartz nagy mügonddal k¢sz¡lt fel a fogorvosi nyelven fogeltÀvolÁtÀsnak nevezett
müveletre.
ä JÂl van, fiatalember, ezt a fogeltÀvolÁtÀst a szÂ szoros ¢rtelm¢ben megnyerte! ä
mondta az ´reg, mire nagyot dobbant a szÁvem, ¢s azt gondoltam, hogy testemnek az
a darabja, amelyet v¢g¢rv¢nyesen ki fognak belûlem venni, hÀt igen, komolyan meghal, ´r´kre, el fog hunyni. SzÂltam neki, hogy tartsa meg a kihÃzott fogat, azzal Àltatva
magam, hogy ha elteszem valami dobozba vagy tokba, az az ûrlûfog ¢letben maradhat.
Ebben is csalÂdnom kellett, mert a lassÃ csavarÂ mozdulatok hatÀsÀra a fog elt´rt, ¢s
Schwartznak hosszadalmas müt¢tbe kellett kezdenie, hogy a gy´keret kiszedje. FÀjdalmamban majdnem eszm¢letemet vesztettem, rÀm j´tt a hÀnyinger, Ãgy ¢reztem,
mintha a foggy´kerem csatornÀin az agyvelûmet hÃznÀk kifel¢. ºv´lt´ttem, morogtam, mik´zben az orvos a fogÂval az Ányemben kotorÀszott. °reztem a v¢rem meleg¢t
¢s sÂs Áz¢t, ¢s azt gondoltam: àígy van ez, haldokolnunk kell. Nem el¢g, hogy meghalunk, szenved¢s ÀrÀn kell elnyern¡nk a halÀlt. Mi¢rt?Ê Amikor Schwartz doktor megszÂlalt, hogy àJÂl van, megvagyunkÊ, hirtelen valÂdi boldogsÀg t´lt´tt el.
àV¢ge! ä kiÀltottam f´l magamban ä v¢ge!Ê, mintha a halÀl k¡sz´b¢t l¢ptem volna
Àt. A fÀjdalom m¢g k¢t-hÀrom napig elkÁs¢rt, s azalatt a nyelvem folyton ugyanazt az
utat kereste, azt a v¢res g´dr´t, amely f´lfel¢ vezetett, rajtam kÁv¡lre, egy pont fel¢,
amelyre a fÀjdalom sz´rnyü szÀlÀval f´l voltam akasztva.
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A KOMLñSI TñRA
Az ¢n ´tvenhatos t´rt¢netemet sem lehet vizes tintÀval megÁrni.
LesÃjtott, komor f¢rfiak Àllnak a tÂtkomlÂsi zsidÂ templomban. A millennium idej¢n
felavatott, h¢tk´znapisÀgÀban is tekint¢lyes zsinagÂga a hÀborÃ alatt ¢s az azt k´vetû
politikai harcok idej¢n gyÂgyÁthatatlan sebeket kapott. A tetû beÀzik. A talajvÁz Àztatta
falak r¢g levetett¢k meszelt malterruhÀjukat, a korhadt ablakkeretek jÂ r¢sz¢bûl kit´rt
az ¡veg. Az elrabolt, elt¡zelt Âmedet, a valaha dobogÂn ÀllÂ ¢s dÁszes karfÀval k´r¡lkerÁtett tÂraolvasÂ asztalt Ãgy-ahogy pÂtoltÀk, bÀrsonnyal is leterÁtett¢k, de a padsorok
v¢gig odalettek, Ágy aztÀn csak tucatnyi, innen-onnan elûker¡lt sz¢k vÀrja a zsidÂkat
a kem¢nyre d´ng´lt f´ld´n, mert negyvenn¢gyben m¢g a hajÂpadlÂt is sz¢thordtÀk.
S most betetûzûd´tt a vesztes¢g. A tÂraszekr¢ny nyitva, ¡resen Àll, a k´zs¢g egyetlen
szent tekercse, amelyet a vilÀg¢g¢sben Àldott k¢zzel elrejtettek, s amelybûl minden
szombaton ¢s ¡nnepen felolvastÀk a megfelelû heti szakaszt, holtan fekszik az Âmeden.
JavÁthatatlan, menthetetlen. Sebeibe belepusztult, nincs tovÀbb. Kimondatott hÀt a
v¢gsû szÂ: bÃcsÃzni kell tûle. Megrend¡lt f¢rfiak ¢nekelt¢k el f´l´tte a halotti imÀt.
°s megfogalmaztÀk a d´nt¢st: Ãj TÂrÀt kell Pestrûl hozni.
A tÂrahalÀl bizonyos ¢rtelemben kÀntoruk, Goldstein Henrik lelk¢n szÀrad. Term¢szetesen senki sem vÀdolja, sût a mellette ÀllÂ zsidÂk a lehetû legnagyobb tisztelettel
viseltetnek irÀnta, s ami m¢g fontosabb, û maga sem ¢rez bünbÀnatot, legf´ljebb kev¢ske lelkiismeret-furdalÀst.
Tudni kell, hogy Goldstein Henrik nem tÂtkomlÂsi. Harminc´t ¢ves korÀban, 1951ben k´lt´z´tt Budapestrûl a faluba. MondhatnÀnk: szokvÀnyos zsidÂ Ãt volt az ´v¢.
Sz¡lei, feles¢ge, n¢hÀny hÂnapos kort meg¢lt kislÀnya ä legyen Àldott az eml¢k¡k ä
elpusztultak Auschwitzban. ýt, a sÀtoraljaÃjhelyi jesiva n´vend¢k¢t, a nagy j´vû elûtt
ÀllÂ hegedük¢szÁtût a holocaust olyannyira megrendÁtette, hogy felhagyott mindenf¢le polgÀri foglalkozÀssal, ¢s szÁv¢ben szilÀrd fogadalommal a hitk´zs¢g szolgÀlatÀba
l¢pett. A marad¢k magyar zsidÂsÀgnak akarta szentelni ¢let¢t. Ha kellett, kÀntork¢nt,
ha Ãgy adÂdott, sakterk¢nt, sÀmeszk¢nt, tanÁtÂk¢nt. LÀtta a pusztulÀst ¢s a pusztÁtÀst,
s a maga mÂdjÀn megprÂbÀlt tenni a tovÀbbi sorvadÀs ellen.
Nem akÀrmilyen vÀllalÀs az ´v¢. Hiszen a megmaradtak jÂszer¢vel kiv¢tel n¢lk¡l
betegek voltak ¢s elgy´ng¡ltek, roncsolt idegzetüek ¢s s¢rtûd´ttek, k´vetelûdzûk ¢s
erûszakosak, rÀadÀsul sokan ä de milyen sokan! ä istentagadÂkkÀ lettek. ValÂban neh¢z elviselni, kivÀlt megsebzett l¢lekkel, Isten elfordulÀsÀt vÀlasztott n¢p¢tûl. HÀrom
oldalrÂl leselkedett vesz¢ly a hitben nevelkedett zsidÂkra, akik a gettÂt, a munkaszolgÀlatot, a lÀgert tÃl¢lt¢k. Bel¡lrûl a l¢nyeg¢ben ateista cionizmus tÀmadta ûket, kÁv¡lrûl a marxista ideolÂgia, s a kettû k´z´tt ott Àllott az ´nzû ´n¢rv¢nyesÁt¢s. ögy olvadt
az ortodox k´z´ss¢g MagyarorszÀgon, mint j¢g a napon.
Goldstein Henrik Ãjra megnûs¡lt. Eszter hÁres, nagy csalÀd lÀnya volt, a Czitromok
k´z¡l valÂ. M¢h¢t az ¹r´kk¢valÂ ä mintha csak t´rleszteni akarna ä n¢gy kislÀnnyal
Àldotta meg. çm a gyors, jÂszer¢vel ¢venk¢nti gyermekÀldÀst semmik¢pp se lehetett
abbÂl a kev¢s p¢nzbûl finanszÁrozni, amit Goldstein a hitk´zs¢gn¢l keresett.
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Az ´tletet, hogy k´lt´zzenek vid¢kre, alighanem egy ÀtutazÂ komlÂsi adta. Hogy
ki lehetett, nem tudom, de az ilyen ¢ca nem sz¡letik magÀtÂl. N¢zze, Goldstein, hangozhatott a jÂ tanÀcs, ahol olyan bÃza terem, mint TÂtkomlÂson, ¢s ott a hÁres Pipis
malom, s ahol m¢g most is van tÁz vallÀsos zsidÂ, magÀnak, talmud hÂhemnek nem
lehet ¢hen halnia. A lÀnyok sÀpadtak voltak, ¢jjel-nappal ¢hesek, Ágy azutÀn n¢hÀny
gyors lev¢l ¢s sietve elolvasott vÀlasz utÀn fel¡ltek a vonatra.
A kÀntor kÁv¡l ¢lt a politikai idûn. Nem a Szabad N¢pet olvasta, hanem a TÂrÀt,
nem a szeminÀriumi anyagban m¢lyedt el, hanem a Talmudban, rÀdiÂja nem volt,
Ágy csak v¢letlen¡l jutottak el hozzÀ a hÁrek a n¢pi demokrÀcia megannyi vÁvmÀnyÀrÂl,
a vas ¢s ac¢l orszÀgÀrÂl, a diadalmasan ¢p¡lû szocializmus sikereirûl. Azt, hogy ¢lesedik
az osztÀlyharc ¢s fokozÂdik a klerikalizmus elleni k¡zdelem, ¢szre sem vette. Abban a
vilÀgban, amelyben felnûtt, a kiszolgÀltatottsÀg ¢rz¢se egyetlen percre sem mÃlt el a
zsidÂ szÁvekbûl, hÀt akkor mi¢rt kellett volna Goldstein Henriknek jobban f¢lnie az
Ãj rendszertûl, mint a r¢gitûl?
Hacsaknem egy dolog ä az olaj miatt. Mert ez volt az oka mindennek.
Hol is kezdj¡k? TalÀn annÀl az aprÂcska hÀznÀl, amely inkÀbb tanya, a hozzÀ valÂ
udvarral csirk¢knek, kacsÀknak, s amely majdnem szemben talÀlhatÂ a Pipis malommal, a falu Kaszaper felûli v¢g¢n. Tulajdon szerint az elpusztult Lazarovics csalÀd¢
volt, de azÀltal, hogy senki sem j´tt vissza k´z¡l¡k, kezel¢si jogÀt a hitk´zs¢g vette Àt,
s ide k´lt´ztett¢k be Goldstein¢ket.
A komlÂsi zsidÂ csalÀdok azon voltak, hogy a messzirûl ¢rkezettek min¢l elûbb otthonosan ¢rezz¢k magukat. Az ¢p¡letet jÂ szlovÀk mesterekkel rendbe hozattÀk, a bÃtorzatot kieg¢szÁtett¢k, a hiÀnyzÂ ed¢nyeket beszerezt¢k, s az asszonyok a vÀrosban
felnûtt Eszterk¢t megtanÁtottÀk kacsÀt t´mni, csirk¢ket ellÀtni. °s a csalÀddal egy¡tt
´r¡ltek, hogy a lÀnykÀk kezdtek kig´mb´ly´dni.
A kopott zsinagÂgÀba pedig p¢ntek este ¢s szombaton visszak´lt´z´tt Isten szelleme. Goldstein Henrik az egyetlen megmaradt TÂrÀbÂl rendre felolvasta a heti szakaszt, elmondta a r¢gi nagy rabbik talmudi magyarÀzatait, ¢s boldog embernek ¢rezte
magÀt. H¢tk´znap h¢ber betüre tanÁtotta a komlÂsi zsidÂ gyerekeket, s ha Ãgy adÂdott, elutazott OroshÀzÀra, Szarvasra, olykor Szentesre vagy HÂdmezûvÀsÀrhelyre
vÀgni. Sajnos temet¢sre is gyakran hÁvtÀk. °s nemcsak az¢rt, hogy az elhunyt lelk¢¢rt
imÀdkozzon, hanem, ami enn¢l fÀjdalmasabb: hogy vele egy¡tt meglegyen a minjÀn,
tÁzen Àlljanak a sÁrhoz, hogy az ûsi parancsolat szerint gy¡lekezett¢ lehessenek a zsidÂ
f¢rfiak a bÃcsÃ neh¢z ÂrÀjÀban.
De elkezdhett¡k volna t´rt¢net¡nket a magyar olajipar viharos krÂnikÀjÀnÀl is.
A nÀci birodalom strat¢giai nyersanyag utÀn kutatva a SzegedäAlgyû k´rny¢ki olajmezû hatÀrait is kerestetni kezdte ä Ágy t´rt¢nt, hogy fÃrÂtornyok jelentek meg TÂtkomlÂs hatÀrÀban. Csakhogy a k´zeledû front f¢lbeszakÁtotta a munkÀlatokat, s az otthagyott berendez¢seket mÀr a szovjet müszaki alakulatok vett¢k birtokba. A MASZOVOL, azaz a MagyaräSzovjet Nyersolajipari R¢szv¢nytÀrsasÀg mÀr 1946-ban hozzÀlÀtott, hogy TÂtkomlÂson is befejezze a n¢metek Àltal elkezdett munkÀt.
A f´lderÁt¢st k¢t kÃttal kezdt¢k. Az egyiket a hajdani Lazarovics-hÀz, azaz Goldstein¢k mostani otthona m´g´tt ÀllÁtottÀk fel.
Az olajosok valÂsÀggal sz¢ttiportÀk Goldstein¢k hÀzÀt. Ez volt a nagy hûstettek, a
v¢get nem ¢rû munkaversenyek kora. BÀnyÀsz, a csÀkÀnyt jÂ m¢lyre vÀgd! Szûdd a
selymet, elvtÀrs! Mit szÀmÁt egy hÀz a tÂtkomlÂsi faluv¢gen? Goldstein¢k udvarÀn cs´-
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vek, vasrudak, hordÂk, gÃlÀban k´tûelemek, csavarok, szegecsek halmozÂdtak. A gumicsizmÀs, pufajkÀs olajosok lebontottÀk a kerÁt¢st, az ´r´kk¢ pufogÂ, kattogÂ, krÀkogÂ motorok lehetetlenn¢ tett¢k a jÂszÀgtartÀst, zavartÀk az ¢jszakai nyugalmat.
Pedig ¢ppen ekkor t´rt¢nt valami, ami az amÃgy is kiv¢teles k´teless¢gtudattÂl Àthatott Goldstein Henriktûl m¢g nagyobb felelûss¢get k´vetelt. Term¢szetesen fogalma nem volt RÀkosi MÀtyÀs ¢s Nagy Imre pÀrharcÀrÂl, a moszkvai huszadik pÀrtkongresszus hatÀsÀrÂl, a magyar olvadÀsrÂl. ý csak azt tudta: teljesen vÀratlanul p¢nzt kaptak a budapesti zsidÂ hitk´zs¢gtûl a templom rendbehozatalÀra. Nem nagy ´sszeget,
de el lehetett kezdeni a munkÀt.
Azon a szombaton, amikor a zsidÂk elbÃcsÃztak r¢gi zsinagÂgÀjuktÂl, abban a rem¢nyben, hogy r´videsen megÃjulva, megsz¢p¡lve lÀtjÀk majd viszont, Goldstein
Henrik a tÂraolvasÀs elûtt sz¢p besz¢det mondott az emberi k´telezetts¢gekrûl. ögy
adÂdott, hogy az egyes szedr¢khez ¢s mÀftirhoz felhÁvott f¢rfiak a szokÀsos snÂderolÀst
bizonyos felajÀnlÀsokkal is megtoldottÀk. Buchbinder LipÂt vÀllalta a padok rendbe
hozÀsÀt, GrÂsz Laci a dÁszÁtû fest¢st, Schwarz JÂska, az unokatestv¢re a zÀrak felÃjÁtÀsÀt. Amikor az utolsÂ imÀt is elmondtÀk, Goldstein k´z´lte, a zsinagÂga egyetlen TÂrÀjÀt hazaviszi, s amÁg az ´reg ¢p¡letben a munkÀlatok be nem fejezûdnek, az istentiszteleteket, bele¢rtve a leinolÀst is, az û lakÀsÀban tartjÀk.
L¢lekben mÀr az ûszi fens¢ges napokra, az Ãj ¢vre, a Jom Kippurra k¢sz¡ltek, amikor megt´rt¢nt a baj.
TalÀn az olajkÃt t´mÁt¢se bizonyult gyeng¢nek, talÀn mÀs, mindenesetre a müszaki
zÀrak nem bÁrtÀk a f´ld m¢ly¢bûl, az 1600 m¢terrûl 130 bar erûvel felt´rû nyomÀst.
A gÀz, a vÁz, az olaj, a kavics, a homok zsÁros zaggyÀ keveredett ebben a f¢lelmetes
kil´vell¢sben ¢s visszahullÀsban. Goldstein¢k hÀzÀn a gy´nge tetûcserepek beomlottak, a megrÀzkÂdtatÀstÂl megrepedtek a vÀlyogt¢glÀbÂl rakott falak, a belsû helyis¢gekbe befolyt a ragacsos, ijesztû massza.
Mindez reggel f¢l hatkor t´rt¢nt. Az ajtÂn sisakos, gumicsizmÀs emberek rontottak
be, azonnal kik´lt´ztetj¡k magukat, ¡v´lt´tt¢k, ¢s mÀris felmarkoltÀk, amit talÀltak.
A kÃt felûl h´rgû, b´mb´lû, sistergû, sziszegû hangok t´rtek elû. A lÀnyok m¢g hÀlÂingben voltak, sÁrtak f¢lelm¡kben, Goldsteinn¢ jajvesz¢kelt: a lÀbosok, a tÀny¢rok! ä
kiabÀlta, de mÀr minden Ãszott a mocsokban. Egy nagydarab, sÀros arcÃ ember szÀja
el¢ tartotta t´lcs¢rr¢ formÀlt tenyer¢t, ¢s csak ezt hajtogatta: Nehogy gyufÀt gyÃjtson
valaki! Goldstein a mÀr ki¡rÁtett ruhÀsszekr¢nyhez t´rte magÀt, oda, ahovÀ a TÂrÀt
ÀllÁtotta, kiemelte, magÀhoz ´lelte a szent relikviÀt, de ebben a pillanatban megcsÃszott. Csak a TÂra bÀrsonyk´nt´se maradt a kez¢ben, az ez¡stkorona elgurult, a pajzs
beleakadt valamibe, lÀnca elpattant, az ikertekercset ´sszefogÂ szalag megfesz¡lt ¢s
elszakadt. A betükkel sürün telerÂtt pergamen letekeredett tartÂirÂl, szinte a szoba
k¢t v¢g¢ig gurult ä ¢s az egyik munkÀs rÀl¢pett. Fogalma sem volt persze, mirûl van
szÂ, csak azt lÀtta, hogy ez a v¢kony, szakÀllas zsidÂ itt totojÀzik, botladozik, mik´zben
bÀrmely mÀsodpercben bek´vetkezhet a katasztrÂfa. Olajos kez¢vel ´sszekapta a TÂrÀt ä el is szakÁtotta ä, felemelte Goldsteint, ¢s akÀr valami csomagot, kivitte ûket az
udvarra.
A kÃt, mint valami veszett, bibliai bÀlna, Ãgy fÃjta ki magÀbÂl a sÀrgÀs, sz¡rke, büz´s
mocskot. A tÀvolabbi szomsz¢dok ¢s a Pipis malom munkÀsai mind ott voltak mÀr,
n¢hÀny messzebb lakÂ zsidÂhoz is eljutott a hÁr. S akadt, hogyne akadt volna jÂ pÀr
bÀtor ember, aki mit sem t´rûdve ruhÀja ¢ps¢g¢vel, az olajfÃrÂk tilalmÀval, Goldstein
Henrikkel egy¡tt Ãjra ¢s Ãjra behatolt a hÀzba, hogy kimentsen n¢hÀny fontos holmit.
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A KardoskÃtrÂl, majd az Algyûrûl Àtvez¢nyelt mentûalakulatok d¢lutÀnra megf¢kezt¢k a kutat. A szakemberek, bÀr fÀradtak ¢s kimer¡ltek voltak, repestek az ´r´mtûl.
AzonmÂd piszkosan ¢s ragacsosan ´lelkeztek, egymÀs vÀllÀt lapogattÀk. Juh¢! Olajat
talÀltak, s v¢gsû soron nem t´rt¢nt trag¢dia. Goldstein¢k t´nkrement aprÂcska hÀza
oly ¢rdektelennek tünt, hogy a munkÀlatok vezetûj¢nek csak estefel¢ jutott esz¢be,
hogy n¢hÀny jÂ szÂt mondjon a k¢ts¢gbeesett csalÀdnak. Akkora p¢nzt kapnak, k´z´lte joviÀlisan Goldsteinnel, hogy abbÂl minden lÀnyÀt gazdagon kistafÁrozhatja. Ezt
mondta, de a kÀrrÂl papÁrt nem adott. Majd Árja ´ssze, mire tart ig¢nyt, k¡ldje be a
k´zpontba. °s hogy ¢jjel hol alusznak, ¢s hol fognak lakni azutÀn? A tanÀcseln´k elvtÀrs term¢szetesen mindenrûl gondoskodik. Nahiszen!
Goldstein¢kre neh¢z napok vÀrtak. A zsidÂ hitsorsosok jÂakaratÃ segÁts¢g¢t tudatosan visszautasÁtottÀk, hiszen ha azt lÀtjÀk a hatÂsÀgok, hogy lÀtszÂlag rendben van
minden, esz¡k ÀgÀban sem lesz teljesÁteni k´teless¢g¡ket. Azt tudta a kÀntor, hogy a
tanÀcstÂl nem sokat rem¢lhet, hiszen ez nem az û ¡gy¡k. çtmenetileg ugyan bek´lt´zhettek valahovÀ, de Goldstein legnagyobb gondja m¢gsem ez volt.
Hanem a TÂra. Mert j´n az Ãj ¢v, j´n Kol Nidr¢ est¢je ¢s mÀsnap Jom Kippur, a
szÁvszorÁtÂ napok k´z¡l is a legmegrendÁtûbb, aztÀn a sÀtoros Szukkot, ¢s vele Ãjra a
MÀszkir, a k´nnyek imÀjÀval, a gyÀszolÂk fÀjdalmÀval. °s a tÂtkomlÂsi gy¡lekezetnek
nem volt TÂrÀja. MÂzes ´t k´nyv¢nek szent tekercse ott fek¡dt holtan. Olajosan, sÀrosan, t¢petten ¢s megtaposva egy pl¢ddel kib¢lelt ruhÀskosÀrban. Azt hiszem, t´rt¢net¡nk szomorÃ hûsei k´z¡l senki nem tudta volna megmondani, miÂta Àll fenn a
zsidÂ gy¡lekezet TÂtkomlÂson, de abban mindenki egyet¢rtett: 1944-et leszÀmÁtva
ilyen bÀnat ¢s megalÀztatÀs m¢g sohasem szakadt rÀjuk.
Mit tehettek ebben a helyzetben? Egyszerü imak´nyvbûl olvastÀk fel a soros heti
szakaszt, de az ima szava mintha nem szÀllt volna fel az ¢gbe. Elkezdt¢k, persze hogy
elkezdt¢k az Ãj ¢vet jelzû Elsû K´nyvet is, a B´r¢siszt, a àKezdetbenÊ-t, de tudtÀk: a
Teremt¢s t´rt¢net¢bûl valami hiÀnyzik. A valÂsÀgos, a k¢zzelfoghatÂ TÂra. A megszentelt tekercs.
Amint elmÃltak az ¢gi ¡nnepek, Goldstein Henrik nekivÀgott a f´ldi vilÀgnak. K¢t
feladata volt: a halott TÂrÀt annak rendje ¢s mÂdja szerint eltemettetni ä s Ãj TÂrÀt
szerezni. Tudta, hogy ez p¢nzbe, m¢ghozzÀ nem is kev¢s p¢nzbe ker¡l. ögy gondolta,
minden ¢letben maradt, a sz¡lûfalujÀtÂl elszakadt komlÂsi zsidÂt felkeres, s adomÀnyra bÁrja rÀ ûket. ¹t-h¢t csalÀdrÂl volt szÂ mind´ssze: a k¡lf´ld´n lakÂk ä ennyit az¢rt
tudott a politikÀrÂl ä szÂba sem j´hettek.
Szegeden Weinberger¢k tollal kereskedtek. ýk voltak az elsûk, akikhez bekopogott. Weinberger Salamon k¢tszÀz forintot adott. MakÂi nagybÀtyÀmnak el¢g volt
egyetlen pillantÀs a TÂra marad¢kÀra, mÀris sietett a postÀra. HÀromszÀz forintot vett
ki a takar¢kbÂl. AztÀn Kecskem¢t k´vetkezett. ApÀm frissen leszÀzal¢kolva, rokkantk¢nt kÂrhÀzban fek¡dt Pesten, ¢n akkor ¢retts¢giztem, ¢s elsû munkahelyemen ismerkedtem az ¢let megprÂbÀltatÀsaival. AnyÀm ä a M°H egyik ÂcskavasÀtvevû ¡zlet¢nek alkalmazottja ä szÀz forintot adott Goldstein Henriknek. Mindenki ä û is ä sz¢gyenkezett kicsit a c´dÂkÂ, az adomÀny csek¢ly voltÀn, de azzal vigasztalta a kÀntor
urat, hogy majd a jÂmÂdÃ pestiek, az ¡gyv¢d Wallwerk Misi ¢s persze Miksa nagybÀtyÀm m¢lyen belenyÃlnak a zseb¡kbe.
Wallwerk MihÀlyt nem talÀlta meg a kÀntor, û ugyanis idûk´zben nagy ember lett:
diplomata, k¡lf´ld´n, PrÀgÀban tartÂzkodott. Miksa nagybÀtyÀm azonban Pesten ¢lt.
De hogy mibûl, azt alighanem û maga sem tudta. Nagykeresked¢se r¢gen odalett, bolt-
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jÀt is elvett¢k, a neki felajÀnlott sz´vetkezeti beosztÀst soha el nem foglalta. Valahol
az¢rt m¢gis nyilvÀntartottÀk a munkaviszonyÀt, valamif¢le fizet¢st is felvett. Csak ¢ppen nem dolgozott. MÀrmint az Àllamnak. Viszont ott ¡lt a Rosemarie eszpresszÂban
(a SztÀlin Ãt ¢s a JÂkai t¢r sarkÀn), fogadta az ¡gyfeleit; szÁn¢szekkel, focistÀkkal, ÁrÂkkal barÀtkozott, sût Dinny¢s Lajos volt minisztereln´kkel is, aki d¢lelûtt a szemben
levû Brazilban tanyÀzott, d¢lutÀn a n¢pi demokratikus RozmaringgÀ Àtkeresztelt
Rosemarie-ben.
K¢pzelhetik, Goldstein Henriknek is itt kellett felkeresnie Braun Miksa nagybÀtyÀmat. A szakÀllas, pajeszos kÀntor megjelen¢se ä sz¢les karimÀjÃ, fekete kalap, hosszÃ,
fekete zakÂ ä m¢gsem keltett f´ltün¢st. Szabad idej¢ben ugyanis ide jÀrt Budapest
egyetlen n¢ger ä egy¢bk¢nt etiÂp sz¡let¢sü ä pinc¢re, itt ¡ltek reggeltûl estig a megszünt Talentum cirkusz artistÀi, k¢sdobÀlÂk, oroszlÀnszelÁdÁtûk, tüznyelûk. A Rosemarie-ben adott nyelvÂrÀkat az egyetemrûl kitiltott katolikus Szemethy ¹d´n professzor.
Ha SÀndor Csikar, a labdazseni bet¢rt ide, be´z´nl´tt vele tÁz-tizen´t lelkes csodÀlÂja
is; itt vÀrta H. opera¢nekest ¢ppen aktuÀlis kamasz barÀtja; innen indultak portyÀzÀsra a kalapos lÀnyok, hÀrom ifjÃ h´lgy, a szerelmi ipar ä ahogyan ´nmagukat hÁvtÀk ä
¢lenjÀrÂ szocialista bridÀgtagjai.
Goldstein Henrik elûsz´r szÂban vÀzolta a sz´rnyü helyzetet. Amikor lÀtta, hogy ez
kev¢s, Ãgy gondolta, meg is mutatja az ¢rz¢ketlen MiksÀnak a halÀlosan megsebzett
TÂrÀt. Erre mÀr nagybÀtyÀmban szemmel lÀthatÂan fel¢bredt a jÂ¢rz¢s.
ä J´jj´n fel a lakÀsomra ä invitÀlta a kÀntort, aki k¢szs¢gesen indult is, mÀr zseb¢ben
¢rezv¢n az adomÀnyt.
Miksa pÀr m¢terre, a JÂkai utcÀban lakott. MÀsodik emeleti hÀromszobÀs otthona
dugig tele ker¢kpÀralkatr¢szekkel, gumikkal, t´mlûkkel, fest¢kesdobozokkal, pemzlikkel, kef¢kkel, villanyk´rt¢kkel, k´teg gyertyÀkkal, zÀrakkal, lakatokkal, k¢pkeretekkel, ny¢l n¢lk¡li ÀsÂkkal, lapÀtokkal ¢s gerebly¢kkel, gyermekjÀt¢kokkal. Goldstein
Henrik Ãgy tett, mintha ez volna a legterm¢szetesebb, nem k¢rdezett, nem tett megjegyz¢st, ment a legbelsû szoba fel¢, amerre Miksa vezette. Odabent egy tebrizi szûnyeggel leterÁtett kerek asztal mell¢ ¡ltek.
ä Mondja, Goldstein ä k¢rdezte Miksa nagybÀtyÀm ä, jÂk¢pü embernek tart maga
engem? Csak mert, tudja, ´tvenkilenc ¢ves vagyok. De az¢rt, mint lÀtja, kivÀlÂ kondÁciÂban.
°s felÀllt, mutatva: semmi pocak, ellenben izmos mellkas, erûs karok.
Ajaj! Goldstein Ãgy pislogott, mint a liba, ha elûsz´r t´mik. Ajaj. HovÀ akar ez kilyukadni?
ä N¢zze, BrÂn Ãr ä felelte ä, maga egy elûny´s megjelen¢sü, betÀmt ember. ä °s
megtoldotta: ä Nyugodtan letagadhat tÁz ¢vet.
ä Na lÀtja. Ez az! ä folytatta lelkesen nagybÀtyÀm. ä Maga sokfel¢ megfordul. Eljut
bizonyos b´hÂved zsidÂ k´r´kbe. TalÀn tudja, hogy ´zvegyen, pontosabban elvÀltan
¢lek, szeg¢ny feles¢gem Auschwitzban maradt. AztÀn megnûs¡ltem persze, de sz¢t is
ment¡nk r´gt´n. Mindez l¢nyegtelen; az a fontos, hogy most magam vagyok. °s jÂ,
igazÀn megfelelû parti. Ezt elhiheti. Vagyis ha ´sszeismertet egy rendes gazdag nûvel,
lehet vallÀsos is, de a hangsÃly a hozomÀny. °s ebbûl akÀr k¢t TÂrÀt is vesz¡nk. Na,
mit szÂl ehhez?
A kÀntor nem szÂlt semmit. M¢lyen beles¡ppedt a fotelbe, ¢s arra gondolt, d¢lelûtt
a Dob utcÀn jÀrt, talÀlkozott az ortodox k´z´ss¢g fûrabbijÀval, aki holnapra elint¢zi a
TÂra eltemet¢s¢t, s megszerzi az Ãj TÂrÀt, ami igazÀn nagy szerencse a bajban.
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A mÀsik szobÀban megszÂlalt a telefon, Miksa kisietett. Goldstein kedvetlen¡l mocorgott a fotelben. Ez az ember nem ad egy fill¢rt sem. Igaz, hogy az itt felhalmozott
k¢szletek vagyont ¢rnek, de a mai vilÀgban ezeket csak Âvatosan, szûrment¢n lehet
mobilizÀlni. Egy gazdag asszony megvÀltÀst jelenthet, pontosabban itt mÀr csak egy
jÂ haszene segÁthet, de hol van manapsÀg egy gazdag ´zvegy?
Szeme a dohÀnyzÂasztalra t¢vedt. Nicsak, egy arany cigarettatÀrca! F´lÀllt, megn¢zte f´l¡lrûl. Sz¢p darab. Mondhatni gy´ny´rü. TÁzezer forint a TÂra. Fantasztikus
p¢nz. Ha minden komlÂsi... Nem, ezt nem is szabad v¢gigszÀmolni.
Vett egy m¢ly levegût, kinyÃjtotta a kez¢t. A dÂznit becsÃsztatta kabÀtja belsû zseb¢be, ¢s le¡lt.
Miksa idegesen, t¡relmetlen¡l t¢rt vissza.
ä N¢zze ä zÀrta r´vidre a besz¢lget¢st ä, jÂ, ha tudja, ¢n mindent megtenn¢k KomlÂs¢rt. Szeg¢ny boldogult apÀmat k¢tszer is megvÀlasztottÀk rÀse kÂlnak. TehÀt mÀr
csak az eml¢k¢¢rt is Àldozn¢k. De p¢nzem nincs. MomentÀn. Lehet, hogy holnap lesz.
Ki tudja? Ha maga segÁt nekem, esetleg hamarabb. N¢zzen k´r¡l! J´jj´n be a Rosemarie-be, amikor tud valamit. Engem ott mindig megtalÀl.
Este Goldstein Henrik az Ajkai PÀl ¢s fiai c¢g jogelûdj¢n¢l ¢s utÂdainÀl ¡lt a NyÀr
utca egyik mÀsodik emeleti lakÀsÀban. HÀrom generÀciÂ tÀrgyalt a kÀntorral: a nagypapa, bizonyos Auer Simon, fia, Ajkai PÀl s az unokÀk: TamÀs ¢s RichÀrd. A tÀrca k¢zrûl k¢zre jÀrt. Valamennyien elolvastÀk a gravÁrozÀst: àA lomnici ¢jszakÀk¢rt ä Matild,
1939.Ê
ä Ez igen ä mondta az agg Auer. ä SÃlyos ¢jszakÀk voltak. KivÀlt ezzel a gy¢mÀnttal.
ä Nem akarja lem¢rni? ä aggodalmaskodott a kÀntor. Ott, Miksa lakÀsÀn nem is
vette ¢szre a k´vet. HomlokÀn aprÂ verejt¢kcseppek jelentek meg.
ä Lem¢rni? ä k¢rdezte apja helyett Ajkai PÀl. ä A papa keze, k¢rem, szÀzadgrammra
¢rz¢keli az aranyat. BÀr ¢n voln¢k erre k¢pes!
ä De ¢n k¢pes vagyok ä kotnyeleskedett az egyik unoka.
ä Doktor Ãr ä mondta halkan a nagypapa. ä Nek¡nk igen jÂl menû ¡zlet¡nk volt
r¢gen. Most cs´nd van. °s az ñrÀsok Sz´vetkezete. HÃsz besÃgÂ figyel benn¡nket.
Ha nem a fûrabbi Ãr szÂl, maga kicsinÀlt ember lenne ezzel a tÀrcÀval.
ä HÀt igen. Ki vesz meg egy ilyen tÀrcÀt manapsÀg? ä tromfolt Ajkai PÀl.
ä Esetleg a Telekin egy nepper? ä toldotta meg az idûsebbik unoka.
ä Fill¢rek¢rt ä Ágy a mÀsik unoka.
ä Cs´nd ä vÀgta el a meddû szÂcs¢pl¢st a csalÀdfû. ä Ez a tÀrgy negyvenezer forintot
¢r. Egy lakÀst. LÀthatja, mi Auerek nem szÂrunk homokot a kuncsaft szem¢be. Mi
adunk ez¢rt magÀnak hÃszezer pengût.
ä Forintot ä javÁtotta ki az egyik unoka. Auer Simon legyintett. ä °s most figyeljen!
Maga innen ¢ppÃgy kiviszi a tÀrcÀt, ahogy behozta. Elmegy a RÀkÂczi Ãt 52.-be, harmadik emelet n¢gy. Megkeresi W¡rtenberg OttÂt. Ne lepûdj´n meg se a nev¢n, se a
k¡llem¢n. Mindkettû valÂdi. R¢gi arisztokrata vevûk. SzÂ n¢lk¡l ott hagyja a tÀrcÀt.
AztÀn elmegy a K´r´ndre, abba a hÀzba, ahol KodÀly ZoltÀn lakik, felmegy a harmadik
emelet egybe. Itt egy bizonyos Sajdikn¢ ugyancsak szÂ n¢lk¡l odaad magÀnak hÃszezer pengût.
ä Forintot ä szÂlt nagyapjÀra az unoka. Az ´reg nem zavartatta magÀt. M¢g megk¢rdezte, megjegyezte-e a kÀntor Ãr a neveket ¢s a cÁmeket, mire Goldstein Henrik
kiss¢ s¢rtetten azt vÀlaszolta: ý kÁv¡lrûl tudja a TÂrÀt, a MisnÀt ¢s a teljes imarendet,
k´vetkez¢sk¢pp aligha okoz neki gondot n¢hÀny n¢v memorizÀlÀsa.
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A zsinagÂgÀk tÂrÀit pergamenlapokra mÀsoljÀk, kiv¢telesen gondos k¢zzel, s a pergamenlapokat egys¢ges eg¢ssz¢ füzik ´ssze. Mik¢nt ezer, k¢tezer ¢ve. Ha egy lapon akÀr
csak egyetlen betüt is elt¢veszt a mÀsolÂ, az a lap f¢lreteendû: nem ker¡lhet a TÂrÀba.
Vagyis a TÂrÀnak ä sz´vegrontÀs n¢lk¡l ä t´k¢letesnek kell lennie, s ez olyan k´telme
a vallÀsnak, amit a lehetû legszigorÃbban megtartanak. K´vetkez¢sk¢ppen ebbûl a
szempontbÂl is roppant ¢rt¢k minden tekercs, s a k´z´ss¢gek a lehetû legnagyobb tisztelettel ´vezik a mÀsolÂkat. Ha pedig a K´nyvek K´nyve jÂvÀtehetetlen¡l megs¢r¡l,
az ûsi parancsolat szerint a tekercset olyan tisztelettel kell eltemetni, mintha valamely
tagjÀtÂl venne bÃcsÃt a k´z´ss¢g.
A Kozma utcai ortodox temetû egyik f¢lreesû parcellÀjÀban mÀr elûzû nap megÀstÀk a sÁrg´dr´t. Amikor azutÀn a Kazinczy utcai imahÀzban f¢l nyolc elûtt v¢get ¢rt a
sachrisz ima, a nyugdÁjas zsidÂk elkÁs¢rt¢k Goldstein Henriket a tÂrabÃcsÃztatÂ szertartÀsra. A N¢pszÁnhÀz utcai v¢gÀllomÀson szÀlltak fel a 28-as villamosra. Hogy nyugtalan a vÀros, izgatott a n¢p, mindenki magyarÀz valamit, ¢s zaklatott csoportok Àllnak
az utcasarkokon ä mondjuk meg ûszint¢n: nem tünt fel a mi zsidÂinknak. ýk annyira
el voltak foglalva a maguk bajaival ä ¢s mennyi cÂresz¡k akadt! ä, hogy egyszerüen
nem figyeltek a k¡lvilÀgra. A temetûben minden rendben lezajlott. ElmondtÀk az ilyen
alkalomra elûÁrt imÀkat, aztÀn ki-ki elment a sajÀt hozzÀtartozÂja sÁrjÀhoz, s ahogy j´ttek, ugyanÃgy egy¡tt indultak vissza a vÀrosba.
A K´rÃton k´nyvmÀglya fogadta ûket. A Szabad N¢p k´nyvesboltbÂl halomban
hordtÀk ki a k´teteket, s akadtak, akik a lÀngok k´r¡l vadul tÀncoltak. °ljen a forradalom! ä kiÀltottÀk kÂrusban. ä F¢ljen RÀkosi, f¢ljen a pÀrt! ä felelte egy mÀsik r´gt´nz´tt kÂrus. A zsidÂk gyorsan elbÃcsÃztak egymÀstÂl, siettek haza. Goldstein Henrik
a Rosemarie-Rozmaring eszpresszÂba igyekezett.
ä Braun Ãr most ment haza ä mondta a kÀv¢fûzûnû. ä M¢g ilyen se fordult elû vele,
Ágy megijedni egy kis felkel¢stûl!
ä Bezzeg te a lefekv¢stûl se ijedsz meg ä szÂlt k´zbe az ¢ppen ott ÀcsorgÂ pinc¢rnû.
Nagyot nevettek, Goldstein Henrik pedig gyorsan eloldalgott.
Miksa nagybÀtyÀm valÂban otthon volt. Rosszkedvüen fogadta a kÀntort.
ä Na, hozott valami jÂ partit? ä k¢rdezte. Kedvetlen¡l nyitotta ki az ajtÂt.
ä Egy kis p¢nzt hoztam ä mondta Goldstein.
ä P¢nzt? Nekem? ä csodÀlkozott Miksa.
A tebrizi szûnyeggel letakart asztalnÀl ¡ltek le, gyanÃm szerint mÀshol nem is tudtak
volna.
ä A Szabad EurÂpÀt hallgattam ¢ppen ä magyarÀzta Miksa. ä Azt hiszem, hÀborÃ
lesz. Ha ¢rdeklik a hÁrek, Ãjra bekapcsolhatom.
ä Nem, nem ä szabadkozott a kÀntor. ä MÀr megyek is. A N¢pszÁnhÀz utcÀnÀl k´nyveket ¢getnek. Egy zsidÂ jobb, ha eltünik ilyenkor. N¢gykor indul a vonatom Szegedre, talÀn reggelre m¢g baj n¢lk¡l KomlÂson lehetek.
ä Mi is az a p¢nz? ä figyelmeztette a fecsegû kÀntort a hÀzigazda.
Goldstein Henrik leszÀmolt tÁzezer forintot.
ä Mi a fene ez? ä k¢rdezte elk¢pedve Miksa.
ä A dÂzni ä mondta egyszerüen a kÀntor. ä Ami visszajÀr.
HÀt elk¢pzelhetik. Miksa felugrott. Elûsz´r csak kapkodta a levegût. AztÀn csapkodott, ¡v´lt´z´tt.
ä Maga h¢tprÂbÀs csirkefogÂ! RablÂ. °n meg kidobtam a barÀtnûmet. Egy ilyen
senkihÀzi pÀjeszos tolvaj miatt. MegrÀgalmaztam egy szent asszonyt. Tudja, mit ¢r az
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a tÀrca? Rendûrs¢g! HÁvom a rendûrs¢get. SzÀz ¢vre lecsukatom, maga rohadt kÀpÂ.
Egy zsidÂ. Idej´n a TÂrÀjÀval ¢s a h¡lye mes¢j¢vel, ¢s ellopja a tulajdon hittestv¢re
holmijÀt. Semmim se maradt. Kifosztott. Igen, maga, maga a gyilkosom!
A gall¢rjÀnÀl ragadta meg a kÀntort, rÀzta, az arcÀba ordÁtott, valÂsÀggal habzott a
szÀja, a feje c¢klav´r´s lett, aztÀn hirtelen lerogyott a fotelbe, ¢s zihÀlva, ernyedten ¡lt
ott. Goldstein kiment a szobÀbÂl, megkereste a konyhÀt, s behozott egy pohÀr vizet.
Percekig ¢lesztgette a nagybÀtyÀmat. Amikor egy kicsit rendbe hozta, cs´ndesen Ágy
szÂlt hozzÀ:
ä N¢zze, BrÂn Ãr, amit tettem, lehet, hogy nem helyes. Viszont a maga dÂznija segÁts¢g¢vel TÂtkomlÂsnak Ãjra van TÂrÀja. Ez¢rt a maga nev¢t itt a f´ld´n ¢s odafent
az ¢gben Àldani fogjÀk. BÂruch ha-S¢m. Maga olyan micv¢t valÂsÁtott meg, ami nemzed¢keknek mutat p¢ldÀt. Egy jÂ zsidÂ, ha mÂdja van rÀ, tegyen valamit a gy¡lekezet¢¢rt. Vegye Ãgy, ez az ¹r´kk¢valÂ akarata volt. °s ¢n csak k´zremük´dtem, hogy
beteljesedhess¢k a Fenti Âhaja. SeneemÀr AdaunÂj chÂf¢c l´mÀn cidkau, jÀgdil TaurÂ
v´jÀddÁr. Tanuljunk JesajÀtÂl, BrÂn Ãr! Amint megmondatott: àAz ¹r´kk¢valÂ igazsÀga beteljesed¢se kedv¢¢rt kÁvÀnja, hogy a TÂra nagy legyen ¢s dicsû.Ê
Miksa nagybÀtyÀm v¢gre felemelte a kez¢t. El, el, intette. De az¢rt ugyanazzal a
mozdulattal f´lvette az asztalon heverû jÂkora p¢nzk´teget.
ä Maga a hÂh¢rom. Tünj´n el, ne is lÀssam!
Goldstein Henrik lÀbujjhegyen kiment. MÀr becsukta maga m´g´tt az ajtÂt, amikor
meggondolta magÀt, ¢s visszadugta a fej¢t.
ä Gy´ny´rü TÂrÀt vettem, elhiheti. °s a bÀrsonyk´nt´s¢re a feles¢gemmel rÀhÁmeztetem a maga nev¢t. Legyen Àldott, BrÂn Ãr, a tÂtkomlÂsi kile Àltal.
A KlauzÀl t¢ren egy tank Àllt. Goldstein Henriknek ´sszeszorult a szÁve, ahogy meglÀtta, amikor besietett abba a hÀzba, ahol egy barÀtjÀnÀl lakott, s ahol a kofferjÀban a
t´k¢letes TÂra pihent. HiÀba ellenkeztek vele, ment, sietett a Nyugatiba, a szegedi
gyorshoz. °s ettûl a perctûl szÀmÀra az ¢let k¢psorai ´sszekeveredtek. Nem tudta, mi
t´rt¢nt vele kedden ¢s mi cs¡t´rt´k´n, Pesten volt-e vagy BudÀn, KûbÀnyÀn vagy az
ºllûi Ãton. Csak egy volt fontos a szÀmÀra: a TÂrÀval haza kell ¢rnie. A pÀlyaudvar
elûtt ÂriÀsi t´meg hullÀmzott. A VÀci ÃtrÂl Ãjabb ¢s Ãjabb csoportokban j´ttek az emberek, ¢nekeltek, zÀszlÂkat lengettek, a Bajcsy-Zsilinszky Ãt egyik sarkÀnÀl verekedni
kezdtek, azt mondtÀk, ott van az çVH nyomdÀja. Az ÀcsorgÂ emberek meglÂdultak,
az ¢rkezûk gyorsabb tempÂra vÀltottak. Valahol bet´rt egy kirakat. Amikor a kÀntor
v¢gre Àtverekedte magÀt a vÀgÀnyokhoz, kider¡lt, a szerelv¢ny olyan zsÃfolt, hogy
oda egy gyerek sem f¢rne fel, hÀt m¢g û a bûr´ndj¢vel.
Egy vasutas megszÀnta, s azt a tanÀcsot adta, menjen inkÀbb a Keletibe, ¢s onnan
CsabÀn, OroshÀzÀn Àt prÂbÀljon hazat¢rni. çm a Keleti olyan volt, mint a Nyugati:
sz¢d¡lten h´mp´lygû emberfolyamok, mintha a f¢l fûvÀros innen akarna vid¢kre
utazni. Mindenki ¡v´lt´tt, legfûk¢pp az ÃjsÀgosok, aztÀn megszÂlalt a megafon, kellemes kislÀnyhang k´z´lte: lûnek a RÀdiÂnÀl, magyar v¢rt ont az çVO a BrÂdy SÀndor
utcÀban.
ä Magyarok, v¢dj¡k meg testv¢reinket; gy¡lekezû a Palace HotelnÀl! ä kiÀltotta torkaszakadtÀbÂl egy testes f¢rfi k´zvetlen¡l Goldstein Henrik mellett. AztÀn barÀtsÀgosan hÀtba verte ût, ¢s a f¡l¢be ordÁtotta: àZsidÂ apÀm, vigyÀzz a zsebtolvajokra!Ê ä ¢s
furakodott kifel¢.
Goldstein Henrik nem utazott el. Az ¢jszakÀt a Rabbik¢pzû Int¢zet JÂzsef k´rÃti
koll¢giumÀban t´lt´tte. Itt is reggelizett, a kÂser ¢tel tudata jÂlesûen hatott rÀ.
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IndulÀs elûtt a szakÀcsnûtûl kapott n¢hÀny szendvicset, s ´r¡lt, hogy az egyik rabbin´vend¢k, legalÀbbis egy darabon, ÃtitÀrsÀul szegûd´tt. A Nagyk´rÃt egy kis szakaszon cs´ndes volt, de a Szabad N¢p-sz¢khÀz ¢s a Nemzeti SzÁnhÀz k´r¡l mÀr erûsen
gy¡lekezett a t´meg. Az emberek izgatottak voltak, ¢rzûd´tt, hogyan forr benn¡k az
indulat. A rabbin´vend¢k ÃjsÀgot akart venni, a kÀntor azonban Ãgy v¢lte, jobb, ha
mihamarabb tÃljut a szÀmÀra vesz¢lyes t¢ren.
Ehhez neki az ¢gadta vilÀgon semmi k´ze, ezt pontosan tudta. Mint ahogy azt is ä
¢s ¢ppen az ÃjsÀgrÂl jutott esz¢be ä, hogy nem is akarja megtudni, mi folyik itt.
Amikor vagy k¢t tucat fegyveres k´r¡lvette, ¢s feltuszkoltÀk egy nyitott teherautÂra,
akkor is igyekezett inkÀbb Ãgy viselkedni, mint aki csak utas a platÂn, vagy ¢ppen
rossz jÀrmüre szÀllt, s a k´vetkezû megÀllÂnÀl v¢get ¢r a lid¢rcnyomÀs. °s miutÀn az
emberek cs´ppet sem bÀntak ellens¢gesen vele, igaz, hogy barÀtsÀgosan sem ä nem
is szÂltak hozzÀ ä, magÀhoz szorÁtotta a bûr´nd´t, ¢s lekuporodott a teherautÂban.
Ismeretlen utcÀkon robogtak. çt az egyik hÁdon. Egyelûre nem fÀzott, de tudta, r´videsen vacogni fog. Fel´ltûje nem volt, s mÀr a puszta gondolatra fÀzÂsan hÃzta ´ssze
magÀt.
Egy laktanyÀba ¢rkeztek, leugrÀltak a teherautÂrÂl. A jÂkora udvarba Ãjabb ¢s
Ãjabb kocsik fordultak be, a civilek ¢s az egyenruhÀs emberek ´sszekeveredtek, mik¢nt
a szagok is. Amott kond¢rokban fûztek valamit, zsÁros ¢s hagymÀs ¢telt, emitt klÂros
vizet ´nt´ttek ki az ÀrkÀdos folyosÂ k´v¢re. Az egyik l¢pcsûfordulÂban naftalinszagÃ
katonaruhÀk hevertek ´sszehajtva, gondosan Àtk´tve, talÀn tÁzes¢vel, hÃszasÀval, n¢melyiket kibontottÀk. Goldstein Henrik k´r¡l´tt¡k t¢blÀbolt, hÀtha talÀl egy magÀnak
valÂ k´penyt. Valaki megkopogtatta a vÀllÀt:
ä H¢, te pap, t¢ged kereslek ä mondta az illetû vidoran.
Fûtt debrecenit evett, hÂna alatt f¢l vekni kenyeret szorongatva, ebbûl t´rte le a
kolbÀszhoz illû darabokat.
ä Eg¢sz ¢jjel a RÀdiÂnÀl harcoltunk ä mondta tele szÀjjal, ¢s nyelt egyet ä, kurvÀra
meg¢heztem, mÀr megbocsÀss. Nyolcan estek el mellettem. Kif¢le vagy tulajdonk¢ppen?
ä ZsidÂ kÀntor vagyok TÂtkomlÂson ä felelte Goldstein Henrik.
ä Az jÂ ä vÀlaszolta amaz Ãjabb harapÀs k´zben ä, gyere a parancsnokhoz!
ä Hol vagyunk tulajdonk¢ppen? ä tudakozÂdott bÀtortalanul Goldstein Henrik.
ä A Balassi BÀlint laktanyÀban ä mondta a f¢rfi k´nnyed¢n, mintha ettûl minden
egyszerübb¢ vÀlna.
A parancsnok hÂrihorgas alakja eg¢szen zavarba hozta a kÀntort. Fiatal ember volt,
jÂval innen a harmincon, csizmÀban, buggyos katonanadrÀgban, de civil zakÂban, ÁrÂasztalÀn valÂsÀgos fegyverraktÀr: dobtÀras gitÀr, pisztolyok, k¢zigrÀnÀtok ¢s egy pÀnc¢lsisak, amelyrûl levakartÀk az ´tÀgÃ v´r´s csillagot.
ä Rabbi, el kell temetn¡nk a halottainkat ä mondta cs´ndesen, ¢s Goldsteinnek Ãgy
tünt, kellemes a hangja. ä Azt k¢rtem a fiÃktÂl, hozzanak be n¢hÀny papot, megadni
a hûs´knek a v¢gtisztess¢get.
Goldstein kÁnban volt, topogott, mÀr-mÀr megszÂlalt, de aztÀn csak hallgatott.
ä ºlj´n le ä mondta a parancsnok. ä K¢r valamit enni?
ä Nem, nem ä tiltakozott ijedten Goldstein, Àm amikor meghallotta a sajÀt hangjÀt,
megj´tt a bÀtorsÀga a folytatÀshoz. ä N¢zze, parancsnok Ãr, ¢n zsidÂ vagyok, ¢s nem
is rabbi, csak kÀntor. Vid¢ken ¢lek, v¢letlen¡l vagyok itt. Egy TÂrÀt akarok hazavinni
a falumba, tudja, MÂzes ´t k´nyv¢t, szent tekercsre Árva. Ezt rÀm bÁztÀk.
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ä Szent tekercs? ä csapott le a kifejez¢sre a parancsnok. ä Nagyszerü. A szent tekercs
kivÀlÂ.
ä De parancsnok Ãr ä tiltakozott Goldstein. ä ZsidÂ ember nem temethet nem zsidÂ
embert. Ez k¢ptelens¢g.
ä Ugyan mÀr! ä szÂlt idegesen a parancsnok. ä Ha egy az Isten, akkor nincs, nem
lehet akadÀly. °rtse meg, a mÀrtÁrjainkrÂl van szÂ, a forradalom elsû hûsi halottairÂl.
Mit szÀmÁt ilyenkor, ki zsidÂ, ki kereszt¢ny? °s honnan tudhatjuk, van-e zsidÂ k´zt¡k?
Mi¢rt ne lehetne? A Kerepesi temetûben hantoljuk el ûket, ahol Kossuth apÀnk is
nyugszik. Ez parancs. V¢geztem.
A kÀntort kituszkoltÀk az irodÀbÂl. LegalÀbb adjanak egy k´penyt, mondta, amikor
lefel¢ mentek a laktanyaudvarra. HordÀgyon fek¡dtek a halottak. K´zel¡kben magÀba roskadtan idûs katolikus pap imÀdkozott.
ä BemutatnÀm az urakat egymÀsnak ä mondta a fegyveres kÁs¢rû, s ahogy ûk meglepetten ¢s kelletlen¡l kezet fogtak egymÀssal, azonnal tovÀbbÀllt. Goldstein Ãgy lÀtta,
mindketten zavarban vannak. Galach. Jiddis¡l Ágy hÁvjÀk a katolikus papot. Azt jelenti:
borotvÀlt arcÃ ember. A galach hirtelen belekarolt Goldsteinbe.
ä Koll¢ga Ãr ä mondta suttogva. ä FÀzom. Tegnap m¢g eg¢szen meleg volt, ¢s ma
reggel, amikor temetni hÁvtak, azt gondoltam, nem vÀltozik az idû. De most ÂrÀk Âta
itt vagyok a szabadban, ¢s ÀtfÀzott minden porcikÀm.
Goldstein felvezette a katolikus koll¢gÀt ahhoz a l¢pcsûfordulÂhoz, ahol bÀlÀkban
Àlltak az egyenruhÀk. Ujjatlan pufajkamell¢nyekre talÀltak.
ä MuszÀj ezt a neh¢z bûr´nd´t magÀval cipelnie? ä k¢rdezte a pap. ä Vesz¢lyes lehet
ä tette hozzÀ.
ä Egy TÂrÀt viszek haza a falumba ä mondta Goldstein.
ä TÂra, Istenem ä mondta a pap. ä Ha lesz egy nyugalmas ÂrÀnk, k¢rem, mutassa
meg nekem. Azt hiszem, m¢g mindig tudok h¢ber¡l olvasni. A szeminÀriumban dics¢rettel abszolvÀltam a h¢ber nyelvet.
ä BÂruch ha-S¢m ä mondta Goldstein. A pap vallomÀsa boldoggÀ tette. Eg¢szen felszabadult, ¢s amikor hangosan kimondta az egyszerü ÀldÀst, ¢rezte, hogy ´r´m t´lti el.
VÀrtÀk az indulÀst. Egy teherg¢pkocsi platÂja mÀr megtelt a halottakkal, az emberek a mÀsik autÂn foglalatoskodtak, amikor visszaj´tt az a f¢lig katona, f¢lig civil, aki
bevitte a kÀntort a parancsnokhoz.
ä Rabbi, velem kell j´nnie ä mondta, de amikor lÀtta, hogy Goldstein magÀval akarja cipelni a bûr´nd´t, t¡relmetlen¡l rÀmordult.
ä Csak hagyja itt nyugodtan, vigyÀzok rÀ ä segÁtette a kÀntort a nekiindulÀshoz a
katolikus pap.
ä TÂtkomlÂs ä sÃgta Goldstein. ä K¢rem, jegyezze meg a falu nev¢t. TÂtkomlÂs. °s
ha nem j´hetn¢k vissza, vigye oda. BÀrmelyik zsidÂnak Àtadhatja. Nagy lesz az ´r´m¡k.
ä Na, j´jj´n mÀr! ä idegeskedett a f¢rfi. öjra l¢pcsûk, folyosÂk, beugrÂk k´vetkeztek. AztÀn egy terem, ahol az ´sszetolt vasÀgyakon, f´ldre helyezett matracokon vagy
harminc sebes¡lt ember aludt, t´bbnyire ruhÀstul. TestszaguktÂl savanyÃ ¢s Àporodott volt a levegû. A s¢r¡lteket mÀr ellÀttÀk, a sebeket bek´t´zt¢k. Egy lÀny vigyÀzott
az Àlmukra, g¢ppisztolyÀt Ãgy akasztotta a sz¢k karfÀjÀra, mintha retik¡l lett volna.
Mellette kerekes ¡vegasztalkÀn gyÂgyszerek, jÂdos¡vegek, g¢z- ¢s vattacsomagok.
ä Bent van? ä k¢rdezte Goldstein kÁs¢rûje. A lÀny bÂlintott. Ez m¢g csak medika ä
gondolta Goldstein.
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ä Siessen ä szÂlt rÀ a f¢rfi. ä ý a mi legnagyobb ember¡nk. A forradalom szelleme.
ä °s mÀr fordult is, ment vissza.
Goldstein Henrik Âvatosan kinyitotta az ajtÂt. Majdnem polgÀri l¢gk´rt ÀrasztÂ laktanyaszobÀba jutott. Egy kis idû eltelt, amÁg rÀj´tt, mi feledtette vele a rideg hangulatot. HÀt persze, a k´nyvek. A falhoz drÀga fÀbÂl k¢sz¡lt koloniÀl k´nyvespolcok tÀmaszkodtak, saroktÂl sarokig telve gondosan rendbe rakott k´tetekkel.
A kÀntort hatvan-hatvank¢t ¢ves, aprÂ termetü, kopasz f¢rfi ¡dv´z´lte. ý is sebes¡lt
volt, a fej¢n jÂkora pÂlya, a k´t¢s befedte az egyik f¡l¢t is, Ágy a v¢kony f¢mkeretes
szem¡veg egyik szÀrÀt mÀr csak a g¢z k´z¢ dughatta.
ä Ha talÀl itt szabad sz¢ket, Àgysarkot vagy valami k´nyvkupacot, k¢rem, foglaljon
helyet.
Nyugodt hangja volt. °s mert Goldsteinhez eddig itt mindenki t¡relmetlen¡l pattogÂ, torz parancsszavakkal szÂlt, ami benne szorongÀst, sût f¢lelmet keltett, most szinte jÂlesett hallgatnia a f¢rfit.
ä Amikor megtudtam, hogy ´n itt van, azonnal elhatÀroztam, pÀr szÂra ig¢nybe
veszem a t¡relm¢t.
ä Az utcÀn fogtak el ä sietett Goldstein lesz´gezni.
ä Igen, hallottam ä mondta amaz. ä De biztosÁthatom, a haja szÀla sem fog megg´rb¡lni.
Kis cs´nd k´vetkezett. A kÀntor nem mert megszÂlalni, attÂl tartott, akÀr egyetlen
szÂval is rosszra fordulhatnak a dolgai. A f¢rfi az ablakhoz l¢pett; û addigra mÀr egy
pompÀs tÀmlÀjÃ fotelben ¡lt, ahonnan csak az oda leszÂrt k´nyveket kellett a padlÂra
helyeznie.
ä K¢rem, n¢hÀny fontos dolgot szeretn¢k a forradalomrÂl mondani ´nnek. ¹r¡ln¢k, ha k¢sûbb mÂdot talÀlna arra, hogy a v¢lem¢nyemet sz¢lesebb k´rben is megismerhess¢k.
ä De uram ä tiltakozott Goldstein. ä ¹n tÃlbecs¡l engem. °n egyszerü zsidÂ ember
vagyok TÂtkomlÂsrÂl. KÀntor ¢s sakter. TehÀt nem is rabbi. Mit tudok ¢n segÁteni
magÀnak?
A f¢rfi elj´tt az ablaktÂl, a k´nyvekbûl kis halmot rakott a fotel elûtt, ¢s jÂformÀn
Goldstein lÀbÀhoz ¡lt.
ä Ugyan mÀr ä mondta kedvesen ä, emelkedjen mÀr fel¡l a kisszerüs¢geken. Ami
engem illet, csupÀn szeretn¢m, ha megjegyezn¢ n¢hÀny gondolatomat. LeÁrva ezek
talÀn k´zhelyek. De ´n, tudom, k¢pes lesz visszaadni a szavak m¢lyebb ¢rtelm¢t is.
ä Hallgatom ä mondta Goldstein belet´rûd´tten.
ä A forradalom ä kezdte a f¢rfi, ¢s a g¢zbûl kirÀntotta szem¡vege szÀrÀt, hogy a
k¡l´n´s alakÃ okulÀr¢val szabadon hadonÀszhasson ä, ¢s ez minden forradalomra
igaz t¢rtûl ¢s idûtûl f¡ggetlen¡l, egyszerre isteni ¢s ´rd´gi mü. Amikor a tÀrsadalom
egyik minûs¢g¢bûl Àtcsap egy mÀsik, mondjuk Ãgy, ellent¢tes minûs¢g¢be, borzasztÂ
dolgok t´rt¢nnek. HalÀl, ÀrulÀs, rombolÀs, bosszÃ, v¢r. KÀr volna sz¢pÁteni. Az ´rd´g
pusztÁt odakint. °s hol van az Isten? A sÀtÀn energiÀjÀban. MÀsk¢nt ugyanis egyszerüen nem ¢rv¢nyes¡lhetne a teremtû szubsztancia. K´z´ns¢gesen: nem folytatÂdhatna az ¢let.
ä Azt hiszem, nem ¢rtem ä kockÀztatta meg a k´zbeszÂlÀst a kÀntor.
ä Na jÂl van ä adta meg magÀt a f¢rfi. ä Ma hajnalban meghallgattam a moszkvai
rÀdiÂ magyar adÀsÀt. Azt mondtÀk: a budapesti utcÀkon tombol az antiszemitizmus.
ä Sajnos, ezt mÀr ¢rtem ä mondta Goldstein.

988

ã

Benedek IstvÀn GÀbor: A komlÂsi TÂra

ä °n nem ä vÀlaszolta komoran amaz. ä Ugyanis ¢ppen hogy a szovjet rendszer
antiszemita. Azt mondja: ti, zsidÂk, nemzetis¢g vagytok, ugyanakkor nem engedi
hasznÀlni a nyelv¡ket, Àpolni a kultÃrÀjukat. BezÀrja a templomokat, kiv¢gzi, tÀborba
k¡ldi a papokat, a kÀntorokat, a sakterokat, csinÀl egy Ãgymond zsidÂ Àllamot valahol
tÃl a szib¢riai BajkÀlon, sz´rnyü hegyek, gyilkos mocsarak vilÀgÀban, ¢s gyalog hajtjÀk
oda az embereket. Hogy m¢g az Ãton elpusztuljanak. A zsidÂ orvosokat beb´rt´nzik,
a müv¢szeket k¢nyszermunkÀra k¡ldik... °s most telek¡rt´lik a vilÀgot, hogy a magyar
forradalom antiszemita.
A szÂnoklattÂl kifulladva elhallgatott egy percre. FelÀllt, Ãjra az ablakhoz ment.
HÀttal Àllt Goldsteinnek.
ä Igen. Lehet, hogy t¢nyleg az a forradalom: antiszemita. Vagyis a moszkvai rÀdiÂ
igazat mondott. De most mi itt, ´n ¢s ¢n higgadtak vagyunk. Cs´ndben megbesz¢lhetj¡k a dolgokat. RÀkosi, Gerû, Farkas, R¢vai vagy a t´bbi pÀrtvez¢r zsidÂ, vagy nem?
°s a hÂh¢r P¢ter GÀbor? Meg az çVH t´bbi vezetûje? JÂl figyeljen! Ez is SztÀlin t¢bolyult antiszemitizmusÀt mutatja. Az Àltala valami¢rt gyül´lt magyar n¢p nyakÀra oda¡ltette az Àltala szint¢n gyül´lt zsidÂ vez¢recsk¢ket. Persze, tudom ¢n, hogy a zsidÂsÀgukat megtagadÂ RÀkosi¢k rosszabbak voltak a zsidÂkhoz, mint minden mÀs Ãgynevezett osztÀlyellens¢g¡kh´z, de ez mi¢rt vigasztalnÀ a forradalmÀrokat? Mi¢rt vÀrjuk el, hogy most minden fegyvert fogott magyar filozofikus toleranciÀval v¢giggondolja: RÀkosi¢k a sztÀlini eszm¢k jegy¢ben hivatalbÂl gyül´lt¢k a zsidÂsÀgot. Mellesleg
¢ppen ez¢rt a magyarsÀgukat is megtagadtÀk, ha ez a szempont egyÀltalÀn szerepet
jÀtszott politikai ¢let¡kben.
Visszal¢pett Goldsteinhez, de mÀr nem ¡lt le.
ä A zsidÂsÀg ä folytatta ä term¢szetesen nem matematikai k¢plet, s fogalmam sincs,
lesz-e kor, ¢s abban valaki, bÀrki, aki majd meg¢rti ¢s megmagyarÀzza: mi is tulajdonk¢ppen a zsidÂsÀg. De ebben a pillanatban mi a helyzet? ä emelte fel hangjÀt, ¢s Goldstein ´sszerezzent, hogy netalÀn vÀlaszolnia kell. De megnyugodott, mert rÀj´tt, hogy
partnere a besz¢d hev¢ben talÀn zavarba is j´nne, ha most valÂban vÀlaszolna.
ä HÀla istennek, RÀkosi¢k uralmÀt igencsak nagy m¢rt¢kben zsidÂ ÁrÂk ¢s k´zgondolkodÂk kezdt¢k ki. Hadd tegyem hozzÀ: nem kis bÀtorsÀggal. Ez nagyon fontos. A
zsidÂ szellemi elit szembefordult a s´t¢t erûkkel. °s elvileg mÀr csak ez¢rt sem lehet
igazuk a moszkvai propagandistÀknak. Ugyanis ez a forradalom nem zsidÂ ¢s nem
nem zsidÂ alapon folyik. Mert hiszen a zsidÂk mind a k¢t oldalon megtalÀlhatÂk. Ahogyan a magyarok is. A t´bbi, ahogy az elej¢n mondtam, mÀr az ´rd´g müve. De mindem´g´tt ott van az Isten l¢nyege. Az ¢let.
Cs´nd ¡lt a szobÀra. Goldstein ¢rezni v¢lte a k´nyvekbûl ÀradÂ szÀraz porszagot.
ä Megk¢rdezhetem, hogy ´n, tisztelt Ãr, mi¢rt nekem, ¢ppen nekem mondta el
mindezt?
ä Igen ä felelte amaz egyszerüen. ä Hiszen ezzel is kezdtem. Hogy ´n a hÁrvivûm
legyen. Hogy ezt elmondja azoknak, akiknek gondolja. K´ltû vagyok. Magyar versÁrÂ,
aki t´rt¢netesen a zsidÂ hitbe sz¡letett. De ez tudatos koromban mÀr sohasem ¢rdekelt. °s ¢n most ez¢rt a forradalom¢rt szeretn¢k meghalni. Nem k¢pletesen, hanem
valÂsÀgosan. Igen, mint Petûfi. Csak ¢ppen van egy mÀsmilyen szempontom is. ZsidÂ
szempontom. Hogy mi, zsidÂk nemcsak szÂval vagyunk jelen ebben a forradalomban,
hanem a testi valÂsÀgunkkal is. Lehet, hogy felakasztanak, lehet, hogy az utcai harcokban lelûnek, mindegy, Ãgy d´nt´ttem, a p¢lda miatt meg kell halnom. Tudom,
sajÀtos vÀlasz, sokan meg sem ¢rten¢k, de ´n pontosan felfogja: mit jelent a kepÂre.
Igen. °n RÀkosi, P¢ter GÀbor ellen¢ben ¢s sok mÀs m¢ltatlan zsidÂ¢rt akarok meg-
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halni. Magam is rÀkeveredtem a rossz Ãtra, ezt k¢sûbb az ÁrÀsaimmal, elûadÀsaimmal
mÀr 1953-tÂl igyekeztem jÂvÀtenni, de csak mint magyar k´ltû. Ma hajnaltÂl azonban,
hogy meghallgattam MoszkvÀt, tudom, ez kev¢s.
ä °s ¢n ehhez el¢g vagyok? ä k¢rdezte a kÀntor. K¢ts¢gbeesett volt, r¢m¡lt, magÀnyos ¢s roppant elesett.
ä Nincs sok idûm ä mondta a f¢rfi, ¢s egy c¢dulÀt adott Àt Goldsteinnek. A nev¢t
Árta rÀ. ä Szeretn¢m ä folytatta ä, ha csak este olvasnÀ el a papÁrt. N¢zze, az orosz tankok n¢hÀny Âra mÃlva tÀmadni fognak. TehÀt k´sz´n´m, ha segÁt nekem. BÁzom magÀban.
A teherautÂ a temet¢sre vÀrÂ halottakkal el´l haladt, a katolikus pap ¢s a zsidÂ kÀntor
piros-feh¢r-z´ld zÀszlÂval dÁszÁtett Pobeda taxiban ¡lve k´vette a konvojt. A sofûr mellett foglalt helyet elmaradhatatlan kÁs¢rûj¡k, a f¢lig civil, f¢lig katonaruhÀba ´lt´z´tt
fiatalember. MÀr Àtj´ttek BudÀrÂl a SzabadsÀg hÁdon, amikor a VÀsÀrcsarnok m´g¡l,
egy kis utcÀbÂl rÀjuk lûttek. A g¢ppisztolyl´ved¢kek a gumikat vett¢k c¢lba. Goldstein
m¢g lÀtta, amint az elûtt¡k haladÂ teherautÂ megcsÃszik, irÀnyÁthatatlannÀ vÀlik, felszalad a jÀrdÀra, ¢s egy lÀmpavasnak ¡tk´zve f¢lrebillen. A halottak most nyilvÀn egymÀsra pr¢selûdnek, gondolta elborzadva Goldstein, amikor a PobedÀt is talÀlat ¢rte.
Megp´rd¡ltek, az autÂ ä mintha j¢gen hajtottak volna ä Àtfordult a szemben l¢vû oldalra, s ez volt a szerencs¢j¡k. BecsÃsztak egy veszteglû autÂbusz m´g¢. A sofûr ¢s a
mellette ¡lû fiatalember valÂsÀggal kigurult a hirtelen kinyÁlt ajtÂn.
ä MÀsszanak ki, ¢s hasaljanak le! ä ordÁtott rÀjuk a fegyveres kÁs¢rû. Az idûs pl¢bÀnos
f¡rg¢n mÀszott ki a hÀtsÂ ¡l¢srûl, de Goldstein nem mozdult. A sofûr elvesztette a
fej¢t, kÀromkodott, hasalva rÀngatta a kÀntort.
ä Elûbb nyissa ki a csomagtartÂt, ki kell venni a koffert! ä mondta rendÁthetetlen
nyugalommal Goldstein.
Kereszttüzbe ker¡ltek. KÁs¢rûj¡k ¢s a pl¢bÀnos hol kÃszva, hol h¢tr¢t g´rnyedve,
szerencs¢sen Àtfutottak a Veres PÀln¢ utcÀba. A sofûr sorsÀra hagyta az autÂjÀt, ¢s bemenek¡lt az egyik kapualjba. A tüz erûs´d´tt, egy hÀztetûrûl lûtt¢k a VÀsÀrcsarnok
m´g¡l tÀmadÂkat. Goldstein v¢g¡l jobbnak lÀtta, ha kikecmereg a taxibÂl. Szerencs¢s
pillanatban nyitotta fel a csomagtartÂt, s emelte ki a TÂrÀt rejtû koffert. De mÀr nem
tudott Àtfutni az Ãttesten ¢s a jÀrdÀn, Ágy ott maradt hasalva a busz ¢s a taxi fedez¢k¢ben. A kerekek k´z¡l lesett a csarnok fel¢. Valaki rÀordÁtott egy ablakbÂl:
ä çgyÃt tolnak ki a rohadtak. VigyÀzzon!
Goldstein nem tudta ¢rtelmezni azt a mozgÀst, amelyet alulrÂl a szemk´zti oldalon
lÀtott.
ä KÃsszon mÀr hÀtra, a jÂ ¢desanyjÀt! ä ¡v´lt´tt a sofûr, aki egy pillanatra kidugta
a fej¢t a kapu m´g¡l.
Az elsû ÀgyÃl´v¢s arra a tetûr¢szre irÀnyult, ahonnan lûtt¢k a vÀsÀrcsarnokiakat.
K´vek, cserepek, ¡vegek hullottak alÀ, Goldsteint is el¢rt¢k a leesû ¢p¡letdarabok.
F¡st, por, cs´r´mp´l¢s, ¡v´lt¢s. A l´v¢s nyomÀn a sarki hÀz f´ldszinti lakÀsÀbÂl lÀngnyelvek csaptak elû.
Goldstein Henrik tudta, hogy ûr¡lts¢g, amit csinÀl, m¢gis felugrott, megragadva a
sÀrga bûr´nd´t, ¢s mintha csak vonat utÀn futna, Àt¡getett a k´rÃtnak arra az oldalÀra,
ahol tÀvolabb az ÀgyÃ Àllt. Amikor Àt¢rt, valaki egy-k¢t m¢terrûl rÀkiÀltott, hogy fusson
oda. Kis k¢sedelemmel vette ¢szre jÂakarÂjÀt. Egy R´ltex ¡zlet kit´rt kirakat¡vege
m´g¡l ¢rkezett a hÁvÀs.
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ä A kurva anyjÀt a hÀzmesternek, bezÀrta a kaput. Gyere, testv¢r, itt neked is jut
egy hely!
çtmÀszott a portÀl mellv¢dj¢n. Az ¡zletben mÀr hÀrman dekkoltak. Mindegyikûj¡kkel kezet fogott, ¢s ´r¡lt, hogy az ¡veg nem vÀgta meg. Goldstein jÂt nevetett magÀban, milyen is az ember. Az elûbb tÁzszer is meghalhatott volna, most meg boldog,
hogy nem v¢rzik az ujja. M¢g egy ÀgyÃl´v¢s.
ä Kezeket felemelni! ä ugrott be n¢hÀny katona az ¡zletbe.
ä Gyer¡nk a falhoz! Van fegyveretek? IgazolvÀnyokat a f´ldre dobni!
AzutÀn tisztek ugrottak be, s az egyik katona jelentette, az elfogottak egyike sem
lÀtszik ellenforradalmÀrnak, legf´ljebb a fekete ruhÀs pap gyanÃs.
ä Maga kicsoda? ä b´kte g¢ppisztolya cs´v¢t Goldstein hÀtgerinc¢hez az egyik tiszt.
ä ZsidÂ kÀntor vagyok TÂtkomlÂsrÂl. Hazafel¢ igyekszem.
ä Nahiszen ä mondta a tiszt. ä Haza. Micsoda haza van most?
ä K¢rem, mi keny¢r¢rt ment¡nk volna a KÀlvin t¢rre, amikor lûni kezdtek ä szÂlt
k´zbe az egyik dekkolÂ.
ä Rohad¢k fasisztÀk ä ¡v´lt´tt fel az egyik tiszt, ¢s g¢ppisztolyÀbÂl csak Ãgy vaktÀban
kilûtt a mÀr ¡veg n¢lk¡li portÀlon. ä NyugatrÂl mÀris j´nnek vissza a f´ldesurak, a
gyÀrosok.
ä Maga vel¡nk j´n ä mondta Goldsteinnek az egyik tiszt.
KimÀsztak, s a Duna fel¢ indultak, a VÀsÀrcsarnokhoz. A kis utca torkolatÀban ott
Àllt az ÀgyÃ. M´g´tte katonÀk, szervezett alakulat. A tiszt utasÁtott valakit, jelentkezzenek a politikai tisztn¢l.
ä Mi ez a koffer magÀnÀl? ä k¢rdezte a politikai tiszt, miutÀn Àtvette Goldsteint, s
vitte magÀval a csarnokon Àt a halaskofÀk halbüz´s standjai k´z´tt. Goldstein Ãjrakezdte. ElmagyarÀzta, hogy û tÂtkomlÂsi zsidÂ, s k´z´lte, k¢szs¢ggel megmutatja a
TÂrÀt.
ä JÂl van ä mondta a politikai tiszt. ä SoroksÀr felûl j´v¡nk, lÀttam, amit lÀttam. Az
egyik hÀzra azt ÁrtÀk: àZsidÂtlan hazÀt!Ê Na, mitûl¡nk majd megtudjÀk, a kurva anyjukat, hogy ki fog itt gyül´letet kelteni. De mit is mondott? Hova valÂsi maga? TÂtkomlÂsi? Ismeri a RabÀk csalÀdot?
ä Nem ä mondta Goldstein. Fogalma sem volt, jÂra vagy rosszra fordÁtja-e sorsÀt a
vÀlasza.
Be¡ltek egy f¢lig nyitott dzsipbe, ¢s elhajtottak az egyik hÁd irÀnyÀba. MÀr jÂcskÀn
s´t¢tedett, erûsen hüv´s este ereszkedett alÀ. A vÁzirendûrs¢g ¢p¡let¢be ¢rtek, ÂriÀsi
felfordulÀs kellûs k´zep¢be. KatonÀknak, rendûr´knek fegyvert, lûszert osztottak, n¢hÀny civil is itt szorongott, a g¢hÀsok ¢lelmiszert v¢teleztek, aztÀn sebes¡lteket hoztak.
Cs´r´gtek a telefonok, mindenki rohant, parancsokat osztogatott, t¡lekedett, ´t rÀdiÂ
is szÂlt egyszerre, de legt´bben a Szabad EurÂpÀt hallgattÀk. Felmentek a mÀsodik
emeletre. Az egyik szobÀban rÀbukkantak RabÀk MihÀlyra.
ä Misi ä mondta a tiszt ä, hoztam neked egy tÂtkomlÂsit. Egy zsidÂ kÀntort.
Az ezred politikai tisztje k´pc´s, szûke fiatalember volt, inkÀbb tünt ked¢lyes cukrÀsznak, mint marcona katonÀnak. MiutÀn nem ismert¢k egymÀst, RabÀk szÀzados
vizsgÀztatni kezdte a kÀntort: kik a szomsz¢dai, hogyan k´vetkeznek egymÀs utÀn az
¡zletek a tÂtkomlÂsi piact¢ren, hogy hÁvjÀk az evang¢likus lelk¢szt, mi a keresztneve
LÀszik fogorvosnak? Amikor Goldstein Àtesett a vizsgÀn, RabÀk meg´lelte ¢s letegezte.
KolbÀsszal, szalonnÀval, igazi komlÂsi keny¢rrel kÁnÀlta. Rettenetesen sajnÀlta, hogy
a kÀntor visszautasÁtotta.
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ä KÂser, kÂser, ugyan mÀr! Amikor b¢ke van ¢s nyugalom, akkor van kÂser. De
most lûnek. LegalÀbb igyÀl, pajtÀs, egy pohÀr pÀlinkÀt!
V¢g¡l felhozatott tÁz tojÀst a konyhÀrÂl, s ezeket a rendûrs¢g Âcska rezsÂjÀn û maga
fûzte kem¢nyre egy hirtelen elûkerÁtett alumÁniumed¢nyben. K´zben elmondta a terv¢t. A t´rzs most TÀborfalvÀn van. Egy pÀnc¢lautÂn Àtk¡ldi oda Goldsteint, ehhez
van hatÀsk´re. Ne f¢ljen, ugratta, kÁs¢rût rendel mell¢. TÀborfalvÀn aztÀn k¢t eset lehets¢ges. Vagy rÀtalÀl az ingajÀratban k´zlekedû futÀrkocsira, ennek a sofûrj¢t m¢g
mindig utasÁthatja, hogy vigye F¢legyhÀzÀra, ahonnan m¢giscsak k´nnyebben Àtjut
a TiszÀn, vagy ott helyben k¢rdezûsk´dik; s esetleg egy orosz autÂ leviszi Szegedre.
De ehhez mÀr nincs papÁr.
N¢hÀny perc mÃlva egy benzinszagÃ katonai pokrÂcba burkolÂzva fent ¡lt a pÀnc¢lautÂn, s k¢t sÃlyos sebes¡lt tÀrsasÀgÀban elindulhatott hazafel¢. A SoroksÀri Ãton
megÀlltak, Goldstein ezalatt Àtk´t´zte az egyik sebes¡ltet. A lÀbÀt csÃnyÀn sz¢tlûtt¢k.
A müvelethez a mentûdobozban minden sz¡ks¢ges holmit megtalÀlt. A sofûr biztatÀsÀra jÂdos vattÀval kente k´r¡l a sebet, a katona a fÀjdalomtÂl elûbb Àllati hangon fel¡v´lt´tt, aztÀn elÀjult. A mÀsik katonÀnak hasl´v¢se volt. Cs´ndben ny´sz´rg´tt. VilÀgÁtÂ rak¢tÀk kÃsztak fel az ¢gre, elûbb egy z´ld, aztÀn k¢t v´r´s.
ä Na v¢gre, mehet¡nk ä mondta a sofûr. De nem jutottak messzire. A HatÀr Ãtra
m¢g befordultak, Àm ott vÀratlanul pergûtüzbe ker¡ltek. Az autÂ csikorogva megÀllt.
Goldstein a pÀnc¢lautÂban elûrement, ben¢zett a vezetûf¡lk¢be, ¢s majdnem rosszul
lett. A sofûrt hÃscafatokkÀ lûtt¢k. VisszabotorkÀlt, megsimogatta a lÀbl´v¢ses katona
arcÀt, fogta a pokrÂcÀt ¢s a bûr´ndj¢t, ¢s nagy Âvatosan lekÀszÀlÂdott a jÀrmürûl.
ä Civil vagy? ä k¢rdezte eg¢szen k´zelrûl valaki.
ä Civil ä felelte Goldstein. Meglepûd´tt, hogy a vÀratlan helyzettûl mÀr meg sem
ijedt. °s g¢piesen hozzÀtette, mintha ez megv¢den¢ minden veszedelemtûl, hogy û a
zsidÂ kÀntor TÂtkomlÂson, ¢s ebben a bûr´ndben a hitk´z´ss¢g TÂrÀjÀt viszi haza.
Valami ¢pÁt¢si ter¡letre vezett¢k Goldsteint, ahol a betongerendÀk ¢s a t¢glahalmok biztonsÀgosnak tetszû bunkert formÀztak. Az egyetlen r¢s m´g´tt Àllt a neh¢zg¢ppuska, cs´ve m¢lyen kinyÃlt, a befüz´tt heveder v¢gtelennek tünt. A fegyver m´g´tt, alacsony tÀbori sz¢ken k´z¢pkorÃ f¢rfi ¡lt.
ä Ki ez? ä k¢rdezte azt az embert, aki behozta Goldsteint.
ä Egy zsidÂ pap. Valami szent iz¢ van a csomagjÀban.
ä Mi az? ä fordult Goldsteinhez a g¢ppuskÀs.
ä Egy TÂra. Viszem haza a falumba.
ä Egy TÂra ä ism¢telte a g¢ppuskÀs. ä Nem mondom, t¢lvÁz idej¢n jobb, mint egy
seggbe rÃgÀs ä tette hozzÀ. ä De sebaj, te leszel a v¢dûangyalom.
ä Ezt hogy tetszik ¢rteni? ä r¢m¡lt meg Goldstein.
ä Ahol ott a TÂra, onnan hiÀnyzik a halÀl. Akarsz aludni egy kicsit?
ä Ha lehet, szÁvesen pihenn¢k. Hajnal Âta talpon vagyok.
ä Durmolj ott ä mondta a g¢ppuska m´g¡l a f¢rfi. ä De ha lûni kezdek, ¢s fel¢bredsz,
ne haragudj rÀm. Sajnos kajÀnk nincs egy falat sem. A francba, ez egy ilyen orszÀg.
Lûszer van, kaja nincs.
Goldsteint nem ¢rdekelte, melyik oldalra ker¡lt. Olyan kimer¡lts¢g ´nt´tte el, amilyenrûl eddig nem is tudta, hogy l¢tezik. Hajnalban tüzcsata ijesztû hangjaira ¢bredt.
Kitünt, a HatÀr Ãt sarkÀn valÂsÀgos elûretolt v¢derûdÁtm¢ny-rendszer ¢p¡lt ki. A csillagpontok t´k¢letesen zÀrtÀk az Àtvezetû utat.
ä ögy ´leled azt a koffert, mintha a szeretûd volna ä mondta a g¢ppuskÀs. A kÀntor
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nem felelt. FÀzott ¢s ¢hes volt. Eltett ugyan n¢gy tojÀst, de ha ezeket most elûveszi,
hÀrmat sz¢t kell osztogatnia, s ki tudja, mi vÀr m¢g rÀ. K¢t tank hernyÂtalpai z´r´gtek
a SoroksÀri Ãton, de nem Àlltak meg.
ä IgyÀl ä mutatott fel egy pÀlinkÀs¡veget a g¢ppuskÀs. Ez volt az a pillanat, amikor
Goldstein majdnem megingott. MÀr-mÀr nyÃjtotta a kez¢t az ¡veg utÀn, de aztÀn hirtelen f´lugrott.
ä Nem zavarja, ha elmondom a reggeli imÀt? ä k¢rdezte elszÀntan. A rÀt´rt gy´nges¢get most Ágy akarta Isten ¢s ´nmaga elûtt feledtetni.
ä Csak nyugodtan ä mondta a g¢ppuskÀs. ä Nekem most ¢ppen fedeznem kell a
srÀcokat. Ezek nem viccelnek, Molotov-kokt¢lokkal akarjÀk f´lrobbantani a tankokat.
Mindenesetre û nagyot hÃzott a pÀlinkÀbÂl, s mÀris leadott egy hosszabb sorozatot.
Goldstein elûvette a tÀleszbajtlijÀt, feltette fej¢re, f´ltekerte karjÀra a t´fillint, az imasÀlat a vÀllÀra terÁtette, ¢s az elsû ÀldÀs elmondÀsÀval kikapcsolta magÀt a jelenbûl. A
g¢ppuskÀs f¢rfi Àmulva n¢zte a hajladozÂ, elûre-hÀtra imbolygÂ, hangosan dÀvenolÂ
kÀntort. Amikor az egyik fegyveres srÀc nagy hanggal berohant a bunkerbe, cs´ndre
intette.
ä Ez fantasztikus ä mondta k¢sûbb. AmÁg ugyanis Goldstein imÀdkozott, egyetlen
l´v¢s nem ¢rte ûket. Eddig tegezte a kÀntort, de ezt k´vetûen tisztelettel szÂlt hozzÀ.
K¢sûbb megk¢rte, ugyan mutassa meg neki a TÂrÀt. El volt ragadtatva.
A k´zeli hÀzak valamelyik¢bûl egy asszony nagy garabolyban meleg p´rk´ltet, kovÀszos uborkÀt, kenyeret ¢s bort hozott a harcolÂknak. Goldsteint is megkÁnÀltÀk, de
û csak a kenyeret fogadta el. Elsz¢gyellte magÀt a tojÀsok miatt, de Ãgy gondolta, most
mÀr ´nsorsrontÀs volna elûvenni ûket.
M¢g d¢l sem volt, amikor f´lvonultak ellen¡k a tankok.
ä Micsoda? De hiszen ezek oroszok! ä kiÀltotta a g¢ppuskÀs. MegszÀmoltÀk a pÀnc¢losokat. Nyolc. Fantasztikus tüzerû. Valaki azzal rontott be, hogy a rÀdiÂ ¢pp most
k´z´lte, az oroszok visszaj´nnek, de a kormÀny mÀris tÀrgyal Andropovval, talÀn siker¡l fegyversz¡netet k´tni.
ä BaromsÀg ä mondta a g¢ppuskÀs. °s kiadta a parancsot: ä çtvonulÀshoz felk¢sz¡lni! °n itt maradok. A zsidÂ is marad. A TÂrÀja megv¢d minket. A Molotov-kokt¢lokat lehetûleg a lÀnctalpak k´z¢ dobjÀtok!
Goldstein sÀpadtan figyelte az ÀtvonulÀs elûk¢sz¡leteit. Amikor a srÀcok v¢gleg elhagytÀk a bunkert, nagyot l¢legzett, ¢s megk¢rdezte a g¢ppuskÀst, mi¢rt akar ´ngyilkos lenni.
ä Nem is tudom ä mondta. ºlt a fegyvere elûtt a vÀszonsz¢ken, itta a pÀlinkÀjÀt. ä
TalÀn nem ez a legk¢nyelmesebb halÀl? Az ember bebesz¢l magÀnak valami magasztos
c¢lt, lehetûleg Ãgy, hogy mÀsok ez¢rt m¢g csodÀljÀk is, aztÀn gyer¡nk. HÀt nem jobb
ez, mint a rÀk vagy az elh¡ly¡lt ´regs¢g? ä Nagyot hÃzott a pÀlinkÀs¡vegbûl.
ä Tartsd f´l¢m a TÂrÀt ä mondta aztÀn. Most Ãjra tegezte.
ä Hogy ¢rti? ä r¢m¡lt meg Goldstein.
ä Mintha baldachin volna. VilÀgos, nem? Isten betüi alatt akarok megd´gleni.
ä Azt nem lehet ä mondta Goldstein. ä A TÂra nem erre valÂ.
A g¢ppuskÀs megfordult, az ´v¢bûl elûhÃzott egy pisztolyt. Odalûtt Goldstein lÀba
el¢.
ä Na tün¢s ä mondta aztÀn. ä Iszkiri! A TÂra marad.
Goldstein nem mozdult. Hangosan ezt mondta:
ä S´mÀ Jiszro¢l. çdonÀj Elauh¢nu, çdonÀj echod!
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ä Mi ez? ä k¢rdezte k¡l´n´s torokhangon a g¢ppuskÀs. ä MegÀtkozol?
ä Nem ä felelte Goldstein. ä Ha egy zsidÂ ember k´zvetlen k´zel ker¡l a halÀlhoz,
elmondja a S´mÀt: àHalld, Izrael, az ¹r´kk¢valÂ, a mi Isten¡nk egyetlenegy.Ê Ezt
mondtÀk a zsidÂk a k´z¢pkorban a mÀglyÀn, ¢s ezt Auschwitzban is.
ä Takarodj! ä kiÀltott rÀ kis sz¡net utÀn a g¢ppuskÀs. Nem n¢zett Goldsteinre, a
nyÁlÀson az orosz tankokat figyelte. Nyolc fenyegetû monstrum. Egyelûre mozdulatlanul.
ä Vidd a bûr´nd´det ä szÂlt utÀna cs´ndesen.
Goldstein n¢hÀny l¢p¢st tett. A szük bunkerben k´zvetlen¡l a f¢rfi m´g´tt Àllt, kez¢ben a sÀrga koffer. Szabad kez¢vel meg¢rintette a g¢ppuskÀs hÀtÀt.
ä Legyen magÀval az Isten ä mondta. ä Most ¢s mind´r´kk¢.
ä Helyes ä felelte a g¢ppuskÀs. ä De ha haza¢r a falujÀba ezzel az iz¢vel, mondjon
el ¢rtem egy jÂ zsidÂ imÀt.
ä ögy lesz ä bÃcsÃzott Goldstein.
A betonrudak, a cementeszsÀkok ¢s a t¢glahalmok k´z´tt eljutott az Ãttestig. VÀrt
egy mÀsodpercet, erût gyüjt´tt, ¢s amilyen gyorsan csak tudott, Àtrohant a HatÀr Ãton.
Maga se hitte volna, hogy ¢ps¢gben Àt¢r, legalÀbb k¢t helyrûl lûttek rÀ. A falhoz lapult,
lehasalt, a bûr´nd´t hol tolta maga elûtt, hol hÃzta maga utÀn. Az egyik hÀz ajtaja
nyitva volt, a r¢sen valÂsÀggal bepr¢selte magÀt.
ä Na j´jj´n, ez nem papi embernek valÂ ä szÂlalt meg m´g´tte az a nû, aki d¢lelûtt
a bunkerbe p´rk´ltet ¢s bort hozott a harcolÂknak. Levitte a pinc¢be. Odalent a szük´s, dohos helyis¢gben vagy hÃsz ember, k¢sûbb Ãgy szÀmolta: legalÀbb ´t csalÀd zsÃfolÂdott ´ssze. Heverûk, sz¢kek, dunyhÀk, pokrÂcok, stelÀzsik, befûttek, zsÀkok, kofferek, a lakÀsokbÂl kimentett ¢rt¢kek. °s gyereksÁrÀs, kutyaugatÀs, veszeked¢s. Valaki
a rÀdiÂt csavargatta, az egyetlen rezsÂn vizet forraltak.
Hirtelen megszÂlaltak a tankÀgyÃk. A pince lakÂi sikoltoztak, jajvesz¢keltek, akadt,
aki ordÁtva imÀdkozott. Remegett a f´ld, mozogtak a falak. AztÀn kicsapÂdott a pinceajtÂ, ¢s ´t vagy hat g¢ppisztolyos szovjet katona nyomakodott elûre. Minden arcot
megn¢ztek, minden zugot megvizsgÀltak. N¢gy embert szedtek ´ssze, k´zt¡k Goldsteint.
Az utcÀn a k¢tsoros menetoszlop mÀr legalÀbb hÃsz fûbûl Àllt. Goldstein Àtn¢zett a
tÃloldalra. A bunkert, a betonoszlopokat, a t¢glahalmokat, az ideiglenes felvonulÀsi
¢p¡leteket teljesen sz¢tlûtt¢k. A g¢ppuskÀs hely¢t kereste, de semmit nem lÀtott, a
romok betemethett¢k a holttestet.
Elindultak. Az elfogottak suttogva k¢rdezt¢k egymÀstÂl, tud-e valaki oroszul. Az
ÀltalÀnos v¢leked¢s az volt, Szib¢riÀig meg sem Àllnak.
A SoroksÀri Ãtra ¢rtek, s onnan egy gyÀrtelep hideg ipari csarnokÀba. Estig dekkoltak ¢tlen-szomjan, amikor megkezdûd´tt a kihallgatÀsuk. HÀrom orosz tiszt ¡lt az
asztalnÀl, az egyik¡k elûtt jÂkora f¡zet, abba Árta a k¢rd¢seikre adott vÀlaszokat. TolmÀcsuk egy magyar fiÃ volt, f¢lig rendûr-, f¢lig katonaruhÀban.
Goldstein a szokÀsos mÂdszere alapjÀn jÀrt el. Elmondta t´rt¢net¢t, sût buzgÂn kinyitotta a bûr´nd´t, ¢s a bizottsÀgnak megmutatta a szent tekercset. Azok bÂlogattak,
egyik¡k barÀtsÀgosan meg is veregette a hÀtÀt.
ä Maga elmehet, a csomagja itt marad ä fordÁtotta a hatÀrozatot a tolmÀcs. Goldstein
szÁve ´sszeszorult.
ä Legyen kedves lefordÁtani az elvtÀrsaknak ä mondta a tolmÀcsnak ä, hogy ¢n a
TÂra n¢lk¡l nem mehetek haza.
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ä A csomag marad ä mondta az egyik tiszt.
ä Na, menjen sz¢pen ä tuszkolta az ajtÂ fel¢ a tolmÀcs. ä Ezek nem viccelnek.
Goldstein megÀllt az ajtÂban.
ä Nem ä mondta.
A tolmÀcs a f¡l¢hez hajolt.
ä Figyeljen jÂl rÀm ä mondta szigorÃan. ä Egyiptomot az angolok, a franciÀk, az
izraeliek ezekben az ÂrÀkban tÀmadjÀk. Egyiptom MoszkvÀtÂl k¢rt segÁts¢get. Lehet,
hogy vilÀghÀborÃ lesz. °s akkor maga azt vÀrja, hogy a szovjetek legyenek m¢ltÀnyosak egy magyar zsidÂhoz, rÀadÀsul ¢ppen akkor, amikor a magyarok itt, a zsidÂk meg
ott lûnek rÀjuk? Mondja, maga tisztÀra ûr¡lt?
ä Nem ä mondta Goldstein. ä Ez is mÀs, meg az is mÀs. Nekem haza kell vinnem a
TÂrÀt.
A tolmÀcs oroszra fordÁtotta Goldstein vÀlaszÀt.
Az egyik tiszt felkelt. Hatalmas termetü f¢rfi volt. Gall¢ron ragadta a kÀntort, ¢s
egyszerüen kidobta az ajtÂn. De olyan erûvel, hogy Goldstein vagy tÁz m¢terre szabÀlyszerüen felbukott.
MiutÀn ´sszeszedte magÀt, s let´r´lte a v¢rt az arcÀrÂl, az egyik sarokba vonult, ¢s
a fal fel¢ fordulva imÀdkozni kezdett. DÀvid zsoltÀrÀt mondta, hangosan; nem sz¢gyellte, hogy rÀzza a zokogÀs. A csarnokba terelt f¢rfiak tisztelettel ÀlltÀk k´r¡l. A h¢ber
sz´vegbûl egyetlen szÂt sem ¢rtettek, de a kÀntor fÀjdalma megrendÁtette ûket.
Nem sokkal k¢sûbb nyugtalansÀg lett ÃrrÀ a csarnokba zÀrt embereken. Az udvaron
a szovjet katonÀk Ãjra begyÃjtottÀk a g¢pkocsik motorjÀt. RohanÀs, parancsszavak,
ideges mozgÀs minden¡tt. AztÀn valaki berohant a csarnokba. Goldstein nem hallotta,
mit kiÀltott, de a tovÀbbhullÀmzÂ ´r´m ût is el´nt´tte. A magyar ¢s a szovjet kormÀny
megÀllapodott... Az oroszok visszavonulnak. Az ENSZ is jÂvÀhagyta... MagyarorszÀg
semleges lesz... Nagy Imre el¢rte... KÀdÀr azt mondta...
Sarkig tÀrtÀk a csarnok ajtajÀt. Rohantak a szabadba, ´lelt¢k, csÂkolgattÀk egymÀst.
Goldstein benyitott a müvezetû irodÀjÀba, oda, ahonnan kidobtÀk.
A sÀrga bûr´nd ott Àllt a sarokban.
ä çldott vagy, ¹r´kk¢valÂ! ä mondta Goldstein. Csak n¢zte a koffert az ajtÂbÂl,
hosszÃ ideig nem ment ¢rte.
MÀsf¢l nap alatt ¢rt haza TÂtkomlÂsra. Az Ãt megprÂbÀltatÀsait mÀr f´l sem vette. Boldog volt ¢s felszabadult. AhÀnyszor csak rÀn¢zett a bûr´ndre, elmormolt egy ÀldÀst.
Emelkedett l¢lekkel szÀllt le az OroshÀza felûl ¢rkezû vonatrÂl. Majdnem szaladva tette
meg az utat a fût¢rig. Mintha a koffernek, benne a TÂrÀval, nem is volna sÃlya. A
k´zs¢ghÀza m´g´tt lakott, abban a sz¡ks¢glakÀssÀ ÀtalakÁtott kis ¢p¡letr¢szben, ahovÀ
az olajkÃt kit´r¢se utÀn k´lt´ztek.
Alkonyodott. Az utca kihalt volt. A kiskapu zÀrva. Kopogtatott az ablakon. Ajele,
azaz Hajnalka, sz¡let¢s szerint a harmadik kislÀnya n¢zett ki az ¡vegen.
Egy perc mÃlva hangos volt az otthona. Papa! Papa! Goldsteinn¢t, sz¡letett Czitrom
Esztert percekig rÀzta a zokogÀs. AztÀn a konyhai tüzhelyen vizet melegÁtett, behozta
a teknût: f¢rj¢t azonnal ki akarta mosdatni a piszokbÂl.
A TÂra, immÀr kiszabadulva a bûr´ndbûl, ott fek¡dt a frissen elûvett abrosszal leterÁtett asztalon. A gyerekek sorban megcsÂkoltÀk a K´nyvek K´nyv¢t.
ä M¢g ma este szÂlni kell mindenkinek, hogy Ãjra egy¡tt imÀdkozhatunk ä mondta
immÀr t´k¢letes nyugalommal Goldstein. °letmüve volt ez a TÂra, alkotÀs ¢s szem¢-
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lyes tett. A k´z´s ima hangulatÀval ¢s f¢ny¢vel akarta megkoronÀzni az elmÃlt idûszak
szenved¢seit.
A meleg szobÀban alsÂnadrÀgban Àllt, f¢lig meztelen¡l. A vÁz ott gûz´lg´tt elûtte a
teknûben. A gyerekek a mÀsik szobÀban hancÃroztak, most nem j´hettek be.
ä Kedvesem ä mondta cs´ndesen a feles¢ge. ä Kedvesem ä szÂlt Ãjra tapintatosan.
ä Nem lesz minjÀn. °s nem tudtok imÀdkozni. Sem most, sem soha. Semmikor.
Goldstein magÀra kapott valami ruhÀt. Tudta, meg¢rezte, hogy most nagyon komoly bejelent¢st hall a feles¢g¢tûl, s nem akart csupasz testtel Àllni az ¹r´kk¢valÂ elûtt.
ä Mi t´rt¢nt?
Azok utÀn, amiket Àt¢lt, mindent el tudott k¢pzelni.
ä Istenem ä mondta a feles¢ge. ä Legyen Àldott Isten szent neve. ä Cs´nd. AztÀn
m¢gis belekezdett. ä A makÂi Fr´lich¢k hÀzÀra valamelyik ¢jjel f´lÁrtÀk: Icig, nem
m¢gy Auschwitzig. °s a makÂiak m¢g aznap elindultak. Az ortodoxok k´z¡l mindenki,
a neolÂgok k´z¡l is sokan.
ä °s a komlÂsiak? ä k¢rdezte Goldstein. GombÂc volt a torkÀban.
ä Vel¡k mentek. Rajtunk kÁv¡l mindenki. Csak mi maradtunk.
Goldstein a TÂrÀra n¢zett. °s folytak a k´nnyei megÀllÁthatatlanul.
AztÀn megkereste a kabÀtjÀt, ezt a sokat prÂbÀlt, hosszÃ, fekete sz´vetzakÂt. Egy
c¢dula utÀn kutatott a zseb¢ben, amit a laktanyÀban kapott. Egy n¢vnek kellett volna
rajta Àllnia, egy hatvan ¢v k´r¡li kopasz, szem¡veges f¢rfi nev¢nek.
Nem talÀlta.

P. Nagy IstvÀn

KIþZET°S
L. K.-nak ¢s T. L.-nek

Egy ´nfeledt vetkûz¢s
lassÃ mozdulatai: elûbb
a zakÂ, aztÀn az ing,
a trikÂ, a nadrÀg
s a t´bbi mind ä
ruhÀit elhÀnyja,
puc¢ran Àll,
k´r´tte sok-sok
tollpihe szÀll.
Mily v¢dtelen vagyok.
Mily sebezhetû.
K´r¡lem ¢rdes a levegû.
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Az ¢g alatt,
ott ha lehetn¢k,
a felhûk puha kazlaiban,
sÃlytalan a f¢nyszeg¢ny magasban,
¢n mondom, nem rettegn¢m
a fintorgÂ istent,
nem rezzenn¢k ´ssze v¢gszavÀra,
hanem lepillantva ä mint aki
a lentit sose lÀtta ä,
belek´pn¢k a ragyogÀsba.
Egy int¢sre beesteledik.
Itt ¡l´k a kioltott vilÀgban,
a megsürüs´d´tt, alvÂ levegûben
olcsÂ jelen¢sek: kanalak, villÀk
¢s k¢sek, a sÂtartÂ ¢nekel, a hold
sisteregve elolvad a palacsintas¡tûben. AnyÀm a d´ng´lt
f´ldet simogatja egyre.
ä AnyÀm, mi¢rt e bÃgÀs legbel¡l?
ä HasacskÀdban az ¢tel kihül.
Nem melegszik, bomlik,
hül benned a leves,
hasacskÀdban a tej
frissen megaluszik,
v¢red elaluszik.
S¢tÀl bennem a v¢r,
noszogatja az indulat,
s ha alÀbbszÀll
a lÀz ä a harminchat fokos ä,
az alÀzat elaltat,
felhûk k¢kj¢vel takargat
az Àlom ä ä ä
°s elindul bennem a vonat,
k´rbe-k´rbe fut a rozzant
sÁnpÀrokon, t¡lk´l, tutul,
mintha ´nmagÀt kergetn¢,
de sohase ¢rn¢ utol,
¢s bÀrmi szÁnk¢p is vet¡l
pÀlyÀja ´nk´r¢be
ä zÀszlÂk pirosa, felhûk k¢kje,
pillÀim alÂl a szemem feh¢rje ä,
minden semleges¡l.
S¢tÀl bennem a v¢r,
nem tÀgul a k´ralagÃt,
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alattam nincs talapzat
(f´l´ttem sok furcsa felhûalakzat),
melyen lÀbamat t¢rdben
enyh¢n megroggyantva Àlln¢k
(parolÀzva ä kikkel is? ä akÀr a
fess ¢gi b¡rokratÀkkal),
belemer¡lve az idûbe,
kijÀtszva a t´rt¢nelmi jelen¢s mÃltkort ä ä ä
çmbÀr lehetne Ágy sem
(sebaj, Ãgymond, heged
a seb, tompul a jaj),
hÀln¢k bÀr galambokkal,
¢bredn¢k p´tty´z´tt pofÀval
ä akkor is mindig visszajÀrn¢k.
S¢tÀl bennem a v¢r,
tÀgul a k´ralagÃt,
szük´l az ´szt´n,
ugat a tudat,
az ¢ber ´ntudat virraszt ä
a lÀz alÀbbszÀll,
az Àlom f´lriaszt ä ä ä
(Kitakarva alszol.
Mintha csak holmi szellemk¢z
müve lenne ä pedig csupÀn a sz¢l
emeli ä, egy falev¢l
betakar. Soha sÃlyosabb
takarÂt, soha ily neh¢z,
testre szabott ruhÀzatot.)
Ez az utca, ez a vÀros
nem az eny¢m.
Idegen, (hÀ)borÃs az ¢g.
Kitapintom egy fa ¡tûer¢t ä
m¢g ¢lek; m¢g ¢l.
Most nyÀr van.
Most ûsz van.
Most t¢l ä
egymÀsba tünnek az ¢vszakok.
Megjel´l´m a helyet,
ahol vagyok: ¢vszÀzados hÀrs,
¢vgyürüi szÀmlÀlatlanok.
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(PrÂbÀlja elk¢pzelni azt a fÀt
ä meghallani a neszeket,
fÀk k´z´tt az Àllatokat ä,
majd az eg¢sz erdût a vadÀllomÀnnyal,
az erd¢szhÀzzal, erdûker¡lûvel
¢s persze azokkal, akik
¢ppen a tilosban jÀrnak.
Sürü cserj¢k sose Ázlelt, k¡l´n´s
bogyÂihoz hajol k´zel,
olyannyira, hogy mÀr
ne is lÀssa. K´zel a f¡vekhez,
mint aki ritka gyÂgyn´v¢nyek utÀn
kutat. ElfÀradva a keres¢sben, hÀtÀt
egy fat´rzsnek veti. Pihen.
Gy´ny´rüs¢ges, gondolja, gy´ny´rü
vid¢k. Az idû is gy´ny´rü. HozzÀszoktatom magam, gondolja, hozzÀszoktatom magam ehhez az idûh´z,
ehhez az ¢v- ¢s napszakhoz,
megjel´l´m ezt a helyet
k´r´s-k´r¡l, a bokrokat is
k¡l´n-k¡l´n, hogy visszatalÀljak
ide.)
Neh¢z tollruhÀzatban
a verebek.
A fÀk mezÁtelenek.
öjvid¢k, 1990äSzolnok, 1994

HÀrs Ernû

ADVENT
A gy´tr´tt tÀj bet¢ve tudja mÀr
az ¢vszakok Àlnok szemforgatÀsÀt,
minden kis r¢sze sajog, kiabÀl,
¢s bÃcsÃzÀsra bontogatja szÀrnyÀt.
Holnapra nem lesz semmi se hasonlÂ
ahhoz, mi volt: tÂ, r¢t, erdû, folyÂ.
A szÀrnyak ezre csattog, mint az ollÂ,
¢s hull a lomb, a f¡rt, a makk s bogyÂ.
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Holnapra mÀr a t¢l vasalja ki
a dombok, v´lgyek rÀngÂ g´rcseit,
hogy rÀtehesse lÀbÀt Valaki,
kit minden sejtje arra k¢nyszerÁt,
hogy itt maradjon s Ágy viselje el,
mi senkinek el nem viselhetû:
elolvadjon, mint tüz´n hÂpehely,
¢s megmaradjon, mint j¢g k´zt a kû.

GRUNDOK V°GNAPJAI
Az utolsÂ nyÀrv¢gi d¢lutÀn,
az ÂrÀkat holnap visszacsavarjÀk.
A telken, mely ¢pÁtkez¢sre vÀr,
k¢t kisfiÃ buzgÂn rÃgja a labdÀt.
Homokhalmok futÂÀrkok k´z´tt.
Hol vannak mÀr a r¢gi b¡szke grundok?
A vÀros csupa kapzsi ÀsatÀs,
p¢nz marcangolja bel¢t, mint a buldog.
De jÀtszani m¢g itt s Ágy is lehet,
bÀr az ´r´m fukar s a hely vesz¢lyes ä
t¡dûnkben egyre rosszabb levegûvel
k´zeled¡nk a k¢tezredik ¢vhez.
A bukÂ napban antik rommezûv¢
z¡llik lassank¢nt a sivÀr telek,
de labdÀik m¢g ide-oda rÃgjÀk
az idûk ÀrkÀn Àt a gyerekek.
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Zay BalÀzs

A àNýV°REKÊ TITKA
Ferenczy No¢mi àNûv¢rekÊ cÁmü kartonjÀrÂl

A szentendrei Ferenczy MÃzeum ûrzi a NýV°REK cÁmet viselû kartont. Rejt¢lyes alkotÀs, amely m¢gis sokat elmond alkotÂjÀrÂl, s k¡l´n´sen fontos szerepe van az ¢letmü
eg¢sz¢nek meg¢rt¢se szempontjÀbÂl.
A 201x154 centim¢teres kartont egyszerü, kettûs keret ´vezi mind a n¢gy oldalÀn.
DÃs levelek k´z´tt, faÀgakon ¡l nyolc nûalak. A k¢pnek nincs hÀttere: a nyolc nûalakot
k´r¡lvevû Àgak, gallyak, falevelek az eg¢sz k¢pfel¡letet beborÁtjÀk. Egy-egy vastagabb
faÀg indul ki a k¢p mind a n¢gy sarkÀbÂl az ÀbrÀzolÀs k´z¢ppontja irÀnyÀba, de m¢g
elûbb kanyargÂ, hullÀmvonalas mozgÀsba kezd mindegyik, s feloldÂdik az izzÂ v´r´s
falevelek sürüj¢ben.
K´z¢pen, a k´z¢pvonal alatt helyezkedik el a k¢t fûalak. K¢t karcsÃ nû, valamelyest
egymÀs fel¢ fordulva ¡lnek egymÀs mellett, egyik¡k k¢t kez¢t a t¢rd¢re teszi, mÀsikuk
jobbjÀval Àtkarolja nûv¢re vÀllÀt, bal kez¢t û is a t¢rd¢n nyugtatja. Hat mÀsik nûalak
veszi ûket k´r¡l fordÁtott U alakban: a bal oldaliak jobb fel¢, a jobb oldaliak balra fordulnak. Ha kitekint is n¢melyik¡k merengû tekintettel a k¢pmezûbûl, n¢hÀnyuk a
fûalakra n¢z, Ágy a k¢p szeml¢lûj¢nek tekintet¢t a fûÀgak vonalÀn s a mell¢kalakok
testtartÀsÀn tÃl ez is a k¢t k´z¢pponti alakra irÀnyÁtja. A nyolc szûke nû mindegyike
hosszÃ, fekete ruhÀba ´lt´z´tt, kiv¢ve a jobb oldali fûalakot: rajta ugyanolyan szabÀsÃ
s´t¢tk¢k ruha van. Legt´bbj¡k enyh¢n elûrehajolva ¡l: testtartÀsuk csendes nyugalmat ¢s b¢kess¢get, tekintet¡k idûtlen mereng¢st t¡kr´z.
A mü meg¢rt¢s¢hez elengedhetetlen Ferenczy No¢mi ¢letmüv¢nek Àttekint¢se.
Müv¢szet¢t hÀrom, egymÀstÂl ¢lesen elk¡l´n¡lû korszakra oszthatjuk. Az elsû k´r¡lbel¡l 1912-tûl 1916-ig tartott: e periÂdus legjellegzetesebb alkotÀsa az 1913-ban k¢sz¡lt TEREMT°S ¢s az 1915ä16-bÂl valÂ MENEKºL°S EGYIPTOMBA . A kÀrpitsz´v¢s reneszÀnsz hagyomÀnyai ezeken az alkotÀsokon ¢rzûdnek a legjobban. L¢nyeg¢ben v¢ve verdür´k, n´v¢nyi ornamentikÀt ÀbrÀzolÂ falikÀrpitok, amelyeket ugyancsak n´v¢nyi motÁvumokbÂl kialakÁtott szûtt keret, bordür vesz k´r¡l.
A kilenc n¢gysz´gletes mezûre tagolt TEREMT°S az ¢bredû reneszÀnsz egyik ä mÀs
müv¢szeti Àgban sz¡letett ä fû müv¢t, a firenzei Battistero Lorenzo Ghiberti k¢szÁtette
PARADICSOMKAPU -jÀt id¢zi fel. Alakjai naivak, statikusak, az ÀbrÀzolÀs meseszerü. A
MENEKºL°S EGYIPTOMBA buja n´v¢nyzet¢vel, mindent beborÁtÂ ornamentikÀjÀval
mÀr-mÀr a barokk dÁszÁtetts¢g¢re eml¢keztet. A TEREMT°S alakjai formailag kiemelkednek k´rnyezet¡kbûl, a HerÂdes v¢rengz¢se elûl menek¡lû Szent CsalÀdot ÀbrÀzolÂ kÀrpiton azonban ä noha az elût¢rben, k´z¢pen helyezkednek el ä szinte belevesznek a dÃsan nûtt n´v¢nyek sürüj¢be.
Az oeuvre mÀsodik, k´r¡lbel¡l 1917-tûl 1922-ig tartÂ korszakÀban tovÀbbra is jelen
van a n´v¢nyi ornamentika, de az alkotÀsokon immÀr fûszereplûk¢nt jelenik meg az
ember. Nem sztaffÀzsfigura t´bb¢, hanem kifejez¢ssel teljes individuum. A TEREMT°S -en çdÀm ¢s °va az Àllatok k´z´tt jelent meg, egyik¡k sem emelkedett ki gesztusokkal, puszta l¢t¡k´n tÃl nem fejeztek ki sajÀtos ¢rz¢seket. A MENEKºL°S EGYIPTOM -
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alakjai ugyanÃgy mentek Betlehembûl Egyiptomba, ahogyan a k¢pen lÀthatÂ Àllatok haladtak tova. Az 1917-ben k¢sz¡lt Ný MADARAKKAL cÁmü gobelinen mÀr ¢rez
s kifejez valamit az emberi alak. Sürü n´v¢nyzet veszi k´r¡l, s mozgÀsa, tekintete tudatos cselekv¢srûl Àrulkodik. Mint aki rÀlelt valamire, Àmuldozva csodÀlja a fa alsÂ
Àgaira tÀmaszkodva a fakoronÀn ¡lû madarakat. A n¢gy ¢vvel k¢sûbbi NýV°REK cÁmü
alkotÀs szorosan kapcsolÂdik ehhez. A Ný MADARAKKAL szûke hajÃ, hosszÃ, s´t¢t ruhÀba ´lt´z´tt, egyszerüs¢get ¢s tisztasÀgot sugÀrzÂ nûalakja t¢r vissza az 1921-es mü
nyolc figurÀjÀban.
Ferenczy No¢mi harmadik s leghosszabb alkotÂi korszakÀban ä amely 1922-ben az
çSñ EMBER cÁmü gobelinnel kezdûd´tt, s a müv¢sznû halÀlÀig tartott ä dolgozÂ, tev¢kenykedû, olykor egyszerüen csak l¢tezû embereket ÀbrÀzolt.
A Ný MADARAKKAL keresû figurÀja a fakoronÀn ¡lû madarakat szeml¢lve rÀlelt valamire. Az erdû az Ãtkeres¢s, a vÀndorlÀs, a bolyongÀs jelk¢pe. Az ¢letÃt¢, az ¢let¢. A
DIVINA COMMEDIA kezdû soraiban is felbukkanÂ egyetemes szimbÂlum mÀr a MENEKºL°S EGYIPTOMBA cÁmü falikÀrpiton is megjelent: a Szent CsalÀd az ¢let ÃtjÀn halad,
eligazodni vÀgynak a sürüben, mened¢kre lelni az Ãt v¢g¢n. Az emlÁtett legkorÀbbi
mü, a TEREMT°S a gyermekkor, az ifjÃsÀg ´ntudatlansÀgÀt ¢s v¢detts¢g¢t mutatja.
çdÀm ¢s °va az Àllatok k´z´tt ¢l. Nem tartanak sehovÀ, nem keresnek semmit, b¢k¢s
harmÂniÀban ¢lnek k´rnyezet¡kkel. °va egy¡tt van çdÀmmal ä s a k´vetkezû alkotÀson is egy¡tt jÀrja ÃtjÀt a Szent CsalÀd. Az 1917-es ÀbrÀzolÀson mÀr egyed¡l lÀtjuk
a nûalakot: a fÀhoz, amelyhez tÀmaszkodik, egymaga ment.
K´z¢ppont k´r¢ rendezûdik a kompozÁciÂ: a fa fûÀgainak kiindulÂpontjÀbÂl ered
minden vonal. Ez az alsÂ pontja a k¢t legvastagabb Àg alkotta szÁvformÀnak, amely a
fakorona centruma. HÀrom madÀr ¡li k´r¡l, s ide pillant fel a nyugodtan szeml¢lûdû
nûalak is. Meg¢rkezett. Semmi sem vezeti tovÀbb a n¢zû tekintet¢t enn¢l a helyn¢l.
Erre n¢z a jobb oldali madÀr is, ¢s a jobb alsÂ faÀggal egy¡tt jobb fel¢ lezÀrja a kompozÁciÂt, amely a mÀsik irÀnyban r¢szben nyitott. Fent lezÀrja ugyan a madÀr, de a
jobb oldali alsÂ faÀgnak nincs bal oldali pÀrja, s a nûalak elhelyezked¢se, tartÀsa is azt
sugallja: balrÂl j´tt. Az irÀny egy¢bk¢nt nem v¢letlen, balrÂl jobbra lÀtjuk haladni az
¢letet s mÃlni az idût.
A szÁv nemcsak a fakorona centruma, hanem az ide felpillantÂ nûalak vilÀgÀnak
szÁve is. Az 1917-es gobelin hullÀmos-madaras bordür keretezte nyÁlÀsa s az ezt megelûzû ¢s ezt k´vetû alkotÀsok sora ide enged bepillantanunk. De hÀt hovÀ is ¢rkezett
meg a karcsÃ, nemes mozgÀsÃ fiatal nû?
A madÀr lakta fakoronÀban felfedezett valamit. Erre utal az ´nfeledt szeml¢lûd¢sen,
a jobbrÂl lezÀrt, centrÀlis beÀllÁtÀson tÃl a n¢gy ¢vvel k¢sûbbi NýV°REK cÁmü mü is: a
nûalak, aki a fakoronÀn ¡lû madarakat szeml¢lte volt korÀbban, immÀr h¢t nûv¢r¢vel
egy¡tt ¡l a madarak hely¢n.
A faÀgon ¡lû emberek motÁvuma GoyÀnÀl jelent meg 1819 k´r¡l. A LOS DISPARATES sorozat harmadik lapjÀn, a DISPARATE REDICULO, azaz NEVETS°GES K°PTELENS°G
cÁmü r¢zkarcon nyomorult, kiszolgÀltatott emberek mint Àrva verebek gubbasztanak
egy faÀgon. Goya alakjait a kegyetlen sors üzte a kopÀr faÀgra, idegen k´rnyezetbe.
Ferenczy No¢mi alkotÀsÀn a madarak hely¢n megjelenû nûalakok motÁvuma ´sszetett
¢rz¢sekrûl tanÃskodik.
Arckifejez¢s¡ket, testtartÀsukat szeml¢lve melankÂliÀt, szomorÃsÀgot ¢rz¡nk, a beÀllÁtÀs egymÀsra talÀlÀsra, megnyugvÀsra utal. A jobb felsû nû kifel¢ n¢zû, f¡rk¢szû
tekintete, a nyolc nûv¢r ´sszebÃjÀsa s a szokatlan k´rnyezet kiszolgÀltatottsÀgot, vesz¢lyeztetetts¢get sugall.
BA

1002 ã Zay BalÀzs: A àNûv¢rekÊ titka

MÁg az erdû az ¢letÃt jelk¢pe, a fakorona az ¢lett¢r¢. TÀgas, v¢gtelen t¢r k¢pzete
tÀrsul hozzÀ, mÁg az ´sv¢nyhez ennek ¢ppen az ellent¢te. Keskeny ¢s szük, s m¢g ha
sz¢les is, erdû veszi k´r¡l, s behatÀrolja mindk¢t oldalÀn. De mit lÀssunk a madarakban, akiket a fiatal nû ¢rdeklûdve szeml¢l, s akikkel az 1921-es karton tanÃsÀga szerint
azonosult? TovÀbbtekintve Ferenczy No¢mi ¢letmüv¢n, f¢ny der¡l erre.
Van valami k´z´s a madarak s a harmadik alkotÂi periÂdus megannyi alakja k´z´tt,
s nem is kev¢s.
A madarak term¢szetes egymÀs mellett ¢l¢s¢nek, ´szt´n´s egy¡v¢ tartozÀsÀnak pÀrhuzamÀt
alkotÀsai eg¢sz sorÀn felfedezhetj¡k: k¢t hasonlÂ nûalak ¡l felhÃzott t¢rdekkel, egymÀshoz hajolva a PIHENýK cÁmü akvarellen (1922), ketten dolgoznak egy¡tt csendben
a KERT°SZEK cÁmü gouache-on (1923) ¢s a KERT°SZNýK cÁmü gobelinen (1924). Az
° BRESZT°S cÁmü akvarellen, illetve falikÀrpiton (mindkettû 1926ä27) tÀrsÀt ¢breszti
valaki gyeng¢d szeretettel. A SZºRET cÁmet viselû papÁrra (1930 k´r¡l) ¢s pauszra
(1938 k´r¡l) k¢sz¡lt gouache-okon megint csak ketten dolgoznak egy¡tt szÂtlanul.
Egy hasonlÂ t¢mÀjÃ, valamivel korÀbbi akvarellen ä GYºM¹LCSSZºRET (1929 k´r¡l)
ä n¢gyen. Itt ism¢t felbukkan a fa, a fakorona motÁvuma, s a n¢gy sz¡retelû egyike
fenn van a fÀn, ott, ahol a NýV°REK cÁmü kartonon a k¢k ruhÀt viselû, kiemelt nûalak.
Beleillik ebbe a sorba a FAHORDñK k¢t vÀltozata (gouache ä 1932 ¢s tempera ä ¢. n.)
is, a SZýLýMUNKçSOK cÁmü gouache (1937 k´r¡l), a GEREBLY°ZýK cÁmü, akvarellvÀzlatban is fennmaradt falikÀrpit (1941ä42) s a munkÀsmozgalmi t¢mÀjÃ alkotÀsok
nem kis r¢sze: a MUNKçS °S PARASZTLçNY cÁmü akvarell (1940-es ¢vek), a FELVONULçS
cÁmü gobelin (1949ä50), az ¹SSZEFOGçS (K°T MUNKçS) cÁmü kompozÁciÂ (akvarell,
majd gobelin, mindkettû 1948 k´r¡l) s k¢t falikÀrpit, a LEçNYKOSZORö (1952ä54) ¢s
a HAZAT°Rý LçNYOK (1956ä57).
K´t´tts¢gektûl mentes, szabad l¢tez¢st fejez ki az im¢nt felsoroltak k´z¡l jÂ n¢hÀnyon
kÁv¡l a KIS VçNDOR cÁmü gobelin (1939ä40) s az 1942 k´r¡l hÀrom akvarellvÀltozatban is elk¢sz¡lt ERDý, amelyen messzi tÀvolba visz az erdû sz¢l¢n baktatÂ vÀndor Ãtja.
A f¢szek¢pÁt¢s analÂgiÀjak¢nt emlÁthetj¡k a RýZSEHORDñ (1924ä25), a KýMþVES
(1933) ¢s a HçZ°PíTý (1933) cÁmet viselû gobelineket. TovÀbbi pÀrhuzamokat keresve
a madarak s a harmadik alkotÂi periÂdus alakjai k´z´tt a PIROS KORSñS SZýLýMUNKçSNý cÁmü gobelin (1929ä30) s a P°K cÁmü gouache, illetve karton (1933) kapcsÀn
az ¢lelemkeres¢s, az ANYA GYERMEKKEL (MADONNA ) (1955ä56) lÀttÀn a fiÂkÀk gondozÀsÀnak mozzanata mer¡l fel.
A teljess¢g ig¢nye n¢lk¡l felsorolt alkotÀsok minden k¢ts¢get kizÀrÂan alÀtÀmasztjÀk azt a felt¢telez¢st: a k¢t madaras opus keletkez¢se utÀn k¢sz¡lt müvek legnagyobb
r¢sze olyan tev¢kenys¢get, olyan ¢letformÀt ÀbrÀzol, amely feltünû hasonlatossÀgot
mutat a madarak ¢letformÀjÀval. A k¢t kulcsfontossÀgÃ mü keletkez¢sekor alkotÂjuk
huszonh¢t, illetve harmincegy ¢ves volt: ¢ppen annyi, amennyinek a Ný MADARAKKAL
egyetlen s ä h¢t tÀrsa mellett ä a NýV°REK kiemelt nûalakja lÀtszik. Mindezek f¢ny¢ben
k¢zenfekvû tehÀt, hogy alkotÂjukkal hozzuk ûket kapcsolatba, ha tartÂzkodnunk kell
is a teljes azonosÁtÀstÂl. A keletkez¢s¡k sorrendj¢ben vizsgÀlt alkotÀsok a rajtuk felbukkanÂ ember magÀra talÀlÀsÀrÂl, ´nÀllÂvÀ vÀlÀsÀrÂl besz¢lnek. Tekintettel arra,
hogy a madarak ¢s a harmadik alkotÂi korszakban sz¡letett müvek ÀbrÀzolta emberek
k´z´tt t´bbsz´r´s a pÀrhuzam, s Ferenczy No¢mi a gobelinsz´v¢sben, a szorgalmas
alkotÂmunkÀban lelt sajÀt ÃtjÀra, meg kellene vizsgÀlnunk, vajon megtalÀlhatÂ-e az
alkotÂmunka ÀbrÀzolÀsa Ferenczy No¢mi harmadik alkotÂi korszakÀnak munkÀin.
Nos, a madarak ´sszetartozÀsa, a f¢szek¢pÁt¢s, az ¢lelemkeres¢s, a fiÂkÀk etet¢se kap-
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csÀn emlÁtett alkotÀsok legt´bbj¢n mÀr lÀttuk: igen. Sût t´bbs¢g¡k cÁme is valamilyen
tev¢kenys¢gre, munkÀra utalt. AlkotÂmunkÀra, annÀl is inkÀbb, mivel egyr¢szt mindenf¢le munkÀt tekinthet¡nk Ãgy, mint alkotÀst, mÀsr¢szt a gobelinsz´v¢s t¡relmet
ig¢nylû, manuÀlis müveletei k¡l´n´sk¢pp pÀrhuzamba hozhatÂk Ferenczy No¢mi
csendes figyelemmel dolgozÂ alakjainak ilyen-olyan tev¢kenys¢g¢vel. A mÀr id¢zetteken kÁv¡l megemlÁthetj¡k m¢g ebben az ´sszef¡gg¢sben az Ãj periÂdus elsû alkotÀsÀt
ä çSñ EMBER (1922) ä vagy a FAHORDñK (1932), IRTçS (1939), illetve GEREBLY°ZýK
(1941ä42) cÁmet viselû falikÀrpitokat.
Mivel a Ný MADARAKKAL t¢tova, keresû, madarakat szeml¢lû nût ÀbrÀzol, a NýV° REK ugyanezt a nûalakot t´bbedmagÀval a madarak hely¢n, s az ezt k´vetû korszak
szinte minden alkotÀsa olyan embereket, akik helyzet¡k, tev¢kenys¢g¡k tekintet¢ben
rokonsÀgot mutatnak a madarakkal, a k¢t k´z¢psû periÂdusbeli alkotÀst ¢rtelmezhetj¡k talÀn Ferenczy No¢mi magÀra talÀlÀsÀnak kifejez¢sek¢nt s a k¢t k¢p k´z¢pponti
nûalakjÀt mint alkotÂjuk dominÀns l¢lekr¢sz¢nek kivetÁtett ÀbrÀzolÀsÀt. Ahogyan a Ný
MADARAKKAL keresû alakja megtalÀlta vilÀgÀt a madarak¢ban, alkotÂja az alkotÀsban
s abban a belsû vilÀgban, amelyet a harmadik alkotÂi korszakban k¢sz¡lt k¢pek t¡kr´znek: az ember szer¢ny visszavonultsÀgban, ser¢ny munkÀban ¢l. A Ný MADARAKKAL ¢s a NýV°REK a megtalÀlÀs ¢s az azonosulÀs kifejez¢seik¢nt egys¢ges megvilÀgÁtÀsba helyezik a teljes ¢letmüvet.
MondjÀk, Ferenczy No¢mi minden puritÀnsÀga ellen¢re csak a legelegÀnsabb szalonokbÂl ´lt´zk´d´tt, s egyszerü ruhadarabjai vÀlogatott, nemes darabok voltak. Nem
a madarakat juttatja-e esz¡nkbe ez is, mindig sz¢p, ¢kes tollaikkal?

Halasi ZoltÀn

VIRçGCSEND°LET
BeÀllÁtÀs
K¢t szÀl virÀg. Kis ´regasszony.
Melyik ed¢nybe illen¢k?
Hogy majd olajba jÂl mutasson.
A karcsu Ân? A bû cseh kristÀly?
Odaki k´d, idebe f¡st szÀll.
Adjunk hozzÀ egy kis zen¢t.
Vivaldi àT¢lÊ. Egy kancsÂ ´ble.
AkÀr a test, csak foglalat.
Mikor lappadhatott a g´b le?
Barisnya hat volt. HÃsz tovÀris.
A nyakamon. ä Akkor hovÀ is...? ä
Jaj, hogy meglovagoltalak!
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àGyer¡nk! Ronts neki a szusz¢knak!Ê
Te makrancoskodtÀl: àHiszen
legyûzt¡k mÀr. Az a mar¢k had,
hadd ¢ljen.Ê ä Asztal, lehet rajta
ennyi. ä AztÀn, magasba tartva:
àBe sz¢p vagy ä mondtad ä, bÁbicem!Ê
Vagy SÂstÂn: apa, lÀnya szedr¢sz.
Rajtam ä a feh¢r t¡llruhÀm...
ä LÀtsszon a vitrinbûl is egy r¢sz? ä
...àEnnek fekete m¢g a torka
is! Micsoda ronda boszorka!Ê
Hogy tudtÀl haragudni rÀm!
Maszatot ¢n, idû a hÁmport.
Csak bel¡l marad fekete
minden. RuhÀnak bÀla-import;
ez jut. T¢ged, hasadt fa m¢zgÀt,
ûrizlek. Lelkem leglege
ä szomorÃ kutyapofa ä n¢z rÀd...
*
Hogy egy v¢n nû enn¢l k¡l´nb: ki
hiszi? Az ember ¢li ami hÀtravan. Ahogy a t´bbi.
Legfeljebb eml¢keihez hü.
Azokban û a szüzi kelyhü
Árisz, a lÀngszÁn asztrom¢lia,
bÀr ¢veinek t´ve nincs mÀr.
JÀr-kel, szellem, a zsibogÂn,
csillogÂ kacatokat vizsgÀl...
M¢g mindig jobb, mint ha let´rn¢k,
ha Ãgy tengûdn¢k, mint a k´rny¢k
nyomorultjai, boron ¢s bagÂn,
keny¢rtelen... Amit kihordok
(egy barlangszerü müterem
m¢ly¢n vonÁtÂ fals akkordok;
tÃl harsÀny szinek ´sszeÀllni
igyekvû, talmi ÀriÀi),
nem k´nnyü, de elviselem.
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Valaha transzparenst is kellett.
KikapÂs f¢rj, nyüg gyerek mellett
Ãriasszony l¢temre ¢n
pepecselhettem kint az utcÀn
àjÂtevûnkÊ m¢teres bajÃszÀn
vagy helytartÂja t´kfej¢n.
Nem festek azÂta se portr¢t.
Ami elromlik, az ´r´kre el. A volt f¢rjem is ott v¢t
ellenem, ahol, amiben tud.
A lÀnyom kifogott valami bantut.
Tegnap is AfrikÀbÂl rÀmcs´r´g...
TudnÀm, m¢rt el¢gt¢tel az, ha
az ûserdûbe menek¡l
valaki? Persze, letagadja,
hogy az erk´lcsi szigorom volt
az oka. Pedig hogy korongolt,
istenem, milyen remek¡l!
Gondoltam ¢n, hogy rÀm is ez vÀr:
a bedolgozÂi szerep?
A àDrÀga müv¢sznû, mi lesz mÀr?
VÀrjuk a tÂpartot a kÀrmin
¢ggel. (Ezredszer.) De j´het akÀrmi.
J´het a mÃltkori ´leb...Ê?
Elege lett. K¢rdem: àBelûlem?
Mi voltam neked ä mostohÀd?Ê
àTe? Nekem? A soha elû nem
vett ez¡stszerviz, dÁszdobozban.Ê
Csak Ãgy s¡t´tt az a gonosz hang
fel¢m a telefonon Àt.
Hanem mikor a leggorombÀbb
velem, mikor mÀr a Napot
¢getn¢ ki bennem, szorongÀs
helyett mit ¢rzek? vakrem¢nyt! ezt:
hogy mint a szÀraz aljn´v¢nyzet
akkor nyÀron, belobbanok...
*
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Mert ahogy neked volt szokÀsod
ker¡lni egyet az uton,
¢n is ker¡lû utat Àsok
itt bent, minduntalan let¢ve
a gyÀszt, amit ´tven´t ¢ve
cipelnem kell. Honnan tudom,
hogy j´nni fogsz? Felcsap a r¢zsü
gy´p¢n a cs´pp, izgÀga lÀng;
az ´r´m, mely a hangos szÁvver¢sü
halottnak bennem randevÃt ad,
fordul a dombbal, mÀr a g¢meskÃtnak
tart, ott a bihari tanyÀnk,
megperzselûdnek a falak mattsÀrga beÀzÀsfoltjai...
Apa, ilyenkor Ãgy fogadlak,
mint metszû f¢nyt, s ahogy bel¢mszÀnt
(¡vegnek fÀjhat Ágy a gy¢mÀnt),
prÂbÀllak mÀsba oltani,
de nem vagy feltÀmaszthatÂ. Sem
az izzÀsig t¡zes szinek,
sem a bebandzsulÂ, kifolyt szem
nem tarthat itt. Csak ejt megint Àt
a semmibe. Vagy higgyek inkÀbb
Vivaldi hegedüinek?

V´r´s IstvÀn

àJñSLATOK °SÊ
DisznÂparaj kiszakadt gy´kere:
teny¢rrûl lelÂgÂ ¢letvonal.
Bele¢r a tÀny¢rba, rÀtekeredik
a villamoson a fogÂdzkodÂra.
T´bb gond van vele, mint
egy p´dr´tt bajusszal. A
kesztyüt kiszakÁtja, elter¡l
a papÁron, mindig od¢bb kell

V´r´s IstvÀn: Versek ã 1007

p´ck´lni ÁrÀs k´zben. Ha a
kezem ´k´lbe szorÁtom, begyürhetem
az ujjaim alÀ, akÀr a h¡velykujjamat. így meg ¡tni nem tanÀcsos.
Egy zsÀk f´ld van a konyhÀban, arra
¡l´k le. Valahogy majdcsak lesz.

MçRCIUS
Mi is hiÀnyzik? Egy Áz? Az
talÀn leginkÀbb. Egy szag?
A f¢rfiak ÀltalÀban nem szeretik,
mondja egy felvilÀgosÁtÂ k´nyv.
Vagy az eg¢sz unalma? Mintha
g¢pzongora szÂlna. Esetleg Glenn
Gould? Elhallgat a zenekari
kis¢ret. A hÀtt¢rben a karmester
szuszogÀsa. °s valami megformÀlatlan ¢nek. Mindenrûl eszembe
jut valami. Egy Áz? Elkalandozik
a figyelmem. Az ÂrÀk, mint a lejtûn
futÂ ker¢k, visszafel¢ p´r´gnek.
°szre se vett¡k, ¢s mÀrcius lett.
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Kohl Ferenc

MEZý
(k´r¡lhatÀrolt fragmentum)

L¢pkedek, bÂlogatva hozzÀ, a fejem ¡temesen ugrÀl. S´t¢t mezûn megyek kereszt¡l,
elûttem szÀraz f´ldÃt, k´r¡l´ttem a vÀratlanul felmelegedett ûszi est parf¡mje.
HosszÃkat l¢pek, belefekszem a l¢p¢sekbe, a vÀllam is tÀncol, ring, a csizmÀm kopog,
mondanom sem kell, a megfelelû ritmusban. DÃdolok, n¢ha hangosan, egy¢bk¢nt
csak amÃgy befel¢, amikor hangosan, akkor is hol kifÃjva, hol beszÁva a dallamot,
mintha a szÀm kapu lenne, melyen ¢n Àlln¢k ûrt, ¢s d´nten¢m el, mikor ki, ¢s mikor
be, n¢ha a l¢p¢sek, a l¢gz¢s ritmusÀhoz igazodva, n¢ha megnyÃjtva vagy ler´vidÁtve
azt. A n´vekvû s´t¢ts¢gben egy¢bk¢nt mÀs hang nincs, k´r¡l´ttem lassan felszÁvÂdik
minden, a barÀzdÀk mÀr r¢g elnyelt¢k az ¢g utolsÂ f¢nydarabkÀit is. Testem sÃlytalan,
a fejem ¡res, a dallamra ¢s a ritmusra figyelek, arra, hogy pontosan egyezzenek, hogy
kij´jj´n a l¢p¢s, mÁg azt veszem ¢szre, hogy mÀr nem is dÃdolok, hanem hangosan
szÀmolok, az egyez¢sre vigyÀzva. Egy ideig a szÀmokat dÃdolom, azutÀn mÀr csak a
l¢p¢sek ¡tem¢re szedem a levegût. KiadÂs tempÂban haladok elûre, nem n¢zek se
jobbra, se balra, Ágy is tudom, ¢rzem, fekete pont, hasÁtom Àt a fekete s´t¢ts¢get, az
¢ppen leszÀlltat, a ki tudja, mikor leszÀlltat, a v¢gtelent, a ki tudja, meddig terjedût.
A bennem terjedût, melyben haladok, terjedek. A s´t¢ts¢get, melyben, valahol, minden¡tt, f¢nyek t´rt¢nnek, s´t¢t f¢nyek, a s´t¢tet s´t¢ten hagyva, vagy m¢g jobban
megfeketÁtve, maguk k´r¢ vonva, ter¡kbe vonva, ha van ter¡k, ha van t¢rre sz¡ks¢g¡k, vagy csak bennem kicsapÂdva, meg¢rkezve, a pontban ´sszetalÀlkozva, f¢nny¢
vÀlva, f¢nyesebb¢ vagy s´t¢tebb¢, ha vannak rajtam kÁv¡l egyÀltalÀn, a f¢nyek a pont
n¢lk¡l, melyben meg¢rkezhetnek, ha van en¢lk¡l f¢ny egyÀltalÀn, vilÀgos vagy s´t¢t,
ha a pont, egy pont eset¢ben van egyÀltalÀn bel¡l meg kÁv¡l. Fekete pont a s´t¢ts¢gben, a k´r¡l´ttem levû s´t¢ts¢gben, fekete pont, s´t¢ts¢g, hol talÀlkozunk, hol vÀlunk
sz¢t, talÀlkozunk-e, sz¢tvÀlunk-e. Hol van, a s´t¢ts¢g, a feketes¢g, hol van, azon bel¡l
hol, ¢n hol, azon bel¡l hol. Honnan j´vet. Ki-ki honnan j´vet. A mezû, a s´t¢t esti
mezû. °n benne, û bennem, k¢t esem¢ny, t´rt¢n¡nk egymÀssal, nagyon k´zel, nem
tudni, milyen tÀvol, nem tudni, hogyan tÀvol, egyed¡l. Megyek a mezûn Àt, meleg,
illatos s´t¢t ´lel k´r¡l, l¢p¢seim ¡teme, testem ringÀsa belev¢sz, felszÁvÂdik benne.
Jobbra a mezû k´zep¢n ¡l, vagyis inkÀbb a mezûben. Elûrehajol, nyaka megnyÃlik,
melle felhÃzott lÀbÀt ¢rinti, rÀm mosolyog. A tÀvolsÀgtÂl f¡ggetlen¡l hol nagy, hol nagyobb, olykor eg¢szen visszamegy a mezûbe, az alatta levû barÀzdÀba, talÀn ¢pp abba,
amelyiken ¡l. Arca a t¢rde f´l´tt vilÀgÁtana, ha lenne f¢ny, persze hogy rÀm mosolyog
vele, szint¢n nyom a latban. Amikor fel¢ n¢zek, mindig lÀthatÂ, mindig ugyanabban
a magassÀgban, de nem n¢zek mindig fel¢, elûren¢zek meg a lÀbam alÀ. ºgetek. L¢p¢seim ¡tem¢re csÁpûvel-vÀllal ringatÂzva haladok a lÀbam alatt futÂ kem¢ny f´ldÃton
a meleg illatos levegûben elûre, azaz egy idû, nem tudom, mennyi, mÃlva ¢szreveszem,
hogy fejemmel, eg¢sz mellkasommal enyh¢n jobbra hÃzok, azaz a bal vÀllam enyh¢n
elûbbre van, mint a jobb, de ez nem zavar, mivel Ãgy lÀtszik, lÀbam Ágy is tartja az
egyenes irÀnyt, tekintetem tovÀbbra is az Ãt inkÀbb csak sejthetû szalagjÀt k´veti. El-
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k¢pzelem, elûren¢zve, ahogy a mezûbûl kil¢p, ¢s mell¢m szegûdik, Àtveszi a ritmust,
neki nemcsak a vÀlla, a melle is tÀncol, nyitott szÀjjal, nyÃjtott l¢p¢sek ¡tem¢re szedi
a levegût. MÀs hang nincs, az egyre hatalmasabb mezû, mint a vÁz, elnyel mindent.
Egyenletes tempÂ, szÂtlanul haladunk. N¢ha Ãgy tünik, mintha hangos l¢gz¢s¢ben
valami dallam is volna, mintha û is dÃdolna valamit, befel¢, talÀn ugyanazt, amit ¢n.
TalÀn figyel, talÀn jelt akar ezzel adni, de lehet, hogy szÁvesebben dÃdolna valami
mÀst, lehet, hogy nekem kellene jobban odafigyelni, de ez neh¢z, mert n¢ha lemaradozik, csak pillanatokra ker¡l eg¢szen mell¢m. Egyszer ilyenkor fel¢ n¢zek, de ekkor
eltünik mellûlem, Ãjra ott ¡l, tûlem jobbra, a mezû k´zep¢n. Megyek tovÀbb, megprÂbÀlok mÀst is elk¢pzelni rÂla, hÀtha akkor mÀsk¢pp folytatÂdik, hÀtha siker¡l, de
lehet, siker¡lt, ¢s most Ágy folytatÂdik, megprÂbÀlok hÀt mÀst is elk¢pzelni rÂla, de
¢rzem, a mezûn ¡l, ¢s fel¢m mosolyog. Lehet, biztatni akar, de prÂbÀlkozÀsom, hogy
mÀst is elk¢pzeljek rÂla, ezt hiÀbavalÂvÀ teszi. Mosolya most persze mÀsk¢pp nyom a
latban. PrÂbÀlok eg¢szen megszabadulni tûle, elhessegetni, de ¢rzem, a nyomomba
szegûdik, melle, mint l¢gz¢se Àtveszi az ¢n l¢pteim ritmusÀt. J´n m´g´ttem, f¢lig mellettem, l¢gz¢se ¡teme kontrÀzza az eny¢met. PrÂbÀlok mÀst is elk¢pzelni rÂla, de ¢rzem, megint a mezûn ¡l, ¢s rÀm mosolyog. PrÂbÀlok eg¢szen megszabadulni tûle, elhessegetni eg¢szen, lazÁtok az iramon, nem n¢zek se jobbra, se balra, elûren¢zek meg
a lÀbam alÀ. így haladok egy ideig, egyenesen elûren¢zve, vÀllammal szigorÃan l¢pteimet k´vetve, mÁg egyszerre ¢rzem, ahogy a mezû elkezd hullÀmzani k´r¡l´ttem,
elûbb lassan, de egyre masszÁvabban, az Ãt k¢t oldalÀn tÀmadt tenger, mely az utat is
elborÁthatja, ha nem vigyÀzok. Az im¢nt m¢g meleg, illatos s´t¢ts¢g most valami szagtalan, hullÀmzÂ, rÀngÂ ¡ress¢gbe megy Àt vagy vissza, attÂl f¡ggûen, hogy az idû k´vetkezetes maradt-e, vagy az is meghÀborodott. Elbizonytalanodva megyek tovÀbb,
igyekszem a mezût lehetûleg egyenletes l¢p¢seimmel lecsillapÁtani, azzal biztatom magam, hogy egy sellû feltehetûleg nem csinÀl tengert, de a hullÀmzÀs egyre tolakodÂbb,
egyre fenyegetûbb. Egyre szorongatÂbb, amint egyre k´zelebb j´n, amit nem lÀtok,
de ¢rzek, nem lÀtok a s´t¢ts¢gben, csak ¢rzek. Egy idû, nem tudom, mennyi, mÃlva
¢szreveszem, hogy az Ãt, talÀn csak egyelûre, szilÀrd ¢s megbÁzhatÂ maradt a lÀbam
alatt, biztosan vezet Àt az elûbb m¢g ´sszezÀrulni k¢sz¡lû tengeren. Ettûl valamivel
nyugodtabban, lassabban, de egyenletesen l¢pkedek tovÀbb, az ¡temre figyelek, vÀllammal-csÁpûmmel belefekszem, haladok elûre. Nem n¢zek se jobbra, se balra, elûren¢zek meg a lÀbam alÀ, Ágy menetelek Àt a s´t¢ten. így menetelek n¢mÀn, magam is
s´t¢ten, ha lehet, m¢g s´t¢tebben, mint a k´zeg, mely k´r¡lvesz, mÁg a mezû lassan,
nagyon lassan csitulni kezd. Lassan, nagyon lassan megnyugszik, lecsitul, most ¡res
ugyan, ¢rzem, hogy ¡res, de nyugodt. Mezû. DÃdolok, egyszer csak Ãjra dÃdolok, a
l¢p¢sek ¡tem¢bûl elûÀllt, a l¢p¢sek diktÀlta dallamot, tisztÀn hallom a hangom, mÀs
hang nincs. Nem n¢zek se jobbra, se balra, elûren¢zek meg a lÀbam alÀ, Ágy menetelek
Àt a s´t¢ten. A s´t¢ten, mely lassan kisimul bennem, melyben lassan kisimulok, Ãjra
fekete pont a s´t¢ts¢gben, egyenletesen haladÂ fekete pont az egyenletes s´t¢ts¢gben,
melybe l¢p¢seim ritmusa is belev¢sz, l¢p¢seim¢, melyek, most, k´ztem ¢s a s´t¢ts¢g
k´z´tt maradÂ hullÀmok, a kettû hatÀrÀn maradÂ hullÀmok, a kettû hatÀrÀn, azaz sehol. így menetelek a mezûn kereszt¡l, Àt a s´t¢ts¢gen, l¢pteim egyenk¢nt vesznek el
m´g´ttem-k´r¡l´ttem, elhullanak ¢s feloldÂdnak a s´t¢tben, nem marad mÀs belûl¡k,
csak a visszhang, az utolsÂ visszhangja, mindig az utolsÂ¢, kinyÁlva, hogy felvegye a
k´vetkezût, magÀba vegye a k´vetkezût, annak ¢rkez¢s¢re vÀrva. így haladok elhalÂ
¢s ¢rkezû visszhangok k´z´tt, rajtuk ringatÂzva ¢s g´rd¡lve, mÁg e hangok, e vissz-
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hangok sora sorozattÀ Àll ´ssze, egy k¢pp¢ Àll ´ssze, hang-k¢pp¢ ¢s k¢p-k¢pp¢, a hangk¢p k¢p¢v¢, elhalÂ ¢s ¢rkezû koppanÀsok k¢p¢v¢, hang ¢s k¢p az eltüntekbûl ¢s az
¢rkezûkbûl, az eltünt ¢s az ¢rkezû visszhangokbÂl, pusztÀn utalva a k´z´tt¡k menetelûre. Hang ¢s k¢p, valaki menetel, hang ¢s k¢p, valaki hallja, valaki lÀtja. Hang ¢s k¢p,
a s´t¢ts¢gbûl ¢rkezû koppanÀsok hangja, hang-k¢pek sorÀnak k¢pe, valaki menetel.
Valaki menetel, Àt a s´t¢ts¢gen, l¢ptei koppannak a szÀraz Ãton, melyen tempÂsan
halad, a l¢p¢sek ¡tem¢re fÃjtatva, a l¢p¢sek hangjÀhoz l¢gz¢se hangjÀt hozzÀt¢ve, egy
l¢gz¢ssel bel¢gz¢stûl kil¢gz¢sig t´bb l¢p¢st ÀtÁvelve, azokat hol ellenpontozva, hol alÀhÃzva. L¢p¢sek hangja, l¢gz¢s hangja, valaki l¢pked, menetel¢se kÀnonja, mely k´r¡lveszi, ¢s halad a nyomÀban, a kÀnon hangja, a kÀnon hang-k¢pe a s´t¢tben, a s´t¢tet kit´ltve, nem, nem kit´ltve, megjel´lve. Megjel´lve a helyet, ahol a kÀnon hangzik, ahol a kÀnon hang-k¢pe megjelenik, a t¢r n¢lk¡li helyet, melyben valaki halad,
melyben valaki haladÀsa halad, tempÂsan megy elûre a szÀraz f´ldÃton. Az Ãt vissza¡t,
lÀbak dobbannak tovÀbbadva az ¡t¢st, az Ãton koppanÂ sÃlyt, az Ãt sÃlyÀt csÁpûnekvÀllaknak-karoknak, a sÃly ott lebeg a szÁvben-t¡dûben, a koppanÀs ott lebeg a fejben,
k´r¡ltÀncolva az Ãt k¢p¢t, a haladÂ k¢p¢t, l¢ptei kÀnonjÀnak hang-k¢p¢t, melyek ott
lebegnek valahol az Ãton, valahol az Ãt f´l´tt, valahol a s´t¢ts¢gben, Àt a mezûn. Ha
vannak valahol egyÀltalÀn. így halad elûre az eg¢sz lÀtomÀs, az eg¢sz kÀnon a s´t¢ts¢gben, az Ãton, Àt a mezûn, a s´t¢t mezûn, s vel¡k a s´t¢ts¢g, az Ãt a mezû, ha vannak
egyÀltalÀn, amennyiben valÂban l¢teznek, valahol, a lÀtomÀs ¢s a kÀnon k´r¡l, vagy
m´g´tt¡k, tûl¡k nem tudni, milyen tÀvol, nem tudni, hogyan k´zel, engedve a kÀnont
¢s hang-k¢p¢t, hagyva, hogy t´rt¢njenek, m´g´tt¡k vagy benn¡k, talÀn vel¡k, ha nem
pusztÀn a kÀnon, a lÀtomÀs l¢tezik. Engedik, hagyjÀk, mintha ûk maguk nem is lenn¢nek, mintha nem is t´rt¢nn¢nek, mintha m¢g enn¢l is tÀvolabb lenn¢nek, vagy k´zel, nagyon k´zel, nem tudni, hogyan k´zel, talÀn mintha ûk maguk t´rt¢nn¢nek a
kÀnonban, hang-k¢p¢ben, a s´t¢t az Ãt, a mezû. Ennyi t´rt¢nik, valaki halad, vagyis
m¢g ennyi sem, csak az Ãt, csak a mezû, csak a s´t¢t, meg a l¢p¢sek, a l¢p¢sek kÀnonja
a fÃjtatÀssal, a kÀnon hang-k¢pe, ennyi. Valaki halad, Àt a s´t¢ten, a s´t¢t mezûn, valaki, nem tudni, ki, azaz eg¢sz pontosan tudni, legalÀbbis az Ãthoz k¢pest, legalÀbbis
a s´t¢thez, a mezûh´z k¢pest. Ennyi el¢g: a l¢p¢sek, a l¢p¢sek ritmusa, a l¢gz¢s, a l¢gz¢s
ritmusa, a l¢p¢sek ¢s a l¢gz¢s hangja, hang-k¢pe, hang ¢s k¢p, a mezû hangja, a s´t¢t
hangja, a s´t¢t mezû k¢pe, ennyi, vagy csak a mezû, a s´t¢t ¢s az Ãt hangja, hang-k¢pe,
melyben, mely mellett vagy m´g´tt a l¢p¢sek hangja-k¢pe, a l¢gz¢s hangja-k¢pe, valaki halad. Ennyit tudni rÂla, ennyi biztos, ennyi el¢g, a tovÀbbmen¢shez el¢g, a tÀj¢kozÂdÀshoz el¢g. A kora esti mezû k¢p¢nek folytatÀsÀhoz a s´t¢ts¢gben, bevitel¢hez
a s´t¢ts¢gbe ¢s tovÀbbvitel¢hez a s´t¢ts¢gben, az alkonyi mezû tovÀbbcipel¢s¢hez, az
este parf¡mj¢nek sz¢tszÂrÀsÀhoz a s´t¢tben el¢g. El¢g, hogy az enyhe, ¢desk¢s trÀgyaszagbÂl, f´ldszagbÂl ¢s z´ldszagbÂl lassan kinûj´n egy orr, a csendbûl egy f¡l,
ugyan egy pÀr f¡l m¢g jobb lenne, m¢g ha az egyik mindig azt figyeli is, hogyan cseng
a mÀsik ¢s Ágy tovÀbb, el¢g ahhoz, hogy az eg¢sz kÀnonbÂl, az eg¢sz leltÀrbÂl, hangbÂl
¢s k¢pbûl kinûj´n egy menetelû, az û hangja ¢s k¢pe. Ennyi t´rt¢nik, azutÀn ennyi
sem, minden visszahullik a s´t¢ts¢gbe, a s´t¢ts¢g is valahova, vissza, el, l¢pteim ¢s l¢gz¢sem is inkÀbb tudom, mint ¢rzem, az Ãt ¢s a lÀbam alig ¢rintik, inkÀbb csak tudjÀk
egymÀst, megyek, azaz a bizonyossÀg megy, hogy megyek, hogy haladok. AzutÀn mÀr
csak fÀradt vagyok, fÀradtan ¢s ¡resen megyek tovÀbb, jÀrÀsom ritmusa, a k´ztem ¢s
a s´t¢ts¢g k´z´tti, a k¢t ¡ress¢g k´z´tti hullÀmok visznek tovÀbb. Lehet, hogy e hullÀmzÀs elnyelt, ¢s most benne vagyok, benne mozgok, nem tudni, milyen irÀnyban.
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Benn e hullÀmzÀsban, ha voltam valaha kÁv¡le vagy a hatÀrÀn, ha van egyÀltalÀn hatÀra, ha nem az is ¡ress¢g, ha nem az az ¡ress¢g, a semmi. Honnan j´vet. TalÀn a
kÁvÀnsÀgbÂl, hogy mÀsk¢pp legyen, mint ahogy lett volna, ha mÀsk¢pp lenne, csak
Ãgy kÁvÀncsisÀgbÂl, hogy hogy lenne, ha ¢ppen Ágy lenne. TalÀn e kÁvÀnsÀgbÂl, mely
teljes¡lt, ¢s most Ágy folytatÂdik, annyira Ágy, annyira mÀsk¢pp, mint ami nem folytatÂdott, hogy a kÁvÀnsÀg maga is elmer¡lt, megszünt, nincs, nincs ki eml¢kezne rÀ, ha
ez lehets¢ges, ha ilyen ugrÀs egyÀltalÀn lehets¢ges. Lehet, a kÁvÀnsÀg eltün¢se felt¢tele
volt teljes¡l¢s¢nek, lehet. Mozgok a k´zegben.

Dolinszky MiklÂs

àMINDENT ELK¹VETTEM,
HOGY NE LEGYEK ZSENIÊ (II)
Büntudat ¢s ´r´mhÁr Karinthy Frigyes ¢letmüv¢ben
Büntudat
Ha az íGY íRTOK TI egyszerre bizonyult v¢g- ¢s kezdûpontnak, akkor a kezdet Ãjfent
dichotÂm, mivel az ¢letmü elindÁtÀsa egyidejüleg egy mÀsik, hiteles Mü irÀnti vÀgyakozÀst is felkeltett. Az, ami van, nem ¢rv¢nyes, mivel t´rv¢nyen kÁv¡l (bünben) ¢l¡nk;
ha Karinthy irÂniÀjÀt nem irÂniÀnak mint olyannak, nem kultÃrt´rt¢neti jelens¢gnek,
hanem egyszeri keletkezû valÂsÀgnak tekintj¡k, akkor a kicsi ¢s a nagy ¡tk´ztet¢se
v¢gsû soron a k´znapisÀg ¢s a v¢gsû k¢rd¢sek ÀllandÂ ¡tk´z¢s¢re vezethetû vissza, a
h¢tk´znapi ¢letnek arra az abszurditÀsÀra, hogy r¢szletekbe fogunk bele, m¢g mielûtt
az eg¢sz ¢rtelm¢t tudnÀnk. Karinthy, a szÂ szerintis¢g megszÀllottja, elûsz´r k¡l´n
meg akarja talÀlni a vilÀg mük´d¢s¢nek k¢plet¢t, s a àvoltak¢ppeniÊ munkÀhoz csak
ezutÀn hozzÀfogni. Addig is: vÀrakozÀsul megÁrja ¢letmüv¢t, mely ànem szÀmÁtÊ. Ez
az ¢rv¢nytelens¢g is oka a nyelvi kivitelez¢s irÀnti k´z´ny¢nek, a nyelvtani minimum
elv¢nek.
A halogatÀs elsû metaforÀja: a keres¢s. Ez rejlett mÀr az ENCIKLOP°DIA -cÁmszavak
elk¢szÁt¢s¢nek asszociatÁv mÂdszere m´g´tt is. °s ama sokat kÀrhoztatott ´tlet mint a
Karinthy-mü ¢s -¢letmü szerkezet¢nek kulcsa is csak a megvÀltÂ szÂ meglel¢s¢nek rem¢ny¢ben villan a s´t¢tben. Ha egyfelûl a t¢nyleges ¢letmü ànem szÀmÁtÊ, m¢gis minden szÀmÁthat, hiszen, amint az enciklop¢dia-cÁmszavak asszociÀciÂs mÂdszere is elÀrulta, a megoldÀs bÀrhol megsz¡lethet: àakÀrmelyik lÀncszemet fogod meg, az eg¢sz lÀnc
megmozdulÊ. Karinthy, antihistorizmusÀnak megfelelûen, ahogyan sajÀt toposzait, az
emberi gondolkodÀs ¢s kultÃra t´rt¢net¢t is eleve adott elemekkel valÂ merû permutÀciÂs jÀt¢knak tekinti, az egyetlen, bÀr marad¢ktalanul sosem kimondhatÂ k¢plet, szÂ
keres¢s¢nek. àGondoljunk egy permutÀciÂra, aminek ´sszetevûi a szÂtÀrban talÀlhatÂ szavak
ä ahÀny szÂ, annyi faktoriÀlis, s az Ágy alakult mondatok k´zt... minden ott talÀlhatÂ, amit emberi
gondolat valaha keresett, ott van a recept minden betegs¢gre, ott van a vÀlasz minden k¢rd¢sre...
vagy nem ilyen kombinÀciÂ ¢s permutÀciÂ ¢s variÀlÂ munka minden filozÂfia ¢s gyakorlati ter-

1012 ã Dolinszky MiklÂs: àMindent elk´vettem, hogy ne legyek zseniÊ (II)

vezet?Ê (SZAVAK °S K°PEK.) Ez ¢l¢nken eml¢keztet Borges sokat id¢zett Nagy K´nyvtÀrÀra, ami a szÀmÁtÂg¢p vilÀgÀban mint egy hatalmas, minden informÀciÂt egybegyüjtû bÀzis egyre inkÀbb realitÀs, csak ¢ppen az ember boldogulÀsÀhoz nem visz semmivel sem k´zelebb. A permutÀciÂ g¢piess¢ge a technika ¡dvt´rt¢neti szerep¢t mutatja Karinthy gondolkodÀsÀban. A semmi ¢s a minden kettûss¢g¢ben, a lemondÀs ¢s
a rem¢ny pÂlusainak erûter¢ben fesz¡l a Karinthy-¢letmü, mely eszerint: jÀt¢k. àA filozÂfia is csak ´szt´n´s talÀlgatÀs, abban a rem¢nyben, hogy rÀhibÀz a keresett t¢telre, mint jÀt¢kos
a nyerû szÀmraÊ (akÀrcsak az íGY íRTOK TI-elûszÂ kÀplÀrja). A jÀt¢k fogalma az ¢let/müvet ¢letmüv¢ ´sszekapcsolja ¢s egy sÁkba hozza: a KosztolÀnyiäKarinthy-k´r utcai ¢s
kÀv¢hÀzi jÀt¢kai rendre a mü motÁvumaira rÁmelnek. E d¢moni jÀt¢kok mindig az
abszurditÀssal kac¢rkodtak, de ez az abszurditÀs pontosan a lehetûs¢gek korlÀtlansÀgÀbÂl adÂdik. Karinthy¢k az ¢rtelem hatÀrait feszegetik, relativitÀsÀval jÀtszanak, az
ember g¢pszerüs¢g¢n gÃnyolÂdnak, ¢s a jÀt¢kok hatÀsÀnak radikalitÀsa nem abban
van, hogy polgÀrpukkasztÂk, hanem hogy ¢rtelmezhetetlenek. P¢lda rÀ az idegenek
elûtti meghitt halandzsÀzÀs, egy ismeretlennek minden ok n¢lk¡l valÂ megpofozÀsa,
vagy a jÀt¢k, melyet KosztolÀnyi üz´tt feles¢g¢vel, s amelynek sorÀn p¢nzdarabokat
dobÀltak le erk¢ly¡krûl a jÀrÂkelûknek. (LÀsd m¢g Esti Korn¢l jÀt¢kÀt, amikor is idegeneknek k¡ld postÀn p¢nz´sszegeket.) A KosztolÀnyiäKarinthy-f¢le jÀt¢kok, mindenekelûtt az ¢letmü hatÀrainak lebontÀsa miatt, alighanem az olyan performance-ok
elûdeinek tekinthetûk, mint Erd¢ly MiklÂs¢i, aki PÀrizs utcÀin megkÁs¢relt egy frankot
nyolcvan centime-¢rt ¢rt¢kesÁteni, amivel a rendûrs¢g ¢rdeklûd¢s¢t vÁvta ki. Az irodalmi karikatÃrÀk, de maga a halandzsa is ¢lûszÂbeli r´gt´nz¢sek term¢ke, a keres¢s
elv¢nek abszurditÀsig valÂ fokozÀsa: amikor a nyelv is elveszett, a vilÀgot Ãjra kell teremteni. A halandzsajÀt¢k m´g´tt a megvÀltÂ szÂ keres¢s¢nek szakrÀlis komolysÀga
van szÂrakozÀsnak ÀlcÀzva ¢ppÃgy, ahogyan a mulatsÀgos torzk¢pek a àstÁlus n¢lk¡li
stÁlusÊ abszolÃtumÀt keresik. MindazonÀltal a jÀt¢k, ami Karinthy szerint a korlÀtlan
szabadsÀg tere, ¢ppen ¢letmüve polÀris szerkezet¢nek tanÃsÀga szerint valÂjÀban a
rituÀlis k´t´tts¢g szabadsÀga, mint minden jÀt¢k, amelynek e tulajdonsÀgÀrÂl Karinthy nem vesz tudomÀst. Az ¢letmünek egyr¢szt ism¢tl¢smechanizmusa, az Ãjra meg
Ãjra nekirugaszkodÀs, mÀsr¢szt a fogalmi k´zelÁt¢s szÀmÀra megfoghatatlan ide-oda
tÀncolÀs, a folyvÀst ingÂ csÂnak k¢pe egyarÀnt a jÀt¢k rituÀlis ¢s g¢pies mozgÀsÀt jelenÁti meg. Ez¢rt nem frÀzis, amit BÀlint Gy´rgy az AbszolÃtum ¢s a jÀt¢k kapcsolatÀt
felismerve Ár: Karinthy müve àaz igazsÀg keres¢se az ellent¢tek jÀt¢kÀn kereszt¡lÊ.
A keres¢s nemcsak a v¢letlenszerü rÀtalÀlÀs lehetûs¢g¢nek, hanem az egykor elveszett tÀrgynak is keres¢se. àValamit elvesztettemÊ ä Árja az ¹NARCK°P -ben, ¢s amÁg ezt a
valamit meg nem leli, nem lehet hozzÀfogni a àvoltak¢ppeniÊ feladathoz. Ez a g´rcs´s
figyelem tehÀt mÀr a puszta l¢tez¢ssel adva van, ¢s ¢ppoly kev¢ss¢ el¢gÁthetû ki, mint
a Nagy Mü akarÀsa. MÁg azonban a keres¢s im¢nti metaforÀjÀban a puszta jÀt¢k szem¢lytelen mechanikÀja uralkodott, itt az etikai jelleg kerekedik fel¡l, ¢s a keres¢sbûl
immÀr szem¢lyes ¡gy, belsû k¢nyszer vÀlik. Ennek a felelûss¢g¢rzetnek a forrÀsa a hÁrvivû felelûss¢ge ä az a müv¢szeten tÃli felelûss¢g, amit Karinthy az ÁrÂnak mint az emberi faj felsûbb hatalom szÁne el¢ beszÀmolÀsra rendelt k¢pviselûj¢nek juttat. A CAPILLçRIA -elûszÂ tanÃsÀga szerint ez az írÂ nemcsak a t´bbi müv¢szeti Àgnak, de m¢g Karinthy szÁv¡gy¢nek, a lÁrÀnak k¢pviselûj¢t is megelûzi. öjabb adal¢k az irodalmat meghaladÂ ÁrÀs vÁziÂjÀhoz. (A hÁrvivû-magatartÀs persze visszal¢p¢s a kezdû ÁrÂ ÃtjÀhoz k¢pest, Àm e stilizÀciÂ sz¡ks¢gszerü volt: az íGY íRTOK TI kerett´rt¢net¢nek ¢s OPTIMIS TçK -ciklusÀnak radikalizmusa ugyanis fokozhatatlan.) A hÁrviv¢s toposza gyakran ´sz-
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szekapcsolÂdik a hÁrhozÀs toposzÀval, mik´zben az írÂ (az Ember) felelûss¢ge vÀltozatlan marad. Ha az elsû esetben azt veszi sajÀt vÀllÀra, amit mindenki tud, az ember
viselt dolgait, a mÀsikban azt, amit senki se tud: a titkot, amit m¢g fent sÃgtak f¡l¢be,
s neki kell meg¢rtenie azt. àA titkot, mi Ãgyis egyre megy, / s amit nem tudhat mÀs, csak egy
meg egy.Ê A titokmotÁvum ¢s ennek a jÂ hÁr-motÁvummal valÂ ´sszefonÂdÀsa a Karinthy-oeuvre elhÃzÂdÂ patthelyzet¢nek immÀr feloldÀsa fel¢ mutat.
A halogatÀs harmadik aspektusa: a megtorpanÀs, az elodÀzÀs. Valamif¢le sajÀtos
igeidût talÀl fel itt Karinthy az ¢ppen most elkezdûdû, de igazÀbÂl m¢g nem elkezdûd´tt cselekv¢s megragadÀsÀra, ami maga a megfoghatatlansÀgnak, a bizonytalansÀg
¢s bizonyossÀg k´z´tti Àtmenetnek, a keletkez¢snek pillanata. Az UTAZçS FAREMIDñBA
mÀr id¢zett bevezetû szavai Ágy folytatÂdnak: àMintha kÁv¡lrûl, a Sz¢ps¢g ¢s ValÂsÀg vilÀgÀbÂl d´r´mb´lne valaki lelk¡nk ajtajÀn ä de mi nem ¢rtj¡k szavÀt. FaremidÂban ezt a nyelvet
besz¢lik ä ¢s Gulliver, a vÀndor, egy percre Ãgy hitte, mÀr-mÀr meg¢rti. °s akkor Árta e k´nyvet.Ê
A kulcsszavak: az àÃgy hitteÊ ¢s a àmÀr-mÀrÊ a karnyÃjtÀsnyira levû beteljes¡l¢s kifejez¢sei. AkÀrcsak AZ °Lý MOLEKULA cÁmü tÀrca v¢g¢n: àegy ÂrÀt vagy kettût kellene gondolkodni m¢g ä Ãgy ¢rzem, csodÀlatosan egyszerü ¢s meglepû magyarÀzatok k´vetkeznek... De most
fÀradt vagyok, majd holnapÊ. Az íGY íRTOK TI-kezdûanekdota pedig a k¢t ellent¢tes ÀllÁtÀs egyidejüs¢g¢nek retorikai mÂdszer¢vel ¢rz¢kelteti az Àtmenet megfoghatatlansÀgÀt: az elsû mondatban arrÂl ¢rtes¡l¡nk, hogy a kÀplÀr kilencedik l´v¢se v¢gre talÀl,
a rÀ k´vetkezû mondat m¢gis ¢rv¢nytelenÁti ezt: àaz utolsÂ l´v¢s m¢g k¢sikÊ. Mindenekelûtt persze a CIRKUSZ -novella exponÀlja a gondolat ¢s cselekv¢s k´z´tti megmagyarÀzhatatlan tÀvolsÀgot, a keletkez¢s megragadhatatlan pillanatÀt.
A halogatÀs magatartÀsa az ¢letmü valamennyi szintj¢t Àthatja: nemcsak a mechanizmus eg¢sz¢t irÀnyÁtja, ¢s nemcsak tematikusan vet¡l ki k¡l´nf¢le metaforÀkba, hanem az egyes ÁrÀsok szerkezet¢ben is tetten ¢rhetû. Karinthynak rengeteg ÁrÀsa fejezûdik be olyan vÀratlan ¢s groteszk anticsattanÂval, aminek humorhoz ¢s irÂniÀhoz
voltak¢pp nincs k´ze, ¢s amely mintha a konzekvenciÀk felelûss¢ge alÂli kibÃvÀsrÂl
Àrulkodna. Mintha a nagy nekik¢sz¡lûd¢s utÀn ama kilencedik l´v¢st vakt´lt¢nnyel
lûn¢k. Az ÁrÀsnak logikÀja szerinti befejez¢se olyan àirodalmiasÊ zÀrtsÀgot hozna l¢tre,
amely az irodalomnak mint konvencionÀlis k´zegnek hallgatÂlagos elfogadÀsÀval volna egyen¢rt¢kü. Az ´nn´n ÁrÀsÀnak konzekvenciÀjÀhoz valÂ ragaszkodÀs mÀr eleve
patetikusnak vagy banÀlisnak szÀmÁtott Karinthy elûtt, ¢s a kiker¡lhetetlen befejez¢s
felelûss¢ge elûl a semmibe: a müv¢szeten kÁv¡li vilÀgba menek¡l, hogy ezzel az irodalom szf¢rÀjÀt megsemmisÁtse. InkÀbb elbagatellizÀlja ÁrÀsÀt, ¢s ¢l¢t elveszi, sût meg is
tagadja, mintsem felelûss¢g¢t vÀllalnÀ. A felelûss¢g, ami, ha mÀs nem, egyszerüen az
ÁrÀsmü Âhatatlan lezÀrÀsÀnak a felelûss¢ge, lemondÀst jelentett a szÀmÀra, hiszen a
lezÀrÀs az idûre figyelmeztet, vagyis t´rt¢neti produktummÀ teszi az ÁrÀst. (A Nagy
Münek ezzel szemben nincsen v¢ge, bÀr emiatt kezdete sem.) A szem¢lyis¢g b´rt´n¢tûl
valÂ hÃzÂdozÀs ¢s menek¡l¢s itt mÀr morÀlis gyenges¢gk¢nt mutatkozik, amelyet Karinthy tÀmadÂi a hÃszas ¢vektûl, az ¢letmü varÀzsÀnak megt´r¢sekor ¢s mechanizmusÀnak kiismer¢sekor kereken meg is neveztek, ¢s amely a mü àetikai merevg´rcs¢velÊ
(F¢ja G¢za) ker¡l egyre ¢lesebb ellent¢tbe. Jelentûs¢ge lehet annak, hogy amÁg a korai
H OLNAP REGGEL-ben a fûhûs az Ãj, tiszta valÂsÀgba t¢nylegesen eljut, addig a CAPILLçRIç -ban, a LEPKETçNC -drÀmÀban vagy az OPTIMISTçK -ciklussal kieg¢szÁtett íGY íRTOK TI-ben a ValÂsÀg ¢s Sz¢ps¢g vilÀgÀba t´rekvû f¢rfit a Nû mindk¢t esetben viszszahÃzza az illÃziÂnak, ¢rv¢nytelennek bizonyult vilÀgba, a romlÀs vilÀgÀba, aminek
nev¢t az OPTIMISTçK -ciklus ÁrÀsai m¢g k´ny´rtelen¡l meg mert¢k nevezni: a halÀl.
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Mert a nyers, ÀtszellemÁtetlen ¢let, a csak ¢let vilÀga a halÀl vilÀga. Karinthy polÀris
vilÀga keresztben fekszik az ¢letähalÀl polaritÀsÀra, ¢s a k¢t mü irÂniÀja ¢ppen abban
van, hogy nem oldja fel a dilemmÀt: a àmagasabb valÂsÀgÊ, ahovÀ a f´ld, illetve vÁz
alatti l¢nyek erej¡ket megfeszÁtve t´rekednek, emberi szemsz´gbûl n¢zve a ànormÀlisÊ
valÂsÀg. Vagyis, ugyanezt egy szinttel feljebb transzponÀlva: az, ahovÀ az ember a gondolataival t´rekszik, nem àmÀsvilÀgÊ, hanem az a voltak¢ppeni eredeti emberi Àllapot,
amelyben akkor leledzen¢nk, ha a teremt¢sbe nem ker¡lt volna a bün hibÀja. A kettûs
¢rtelmez¢snek ez az ironikus lebegtet¢se k´zvetett bevallÀsa annak, hogy a ValÂsÀg
teremt¢se a zÀrt müalkotÀs hatÀrain bel¡l nem lehets¢ges. A mÂdszer egyetlen esetben
nem gyengÁtette, hanem, ad absurdum feszÁtve, meghatvÀnyozta a lezÀrandÂ müvet:
e mü A BþV¹S SZ°K cÁmü kom¢dia, amelynek van bÀtorsÀga t¢nylegesen kil¢pni az
irodalmisÀg k´zeg¢bûI, a szereplûkbûl szÁn¢szek lesznek, akik t¢nyleges nev¡k´n szÂlÁtjÀk egymÀst, majd r¢m¡lten f¡gg´nyt k¢rnek, mert ànem kaptam v¢gszÂt... kifogyott a
szerep... az a disznÂ szerzû cserbenhagyott...Ê. Az ugrÀs, t¢nyleges, materiÀlis v¢ghezvitele
miatt ezÃttal nem a semmibe vezet, hanem az irodalom hatÀrait tolja ki ¥ la Duchamp,
de ez a hatÀroltsÀg ¢ppen az ÃjÁtÀs radikalitÀsÀt teszi lehetûv¢, amely Pirandello ismert
drÀmÀjÀt megelûzve vilÀgirodalmi elsûs¢gre tarthat ig¢nyt.
MindazonÀltal a befejez¢s elûtti g´rcs´s megtorpanÀs m´g´tt valamif¢le ismeretlen
eredetü büntudat altruizmusa Àll. A mozdulat, amellyel a HOLNAP REGGEL hûse a v¢gzet alÂl felszabadulva a pÃpost meg¡ti, itt ellenkezûj¢re vÀlt: à¹kl´d, mikor lecsapni kellett
/ mindig megÀllt a f¢luton ä / JÂsÀg volt? Gy´nges¢g? Nem ¢rtem. / F¢lsz? Gûg? Szem¢rem?
Nem tudom.Ê (STRUGGLE FOR LIFE.) Itt ¡t vissza a Nagy Mü k¢nyszerk¢pzet¢nek b¢nÁtÂ
hatÀsa. Ugyanaz a doktriner megk¡l´nb´ztet¢s, a nekik¢sz¡lûd¢s mesters¢gesen k´zbeiktatott mozzanata ez, mint ami az íGY íRTOK TI kettûss¢g¢t is adta. Alighanem a
vers k´zvetlen ¢letrajzi forrÀsÀrÂl szÀmol be a K°T POFON cÁmü ÁrÀs: a k¢t jogtalan
pofont az ÁrÂ az¢rt nem viszonozta, hogy a szenved¢lyek kiiktatÀsa r¢v¢n a mÀsik f¢l
viselked¢se zavartalanul tanulmÀnyozhatÂ legyen. (Ugyanezt jÀrja k´r¡l az EGY ELMARADT POFONRñL cÁmü cikk a MINDEN MçSK°PPEN VAN-k´tetben, ¢s a pofonmotÁvum a PROLñGUS EGY CIRKUSZ-FILMHEZ cÁmü versben is dominÀns szerepet kap.) A
T OMI is a kÁv¡lÀllÀs e motÁvumÀt viszi tovÀbb: àLÀttam meghalni kÂrhÀzban ¢s harcban ¢s
vesztûhelyen is / embertÀrsaimat ¢s megesett hogy meg se sirattam ûket / SzÂrakozottsÀgbÂl vagy
mert tÃlsÀgosan figyeltem rÀjuk / ¹nmagamat k¢pzelve hely¡kbe s ´nmagÀt nem siratja az ember.Ê à¹nmagamat k¢pzelve hely¡kbeÊ: tehÀt az irodalmi karikatÃrÀk sem a nevettet¢s,
hanem a r¢szv¢t, azaz a mÀsokbÂl valÂ, ¢ppen ´nmagunk felosztÀsÀval v¢gbemenû
marad¢ktalan r¢szesed¢snek vÀgyÀbÂl fakadtak. (Szabolcsi MiklÂs figyelmeztet, hogy
Karinthy prÂzÀjÀban az egyes hang¡t¢sek parodisztikus ¢s ´nÀllÂ alkalmazÀsa k´z´tt
a hatÀr elmosÂdik, mintha, tehetû hozzÀ, ami mÀr egyszer le van Árva, sz¡ks¢gk¢pp a
szÂ parÂdiÀja volna. Amikor FEKETE MISE cÁmü novellÀjÀnak ÀllÁtÂlagos erk´lcstelens¢ge miatt perbe fogtÀk, Karinthy nem pusztÀn jogi megfontolÀsbÂl v¢dekezhetett azzal, hogy a novellÀt parÂdiÀnak szÀnta, s Ewers osztrÀk ÁrÂ f¡lledt stÁlusÀt kÁvÀnta nevets¢gess¢ tenni. Aligha egyetlen esetrûl van szÂ, ¢s a stÁlust ¢ppen annyira elidegenÁti
m¢g lÁrai novellÀiban is, mint magÀt a tÀrgyat.) A STRUGGLE FOR LIFE ¢s a pofonhasonlat teszi ¢rthetûv¢, hogy a vizsgafÂbiÀt büntudat motivÀlja. A verset elemzû SomlyÂ
Gy´rgy arra figyelmeztet, hogy a f¢lÃton megÀllÂ ´k´l motÁvuma magÀnak a tudat
megjelen¢s¢nek mint az emberr¢ vÀlÀs d´ntû mozzanatÀnak metaforÀja. Az ANYçM
cÁmü k¢sei ÁrÀs azonban elÀrulja, hogy az emberr¢ vÀlÀs t¢tje KarinthynÀl a müv¢ssz¢
vÀlÀs. A leÁrÀs az anyja halÀlÀt k´vetû napon jÀtszÂdik. àOdamentem az ablakhoz ¢s kin¢z-
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tem a szemerk¢lû novemberi esûbe. TisztÀban voltam vele, hogy most sÁrni kell, s a vÀllammal
csinÀltam is n¢hÀny zokogÂ mozdulatot, hogy Elza, ha az ablak fel¢ n¢z, hÀtamon lÀssa, hogy
sÁrok. De nem sÁrtam: a sÁrÀs zavart volna ennek az Ãj, ism¢tlem, ÂriÀsi szenzÀciÂnak, a szomorÃsÀgnak felfedez¢s¢ben: minden erûmet megfeszÁtve figyeltem befel¢.Ê Megsz¡letett tehÀt a
k¡lsû ¢s belsû aranykori azonossÀgÀt, az egys¢g korÀt kiszorÁtÂ t´rt¢neti kor, a hat¢ves
ember bel¢pett a bün, a kettûss¢g korÀba, hogy onnan kezdve valamennyi tev¢kenys¢ge az egys¢g visszaÀllÁtÀsÀra irÀnyuljon. Az ¢n ez: valami levÀlik rÂlunk, ¢s kÁv¡lrûl
figyel, akÀrcsak Karinthy felfedezettje, °nke. Nem ´nazonossÀg, hanem hasadÀs, folytonos drÀma: az ¢rzelemnyilvÀnÁtÀst hirtelen visszafojtÂ figyelem egyszerre a felnûtt
tudat ¢s a müv¢szi alkat sz¡let¢se. Az ¢nnek ez a kettûss¢ge hozza l¢tre az ironikus
k¢telked¢st KarinthynÀl. A d´ntû azonban, hogy az ¢n sz¡let¢se KarinthynÀl büntudatÀnak sz¡let¢se is: ember mivoltunk maga az, amelybûl Karinthy büntudata, ¢letmüv¢nek e talÀn legfontosabb, krisztusi motivÀciÂja ered. Azzal, hogy azt mondja:
gondolkodom, tehÀt k¢telkedem, mÀr azt is kimondta: gondolkodom, tehÀt bün´s
vagyok; k´vetkez¢sk¢pp a bün alÂli feloldozÀs csakis a bün´s ember meghaladÀsÀval
lehets¢ges. Az id¢zett r¢szletben mindazonÀltal az ¢n büntudata a kisfiÃnak anyja halÀlÀhoz kapcsolÂdik: à°s aztÀn egy utolsÂ k¢p: a klinika k¡l´nszobÀjÀban, anyÀm profilja a
pÀrnÀn, sÀpadtan ¢s hidegen. ApÀm f´l¢ hajol, ¢s halkan k´zli vele, hogy elhozott magÀval.
AnyÀm azt feleli, eg¢szen szÀraz ¢s hideg hangon, ÏtudomÎ, ¢s fel¢m sem fordulva. Megh´kkenve
¢s bÀntÂdottan, les¡t´tt szemmel t¢pdesem a takarÂ rojtjait. Az az ¢rz¢sem, hogy anyÀm mindkettûnkre haragszik, nem tudom, mi¢rt. [...] Ezt az ¢rz¢st, Ãgy lÀtszik, hazavittem magammal, mert
innen kezdve folyamatos az eml¢ksor, reggelig ¢s azon tÃl (anyÀm ezen az ¢jszakÀn halt meg), s
valÂszÁnünek tartom, hogy az ´ntudatnak az a magasabb eszm¢lete, ami gyerekkorunk bizonyos
pontjÀrÂl szÀmÁtva ´sszef¡ggû eg¢ssz¢ olvasztja ´ssze ¢let¡nket eml¢keinkben, nÀlam ezen az est¢n
t´rt¢nt meg.Ê Az, hogy magÀt anyja halÀlÀ¢rt valahogyan felelûsnek v¢lte, a megismerû
figyelem mozzanatÀba a büntudatot mÀr eleve bekÂdolta. A vÀrakozÀs-halogatÀs, a
bün metaforÀi a megismer¢s pillanatÀban, a megismer¢ssel egy¡tt mÀr fell¢pnek: a
megismer¢s indÁttatÀsa, amely megismer¢s a k¡lsû ¢s a belsû vilÀgot egymÀstÂl sz¢tvÀlasztja, vagyis amely az ¢n ¢rz¢s¢t megteremti, itt az elfojtÀsbÂl van levezetve. Az
´ntudat megsz¡let¢s¢t a sz´vegben m¢g az eml¢kez¢s k¢pess¢g¢nek megsz¡let¢se
mint a hasadÀs, a kettûss¢g egy mÀsik arca is megerûsÁti. Karinthy az ¹NARCK°P cÁmü
ÁrÀsÀban ¢s a TANçR öR K°REM-ben is hat¢ves korÀra teszi a müv¢szi kifejez¢s k¢nyszer¢nek t´r¢sk¢nt meg¢lt sz¡let¢s¢t. A büntudat e kruciÀlis jelentûs¢ge lÀttÀn csakis
elk¢pedni lehet KosztolÀnyin¢ azon k´nnyelmüs¢g¢n, amellyel csupÀn mell¢kesen,
minden kommentÀr n¢lk¡l emlÁti meg feljegyz¢seiben: tudomÀsa szerint Karinthy az
elsû feles¢g¢tûl is haraggal vÀlt el annak halÀlÀt megelûzûen.
Az anya elveszt¢s¢vel kialakult szeretetkomplexus ¢s büntudat az ¢letmü alsÂ r¢giÂjÀba vezet, ahol a motivÀciÂk mintegy pûr¢n, stilizÀlÀsuk elûtti Àllapotban ¢rhetûk
tetten. (Pascal ä az EVANG°LIUM -ok kapcsÀn: àminden, ami nem a szeretetre irÀnyul, jelk¢pÊ.) Az àalapfogalmak tisztÀzÀsÀnakÊ ¢s a tulajdonk¢ppeni alkotÀs kett¢vÀlasztÀsÀnak
doktrin¢riÀja a szeretethiÀnyos ember aggÀlyossÀgÀbÂl adÂdÂ k¢tszeres megerûsÁt¢s
motÁvuma. ValÂszÁnüleg a megk¢tszerezûd¢snek ugyanez a mozzanata az, amely az
í GY íRTOK TI-ben, visszÀjÀra fordulva, a marad¢ktalan azonosulÀst marad¢ktalan
(´n)megsemmisÁt¢sbe fordÁtja. AzutÀn itt van az analÂgiÀs Ãton valÂ megismer¢s,
amelynek ûsk¢pe nem lehet mÀs, mint a szeretetben valÂ azonosulÀs. Az eg¢sz ¢letmü
g´rcs´ss¢g¢nek okÀra vethet f¢nyt, hogy Karinthy, aki sajÀt bevallÀsa szerint is a felvilÀgosodÀs hÁve, egyfelûl a racionÀlis megismer¢st hirdeti, mÀsfelûl azonban, ¢spedig
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¢ppen müv¢szetelm¢let¢ben, pszichikai konstitÃciÂja a logika feletti k´zvetlen archaikus-analÂgiÀs megismer¢s gyermeki atavizmusÀnak irÀnyÀba hajtja. Az UTAZçS A KOPONYçM K¹RºL-ben elfojtott lelkifurdalÀst sejtetû vallomÀsos k´zvetlens¢ggel mondÂdik ki a dilemma: àTudom, hogy ûr¡lts¢g, müvelts¢gem ¢s pozitivizmusom tiltakozik ellene:
m¢gis (eff¢le babonÀk v¢gigkÁs¢rt¢k ¢letemet) az a makacs gyanÃ kÁnoz, hogy akkor kezdûd´tt a
dolog, amikor ezt kimondtam ä a gyermek akkor sz¡letett, nem is akkor: attÂl, hogy megneveztem.
A dolgok azÀltal lesznek, hogy nevet adunk nekik, ¢s ezzel lehets¢gesnek tartjuk ûket, minden,
amit lehets¢gesnek tartunk, meg is t´rt¢nik. A valÂsÀgot az emberi k¢pzelet teremti.Ê °s van m¢g
egy lehets¢ges motivÀciÂja a k´zvetlen megismer¢snek: a mÀsokhoz, a t´bbiekhez valÂ
hasonulÀs vÀgya, mely az alkotÂ lefokozÀsÀnak gesztusÀt hÁvja elû: az ÁrÂ legyen àegyszerü figuraÊ, ahogyan az ¹NARCK°P -ben festi magÀt, mondja azt, amit mindenki tud
ä Karinthy legn¢pszerübb müvei radikÀlis k´zvetlens¢g¢nek elemi hatÀsa alighanem
a mindennel valÂ azonosulÀst szÁtÂ kiel¢gÁthetetlen szeretetvÀgybÂl ered. Amikor Karinthy az íGY íRTOK TI mÀsodik kiadÀsÀnak elûszavÀban egyet¢rt a müfajt bÁrÀlatnak
tekintû ÀllÀsfoglalÀsokkal, vagy ahogyan a àKI K°RDEZETT?Ê mÀr id¢zett elûszavÀban
¢rtelmezi az öJ ENCIKLOP°DIç -t, v¢gsû soron nem tesz mÀst, mint a k´zfelfogÀsnak
igyekszik alÀrendelni sajÀt v¢lem¢ny¢t, pontosabban azon igyekszik, hogy egyÀltalÀn
legyen v¢lem¢nye sajÀt müv¢rûl ä v¢lem¢nye, ami logikai Ãton indokolhatÂ, mÀs v¢lem¢nyekkel ´sszem¢rhetû, ¢s Ágy sajÀt zsenialitÀsÀnak magÀnyossÀga is felszÀmolhatÂ. A f¢lÃton megÀllÂ k¢zmozdulat v¢gsû soron az ´nn´n zsenialitÀsÀnak korlÀttalansÀgÀtÂl visszariadÂ büntudat metaforÀja. (àMindent elk´vettem, hogy ne legyek zseni.Ê)
Maga az AbszolÃt utÀni vÀgyakozÀs az anya´lbe valÂ visszat¢r¢s vÀgyÀnak ¢s lehetetlens¢g¢nek pontos k¢pe, a k´zvetlens¢g, az analÂgiÀs gondolkodÀs az anya ¢s a gyermek szimbiÂzisÀnak kivetÁt¢se. Az AbszolÃtum azonban, el¢rhetetlens¢ge miatt, egyszersmind a büntudat kivet¡l¢se is: egyszerre a szeretetvÀgy megjelenÁt¢se ¢s szisz¡phoszi kiel¢gÁthetetlens¢ge. Hogy a l¢tezû valÂsÀg negligÀlÀsÀnak ¢s egy mÀsikkal valÂ
pÂtlÀsÀnak ûsk¢pe a halott anya alakjÀnak megid¢z¢se lehetett, az vilÀgossÀ vÀlik az
ANYçM azon r¢szlet¢bûl, amelyben anyjÀt a gyermek Karinthy ÀllandÂan ism¢tlûdû,
a jÀt¢k rituÀl¢jÀhoz hasonlÂ k¢pzelûd¢ssel prÂbÀlja jelenl¢vûv¢ tenni (hogy az elhalasztott gyÀsz ki¢l¢s¢re csaknem ugyanannyi idû mÃlva ker¡lj´n sor, mint amennyi
elsû feles¢ge halÀla ¢s az ennek ¢lm¢ny¢t meghaladni prÂbÀlÂ HALOTT cÁmü vers k´z´tt). çrulkodÂ az is, hogy k¢sei monstre reg¢nyterve AZ ANYA öTJA cÁmet viseli. Az
anyafigura valÂjÀban mindv¢gig kÁs¢rûje a Karinthy-oeuvre-nek, mindig jelent¢steli
alakk¢nt ¢s sokszor ¢ppen a kulcshelyeken bukkanva fel, p¢ldÀul a K¹T°LTçNC befejezû k¢psorÀban, az agonizÀlÂ diktÀtor vÁziÂiban. Az elsû novellÀsk´tetben (ESIK A Hñ)
szint¢n a halÀllal fonÂdott ´ssze a k´nyv´n v¢gighÃzÂdÂ anya-, illetve nûfigura (CIPýCSOKOR , VERKLISZñ , A PILñTA ). A legmegh´kkentûbb az UTAZçS A KOPONYçM K¹RºL egyik asszociÀciÂja: az ÁrÂnak a müt¢t sorÀn feltÀrulÂ koponyÀjÀban a daganat
egy csecsemûj¢t magÀhoz szorÁtÂ anyÀt ÀbrÀzol. A fejben ä mint az ´nn´n b´rt´n¢be
zÀrt ¢n bün¢nek jelk¢p¢ben ä sz¢kelû daganat tÀrsÁtÀsa az anyamotÁvummal büntudat
¢s anyakomplexus k´z´s gy´ker¢re mutat.
Exkurzus: Egy, a pesti szÁnhÀzi viszonyokat ¢s k´z´ns¢gÁzl¢st gÃnyolÂ meseparÂdiÀjÀnak, a KACSALçBON FORGñ KAST°LY cÁmü kabar¢jelenetnek felvillanÂ ´narck¢p¢be
Karinthy a büntudatot nemcsak belekomponÀlta, hanem a hajsza ä vÀrakozÀs kettûss¢g¢t, a v¢lt k¡lsû elvÀrÀsokat egyenesen a büntudatbÂl vezeti le. A keret az ismert
magyar n¢pmese parafrÀzisa: sorra j´nnek a k¢rûk a kirÀly udvarÀba, hogy Publikum
kirÀlykisasszonyt, aki egyfolytÀban csak sÁr, megnevettess¢k, s ezzel a fele kirÀlysÀgot
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is elnyerj¢k, kudarc eset¢n viszont hÃzzÀk karÂba ûket. A magyar ÁrÂk felsorakoztatÀsa
¢s karikÁrozÀsa az íGY íRTOK TI-t id¢zi; itt azonban Karinthy maga is a parodizÀltak
k´z´tt van. àJ´n a hÂh¢rral, veszekedve. ä De k¢rem, hagyjon b¢k¢n! Mondom, hogy nem akarok
pÀlyÀzni! ä Akkor mi¢rt tetszett jelentkezni? AllÂ, elûre ä most mÀr nem lehet visszamenni. (HÃzza.)Ê A szÁnvallÀs elodÀzÀsÀnak, a vonakodÀsnak motÁvumÀval az indÁtÀs magÀnak az
¢letmü indulÀsÀnak paradigmatikus megfogalmazÀsa. àKarinthy (vonakodik) ä JÂ, de
nem most mindjÀrt... VÀrjanak egy kicsit, mindjÀrt j´v´k ä csak Àtszaladok egy percre ide a vilÀgegyetemre, befejezni a tanulmÀnyaimat.Ê A jÂl ismert hivatkozÀs az erûgyüjt¢sre. A halogatÀs ¢s az AbszolÃtum (a vilÀgegyetem) szoros ´sszetartozÀsa Ãjfent arra figyelmeztet, hogy Karinthy relativizmusÀnak ¢s irÂniÀjÀnak k´z´s forrÀsa ambÁciÂ ¢s realitÀs
ä k´znapi ¢s egyetemes ä k´z´tti tragikus antagonizmus. àNem lehet ä tess¢k j´nni. ä De
elûbb meg kell Árni gyorsan valamit ä egy cikket a Nyugatnak ä egy viccet a Borsszem JankÂnak
ä egy operÀt a pÀrizsi Od¢onnak ä egy levelet Lloyd George-nak ä egy kabar¢jelenetet az AndrÀssy
Ãti szÁnhÀznak ä megÁg¢rtem... megfogadtam... lek´t´ttem... mindjÀrt j´v´k...Ê A k¢sz¡lûd¢s
¢s vÀrakozÀs stÀciÂi ism¢t az íGY íRTOK TI-t, annak kerett´rt¢net¢t id¢zik, a müfajok
sokasÀga pedig rÀmutat, hogy a Sokkal bünbeesett Egy-vÀgy tovÀbbra is kiel¢gÁtetlen
marad. (àEzek a müfajok egy¡tt sem adnak ki egy eleven embert...Ê) Az adott szÂra valÂ hivatkozÀs a büntudat ¢s a szÀmadÀsk¢nyszer kapcsolatÀt vilÀgÁtja meg, amely a k¢sei
szabad versek fû motÁvumÀvÀ vÀlik majd. A monolÂg v¢ge: àBe kell fejeznem... ezt a jelenetet is... amit most jÀtszunk... m¢g nincs meg a v¢ge.Ê A mübûl a müv´n kÁv¡li vilÀgba
valÂ fejesugrÀs ´tlet¢t nyilvÀnvalÂan a k¢t ¢vvel korÀbbi A BþV¹S SZ°K-bûl k´lcs´n´zte
az ÁrÂ, an¢lk¡l hogy itt a m¢ly¢rtelmüs¢get sejtetû puszta ´tlet hatÀsossÀgÀn tÃlmenve
t¢nyleges szerkezeti elemm¢ vÀlna. A jelenet folytatÀsÀban, amint arra szÀmÁtani lehetett, az íGY íRTOK TI ÀtkÀnak illusztrÀlÀsak¢pp, t´bbek k´z´tt az utÀnzÀs k¢pess¢g¢t
veti be a pÀlyÀzÂ Karinthy. Amikor semmi sem segÁt, ¢s az Át¢let k´zeleg, az ÁrÂ pontosan azzal a gesztussal ugrik fejest az abszurditÀsba sorsa elûli menek¡l¢s¢ben, mint
a mÀr emlÁtett müveibûl valÂ megsz´k¢sekor vagy mint e müvek forrÀsÀban: a kÀv¢hÀzi halandzsajÀt¢kokban. àHopp!... elfelejtettem a hordÂkat! ä (KirÀlykisasszony felfigyel.)
ä Tudniillik nem lehetett Àtcsavarni a v¢g¢n... Nagyon meg volt duzzadva, de az¢rt azt hiszem,
be lehetne illeszteni a harmadik felvonÀsba. ä Tudja, kedves kisasszony, min mÃlott az eg¢sz? ä
Nevetni fog, ha megmondom!...Ê A halandzsa l¢nyege tehÀt nem az ¢rtelmetlen szavak
hasznÀlatÀban, hanem a logika korrupciÂja elûl az akÀr l¢tezû szavak r¢v¢n valÂ kibÃvÂban van.
çldozat
A HEUR°KA cÁmü ÁrÀsban Arkhim¢d¢sz felfedez¢s¢nek gyakorlati hasznÀra senki sem
kÁvÀncsi, vagyis a t´rv¢nyt nyelvi megfogalmazÀsÀban, stÁlusÀban Át¢lik meg (irodalomk¢nt olvassÀk); csalÂdnak, amikor kider¡l, hogy a felfedez¢s nem is Ãj, hiszen a
t´rv¢ny felfedez¢se elûtt is ugyanÃgy t´rv¢nyk¢nt mük´d´tt (az ÁrÂ nem l¢trehoz, csak
rÀmutat), ez¢rt a meggyûz¢s logikai mÂdszere helyett az analogikus mÂdszerhez folyamodik (feladja a konvenciÂkat, elûfeltev¢seket felt¢telezû nyelvet), vagyis a t¢telt
nem bizonyÁtja, hanem v¢ghezviszi, s ez maga a cselekv¢s, pontosabban a cselekv¢s
leleplezett etikai tartalma: az Àldozat. Vagyis: nem az¢rt veti vÁzbe magÀt, hogy az ´ngyilkossÀggal ´nmagÀra, hanem hogy ´nmagÀnak mint a T¢tel puszta k´zvetÁtûj¢nek
kiiktatÀsÀval ¢ppen magÀra a T¢telre hÁvja fel a figyelmet. A büntudat az ´nmegsemmisÁt¢st, amely az íGY íRTOK TI l¢nyegi attitüdj¢nek bizonyult, Àldozatk¢nt ¢rtelmezi.
A vilÀg szÂ Àltali, büntelenÁt¢sk¢nt felismert Ãjrateremt¢se csakis Àldozat ÃtjÀn lehet-
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s¢ges. A k´zlendûvel valÂ marad¢ktalan azonosulÀs, az analÂgia elve arrÂl ¡zent, hogy
pontos k´zl¢s csakis a k´zlûnek a k´zlendûben valÂ megsemmis¡l¢s¢vel k¢pzelhetû
el, most pedig ez az ´nmegsemmisÁt¢s az Àldozat felszabadÁtÂ jelent¢s¢t vette magÀra.
(àHa nem megy dicsf¢nnyel ¢s bab¢rkoszorÃval hÀt menjen akÀrhogy / Ha nem kell szÁvembûl a
v¢r ¢s nem kell agyvelû koponyÀmbÂl / hÀt akkor itt van ¡res koponyÀm s mellembûl ez a g´rcs´s
izom / Fûzzenek enyvet belûle vagy akÀrmit csak ne vesszek kÀrba eg¢szenÊ ä SZçMADçS A TçLENTOMRñL .) A T¢tel az Àldozat v¢grehajtÀsa utÀn terjed csak el az eg¢sz emberis¢g
hasznÀra, an¢lk¡l hogy a hozzÀtapadÂ etikai felhang, amely voltak¢pp hitelesÁtette,
vagyis a feltalÀlÂ tette, amellyel marad¢ktalanul ´nmaga lett, megûrzûd´tt volna.
(àOnnan kezdve vagyok ¢n s leszek is s ott leszek k´ztetek bÀrmi csek¢lymÂd / BÀrmily kicsiny
m¢rt¢kben n¢v n¢lk¡l ¢s n¢vtelen¡l akÀr tudtok rÂla akÀr nem / Ott leszek valahol a szavÀban
¢s a szÁv¢ben annak is ki rÂlam sose hallottÊ ä A REFORMNEMZED°KHEZ .) Hogy ez a sz¢tosztÂdÀs t¢nylegesen (szÂ szerint) megt´rt¢nt, hogy Karinthy mondÀsai, jÀt¢kai kiirthatatlanul tudatunkba v¢sûdtek ¢s az ¢rtelmis¢gi szÂkincs r¢sz¢v¢ vÀltak, az napi tapasztalat. BÀlint Gy´rgy tanÃsÀga szerint az lehetett mÀr Karinthy halÀlakor is (àbizonyos gondolatok kifejt¢s¢hez, bizonyos v¢lem¢nyek alÀtÀmasztÀsÀhoz n¢lk¡l´zhetetlen sz¡ks¢gem
van Karinthy-citÀtumokra, ¢s azt hiszem, sokan vannak ÁgyÊ), ¢s ugyanez valÂsul meg az
U TAZçS A KOPONYçM K¹RºL egy fejezet¢ben is: a müt¢trûl szÂlÂ tudÂsÁtÀsok r¢v¢n
egy pillanatig mindenki az ÁrÂra gondol, Ágy, infinitezimÀlis m¢rt¢kben, mindenki r¢szv¢ttel van irÀnta.
Ezen a ponton vÀlik lÀthatÂvÀ, hogy a szÂ szerintis¢g lÀtszÂlagos materializmusa az
Àldozat szakrÀlis tett¢vel azonos ä Àldozat a szÂ valÂsÀga ¢rdek¢ben. Az Ig¢nek tÀrgyÀban feloldÂdÀsa-megsemmis¡l¢se itt mint sz¢tosztÂdÀs leplezûdik le. àEgy vÀgy hevitett csak / AbbÂl ¢lni ami¢rt ¢lek sz¢tosztani ¢s kim¢rni magam.Ê (SZçMADçS A TçLENTOMRñL.) A sz¢tosztÂdÀs (mint r¢szv¢t) mozzanatÀban ragadhatÂ meg az immÀr k´zvetlen¡l krisztusi, fizikai ¢rtelm¢t elnyert Àldozat. J¢zus az¢rt lehetett a t´rt¢nelem kulcsfigurÀja, vagyis felszÀmolÂja, mert àaz û gondolata nyÁltan cselekszikÊ. J¢zus a cselekv¢ss¢
vÀlÂ gondolat let¢tem¢nyese, ¢s ezzel a szabadsÀg Ág¢rete. Az û alakjÀban oldÂdnak
fel az Ember korÀbbi stilizÀciÂi az ¢letmüben. (J¢zus alakjÀnak hatÂvÀ vÀlÀsa a legkev¢sb¢ sem esik egybe az ¢letmüben valÂ felbukkanÀsÀval. A k¢sei mücsoportot jÂval
megelûzve az 1923-as K¹T°LTçNC hÀrmas fûszereplûje, az 1918-ban kompilÀlt KRISZTUS °S B ARABBçS -k´tet, tematikÀjÀban ¢s csaknem modorrÀ vÀlÂ bibliÀs hangv¢tel¢ben, az 1916-os LEGENDA AZ EZERARCö L°LEKRýL Telma Titusz-figurÀja mind Karinthynak egy, a Nyugatban 1909-ben k´zz¢tett nyÁlt level¢hez vezet vissza. Ebben az
ellen tiltakozik, hogy az Arc¡basev-karikatÃrÀjÀban ä amit k¢sûbb az íGY íRTOK TI-be
is bevÀlogatott ä talÀlhatÂ J¢zus-parÂdiÀnak v¢lt r¢sz miatt perbe fogtÀk. Karinthy v¢dekez¢se ä huszonk¢t ¢vesen: àEnnek az ¢n nyomorÃsÀgos ¢s ostoba ¢letemnek egyetlen harmonikus motÁvuma, a krisztusi eszme...Ê Persze az íGY íRTOK TI kezdû ÁrÂja az alakvÀltÂ
Telma Titusz k´zvetÁt¢s¢vel szint¢n a J¢zus-figura csÁrÀjÀnak tekinthetû.) A krisztusi
szÂ a szeretet szava ä s ha az ¢letmü k´zponti motivÀciÂjÀnak a szeretetvÀgy bizonyult,
Ãgy a sz¢tosztÂdÀs e vÀgy marad¢ktalan beteljesÁt¢s¢t szolgÀlja. Szeretet ¢s Àldozat egymÀst felt¢telezik Karinthy szÀmÀra.
A sz¢tosztÂdÀs mint Àldozati motÁvum az ¢rz¢kenyebb megfigyelûk szÀmÀra ugyanis
¢rz¢kelhetû volt Karinthy magatartÀsÀban is. F¡st MilÀn a Karinthy tipikus gondolkodÀsformÀjÀnak tartott ´tlet szikrÀjÀban ¢s ennek az ÁrÂ tÀrsasÀgi ig¢nytelens¢g¢vel
valÂ rokonÁtÀsÀban ismeri fel az ´n¢get¢s motivÀciÂjÀt: àKarinthynak minden jÂ volt k´rnyezet¡l, hogyne lett volna hÀt û jÂ mindenkinek. Ez a geniÀlis ember, aki csupa ´tlet volt, a
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legelm¢sebb, akit elk¢pzelni lehet. IgazÀn egy kis nap, s ha mÀsodrendüek voltak is a bolygÂk
k´r¡l´tte, az is jÂ volt. [...] Ne lett volna hÀt nagyszerü vele lenni, aki Ãgy ontotta magÀt, mint
a v¢rontÀs? Az ember le¡lt a k´zel¢be, ¢s azt mondta magÀnak: ä No most jÂ lesz itt, mert most
mindent elfelejtek... ä s mintha meleg f¢nyekben f¡rdene, v¢dett helyen, valami barlangban, ahol
remek a b¢kess¢g.Ê Azzal, hogy az ´tlet mint gondolkodÀsforma bizonyul itt ÀldozatmetaforÀnak, az Àldozat motÁvuma az ¢letmü centrumÀba helyezûdik. Nagy Lajos is F¡sth´z kapcsolÂdik a Nyugat Karinthy-eml¢kszÀmÀban: àKellemes volt vele egy¡tt lenni...
Csak megpillantottuk, szÂval m¢g csak a szem¡nk ¢rz¢kelte, s mÀr ´r´m¢rz¢s ´nt´tt el benn¡nket.Ê
A Sok tehÀt nemcsak a lemondÀs ¢s keres¢s, hanem a sz¢tosztÂdÀs tÀrgyÀvÀ l¢nyeg¡lhet Àt; az egyetlen t´rv¢ny keres¢s¢t a marad¢ktalan adÀs vÀltja fel, ami a megvÀltÀs.
F¡st MilÀn azonban azt is Árja: Karinthy ànem szerette, ha ´smerikÊ. De hÀt l¢tezhet-e
rejtûzû Nap? A k¢t ÀllÁtÀs egyidejüs¢ge akaratlanul is rÀvilÀgÁt a f¢ny forrÀsÀra, az Àttetszûs¢g ÀrÀra: arra, hogy ez a f¢ny nem ´nmagÀt vilÀgÁtotta meg, hanem ´nmagÀval
vilÀgÁtott. Nem Árt volna F¡st MilÀn v¢rontÀsrÂl, ha nem ¢rezte volna, hogy itt valami
radikÀlis ¢s megmagyarÀzhatatlan t´rt¢nik, tÃl jÂn ¢s rosszon. A maga nûi ´szt´n¢vel
m¢g KosztolÀnyin¢ is a testv¢r szÂt hasznÀlja mindennek kapcsÀn, amely az Àldozatul
kiontott v¢rt rejti magÀban.
A Karinthy-¢letmü pÀratlan n¢pszerüs¢g¢nek ¢s pÀratlan meg nem ¢rt¢s¢nek egyidejüs¢ge nem magyarÀzhatÂ mÀsk¢pp, mint hogy az Àldozat benne ¢s vele t¢nylegesen v¢ghezvittetett, nemcsak valamif¢le irodalmias-metaforikus szÂhasznÀlat szerint.
Az Àthidalhatatlan szakad¢k nemcsak a müalkotÀs ontolÂgiÀjÀnak ¢s kulturÀlis aspektusÀnak kib¢kÁthetetlens¢g¢bûl adÂdik, nemcsak abbÂl a marad¢kbÂl tehÀt, amelybe
Karinthy soha nem tudott belenyugodni, hanem abbÂl, hogy benne ez a kudarc ä
mint valamennyi müalkotÀs sz¡ks¢gszerü kudarcÀnak büntudatos ÀtvÀllalÀsa ä eleve
kÂdolva van. Ez az ÀtvÀllalÀs a karikatÃrÀk hÀtter¢be is a büntudat motivÀciÂjÀt helyezi: az ÁrÂkkal valÂ marad¢ktalan azonosulÀs ä a sz¢tosztÂdÀs pendant-jak¢nt ä mint
az irodalom ¢s ezzel az emberi l¢t bün¢nek magÀra vÀllalÀsa leplezûdik le.
Az irodalomt´rt¢net sosem volt k¢pes Àthidalni a szakad¢kot a Karinthy-mü hatÀsa
¢s ¢rtelmez¢se k´z´tt, vagy ami ugyanaz: nem volt k¢pes szembesÁteni egymÀssal az
ÁrÂ ÀllÁtÂlagos ¢letidegens¢g¢t ¢s pÀratlan n¢pszerüs¢g¢t. Karinthy dion¡szoszi demokratizmusa valamennyi olvasÂjÀt, tÀrsadalmi helyzetre, iskolÀzottsÀgra ¢s korra valÂ tekintet n¢lk¡l szem¢lyis¢g¢n innen ¢s tÃl, àfaragatlan t´nkÊ mivoltÀban (TAO) szÂlÁtja meg. Ez az olvasÂ nem is sejti, hogy Àldozati rÁtusba vontÀk be, mint azt a valakit,
aki¢rt az Àldozatot hozzÀk ä û csupÀn a tüz meleg¢t ¢rzi, ¢s ami jÂ, annak nem szÁvesen
kutatjuk okÀt. A humÀn ¢rtelmis¢g nem hajlandÂ meghallani e radikÀlis ¢s megsemmisÁtû demokratizmus szavÀt, Karinthyt intellektuÀlis ÁrÂnak kiÀltja ki, bizalmaskodik
vele, ¢s ezzel kisajÀtÁtja. A tudomÀny ¢s a kritika, az ÀtlagolvasÂ magatartÀsÀtÂl nem
sokban t¢rve el, az alkotÂerût mindig metaforizÀlja, mint valami eleve adott term¢szeti
erût, amellyel ez¢rt k¡l´n szÀmot vetni f´l´sleges. A hatÀs interpretÀlÀsakor az Àldozat
melege elillan, ¢s az Át¢let mÀr az irodalomkritika nyelv¢n fogalmazÂdik meg ä ami
m¢gis, akaratlanul is csak arrÂl vallhat, hogy az Àldozat sikeresen hajtatott v¢gre.
Az öj çdÀm
A k¢sei Karinthy az ÀltalÀnosan elfogadott v¢leked¢s szerint a l¢tezû valÂsÀg fel¢ k´zelÁt. A korabeli ¢s a kommunista kritika egyarÀnt el¢gt¢tellel nyugtÀzta a HASMþT°T
vagy a NEVETý BETEGEK cÁmü novellÀsk´tetek ¢s mindenekelûtt az UTAZçS A KOPONYçM K¹RºL ÀllÁtÂlagos realizmusÀt, azt, hogy az ÁrÂ az àelvont eszm¢kkelÊ valÂ jÀt¢k
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helyett Ãgymond v¢gre ¢rz¢kenny¢ vÀlt a k´rnyezû valÂsÀg irÀnt. Felett¢bb k¢rd¢ses
azonban, hogy valÂban a merû realizmus-e ennek a k¢sei mücsoportnak v¢gsû ¡zenete. Nem vilÀgos ugyanis, hogyan jutott el Karinthy minden elûzm¢ny n¢lk¡l ehhez
a realizmushoz, vagyis hogy mik¢ppen viszonyulnak ezek a müvek az ¢letmü gondolatk´r¢nek eg¢sz¢hez; mÀsr¢szt azt is figyelmen kÁv¡l hagytÀk, hogy itt valÂban mücsoportrÂl, belsû t´rv¢nyszerüs¢ggel ´sszetartozÂ müvekrûl van szÂ, melybe az emlÁtetteken kÁv¡l a m¢g mindig elhanyagolt versek: Karinthynak ¢let¢ben megjelent
mindk¢t k´tete, legalÀbbis a javuk, azonkÁv¡l n¢hÀny kisebb, vallomÀsos prÂzai ÁrÀsa
is beletartozik, melyek mind egymÀst ¢rtelmezik, ¢s meg¢rt¢s¡k csakis mint egys¢ges
csoport meg¢rt¢se lehets¢ges. Mindenekelûtt azonban az marad vÀlasz n¢lk¡l: hogyan
virÀgozhatott ki e àrealizmusÊ t´v¢ben Karinthy pÀratlan h¢vvel ÀradÂ k¢sei lÁrÀja.
Az ELýSZñ, amely az elsû versesk´tetet (NEM MONDHATOM EL SENKINEK) indÁtja,
az ¢letmü egyik centrÀlis darabja. LÀtszÂlag, amint a cÁm is sejteti, az eddigi toposzk´rben mozog: a tÀrgy itt is a mü l¢tez¢s¢re valÂ rÀk¢rdez¢s, nem hiÀnyoznak a paradoxonok, mÀr r´gt´n a k´tetcÁmm¢ vÀlt refr¢nbûl sem, ami egyÃttal az eg¢szben
k´zl¢srûl valÂ lemondÀs, itt a vÀrakozÀs motÁvuma, az Ág¢ret, amin¢l a vers voltak¢pp
ezÃttal sem kÁnÀl t´bbet, sût belef¢r a mÀr k´rbejÀrt àMert f¢lig mÀr ki is bukott, tudom,
/ De mindig megrekedt a f¢lutonÊ toposza ¢s a k´zvetÁtû k´zegben c¢lt t¢vesztû szÂ (àAz
egyik forrÂ ¢s piros lett tûle, / û is sÃgni akart: csÂk lett belûleÊ stb.) is. LÀtszÂlag nincs elûrel¢p¢s tehÀt, m¢gis: a mÀr untig ismert elemek merûben Ãj jelent¢st kapnak, amelyben
maga a cÁm is Àt¢rtelmezûdik, ¢s a polaritÀsok k´z´tti vergûd¢sbûl az ´r´mhÁr motÁvuma lendÁti ki a gondolkodÀst. Az ´r´mhÁr Ãgy viszonyul az AbszolÃtumhoz, mint a
fogalom a cselekv¢shez (az Ig¢hez), a megvilÀgosodÀs misztikuma a logikÀhoz, a kinyilatkoztatÀs a t´rv¢nyhez, az ¢bred¢s az Àlomhoz ä mint az EVANG°LIUM (´r´mhÁr)
az ñSZ¹VETS°G -hez. Nem valamif¢le szerves kapcsolÂdÀsrÂl van itt szÂ az addigiakhoz, nem az Egybe valÂ visszat¢r¢s Ág¢ret¢rûl, megoldÀs tovÀbbra sincs: a vers nem az
addigi k¢rd¢sekre ad vÀlaszt, de meghaladja, sût ¢rv¢nytelenÁti ûket. Ahogyan a f¢lÃton megÀllÂ ´k´l, Ãgy az erre felelû csodamotÁvum is kibÃjik a pszicholÂgiai magyarÀzat alÂl. °s ez egyben az irÂnia ÀllapotÀnak felszÀmolÀsa is. Ha ezt a kezet a büntudat
ÀllÁtotta meg ä most a büntudat ¢ppolyan csodaszerü elillanÀsÀnak lehet tanÃja a versolvasÂ: a büntudatos ´nlefokozÀst (ism¢t: àMindent elk´vettem, hogy ne legyek zseniÊ) itt
maga az ÁrÂ akarja megsz¡ntetni: àEmeljetek fel szÂlni, lÀtni, ¢lni, / Itt lent a porban nem
tudok besz¢lni.Ê Ez a szelÁd bizonyossÀg teszi a halogatÀst egyszeriben pozitÁvvÀ, azaz
j´vûorientÀlttÀ, a teremt¢säbünämegvÀltÀs k´re nem magÀba zÀrul, hanem kinyÁlik:
a valÂsÀgos ¢let fel¢, melynek mindazonÀltal ¢ppen eredendû szakralitÀsa sejlik fel az
elj´vendû ´r´m r¢szese elûtt. Aki az ´r´mteljes j´vû ¢rdek¢ben az ¢nt Àldozza fel: à°n
ä ez nincs ¢s nem volt. °n ä ez csak lesz.Ê Az ¢n illÃziÂja: k¡l´nb´z¢s¡nk immÀr nem a
halÀlban oldÂdik fel: az ¢nänem-¢n azonossÀga mint az AbszolÃtum ¢ppen az ´r´mhÁr
sejtelm¢nek nyit kaput.
Hogy ez az ´r´mhÁr micsoda, nem lehet pontosan tudni: àM¢g nem tudom, mit mondok majd, nem ¢n, / De Ãgy sejtem, ´r´mhÁrt hoztam ¢n.Ê A d´ntû ¢ppen az, hogy a verssel
az ÁrÂ kiszabadult az ¢letmüvet fogva tartÂ fogalmi polaritÀsok szorÁtÀsÀbÂl, ¢s v¢gre
azt k¢pes megragadni, amire mindig is vÀgyott: a keletkezûben l¢vût. Mert a j´vû fel¢
valÂ nyitÀssal, amely elûl az AbszolÃtum az utat elzÀrta, voltak¢pp a jelen vÀlik megragadhatÂvÀ, az, ami elûtt amaz ´k´l megmagyarÀzhatatlan okbÂl megtorpant. A kivÁvott jelen: a v¢glegess¢gnek mint halÀlmetaforÀnak hely¢be l¢pû sz¡letû valÂsÀg kimondÀsa az, amit t¢vesen realizmusnak neveznek. A vÀrakozÀs itt mÀr nem kÁnzÂ ¢s
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megsz¡ntetendû k¢nyszerpÀlya, hanem vÀllalt Àllapot, ¢s az ´r´mhÁr kimondhatatlansÀga nem az emberi l¢pt¢ket meghaladÂ kifejezhetetlens¢g¢bûl, hanem k´zvetlens¢g¢bûl, a dolgokban ¢s a dolgokkal egy¡tt valÂ megjelen¢s¢bûl adÂdik, benne az AbszolÃtumnak a paradoxonban megnyilvÀnulÂ elvontsÀga feloldÂdik, s ez¢rt a teljess¢gre
¢ppen fogalmi megragadhatatlansÀga r¢v¢n tart ig¢nyt. A szÀzadelû egyik orosz vallÀsb´lcselûje, Szemjon Frank Árja k¢sei ´sszefoglalÂ müve (VILçGOSSçG A S¹T°TS°GBEN,
1950) Jñ HíR cÁmü fejezet¢ben: àAmennyiben hissz¡k, hogy Krisztus kinyilatkoztatÀsa ´r´k
¢rv¢nyü ¢s hozzÀnk is szÂl, akkor most is k¢peseknek kell lenn¡nk ä mindenf¢le teolÂgiai elm¢leten
tÃl ä arra, hogy meg¢rts¡k, mi a jÂ hÁr reÀlis ¢rtelme, ¢s meg¢rezz¡k azt az ´r´met, amelyet hordoz.
Term¢szetesen nem lett volna sz¡ks¢g p¢ldabesz¢dekre, sem k¢pekre, ha ez a hÁr valamilyen szeml¢letesen, ¢rz¢kelhetûen adott ¢s ebben az ¢rtelemben evidens dologrÂl szÂlt volna. De az a jÂ,
amirûl itt szÂ van, nemcsak hogy ¢rz¢kelhetûen nincs adva, hanem bizonyos ¢rtelemben ÀltalÀban
kifejezhetetlen. RealitÀsa ¢s vilÀgossÀga ellen¢re, annak ellen¢re, hogy teljesen szilÀrdan rendelkez¡nk vele, csak abban a formÀban kapjuk, amely lelk¡nk m¢lys¢gei elûtt tÀrja fel magÀt, s ez¢rt
k´zvetlen¡l kimondhatatlan marad. L¢nyegi egyszerüs¢ge ellen¢re valamif¢le v¢gtelen s ez¢rt kimerÁthetetlen teljess¢g.Ê (BaÀn IstvÀn fordÁtÀsa.) A kifejezhetetlennek ugyanez a pontossÀga az, amit Karinthy mindv¢gig fogalmi vagy matematikai apparÀtussal prÂbÀlt
megragadni, ¢s eredendû lÁrai alkatÀt leplezi le, hogy m¢gis ¢ppen versben ¢s csakis
versben mondÂdhat ki, azaz t´rt¢nhet meg. Karinthyt eg¢szs¢gtelen pÀtoszÀbÂl ¢ppen
a lÁra gyÂgyÁtja ki. Az AbszolÃtum el¢rhetetlen konkr¢tsÀga valÂjÀban a jelen l¢vû, azaz
megÃjulÂ ¢let konkr¢tsÀgÀt tartotta fogva. Mindezzel az ELýSZñ rejtett j¢zusi megvÀltÀsparadigmÀnak mutatkozik, aminek hitel¢t azonban ¢ppen az adja, hogy nem kÁv¡lrûl t´r be az ÁrÂi vilÀgba, hanem belsû, szerves metamorfÂzis eredm¢nye; ez a szervess¢g az, ami a t´rt¢nelemtûl ¢s a tradÁciÂktÂl valÂ elszakadÀs gesztusÀt kiegyenlÁti,
¢s egyben e gesztus ¢rtelm¢t is megvilÀgÁtja. S ez az ¢szrevehetetlens¢g, amely abbÂl
adÂdik, hogy a csoda nem a dolgokon kÁv¡l, hanem vel¡k ¢s benn¡k jelentkezik, a
versben a mÀr jÂl ismert toposzok finom Àt¢rtelmez¢sek¢nt ragadhatÂ meg. Ism¢t
Frank szavÀval: àS Áme, a J¢zus Krisztus Àltal hozott jÂ hÁr az orszÀgrÂl, az Àltala hirdetett
hatÀrtalan ´r´m az, hogy Isten orszÀga ä ez az Ãj, ideÀlis ¢letÀllapot, melyre az emberi szÁv ´sszes
rem¢nye ´sszpontosult ä egyÀltalÀn nem olyan valami, aminek az ismeretlen j´vûben csodÀlatos
mÂdon kell elj´nnie Ãgy, hogy kÁv¡lrûl t´r be az ¢letbe, ¢s hatalmÀba kerÁti. Ellenkezûleg, a jÂ hÁr
azt hirdette, hogy Isten orszÀga csÁrÀjÀban mÀr megvalÂsult szÁv¡nkben, s Ãgy kell megvalÂsulnia,
hogy szervesen sarjad ki a vilÀgban, ¢s bel¡lrûl kerÁti hatalmÀba azt. [...] Isten orszÀga az emberi
l¢t szÀmÀra nem transzcendens, hanem immanens. Nem Ãgy j´n el, hogy az ember azt elûre kiszÀmÁthatnÀ.Ê A vÀrakozÀs KarinthynÀl ¢ppen az¢rt kaphat itt pozitÁv t´ltetet, a lÀzas
keres¢s, a àvalamit elvesztettemÊ gy´trelme az¢rt fordÁthatta irÀnyÀt szinte ¢szrev¢tlen¡l
a mÃlttÂl a j´vû fel¢, mert az, amire vÀrakozni kell, a bek´vetkezendû csoda, tulajdonk¢ppen kezdettûl fogva jelen van. àNem transzcendens, hanem immanensÊ ä az isteni nem
az ember f´l´tti el¢rhetetlen magassÀgban lebegû princÁpium, hanem az ember a let¢tem¢nyese. A versben Isten hiÀnyk¢nt, mint az AbszolÃttal valÂ leszÀmolÀs jelenik
meg, ¢s aki megsz¡letik, az az ´r´mhÁr r¢v¢n ´nn´n isteni eredet¢t megsejtû öj Ember
ä az öj çdÀm, ahogyan a VEZEKL°S , EMELT FýVEL cÁmü versben Àll ä, akinek immÀr
nincsen sz¡ks¢ge arra, amire Ember SÀndornak, hogy fizikailag sz¡lessen ÃjjÀ, hogy
fej¢bûl a f¢lelem k´zpontjÀt kioperÀltatva mÀs legyen, mint aki volt, hiszen amirûl szÂ
van, m¢g egyszer: nem transzcendencia, hanem immanencia. Karinthy k¢sei àrealizmusaÊ mindig ezt az immanenciÀt felt¢telezi: a àvalÂsÀg komponÀlÊ elv¢nek az UTAZçS
A KOPONYçM K¹RºL-ben valÂ megfogalmazÀsa m´g´tt (amellyel àaz eg¢sz vilÀgot iro-
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dalmi anyaggÀ akarom ÀtgyÃrniÊ ifjÃkori jelszavÀt megtagadta ¢s egyben m¢gis beteljesÁtette), a valÂsÀg rejtett k´ltûis¢g¢ben-szakralitÀsÀban, az ÀllandÂan jelen l¢vû csodÀban valÂ hit Àll. Nem a realitÀs, hanem ¢ppen az AbszolÃtum az, amit Karinthy az
utolsÂ reg¢ny realizmusÀval megtalÀlt. Ugyanazt az ¢letszomjat szolgÀlta az AbszolÃtum (k¢nyszer)k¢pzete, mint ami a k¢sei müvekkel ä deus ex machina ä a r´videbb
Ãton kiel¢g¡lt. Az UTAZçS A KOPONYçM K¹RºL arrÂl ¡zen, hogy a tiszta ValÂsÀg r¢gÂta
ÀhÁtott abszolÃtuma csakis a tiszta szubjektivitÀs r¢v¢n f¢rhetû hozzÀ. Ugyanez az immanencia a rÀnk rÂtt v¢gzet ¢s a vele egy¡tt adott fellebbez¢s lehetûs¢g¢nek egyidejüs¢gek¢nt fogalmazÂdik meg ä nem v¢letlen¡l ¢ppen az ENCIKLOP°DIA -k´tet CSODA
cÁmszavÀban. Sch´pflin AladÀr aligha t¢vedett, amikor ezt a helyet nevezte a Karinthy¢letmü esszenciÀjÀnak: àAz ismert vilÀg, ok ¢s okozat, dolgok ismert ´sszef¡gg¢se ¢s bek´vetkez¢se, Ãgy f¡gg f´l´tt¡nk, emberek f´l´tt, mint valami Át¢let, amit ismeretlen erûk hoztak. Ezt
az Át¢letet a leÁrÂ tudomÀny felismerte ¢s azonosnak talÀlta azzal, amit r¢gi kronolÂgiÀk ¢s vallÀsok
v¢gzetnek, sorsnak, istenrendel¢snek hÁvtak. Az ember szÀmÀra ez az Át¢let marasztalÂ ä a leÁrÂ
tudomÀny is arra a k´vetkeztet¢sre jut, amire a vallÀsb´lcselet: hogy sÀrbÂl vagyunk ¢s sÀrrÀ
vÀlunk, mert Àllati szÀrmazÀsunk b¢lyeg¢t viselj¡k, s az Àllatok is sÀrbÂl lettek ¢s sÀrrÀ vÀltoznak
ama T´rv¢ny szerint. S ha m¢gis vÀrjuk a csodÀt, akkor azt a valamit, amit vÀrunk, nem magyarÀzhatjuk mÀsk¢ppen, mint Ãgy, hogy az Ember jelt ¢s utasÁtÀst kapvÀn valahonnan, megfellebbezte ezt az Át¢letet ¢s akarja annak megvÀltoztatÀsÀt.Ê Ez¢rt Át¢li el a freudizmussal azonosÁtott Macbeth-jÂslat l¢lektanÀt ugyane k´tetben Karinthy. Ez a jel, ez a àvalami, ami
m¢g nem t´rt¢nt meg ä de Ãgy lÀtszik, valahogyan megÁg¢rtetettÊ, ez a àd´r´mb´l¢s kÁv¡lrûl, a
Sz¢ps¢g ¢s a ValÂsÀg vilÀgÀbÂl lelk¡nk ajtajÀnÊ, aminek ànem ¢rtj¡k szavÀtÊ, ez a àdadogÀsÊ
ä nem lehet mÀs, mint ¢ppen a jÂ hÁr. A cselekv¢s, amely korÀbban egyfelûl teremt¢snek, mÀsfelûl Ãjrateremt¢snek: a vilÀg megvÀltoztatÀsÀnak szÀnd¢kak¢nt mutatkozott, itt v¢gleg leleplezi etikai magjÀt: teremt¢s ¢s Ãjrateremt¢s egyidejüs¢ge a hibÀs
teremt¢s gondolatÀt Árja k´r¡l.
A jÂ hÁr, aminek titkÀt csakis f¡lbe sÃgni lehet (àPrÂbÀltam sÃgni, szÀjon ¢s f¡l´n, /
MindnyÀjatoknak, egyenk¢nt, k¡l´n; [...] A szÂt, a titkot, a piciny csodÀt, / Hogy megkeressem
azt a mÀsikat / S f¡l¢be sÃgjam: add tovÀbbÊ) ä a szeretet csakis szem¢lyes lehet. A vilÀg
meg¢rt¢se g´rcs´s erûlk´d¢s¢nek ¢s a vÀrakozÀsnak eddigi motÁvuma c¢lirÀnyossÀ ¢s
pozitÁvvÀ: a titok meg¢rt¢s¢nek erûfeszÁt¢s¢v¢ vÀlik, mint az UTAZçS FAREMIDñBA
im¢nt Ãjfent id¢zett bevezetû szavaiban, amely szerint a müalkotÀs ennek az erûfeszÁt¢snek manifesztuma. A HARUN AL RASID -novellÀsk´tet TITOK cÁmü ÁrÀsa eg¢sz¢ben
a sz¡let¢s elûtt megsÃgott titok ´tlet¢re ¢p¡l (àegy mondja egynek tovÀbb is a titkot, a titkot,
s maradjon titok, amirûl senki se tud, csak °n meg Te, Te meg û, csak û meg °nÊ). A novella
sürÁtve csaknem szÂrÂl szÂra jelen van a CAPILLçRIA -elûszÂban (àA sz¡let¢s pillanatÀban,
mielûtt meglÀttam a napvilÀgot, mÀr itt e F´ld´n ¢s m¢g OdaÀt, egy pajkos angyal f¡l¡nkbe
sÃgott valamit, egy Titkot, amit egyetlen valakinek vallhatok csak meg majd annak idej¢n, a
MÀsiknak, akinek szint¢n megsÃgtaÊ). A titoktoposz m¢g f¢lig a büntudat motÁvumÀhoz,
a vizsgafÂbiÀhoz kapcsolÂdik: àKetten nem ¢rtik egymÀst, nekem mindkettût meg kell ¢rtenem.Ê (Az ¢letmü ´nmegsemmisÁtû folyamatÀra jellemzû, hogy Karinthy m¢g a titok
motÁvumÀt sem Àtallja elidegenÁteni, ahogyan ez a KACSALçBON FORGñ KAST°LY mÀr
id¢zett jelenet¢nek v¢g¢n t´rt¢nik: àR¢mes dolog t´rt¢nt ä de ûr¡lten nevetni fog!... ä Mirûl
van szÂ? ä Nem mondhatom meg, ennyi ember elûtt, csak magÀnak k¡l´n. ýr¡lten nevetni fog!...
ä Halljuk, halljuk! ä Nem lehet. Menjenek ki mind ä vagy engedjenek kettûnket kimenni...Ê) Az
E LýSZñ szerkezete persze ¢ppen az àegyenk¢nt, k¡l´nÊ magatartÀstÂl a szÂsz¢kig, a àmindenkinekÊ szÂlÀsig, tehÀt a k´zvetlens¢grûl valÂ lemondÀsbÂl sz¡letû, m¢gis ¢pp ezÀltal
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Ãj hanghoz vezetû utat mintÀzza (a CAPILLçRIA -elûszÂ egy mÀsik hely¢n mÀr ez a k¡l´nämindenki kettûss¢g is megjelenik). A dialÂgus, az àegy meg egyÊ, ahol a szeretet
sz¡letik, mint a sz¡letûf¢lben levû valÂsÀg leplezûdik le: a titok nemcsak a szeretet
maga, hanem az, hogy e szeretet a valÂsÀg eredendû aspektusa. A dialÂgus mint ilyen
egyszersmind Istenhez valÂ immanens viszony. Hogy ebbûl m¢gsem lesz (mondjuk
KosztolÀnyi-f¢le) panteizmus, arrÂl ¢ppen a j¢zusi szÀl, a testt¢ vÀlÂ Ige gondolata kezeskedik. Karinthynak valÂban nem volt l¢nyegi kapcsolÂdÀsi pontja a tradÁciÂhoz;
Àm ahogy àminden ÁrÂ maga teremti meg elûfutÀraitÊ (Borges), korÀnak dialÂgusfilozÂfiÀihoz ¢s a vel¡k is rokon orosz vallÀsb´lcselethez, az Istenember alakjÀhoz valÂ feltehetûen ´ntudatlan k´zeled¢se r¢v¢n egy alapjaiban gnosztikus eredetü kereszt¢nys¢gfelfogÀshoz jutott el. Az ¢letmü maga Ãgy is felfoghatÂ, mint eredendû hajlamÀnak a felvilÀgosodÀs gondolkodÀsÀval valÂ ´sszeb¢kÁt¢si kÁs¢rlete. A felvilÀgosodÀsvonzalom sokkal inkÀbb a gyermekkori-csalÀdi k´zegbûl fakadt, amelyet magÀtÂl ¢rtetûdûnek fogadott el, ¢s a vonzalom k¢sûbb is megmaradt mint a nyelv, melyen filozÂfiai gondolatait kifejezhette. Maga a gondolat, hogy a tudÀs elt¡nteti a bünt, a felvilÀgosodÀs¢, Àm ahogyan e gondolat a teremt¢säbünämegvÀltÀs teologikus keretei
k´z´tt az ¢letmüben megvalÂsul, a rokonsÀgot k¡lsûlegess¢ teszi.
Az ºZENET A PALACKBAN szabad versei nem a suttogÀsra, hanem a rekedt, hangtalan ordÁtÀsra vannak hangszerelve. Az ¢let ÀlmÀbÂl a magasabb valÂsÀgra ¢bredni
akarÂ ember artikulÀlatlan ordÁtÀsÀnak ez a toposza elûsz´r alighanem a HOLNAP REGGEL-elûszÂban bukkan elû, de a harmincas ¢vek k¡l´nb´zû müfajÃ ÁrÀsaiban: a MENY
NYEI RIPORT elûszavÀban vagy p¢ldÀul a POLGçR, NE SZ°GYELLD MAGAD cÁmü tÀrcÀban
¢s magÀban az utolsÂ versesk´tetben is AZ IGE íGY SZºLETETT, a KARçCSONYI KAR°NEK ¢s A REFORMNEMZED°KHEZ ¢l az ordÁtÀs utolsÂ lehetûs¢g¢nek motÁvumÀval. Az
ordÁtÀs azonban itt nemcsak motÁvum, hanem forma is. A k´zvetlens¢g müformÀja,
amely lemond az ¢rvel¢s lehetûs¢g¢t nyÃjtÂ ¢rtelmes besz¢d k´zvetÁtû k´zeg¢rûl: logikaellenes. De a k´zvetlens¢g müformÀjÀnak megtalÀlÀsa egyben a jelenvalÂsÀg megtalÀlÀsÀrÂl is tudÂsÁt. K´zvetlennek lenni itt mÀr annyi, mint jelenvalÂnak lenni, de
jelenvalÂnak lenni, mint mÀr tudhatÂ, annyi, mint a j´vû fel¢ nyitni ¢s a valÂsÀgot
mint sz¡letendû valÂsÀgot hatÀrozni meg. Itt, a szabad versekben immÀr nem àkÁs¢rleti
mühelyÊ az ÁrÀs, ellenkezûleg: nincsen mÀr vÀrakozÀs az ideÀlis alkalomra, a pillanat
lesz a vers rendezûelve, a jelen vÀllaltatik olyannak, amilyen: t´red¢kesnek, szakadozottnak, f¢s¡letlennek. °ppen a k´znapi besz¢d vÀllalÀsÀval akad rÀ a kifejez¢s r¢g
ÀhÁtott marad¢ktalan pontossÀgÀra, az ´sszhangra kifejezendû ¢s kifejez¢s k´z´tt ä a
bizonyossÀgra, hogy amit Árni akar, ¢ppen Ãgy kell megÁrnia, ahogyan teszi. A besz¢d
h¢tk´znapi ¢rtelemben vett k´zvetlens¢ge egyszerre a müv¢szi k´zvetlens¢g kulcsÀvÀ
vÀlik. A profÀn k´znapisÀggal az Ige cselekvû kimondÀsÀnak szakril¢giuma nyÁlik meg
Karinthy elûtt. E ponton sajÀt magÀt cÀfolja meg: a MINDEN MçSK°PPEN VAN egyik
ÁrÀsÀban a szabad verset mint ´nn´n tÀrgyÀnak puszta vÀzlatÀt jellemezte ä ami a lÁra
müfajÀban àmegengedhetetlenÊ. SajÀt szabad verseiben viszont ¢ppen a vÀzlatszerüs¢g
emelkedik a megszÂlalÀs bÀrha nem ´r´mteli (àNem Ágy akartam ¢n egyszer vallani rÂlatok
nûi szemekÊ), m¢gis egyetlen lehets¢ges ¢s hiteles mÂdjÀvÀ. A forma medr¢t a jelen valÂban olyan sz¢lesre vÀjta ki, hogy a h¢tk´znapi nyelv, a vicc, az anekdota ¢s a szÂjÀt¢k
egy¡tt sodrÂdhat benne a bibliai pÀtosz ¢s az el¢gia hangjÀval: e tÀgra m¢retezett ihlettÁpusban a banalitÀs egyenrangÃ a prÂf¢ciÀval, profÀn a szakrÀlissal ä minden megteszi, hiszen: a csoda immanens, minden¡tt jelen van, a valÂsÀggal egyl¢nyegü. Ez¢rt
nem kell a t¢nyleges (tettleges) megÃjulÀshoz tabula rasÀt teremtenie az ÁrÂnak az ¢let-
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müben, ez¢rt vÀllalhatÂ az immÀr marad¢k n¢lk¡l, íGY íRTOK TI-st¡l, amit Karinthy
korÀbban a leghevesebben megtagadott vagy legalÀbbis lefokozott ä persze, hiszen ez
tapadt leginkÀbb nev¢hez. Az ordÁtÀs k´zvetlens¢ge egyben feloldja az ¢let ¢s az ¢letmü javÀn v¢gighÃzÂdÂ g´rcs´t, ami mindenekelûtt a lÁrai hajlam elfojtÀsÀnak g´rcse
volt. Az uralkodÂ hang vershelyzete t´bbnyire az üz´tts¢g¢ben pillanatnyi l¢legzethez
jutÂ loholÂ¢, akinek nincs ideje sz¢pen mondani, amit akar, hanem csak ahogy elûsz´r
esz¢be jut, hogy az idû fogytÀn minden erej¢t k´zlendûj¢re fordÁthassa ä a k´zpontozÀs hiÀnya a liheg¢s, a suttogva ordÁtÀs nyelvi k¢pe. Nem Karinthy v¢tkes abban ä û
¢ppen hogy hüs¢ges a korhoz ä, hogy az ELýSZñ -ban is meghirdetett dialÂguselv ¢s
a hozzÀ kapcsolÂdÂ ´r´mhÁr Ág¢rete a monolÂg k¢ts¢gbees¢s¢re vÀlt. A paradoxon
azonban ¢ppen az, hogy a lemondÀs vÀllalÀsa, a kudarc elfogadÀsa, a harc c¢ltalansÀgÀnak beismer¢se, a jelenvalÂsÀg keresztj¢nek felv¢tele r¢v¢n a forma kimondÂdott,
vagyis tett¢ vÀlt, s ezzel ellent tudott mondani az ´nmaga hordozta k´zlendû kilÀtÀstalansÀgÀnak, elmondhatatlansÀgÀnak ¢s ezzel a versÁrÀs ¢s a müv¢szet lehetetlens¢g¢nek. Ez a k´lt¢szet a müv¢szet kereteit nem feszÁti sz¢t, mert az utolsÂ illÃziÂ: Tandori Dezsû szavÀval àa k¢rdezetts¢g etikai illÃziÂjaÊ (àKI K°RDEZETT?Ê), vagyis a felelûss¢g,
az, hogy e k¢ts¢gbeesett monolÂgokat m¢giscsak Valaki szÁne elûtt h´rgik el, fenn van
tartva. A büntudat, amely a müv¢szet megvÀltÀsa: a cselekv¢s fel¢ lend¡lû ´kl´t f¢lÃton
megÀllÁtotta, itt az etika mozzanatÀvÀ nemesedik: ¢ppen a radikÀlis mondandÂ ¢s a
radikÀlis forma talÀlkozÀsi pontjÀn kristÀlyosul klasszikus irodalommÀ (!) Karinthy k´lt¢szete, ¢s sorolÂdik be a harmincas ¢vek klasszicizÀlÂ szÀmadÀsversei: Babits, KosztolÀnyi, JÂzsef Attila k¢sei lÁrÀja mell¢.
De ¢ppen, mert a büntudat visszatartotta energiÀk most felszabadultak, kell immÀr
e Valaki (àa GazdaÊ) elûtt szÀmot adni àa tÀlentomrÂlÊ: ha a jelen pillanata sz¡ks¢gk¢pp
a vallomÀs pillanata volt, akkor egyben a szÀmadÀs pillanata is, ¢s a jelen marad¢ktalan
vÀllalÀsa a szÁnvallÀs ûszintes¢g¢rûl tanÃskodik. A szÀmadÀs attitüdje, amely a vilÀg
enciklop¢dikus bekebelez¢s¢nek etikai ÀtszÁnezûd¢s¢vel sz¡letik. Tulajdonk¢ppen a
szabad verseket hallatlan sürüs¢ggel behÀlÂzÂ ´nid¢zeteket is az ´sszegz¢s, az ¢letmüvel valÂ elszÀmolÀs magatartÀsa hÁvta elû. (CsupÀn talÀlomra a HEVENY°SZETT ELSZçMOLçS A K¹LTýRE BíZOTT TçLENTOMRñL alcÁmet viselû A REFORMNEMZED°KHEZ cÁmü vers korÀbbi müvekre valÂ ´nid¢zeteibûl: utalÀs a àVERBA MANENT, SCRIPTA VOLANT Ê cÁmü essz¢, a VA-K ONDIA , a LUX öR SZABADALMA, az UTAZçS FAREMIDñBA , a
B ARABBçS cÁm¢re, Telma Tituszra, motÁvumok a CIRKUSZ ¢s A FESTý °S A K°P cÁmü
novellÀkbÂl ¢s az ELýSZñ-bÂl, s benne foglaltatik az ordÁtÀs-, a vizsga- ¢s àa müfajon
semmi se mÃlikÊ toposz is. A k´tetnyitÂ SZçMADçS A TçLENTOMRñL szÂ szerinti, id¢zûjellel is kiemelt citÀtumot tartalmaz a CIRKUSZ -bÂl, fû motÁvumokat a HARUN AL
RASID k¢t novellÀjÀbÂl: A HEGEDþ -bûl ä mintegy a CIRKUSZ -id¢zethez kapcsolÂdva ä
¢s A NYOMOR°K -bÂl, tovÀbbÀ A PILñTç -bÂl, benne van egyik szÀllÂig¢v¢ vÀlt naplÂfeljegyz¢se ¢s az íGY íRTOK TI-re valÂ utalÀs; a lista jelent¢ktelen fordulatokkal tovÀbb
is bûvÁthetû lenne. A determinÀciÂ v¢g¡l is alig hagy szabad sort a versben.) °s a toposzhÀlÂ ugyane feszess¢ge az UTAZçS A KOPONYçM K¹RºL -ben is. Ez¢rt van l¢nyegi
rokonsÀg az egymÀstÂl lÀtszÂlag tÀvol esû k¢sei szabad versek vallomÀsossÀga ¢s az
U TAZçS A KOPONYçM K¹RºL t¢nyszerüs¢ge k´z´tt. A vallomÀs- ¢s a szÀmadÀsk¢nyszer: a lÁra ¢s az etika immÀr egybeesik Karinthy szÀmÀra ä a d´ntû ¢ppen az, hogy a
vallomÀs itt nem a szubjektivitÀst c¢lozza, hanem àkifel¢Ê, a k¢pzelet (a àszuggesztiÂkÊ)
megtisztÁtÀsÀra irÀnyul. Nem a belsû, hanem a k¡lsû vilÀg az, amit meg kell vallani.
Aki Karinthy utolsÂ reg¢ny¢ben a t¢nyreg¢ny megteremt¢s¢t lÀtja, az ¢ppen e valÂ-
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sÀgfelfogÀs lÁrai ¢s etikai aspektusÀt hagyja figyelmen kÁv¡l. Nem az objektÁv t¢nyek
mÁtoszÀhoz van k´ze tehÀt a reg¢nynek, hanem ahhoz a kicsit sajgÂ ¡ress¢ghez, ami
az Àldozat megt´rt¢nte, vagyis az ¢n kivonulÀsa utÀn a vilÀgbÂl marad, ¢s ami a reg¢nyt ennek az exodusnak t¢nyleges leÁrÀsÀval: az EGY DçTUM N°LKºLI REGGEL-lel
szoros rokonsÀgba hozza. A halÀlk´zels¢g ¢lm¢nye a reg¢nyben a jelek szerint fontosabb volt Karinthy szÀmÀra, mint az, hogy a müt¢t utÀn v¢g¡l is ¢letben maradt: a
reg¢ny m¢rhetetlen¡l rezignÀlt kicseng¢se, melyet a Karinthy-irodalom makacsul
nem akar meghallani, ¢ppen a tovÀbb¢l¢s k¢nyszer¢bûl ¢s a tovÀbbi ¢let lecsupaszÁtott
es¢lyeibûl adÂdik. Az emlÁtett vers ezen a rezignÀciÂn l¢p tÃl azzal, hogy a halÀlt az ¢n
megszün¢s¢n Àt k¢pes egy vilÀg megsz¡let¢s¢nek: °ntelen ¢letnek ÀbrÀzolni. De pontosan e radikalizmus fokozhatatlansÀga teszi, hogy itt m¢gsem az ÁrÂ l¢p Àt az irodalmon, hanem az irodalom ä az ezÀltal tovÀbbûrz´tt irodalom ä az ÁrÂn.
Babits ism¢t a l¢nyegre tapintott, amikor az ÁrÂ halÀla utÀn arrÂl Árt, hogy Karinthy
hÁvû volt. Pedig aligha az ¢letmüv´n v¢gighÃzÂdÂ passiÂjÀt¢kra gondolhatott, s nem
is a szÀmadÀsversek biblikus hangv¢tel¢re, sokkal inkÀbb a k¢telkedû ironikusok ÀhÁtatos abszolÃtumhit¢re. çm ha ez az abszolÃtumhit mint a marad¢ktalan konkr¢tsÀgba vetett hit leplezûd´tt le, akkor a vallÀsos hittel ¢ppen ellent¢tes c¢lt k´vet. Karinthy
hite nem a transzcendensre, hanem a jelenvalÂsÀg eredendû transzcendenciÀjÀra, a
kettû antagonizmusÀnak felszÀmolÀsÀra irÀnyul. S ahogyan a megvÀltÀs g´rcs´s akarÀsÀt a csoda immanens voltÀnak ´r´mteli felismer¢se vÀltja fel, ¢s ahogyan a hagyomÀnynak mint a jelent absztrahÀlÂ mÃltnak hely¢be a j´vû mint a k¢zzelfoghatÂsÀg
princÁpiuma l¢p ä Ãgy foglalja el J¢zus alakja az Embert mindeddig k¢pviselû absztrakt
írÂ hely¢t.
Karinthy rajongÂ hite nem transzcendens, nem utÂpisztikus, nem vallÀsos ¢s m¢g
kev¢sb¢ a müv¢szet Àltali megvÀltÀs romantikus eszm¢j¢nek Àldozata: a magasabb valÂsÀg az ¢letmü k¢sei szakaszÀban a l¢tezû vilÀgba Àgyazottan jelenik meg. Pontosabban ez a valÂsÀg ¢ppen annyira l¢tezik, amennyire a csodÀt mint a j´vû Ág¢ret¢t magÀban k¢pes foglalni. °ppen a jelen marad¢ktalan vÀllalÀsa volt a felt¢tele annak, hogy
e jelen a j´vût megsz¡lje, vagyis hogy ´nn´n ÀlmÀbÂl fel¢bredjen. Hogy ez az ¢bred¢s
Karinthy szÀmÀra immÀr nem elvont megoldÀst, hanem k¢zzelfoghatÂ kort jelent, azt
¢ppen àkorszerüs¢g¢nekÊ megszün¢se bizonyÁtja: a szÂ szerintis¢g felszÀmolja a t´rt¢nelem kerek¢t hajtÂ ¢s a f¢lelmet Ãjratermelû v¢gzetet. (Jakob B´hme: Angstrad.)
A szÂ szerintis¢g egyszerüen az elegendû informÀciÂk birtoklÀsÀval hozza el a t´rt¢nelem v¢g¢t: ez az informÀciÂbûs¢g a szokÀsokat-meggyûzûd¢seket-elûÁt¢leteket-eszm¢ket-nyelveket-stÁlusokat, tehÀt a t´rt¢nelem ¢s a v¢gzet metaforÀit mint a hiÀnyzÂ
informÀciÂk pÂtszereit leplezi le ¢s teszi f´l´slegess¢. Ez az elk¢pzel¢s, amely a t´rt¢nelem eszm¢j¢vel egy¡tt a kultÃrÀ¢t is lerombolja, a k¢pzelet ¢s a valÂsÀg relativitÀsÀra
¢p¡l, arra, hogy e kettû antagonizmusÀnak oka csupÀn abszolÃtnak v¢lt tudatunk korlÀtai. A tudatnak korlÀtai alÂl valÂ felszabadulÀsa viszont a k¢pzeletet is e kiterjesztett
realitÀs szÀrnyai alÀ vonja, ama realitÀs alÀ, mely tehÀt a sz¡letûben l¢vû dolgokat is
valÂsÀggÀ, sût a valÂsÀg sz¡let¢s¢v¢ teszi. Az UTAZçS A KOPONYçM K¹RºL hivatkozÀsa
a k¢pzelet valÂsÀgteremtû erej¢re ezt a korÀntsem realista valÂsÀgfelfogÀst felt¢telezi.
A szÂ szerintis¢g, a dolgok marad¢ktalan ´nazonossÀga sorÀn maga a szÂ semmis¡l
meg abban, amit jel´lt, hogy utat nyisson a k´zvetlens¢g elûtt. Az informÀciÂk el¢gs¢ges volta a dolgok ´nazonossÀga elûtt nyit utat, ¢s a k´zvetÁt¢st teszi f´l´slegess¢,
ami a kultÃra. ImmÀr k´zvetlen¡l gondolkodhatunk ä ¢s ez a k´zvetlen gondolkodÀs
¢ppen a szeretet. Amint az ¢letmüben a szeretet gondolata az AbszolÃtum b´rt´n¢bûl
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kiszabadult, a kimondhatatlansÀg kÁnja cselekv¢sre vÀlt. A szeretet nem egy¢b, mint
a kimondhatatlannak cselekv¢s Àltali kimondÀsa. A cselekv¢s abszolÃt besz¢d, de az
abszolÃt besz¢d sz¡ks¢gk¢pp a szeretetet mondja. Az ellenÀllhatatlan benyomÀst, melyet az ¢letmü kelt, s amely azt sugallja, hogy Karinthy mindig egyazon magot Árja
k´r¡l ä ¢ppen az igazolja, hogy e mag mint gondolati mag a müben nem kereshetû
vissza: kimondÂdÀsÀval marad¢ktalanul sz¢tosztÂdott. Ama gigÀszi k´z¢pszer mint a
k´zvetÁt¢s felszÀmolÂja, s ezzel a k´zvetÁt¢s maga mint a k´zvetÁtendû illÃziÂja leplezûdik le. A K´z¢p, ahol Karinthy irodalomtagadÂk¢nt Àllt, felperzseli ´nmaga k´r¡l
mindazt, aminek maga volt a k´zepe. Ami az ¢bred¢s utÀn immÀr hiteles valÂsÀgk¢nt
a szÁnen marad, az szem¢lytelens¢g ¢s szeretet elemezhetetlen azonossÀga.
1993

Pacskovszki Zsolt

ANZIKSZ
MÀr minden utas felszÀllt, a vonat ajtajai bezÀrultak; ahogy futott a peronon, egy lÀny
ugrott az ÃtjÀba, ¢s aggodalmasan az arcÀba suttogott valamit. A v´r´s hajÃ csaposlÀny
volt a Casablanca bÀrbÂl; àVigyÀzz!Ê, kiÀltott rÀ, idegesen f¢lretolta, ¢s rohant volna
tovÀbb, a beton azonban egyszerre csak berogyott alatta, ¢s egy f´ld alatti, zubogÂ hangokkal teli jÀratban talÀlta magÀt. Hallotta, hogy fent elindÁtjÀk a vonatot, àVÀrjanak!
VÀrjanak m¢g...Ê, ism¢telgette erûtlen¡l ä a kez¢t v¢gigsÃrolta egy hideg, szûr´s test.
àEgy patkÀny...Ê Az Àllat rÀemelte fekete szem¢t, majd oldalra b´k´tt az orrÀval, mintha a kijÀratot szeretn¢ megmutatni neki. HÀlÀsan bÂlintott; ahogy azonban el akart
iszkolni a s´t¢tben, egy ¢les kûdarab
çbel lassan hÃzta f¢lre a fotÂautomata v´r´ses f¡gg´ny¢t.
Reggeledett, az ¢gbolt, mintha lebetonoztÀk volna az ¢jszaka leple alatt, neh¢z volt,
¢s minden¡tt, kelet fel¢ is sÀrszÁnü, az utcai lÀmpÀk bÀgyadtan vilÀgÁtottak, a neonreklÀmok sÀpadoztak, csupÀn a zaj erûs´d´tt ¢szrevehetûen, ¢s t´lt´tte meg mozgÀssal
az elkedvetlenÁtû sz¡rkes¢get, fekete taxik ¢s àTAKE CARE WITH SEXÊ feliratÃ buszok zaja. G´rcs´lt a gyomra; ahogy egy falnak vetette a hÀtÀt, hogy nagyokat l¢legezve
´sszeszedje kicsit magÀt, valaki odal¢pett hozzÀ. Egy nyurga alak Àllt elûtte, a lÀbÀn
kopott bakancs, a haja m¢regz´ldre festve. çbel meg sem vÀrta, hogy megszÂlaljon,
odatartotta el¢je gyür´tt Benson & Hedges-es dobozÀt: az alak kihÃzott egy szÀl cigarettÀt, majd egy f¢mp¢nzt nyomott a markÀba. HÃsz penny... FÀradtan, ÀsÁtozva indult tovÀbb. A zseb¢ben lapulÂ hatvan pennyvel egy¡tt ez mÀr nyolcvan penny: ¢ppen
elegendû arra, hogy vegyen egy forrÂ kÀv¢t a King's Crosson, a marad¢kbÂl pedig
befizesse magÀt a mosdÂba, ¢s megtisztÀlkodjon, megborotvÀlkozzon... (Egy müanyag nyeles zsilettet, egy fogkef¢t meg egy tubus fogkr¢met mindig a kabÀtja zseb¢ben hordott.)
A pÀlyaudvar ¢p¡lete elûtt, a hüv´s kûre telepedve itta meg a kÀv¢t, az utolsÂ cigarettÀjÀt gyÃjtva meg hozzÀ. Az embereket, a reggeli arcokat bÀmulta, ¢s hamarosan
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egy t´mzsi, walkmant hallgatÂ f¢rfira figyelt fel, aki sÀntikÀlva k´zeledett fel¢je, majd
meglepet¢s¢re szÂ n¢lk¡l le¡lt mell¢je, ¢s szorosan, zavarbaejtûen szorosan a vÀllÀnak
nyomta a vÀllÀt. Mit akar tûle? Nem lÀtszott melegnek ä de akkor? Egyszerüen csak f¢l?
çbel idegesen hÃzÂdott od¢bb, ¢s amikor a f¢rfi k´vette, felpattant, hogy messzebb,
egy szem¢ttartÂ mellett kortyolja ki az utolsÂ cseppeket a pohÀrbÂl, mÀr nem ereszkedve vissza a f´ldre.
Az ¢g alig lett vilÀgosabb. Neh¢zkes l¢ptekkel gyalogolt a jÀrdÀkon, a folyÂ irÀnyÀba
tartva; a jÀrÂkelûk, a àviaszbabaarcokÊ diszkr¢ten elfordÁtottÀk a fej¡ket. Ism¢t esz¢be
jutott a szûke, alkoholista nû, az utolsÂ emberi l¢ny, aki megajÀnd¢kozta egy àkegyelemmosollyalÊ napokkal azelûtt, egy k¡lvÀrosi s´r´zûben. El´l k¢t foga hiÀnyzott, a
keze rÀncos volt, ¢s a ruhÀjÀbÂl iszapszag Àradt...
Az elhagyatott Temze-part, a veszteglû hajÂk. Szemerk¢lni kezdett az esû. M¢g mindig
nem tudta eld´nteni, mit kezdjen magÀval, mit kezdjen ezzel az Ãjabb nappal, amikor
hirtelen egy k¢k pulÂveros lÀnyra lett figyelmes, aki bizonytalanul forgolÂdott tûle
nem messze: a hidakat, az ¢p¡leteket vizsgÀlgatta, majd a szem¢hez emelte a f¢nyk¢pezûg¢p¢t, ¢s k¢szÁtett n¢hÀny fotÂt a Blackfriars Bridge-rûl. çbel a g¢pet m¢regette;
nekitÀmaszkodott a kû mellv¢dnek, majd lÀtva, hogy a lÀny az û irÀnyÀba indul el,
lehajolt, ¢s gyorsan kibontotta az egyik cipûfüzûj¢t. Lassan k´t´tte meg Ãjra ä a pulÂver v¢gre elhaladt mellette.
F¢lt attÂl, hogy a lÀny meg¢rzi a hÀtÀban a jelenl¢t¢t, ¢s hÀtra fog fordulni, de az
csupÀn elûre meg jobbra, a folyÂ fel¢ tekingetett, ¢s n¢ha a vÀllÀhoz nyÃlt, hogy megigazÁtsa rajta tarka rongyokbÂl varrt, kicsi hÀtizsÀkja pÀntjÀt vagy a f¢nyk¢pezûg¢p
szÁjÀt. KarcsÃ volt, sürü, fekete haja sz¢tomlott a vÀllÀn, bû szoknyÀja pedig idûnk¢nt
odacsÁpûd´tt a combja k´z¢, megfesz¡lt, ¢s kirajzolta formÀs derekÀt. Francia lehet?
Esetleg svÀjci?... A tÀvolsÀg lassan cs´kkent k´z´tt¡k. çbel m¢lyeket l¢legezve igyekezett elnyomni magÀban a nyugtalansÀgot. De hÀt az eg¢sz csak egy pillanat müve, csupÀn egy r´vid pillanat¢: let¢pi a vÀllÀrÂl a szÁjat, Àtrohan, ÀtkÁgyÂzik az Ãttesten a jÀrmüvek k´z´tt, ¢s mÀr el is nyelte egy utca, mÀr el is tünt valamerre a Holborn Circus
irÀnyÀban... mÀr el is tünt... csak egy mozdulat... csak egy... most!...
A lÀny ´sszerÀzkÂdott, ¢s hÀtra, a mellv¢d fel¢ ugrott ijedt¢ben.
ä BocsÀss meg... ä çbel visszahÃzta, a hÀta m´g¢ dugta a kez¢t. ä °n... ¢n csak...
MeghÁvhatlak egy kÀv¢ra?
A lÀny zihÀlva l¢legzett, a hajÀt turkÀlta; az arcÀra erûltetett mosoly ¡lt ki. ä Nem
hiszem, hogy most belef¢r az idûmbe. ä A karÂrÀjÀra pillantott: ä Hamarosan haza
kell mennem. Egy kislÀnyra vigyÀzok itt.
çbel a jÀrdÀhoz prÂbÀlta szorÁtani meg-megremegû lÀbÀt; csak a mÀsodperc egyegy t´red¢k¢ig bÁrt a s´t¢tbarna szempÀrba n¢zni. ä Baby-sitter vagy? ä szÂlalt meg
f¢l¢nken. ä Az nem lehet itt k´nnyü. Gondolom, neked is pÂrÀzt kell rÀ rakni, ha s¢tÀlni mentek...
ä Hogy? ä A lÀny csodÀlkozva n¢zett rÀ, a szÀja sz¢tnyÁlt, majd egy darabig n¢mÀn
mozgott. ä Te... ä kockÀztatta meg ä szint¢n k¡lf´ldi vagy?
ä Furcsa szokÀs, nem? ä (L¢tezik ez? L¢tezik, hogy azt hiszi: csupÀn a vÀllÀt akarta
meg¢rinteni?...) ä °n mÀr egy ¢ve itt ¢lek, ¢s...
A lÀny bizonytalanul ´sszeharapta a szÀjÀt. ä Nem tudom... Na jÂ. Ha gondolod,
megadom a szÀmomat, ¢s talÀn a h¢tv¢g¢n... ä T´ltûtollat ¢s egy f¡zetet szedett elû a
hÀtizsÀkbÂl, amelyet elûsz´r a mellv¢dre akart rakni, v¢g¡l azonban, n¢mi habozÀs
utÀn çbel fel¢ nyÃjtotta: ä MegfognÀd egy pillanatra? °s ezt is...
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çbel a folyÂ fel¢ fordult; a g¢p szÁjÀt a kez¢re csavarta.
A pÀrÀllÂ vÁzbe olvadÂ esûcseppek. Egy t´mzsi, feh¢r hajÂ araszolgat felfel¢, a sodrÀsnak fesz¡lve, egy fekete cs´v´n Àt f¡st´t p´f´gtet a levegûbe... Az autÂk, a buszok
lÀrmÀja. A megrepedt ablak a szobÀban, a piszkos takarÂval leterÁtett Àgy. àNe haragudj, ami¢rt rendetlens¢g van. De megint nem volt kedvem hazaj´nni, ¢s egy fotÂautomatÀban... ä Mi¢rt haragudn¢k? °n...Ê ¹lel¢sek, a gy´ny´r sikolyai. M¢g mindig
Ár. Milyen sz¢p a keze. Csak egy mozdulat volna
Erûszakosan nyomkodta a csengûgombot, toporgott, a szÀjÀt harapdÀlta. HosszÃ percek mÃltÀn v¢gre kinyÁlt az ajtÂ: egy magas, sovÀny n¢ger lÀny
Àllt elûtte, eltartva magÀtÂl az egyik kez¢t, amelyen k´r´mlakk szÀradt; a lakÀs m¢ly¢bûl Janis Joplin orrhangja szürûd´tt ki a folyosÂra. ä Megengeded? ä BefÃrta magÀt
az ajtÂn, egyenesen a nappaliba sietett, ¢s ott nyugtalanul fel-alÀ kezdett jÀrkÀlni.
ä Norman nem kelt m¢g fel?
ä Kint ¡l a v¢c¢n.
ä R¢gÂta? ä Egy ez¡st´s csokolÀd¢papÁrt emelt fel az asztalrÂl, gombÂccÀ gyürte,
¢s idegesen a f´ldre p´ck´lte.
ä Nem tudom. Biztosan van mÀr Ãgy negyedÂrÀja. A barÀtja vagy? ä A lÀny a szûnyegre heveredett, a hasÀra fordult, ¢s belemÀrtotta az ecsetet a k´r´mlakkos ¡vegbe:
ä Ha k¢rsz, van m¢g egy kis Extasy tegnaprÂl.
ä K´sz´n´m, de... Na, v¢gre...
çbel t¡relmetlen¡l, izgatottan nyomta oda a f¢nyk¢pezûg¢pet Norman el¢, aki szÂrakozott arccal, f¡ty´r¢szve l¢pett be a szobÀba.
ä NIKON? ä Elvette a g¢pet, felhÃzta, a blend¢j¢t vizsgÀlgatta, majd a szem¢hez
emelte, çbelra irÀnyÁtva a lencs¢t: ä Majdnem ellûtte az eg¢sz filmet. MindjÀrt elûhÁvom.
ä Most?
ä Mi¢rt? Sietsz valahovÀ?
ä De megveszed?
ä Majd utÀna megbesz¢lj¡k. ä Norman els¡t´tte a g¢pet, rÀkacsintott, ¢s eltünt a
s´t¢tkamra ajtaja m´g´tt.
A n¢ger lÀny idûk´zben v¢gzett a kisujjÀval is, ¢s most Âvatosan fÃjogatta a k´rmeit.
ä Nem adod rÀ egy kicsit a hangot? ä vetett egy pillantÀst alulrÂl çbelra.
çbel becsukta a szem¢t, ´sszeszorÁtotta a fogait... fÀradtan engedelmeskedett, aztÀn
odasz¢delgett az ablakhoz, ¢s amilyen erûsen csak bÁrta, nekinyomta a homlokÀt a hüv´s ¡veglapnak:
Oh Lord, won't you buy me a colour TV?
k´vek... K´vek, ameddig a szem ellÀt. Valahol k´z´tt¡k parÀnyi fekete pont: egy lÀny.
K¢ts¢gbeesetten jÀrkÀl fel-alÀ, nem tudja, mit csinÀljon, kihez forduljon, mÀr Ãton
kellene lennie a kislÀny fel¢... A percek mÃlnak... egy k¢z fogja meg hÀtulrÂl a k´ny´k¢t... ´sszerezzent:
ä Az eleje nem London. Csak egy-k¢t k¢pet csinÀlt itt. ä Norman Àllt mellette, a
f¢ny fel¢ tartva a nedves filmtekercset. ä Megn¢zed?
ä Csak ha megmondod, hogy kell-e.
ä TÁz font. ä Norman a kez¢be nyomta a filmet. ä Na jÂ, tizenkettû.
çbel sÂhajtva fordult vissza az ablak fel¢.
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A sajÀt mosolytalan, elgy´t´rt arca
a DominikÀnusok hÁdja, a Temze
egy utcai p¢nzvÀltÂ: az ¡vegablak m´g´tt a pultra borulva alszik a feh¢r inges alkalmazott
egy hosszÃ hajÃ fiÃ (lÀny?) befel¢ tolja egy OFF-LICENCE ajtajÀt, a lÀbÀt f¢lig eltakarja egy elsuhanÂ fekete taxi
a Big Ben a Westminster Bridge felûl
egy f¢rfi az ¢g fel¢ lendÁt egy hintÀzÂ kislÀnyt egy kertben, a hÀtt¢rben egy versenyker¢kpÀr egy Trabant elej¢nek tÀmasztva
a lÀny elfedi a karjÀval a szem¢t, ahogy kil¢p egy ajtÂn, a feje felett egy nagy tÀbla
nyÃlik oldalra: IBOLYA PRESSZñ... m´g´tte-alatta egy mÀsik felirat: E¹TV¹S
KLUB
egy kalapos lÀny egy asztalra, talÀn egy kocsma, egy presszÂ asztalÀra k´ny´k´lve:
igyekszik elfojtani a nevet¢s¢t, a szÀja sarkÀban szÁvÂszÀl
ugyanaz az asztal, de a kalapos lÀnybÂl csak egy keskeny szelet lÀtszik; k¢t fiÃ: k¢t
vigyorgÂ, valÂszÁnüleg r¢szeg arc
az egyik im¢nti fiÃ bohÂckodva-grimaszolva Àll egy templom elûtt; a templom mellett, az Ãttesten egy csuklÂs busz halad el, az utca tÃloldalÀn f¡ggûleges reklÀmfeliratt´red¢k: VILLAM...
a lÀny ugyanott, oldalra hajtott fejjel, ´sszefüz´tt karral; galambok r´ppennek fel
elûtte; a hÀtt¢rben most kivehetû a teljes felirat: VILLAMOSSçG
egy magas, testes ¢s egy alacsony lÀny Àll egy k´vekkel k´rbekerÁtett f´lddarabon,
egy fa t´v¢ben, m´g´tt¡k egy Zsiguli meg egy Trabant...
çbel Normanre pillantott; az arcÀbÂl kifutott a v¢r. ä Van egy cigarettÀd? ä mondta
elhalÂ hangon.
ä Csak nincs valami baj?
Norman odas¢tÀlt a n¢ger lÀnyhoz; ahogy lehajolt a k´r´mlakkos ¡veg mellett heverû cigarettÀsdoboz¢rt, belecsÂkolt a nyakÀba, ¢s a lÀny kuncogni kezdett.

HalÀsz T¡nde

MISSZIñS LELETEK, 1994
Tavaly a granadai çgoston-rendben a lelki gyakorlat idej¢n szakadatlan lelki szÀrazsÀg
tikkasztott. San Juan de la Cruzba kapaszkodtam, egyetlen vigaszomba, aki nevet ad
a m¢lakÂrnak, sût igen ¡dv´snek tartja a l¢lek sivatagÀt. Napi tizenk¢t ÂrÀt Àjtatoskodtam, k´vetve a szeml¢lûdû szerzetesek napi programjÀt, persze ¢n csak a rÀcs elûtt
a hajÂban lehettem, mÁg a profik a kÂruson szent elszigetelts¢gben a vend¢gtûl ¢s a
gyakorlatvezetû paptÂl, akivel rendszerint egy¡tt eb¢deltem f´nt a lokutÂriumban a
dupla rÀcs elûtt. ºgyes kis k´z¢pkori szerkezettel kiforgattÀk nek¡nk bel¡lrûl az ab-
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roszt meg az eb¢det. Szerzetes barÀtnûimet nem lÀthattam, csak a hangjukat hallhattam. Padre Juan, az andalÃz pÀter, az apÀcÀk gyÂntatÂja ¢lveteg mÂdon falatozott a
f´ls¢ges andalÃz ¢telekbûl, k´zben vicceket mes¢lt. HarsÀnyan hahotÀzott, s beszÂlt a
forgÂ-tÀlalÂ keskeny r¢s¢n ä m¢g egy szeletk¢t abbÂl a bÀrÀnys¡ltbûl, madre, igazÀn
remek volt. A nûv¢rek rajongtak az ¢letvidÀm pÀter¢rt, az ÀldoztatÂ rÀcsnÀl el-elkaptÀk Juan atya pÀrnÀs kez¢t, ¢s csÂkkal illett¢k.
DormitÂriumom a patiÂra n¢zett, s bÀr rÀcs is volt meg f¡gg´ny is, n¢ha bekukkanthattam az illatos k´z¢pkori kertbe; a k´zep¢n mÂr sz´kûkÃt; a kÀvÀjÀra telepedtek
le az AugustinÀk ¡d¡l¢si idûben, amikor napi tÁz percre felf¡ggeszthett¢k a nonstop
adorÀciÂt, ¢s kedv¡kre tÀrsaloghattak. Egy gy´ny´rü fiatal lÀny, akit kilestem a rÀcs
m´g¡l, m¢g akkor sem besz¢lgetett, hanem Àtszellem¡lt arccal àtÃlÂrÀzottÊ, a hetedik
rÂzsaf¡z¢r¢t mondta aznap. Addig sziszegtem neki, hogy a Superiora hÀta m´g´tt
odasettenkedett, ¢s k¢rdûn rÀm n¢zett: mondd, faggattam, mi¢rt folyton MÀriÀval
foglalkozol? Tekintete rÀm sugÀrzott, ¢s odasÃgta, nekem az Atya tÃl kem¢ny, a Szüzanya segÁt, hogy a k´zel¢be f¢rkûzhessek; azzal gyorsan a kezembe nyomta kedvenc
szentj¢nek, San Rafaelnek, a nemr¢g kanonizÀlt, szint¢n spanyol trappistÀnak Saber
Esperar cÁmü k´nyvecsk¢j¢t. °reztem, t¡relmetlennek tart, ez¢rt biztat Rafael t¡relmes
vÀrakozÀsÀval. Egy hÂnap mÃlva padre Juan kivitt a madridi buszhoz, ¢s barÀtsÀgosan, hosszan integetett utÀnam. Beletemettem az arcom a forgÂtÀrcsÀn ¢rkezett mimÂzacsokorba, ¢s kÂkadoztam a k¢nyelmetlen ¡l¢sen. A majdnem ´tszÀz kilom¢teres
utat kietlen, inkÀbb sz¡rke, mint ez¡st´s olajfaligetek k´z´tt teszi meg a busz.
A legsivÀrabb szakaszon egyszerre utol¢rt a kegyelem. Azonnal torkoskodni kezdtem, sz¡rcs´ltem a Jelenl¢tet. Mintha harmadikos tanÁtÂ n¢nim diktÀlt volna tollbamondÀst, tagoltan, lassan: àMenj el a gyarmataimra, EurÂpÀban ´rd´gi k´r van, nem
lÀthatod a jÂt ¢s a rosszat tisztÀn... Kett¢vÀgattak, ¢s a hitetlenek sorsÀra juttatnak...
vesszû, pont... Hallgass rÀm...Ê ä Azt hittem, megûr¡ltem, ki szÂlhatott hozzÀm, talÀn
szeg¢ny KÀroly, az ¹t´dik, merthogy ¢ppen az Escorial mellett hÃztunk el, a megszent¡lt hatalmaskodÂ vagy maga az ör, szem¢lyesen. Nem tudtam.
Madridban ÂriÀsi erûket ¢reztem magamban, ¢s felvettem a kapcsolatot a latinamerikai missziÂs k´zponttal.
*
Santiago, az Andok katlanÀban fuldoklÂ f¡stk´d´s nagyvÀros EurÂpÀnak slampos,
D¢l-AmerikÀnak unalmas. A j´vendû katek¢tÀkat oktatom a nemis¢g kereszt¢ny ¢rtelmez¢s¢re. A t¢ma az eg¢sz kontinensen tabu. Besz¢lni nem szabad rÂla, ez¢rt a lÀnyok szÂ n¢lk¡l teherbe esnek, a hÁmek n¢mÀn kereket oldanak. A fiÃs mamÀk azzal
ijesztgetik fiaikat, hogy a lÀnyok szem¢remajkaibÂl hegyes fogak Àllnak ki, ¢s leharapjÀk a fiÃk pingÀjÀt. A lÀnyoknak m¢g ennyit sem mondanak.
A tanÁtvÀnyaim meg vannak d´bbenve a bibliai id¢zeteimen. Mintha ¢n talÀltam
volna ki ûket. Az °nekek ¢nek¢t pirulva hallgatjÀk, ¢s mikor a BibliÀra hivatkozva
visszautasÁtom mind a vadromantikus, mind a platonikus szerelmet, t´bben megbotrÀnkoznak, ¢s tÀvoznak. Sz¢p lelk¡k van, ¢s tûle teljesen f¡ggetlen¡l mük´dû, mohÂ
test¡k... Anima separata... CsodÀlkozom, hogy egy olyan kontinensen, ahol az ûs´k
templomot emeltek a fallosznak, mi¢rt nem lehet megszentelni ezt a t¢mÀt.
Amikor a menstruÀciÂrÂl besz¢lek, a legt´bben vihognak; k¢t novÁcia, akit j´vendû
rendje Áratott be a kurzusra, t´bbet nem jelenik meg. Viszont mindenkinek tetszik,
hogy a szerelem s´t¢t verem. SzÂ szerint fordÁtom a verset. Sikere van a s´t¢ts¢gnek,
a Biblia tÃl jÂzan... Kedves ´reg spanyol pap principÀlisom biztat, kitartÀs... De mit
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mondjak a fogamzÀsgÀtlÀsrÂl? Egyre t´bb a gyerek, ¢s ¢heznek... El kell tussolni a
k¢rd¢st, mint a VatikÀn is, v¢dekezni nem szabad, de mindig a kisebb rosszat kell vÀlasztani a nagyobb helyett. Spanyolul: mayor mal, menor mal...
Egy hÂnap mÃlva lek´sz´n´k, helyesebben elfogynak a tanÁtvÀnyaim. UtolsÂ nap
mÀr csak egyetlen fiÃ marad, lÀthatÂan boldog, hogy magunkra maradtunk, ¢s azt
mondja, egyfolytÀban kÁvÀntalak, amikor besz¢lt¢l. Mikor talÀlkozhatunk? Menor
mal...
*
A chilei indiÀnokat, a mapucs¢kat, mapudungunul a f´ld fiait a spanyolok araukÀnoknak keresztelt¢k Àt, b´mb´lû hullÀmoknak, merthogy meggyült a bajuk a keresztel¢ssel, illetve inkÀbb a hÂdÁtÀs gyorsasÀgÀval. Pedro de ValdÁvia k´tetnyi panaszos
levelet Árt a kirÀlynak, az ´rd´g´t magÀt festette le a mapucs¢k szem¢ly¢ben. Vesztes¢geit sorolvÀn ¡v´lt a sorokbÂl, hogy p¢nzt, fegyvert ¢s Ãjabb katonÀt kunyerÀl az
udvartÂl. A kirÀly, az akkori, hitte is, nem is, de az¢rt nem szÀllt hajÂra, mint ez a
mostani, JÀnos KÀroly, aki tavaly jÀrt SantiagÂban, de amikor a mapucse tÀncosok
hÁr¡l vett¢k, ki elûtt kell cuecazniuk vagy verni¡k a kultrunt, nyomban kereket oldottak a fûvÀrosbÂl, ahovÀ mÀs ¡r¡ggyel csalogattÀk el ûket.
Chile d¢li r¢sz¢n ¢l ez az ismeretlen eredetü indio; van, aki a g´r´g´kh´z hasonlÁtja
ûket, mÀsok szib¢riai eredetünek gondoljÀk szokÀsaik, tÀltosaik miatt. Amikor a kapucinusok megjelentek t¢rÁteni az apÀcÀikkal, az ¢g leÀnyait elraboltÀk a f´ld fiai. TovÀbbi sorsukrÂl nem tudunk, de, Ãgy tünik, a missziÂ nem volt tÃl sikeres errefel¢;
pedig a mapucse spirituÀlisabb n¢p a kontinens t´bbi ûslakÂjÀnÀl, nem k¢szÁt igazÀn
pompÀzatos tÀrgyakat, de k´rmeszakadtÀig ragaszkodik szent f´ldj¢hez, bÀrmely
mostoha is az idûjÀrÀs arrafel¢.
AraukÀnia fûvÀrosa Temuco, itt jobbÀra urbanizÀlt mapucs¢k ¢lnek, az igaziak a
k´rny¢ken redukciÂkban, ami cseppet sem decensebb a rezervÀtumnÀl.
Az IndiÀn Int¢zetben nem kisebb ¢s nem r¢gibb feladattal szeretn¢nek megbÁzni,
csupÀn annyival, hogyan lehetne a katolikus dogmatika elvont fogalmait meg¢rtetni
a mapucs¢kkal, akiknek nyelv¢ben m¢g az esû szÂ sincs meg, csak bû esû, szemerk¢lû
esû, silÀny esû, ¢s ezekre mÀs ¢s mÀs, m¢g hangzÀsÀban sem hasonlÂ kifejez¢st hasznÀlnak. Az OltÀriszents¢ggel nincs baj, mert azt a szÂ szoros ¢rtelm¢ben lenyelik, J¢zussal sem, aki lÀtvÀnyos, aranyos templomokban f¡gg, ¢s v¢rzik ideÀt, HispÀnamerikÀban. Soha senki sem tudott szÁvbemarkolÂbb J¢zust faragni a gyarmatosÁtÂnÀl. Az
indiÀn szÁve megszakad lÀttÀra, valÂdi hajÀt simogatja, a kez¢t beleteszi ¢lethü seb¢be,
igazi t´visbûl vagy kaktuszt¡sk¢bûl k¢sz¡lt koronÀjÀt bÀmulja, ¢s patakzik a k´nnye.
Csak hÀt a SzenthÀromsÀg meg a Szeplûtelen FogantatÀs! Spanyolul k´nnyebb absztrahÀlni, a magyar is tiltakozik ellene egy kicsit, de a mapucse v¢gk¢pp. A Tüzf´ldig
kellett rohannom, hogy megtanuljam a mapucs¢ktÂl, hogy elvonni annyit jelent, elvenni, kiszipolyozni. J¢zus se absztrahÀl soha, azt mondja: °n vagyok, egyetek ¢s vegyetek.
A feladatot tÃl neh¢znek Át¢lv¢n visszautasÁtottam, ¢s m¢g aznap r¢szt vettem egy
modernista pap segÁts¢g¢vel egy nguillatunon, a legnevesebb mapucse szertartÀson,
ami ¡nnep¢lyes k´ny´rg¢st jelent, idûnk¢nt esû¢rt vagy ezÃttal az esûs ¢vszak v¢g¢¢rt,
mert az ¢vi nyolc hÂnapos esûz¢stûl kirohad a vet¢s. K¢t napig tartott a meghatÂ ceremÂnia, mÀsnap m¢gis dûlt az esû. Na, gondoltam, Ngenechen, aki nem teremtû,
csak gondviselû isten, nem hallgatta meg a mapucs¢kat. Elballagtam az ÂriÀsi sÀrban
a lonkÂhoz, a t´rzsfûn´kh´z. A lonko feles¢ge, mikor a f¢rje kimegy, jajvesz¢kelve
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k´zli, hiba csÃszott a szertartÀsba, mert v¢letlen¡l fekete lovat k´t´ttek feh¢r helyett
az Àldozati karÂhoz, ami ¢ppen az ellenkezûj¢t jelenti.
Amikor a szeg¢nyes rucÀban elfogyasztottuk a kem¢ny kakasp´rk´ltet, ¢s k´z´sen
elimÀdkoztunk egy MiatyÀnkot, majd mapudungunul k´ny´r´gt¡nk Csauhoz, az
AtyÀhoz, kis¡t´tt a nap. Ngenechen inchin Meumley. Isten veletek van.
*
þztem ´rd´g´t SantiagÂban tavaly is a nyomornegyedben, sz¡ks¢ghelyzetben, magyarul, a MiatyÀnkkal. A szenteltess¢kn¢l mÀr takarodott kifele a d´g. K´lt´ttem hozzÀ
magyarÀzatot is, ami a helybeli pl¢bÀnos szerint teolÂgiailag is elfogadhatÂ: àHa f¢lsz,
kilyukad a tested, ¢s a lyukon mÀszik be az ´rd´g.Ê A magyar erûteljes ´rd´güzû nyelvnek bizonyult a chilei nyomornegyedben, viszont a perui ChucuitÂban, n¢gyezer m¢ter magasban, a Titicaca-tÂ partjÀn nem hatott. Gyertyaszentelû NapjÀn menek¡ltem
ide a k´zeli tartomÀnyi fûvÀrosbÂl, PunÂbÂl, ahol ÂriÀsi az etnikai kevered¢s: aymara,
kecsua, kreol ¢s feh¢r ¢l itt egy¡tt, ¢s a Gyertyaszentelûkor rendezett tarka processziÂba mindenki belecsemp¢szi a maga ´rd´g¢t. Gyertyaszentelû Boldogasszony
tisztelete, amikor a hÂdÁtÂkkal meg¢rkezett AmerikÀba, gyorsan elterjedt az Ãj kereszt¢nyek k´z´tt. A Szüzanya nagym¢rt¢kben segÁtette az evangelizÀciÂs munkÀt a gyarmatokon; hacsak a litÀniÀban elsorolt tulajdonsÀgaira gondolunk, ¢rthetû, hogy mindenki megtalÀlta benne a mÃltjÀt ¢s szinkretista jelen¢t.
Amikor a SzüzanyÀt PunÂban februÀr mÀsodikÀn huszonn¢gy vÀlogatott aymara
leg¢ny kicipelte a templombÂl a p¡sp´ki kar vez¢nylet¢vel, utÀna a szÂ szoros ¢rtelm¢ben elszabadult a pokol. A soros etnikumnak megfelelû ´rd´gi maszkban tÀncolt
utÀna a megbabonÀzott t´meg, hol rezesbanda fÃjta hÀtul, hol csarangÂ szÂlt, sÁpoltak,
doboltak, kurjongattak. Szeg¢ny Szent MihÀly is elûker¡lt, ¢s szelÁd igyekezettel csapkodott a szÀrnyÀval ¢s a kardjÀval, hÀtha siker¡l egy kis rendet teremtenie a rettenetes
sÀtÀnfiak k´z´tt. TÁz napig tartott az ´rd´gi karnevÀl, de m¢g nagyb´jt elsû vasÀrnapjÀn sem lehetett hallani az evang¢liumot a templomban, mert m¢g mindig harsÀnyan
farsangolt odak¡nt az ´rd´g.
Az ´rd´g´k elûl menek¡ltem, mint mondtam, a k´zeli aymara faluba, ChucuitÂba,
az ¡nnep harmadnapjÀn. TÃlzÀs n¢lk¡l kijelenthetem, a vilÀg legszebb, csaknem elhagyott koloniÀlis faluja ez a Chucuito.
Lefek¡dtem egy lakatlan hÀzban, rengeteg lÀmatakarÂ alÀ, amit a falu papja k´lcs´nz´tt. °jszaka, itt az Andok jeges fennsÁkjÀn bel¢m bÃjt az ´rd´g, mert elkezdtem
f¢lni. Reggelre kirÀzott a hideg, ¢s negyven fokra f´lsz´k´tt a lÀzam. Szomsz¢dom,
egy jÂt¢t aymara metodista pr¢dikÀtor imÀdkozott f´l´ttem, ¢s valami csodafûzettel
nyakon ´nt´tte az ´rd´g´t, amitûl nyomban eltakarodott. Egy¢bk¢nt a pÀsztort egyszerüen ¢s magyarosan Nyaknak hÁvtÀk, de ebbe nem akarok r¢szletesebben belebonyolÂdni, mert akkor eszembe jut, hogy n¢hÀny tüzf´ldi indiÀn t´rzs csaknem magyarul besz¢l. Ilyen megszÀllottakkal mÀr talÀlkoztam, ez nem az ¢n t¢bolyom, n¢zz¡k
inkÀbb tovÀbb az ´rd´g´t! Az ´rd´g csak ideiglenesen takarodott ki belûlem, mÀsnap
visszat¢rt: rÀzott, eltorzÁtott, h´r´gtetett. Nyak tehetetlen¡l szeml¢lte vergûd¢semet,
azt hiszem, lemondott rÂlam, ¢s mint jÂravalÂ szektÀs, nem viselte el a sikertelens¢get,
rÀhagyott az ´rd´gre. A helybeli pap szint¢n farsangolt valahol.
Szenved¢sem negyedik ¢jszakÀjÀn megjelent Àlmomban ´rd´gi maszkjÀban az
egyik falubeli, ¢s jÂindulatÃan figyelmeztetett, jÂ lesz, ha od¢bbÀllok innen, mert a
gonosz erûk ´sszeesk¡dtek ellenem. HÀromszÀz ¢ve elüztek innen, mes¢lte, de k´zben
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eszembe ´tl´tt, olvastam ¢n is rÂla, egy franciskÀnust. JÂl megvert¢k, aztÀn rÀk´t´tt¢k
egy szamÀrra, ¢s lezavartÀk az Àllatot a hegyrûl.
Hirtelen megjelent elûttem a barÀt, amint ¢rkezik. Rem¢lte, megpihenhet ebben
a faluban a hosszÃ Ãt utÀn. Odalent a szents¢ges tÂ, az inkÀk sz¡lûhely¢vel, a Nap
sziget¢vel, odaf´nt a gy´ny´rü falu. Kaptatott vidÀman felfele a barÀt, de egyszerre
belebotlott az AlkirÀly KincseshÀzÀba. Errûl mit sem tudott. Don Pedro Antonio Fernandez de Castro Andrade, az alkirÀly itt tÀrolta a sok rablott kincset, mint mondta,
tÀvol az ismert helyektûl.
Megborzongott a barÀt, de kedves lÀmÀk legel¢sztek a f¡ves utcÀkon, ¢s v¢rv´r´s
kaktuszok virÁtottak a kûkerÁt¢seken, ettûl Ãjra nekibÀtorodott. SzÀz m¢tert is mÀszhatott felfele, zihÀlt a l¢gritkasÀgtÂl a magasban, mikor csÃnyÀn megbotlott, de gyorsan le¡lt, rÂzsaf¡z¢rt hÃzott elû a csuhÀjÀbÂl, ¢s elmondott a dicsûs¢gesbûl egy tizedet,
csak aztÀn kÀszÀlÂdott fel, ¢s folytatta a kapaszkodÀst.
Hirtelen ÂriÀsi hÁmvesszû meredt a szeme el¢. Preinka fallikus templom romjaira
bukkant. Vagy szÀz fallosz trÂnolt a k¡l´nlegesen ´sszeillesztett kûfalak k´z´tt. A barÀt
ilyesmirûl sohasem hallott. T¢rdre esett, ¢s megpillantotta az ´rd´g´t. Gyors exorciÂs
sz´veget mormolt, mert azt hitte, kÁs¢rt¢s. Forgatta a szem¢t, de nem tünt el a lÀtvÀny.
MeglÀtott egy bÀrÀnykÀt, a szelÁd jÂszÀg lÀtvÀnya kicsit enyhÁtett a r¢m¡let¢n. Az ´rd´g
d¢libÀbja lehet, gondolta, de engem nem riaszt vissza a patÀs, azzal baktatott tovÀbb
felfele a templomt¢rre. Mes¢lt¢k neki, hogy a templomban van egy J¢zus, ferences
ruhÀban, szamÀron.
A klasszikus koloniÀlis fût¢ren mÀr vÀrta a barÀtot az ´rd´g´k csapata. °ppen Gyertyaszentelû volt. Mindegyik etnikum a maga maszkjÀt viselte. Amikor meglÀttÀk a barÀtot, hÃszan rohantak rÀ egyszerre, kÁgyÂkez¡kkel ¡tlegelt¢k, macskahÀjjal kenegett¢k, aztÀn durvÀn rugdalni kezdt¢k. Szent MihÀly tehetetlen¡l pirult a hÀtt¢rben.
A barÀt szÂtlanul szenvedett az ör¢rt. çjultan k´t´zt¢k a szamÀr hÀtÀra. Szent Ferenc szamÀrnak hÁvta a sajÀt test¢t, ez jutott esz¢be, amikor magÀhoz t¢rt az ¡get¢stûl.
çt´lelte a meleg, barna jÂszÀg nyakÀt ¢s megcsÂkolta: Eridj, szamÀr, eridj.
Menek¡ltem ¢n is mÀsnap reggel.
Peru, 1994
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NagysÀgos J¢kely ZoltÀn egyetemi hallgatÂ Ãrnak
Budapest II. LorÀntffy Ãt 3.

Kedves ZolikÀm,
k´sz´n´m leveledet ¢s a Prot. Szeml¢t. Ne haragudj, hogy n¢mi k¢s¢ssel vÀlaszolok:
k´zben a Bakonyban t´lt´ttem k¢t hetet Tatay Sanyi barÀtomnÀl, ¢s csak pÀr napja
¢rkeztem haza.
°des reformÀtus-cerberus KomÀm, ki kell ÀbrÀndÁtanom T¢ged: ¢n bizony evang¢likus vagyok, anyÀm pedig katholikus, ¢s engem legalÀbb annyi rokonszenvszÀl
kapcsol a katholicizmushoz, mint a protestantizmushoz. A protestantizmusban a kopÀr kem¢nys¢get szeretem, a katholicizmusban pedig ¢ppen ennek az ellenkezûj¢t: a
barokk gazdagsÀgot, a bonyolultsÀgot, a gÂtikusan-szilÀrd ¢s merev konstrukciÂt, a
hierarchiÀt, l¢pcsûzetess¢get. A protestantizmus igazabb, a katholicizmus nemesebb
¢s müv¢szibb. Emberi szempontbÂl az igazsÀgnak, müv¢szi szempontbÂl a hazugsÀgnak van nagyobb ¢rt¢ke. A protestantizmus az egy¢nis¢g vallÀsa; a katholicizmus a
t´megeket fegyelmezû arisztokratizmus¢, t´bb benne a n¢pbutÁtÀs, vagyis kollektÁvebb, ¢s sejtjei k´z´tt nagyobb a tapadÀs. ä K¡l´nben vallÀsos embernek tartom magamat, bÀr nagyon kev¢s lelki-szÀl kapcsol akÀr a kereszt¢nys¢ghez, akÀr mÀs vallÀshoz; talÀn a quakerek teljes dogmÀtlansÀga Àll hozzÀm legk´zelebb. Nem hiszek Istenben, hanem tudom, hogy van Isten; tudom, hogy van vilÀgot-kormÀnyzÂ erû, hiszen
magunk is r¢szei vagyunk ennek az erûnek, vagyis Istennek.
Azt k¢rded, hogy ûr¡lt vagyok-e? K¢rlek sz¢pen: ha szÁn-normÀlis voln¢k, akkor
nem Árn¢k verseket, vagy legalÀbbis hiÀba Árn¢k; az a k¡l´nbs¢g teszi k´ltûv¢ az embert, ami a t´bbiektûl elvÀlasztja. Voltam mÀr idegorvosi kezel¢s alatt is. K¡l´nben a
h¢tk´znapi ¢letben nagyon nyugodt ¢s meggondolt vagyok; szeretem a k´nnyü tÀrsasÀgot, fl´rt´t, n¢ha kis iddogÀlÀst; az à¢rt¢kes emberekÊ-et ¢s komoly t¢mÀkat nem
bÁrom sokÀ; gy´nge testalkatÃ ¢s neuraszt¢niÀs vagyok, de amellett el¢g szÁvÂs ¢s
edzett, szeretek 30-40 kilom¢tert jÀrni egy nap, k¡l´n´sen hegyvid¢ken, fûleg az Alpokban, ha mÂdomban Àll; n¢ha f¢l ¢vig nem Árok semmit, de ha egyszer nekifekszem,
akkor a f¡lem se lÀtszik ki belûle; el¢g jÂ gazda vagyok ¢s el¢g jÂ disznÂkereskedû. ä
Itt k¡ld´m egy f¢nyk¢pemet; k¡ldj Te is, jÂ?
K´sz´n´m versedet. Olvastam sokkal jobbakat is Tûled, de az¢rt nagyon meg´rvendeztetn¢l vele, ha, mint Árod, nekem dedikÀlnÀd. Apropos: nem volna kedved egy
csomÂ versedet elk¡ldeni hozzÀm, a mÃltkor Àltalam k¡ld´tt ÁrÀsok viszonzÀsÀul? saj-
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nos, el¢g kev¢s versedet ismerem (a Napkeletben ¢s az öj AntholÂgiÀban olvastam
n¢hÀnyat), de azok majdnem mind nagyon tetszettek.
Tatayval fogunk a nyÀron bicikli-tÃrÀkat csinÀlni. Nincs kedved csatlakozni? ¹lel
Sanyi.
Cs´nge, 1935. mÀj. 24.

2
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
P¢cs, Anna u. 1.

NagysÀgos J¢kely ZoltÀn k´ltû Ãrnak
Budapest II. LorÀntffy Ãt 3.

Kedves ZolikÀm,
sz¢gyen-gyalÀzat, hogy csak most Árok, miutÀn egy kÀrtyÀn megs¡rgett¢l. Lapodat
P¢csre k¡ldt¢k utÀnam. ä Hidd el, hogy mÀr r¢gÂta, ÃgyszÂlvÀn minden nap akarok
Árni; csak az a baj, hogy mindeddig puszta szÀnd¢k maradt. HÀt ¢n k´zben elker¡ltem
P¢csre, beiratkoztam f´ldrajz szakos b´lcs¢sznek, k´zben hosszÃ ideig torokgyulladÀsos voltam, ¢s a jÂ ¢g tudja, m¢g mi minden nem t´rt¢nt... hÀt bocsÀss meg, ¢s ne
neheztelj, tulajdonk¢ppen csak ezt akartam mondani.
Ha van idûd ¢s kedved, n¢zz le egyszer hozzÀm P¢csre, lehetûleg hosszabb idûre;
szÀllÀs ¢s ellÀtÀs nem probl¢ma. Rem¢lem, hogy mÃltkori egy¡ttl¢t¡nk megism¢tlûdik. Sz¢p hely ez a P¢cs, legalÀbbis magyar viszonylatban; ¢rdemes lej´nn´d. K¢t t´r´k
mecset, hegyek a vÀros k´zep¢n, k´r´s-k´r¡l erdûk, çrpÀd kori dÂm, patina stb. ä
írj, Kom¢, ¢s Ág¢rem, most ¢n is f¡rg¢bb leszek. írn¢k most t´bbet is, de igen fÀzom
¢s Àlmos vagyok, mert hajnal van mÀr. A fejem olyan, mint egy szivacs, egy rendes
mondatot nem bÁrok ´sszehozni. ä Novemberben alighanem megsz¡l´m a mÀsodik
versesk´nyvemet; Te is babÀzhatnÀl mÀr egyet. ä °desanyÀd kez¢t csÂkolom, testv¢reidet ¢s a szombatos tÀrsasÀgot szÀmtalanszor ¡dv´zl´m. ¹lel barÀtod
We´res Sanyi.
1935. okt. 29.
CÁmem: P¢cs, Anna u. 1.
Ui. M¢giscsak Àt kellett j´nn´m mÀsodik papirosra. ä írj min¢l elûbb! ä Bizisten, Te,
sz¢gyellem, hogy levelem ennyire megk¢sett, ¢s nemcsak sz¢gyellem, hanem... de
nincs szÂ rÀ, hogy mi az a ànemcsakÊ, legalÀbbis a magyar nyelvben nincs. ¹lel sz¢gyenkezû komÀd
Sanyi.
MÀsodik versesk´nyvemet ä A Ký

°S AZ EMBER.

Versek. (Budapest), 1935. Nyugat.
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3
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
SÀsd, Baranya m.
[A postab¢lyegzûn: SÀsd,
1935. dec. 7.]

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
Budapest II. LorÀntffy u. 3.
BaÀr-Madas leÀnynevelûint¢zet

Kedves ZolikÀm,
k´sz´n´m leveledet. Nem tudom, mi okod volt orrolÀsra; levelem legf´ljebb az¢rt volt
furcsa, mert zavarban voltam hosszÃ ¢s f´l´tte modortalan (de azt hiszem, haragra ¢s
bizalmatlansÀgra okot nem adÂ) nem-ÁrÀsom miatt; meg akartam Árni Ãjra a mÃltkori
levelemet, mielûtt elk¡ldtem Neked, de aztÀn m¢gse tettem, mert akkor m¢g zavartabb lett volna.
Mindenekelûtt: gratulÀlok a dr. titulushoz. Mint magad is tudod, egy po¢ta, Ãgy,
ahogy van, meglehetûsen szÀnalomram¢ltÂ ¢s ¢rtelmetlen valaki; Ágy nek¡nk sokkal
inkÀbb sz¡ks¢g¡nk van, mint a rendesebb egy¢neknek, eff¢le megt¢vesztû betükre a
nev¡nk mell¢. BÀrcsak mÀr ¢n is ott tartan¢k, ahol Te! Egy k´ltû, ha semmi mÀs, csak
k´ltû, emberileg nem k¡l´nb a cigÀnypurd¢nÀl.
Most a nagybÀtyÀm¢knÀl vagyok, SÀsdon, egy Baranya megyei jÀrÀssz¢khelyen; nagyon szeretek itt, az ember visszacs´ppenik valami hÀborÁtatlanul antik tÀblabÁrÂ-hangulatba. N¢gy unokanûv¢rem ¢l itt (most csak az egyik van otthon), egyik szebb, mint
a mÀsik; ¢s m¢g valami 1880-as ¢rtelemben v¢ve is jÂlneveltek. Nagyon szeretem ezt
az ¢letet, itt tudom ¢rezni olyan intenzÁven PannÂniÀt, mint Te Erd¢lyt. Mint ezek az
enyhe ¢s finom dombok, mik ¢vezredek halottjait hordjÀk magukban: a felszÁn csupa
simasÀg, eredetis¢gn¢l ¢rt¢kesebb banalitÀs, Ãri sz¢ps¢g; a m¢lye csupa bomlÀs ¢s trag¢dia. Itt ¢rezni tudom, hogy ¢n se lÂgok a levegûben, ¢n is valahova tartozom.
¹regem, k´sz´n´m Pestre-invitÀlÀsodat. Egyelûre kollokvÀlnom kell; k¢sûbb pedig
jobban szeretn¢m, ha inkÀbb Te n¢zn¢l meg P¢csett. Ha ezen a vid¢ken egy¡tt t´lten¢l
velem 2-3 hetet, nem felejten¢d el, garantÀlom. ä GratulÀciÂdat k´sz´nve, °desanyÀd
kez¢t csÂkolva, Tieidet k´sz´ntve minden jÂt ¢s ´lel
Sanyi.
í - r - j!
Ui. Most, a borÁt¢k leragasztÀsa utÀn jutott eszembe, hogy Kiss TamÀs, debreceni theolÂgus (tudod, kirûl van szÂ; mondtad ¢s mondta, hogy Árt Neked) ¢rtesÁtett, hogy
karÀcsonytÀjt lapot indÁt àSzÀmadÀsÊ cÁmen, ¢s engem bÁzott meg, hogy Tûled, K¢pestûl ¢s m¢g n¢hÀnytÂl szÀmÀra k¢ziratot k¢rjek. Hogy csatlakozol-e lapjÀhoz, tetsz¢sedre bÁzom; k´zelebbi f´lvilÀgosÁtÀst nyÃjtani rÂluk nem tudok. Tudom, hogy Kiss
´r´mmel beleegyezne, ha indÁtvÀnyoznÀm neki, hogy Te, Makkai Laci meg ¢n bel¢pn¢nk hozzÀ szerkesztûknek; ¢s, term¢szetesen, az ÃjsÀg szellemi irÀnyÁtÀsÀban r¢szt
venn¢nk. Meg fogom ¢rdeklûdni a fiÃtÂl, hogy kikkel egy¡tt csinÀlja a dolgot, mi az
anyagi hÀttere stb. ArrÂl a tervemrûl, hogy Kiss, Te, Makkai ¢s ¢n, n¢gyen szerkeszten¢nk a lapot, teljesen egyenlû beleszÂlÀsi, anyag-rostÀlÀsi stb. joggal: egyelûre nem
Árok neki. Mit szÂlsz Te ehhez a tervhez? Tudod, ideje volna, hogy nemzed¢k¡nk v¢gre egy rendes orgÀnumot csinÀljon magÀnak; Kiss tehets¢gesen-indulÂ ember, ¢s azt
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hiszem, alkalmas adminisztratÁv szerkesztûnek; a probl¢ma tulajdonk¢ppen csak ott
van, hogy a kellû p¢nzbeli megalapozÀs megvan-e. Ha àn¢gyhatalmi tervÊ-em megvalÂsulna, magunknak is k¢ne elûfizetûket gyüjten¡nk, mert semmi ¢rtelme, hogy a
harmadik szÀm utÀn elhallgassunk; nemzed¢ki ÃjsÀgot csak Ãgy ¢rdemes csinÀlnunk,
ha aztÀn nem hagyjuk bebukni. ä írj errûl. ¹lel mÀsodszor is
WS

4
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
P¢cs, çgoston u.

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
Budapest II. LorÀntffy u. 3.
BaÀr-Madas leÀnynevelûint¢zet

Kedves ZolikÀm,
k´sz´n´m leveledet. ä Betegen d´gledezek mÀr hÀrom hete P¢csett, az ´rd´g tudja,
meddig tart m¢g. KarÀcsonyra se utazhattam haza.
JÂl teszed, hogy verseidet ´sszerendezed; ideje mÀr, hogy Te is kiadj egy k´nyvet.
AdtÀl ki disszertÀciÂt? ¢s mit? ä ¹r¡l´k, hogy Nektek is tetszik Kiss TamÀs¢k debreceni
mozgalma. Azt hiszem, àviribus unitisÊ ¢p dolgot csinÀlhatnÀnk belûle. ä A ProtestÀns
Szemle r¢sz¢re mell¢keltem verseket. K¢rlek, ha lehet, a mÀr megjelent k¢t versem
honorÀriumÀt k¡ldesd el a mostani cÁmemre: P¢cs, çgoston u. 5. ä Az egyetemi k´nyvtÀrban szoktam olvasni a Prot. Szl¢t, lÀttam benne k¢t versemet; a finn balladÀval kapcsolatban nem j´tt valamif¢le visszhang FinnorszÀgbÂl? ä Sok versedet olvastam Ãjabban; legjobban az à¡res a fejedelem iskolÀjaÊ tetszett, gy´ny´rü dolog, sz¢tÀgazÂ ¢s
m¢gis egys¢ges. ä °n most nem-igen Árok; lÁrÀm aranyere, Ãgy lÀtszik, lassankint v¢gk¢ppen begyÂgyul. Vagy az is lehet, hogy csak aff¢le t¢li Àllapot ez. ä Mi ÃjsÀg arra
NÀlatok? Ha nem voln¢k beteg, Ãgy hiszem, ebben a hÂnapban ¢n is f´lutazn¢k a
fûvÀrosba; de talÀn Ágy is àmuszÀjÊ lesz, rem¢lem. ä Nem bÁrok ma m¢g levelet se Árni;
szÀraz a fejem, mint a deszka, bel¡l meg mint a kifacsart szivacs. ä °desanyÀdnak k¢zcsÂkomat, testv¢reidnek ¡dv´zletemet jelentem. Az eg¢sz csalÀdnak (T¢ged is bele¢rtve, ha a t´bbiek nem ellenzik) boldog Ãj¢vet kÁvÀn, leveledet vÀrja ¢s sokszor ´lel
Sanyi
P¢cs, 1936. jan. 6.
Ui. A mell¢kelt versek k´z¡l a àHoldkÂros biciklistaÊ r¢gi, de m¢g nem jelent meg
sehol; àA kû ¢s az emberÊ cÁmü pedig megjelent a k´nyvemben, de mÀshol nem. A
t´bbi vers 1934ä35-bûl valÂ.
H¹LGY-ARCK°P
A haja sz¡rke, itt-ott sÀrga m¢g,
arca k´v¢res ¢s kem¢nyen Àrnyalt,
szeme f¢l¢nken k¢rdû ¢s ravasz,
alakja sz¢tfolyt. De valaha sz¢p volt,
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hÁres leg¢nyek marakodtak ¢rte.
HovÀ lett megye-szerte megcsodÀlt
elutasÁtÂ, b¡szke mosolya?
Ma mÀr a f¢rje is goromba hozzÀ
s unottan issza a bÀj s´prej¢t,
akÀr a nyÀrban izzadÂ paraszt
cser¢pkorsÂbÂl az Àllott vizet.
We´res SÀndor.
H´lgy-arck¢p ä We´res SÀndor: EGYBEGYþJT¹TT íRçSOK 1ä3. anyagÀban nem szerepel. A HOLD¢vszÀma a tartalomjegyz¢kben: 1930.

KñROS BICIKLISTA

5
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor, passenger of
5/S Conte Rosso, Bombay,
British India

Monsieur dr. J¢kely ZoltÀn ¢crivain, professeur
Budapest II. LorÀntffy u. 3.
Hongrie, Europe
Piroscafo

LLOYD TRIESTINO
Kedves ´regem, nem tudom, mit gondolhatsz rÂlam, hogy sz¢p ¢s kedves ajÀnd¢kodra csak most billentem a f¡lemet. Hogy çdÀmtÂl ¢s °vÀtÂl kezdjem a dolgok elmondÀsÀt: keleti utazÀsom elûtt n¢hÀny nappal, otthon Cs´ng¢n el¡ld´g¢ltem a dÁvÀnyon
egy d¢lutÀnt, ¢s folyton az forgott a fejemben, hogy ugyan mikor jelenik meg a k´teted, ¢s vajjon milyen lesz ä aztÀn egyszerre csak megj´tt a posta, ¢s vÀratlanul meg¢rkezett a k´nyved. FurcsÀn hangzik, de sajÀt k´nyvem megjelen¢s¢t sose vÀrtam akkora szeretettel, mint a Tiedet. Akkor Cs´ng¢n az elutazÀsom elûtti napokban kezdtem kritikÀt Árni az à°jszakÀkÊ-rÂl, ¢s Ãgy gondoltam, hogy m¢g otthonrÂl bek¡ld´k
egy p¢ldÀnyt belûle a Nyugatnak ¢s egyet Neked ä aztÀn utazni kellett, m¢g mielûtt
a bÁrÀlat elk¢sz¡lt volna. GenovÀban, NÀpolyban voltam, aztÀn Egyiptom ¢s Kelet-Afrika k´rny¢k¢n cipeltek, Ágy nem volt idûm a kritikÀt befejezni; most az arab ¢s indiai
vizeken nyugalmasan t´lt´ttem n¢gy napot, ¢s elk¢sz¡lt az iromÀny, de nem lett olyan,
mint amilyennek szerettem volna. így a Nyugatnak be se k¡ld´m: itt mell¢kelem
egyetlen p¢ldÀnyÀt. Ha Ãgy tetszik, juttasd el bÀrmelyik ÃjsÀghoz; ha meg nem vagy
vele megel¢gedve, hasznÀld el eg¢szs¢g¡gyi c¢lokra, el¢g puha papÁrra Ártam. K¢rlek,
hogy rendkÁv¡li k´r¡lm¢nyeimre valÂ tekintettel bocsÀsd meg k¢sedelmemet; hidd
el, hogy Ãgy objektÁve, mint szubjektÁve nagy ¢rt¢k nekem a müved, ¢s melegen k´sz´n´m; itt BengÀlia alatt nem is lehetne valamit hidegen k´sz´nni. HÀt ¢n vÀndorÃtra keltem, a àConte RossoÊ olasz hajÂ visz Bombayba, ColombÂba, Singaporeba,
ManillÀba, Sanghaiba meg m¢g n¢hÀny helyre, aztÀn ÀllÁtÂlag vissza is hoz, nehogy
szem¢lyem elveszt¢se folytÀn kÀrt szenvedjen a magyar parnasszus. Kellemes apathia
ringatÂzik bennem, a k¢nyelem nagy, a hûs¢g nagy, a munka semmi, ¢s valahogy teljesen kÁv¡lÀllok most mindenen. Ezt a levelet a hajÂ dohÀnyzÂjÀban Árom, ¢s holnap
Bombayban fogom f´ladni, holnap ¢rkezem oda; egyelûre olaszok, kÁnaiak ¢s egy¢b
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nÀciÂbeliek ny¡zs´gnek k´r¡l´ttem. ä Ha a NyugatnÀl m¢g nincs kritika a k´nyvedrûl
HalÀsz GÀbor vagy mÀs-valaki tollÀbÂl, esetleg juttasd oda az eny¢met. Ha nem sajnÀlsz 2 pengût ¢s nem tudom hÀny fill¢rt rep¡lûposta-b¢lyegre, Árj valamelyik cÁmemre kritikÀm sorsÀrÂl ¢s egyebekrûl; csak rep¡lûpostÀn k¡ld´tt lev¢l ¢rkezhetik olyan
hamar, hogy r´vid szÀrazf´ldi tartÂzkodÀsaim alatt k¢zhez kaphassam. FebruÀr 1-ig
f´ladott lev¢l a k´vetkezû cÁmen jut hozzÀm: W. S., passenger of 5/S Conte Rosso (Manila trip), Sanghai, 170. Kiangse Road, Lloyd Triestino. FebruÀr 5-ig f´ladott lev¢l:
Hongkong, Queens Building, Lloyd Triestino. Febr. 14-ig: Singapore, 3ä1 Collier
Quay, Ll. T. 18-ig: Colombo, Prince Street, L. T. 22-ig: Bombay, Nicol Road Ballard
Estate, L. T. Rendes postajÀrattal 3-4 h¢t alatt ¢rkezik a lev¢l. ä Fene-jÂ egy ilyen utazÀst csinÀlni; szÀnd rÀ egyszer Te is Magadat. MÀrc. 15. tÀjÀn ¢rkezem haza. K´z´s
szerepl¢s¡nk´n, sajnos, nem jelenhettem meg, ¢rthetû okbÂl; pedig szerettem volna
v¢gre mÀr K¢pessel is megismerkedni. El¢gg¢ zürzavaros lev¢l ez, de itt okosabb nem
telik tûlem. Sok sikert, sz¢p verseket, minden jÂt kÁvÀnok; korcsolyÀzz vÁgan, amÁg ¢n
itt bifsztekk¢ ¢gek. ¹lel
Sanyi
1937. jan. 19.
°JSZAKçK ä J¢kely ZoltÀn elsû k´tete. Budapest, 1936. Mikes Kelemen Akad¢mia kiadÀsa.

6
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor gazdasÀga
Cs´nge Vasmegye
[Nyomtatott fejl¢c.]

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
a Mikes Akad¢mia tagja
Budapest II. LorÀntffy Ãt 3.
BaÀr-Madas int¢zet

Kedves ¹regem,
kÀr, hogy Bombayba Árt leveledet csak most, utÂlag kaptam meg: milyen jÂ lett volna
ott vÀlaszolni rÀ, tele friss ¢lm¢nyekkel. Az Ãt bizony nagyon sz¢p volt, de korÀntsem
annyira romantikus, mint gondolod. Egyszer ugyan majdnem agyonvertek, de nem
kalÂzok, csak soffûr´k, ManilÀban. De eg¢szen mÀs vilÀg az, mint a mienk: cifra fahÀzak kÂkuszpÀlmÀk k´zt, rettentû hûs¢gben; hatkezü SivÀk, leprÀsok, pompÀs autÂÃt
Ceylonban ¢s tûle jobbra-balra dzsungel, majmok ¢s tarka madarak a fÀkon; meztelen
szinghal vademberek, jÀmborak ¢s primitÁvek. KÁnai pagoda, benne t¢rdig-lÂgÂ szem´ld´kü szent szobor. Legszebbek a philippino tagalog lÀnyok, meg a mesztic nûk; sz¢p
nûk¢rt ManilÀba menj, forrÂ d´g´k, mint az istennyila.
K´sz´n´m, hogy kritikÀmat beadtad Babitsnak. GratulÀlok HalÀsz GÀbor cikk¢hez.
TÀvoll¢tem alatt ¢rkezett a Makkai-szerkesztette k´nyv 5 p¢ldÀnya; mivel csomagolÂpapÁrja a k¡ldû cÁm¢vel elveszett, nem tudom, kitûl kaptam ¢s kinek k´sz´njem meg,
Neked-e, Makkai Lacinak-e, mÀsnak-e. Nagyon ´r¡l´k ennek a k´nyvnek, pompÀs
gyüjtem¢ny. KÀr, hogy a Mikes-k´rtûl eddig k¢nytelen voltam tÀvolmaradni. Mikor
tartsak sz¢kfoglalÂt? °s kinek k´sz´njem meg az antolÂgiÀt? HÀlÀs voln¢k, ha ezekrûl
tudatnÀl. °jf¢l utÀn van. Minden jÂt, ´lel komÀd
Sanyi
1937. Àpr. 2.
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KritikÀmat beadtad Babitsnak ä Megjelent: Nyugat, 1937. I. 228ä229. o. ä GratulÀlok HalÀsz GÀbor
cikk¢hez ä HalÀsz GÀbor: A LíRA ELLENFORRADALMA. Nyugat, 1937. I. 293ä298. o. ä Makkai-szerkesztette k´nyv ä öJ MAGYAR K¹LTýK II. ¹sszeÀllÁtotta Makkai LÀszlÂ. (A tanÁtÀs probl¢mÀi.) ä
Mikes-k´r ä A Mikes Kelemen Akad¢mia F¡si JÂzsef ¢s HorvÀth B¢la lakÀsÀn mük´d´tt a BenczÃr utcÀban. Tagjai voltak: Cs. SzabÂ LÀszlÂ, Devecseri GÀbor, F¡si JÂzsef, GogolÀk Lajos,
HalÀsz GÀbor, Hevesi AndrÀs, HorvÀth B¢la, HorvÀth Tibor, Jankovich Ferenc, J¢kely ZoltÀn,
Kerecs¢nyi Dezsû, K¢pes G¢za, KolozsvÀri Grandpierre Emil, Makkai LÀszlÂ, Sût¢r IstvÀn,
Szentkuthy MiklÂs, Szerb Antal, TakÀts Gyula, Tolnai GÀbor ¢s We´res SÀndor.

7
K¢pes levelezûlap
J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
Budapest
Nemzeti MÃzeum, Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr
Kedves ZolikÀm szeretettel gondol RÀd egy kis villoni kocsmÀbÂl ¢s ¢letbûl s a nagy
dÂm Àrny¢kÀbÂl
TakÀts Gyuszi
¹regem, P¢csrûl Árok, egy kiskocsmÀban lakunk Gyuszival, villoni k´rnyezetben, ÀllandÂ botrÀnyok ¢s kalandok k´zepette. Melyhez hasonlÂ lyÂkat [sic!] kÁvÀn
We´res Sanyi.
1938. febr. 13.
A cÁmz¢s TakÀts Gyula k¢zÁrÀsÀval.

8
Levelezûlap
Fa: TakÀts Gy. & We´res S.
VersgyÀr R.-T. P¢cs, Zsolnay u. 2.

J¢kely ZoltÀn k´ltû Ãrnak
Budapest IV.
Nemzeti MÃzeum, Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr

Kedves ZolikÀm,
´r´mmel vettem lapodat. Tegnap Ártunk Neked Gyuszival, no Árunk Ãjra. Valaki emlÁtett valamit, hogy nem-tudom-mi¢rt orroltÀl rÀm; mi a fene volt az? Valami àsajtÂ¡gyetÊ emlegetett, nem tudom, mi lehet az. Kicsit Àzottan (belsûleg Àzottan) Árok, az¢rt
dadogok Ágy. ¹lel hÁv barÀtod
Sanyi.
Ke-ke-kedves Zo-zoli-kÀm! T´k-t´k-¢letesen jÂl ¢rezz¡k magunkat, de azt hiszem,
akÀrmilyen ap-ap-rÂzva da-da-dadognÀm el e sorokat, akkor is elûbb el¢rne HozzÀd,
mint a Te soraid az ¢n he-hehepe hu-hu-hupÀs hÀzamba. Szemk´zt j´n egy n¢gykei
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rekü autÂ (ez komolyan Ágy van). [Ez a mondat We´res SÀndor k¢zÁrÀsÀval.] Az¢rt
m¢g csak t¡relmesen vÀrom soraidat, amÁg kijÂzanodunk, bizonnyal megkapom. Szeretettel ´lel
T. Gyuszi

9
K¢pes levelezûlap
[A postab¢lyegzûn:
Cs´nge, 1938. Àpr. 3.]

Ngs. J¢kely ZoltÀn Ãrnak, ÁrÂ
Budapest
Nemzeti MÃzeum, Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr

Kedves ZolikÀm!
Itt vagyok Cs´ng¢n, ahol erûs b´jti szelek fÃjnak. Szeretettel ´lel
Tatay Sanyi
¹lel haverod
We´res Sanyi.
A cÁmz¢s Tatay SÀndor k¢zÁrÀsÀval.

10
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor gazdasÀga
Cs´nge Vasmegye
[Nyomtatott fejl¢c.]

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
Budapest 80.
Nemzeti MÃzeum, Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr

Kedves ZolikÀm,
minthogy igen r¢g nem lÀttalak, legalÀbb lev¢llel f´lkereslek. Mi van Veled? K´teted
Âta n¢hÀny hatalmas versedet olvastam; a àNagy t¢li ¢jÊ ¢s fûleg az a hegyvid¢ki elm¢lked¢s, azt hiszem, f´l´tte Àll a korÀbbi ÁrÀsaidnak is, legf´ljebb a àCsillagtoronybanÊ cÁmü foghatÂ hozzÀjuk. Alig hinn¢m, hogy az elûtt¡nk-jÀrÂ nemzed¢kben (SzabÂ
Lûrincet kiv¢ve) vitte volna valaki annyira, mint Te, mÀr mostanig is. De mintha ritkÀn
verselegn¢l; talÀn reg¢nyÁrÂ periÂdusod van? Vagy a halott csontok utÀn az eleven
nûi csontok foglalnak le nagym¢rt¢kben?
TakÀts Gyuszi Árt valamit, hogy Te neheztelsz rÀm amiatt, mert ¢n neheztelek RÀd
az¢rt, hogy Te neheztelsz rÀm azon okbÂl, mert ¢n stb. stb. HÀt ¢n minderrûl mindeddig semmit se tudtam; azt hiszem, egyik¡nknek sincs oka rÀ, hogy orroljon a mÀsikra. L¢gy szÁves, vilÀgosÁts f´l, mirûl van itt szÂ tulajdonk¢ppen.
MagamrÂl nem sok ÁrnivalÂm van. Most kell majd v¢geznem az egyetemen, ûsszel;
egyetlen programom a nyÀrra, hogy el akarom k¢szÁteni a disszertÀciÂmat. SzÁvesebben menn¢k utazni, vagy szÁvesebben dolgozn¢k a Gilgames eposz f´ldolgozÀsÀn, aminek negyedr¢sz¢t (kb. 600 sort) mÀr elk¢szÁtettem. ä D´glûd´m; vers ¢s egy¢b sz¢p-

1042 ã We´res SÀndor huszonk¢t levele J¢kely ZoltÀnnak, 1935ä1947

irodalmi nyavalya ritkÀn telik tûlem. Lehet, hogy f¢l ¢ven bel¡l megjelenik a harmadik
versgyüjtem¢nyem. ä P¢csett el¢g aktÁv r¢szt vettem az ottani Janus Pannonius irodalmi tÀrsasÀgban; tervbe vett¡k, hogy T¢ged is letrombitÀlunk Pestrûl, hogy olvass
f´l verseket egy irodalmi esten. Rem¢lem, benne vagy. ValÂszÁnüleg megint TakÀts
GyulÀval fogsz egy¡tt szerepelni, mint KaposvÀrott.
Most sz¢p cs´ngei este van. Bogarak r´pk´dnek k´r¡l´ttem, ¢s egyenesen rÀm n¢z
az elsû csillag. Az alkonyi felhûk a VatikÀn szÁn¢ben t¡nd´klenek, k¢k ¢s sÀrga szÁnben,
nyilvÀn az eucharisztikus kongresszusra valÂ tekintettel.
Igaz is: a Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrbÂl Ártak, hogy az egyik k´nyvem hiÀnyzik onnan ¢s
k¡ldjem be. Ezt a jelen levelemmel egyidejüleg k¡ld´m.
írj MagadrÂl. T´ltsd kellemesen a nyarat ¢s Àldjon meg DamÀsek isten. ¹lel
Sanyi.
Cs´nge, 1938. mÀj. 27.
El akarom k¢szÁteni a disszertÀciÂmat ä A VERS SZºLET°SE. MEDITçCIñ °S VALLOMçS cÁmmel jelent
meg 1938-ban. ä harmadik versgyüjtem¢nyem ä A TEREMT°S DICS°RETE. Versek. (P¢cs), 1938. Janus
Pannonius TÀrsasÀg.

11
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor gazdasÀga
Cs´nge Vasmegye
[Nyomtatott fejl¢c.]

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
Budapest
Nemzeti MÃzeum, Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr

Kedves ZolikÀm,
´r´mmel vettem leveledet, ´r¡l´k, hogy tisztÀzÂdott a f¢lre¢rt¢s. Nem tudom, honnan
szedted azt, hogy rÀd nehezteltem az¢rt, mert HalÀsz megdics¢rt T¢ged ¢s f¢lvÀllrÂl
emlÁtett engem. Hol volna ebben a k´vetkezetess¢g, hiszen nem Te Ártad a cikket, ¢s
egy cikk miatt csak annak szerzûj¢re lehet haragudni. De HalÀszra sem haragszom:
kritikai k´teless¢g¢t teljesÁtette, mikor ûszint¢n Árta meg a v¢lem¢ny¢t. BÀrcsak minden magyar kritikus mindenkivel kapcsolatban mindig ennyire ûszinte volna. ä Ezennel ¡nnep¢lyesen megÁg¢rem egyszer s mindenkorra, hogy ha Paul Val¢ry, Rabindranath Thakur ¢s Ibn Szaud fejedelem, megtoldva Shakespeare, Goethe ¢s Dante
megid¢zett szellem¢vel, egyes¡lt erûvel lekritizÀlnak engem, akkor se fogok TerÀd
haragudni ¢rte.
K¢rded, mik a terveim? Egyelûre le akarok doktorÀlni, aztÀn majd k´r¡lszimatolok, hogy hol kaphatok ÀllÀst. AmÁg a diploma k¢szre nem aszalÂdik, addig mÀr nem
k¢sz¡l´k semerre. Verset nem Árok, nû nincs: a disszertÀciÂmmal vergûd´m, fene-lassan haladok vele, mert nem vagyok szokva a prÂzaÁrÀshoz.
A Napkelettel kapcsolatos tervedben szÁvesen benne lenn¢k. Egyelûre ugyan nem
tudn¢k semmif¢le k¢ziratot k¡ldeni, legf´ljebb r¢gi pocs¢k dolgokat. ä Leveledbûl lÀtom, hogy csalÀdi Àllapotod antiszemita; ¢n meg mÀr Ãgy vagyok, hogy igazÀn nem
tudom, a zsidÂkat unom-e jobban, vagy az antiszemitizmust. K´ny´k´m´n j´n ki a
zsidÂk¢rd¢s; inkÀbb ezer zsidÂt, mint m¢g egy antiszemita szÂt.
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PÀrisi tervedhez sikert kÁvÀnok. K´sz´n´m sz¡leim irÀnti ¢rdeklûd¢sedet, hÀlisten
megvannak eg¢szs¢gben. AnyÀm ¡dv´zlet¢t k¡ldi.
Rem¢lem, lÀtlak m¢g Cs´ng¢n is. A mostani nyÀrra, sajnos, nem invitÀlhatlak, mert
el vagyok foglalva a doktori disszertÀciÂmmal valÂ v¢szes k´zelharccal. SzÁvesebben
t´lten¢m Veled az idût, mint ezzel a papÁrt´meggel.
Sz¡leidnek tiszteletemet k¡ld´m. R¢gi barÀtsÀggal ´lel
We´res Sanyi.
Cs´nge, 1938. jÃn. 4.
De HalÀszra sem haragszom ä A LíRA ELLENFORRADALMA cÁmü HalÀsz GÀbor-cikkrûl van szÂ, amely
a Nyugat 1937-es ¢vfolyamÀban lÀtott napvilÀgot a k´vetkezû szerkesztûi megjegyz¢s kÁs¢ret¢ben: àEzt a cikket annak hangsÃlyozÀsÀval bocsÀtjuk a nyilvÀnossÀg el¢, hogy az pusztÀn ÁrÂjÀnak a v¢lem¢ny¢t k¢pviseli. A szerkesztûk m¢g nem tartjÀk el¢rkezettnek az idût arra, hogy a legfiatalabb k´ltûgenerÀciÂra n¢zve a kritikus rangsorozatot prÂbÀljon megÀllapÁtani, s Ãgy ¢rzik, hogy az ´sszehasonlÁtÀsok sÃlyos
igazsÀgtalansÀgra vezethetnek. Nem mulaszthatjuk el ez alkalombÂl k¡l´n is felhÁvni a figyelmet a fiatal
We´res SÀndor k¡l´n´s tehets¢g¢re, mely m¢g kiszÀmÁthatatlan meglepet¢seket hozhat azoknak, akik a magyar lÁra j´vûje irÀnt ¢rdeklûdnek. (Babits MihÀly jegyzete.)

12
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
Cs´nge, Vas m.

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
Budapest II. Fill¢r u. 16. II. 2.

°des ¹regem,
most ¢rkeztem haza P¢csrûl, ¢s nagy meglepûd¢ssel fedeztem f´l az ÁrÂasztalomon az
esk¡vûi ¢rtesÁt¢sedet. Hirtelen nem is tudok t´bbet kiny´gni, mint hogy Mindkettût´knek rengeteg boldogsÀgot kÁvÀnok. Legy¢l sokkal szerencs¢sebb ¢s boldogabb,
mint Shelley, Petûfi ¢s a t´bbi fiatal k´ltûf¢rj-elûd´k. ä Ha egyszer megint Pestre jutok,
f´lkereslek Ãj tanyÀdban. Addig is sokszor ´lellek.
Sanyi.
Cs´nge, 1938. okt. 19.
Esk¡vûi ¢rtesÁt¢sedet ä J¢kely ZoltÀn elsû hÀzassÀga Pasteiner °vÀval.

13
Lev¢l
[BorÁt¢kja elveszett.]
Kedves ZolikÀm!
JÂlesû ¢rz¢ssel k´sz´n´m meg a kritikÀdat. Nem a dics¢retnek ´r¡l´k, hanem annak,
hogy ¢ppen Te Ágy kiÀlltÀl az ¢n szeg¢ny absztrakt lÁrÀm v¢delm¢re. JÂlesik ¢reznem,
hogy emberi alkatunk bÀrmennyire k¡l´nb´zû is, van k´zt¡nk valami akaratlan
sorsszerü ´sszetartÀs, mint a kapu kariatidÀi k´zt, ¢ppolyan fatÀlis ¢s ´ntudatlan.
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R¢gen ÁrtÀl, ¹reg. Mi mindent csinÀlsz? LovÀsz Pali bÀcsi panaszkodott level¢ben,
hogy angolosan megl¢pt¢l a bandÀbÂl. ä Ami engem illet, most a doktorolÀs elûmunkÀlatait v¢gzem nagy gûzzel. AztÀn ha ledoktorÀltam, majd k´r¡lszimatolok a szükebb
vagy tÀgabb vilÀgban, hogy mi-fen¢hez is kezdjek.
Sietek bev¢gezni a levelet, hogy m¢g a mostani postajÀrattal elmehessen. Rem¢lem,
ha a doktorÀlÀsom utÀn megszabadultam a sietûs munkÀtÂl ¢s kapkodÀstÂl, lesz alkalmunk gyakrabban talÀlkozni.
A Baumgarten-dÁjat Te ¢rdemelted meg legjobban. De azt hiszem, a t´bbi n¢gy
fiatal is ki¢rdemelte. Szerintem az idei Baumgarten-dÁjkiosztÀs volt az ´sszes eddigiek
k´zt a legszerencs¢sebb ´sszevÀlogatÀsÃ.
Nejed ýnagysÀgÀnak k¢zcsÂk. Minden jÂt kÁvÀn ¢s ´lel szeretû barÀtod
Sanyi.
Cs´nge, 1939. febr. 2.
A kritikÀdat ä J¢kely ZoltÀn: A TEREMT°S DICS°RETE. WE¹RES SçNDOR VERSEI. Janus Pannonius
TÀrsasÀg kiadÀsa. Nyugat, 1939. I. 120ä121. o. ä az idei Baumgarten-dÁjkiosztÀs ä Az 1939. ¢vi
Baumgarten-¢vdÁjasok Farkas ZoltÀn, Ill¢s Endre, Jankovich Ferenc, J¢kely ZoltÀn, LaczkÂ G¢za, MolnÀr Kata, SzabÂ ZoltÀn voltak. Jutalmat kapott: B´z´di Gy´rgy ¢s Devecseri GÀbor.

14
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
Cs´nge, Vas m.

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn k´nyvtÀros, ÁrÂ Ãrnak
KolozsvÀr
Egyetemi K´nyvtÀr

Kedves ZoltÀnom!
K´sz´n´m, hogy RÂmÀban-jÀrtodban is gondoltÀl rÀm ¢s megk¡ldetted szÀmomra
Ãj versesk´tetedet. M¢g az elsû k´tetedn¢l is sokkal jobban tetszett, ezzel pedig nagyon
sokat mondok. Kritikai ¢rz¢kemet el¢gg¢ sokra tartom, ¢s nyugodtan merem ÀllÁtani,
hogy az àöj ¢vezred fel¢Ê-hez foghatÂt mindeddig nemzed¢k¡nkbûl m¢g senki sem
Árt, bele¢rtve a sajÀt k´teteimet is. A àVasvÀri PÀl nyomÀbanÊ, àSziklahimnuszÊ, àCsillagtoronybanÊ, àT¡cs´kÊ stb. nagy ¢s t´k¢letes versek; ¢s egy¡ttesen m¢g szebbek,
mint k¡l´n-k¡l´n, a k´nyved ´sszeÀllÁtÀsa is nagyon szerencs¢s. BÁzom benne, hogy
k´nyved m¢ltÂ elismer¢sre fog talÀlni; amennyiben nem volna Ágy, magam fogok akciÂba l¢pni mint m¢ltatÂ. ä °s igen kÁvÀncsi vagyok, hogy milyen terr¢numokra visz
majd a tovÀbbi utad lÁrÀban ¢s egyeb¡tt.
Eddig mÀr talÀn meg is ¢rkezt¢l ItÀliÀbÂl ¢s a Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrban talÀl a levelem. ä ºdv´sen cselekedn¢l, ha mÀr egyszer ÁrnÀl nekem; BarnÀbiel arkangyal bizonyosan a javadra ÁrnÀ a tÃlvilÀgon. Hogy vagy, mit csinÀlsz? mit Ársz, mik a terveid?
Fütetlen szobÀban, g¢mberedett k¢zzel Árom ezt a levelet. ä HÀt ¢n meg k´zben
ledoktorÀltam eszt¢tikÀbÂl a p¢csi egyetemen; ¢s lehet, hogy nemsokÀra Pesten ker¡l´k ÀllÀsba. Egyelûre egy m¢nkü-nagy ¢s szinte megÁrhatatlan verses drÀma-tetralÂgiÀn piszmogok. Nincs a leendû drÀmÀimban szÁnhely, se pedig idû; szem¢lyei teremtû-ûselvek, platÂni ideÀk, kozmikus erûk; a PÀrkÀk, Eros ¢s Psyche, Kronos stb. T´bb
mint szÀz sor mÀr k¢sz is a mÀsodik r¢szbûl.
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Minden jÂt kÁvÀnok erre a pocs¢kan indulÂ, de tÀn k´zben ¢szret¢rû 1940-es esztendûre. Feles¢ged ýnagysÀgÀnak ismeretlen¡l is k¢zcsÂkomat k¡ld´m.
M¢g egyszer is k´sz´n´m a müvedet. ¹lel komÀd
Sanyi.
Cs´nge, 1940. jan. 5.
Verses drÀma-tetralÂgiÀn piszmogok ä Elk¢sz¡lt darabja a THEOMACHIA (1938).

15
Lev¢l
[BorÁt¢kja elveszett. A lev¢lpapÁr fejl¢c¢n:
Janus Pannonius TÀrsasÀg, 1931.]
P¢cs, Majorossy Imre u. 8.
Telefon: 15-21

Mell¢klet:
20 db felb¢lyegzett nyomtatvÀny.
[We´res SÀndor k¢zÁrÀsÀval.]

Kedves ZolikÀm!
NemsokÀra megjelenik VÀrkonyi NÀndor Ãj irodalomt´rt¢nete. K¢rlek, ha a VajthÂantolÂgiÀban levû ¢letrajzi adataid kieg¢szÁt¢sre szorulnak, tudasd ûket vel¡nk. ä °s
arra k¢rlek, hogy a mell¢kelt nyomtatvÀnyokat k¡ldd sz¢t azoknak az erd¢lyi ÁrÂknak,
kik be kell hogy ker¡ljenek az irodalomt´rt¢netbe. Ugyanis az erd¢lyi ÁrÂkkal alig van
kapcsolatunk, ez¢rt k¢rn¢lek T¢ged erre.
Szerkeszt¡nk P¢csett egy folyÂiratot, àSorsunkÊ cÁmmel. K¡ldj verseket, vagy bÀrmi
mÀst. Valamelyes honorÀriumot is k¡ld¡nk ¢s lapp¢ldÀnyt.
Mi ÃjsÀg KolozsvÀrott? ¢n itt bele vagyok temetve mindenf¢le hivatali ¡gybe, ki
sem lÀtszom belûl¡k. ¹lel
Sanyi.
P¢cs, 1942
VÀrkonyi NÀndor Ãj irodalomt´rt¢nete ä VÀrkonyi NÀndor: AZ öJABB MAGYAR IRODALOM 1880ä1940
(Szeged, 1942).

16
Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
P¢cs, Szepessy u. 3.

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
KolozsvÀr
Egyetemi K´nyvtÀr

Kedves ZolikÀm!
Mindkettûnk hosszÃ hallgatÀsÀt megt´r´m egy lev¢llel. Lehet, hogy Te ÁrtÀl legutÂbb,
lehet, hogy ¢n; mit tudom, mit bÀnom. Kiestem a vilÀgbÂl, ¢s nem t´rûd´m mÀr semmivel.
Most az mozdÁt meg egy lev¢l erej¢ig, hogy nemr¢g megjelent P¢csett egy eg¢szen
remek versk´tet, Csorba Gyûzûtûl, àA hÁd panaszaÊ cÁmmel. ögy tudom, a napokban
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k¡ld´tt Neked p¢ldÀnyt belûle ¢s Szab¢dinak, Kiss Jenûnek, mÀsoknak is. Arra k¢rn¢lek, az erd¢lyi folyÂiratokban Árjatok rÂla ismertet¢st. ä °s ha lehet, a Term¢s ¢s
mÀs folyÂiratok r¢sz¢re k¡lden¢k majd ÁrÀsokat CsorbÀtÂl.
K´sz´n´m, hogy a Term¢sben egy eg¢sz csomÂ versemet k´z´lt¢tek. ¹r¡l´k ¢s
b¡szke vagyok rÀ, hogy NÀlatok szerepelhettem: ma k¢ts¢gkÁv¡l a Term¢s a legelevenebb, legdÃsabb-szellemü magyar sz¢pirodalmi orgÀnum, sokkal pezsgûbb, mint a
pesti folyÂiratok bÀrmelyike. Csak ez is Àt ne csÃsszon az à¢n n¢pi vagyok, ¢n n¢pi
vagyokÊ irÀnyba, a folytonos gesztikulÀlÀs, programossÀg, mindig ugyanazt hajtogatÀs
fel¢! Ilyen vesz¢ly ugyanis NÀlatok is fenyeget. Nem tudom, mif¢le ÀltalÀnos jÀrvÀny
ez ma.
Ha lehet, Árj. VÀrom vÀlaszodat. ä Most csak n¢hÀny napig leszek mÀr P¢csett, hazautazom egy hÂnapra Cs´ng¢re, sz¡leimhez. Ez¢rt leveledet àCs´nge, Vas megyeÊ
cÁmemre vÀrom.
M¢g egyszer is nagyon k¢rem, hogy Csorba Gyûzû k´tet¢t vegy¢tek szÀrnyatok alÀ.
ä Minden jÂt! ¹lel
Sanyi.
P¢cs, 1943. mÀj. 2.
A HíD PANASZA ä Csorba Gyûzû mÀsodik versesk´tete. ä Term¢s ä 1942 ¢s 1944 k´z´tt KolozsvÀron negyed¢venk¢nt megjelenû folyÂirat. SzÀmait a àmÀsodik erd¢lyi nemzed¢kÊ tagjai: Asztalos IstvÀn, B´z´di Gy´rgy, J¢kely ZoltÀn, Kiss Jenû, Szab¢di LÀszlÂ ÀllÁtotta ´ssze. KiadÂja,
Szentgerlicei Jakab Jenû k´nyvkereskedû Term¢s K´nyvek n¢ven k´nyvsorozatot is megjelentetett.
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Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
Cs´nge, Vas megye

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn k´nyvtÀros, ÁrÂ Ãrnak
KolozsvÀr
Egyetemi K´nyvtÀr

Kedves ZolikÀm!
Ne haragudj, hogy csak most Árok. Beteg vagyok, Àgyban fekszem mÀr mÀsf¢l hÂnapja,
¢s nemsokÀra alighanem beszÀllÁtanak a szombathelyi kÂrhÀzba. Ilyen k´r¡lm¢nyek
k´z´tt, sajnos, aligha tudok egyhamar Erd¢lybe eljutni, pedig m¢g sose jÀrtam ott.
K´sz´n´m kedves hÁvÀsodat, ¢s ha lehetne, meg is lÀtogatnÀlak. Szeretn¢k Veled megint egyszer talÀlkozni; sok sz¢p versedet olvastam az utÂbbi idûben, k´z¡l¡k legjobban tetszett a ganajhÀnyÂ szonett, meg Gozzano lepke-vers¢nek fordÁtÀsa. A Term¢sben k´z´lt drÀma-r¢szlet is nagyon tetszik: van lend¡lete, plasztikÀja ¢s Áze, kÁvÀncsi
voln¢k az eg¢szre. ä Meg az¢rt is szeretn¢m, ha meghÁvÀsodnak eleget tehetn¢k, hogy
Szab¢dit ¢s t´bbi tÀrsadat megismerhetn¢m; de hÀt egyelûre csak kÂrhÀzba mehetek
¢s ´r¡lhetek, hogy m¢g ¢lek, ha ugyan van ebben n¢mi ´rvendetes.
K´sz´n´m az Ãj Term¢st. íg¢rted, hogy Csorba k´tet¢rûl Árni fogtok bele, de bizony
hiÀba kerestem, egy f¢l sort se talÀltam rÂla.
Mikorra tervezed a k´ltûk gyermekkori verseinek antholÂgiÀjÀt? ki fogja kiadni ¢s
milyen terjedelemben? ä Mihelyt megint k¢tlÀbÃ b¡szke teremtm¢ny leszek, ´sszekeresem a gyerekkori verseimet ¢s elk¡ld´m Neked. 1925 elûttrûl csak hÀrom versem
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maradt meg, 1925-tûl kezdve viszont olyan t´meg, amit aligha ¢rdemes mind elk¡ldenem. K´r¡lbel¡l hÀnyat k¡ldjek ¢s mikorra?
Egyelûre itt k¡ld´k egy pÀrbesz¢des lÁrai verset; k¢rlek, Árd meg, hogy k´z´lhetitek-e a Term¢sben? °s Árd meg, mi a v¢lem¢nyed rÂla.
HÀla csodÀlatos memÂriÀmnak, m¢g nem feledtem el, hogy ¢vekkel ezelûtt Ág¢rtem
Neked n¢hÀny versk´tetet JancsÂ Adrienne r¢sz¢re, viszont ezen Ág¢retet nem teljesÁtettem. A cs´ngei hÀzban àA kû ¢s az emberÊ ¢s a àTheomachiaÊ cÁmü k´teteim vannak raktÀron. Ezekbûl, megfelelûk¢ppen dedikÀlva, a napokban k¡ldetek cÁmedre.
MeghÁvÀsodat m¢g egyszer is k´sz´nve, leveledet vÀrja ¢s sokszor ´lel
Sanyi.
Cs´nge, 1943. jÃl. 7.
GanajhÀnyÂ szonett ä A K°T SZONETT A MAGYAR IRODALOM ZIVATAROS ESZTENDEIBýL cÁmü kompozÁciÂ elsû darabjÀra utal, amelynek ¢ppen û, We´res SÀndor lehetett az ihletû modellje:

1
URBçNUS K¹LTý GONDJA
TakarÁtom a v¢n disznÂolat,
k´ny´kig vÀjkÀlok a vad mocsokban,
munkÀm a szem¢tnek s ganajnak roppant
istens¢ge elûtt vak hÂdolat.
M´g´ttem kandi kanmalac r´f´g,
s mÁg tÀvolÁtom ronda ¡r¡l¢k¢t,
g´rnyedt hÀtamra a tavaszi k¢k ¢g
ÀldÂan oszt sugaras ´r´m´t.
HÀnyom, kotrom a büzh´dt anyagot
s k¢rdem magamtÂl izzÂ munkalÀzban:
vajjon most mÀr el¢g n¢pi vagyok?
Vagy mÀr hiÀba, ¢ltem elhibÀztam?
S a n¢pi k´ltûk juszt is csak azok,
kik Pesten k´ltenek, a kÀv¢hÀzban ä?

2
N°PI K¹LTý BöJA
ºld´g¢lek egy pesti kÀv¢hÀzban,
hÀrom hete nem lÀttam a Napot
s nem bolyongtam a z´ldellû hatÀrban,
ha kell, ha nem, verset firkÀlgatok.
MÀr elolvastam k¢tszer ZarathÃzdrÀt,
hatszor bejÀrtam a Mücsarnokot,
otthonosak lettek a pesti utcÀk,
s vend¢g¡l lÀtnak finnyÀs szalonok.
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Bajszom megnyestem, k´rmeim ragyognak,
s t¢lvÁz idej¢n ä hej, sz¢passzonyok! ä
lÀbszÀram kurta alsÂban vacog.
De a kisk¢sit! Ezeknek a rothadt,
asszimilÀlt polgÀri ficsuroknak
hÂttom napjÀig bugris maradok.
1942
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Levelezûlap
Fa: We´res SÀndor,
Cs´nge, Vas m.

Ngs. dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
KolozsvÀr
Egyetemi K´nyvtÀr

Kedves ZoltÀnom, k´sz´n´m soraidat. TakÀts Gyuszi Árta, hogy immÀr hÀrman vagytok; biz ¢n azt se tudtam, hogy ketten vagytok, de Ágy szebb, hÀt mindenesetre gratulÀlok. ä V¢gre meggyÂgyultam ¢s szeptemberben Ãjra P¢csett hivatalnokoskodom. ä
K´sz´n´m, ha Csorba verseibûl k´z´lt´k. Ami pedig metafizikodramolettemet illeti,
nem baj, ha a legk´zelebbi szÀmbÂl a magas politika kiszorÁtja. Csak ha egyÀltalÀn nem
felel meg, akkor visszak¢rn¢m. ä ¹lel
Sanyi.
1943. aug. 20.
ImmÀr hÀrman vagytok ä UtalÀs a k´ltû akkor sz¡letett lÀnyÀra, J¢kely Adrienne-re. ä metafizikodramolettem ä Az ENDYMION .
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Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
Cs´nge, Vas m.

NagysÀgos dr. J¢kely ZoltÀn ÁrÂ Ãrnak
KolozsvÀr
Egyetemi K´nyvtÀr

Kedves ZoltÀnom!
HÀlÀsan k´sz´n´m a àM¢rf´ldek, esztendûkÊ-et. Sz¢p, szomorÃ, sÂvÀrgÂ versek: a leglÁrÀbb lÁra. Az emberi ¢rzelemvilÀgrÂl annyif¢l¢t Àrulsz el itt a magamfajta MarslakÂ
szÀmÀra, hogy k´teted alapjÀn ¢n is Árhatn¢k egy k´nyvet arrÂl: mik¢nt is ¢reznek,
vÀgyÂdnak, szenvednek az emberek ott messze, a F´ld´n.
Irigyellek, hogy a mai vilÀgban is ennyire ember tudsz maradni; ¢n bizony oszlÀsnak indultam, m¢g mielûtt kialakultam volna; Ãjabb ÁrÀsaim a cirkusz ¢s t¢bolyda k´zt
k¢peznek enyhe Àtmenetet.
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K´tetedben nagyon meg´r¡ltem egy r¢gi ismerûsnek, a àMoziban, hat¢vesenÊ
versnek. Legjobban tetszenek: àAd LycidamÊ, àVirÀgvasÀrnapÊ, àNaplÂt´red¢k II.Ê,
àNapbÂdulatÊ, àEsti sz¢lÊ, àLÀzÀr halÀlaÊ, àKicsi szamosi ÂdaÊ, àSeol ellenÊ. S talÀltam
n¢hÀny bübÀjos kis dalt benne: àýszi Nap csÂkjaÊ, à°nek a hÂbanÊ, àGeneviªve eml¢keÊ, àS¢ta a templomkertbenÊ, àEml¢k¡lÊ. De a t´bbi is sz¢p, mindegyik.
Ami engem illet, otthagytam p¢csi vÀrosi k´nyvtÀrosi ÀllÀsomat ¢s most Cs´ng¢n
foglalatoskodom apÀm gazdasÀgÀban. Fel¢tek mi hÁr?
Feles¢gednek, csalÀdodnak sz¢p Ãj esztendût, minden jÂt kÁvÀnok. Neked is boldog
Ãj ¢vet! ¹lel
Sanyi.
Cs´nge, 1943. dec. 24.

20
Lev¢l
[BorÁt¢kja elveszett.]
Kedves ZolikÀm,
k´sz´n´m, hogy gondoltÀl rÀm ¢s elk¡ldted az àAngalit ¢s a remet¢kÊ-et. Ez a müved
Àll hozzÀm legk´zelebb valamennyi k´z¡l ¢s nagyon tetszik, akÀr a àCsongor ¢s T¡ndeÊ. Csupa mozgÀs ¢s amellett csupa lÁrai t¡nd´kl¢s. Giraudoux hatÀsa nem ¢rzik rajta, de ezt csak azok a barmok kifogÀsolhatjÀk, akik nem tudjÀk, hogy minden müv¢szi
alkotÀs az elûzû müvek sorozatÀn ¢rlelûdik. Nem szolgaian utÀnoztad ût, hanem megtanultad tûle azt, amit megtanulni ¢rdemes, sût sz¡ks¢ges: ez nemcsak hogy nem hiba,
hanem er¢ny; mÀsok nyomÀn jÂl ¢rlelûdni sokkal nehezebb, mint vad-eredetinek lenni. Azt ellenben kicsit sajnÀlom, hogy versformÀul a jambust alkalmaztad, ahelyett
hogy egy ideillû Ãj formÀt alkottÀl volna. ä TalÀn siker¡lt megtalÀlnom a magyar mesejÀt¢k s talÀn a magyar drÀma alkalmas versformÀjÀt a g´m´ri siratÂ-asszonyok kÀntÀlÀsÀnak versformÀjÀban. íme egy ilyen siratÂ-¢nek r¢szlete:
J´jj, te feh¢r / homloku asszony,
nyujtod kezedet / sok sz¢p virÀggal.
Azt mondja: àM¢rt nem / segÁttek engem?Ê
Azt sÁrja: àKedveseim, / segÁtsetek rajtam.Ê
Vagyis: vÀltakozÂ szÂtagszÀmÃ sorok, a k´z¢pen erûsebb-gyeng¢bb cezÃrÀval. így
minden sor k¢t ¡temr¢szbûl Àll; egy-egy ¡temr¢sz szÂtagszÀma 4 szÂtag ä 6 szÂtag
k´zt vÀltakozik. Nem neh¢z versforma, amellett sz¢p, mert k´r¡lbel¡l az emberi l¢legzetv¢tel ritmusÀval azonos; ¢s tetsz¢s szerint tehetû gyorsabbÀ-lassabbÀ, nyugodtabbÀ-izgatottabbÀ, ahogy a tartalom menete kÁvÀnja. ä PrÂbÀld ki okvetlen¡l; azt hiszem, k´nnyen alkalmazni tudod.
MagamrÂl semmi jÂt sem Árhatok, mindenf¢le ¡gyem a levegûben tÀncol. Mi ÃjsÀg
arra Tifel¢tek? ¹lel
Sanyi.
Cs´nge, 1944. jÃl. 20.
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Lev¢l
K¡ldi We´res S.,
Sz¢kesfeh¢rvÀr,
Szabadmüvelûd¢si Fel¡gyelûs¢g,
Szent IstvÀn t¢r 7.

Dr. J¢kely ZoltÀn Ãrnak, ÁrÂ
Budapest VIII.
Nemzeti MÃzeum, Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr

Kedves ZolikÀm,
tegnapelûtti talÀlkozÀsunk Âta most Ãjra Sz¢kesfeh¢rvÀron vagyok, ahol most a szabadmüvelûd¢s keret¢ben mük´d´m. Illetve, csak prÂbÀlok mük´dni, mert m¢g csak
k¢t hete vagyok itt. A vÀroska sz¢p ¢s nyugalmas; egyelûre prÂbÀlok belehelyezkedni.
Szeretn¢lek megk¢rni egy szÁvess¢gre. Egy itteni kolleginÀmnak, aki az egyetem
k´zgazdasÀgi fakultÀsÀt szeretn¢ befejezni, sz¡ks¢ge volna k¢t tank´nyvre. NÀlatok a
Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀrban bizonnyal megvan ez a k¢t k´nyv. Elk¡ldhetn¢d-e cÁmemre?
Jelezve azt is, hogy mikorra juttassam vissza. ä A k¢t k´nyv a k´vetkezû: Kuncz ¹d´n:
Kereskedelmi ¢s vÀltÂjog (1943-as Ãjabb kiadÀs). ä Teleki PÀl: GazdasÀgi f´ldrajz.
àA fogak tornÀcaÊ-p¢ldÀnyt megkaptad-e mÀr az Egyetemi NyomdÀtÂl? ä Ha esetleg errefel¢ jÀrsz, ne ker¡lj el; tudok szÀllÀst is adni a mÃzeumban, ahol lakom; gyere
el hozzÀm Feh¢rvÀrra, sz¢p vÀros ¢s cs´ndesen el lehet d¡nny´gni itt.
CÁmem: Sz¢kesfeh¢rvÀr, Szabadmüvelûd¢si Fel¡gyelûs¢g, Szent IstvÀn t¢r 7. ä VÀrom ¢rtesÁt¢sedet ¢s ´lellek
Sanyi.
1947. jÃn. 9.
SÀndor az ¢n k¢r¢semet tolmÀcsolja. Ismeretlen¡l is elûre k´sz´n´m szÁvess¢g¢t. ºdv´zl´m
[AlÀÁrÀs: olvashatatlan nûi keresztn¢v.]
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Lev¢l
Fa: We´res SÀndor,
Sz¢kesfeh¢rvÀr, Szent IstvÀn t¢r 7.

Dr. J¢kely ZoltÀn k´nyvtÀros, ÁrÂ Ãrnak
Budapest V III.
Nemzeti MÃzeum, Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr

Kedves ZolikÀm, k´sz´n´m leveledet. Megfogadom kedves tanÀcsodat ¢s Tolnai GÀborhoz fogok fordulni a k´nyvek v¢gett, hivatalos k¢relemmel, mely a feh¢rvÀri szabadmüvelûd¢si fel¡gyelûs¢gtûl fog szÀrmazni.
SajnÀlom, hogy olyan biztosra Ág¢red, hogy nem fogsz meglÀtogatni semmik¢ppen
itt Feh¢rvÀron; sajnos, ¢n is majdnem olyan biztosra Ág¢rhetem, hogy nem megyek
mostanÀban Pestre, se a Balaton mell¢. Mikor itt olyan jÂkat unatkozom, hogy Ãjra
Árni kezdek az unalomtÂl ¢s a hûgutÀtÂl. Egyelûre m¢g csak k´nyvkritikÀkat, kis essay-f¢l¢ket ¢s leveleket. Ha a hûguta az ember fej¢re igen rÀesik, ettûl rettentûen megkomolyodik ¢s tudÂsf¢le lesz, nem k´ltû

SzakÀcs Eszter: Szegezd szembe az ¢jjel ã 1051

Ezt a virÀgot a nûk
m¢g meghagytÀk,
szeretettel ÀrnyÃjtom
Neked.
Minden jÂt
kÁvÀn ¢s ´lel
Sanyi.
Sz¢kesfeh¢rvÀr, 1947. jÃl. 15.
A leveleket J¢kely ZoltÀn leÀnyÀnak: P¢terfy LÀszlÂn¢ J¢kely Adrienne-nek ¢s We´res SÀndorn¢ KÀrolyi Amynak szÁves hozzÀjÀrulÀsÀval k´z´lj¡k, amely¢rt ezÃttal is k´sz´netet mondunk.

SzakÀcs Eszter

SZEGEZD SZEMBE AZ °JJEL
Szegezd szembe az ¢jjel
mezÁtelen vÀllad.
Ablakon Àt hÂbagoly-szÀrnyÃ
angyalok belÀtnak.
A diÂfa alsÂ ÀgÀn
sorban, szemk´zt ¡lnek.
HÀrtyÀs szemeik t¡kr´k,
szemedbe t¡kr´znek.
Rezzenetlen arccal ¡l
a jobb sz¢len GÀbriel.
A tÀrgyak megmoccannak.
Fel¢ indul a fotel.
Kocognak fogaid:
f´ldreng¢skor poharak.
A szoba kitÀgul, mÀr
nem ¢red el a falat.
ºres padlÂn kuporogva
minden Ázed reszket,
mint akit
nagy madarak csipegetnek.
Kelj fel, az¢rt is, kelj fel,
tÀrd sz¢jjel a spalettÀkat.
Szegezd szembe az ¢jjel,
szegezd szembe, te szeg¢ny, a vÀllad!
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FIGYELý

çSNI, çSNI, çSNI
RÀba Gy´rgy: KopogtatÀs a szemhatÀron. PrÂzaversek
Orpheusz, 1993. 88 oldal, 169 Ft
1
Ha Ãgy olvassuk ezt a fekete-feh¢r borÁtÂjÃ
k´nyvet, mint ¢let¡nk elsû ¢s utolsÂ k´nyv¢t,
akkor Ágy ´sszegezhetj¡k elsû ¢s utolsÂ tapasztalatunkat: ridegen vedlû, tulajdon Àllapotukat f´lajzottan figyelû, lassan ´nmagukra hurkolÂdÂ ¢s belsû fegyverzet¡kre b¡szke
sz´vegekkel szembes¡lt¡nk, s a prÂzaversekben egymÀsra torlÂdÂ ¢rz¢sek (elû¢rzetek ¢s
utÂ¢rzetek) lÀttÀn sajÀt bensû ¢let¡nk is szinte megk´zelÁthetetlenn¢ vÀlt, neh¢zkes mozgÀst, f´lbolygatott terheket ¢rz¢kel¡nk, mintha meg¢rkezt¡nk volna boldogsÀgunk vagy
boldogtalansÀgunk nullpontjÀra.
Mintha Àlomba mer¡ln¢nk.
°berÀlmunkban a k´nyv f¢lelmetes gesztikulÀciÂi m´g¡l egy ismeretlen ismerûs toppan el¢nk. Tudjuk, a barÀtunk û, bizonyosak
vagyunk benne, hogy ugyanazt a nyelvet besz¢li, mint mi magunk, talÀn lÀttuk is mÀr valahol a pesti utcÀk lomha rengeteg¢ben. KabÀtja szorosan begombolva, kez¢t k¢t gombr¢s k´z¢ rejti. K´zelebb l¢p¡nk, kezeln¢nk
vele.
Most mintha meg¡tk´zn¢k, habozÀs n¢lk¡l elfordÁtja arcÀt. Szabadkozik, mÀr indul
is.
S amint sarkon fordul, kicsusszan keze a
b¢l¢s alÂl.
Nem emberi k¢z. Egy karvaly karmai.
Hess!
F´l¢bred¡nk.
2
Egy k´ltû soha nem azt mondja, amit ki szeretne fejezni.
RÀba Gy´rgy szÀrazon h´mp´lygû, sürü

t´rl¢sekkel dolgozÂ sz´vegeinek s´t¢t hÀtter¢ben t¡st¢nt szembe´tlik, hogy itt egy ¢vtizedek t´rt¢nelmi-egy¢ni talajÀba hÀtrakapaszkodÂ tudat jeladÀsaival van dolgunk.
Csaknem mindegyik darab rendkÁv¡l kiterjedt vertikÀlis belsû memÂriakapacitÀssal rendelkezik, s az Àlomtev¢kenys¢g folyton valamilyen lehorgonyozÀsnak vagy kÁm¢letlen
visszazuhanÀsnak k´zvetÁtû anyagÀvÀ vÀlik.
Gondoljunk p¢ldÀul ezekre a sorokra: àOroszlÀns´r¢nybe takarÂdztam ¢vtizedeken Àt...Ê, àK¢t
r´vidnadrÀgos lÀb caplat az ¢vtizedek g´rgeteg¢ben...Ê, àçlmomban tizenhat lÀbam volt. Az ocsÃdÂnak csak egy pÀr maradt belûl¡k. De ez az egy
pÀr, ez nevet. °vtizedeken Àt...Ê, à°vtizedek Âta
Árom a k´nyvet...Ê
K´lt¢szet¢nek tehÀt egyik fontos t´rekv¢se annak a szem¢lyes, huzamos ideig idegen
tapasztalati mintÀk alÀ gyürûdû, lÀthatatlan
architektÃrÀnak a visszanyer¢se, amely az
emberi l¢t ¢rv¢nyes alakjÀt ebben a korban
ezernyi tartÂzkodÀs ¢s k¢t¢rtelmüs¢g falazata
m´g¢ szorÁtotta. ögy gondolom, hogy itt egy
valaha szinte rem¢nytelen¡l megszakadt emberi kontinuitÀs megÃjulÀsÀnak vagyunk tanÃi: mintha egy pontos ¢letü ember egy k¢sei, m¢ltÀnyos belÀtÀssal v¢grehajtott leltÀrban hirtelen t´bbre taksÀlnÀ a vilÀg dolgait,
s ä noha egyre t´bb dolog vÀlik gyanÃssÀ tapasztalatÀnak f¢ny¢ben ä m¢giscsak k¢pes
egy¡tt tekinteni m¢lys¢get ¢s magassÀgot, v¢get ¢s kezdetet. Term¢szetesen nem k´nnyü
f´lfedezni a nyers ig¢k, szapora fosztÂk¢pzûk, kifeslett jelzûk ¢s ellen¡temü mondatok
bozÂtosÀban azt a parÀnyi, fojtott rem¢nys¢get, ami RÀba Gy´rgy müv¢szet¢nek rejtett
forrÀsa. Sz´vegeinek zaklatott cirkulÀlÀsa,
t´bbsz´r tudatosan megcsonkÁtott alaprajza,
nem k´zvetlen¡l hozzÀf¢rhetû jÂsÀgtartal¢kai
csaknem felismerhetetlenn¢ teszik ezt a makacsul elvermelt bÀzis¡zenetet, noha a recenzensnek komoly meggyûzûd¢se, hogy a versek hierarchikus k´zl¢srendj¢ben mindig ¢rdemes ¢ppen ezt az ´szt´nz¢st megkeresni.
Egyetlen p¢ldÀt.
A BUTA HARKçLY cÁmü prÂzavers a mindig
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a fundamentumban folytatott, k¢ts¢g n¢lk¡li
term¢szeti ´sszef¡gg¢sbe Àgyazott Àllati tev¢kenys¢g ¢s a bensûleg folyton felk¢sz¡letlen,
kÁnos provizÂriumokra utalt s pÂtl¢kokkal kiel¢g¡lû emberi l¢tez¢s ellent¢teinek a f´lrajzolÀsÀval ä a rem¢ny elleni rem¢ny elve szerint ä m¢gis egy olyan virtuÀlis harmÂnia fel¢
billenti a sz´veget, amely a vers k´zvetlen
hÁrlÀncaiban nincs jelen. S ¢ppen ez az egyedien megh´kkentû a RÀba-sz´veg szellemi
struktÃrÀjÀban: a l´ved¢kszerü energiÀval
modellÀlt k¡lsû sz´vegfel¡let ¢s a legm¢lyebb
mondatrekeszekbe eldugott emberi-k´ltûi
program.
A vers ugyan a harkÀly ¢s az ember l¢t¢rûl
besz¢l, de valÂjÀban az emberi szÀmkivetetts¢g, nehezen viselt vilÀgi ideigleness¢g ¢s
korlÀtozott bensû ¡dv´ss¢g egyszeri monumentuma. (A verset egyszer, alkalmasint, ¢rdemes lesz ´sszevetni Ted Hughes T HRUSHES, azaz RIGñK cÁmü k´ltem¢ny¢vel.)

3
A hÀborÃ.
Ennek a k´lt¢szetnek legfûbb ¢lm¢nyhÀttere,
nyersanyaga, szoros l¢lekfoglalata ¢s b´lcseleti paradigmÀja. A hÀborÃ mint t´rt¢nelmi
esem¢ny ¢s t´rt¢nelmen tÃli, transzcendens
Át¢let RÀba mindegyik sz´veg¢ben jelen van:
hol pusztÀn rideg¢lm¢ny, hol hÀtt¢rr¢teg, hol
viszonyÁtÀsi pont, hol mell¢kidû, hol l¢pt¢kvÀltÀs, hol a marad¢k emberi ¢let lÀthatatlanul pusztÁtÂ s´t¢tÀrama (àMeg´regedett bennem
a hÀborÃ, megikrÀsodott a f¢lelem...Ê, JñKEDV þ
Olyan tapasztalat ez,
GYçSZHUSZçROK ).
amelynek birtokÀban minden, ami emberi
vagy embernek el¢rhetû, vilÀgi gÀtlÀsoktÂl
f¡ggetlen lehetne, eleve gyanÃssÀ ¢s kiegyensÃlyozatlannÀ vÀlik, kifordul lassan eltervelt
rendeltet¢s¢bûl, s a lÁra alanya talÀn Ágy fejezhetn¢ ki eml¢kezetesen: minden, ami emberi, tÀvol Àll tûlem. Ebben a viszonyÁtÀsi
rendszerben, amely ¢ppen az ´r´kl¢s pillanatÀban szembes¡lt a vilÀgfelfordulÀssal, kimozdult, v¢glegesen kiz´kkent hely¢bûl a
humanisztikusnak v¢lt emberi ¢s term¢szeti
k´rnyezet origÂpontja, nem valÂdivÀ, f´lismerhetetlenn¢ ¢s hamissÀ vÀltozott, s az az
egy¢n, aki nem pusztÀn eszm¢inek hÀzÀt, hanem eszm¢inek t¢glÀit is ÀrtatlansÀggal igyekezett megalapozni, a t´k¢letes ¢s visszavon-

hatatlan elutasÁtÀst avatta gondolkodÀsÀnak
k´zponti elem¢v¢. A gy´keresen megcÀfolt,
Àttekinthetetlen embertelens¢ggel betemetett, statikussÀ sajtolt egzisztencia tulajdon
tisztÁtÂt¡z¢v¢ avatta a pokolnak b¢lyegzett vilÀgot, s elgondolhatÂ, hogy privÀt tisztasÀgÀnak ¢s t´red¢k boldogsÀgÀnak keret¢ben
megteremtette magÀnak azt a k¡lvilÀggal
szinte k´z´lhetetlen evidenciateret, amelyben ¢let¢t ¢s müv¢szet¢t meggyanÃsÁthatatlanul berendezhette. Ebbûl az alapÀllÀsbÂl ¢rthetû a RÀba-sz´vegek àk´zl¢sre Át¢lt n¢masÀgaÊ.

4
Igen, k´zl¢s, n¢masÀg.
Nyelvkezel¢s¢ben ¢s lÀtÀsmÂdjÀban van egy
bizonyos felt¢teles, befejezetlen, Àtadhatatlan
harmÂnia, megszakÁtott azonosulÀs, eleve tudomÀsul vett magÀrahagyottsÀg. Minthogy
szeml¢lete nem tÀrgyias, nem fokrÂl fokra
haladÂ, hanem Àt´lelû ¢s ä mondhatni ä kÁm¢letlen¡l szinoptikus, mindig ajÀnlatos figyelni a sz´vegben azokra a nem titkosÁtott,
Âvatosan kif¢s¡lhetû k´zl¢scsoportokra, amelyeket a RÀba-vers àkeresûhelyeinekÊ nevezn¢k. Ugyanis annak ellen¢re, hogy a sz´vegek t´rzsanyagÀt az à¢berÀlom-¢jszakai
ÀlomÊ kompozÁciÂs fikciÂjÀbÂl szÀrmaztatott,
f¡rge vÀgÀsokkal f´lvitt mondatok alkotjÀk,
majdnem mindegyik prÂzavers nyÃjt elegendû tÀj¢kozÂdÀsi pontot a mü m´g´tt rejlû belÀtÀsokra. Hit ¢s a hit tÀmaszt¢kai ä k¢tf¢le
anyagbÂl Àll a sz´veg. Z´m¢t nem szÁn¢rûl,
hanem a fonÀkjÀn ¢rdemes megk´zelÁteni.
L¢pj¡nk k´zelebb pÀr pillanatra, s ne tÃl
k´zel, az egyik darabhoz.
V END°GBýR¹K . RÀba nagy t¢mÀja: idegens¢g, menek¡l¢s, identifikÀciÂhiÀny, persze a hÀborÃ rettenetes kulisszÀi k´z´tt.
Ami itt is, mÀsutt is egyarÀnt szembe´tlik:
a sÃlyos, archaikus, ikonszerü hatÀst ÀrasztÂ
mÃlt idû. Mintha a t´rt¢netet kûbe v¢sn¢,
visszautalnÀ valamely egy¢ni paleolitikumba.
Olvasd csak jelen idûben! Akkor k´zvetlen,
¢rthetûen drÀmai ¢s k´zelmÃlt. így csaknem
Âsz´vets¢gien mitikus, t´rt¢nelmet ÀtÁvelû,
vÁz´z´nkori.
AztÀn a szÂanyaga: RÀba a magyar k´lt¢szet legt¢liesebb k´ltûje. Eg¢sz kis szÂtÀrat lehetne ´sszeÀllÁtani a hideg, csapad¢k stb.
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k¢pzetk´r¢bûl k´lcs´nz´tt szavaibÂl. Itt: sz¢lben, pirkadati szÀmlÀlÀskor leoldjÀk szÁjÀrÂl a
fagykutyÀt, esû csupÀlja szirmaimat, nyirkossÀg
mÀllasztja, csupasz irhÀmban didergek. MÀsutt:
tocsogok, zuhog, havazik, horhosok fagyd´ng´lte
hava, tûpontyok nyÀlkÀs hava stb. Jellemzû tovÀbbÀ az emberi kiszolgÀltatottsÀgnak ruhadarabokkal, vetkûztet¢ssel, fekvû helyzettel
stb. valÂ ÀbrÀzolÀsa, tehÀt nem valamely burkolt fogalmi sÁkon vagy lelki hatÀsmechanizmusainak emleget¢s¢vel, hanem a valÂdi lÀtvÀnynak, a t¢nyleges t´rt¢n¢snek f´lrajzolÀsa
r¢v¢n. àKi vacogna mÀr egy szÀl gatyÀban ÀllÂ
rohamcsapattÂl?Ê (ERDý MELLETT NEM Jñ LAKNI .) àA hÂ fedûfeh¢r. Eltakarja a vid¢k lerongyolÂdott, kisebesedett test¢t. A sovÀny f´ld dudorait,
horpaszait rÀncolÂdÂ lepedû egyengeti elÊ (CSAVARGñSZERENçD).
Ennek a prÂzaversnek àkeresûhelyeÊ,
semmi k¢ts¢g, az utolsÂ bekezd¢s.
Errûl a pontrÂl tekintve v¢g¢rv¢nyesen Àttekinthetetlen ¢s azonosÁthatatlan a vilÀg: noha k¢zzelfoghatÂ, szÁnes anyagokbÂl Àll, eltakarja a mell¢kes jelent¢sek maximuma, s noha eredetis¢g¡nk komplex alakjÀban mutatkoznÀnk neki, soha nem juthatunk megnyugtatÂ megegyez¢sre vele. Van egy aligalig lefordÁthatÂ n¢met kifejez¢s, Weigerung:
kÁv¡lÀllÀs, vonakodÀs, ´nmagunk megtagadÀsa mÀstÂl. S van egy mÀsik, ugyancsak bajosan lefordÁthatÂ, Auseinandersetzung: vita,
szembes¡l¢s, ellenkez¢s k´zben lejÀtszÂdÂ
azonosulÀs. Wir haben uns mit etwas auseinandergesetzt: foglalkoztunk valamivel,
megtÀrgyaltunk, t¡zetesen taglaltunk valamit. Azonban ebben a mÀsodik szÂban meghÃzÂdik egy mÀsik, nem elsû pillantÀsra ¢rz¢kelhetû jelent¢sÀrnyalat is: sz¢tszedt¡k, kitÀrtuk magunkat, a nyitottsÀg ´rve alatt foglalkoztunk valamivel (ennek a jelent¢snek
nyomait sejtj¡k a magyar taglalni ig¢ben is).
Nos, RÀbÀnak a l¢tez¢ssel (egy kitartÂan ´nmagÀra vonatkoztatott l¢tez¢ssel) folytatott
pÀrbesz¢d¢ben ennek a kettûs magatartÀsnak ÀllandÂ m¢rlegbilleg¢s¢t tapasztaljuk:
igen, ez az, itt vagyok ¢n, itt vagyok magam
birtoka, ebben a s¢rtetlen minûs¢gben kÁvÀnok a ti tulajdonotok lenni. De persze nincs
Ãgy, semmi sincsen Ãgy, mint ahogy tünik.
Abban a valÂsÀgban, amely az azonosÁtÀs kÁs¢rt¢seivel k´zelÁt az ä im¢nt emlegetett ä

àgy´keresen megcÀfoltÊ egyedhez, r´gt´n a
hÀtrafordulÀs, sajÀt t´rt¢nelm¢ben valÂ ÀsÀs,
ÀsÀs, ÀsÀs ¢s megtartÂztatÀs parancsolatÀnak
d¢monai jelennek meg, s a szemlÀtomÀst dinamikus Auseinandersetzung paravÀnja m´g¡l
egy lÀthatatlanul statikus Weigerung s´t¢t
alakjai Âvakodnak elû. ögy gondolom, hogy
RÀba müv¢szet¢nek fontos vonÀsai ezzel a
centrÀlis, kagylÂszerüen egyszerre megnyilatkozÂ s ´nmagÀba zÀrÂdÂ szellemi alkattal s harÀnt araszolÂ lelki mozgÀssal indokolhatÂk.
5
Keresûhelyeknek nevezem a münek azokat a
pontjait, amelyeken ä a fokozott azonosulÀs
¢rdek¢ben ä hosszasan ¢s fegyelmezetten kell
gondolkodni.
6
Hadd emlÁtsek meg egy ¢rdekes dolgot. Ezzel zÀrom.
Minden alagÃt v¢get ¢r egyszer: a hideg
s´t¢tben haladÂ RÀba-sz´vegnek van egy
olyan tulajdonsÀga, amely v¢gsû soron... ha
nem is derüvel, de m¢giscsak egy cs´ppnyi
rem¢nnyel bocsÀtja el az olvasÂt. Id¢zek n¢gy
zÀrÂmondatot. Az elsû vÀratlanul kerekedû
klasszikus ¡teme miatt eml¢kezetes:
àIgy jÀrnak a zen¢t vedelû zugivÂk. Kinek a lassÃ,
kinek a // gyors a csûsze, hogy aztÀn kapkodhassa
a sarkÀt.Ê (¹SSZTçNC )
Mindenki hallja, gondolom, hat lÀb sorakozÀsÀt. íme, a sorvezetû:
àBÃs d¡led¢keiden, Husztnak romvÀra,
megÀll¢k...Ê
A mÀsik hÀrom Ágy hangzik:
àNap minden, ami letekint rÀnk.Ê
(A TIZENHARMADIK )
àPedig meglehet, igazat mondok.Ê
(ALAKOSKODçS)
à°n tudom, sorsom tÃl¢li az erdei dalosok halÀlÀt.Ê
(RIGñSORBAN)

Figyelû ã 1055

így, mÀs rendbe füzve, amint behajtjuk a
k´nyvet, ezt szürj¡k le magunknak:
Mindenki maradjon hü a sorsÀhoz, ahhoz
a m¢rhetetlen univerzumhoz, amely minden
kicsinyt k¢pess¢ tesz az igazsÀg kimondÀsÀra.
Sût m¢g az is megûrizheti az igazsÀgot,
akit egy belÀthatatlan rendel¢s megsemmisÁt¢ssel fenyeget.
Ahogyan az a f´nÁciai tenger¢sz mondta
utolsÂ imÀjÀban, a pusztulÀs elûtt:
àAlszom most, nemsokÀra megint evezek.Ê
Vagy az a mÀsik, m¢g megrendÁtûbb szÂval:
àIstenek, ne Ãgy Át¢ljetek meg, mint egy istent,
Hanem Ãgy, mint egy f¢rfit,
Akit elpusztÁtott a tenger.Ê
BÀthori Csaba

AZ ESZM°NYI SZOBA
Lengyel P¢ter ¢s Mer¢nyi Endre: BÃcsÃ k¢t szÂlamban
VÀroshÀza, 1993. 60 oldal, 300 Ft
TehÀt: BöCSö.
De melyik? ä BÃcsÃ1 (fn. Templom vagy egyhÀzk´zs¢g v¢dûszentj¢nek vagy a templom
f´lszentel¢s¢nek eml¢k¡nnepe. Az ezzel kapcsolatos szÂrakozÀs, mulatsÀg.)
°s mitûl? ä BÃcsÃ2 (fn. EltÀvozÀskor szokÀsos k´sz´n¢s. ElvÀlÀs, bÃcsÃzÀs.)
*
Lengyel P¢ter egyetlen szerteindÀzÂ elbesz¢l¢st Ár eg¢sz ¢let¢ben ä ennek r¢szleteit, ¢ppen elk¢sz¡lt szeleteit publikÀlja k´teteiben.
Egy tÀgabb ¢rtelemben term¢szetesen minden ÁrÂ ezt teszi, az û prÂzÀjÀban azonban talÀn k´nnyebben tetten ¢rhetû az egyetlen mü
l¢trehozÀsÀt c¢lzÂ t´rekv¢s. K´nnyebben ä
mondom ä, holott nem k´nnyebben, csupÀn
lÀtvÀnyosabban, pontosabban: lÀthatÂan.
LÀthatÂan a szÂ szoros, fizikai ¢rtelm¢ben. A
CSER°PT¹R°S (1978) megjelen¢se Âta legt´bb
k´tet¢nek cÁmlapjÀn, illetve belsû borÁtÂjÀn
Mer¢nyi Endre fekete-feh¢r felv¢telei lÀtha-

tÂk. E szikÀr fotÂk azonosÁtÂ jelk¢nt merednek a müveit forgatÂk szem¢be. Mer¢nyi
Endre, az ÁrÂ apja, amÃgy is ismerûse az ¢letmüben valamelyest is jÀrtas olvasÂnak, hiszen
kimondva-kimondatlanul jelen van a k´tetek
lapjain, ihlet, irÀnyÁt, kerestetik ¢s nem talÀltatik, hiÀnya felkiÀltÂjel, nyomai (a fotÂk,
k´zt¡k az ´narck¢pek, melyek egyike a
MACSKAKý [1988] cÁmlapjÀra ker¡lt) n¢mÀn
is besz¢desek. Mer¢nyi Endr¢rûl egyebek
k´zt ezt tudjuk meg a HOLNAPELýTT (1990)
cÁmü nem-reg¢ny CURRICULUM-fejezet¢bûl:
àApÀm 1943-ban orosz hadifogsÀgban meghalt,
nem ismerem, nem eml¢kszem rÀ. M¢rn´k volt ¢s
f¢nyk¢pezett. Semmim nem maradt belûle, csak a
felv¢telei. Ezekkel tanÁtott azutÀn lÀtni, mintha itthon volna, mintha nem dobtÀk volna t´megsÁrba a
csonttÀ fagyott test¢t hatszÀzadmagÀval egy Àprilisi
reggelen.Ê Majd valamivel k¢sûbb: àEszm¢nyi
szobÀmban apÀm k¢pei volnÀnak a falon az ´tven
¢vvel ezelûtti vÀrosrÂl.Ê
íme elk¢sz¡lt az àeszm¢nyi szobaÊ. A f¢nyk¢palbumot formÀzÂ, sz¢p k´tet lehetne akÀr
katalÂgus is: egy korÀbban kev¢ss¢ ismert
f¢nyk¢p¢sz posztumusz ¢letmü-kiÀllÁtÀsÀnak
katalÂgusa, melyhez az avatott k¢zzel k¢szÁtett cÁmlistÀn kÁv¡l mell¢kelik a fotÂk ihlette
prÂzamüvet is. Mondom: lehetne akÀr Ágy is.
De nem Ágy van.
A B öCSö k¢t szÂlamban gondosan kett¢osztott lapjain f´l¡l a f¢l ¢vszÀzaddal ezelûtt t´megsÁrba temetett apa szÂlama lÀthatÂ, mÁg
alatta az apÀt azÂta keresû s ezÀltal lassank¢nt
mitizÀlÂ fiÃ szÂlama olvashatÂ. A karcsÃ k´tet
m¢gsem k´z´s alkotÀs. V¢lhetûleg erre utal
a minden Àrnyalatra ¡gyelû ÁrÂ aprÂ distinkciÂja, hiszen a k¢t n¢v a cÁmlapon nem k´tûjellel kapcsolÂdik egymÀshoz, amik¢nt a k´z´s munkÀknÀl szokÀsos, a k´tet szerzûi Lengyel P¢ter ¢s Mer¢nyi Endre. °s felbukkan a
k´tet lapjain egy harmadik csalÀdtag is. Neve
nem hangzik el. ý a cÁmzett, az egyes szÀm
mÀsodik szem¢lyü megszÂlÁtott, akinek az elbesz¢lû alkalmank¢nt elmagyarÀzza az elmagyarÀzandÂt, zÀrÂjelek k´z¢ szorÁtott r´vid
intelmek, aff¢le sz´vegk´zi jegyzetek formÀjÀban: àA napokban elrendelt¢k a keresetszerü k¢jelg¢s megsz¡ntet¢s¢t. (VÀrj, mindjÀrt kider¡l, hogy
j´n ez ide.) A rendeletet alÀÁrta KÀdÀr JÀnos bel¡gyminiszter s. k. A B¢rkocsis utcai, a Sz´vets¢g
utcai, a Conti utcai ¢s a VÁg utcai bord¢lyokban
(neked Tolnai Lajos ¢s PogÀny JÂzsef utca) ¢s a
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Felsû Erdû sori ÂrÀs szobÀkban a nyilvÀntartott k¢jnûktûl (neked kurva) rendûrhatÂsÀgi igazolvÀnyukat bevontÀk (bÀrca).Ê Mint egy utalÀs nyomÀn
kider¡l, a cÁmzett az elbesz¢lû gyereke: àF¢l
tizenegykor tüzijÀt¢k a Gell¢rthegyen: a DunakorzÂ
hely¢rûl n¢zz¡k, bengÀli tüz csorog le a hegyfalakon, a piros Àrnyalataiban. Ugyanonnan n¢zt¡k
majd az ¢rkez¢sed elûtti nyÀron ImolÀval, szinte neked mutattuk, ott voltÀl a hasÀban...Ê ä s Ágy teljes
a k¢p, hÀrom generÀciÂ kapcsolÂdik ´ssze,
elûd ¢s utÂd talÀlkozik a B öCSö lapjain.
AZ °N BUDAPESTEM. ä Ez a VÀroshÀza
k´nyvsorozatÀnak cÁme, melyben a k¢t alkotÂ
munkÀja napvilÀgot lÀtott. De ä kinek a Budapestje? Vagyis ä tÃl minden elûzm¢nyen,
az ¢letmüben elfoglalt helyen, a k´teten kÁv¡lre vezetû utalÀsok rendszer¢n ez a hatvan
oldal kinek a Budapestj¢re vezet? Mert nem
eg¢szen ugyanarrÂl a vÀrosrÂl van szÂ. Pontosabban ä ahogy ¢n lÀtom ä a k¢pek ¢s a sz´veg nem ker¡lnek igazi, bensû viszonyba egymÀssal. Amit lÀtok: k¢psor a hÀborÃ elûtti vilÀgbÂl. Amit olvasok: novella a hÀborÃt k´vetû korszakbÂl. Az egyes oldalakra jutÂ k¢pek,
illetve sz´vegr¢szek csupÀn halvÀny asszociatÁv kapcsolatban Àllnak egymÀssal, n¢ha abban sem. FotÂk ¢s mondatok nem felelnek,
sem a k¢p nem illusztrÀlja a sz´veget, sem viszont. K¢t ember k¢tf¢le vilÀga t´lti ki az oldalak felsû, illetve alsÂ fel¢t, a k¢t ember kapcsolata k´nyv´n kÁv¡li, m¢g ha Mer¢nyi Endre (a t¡k´rbûl k¢szÁtett ´narck¢p tanÃsÀga
szerint) hasonlÁt is Lengyel P¢terre, s m¢g ha
Lengyel P¢ter gondosan id¢zi is a k´nyv v¢g¢n a CsordÀs GÀborral folytatott s a HOLNAPELýTT-ben megjelent besz¢lget¢st, mely a
B öCSö olvasÂja szÀmÀra is egy¢rtelmüv¢ teszi
a k´tet alkotÂinak viszonyÀt.
TehÀt: a kiÀllÁtÀs k¢pei.
A felv¢telek ¢rz¢keny ¢s ¢les szemü fotogrÀfusra utalnak. °rdeklûd¢si k´re sz¢les: bÀr
elsûsorban sajÀt ¢lettere, a nagyvÀros büv´li
el (a legmegragadÂbb felv¢telek az esû utÀn
vizesen t¡kr´zû aszfaltsÁkok ¢s az ¢jszakai
f¢nyparÀd¢ k¢pei), de kitekint a szociofotÂ
irÀnyÀba, ¢s vonzza a csend¢let is ä itt a beÀllÁtÀsok alkalmank¢nt mesterk¢ltnek tünnek.
Cs´ndesek ezek a f´lv¢telek. Esû a nagyvÀrosban. Ember n¢lk¡li csÂnak a DunÀn.
Behavazott szek¢r a Ligetben. Sarokba ÀllÁtott kisfiÃ. Csatos¡veg, tÀny¢r, pohÀr. °s

cs´ndes az egyetlen olyan k¢p is, mely sejteti,
hogy a fotogrÀfus àOly korban ¢ltÊ a f´ld´n. Ez
a k¢p a K ATONçK ä szinte foghatÂ rajta a halottak n¢masÀga.
°s az elbesz¢l¢s. Lengyel P¢ter motÁvumainak nagy talÀlkozÂja. BÀrÀn a CSER°PT¹R°S-bûl. Az utcagyerekl¢t. A dalok, mondÂkÀk, a flaszterfolklÂr megannyi Àrnyalata.
KaleidoszkÂpszerüen villÂdznak-vÀltoznak az
ÂbudaäÃjlaki bÃcsÃ esem¢nyei az olvasÂ
elûtt, akÀr az aprÂ t¡k´rforgÀcsok, cser¢pt´rmel¢kek a Kicsi elûtt, amikor sz¢tszereli az elbesz¢lû Àltal k¢szÁtett s a bÃcsÃban ÀrusÁtott
kaleidoszkÂpot. A t´rt¢netben a hÀborÃ utÀni ¢vek kavalkÀdja: zaj, zene, zenebona, t¡k´rt´rmel¢kek ¢s ¢lett´rmel¢kek cs´rg¢se,
egy korai mereved¢s ¢s a feln´vekv¢s sejtelme. °s egyetlen vitathatatlan bizonyossÀg kikristÀlyosodÀsÀnak folyamata. Hiszen a B öCSö Ãgy kezdûdik: ä àAd-dide ad didit! ä mormolja ¡temre Kis KovÀcs, a leendû f¢nyk¢p¢sz parlandÂban ä a dallam csak tÀvoli sejtelem.Ê °s Ãgy
v¢gzûdik: àLobogÂ, j´vûbe lÀtÂ biztonsÀggal tudja, mint a szent jÂsnûk ¢s prÂf¢tÀk: a didi jÂ.Ê
A k¢pek cs´ndje ¢s a sz´veg zaja osztoznak
a k´tet lapjain.
*
TehÀt: B öCSö.
BÃcsÃ1. Melyik? ä Az ÂbudaäÃjlaki, a hÀborÃ
utÀn, feltehetûen az ´tvenes ¢vek elej¢n.
BÃcsÃ2. Mitûl? ä Az eddigi motÁvumoktÂl?
Az apakeres¢stûl? A f¢nyk¢pektûl? A mostanÀig megismert Lengyel P¢tertûl? A mÃlttÂl?
El lehet bÃcsÃzni mindezektûl?
B¢k¢s PÀl

A ROSSZINDULAT
RAVASZ FORMçI
Podmaniczky SzilÀrd: Haggyatok lÂtusz¡l¢sben
JAKäPesti Szalon, 1993. 200 oldal, 160 Ft
Podmaniczky ÁrÀsainak hûsei magÀnyos, vilÀgtÂl elzÀrt, monologizÀlÂ figurÀk. L¢tez¢s¡k
tere a szoba (esetleg kamra vagy àeg¢rlyukÊ),
tele polcokkal ¢s k´nyvekkel. A szobÀn tÃli vilÀgot t´bbnyire f¡gg´ny takarja, emiatt nem
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vÀlaszthatÂ el egymÀstÂl a belsû s´t¢ts¢g ¢s a
k¡lsû ¢jszaka. A sz´vegek elbesz¢lûi ugyanis
à¢jszaka gyakoroljÀk a formÀtÊ. A szoba, annak
berendez¢sei, valamint a bennlakÂ helyzete
az ÁrÀs ¢s a papÁrra rÂtt mondatok tÀrgyi metaforÀi. A szobÀbÂl valÂ kil¢p¢s Ágy annak a
gesztusnak felelhet meg, amit az ÁrÂ az olvasÂja (embertÀrsai) fel¢ tesz. A tÀrgyiasÁtott
szinten e mozzanatban d´ntû szerepet kaphat az ajtÂ ¢s az ablak, az utÂbbinak àÀtlÀtszÂ
tr¡kkjeÊ, hogy àa szobÀt elvÀlasztja a kegyetlen ¢s
visszataszÁtÂ k¡lvilÀgtÂlÊ. Az egyik elbesz¢l¢s
hûse azonban vadul utasÁtja el az ajtaja elûtt
ÀllÂ hÁvatlan vend¢geket. MagÀnyos otthonÀnak fontos tartoz¢ka a t¡k´r, amely ä a kifel¢
nyÁlÂ ablakkal ellent¢tben ä sajÀt ´nzû vilÀgÀt
¢s k¢pmÀsÀt t¡kr´zi, ¢rte akÀr a k¡lvilÀgba is
kimozdul, hogy lopÀsok ¢s gyilkossÀg ÀrÀn
megszerezze azt (T EH°N AZ ñCEçN F¹L¹TT).
A k¡lvilÀg ¢s az emberek irÀnti averziÂ àarchetipikusÊ c¢lpontja a szomsz¢d (rossz szomsz¢dsÀg t´r´k Àtok): à...szomsz¢dok meg ilyesmi,
mivel ´sszesen annyit tudtam rÂluk, amennyi
besz¢d¡kbûl beszürûd´tt a nyitott ablakon. Szem¢t
egy n¢ps¢g, gondoltam, bÀrmirûl is besz¢lnekÊ;
àSzomsz¢d szopd sz¢t!Ê Az elbesz¢lû indulatÀnak
tÀrgya lesz minden rajta kÁv¡li l¢tezû, vagyis
az àeszelûs t´megÊ (àT´megben soha nem imÀdkozomÊ). A t´meg egyik konkretizÀlt tagja a
cÁmadÂ novellÀban hagyomÀnyos szerepk´rt
bet´ltû àfasziÊ, a besz¢lû szeretûj¢nek a szeretûje.
A HAGGYATOK LñTUSZºL°SBEN sz´vegeiben megnyilatkozÂ agressziÂ ¢s rosszindulat
m´g´tt valami m¢lyen elhibÀzott t¢ny ¢s vÀlasztÀs
rejlik, amin a leÁrÀs technikÀja fel¢p¡l. A szerzû k¡lvilÀggal szembeni gyanÃja, a valÂsÀghoz valÂ viszonyÀnak megbillen¢se, mÀsfelûl
az olvasÂk (k´z´ss¢g) jogos vagy jogtalan felhÀborodÀsa az ÁrÂ (szem¢lyis¢g) irÀnyÀban:
manapsÀg ezek mind a prÂzai megszÂlalÀs el
nem hanyagolhatÂ adottsÀgai. De az erre adott
arrogÀns szerzûi vÀlasz talÀn nem sz¡ks¢gszerü.
Az alkotÂ ¢s az olvasÂ k´z´tti fesz¡lt viszony
(ha egyÀltalÀn van valamif¢le viszony) agressziÂt ¢s gonoszsÀgot vÀlt ki Podmaniczky
figurÀibÂl. T´rt¢neteiben a gyanakvÀs, a fatalizmus, a gyül´let ¢s a rosszindulat ´sszekapcsolÂdik a leÁrÀs mechanizmusÀval (a gonosz
prÂza). Ez a jelens¢g mai irodalmunk egyik
jelentûs tradÁciÂja, amit plasztikusan fejez ki
Krasznahorkai LÀszlÂ reg¢nyeinek riasztÂ vi-

lÀga, de r¢szben ezt az utat jÀrja p¢ldÀul Szijj
Ferenc is. Az agresszÁv vilÀgrend ¢s a kortÀrs
magyar prÂza egymÀsra talÀlÀsÀnak egyik korÀbbi elûk¢p¢t ismerhetj¡k fel HajnÂczy P¢ter szÀmos alkotÀsÀban, Ágy p¢ldÀul a J°ZUS
MENYASSZONYA cÁmü kisreg¢ny¢ben. Podmaniczky müveinek centrum n¢lk¡li gyül´lete
(hiÀny¢rzete) ¢s a pontos, sokszor virtuÂz ÁrÂi
technika k´z´tti ellentmondÀsos kapcsolat
feloldhatatlannak lÀtszik. Mai prÂzÀnk ezek
szerint szakszerü Át¢let-v¢grehajtÂvÀ vÀlt? A
vilÀg ¢s az olvasÂk (embertÀrsak, szomsz¢dok) feletti Át¢lete azonban k´nnyen sajÀt maga ellen fordulhat. °s nemcsak az ´ntetszelgû
ûszintes¢g ¢s a magÀval szembeni ä sokszor
perverz ä kegyetlens¢g, hanem a kimer¡l¢s,
´nism¢tl¢s ¢s a mondanivalÂ elveszt¢s¢nek a
formÀjÀban is. Ahogy Podmaniczky arrogÀns
hûsei tagadnak, az nem egyszerü elutasÁtÀs,
hanem az ellenkezûj¢nek az ¢rz¢kletes ¢s
durva ÀllÁtÀsa, rosszindulatÀnak egyetlen t¢mÀja, p¢ldÀul: à...hiÀba is k¢pzelem azt... hogy
olyan sz¢pen ¢s dÁszesen fogok elpatkolni, ha ugyan
elpatkolok, mint egy ¡nnepelt versenylÂ, de mindezek elûtt boldoggÀ leszek, s nem mint egy darab
hÃs, csak c¢ltalan bolyongÀssal t´lt´m a megfordÁthatatlan, cs´ppnyi idût.Ê Az ´rd´gi logika v¢geredm¢nye t´bbnyire riasztÂ ¢s kiÀbrÀndÁtÂ,
ilyen ¢rtelemben torzÁt ¢s igaz(sÀg)talan.
Podmaniczky k´tete k¢t fû r¢szbûl Àll: A
NYUGALMAZOTT cÁmü kisreg¢ny ¢s a hÀrom
novellaciklus az ÀltalÀnos rosszindulat variÀciÂs formÀi, egys¢gei. A kisreg¢ny egy nyugalmazott ¢jjeliûr testi ¢s lelki le¢p¡l¢s¢nek a
t´rt¢nete, s ez nagyon is eml¢keztetheti az olvasÂt Beckett reg¢nyeinek magÀnyos àv¢gl¢nyeireÊ. Az elbesz¢l¢s sivÀr vilÀgÀt megh´kkentûen k´nnyed¢n csevegve, szinte àhrabaliÊ mÂdon adja elû a szerzû. Az ´nmegmagyarÀzÀs rosszindulata ebben a hosszabb müben
ekk¢ppen jelentkezik egy¡tt a leÁrÀs t¢ny¢vel
¢s annak neh¢zs¢geivel, ami azonban m¢g
nincs ezoterikussÀ stilizÀlva: a k´znapi hûs (a
leszÀzal¢kolt figura Szijj Ferenc ÁrÀsaiban is
jelentûs szerepet kap), a k´z¢rthetû szituÀciÂk ¢s a h¢tk´znapi tÀrgyak m¢g ´sszef¡ggû
t´rt¢netben jelennek meg, A NYUGALMAZOTTnak m¢g van lineÀris idûszerkezete. A kisreg¢ny stÁlusÀban mindezek miatt sajÀtos fesz¡lts¢g uralkodik az elbesz¢lû analizÀlÂ-, reflexiÂs k¢szs¢ge ¢s szinte Àllatias agressziÂja
k´z´tt. Vajon egy hamis kombinÀciÂval Àl-
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lunk szemben, vagy pedig a mü nem mÀs,
mint az epikusi intelligencia romlottsÀgÀnak
a beismer¢se ¢s tÀrgyiasÁtott feltÀrÀsa, a szellemi egzisztencia le¢p¡l¢s¢nek kÁm¢letlen
r´gzÁt¢se? Nyitott k¢rd¢s.
A sivÀr ¢s visszafogott szÂhasznÀlat, vagyis
a leÁrÀs k´ny´rtelens¢ge ¢s szenvtelens¢ge a
szem¢lyis¢g r¢sze. A nyugalmazott ¢vek Âta
nem sÁr, helyette inkÀbb hÀny. °rzelmi reakciÂi szigorÃan meghatÀrozottak, tÀrgyszerüek: àA kezemben tartott csontok tapintÀsa lassan
a k´nnyzacskÂmig ¢rt.Ê A besz¢lû tudatÀban
visszat¢rû motÁvumok ¢s kapcsolatok rendszere Àtsz´vi a kisreg¢nyt, Ágy p¢ldÀul a v¢r
motÁvuma vagy a vizelet ¢s a tea ¢rz¢ki alapon t´rt¢nû ´sszevonÀsa (48. o.), ami a mÃlt
¢s a jelen sÁkjÀnak egybek¢pzûd¢s¢vel jÀr
egy¡tt. Az ¢jjeliûr agressziÂjÀnak legerûteljesebb megnyilatkozÀsa a vÁziÂ a vÀrosra rÀszabadÁtott patkÀnyokrÂl ¢s f¢rgekrûl. Az ÀllÂk¢pszerü le¢p¡l¢s m¢ly¢n egy mÃltban elhibÀzott szerelmi kapcsolat rejlik (talÀn nem is
olyan ´nc¢lÃ a szerzû lepusztult vilÀgk¢pe ¢s
lÀtomÀsa?) ä de ez szinte v¢letlen¡l der¡l ki
az olvasÂ szÀmÀra. A f¢rfi ¢s a nû egymÀsra
talÀlÀsÀt megmÀsÁthatatlan keserüs¢g ¢s ´nzû
magÀny hatja Àt: àHa nem lettem volna olyan
´reg ¢s rÃt, talÀn visszabÃjok ¢s vele maradok,
amÁg valamelyik¡nk meg nem hal. Mondjuk û.Ê A
hûs elhibÀzott ¢let¢nek tanulsÀgÀt paradox
mÂdon egy hitehagyott pap mondja ki: àMeg
gyül´let ¢s kegyetlens¢g is van bennem, csak Ãgy,
az okÀt nem tudom. Semminek se.Ê A nyugalmazott a pap mell¢ szegûdik, aki valami furcsa
adottsÀgot lÀt meg benne: àVan abban valami,
amit mondasz, hatÀrtalan ¢s fennk´lt bizalmad az
Ányemre van, nekem Ãgy tünik, hogy te tudsz valamit, vagy legalÀbbis Ãgy csinÀlsz...Ê A kil¢p¢s
ezen es¢lye csillan fel az ´tvenedik oldal sz´vegfel¡lettûl el¡tû, tagolatlan monolÂgjÀban:
à...ekkor lesz nyugtom magamtÂl mint egy puha
sÃlytalan hegy mely nem vÀrakozik csupÀn van.Ê
Mi lehet vajon a besz¢lû titokzatos tudÀsa, illetve viselked¢se, amivel esetleg segÁteni tud
elesett embertÀrsÀn? A NYUGALMAZOTT utolsÂ aktusa az erdû ¢s a tÂ hatÀrmezsgy¢j¢n jÀtszÂdik, ahol a kegyetlen vilÀgrend Àltal megszabott n¢ma ¢s ´nzû szertartÀs hideg sz¢ps¢ge felkelti a rem¢ny¡nket, hogy az indulat
¢s a gyanakvÀs talÀn ÀtjÀtszhatÂ valamif¢le
nyers ¢s f¢rfias k´z´nny¢, szÂtlan ¢s pontos

mozdulatok sorÀvÀ, ¢rtelmes cselekv¢ss¢. Vajon az eredendûen elrontott l¢thelyzetbûl fakadÂ, de nem sz¡ks¢gszerü gyül´let, ami az elbesz¢lû szerep¢t Àtmossa, visszakapcsolhatÂ-e
valami elûzeteshez? HelytÀllÂ vÀlaszt talÀn
M¢sz´ly MiklÂs àpontos t´rt¢neteiÊ-tûl kaphatunk, amelyekben a pusztÁtÂ l¢tÀllapot felt¢rk¢pez¢se annak elfogadÀsÀval jÀr egy¡tt, az
agressziÂ megenyh¡l ¢s tartÀssÀ szilÀrdul.
A kisreg¢ny stilizÀlatlan ´nz¢s¢vel ¢s rosszindulatÀval n¢mileg szembeÀllÁthatÂ a DñZISOK K¹NYV E cÁmü novellaf¡z¢r, ahol is az
erûsen reflexÁv, tagolatlan ¢s fragmentumszerü sz´vegekben elût¢rbe nyomul az ÁrÂszerep
¢s az ÁrÀs problematikÀja. A hÀrom novellaciklus k´z¡l az elsû, A TARTALOM °S A FORMA
HçRMAS EGYS°GE cÁmü koncentrÀl leginkÀbb
az elbesz¢l¢s ¢s az irodalmisÀg k¢ts¢geire, ¢s
ez m¢g a pusztÀn leÁrÂ jellegü k¢pekben is
tetten ¢rhetû: àAz ¢gbolt k¢ken nyÃjtÂzott a sz¢tÃszÂ f¡gg´ny´k k´z´tt, mint egy hatalmas mü¢rtelmez¢s ragyogÂ fed¢lterve.Ê A prÂzaÁrÂ ´nreflexiÂi, ments¢gei ¢s magyarÀzkodÀsai kar´ltve
jelentkeznek a mondatok agresszÁv karakter¢vel: àAkkora k´nyvet fogok Árni, mint egy szekr¢ny. AztÀn rÀtok zÀrom.Ê Ebbûl az alapszituÀciÂbÂl kibonthatÂ az olvasÂ (szomsz¢d) ¢s az
ÁrÂ (àa struktÃra b¢renceÊ) pozÁciÂja, a valÂsÀg
(az ablakon ¢s mondatokon tÃli vilÀg) ¢s az
irodalom viszonya. K¢rd¢s, hogy ez az alapvetûen agresszÁv viszony ÀtvÀltoztathatÂ-e, ha
nem is szelÁd, de irodalmilag ¢rv¢nyes formÀvÀ? Errûl a lehetûs¢grûl Àrulkodik Podmaniczky ekk¢nt megfogalmazott vÀgya: à¹r¡ln¢k, ha Ãgy kellene tekintenem az olvasÂra, mint
szomjas antik ifjÃra.Ê C¢lja, hogy a mondat
à...burokkÀ nûj´n k´r¡l´tte, ami elvÀlasztja aljassÀgÀtÂl, a f¢lelem n¢lk¡li tagadÀstÂl...Ê (A t´megtûl elzÀrt, nem vÀteszszerepet jÀtszÂ ÁrÂi ´ntudat k¢pei ezek.) Podmaniczky akarÀsa
egy¡tt jelentkezik az ÁrÂsÀg ¢rt¢ktelÁtett definiÀlÀsi kÁs¢rleteivel, p¢ldÀul: à...szemeink ki¢lesÁt¢se az ¢rzelmek histÂriÀjÀn...Ê; vagy: àAz igazsÀg abban Àll, hogy nem k¢szÁt¡nk faragott szobrokat, de a szobrÀszt vastagon bevonjuk forrÂ viasszal.Ê A besz¢lû formÀtlan monolÂgjai az Árva l¢tez¢s v¢gsû hatÀrait ostromoljÀk: àA Holdat venn¢m c¢lba, padlÂgÀzzal hagynÀm el a F´ldet. Hogy aztÀn Ãjra visszaj´hessek. Hogy Ãjra jÂ
k´ztetek.Ê De talÀn az irodalom lehetûs¢geinek
v¢gsû aktusa ä paradox mÂdon ä mÀr nem
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irodalmi, egyfajta ´nfelszÀmolÀs: àTedd e papÁrt csizmÀd nedves sarkÀba... ¢s füzz Istenhez bizalmat, maradj csendben, hagyjad a mondatot...Ê
Az UGANDA ¢s az °LETRAJZOM ELýK°PEI cÁmü ciklusok m¢g meggyûzûbben tÀrjÀk fel az
ÁrÂi szerep k¢rd¢sein fel¢p¡lû vilÀgot: az erûszak kusza ¢s totÀlis vilÀgÀt. A k´tet hÀrom
egyes szÀm harmadik szem¢lyben elûadott
groteszk t´rt¢net¢ben (TçNCZENE, A GOLYñK ,
JñZSI BçCSI TUDJA) szint¢n a halÀl ¢s a rosszindulat determinÀlja az esem¢nyeket. Sût a
B °KECSONT utolsÂ soraiban az egyik szereplû
elszakad a sz´veg megszokott sÁkjÀtÂl, ¢s az
ÁrÂ ä sajÀt gonosz teremtûje ä ellen fordul. A
novellÀk elbesz¢lûj¢nek csupÀn egyetlen es¢lye nyÁlik a tÃl¢l¢sre, m¢gpedig az, hogy magÀnyÀbÂl kil¢pjen a szereplûi (vagy akÀr az
olvasÂi) fel¢. Ebben azonban a legfûbb neh¢zs¢get l¢t¢nek megvÀltozhatatlan k´zege jelenti, ami à...¡res ¢s kietlen, akÀr egy mondat,
amiben elindultam hozzÀd...Ê. A talÀlkozÀsok lehetetlens¢g¢nek variÀciÂi adjÀk a szakadozott
formÀt, a kusza t´rt¢neteket, amelyek nem
tudnak eg¢ssz¢ alakulni. A befejez¢s hiÀnyÀnak a metaforÀja p¢ldÀul A FAL cÁmü novella
kietlen folyosÂja. Podmaniczky ellene van a
hamis ¢s kimÂdolt befejez¢seknek, amit k´vetkezetes logikÀja eleve kizÀr: à...ha hepiend
van, akkor elk¢st¡nk...Ê A kisreg¢ny viszonylagos egys¢g¢vel szemben a novellÀk sz¢ttartÂ
foszlÀnyait, t´red¢keit, a lÀtszÂlag ¢rthetetlen
k¢pek sorait az indulat ¢s az agressziÂ, àa kiskazÀn heveÊ tartja ´ssze ¢s tagolja (àCan I fuck
you?Ê). A k¡lsû vilÀg fel¢ t´rû els´prû vÀgy tehÀt csakis a t´red¢kess¢gben megnyilvÀnulÂ,
korÀbban mÀr r¢szletezett redukÀlt t¢r¢lm¢nybûl sz¡lethet meg, ami a K ANYAR cÁmü novella
szobÀjÀban kapja meg egyik leg¢rz¢kletesebb
formÀjÀt, ahol à...a falak befel¢ dûltek...Ê. Hiszen ä a szerzû szavaival ¢lve ä àa sz¡ks¢g megsz¡l bennem t¢gedÊ. Az UGANDA ciklus befejezû
novellÀjÀnak utolsÂ bekezd¢se ä ez az eg¢sz
k´tet hangv¢tel¢tûl olyannyira el¡tû sz´vegr¢sz ä talÀn arra utal, hogy egymÀst nem a
mondatokon Àt ¢rhetj¡k el, hogy a t´k¢letes
meg¢rt¢s nem irodalmi folyamat. A szoba ¢s
az ÁrÀs mÀr megszokott k¢peivel szemben Àll
a nap, a fÀk, a füszÀlak ¢s a k´vek lÀtvÀnya,
à...ami Istenbûl ¢s mosolyunkbÂl ÀllÊ.
Podmaniczky SzilÀrd k´tet¢nek v¢gsû k¢rd¢se talÀn ekk¢ppen formulÀzhatÂ: Gyül´lj¡nk vagy szeress¡nk, Árjunk vagy hallgas-

sunk? Mi a jÀrhatÂ Ãt az ÁrÂ szÀmÀra: a vadsÀg vagy a szelÁds¢g? Illetûleg van-e a szelÁds¢gnek hangja, elbesz¢lhetû-e a szeretet?
Ezek a k¢rd¢sek valÂszÁnüleg megvÀlaszolhatatlanok. M¢gis olyan probl¢mÀkat ¢s neh¢zs¢geket t¡kr´znek ä ¢s a HAGGYATOK LñTUSZºL°SBEN egyik fû ¢rdeme, hogy ezeket,
ha t´bbnyire negatÁv formÀban is, de f´lvetette ä, amelyekkel kortÀrs magyar prÂzÀnknak Âhatatlanul szembe kell n¢znie.
BazsÀnyi SÀndor

HOLOGRAM-NOVELLçK
Giorgio Pressburger: A feh¢r k´z´k t´rv¢nye
FordÁtotta ¢s az utÂszÂt Árta MagyarÂsi Gizella
EurÂpa, 1993. 140 oldal, 250 Ft
Vannak helyzetek, amelyekben zavar tÀmadhat az ember helyszÁn-, illetve t¢r¢rz¢kel¢s¢ben. P¢ldÀul ha k¡lf´ld´n r¢gi magyarorszÀgi barÀttal besz¢lgetve jÀrja az utcÀkat. Pestrûl, Szegedrûl, ApÀtfalvÀrÂl folyik a szÂ, intenzÁv hazai eml¢kk¢pek t´ltik ki a tudatot,
mik´zben a szem elûtt London siklik el a kocsiablakban, a St. Paul-katedrÀlis l¢pcsûin kapaszkodik felfel¢. Mintha t¢vesen kopÁroztÀk
volna a szinkront a filmre.
Giorgio Pressburger novellÀinak olvasÀsa
hasonlÂ zavart id¢z elû. A forrÀsÀt nem neh¢z
abban a t¢nyben megtalÀlni, hogy bÀr olasz
nyelven sz¡lettek ezek az ÁrÀsok, a mi V III.
ker¡let¡nkben jel´lte ki a helyszÁn¡ket az ÁrÂ
(1956-ban, tizenkilenc ¢vesen ment el innen).
Nagyfuvaros utca, N¢pszÁnhÀz utca, DankÂ
utca ¢s ä t¢vesen ä AkÀcfa utca (Budapest legutÂbbi felosztÀsa sorÀn levÀlasztotta a ker¡lethatÀr), ahol Pressburger figurÀi ¢lnek-halnak, ide ¢rkeznek ÀtutazÂban is. Az utcanevek igen hangsÃlyosan mer¡lnek fel a sz´vegben, ehhez k¢pest meglepû, hogy a leÁrÀsok mennyire n¢lk¡l´zik a couleur locale-t,
mennyire kev¢ss¢ tÀrgyszerü, szociografikus
a k´rnyezetrajz. ögy tünik, ezekre a nevekre
Pressburgernek mint nevekre volt sz¡ks¢ge,
hogy kifejez¢sre juttassa a segÁts¢g¡kkel: ami
a novellÀiban t´rt¢nik, egy bizonyos helyen
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t´rt¢nik, ¢s ezzel a pszeudo-konkr¢tsÀggal a
valÂdisÀg, a hiteless¢g evidenciÀjÀt sugalmazza. A szereplûk ¢s a t´rt¢netek k´z´tt feltehetûleg van olyan, amelyiknek eredeti talaja
volt ez a vÀrosnegyed, de nyilvÀn mÀs helyszÁnekrûl is ideplÀntÀlta az ÁrÂ mindazt, amit
e novellaf¡z¢rbe akart foglalni.
Eszemben sincs a szociogrÀfiai hiteless¢g
szempontjÀbÂl minûsÁteni Giorgio Pressburger àV III. ker¡letiÊ novellÀit, csakis az emlÁtett zavarrÂl besz¢lek, amit az ¢rez, aki ma is
ott ¢l, ¢s tudja, hogy az etnikai szÁnk¢pbûl
szinte teljesen eltünt az a zsidÂ k´z´ss¢g,
amelynek eml¢ke Pressburgerben megragadt, s a hely jelleg¢t most a cigÀnyetnikum
szabja meg. De talÀn ¢pp ez a tolakvÂ tapasztalat ´szt´n´z arra, hogy meg¢rts¡k: Pressburger DankÂ utcÀja, Nagyfuvaros utcÀja mÁtoszi helyszÁn, mert hiszen maguk a novellÀk
is mÁtoszi karakterüek. NaturÀlis, olykor naturalista k´zeg¡k´n Àt¢rzûdik az allegorikus
utalÀs, primer jelent¢s¡k´n Àt¡t a transzcendens jelent¢s. A mÁtosz mindig kit¡ntet egy
helyet; ez a hely gyakran hegy, folyÂ, vÀros,
s van, hogy egy kû JeruzsÀlemben ä a vilÀg
k´ld´ke.
Giorgio Pressburger trieszti ÁrÂ sikeres
ember, sokoldalÃ, szÁnes pÀlyafutÀssal a hÀta
m´g´tt; filmes is, szÁnhÀzi rendezû is. Az
1989-ben megjelent A FEH°R K¹Z¹K T¹RV °NYE rangos dÁjat kapott OlaszorszÀgban, ¢s
a magyar fordÁtÀst megelûzûen mÀr szÀmos
nyelven megjelent. Az eff¢le vilÀgfias egzisztencia ÁrÂ eset¢ben kiss¢ tartÂzkodÂvÀ teszi az
olvasÂt: ezen t´rt Àt az elsû novella, a cÁmadÂ.
UtÂbb kider¡lt, szerencs¢s vÀlasztÀs volt A FEH°R K¹Z¹K T¹RV °NY°-vel indÁtani a k´tetet,
mert ha tÀn kire-kire az ´t novella k´z¡l egy
mÀsik hat a legnagyobb erûvel, lehet mÀsik
novellÀt ä p¢ldÀul a V ERç-t ä a legjobbnak
Át¢lni, ez az egyetlen, amely marad¢ktalan
szolidaritÀst k¢pes kivÀltani bÀrkibûl, bensûs¢ges, szorongÂ rokonszenvet. Mind az ´t valamely betegs¢g k´r¢ szervezûdik, s a betegs¢g viszolygÀst ¢s elutasÁtÀst is gerjeszt a kÁv¡lÀllÂban, ez sokszor erûsebb emÂciÂ, mint
a csoport´szt´n diktÀlta irgalom ¢s r¢szv¢t.
Fleischmann doktor betegs¢ge azonban
olyan, amellyel szemben nem tÀmad fel a test
term¢szetes iszonya, nem idegenÁt el tûle az
etikai megbotrÀnkozÀs sem. Fleischmann
doktor sportos, fiatalos, vonzÂ f¢rfi, amikor

egyik pillanatrÂl a mÀsikra megindul rohamos szellemi le¢p¡l¢se. Egy kis feled¢kenys¢ggel. MemÂriazavar ä ugyan, kinek ne volna? Az azonosulÀst csak fokozza, hogy a doktor igen fegyelmezetten ¢s m¢ltÂsÀggal veszi
fel a k¡zdelmet a betegs¢ggel. MemÂriafejlesztû tanfolyamra iratkozik be, gyakorol.
Melyik¡nk ne hinn¢, hogy û is Ágy tenne? A
Fleischmannra vÀrÂ feladatban is eg¢sz valÂnkkal osztozunk: elhunyt bÀtyja temet¢s¢n
kell elmondania a halotti imÀt. A h¢ber szavakat nem ¢rti, csak az ÁrÀsk¢p ¢s a hangalak
alapjÀn memorizÀlja a sz´veget. Nem megy.
Emberfeletti erûfeszÁt¢st tesz, m¢gsem megy.
A temet¢sen az elsû sor utÀn elakad, s k¢sûbb
is hiÀba tanulja ä egyre kevesebb, amit felid¢zni k¢pes. A kudarc az ember archetÁpusos tudatm¢ly¢ben megkettûzûdik. Hiszen
temetni a legûsibb k´teless¢g, ugyanakkor
nincs cselekv¢s, amely enn¢l meddûbb volna.
Fleischmann erûfeszÁt¢se a HiÀbavalÂsÀg allegÂriÀja, hisz mire menne azzal is, ha siker¡lne megtanulnia az imÀt, neki, aki mÀr maga is f¢lhalott.
A halÀl legûsibb, legbarbÀrabb felfogÀsa ¢s
egyszersmind a legÃjabb l¢lekgyÂgyÀszati tanok szerint k´nnyebb¢ tessz¡k a dolgunkat,
ha a halÀltudatot belefoglaljuk az ¢let¡nkbe,
azaz ha àfeldolgozzukÊ vagy legalÀbb feldolgozhatÂnak ismerj¡k el. R´viden: ha kezd¡nk valamit a halÀlunkkal, ahelyett, hogy
r¢m¡lten iszkolunk elûle. Pressburger tagadja ezt a lehetûs¢get. Nyersen lÀzad. àögyis
mindannyiunkat a vÀgÂhÁdra hajtanakÊ ä mondja Fleischmann doktor, pedig bÀtyja cs´ndesen, kÂrhÀzban, mondhatni civilizÀlt mÂdon
¢s k´r¡lm¢nyek k´z´tt halt meg. VÀgÂhÁd? S
ki az, aki odahajt minket ä Isten? K¡l´n´sen
furcsa e hang egy orvostÂl, akinek ismerete
kell legyen a àterm¢szetesÊ halÀlrÂl. De hÀt
nyilvÀn ¢pp ez¢rt, ¢pp a lÀzadÀs jegy¢ben folyamodott Pressburger az adott k´tetkerethez, ami szerint itt ´t orvosi esetleÁrÀs talÀlhatÂ; az elûszÂ szerint ezek egy hatodik, dr.
Sch. irattÀrÀbÂl szÀrmaznak (hogy a novellacÁmek alatt a hivatkozÀsok szaklapok cikkeire
valÂdi forrÀsokat jel´lnek-e vagy sem ä a novellÀk szempontjÀbÂl nincs jelentûs¢ge).
A FEH°R K¹Z¹K T¹RV °NYE utÀn k´vetkezû
ÁrÀsok hatÀsÀban a morbiditÀs durvÀbb fokozataival talÀlkozunk. TautolÂgiÀnak lÀtszhat,
hogy betegs¢gekrûl szÂlÂ ÁrÀsokkal kapcsolat-
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ban k¡l´n emlÁt¢st teszek morbiditÀsukrÂl ä
azonban jeleznem sz¡ks¢ges, hogy ezekben
nem az eg¢szs¢g ¢sszerü, v¢dekezû-elutasÁtÂ
aspektusa ¢rv¢nyes¡l, hanem egy irracionÀlis
viszony a betegs¢ghez: megmutatkozik a betegs¢g erotikÀja, a RomlÀs iszonyba oltott
erotikÀja, a cinkossÀg vele.
Ezt a megd´bbentû ¢rzelmi tapasztalatot
a B IOLñGIAI ñRA ¢pp csak ¢rinti (a v¢g¢t jÀrÂ
´regember ´reg feles¢g¢ben a hozzÀjuk hivatalbÂl ¢rkezû orvos felismeri kamaszkora
fiatalasszony-ideÀljÀt, s ¢rezni kezdi a szexuÀlis vonzÀst a roncs test irÀnt is, ¢rezni kezd
egy sz¢dÁtû kÁs¢rt¢st, amelyet elutasÁt, de az
m¢gis kiveti egyensÃlyÀbÂl, s ezutÀn elz¡llik).
Kiss¢ didaktikus a novella, s az elz¡ll¢s motÁvuma kidolgozatlan, ez¢rt erûszakolt. A V ERA az, amely rendkÁv¡li szuggesztivitÀssal firtatja e veszedelmes vonzÀsok titkÀt. A t´rt¢net akÀr pszichothriller alapjÀul is szolgÀlhatna, azonban Pressburger a k¡lsû k´r¡lm¢nyek megkomponÀlÀsÀval k¢pes volt megteremteni a valÂszerü arÀnyokat. Az eset
megt´rt¢nhetûv¢ ¢s ez¢rt hatÀsÀban szinte
kiv¢dhetetlenn¢ vÀlt. Egy amerikai orvos a
megszÀllÂ hadsereg k´tel¢k¢ben szolgÀl a
sz¢trombolt keleti fûvÀrosban a Nagyfuvaros
utca k´rny¢k¢n. (A helyszÁnt ilyen k´r¡lm¢nyesen lehet csak megjel´lni: Pressburgern¢l
szÂ sincs Budapestrûl; csak n¢hÀny utcÀnyi
ter¡let vilÀgosodik ki a vilÀgmindens¢gbûl.)
Az orvos, Friedmann çbrahÀm felfigyel egy
furcsa, gy´ny´rü gyermekre, aki szinte teljesen b¢na egy olyan betegs¢g folyomÀnyak¢nt, amellyel û korÀbban is foglalkozott. A
gyermek valÂjÀban tizenhat ¢ves, csak a betegs¢g tartja idûtlens¢gben. A doktort a kislÀny anyja is lenyüg´zi, felkeresi ûket lakÀsukon, ¢s ellenÀllÀs n¢lk¡l adja meg magÀt az
asszonynak, holott elûtte is nyilvÀnvalÂ, hogy
csapdÀt ÀllÁtott neki. Szeretkez¢seik csak egy
homÀlyos rÁtus r¢szei; a doktort mindv¢gig a
kislÀny, Vera irÀnt valÂ em¢sztû kÁvÀncsisÀga
viszi el a Nagyfuvaros utcÀba. A nûnek nem
is lesz neve a novellÀban: Vera anyja, Ágy szerepel. Friedmann doktor beleolvad Vera ¢s
anyja k´rnyezet¢be, ¢let¢be, minden k´teless¢g¢t elhanyagolja, eltaszÁtja otthon hagyott
feles¢g¢t ¢s fiÀt, vÀllal minden alantas k´telezetts¢get, hogy p¢ldÀul kitisztogassa az
¡r¡l¢kbûl a b¢na lÀnyt, mialatt az anyja kÂrhÀzban van (ha ugyan?!), lealjasul, durva ´szt´n´k szakadnak fel benne, bÀntalmazza Ve-

rÀt ä csak a felettesei erûszakos beavatkozÀsa
menti ki ebbûl a helyzetbûl: hazatoloncoljÀk.
Ez a t´rt¢net triviÀlis interpretÀciÂja, valÂjÀban az t´rt¢nik, hogy Friedmann doktor VerÀban az ¢letnek egy olyan minûs¢g¢vel talÀlkozik, amelyik mintha ablak volna a metafizikai l¢tez¢s fel¢, s ezen az ablakon akar
Àtpillantani, ezt a titkot megismerni, szinte
esz¢t vesztve. àAz Àgyacska f´l´tt ¢gû lÀmpa ¢s
Vera komoly arca lÀttÀn ´sszerezzent: Ãgy ¢rezte,
szents¢gt´r¢st k´vet el azzal, hogy n¢zi, s csodÀlkozott, hogy m¢g ¢l. Az ¢let a cselekv¢s kÁnos k´teless¢g¢t rÂtta rÀ. AnnÀl is kÁnosabbat, mivel az orvos
szem¢ben a cselekv¢s bÀrmely formÀja illetlen ¢s nevets¢ges volt annak a m¢ltÂsÀgteli abszolÃt passzivitÀsnak a t´k¢letess¢g¢vel szemben.Ê Vera Àltal
tehÀt a betegs¢g mint a valÂsÀg rejtett, de
igazi arca jelenik meg: a àbeteg ´r´kk¢valÂsÀgÊ.
Ha valaki Vera vonzÀsk´r¢be ker¡l, aligha lehet mÀs lehetûs¢g a szÀmÀra, mint megadÂan
belehanyatlani a halÀlba. Minden mÀs k¢pmutatÀsnak minûs¡l, ahogy meg is fogalmazÂdik a novellÀban: àa tÀrsadalmi konvenciÂk,
a finomkodÀs, az eg¢sz ¢let¡nk... minden dolog
hiÃ, kiv¢ve a büntÊ.
A V ERç-t k´vetû novellÀban (B AHDY-KñR )
ism¢t a didaxis kÁs¢rt, hiszen a pszich¢s betegs¢gokok ¢s az orvostudomÀny ä mint minden tudomÀny ä korlÀtoltsÀga szembesÁt¢s¢t
tÃl kerek àfreudistaÊ sztori keret¢ben v¢gzi
el. A novella persze hatÀsos ä ez a profi szÁndarab- ¢s filmÁrÂ k¢z¡gyess¢g¢n mÃlik ä,
nem mindig tesz jÂt e gyakorlat Pressburgernek, a prÂzaÁrÂnak.
A k´tetet zÀrÂ V çLASZTçSOK -ban mÀsodlagos szerepet jÀtszik a betegs¢g, ami ezÃttal
n¢lk¡l´zi az egzotikumot is: egyszerü rÀk. A
novellÀt indukÀlÂ ¢let¢lm¢ny azonban itt is
az ¢let ideÀlis rendj¢nek a megbomlÀsa: a
csÃnyasÀg, az unalom, a siker¡letlen gyermek okozta csalÂdÀs. Egy hÀzassÀg k´ttetik a
novella elej¢n szerelem n¢lk¡l, belÀtÀsbÂl egy
varrÂnû ¢s egy k´v¢r, esetlen nyomdÀsz k´z´tt. JÂszerivel egyetlen aktusukbÂl szÀrmazik fiÃgyermek¡k, aki felnûve elhagyja ûket,
¢s mÀsik f´ldr¢szen kezd ¢letet. E minden illÃziÂtÂl, sz¢ps¢gtûl lecsupaszÁtott ¢lethelyzetre az¢rt lehetett sz¡ks¢ge az ÁrÂnak, hogy elk¡l´nÁthesse a l¢t¡nkben gomolygÂ ¢rzelmi
komponensek k´z¡l a vegytiszta ´sszetartozÀs-¢rz¢st. Erna ¢s Schermann Jenû ´sszeforrÀsÀval egy pÀros l¢ny j´n l¢tre, akiben
mindegyik csak f¢l, s ezen a t¢nyen Jenû ha-
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lÀla sem vÀltoztathat: Erna tovÀbbra is Ãgy ¢l,
mint kettûj¡k fele.
Mind az ´t novellÀban van valami fesz¢lyezû, provokatÁv, kellemetlen. Az Àtlagos ¢rzelmi k¢szlettel rendelkezû olvasÂ ä az elsû
kiv¢tel¢vel ä ellene is szeg¡l az azonosulÀs, az
egy¡tt¢rz¢s kihÁvÀsÀnak. (MÀs k¢rd¢s, hogy
olvasÀs k´zben az ember m¢gis belekeveredik a dologba.) A feszeng¢s, amit e novellÀk
kivÀltanak, tÃlmutat a morbiditÀs reflexszerü
elutasÁtÀsÀn, melybûl csak az k´vetkezik,
hogy kÁnosnak talÀljuk a k´tet vilÀgÀt. A zavar m¢lyebb: e vilÀg szokatlan Àrny¢kai keltik
fel. Minden t´rt¢netnek mÁtoszi-vallÀsi Àrnyai szoktak lenni. Az antikvitÀs, a Biblia ad
hÀtteret minden ma elbesz¢lt t´rt¢net¡nknek. öjabban az elterjedûben l¢vû keleti vallÀsokbÂl is nyer¡nk evidenciak¢nt Àt¢lt k¢pzeteket. Nem neh¢z a kereszt¢ny k´z¢pkor
sugalmazÀsait tetten ¢rni a horrorfilmek àboszorkÀnyaibanÊ, à´rd´geibenÊ, a sci-fik nem
f´ldi l¢nyeiben, ezek àangyaliÊ vÀltozataiban
is; a keleti jÂgik emberfeletti k¢pess¢geit a supermanekben, a l¢lekvÀndorlÀst divatos ´lt´ny´ket viselû filmhûs´k alakvÀltÀsaiban.
Ami kimaradt transzcendenciÀra irÀnyulÂ
figyelm¡nk sugarÀbÂl, s ez¢rt nincs jelen ´ntudatlan, sokadlagos k´zvetÁt¢ssel nyert ismereteink k´z´tt: a zsidÂ k´z¢pkor, a kabalistÀk
tudomÀnya. Hiszen ez mint egyfajta àeretnets¢gÊ megmaradt zÀrt k´reiben; magyarorszÀgi ismeret¢t eleve megakadÀlyozta,
hogy az alapvetû forrÀsnak, a ZñHçR K¹NYV °-nek ma sincs magyar fordÁtÀsa, csak egy
kis vÀlogatÀs fordÁtÀsa jelent meg, az is 1990ben (a Holnap KiadÂnÀl; a fordÁtÀs BÁrÂ DÀniel ¢s R¢ti P¢ter munkÀja).
Pressburger, aki ¡gyelt arra, hogy min¢l
kisebb szerepe legyen a zsidÂ vallÀs jellegzetes mozzanatainak a novellÀiban, ¡gyelt p¢ldÀul a szÂhasznÀlat elmosÂdottsÀgÀra egyes
rÁtusokra, kegytÀrgyakra vonatkozÂlag ä olyannyira, hogy ez n¢ha pontatlansÀgnak lÀtszik ä, ugyanakkor er¢lyesen tereli a figyelmet a ZñHçR K¹NYV E fel¢, hangsÃlyos mottÂk segÁts¢g¢vel. Persze hiba volna eltÃlozni
a Pressburger-novellÀk ¢s a ZñHçR, a RAGYOGçS K¹NYV E ´sszef¡gg¢seit, ez feltehetûleg
Pressburger szÀnd¢kaitÂl is idegen volna, aki
csak a kabalista mÁtosztÂl valÂ meg¢rintetts¢g
szellemi ¢lm¢ny¢t k´zvetÁti, hiszen e mÁtosz
modern ¢lettapasztalatainkhoz rendkÁv¡l izgalmas ¢rtelmez¢si lehetûs¢geket nyit meg.

°n nem is vÀllalkozhatn¢k az emlÁtett kis
fordÁtÀsba valÂ belekÂstolÀs alapjÀn az ´sszef¡gg¢sek elemz¢s¢re, v¢gt¢re is a kabalisztikÀval k¡l´n tansz¢k foglalkozik a jeruzsÀlemi
h¢ber egyetemen. Ugyanakkor m¢gis meglepû, hogy az emlÁtett kis vÀlogatÀsban mennyi
fontos nyomot talÀltam az ´t novellÀban kirajzolÂdÂ vilÀgk¢p elemeinek meghatÀrozÀsÀhoz.
1. Mindenekelûtt emlÁts¡k a halÀllal szemben valÂ b¢k¢tlens¢g megszÂlalÀsÀt a ZñHçRban. Simon rabbi, a ZñHçR ÀllÁtÂlagos szerzûje (a tudomÀnyos kutatÀs szerint a szerzû
valÂjÀban a k´z¢pkori SpanyolorszÀgban ¢lû
MÂse de Leon) id¢zi az í RçS-bÂl DÀvidot: àJelentsd meg, Uram, nekem az ¢n v¢gemet; az ¢n
napjaimnak m¢rt¢ke mennyi legyen, hogy megtanuljam, hogy csak ideig valÂ vagyok.Ê (ZSOLT. 39,
5) AztÀn megmagyarÀzza DÀvid szavait:
àHogy tudjam, hogy n¢lk¡l´zû vagyok ä hogy mi¢rt
nem ´nmagamtÂl valÂ az ¢letem, s mi¢rt tagadtatik
meg tûlem ez az ¢let, szemben mindama f´nti f¢nyekkel, melyeknek mind sajÀt ¢let¡k van.Ê
2. Fontos tanÁtÀs az egy, az egys¢g magasabbrendüs¢ge a kettûss¢ggel szemben. E
gondolat k´znapi vÀltozata a f¢rfi-nûi princÁpium egyes¡l¢se ä v´. a Pressburger-k´tet
utolsÂ novellÀjÀnak hÀzaspÀrjÀt ä, de a kiindulÀs a legelemibb vilÀgn¢zeti k¢rd¢seket
¢rinti. Kettûss¢g p¢ldÀul a jÂ ¢s rossz tudÀsa,
az ¢let ¢s a halÀl, azonban ànincsen kettûss¢g a
fenti r¢giÂkban, ahonn¢t [...] a tÀblÀk szÀrmaztakÊ.
A Pressburger-k´tet elûszavÀban olvashatÂ, hogy Sch. professzor ä az ´t eset ´sszegyüjtûje ä szem¢ben a tudomÀny àa f¢nybûl
sz¡letû s´t¢ts¢getÊ jelk¢pezte, àvagy a s´t¢ts¢gbûl
tÀplÀlkozÂ f¢nytÊ. Sim'on rabbi a k¢rd¢sre,
hogy mi¢rt vÀlasztotta el Isten a VilÀgossÀgot
a S´t¢ts¢gtûl, azt vÀlaszolja: àFokozati k¡l´nbs¢g van, ¢s a kettû egy, amennyiben nincsen f¢ny,
hacsak nem a s´t¢ts¢gben, ¢s nincsen s´t¢ts¢g, hacsak nem a f¢nyben.Ê TehÀt Sch. doktor rejt¢lyes paradoxona azt jelenti, hogy amit a tudomÀny tudhat, az igazsÀgnak a fele, ¢s
mindegy, melyik fel¢t nevezz¡k tudÀsnak,
f¢nynek. A tudÀs szintjei k¡l´nb´zûk, az í RçS
szavainak ¢rt¢s¢ben csak k´z¢psû szint a haggada, e f´l´tt Àll a misztikus ¢rtelem, amely
elûtt a titkok megnyÁlnak.
3. A ZñHçR fogalmi rendszere leginkÀbb
a V ERç-n mutathatÂ ki. Vera mint àfenti
l¢nyÊ, f¢nybûl valÂ angyal jelenik meg, ahogy
a szent tekercseket viszi a pap a frigyszek-
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r¢nybe, Ãgy viszi ût az ÀgyacskÀjÀba a doktor.
Ugyanakkor erûs´dik a gyanÃ, hogy Vera
mÀsf¢le r¢giÂk megtestes¡l¢se; lÀssuk a ZñHçR egy ideillû r¢szlet¢t: àS honnan valÂk a
lenti vilÀgok l¢nyei? A f´ld pÀrÀibÂl ¢s az ¢g segÁtûibûl l¢nyek tÀmadnak, egymÀstÂl k¡l´nb´zûk, n¢melyek burokban, mÀsok h¢jban, a f´ld f¢regszerü
Àllataihoz hasonlatosak. Ezek a l¢nyek nem ¢lhetnek tÁz ¢vn¢l tovÀbb.Ê RÀadÀsul a nûi princÁpiumrÂl kimondatik, hogy Àtfogja mind az
alanti dolgokat, anyja minden alanti l¢nynek.
A novellÀban nem d´nthetû el, hogy a f´nti
vagy az alanti r¢giÂkba pillant-e be a doktor
Vera szem¢be n¢zve, büvk´r¢be ker¡lve.
Annyi bizonyos, hogy angyal, amit a szÂjÀt¢k
is megpecs¢tel: Vera ¢s az anyja egy bizonyos
Angyalf´ldre k´lt´znek Àt.
4. T¡ntetûen utal a kabalisztikÀra Pressburger, amikor oly fontos szerepet juttat a
szavaknak. Ha tudjuk, hogy a kabalistÀk szerint a betüknek szÀm¢rt¢k¡k van, ¢s e szÀm¢rt¢k alapjÀn jel´lt¢k ki az ´sszef¡gg¢st a dolgok nevei, tehÀt maguk a dolgok k´z´tt, A
FEH°R K¹Z¹K T¹RV °NYE fogyatkozÂ, eltünû
szavaiban meg kell lÀtnunk a megsemmis¡l¢s
mÀgikus jel¢t. Vera egykori ÁrÀsk¢p¢t n¢zve
is kider¡l: elûbb csak kuszÀvÀ vÀlt, majd anyjÀnak kellett rÀÁrnia a papÁrra: àVera azt ÀllÁtja,
hogy Árt valamit, de csak a feh¢r k´z´ket mutatja.Ê
A feh¢r k´z´kbe van Árva a halÀl. Furcsa
mÂdon Pressburger nyers lÀzongÀsa ellen¢re
a novellÀk nyugvÂpontra jutnak e v¢gsû kifeh¢red¢sben. TalÀn ennek a magyarÀzata is
a ZñHçR-ban rejlik, AZ I -TEN SZEM cÁmü fejezet v¢g¢n. àA Napok ¹regje pedig Ïirgalmas szemüÎ. Szem¢ben feh¢r van feh¢rrel, ¢s egy feh¢r,
mely minden feh¢ret magÀba foglal.Ê
A novellÀk olvasÀsa k´zben persze nem lehet ¢s nem is ¢rdemes tudni, hogy mif¢le k´z¢pkori t¢telekre utalnak vissza. Csak azt lehet tudni, hogy naturÀlis anyagukon tÃl l¢vû
vilÀgra mutatnak, s ez l¢nyeges elem¡k. A
fordÁtÂnak, MagyarÂsi GizellÀnak siker¡lt
Ãgy megformÀlnia a jobbÀra szÀraz, objektÁv
tÂnusÃ sz´veget, hogy a transzcendens sejt¢sek lehetûs¢g¢t is nyitva hagyja.
A FEH°R K¹Z¹K T¹RV °NY°-vel olyan novellÀk ker¡ltek szellemi v¢rkering¢s¡nkbe,
amelyek izgalmas idegenszerüs¢g¡kkel az
ûsi kultÃrkincs egyik elzÀrt tÀrnÀjÀbÂl hoznak
jeleket.
çcs Margit

A SZERZý HANGJA
Jorge Luis Borges: A halhatatlansÀg
FordÁtotta TÂth °va
EurÂpa, 1992. 110 oldal, 150 Ft
Mitûl Borges az essz¢ÁrÂ Borges? A k´ltû s fûk¢pp a novellista Borges eredetis¢g¢t monogrÀfiÀk sora tartja szÀmon, de az essz¢ire
nem kapunk k¢sz vÀlaszt. Pedig A HALHATATLANSçG bÀrmelyik darabjÀba fog is bele az olvasÂ, n¢hÀny sor utÀn ¢rzi, hogy ez csak Borges-sz´veg lehet, de ha fel kell sorolnia az ÁrÀsok megk¡l´nb´ztetû jegyeit, hamar elakad.
TematikÀjÀban nyilvÀnvalÂan nem vÀlaszthatÂ sz¢t a borgesi novella ¢s az essz¢. PrÂzÀja
bevallottan gondolati elemek eszt¢tikai ¢rtelmez¢s¢re ¢p¡l, a most k´z´lt elûadÀsok fû¢s mell¢kt¢mÀi pedig minden novellÀsk´tet¢ben is fellelhetûk. A t¢mÀk m´g´tti szellemi
hÀtorszÀg sem lehet perd´ntû; gazdagsÀga
novellÀban ¢s essz¢ben egyarÀnt prÂbÀra teszi az olvasÂt, s k´zvetve vagy k´zvetlen¡l, de
mindkettûben jelen van ä mondjuk ä PlÂtinosz, PlatÂn, Pascal, Shakespeare, Lugones,
Cervantes, Schopenhauer vagy Poe. M¢g
csak azt sem mondhatjuk, hogy A HALHATATLANSçG-ban a korÀbbi essz¢khez k¢pest nyÃl
Ãj t¢mÀkhoz Borges: a k´tet elsû darabjÀnak
p¢ldÀul t´bb elûzm¢nye is van, a legfontosabb A K¹NYV KULTUSZ (öJABB NYOMOZçSOK ,
1952); SwedenborgrÂl mÀr k´z´lt hÁres tanulmÀnyt egy spanyol vÀlogatÀs bevezetûjek¢nt; AZ IDý-h´z pedig ott A K¹RK¹R¹S IDý,
A CIKLUSELM°LET (1936) vagy ¢pp AZ IDý
öJABB CçFOLATA (1944ä1946).
LÀtszÂlag t´bb sikerrel vÀlaszolhatnÀnk a
fenti k¢rd¢sre, ha a t¢mÀk kibontÀsa felûl k´zelÁten¢nk; indÁtÀs, szerkeszt¢s, t¢zis-antit¢zis, fikciÂs ¢s logikai ¢rvel¢s stb. mind v¢gignyomozhatÂ A HALHATATLANSçG-ban; de Ágy
is Âhatatlanul vegyes eredm¢nyt kapnÀnk,
mert a borgesi novella eszk´ztÀra olyannyira
essz¢szerü ä el¢g, ha a PIERRE M°NARD, A
àDON QUIJOTEÊ SZERZýJ°-re gondolunk ä,
hogy a feltÀrhatÂ sajÀtsÀgok java mindk¢t
formÀra ¢rv¢nyes lesz.
TanÀcstalansÀgunkban legb´lcsebb talÀn
a szerzûh´z fordulni ÃtbaigazÁtÀs¢rt, aminek
A HALHATATLANSçG igazÀn nincs hÁjÀn. VÀlasszuk ki ezÃttal azt a divatosnak ¢ppen nem
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mondhatÂ eszt¢tikai elvet, amelyet Borges tanÀrk¢nt hangoztatott a tanÁtvÀnyainak: àAzt
mondanÀm, hogy egy szerzûbûl a legfontosabb a
hanglejt¢se, egy k´nyvben a legfontosabb a szerzû
hangja, az a hang, ami hozzÀnk szÂl.Ê (20. o.)
Nem ÀllÁtom, hogy a k´tet egyn¢mely alap¢s felhangja nem hallhatÂ Borges korÀbbi fikciÂs müveiben, de itt szokatlanul erûsen ¢s
tisztÀn szÂl. Nemcsak az¢rt, gondolom, mert
summÀzÂ, ´regkori mürûl van szÂ (1978),
hanem mert a k´tetnek mind az ´t darabja
r´gt´nz´tt elûadÀs, amelyek ä ahogy a szerzû
fogalmaz ä fennhangon valÂ gondolkodÀsbÂl
(104. o.) kerekedtek ki.
A szerzûi hangnak van lejt¢se, tÂnusa, ereje, irÀnya, most m¢gis azt emeln¢m ki, hogy
ebben a k´tetben milyen nyelvezet szÂlaltatja
meg, s hogyan szÂl magyar fordÁtÀsban.
A HALHATATLANSçG nyelv¢nek legszembe´tlûbb vonÀsa az egyszerüs¢g. A Scripta manent, verba volant ¢rtelmez¢sekor Borges
ugyan azt mondja, hogy àaz ¢lûszÂ valami szÀrnyas, valami k´nnyed dologÊ (10. o.), de a k´tetben nincs nyoma a hagyomÀnyosan vett
stilisztikai szÀrnyalÀsnak: v¢gsûkig lecsupasztott, gyakran tûmondatos, olykor mÀr-mÀr
primitÁvnek hatÂ sz´veget talÀlunk benne. A
szokÀsos neh¢zs¢geken tÃl nyilvÀn a fordÁtÂnak is ez a fû gondja: itt a szÀnd¢kolt szimplasÀg k´ti gÃzsba, s csak nagy ´nuralommal
ker¡lheti el, mint TÂth °va, a tÃlfordÁtÀs vesz¢lyeit.
A nyelvi eszk´ztelens¢g persze csak lÀtszat.
Borges nagyon is tudatosan teremti meg A
HALHATATLANSçG szikÀr nyelv¢t. Semmibe
veszi p¢ldÀul a klasszikus stilisztika tanÀcsÀt,
s ÀllÁtmÀnyk¢nt rendszeresen ¢s bûvelkedûen
az Akad¢miÀnak ¡resen csengû ser, tener, haber
seg¢dig¢ket hasznÀlja. A k´vetkezû mondat
aligha maradna javÁtatlan egy gimnÀziumi fogalmazÀsban: àJelenleg van egy swedenborgi egyhÀz. Azt hiszem, valahol az Egyes¡lt çllamokban
van egy ¡vegkatedrÀlis ¢s van n¢hÀny ezer hÁve az
Egyes¡lt çllamokban...Ê (60. o.) De a k´vetkezû
sem, melyben spanyolul hatszor fordul elû a
tener seg¢dige: àVannak napok ¢s ¢jszakÀk, vannak ÂrÀk ¢s percek, van eml¢kezet¡nk, vannak ¢rz¢seink, amelyeket most tapasztalunk, ¢s van j´vû...Ê (89. o.) TovÀbbÀ nemcsak laposak az ÀllÁtmÀnyok, hanem olykor el is maradnak ä
ami spanyolul sokkal szokatlanabb, mint magyarul ä, vagy ism¢telten szem¢lytelen alakban fordulnak elû, p¢ldÀul magyarul nehe-

zen visszaadhatÂ, rendkÁv¡l ÀltalÀnos infinitivusszal.
Jellegzetes a k´tûszÂk elhagyÀsa vagy ritkÁtÀsa is: az ¢rvel¢s hagyomÀnyos retorikai
kell¢kei helyett pontot, vesszût, kettûspontot
talÀlunk, s csak a ritmusra hagyatkozhatunk:
àAzutÀn hÁzelegnek Istennek; dicsûÁtik. Isten nem
szereti a hÁzelg¢st. S az emberek is belefÀradnak Isten dicsûÁt¢s¢be.Ê A fordÁtÂ itt nem k´veti pontosan az eredetit: àAzutÀn hÁzelegnek Istennek,
ût dicsûÁtik. De Isten nem szereti a hÁzelg¢st, s az
emberek is belefÀradnak Isten dicsûÁt¢s¢be.Ê Az àûtÊ
f´l´sleges hangsÃlyt kelt, a àdeÊ betoldÀsa ¢s
az utolsÂ k¢t mondat ´sszevonÀsa pedig n¢mileg elsimÁtja az eredeti szaggatottsÀgÀt.
MÀsutt is felbukkan ez a megoldÀs, amikor a
fordÁtÂ ä s ezt tapasztalatbÂl tudom ä mÀr
nem Àllja tovÀbb a szÀnd¢koltan steril mondatfüz¢s szorÁtÀsÀt, s kit´lti a lyukakat: àVan
mÀs megoldÀs is, m¢gpedig a l¢lekvÀndorlÀs, amely
minden bizonnyal k´ltûi, ¢s ¢rdekesebb, mint a mÀsik, nevezetesen az, hogy tovÀbbra is azok maradunk, akik vagyunk...Ê (26. o.) A àm¢gpedigÊ, az
àamelyÊ ¢s a ànevezetesenÊ nincs az eredetiben.
Az eddigi id¢zetekbûl is kitünik, hogy az
ism¢tl¢s markÀns eszk´ze a borgesi essz¢nyelvnek. Nem a kiker¡lhetetlen szÂ-, illetve
szerkezetism¢tl¢sre gondolok, hanem azokra
az esetekre, amikor volna szinonima, m¢gis
hangsÃlyozottan, kopogÂsan ism¢tel a szerzû. àSwedenborg ege tehÀt a szeretet ege, sût elsûsorban a munkÀlkodÀs ege, az ´nzetlens¢g mennyorszÀgaÊ (53. o.), ahol is hibÀtlan a magyarÁtÀs; nem Ágy a k´vetkezû passzusban: àAzt jÀtszom, hogy nem vagyok vak, tovÀbbra is vÀsÀrolok
k´nyveket, k´nyvekkel rakom tele a lakÀsomat.Ê
(21. o.) Az eredetiben hÀromszor van a àtovÀbbra isÊ, sût mindannyiszor hangsÃlyos
à¢nÊ-nel: à°n tovÀbbra is azt jÀtszom, hogy nem
vagyok vak, ¢n tovÀbbra is vÀsÀrolok k´nyvet, ¢n
tovÀbbra is k´nyvvel rakom tele a lakÀsomat.Ê
A r´vid leltÀr v¢g¢re hagytuk a bizonytalansÀgot hordozÂ nyelvi eszk´z´k emlÁt¢s¢t,
pedig ezek az aprÂ elemek alapvetûen ¢rintik
a borgesi essz¢nyelvet. Kiemelkedik k´z¡l¡k
az ÀllÁtÀsokat tompÁtÂ felt¢teles mÂd, a valÂszÁnüs¢get sejtetû j´vû idû, akÀrcsak a kettûs
tagadÀssal valÂ indirekt ÀllÁtÀs. A legjellegzetesebb borgesi megoldÀs azonban a venir a ser
sz¡ntelen alkalmazÀsa. Ez az igei perifrÀzis
leheletfinoman mÂdosÁtja a l¢tige eredeti jelent¢s¢t: minden ÀllÁtÀsnak elveszi a deklaratÁv ¢l¢t. Minthogy magyarul jelen idûben
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nem hasznÀlunk kopulÀt, t´bbnyire egy-egy
àlehetÊ-tel, àleszÊ-szel, à-hat/-hetÊ-tel vagy àtalÀnÊ-nal ¢rz¢keltethetû. TÂth °va is jobbÀra
ezekkel a megoldÀsokkal ¢l; ¡gyes lelem¢nye
az àeszerintÊ betoldÀsa (89. o.) vagy a felt¢teles
mÂd gyakoribb hasznÀlata; olykor ugyan
egyÀltalÀn nem fordÁtja: àA teolÂgusok felt¢telezik, hogy az ´r´kk¢valÂsÀg az a pillanat, amelyben
csodÀlatos mÂdon egyes¡lnek ezek a k¡l´nf¢le
idûk.Ê (88. o.)
Ha ilyen kilÃgozott, repetitÁv ¢s àtalÀnÊ-os
a borgesi essz¢nyelv, vajon milyen az a bizonyos szerzûi hang? IzzÂ ¢s emberi, spanyolul
¢s hÀla istennek magyarul is. A nyelvi egyszerüs¢g k´vetkezetesen ellenpontozza az emelkedett gondolatisÀgot, m¢gpedig Ãgy, hogy
annak nem lefel¢, hanem felfel¢ csavarja a
lÀngjÀt. A szerzûi hangot e k¢t v¢gpont k´z´tti fesz¡lts¢g hordozza, s olyan rezonanciÀval t´lti meg, hogy szinte à¢lûbenÊ k´zvetÁti
azt a szellemi izgalmat, amit Borges àfennhangon valÂ gondolkodÀsaÊ jelent. A nyelvi
egyszerüs¢g egyszersmind Àttetszûv¢ teszi az
ideÀkat ä s micsoda ideÀkat! ä, s hagyja, hogy
az eszm¢ken tÃl akadÀlytalanul hasson a borgesi gondolkodÀsmÂd. Itt nincs metaforÀs Àtt¢telsor, mint a k´lt¢szetben, se sz´vev¢nyes
jelk¢phÀlÂ, mint a novellÀkban: az essz¢kben
k´zvetlen k´zelrûl hallhatja az olvasÂ egy
nagy gondolkodÂ f´ldk´zeli, esendûen emberi vallomÀsÀt. Sût a k´tet elsû darabjÀban,
A K¹NYV -ben Borges teljesen szokatlan
mÂdon m¢g ki is l¢p a f¡gg´ny el¢, s a fentebb emlÁtett szem¢lytelen, kopÀr nyelvezetet
f¢lret¢ve Ágy szÂl: à...azt szeretn¢m, ha Ãgy
hangzana, mint egy vallomÀs, amit mindnyÀjuknak k¡l´n-k¡l´n teszek, nem mindenkinek, mert
a mindenki absztrakciÂ, ¢s az egyes ember valÂsÀg.Ê (21. o.)
A Borges-kritika egyik alapt¢zise a spanyoltalan nyelvezet (azt hiszem, Rulfo utalt
Ágy Borgesra: az az argentin, aki spanyol szavakkal angolul Ár?), a mÀsik pedig a hÃs-v¢r
ember irÀnti ¢rz¢ketlens¢ge. Egyik vÀd sem
alaptalan, de ha ez az idegenszerü nyelvezet
olyan hangot szÂlaltat meg, mint amilyet A
HALHATATLANSçG-ban hallunk, s olyan ember¡l szÂl, mint e k´tet elûadÀsnak nevezett ´t
vallomÀsÀban, talÀn felmenthetj¡k a szerzût.
Ha a f¡l¡nkre hallgatunk, biztosan megtehetj¡k.
Scholz LÀszlÂ

KELET-EURñPAI
KñP°REG°NY
Josef ókvoreck¸: Csoda
FordÁtotta: V. Detre Zsuzsa
EurÂpa, 1993. 676 oldal, 571 Ft
A CSODA k¢ts¢gkÁv¡l kulcsreg¢ny. Nemcsak
az¢rt, mert az olvasÂ ä fûleg a felnûtt
cseh(szlovÀk) ä k´nnyen rÀj´het, hogy àHejl,
a vilÀghÁrü drÀmaÁrÂÊ nem mÀs, mint VÀclav
Havel, àNabal, a tehets¢ges prÂzaÁrÂÊ VladimÁr
PÀral, ¢s Milan Forhont = Miloô Forman, hanem az¢rt is, mert maga a szerzû sem ellenzi,
hogy müv¢t ekk¢nt olvassuk. Amikor p¢ldÀul
VÀclav Kopeck¸t, az ´tvenes ¢vek rettegett
belbiztonsÀgi miniszter¢t Gottwald, Bacilek,
Zapotock¸ ¢s mÀs t´rt¢nelmi nevek tÀrsasÀgÀban Kopecn¸ n¢ven szerepelteti (mintha
teszem azt, egy magyar reg¢nyben az çV H
egykori fûn´k¢t P¢teri GÀbornak nevezn¢),
ez nyilvÀnvalÂ ÃtmutatÀs: tess¢k a k´nyvet
àegy az egybenÊ olvasni. Ugyanakkor ókvoreck¸nek meglehet a v¢lem¢nye rÂlunk, t´rt¢nelmi voyeur´krûl, mert egyebek k´z´tt a
k´vetkezû fricskÀt engedi meg magÀnak:
EmlÁt¢st tesz egy àAlbrechtÊ nevü korai szocialista ÁrÂrÂl ¢s annak HANA, A MUNKçSLçNY
cÁmü reg¢ny¢rûl, Àm mintegy szÀz oldallal
od¢bb ugyanezen ÁrÂ Ivan Olbracht n¢ven jelentkezik, s Ágy is hÁvtÀk t¢nylegesen az ANNA,
A PROLETçRLçNY szerzûj¢t.
A kulcsreg¢nyeknek azonban ä mint ÀltalÀban a k´nyveknek ä megvan a maguk sorsa: az ÀbrÀzolt helyszÁntûl alig n¢hÀny szÀz kilom¢terre mÀr senkit sem ¢rdekel a who is
who. Hogy a p¢ldÀnÀl maradjunk: àHejl, a vilÀghÁrü drÀmaÁrÂÊ vagy àNabal, a tehets¢ges prÂzaÁrÂÊ ä az ÀllandÂ jelzû mindk¢t esetben
ókvoreck¸nek k¢t koll¢gÀval szembeni megk¡l´nb´ztetett ellenszenv¢t sugallja ä szÀmunkra elsûsorban reg¢nyalakok, akiknek
´nmagukban kell megÀllniok. ValÂjÀban ezt
is teszik 1968 nyarÀnak valÂsÀgos t´rt¢nelmi
esem¢nyei k´zepette:
àOdakinn az alacsony kûpÀrkÀnyon a fûtitkÀr
¡ld´g¢lt, k´r¡l´tte tisztelûi kisebb csoportja, ¢s a vilÀghÁrü drÀmaÁrÂ ¢pp hevesen magyarÀzott neki
valamit. [...] ä Elhiheti nekem, fûtitkÀr Ãr ä bizonygatta a drÀmaÁrÂ. ä MinÀlunk gyakorlatilag
mindenki a szocializmus hÁve.

1066 ã Figyelû

Az ÏÃrÎ megszÂlÁtÀst a fûtitkÀr m¢g szemlÀtomÀst nem szokta meg. TalÀn rossz lelkiismeretet ¢bresztett benne. A kûkorlÀton ¡lt ez¡st mintÀs,
k´nnyü ´lt´nyben, amit az¢rt adtak rÀ, hogy reprezentÀljon, hÀta m´g´tt a nyÀri petrini hegyoldal
zsongott, ¢s a k´zeli amerikai nagyk´vets¢g kertj¢ben, egy kis lugas tetej¢n a hatvannyolcas nyÀr
Ãjabb zavarbaejtû szimbÂlumak¢nt az amerikai
zÀszlÂ vilÀgÁtott. A fûtitkÀr feje f´l´tt, melyet karikatÃrÀba illû orr dÁszÁtett, pÀrÀs csillagok Ãsztak.
ä Gondolja? ä k¢rdezte a drÀmaÁrÂtÂl.Ê
Vagyis szÀmunkra nemcsak a kÂdolt HejlHavel, hanem a kÂdolatlan Dub§ek is tÁpusk¢nt jelentkezik: elhissz¡k, hogy kelet-eurÂpai reformnyarak idej¢n ilyen kûpÀrkÀnyokon, ilyen ´lt´ny´kben szoktak ¡ld´g¢lni a
pÀrtfûtitkÀrok, eff¢le k´zhelyekkel traktÀljÀk
ûket a politikÀba cs´ppent vilÀghÁrü drÀmaÁrÂk, mÁgnem a mindenkori szovjet vezet¢s
megel¢geli a dolgot, ¢s elk¡ldi tankjait a
megfelelû fûvÀrosokba. S jÂllehet, ilyesmi ebben a formÀban csak egyszer esett meg, a
helyzetben van valami ´r´k, tipikus, egy az
utÂszÂban emlÁtett ókvoreck¸-k´nyv cÁm¢vel
szÂlva: àR¢gvoltmindigÊ.
ókvoreck¸ szÀmÀra a t´rt¢nelem nyomasztÂ, gyakran v¢res, egyszersmind azonban
groteszk ¢s banÀlis t´rt¢n¢sek sorozata. Havellal, PÀrallal ¢s mÀsokkal szemben ez a
szeml¢let lehet igazsÀgtalan, az ÀbrÀzolÀs
mÂdjÀt tekintve azonban igaz.
Mik´zben azon tünûd´m, mi lehet a receptje
ókvoreck¸ reg¢nyÁrÂi müv¢szet¢nek, a nemzeti mÁtoszoktÂl valÂ minden berzenked¢sem
ellen¢re k¢nytelen vagyok elfogadni, hogy l¢tezik ä legalÀbbis az irodalmi mintÀkban ä
cseh nemzeti karakter. Amikor M¡llern¢
1914 nyarÀn k´zli óvejkkel, hogy àmeg´lt¢k
FerdinandotÊ, s errûl a der¢k kutyakereskedûnek a hasonnevü nuslei kocsmÀros jut esz¢be, akkor egy elbesz¢lûi elvvel van dolgunk:
bÀrmely t´rt¢net csak egy a szÀmtalan lehets¢ges k´z¡l, s ezekbûl az aprÂcska t´rt¢netekbûl is ezerszÀm Àgaznak el anekdotÀk.
MÁg azonban Haôekn¢l az aprÂcska mell¢kt´rt¢n¢sek f¡rt´kben lÂgnak a cselekm¢ny
Àgain, ókvoreck¸n¢l titkos, mÀr-mÀr misztikus ´sszef¡gg¢sben Àllnak az alapt´rt¢nettel.
A CSODA ä amely a GYçVçK cÁmü reg¢ny
autonÂm mük¢nt olvashatÂ folytatÀsa ä voltak¢ppen kÂp¢reg¢ny, a n¢metek Ãgy mondanÀk: Schelmenroman. Hûse, a fiatal Danny

Smi±ick¸ a negyvenes ¢vek v¢g¢n Kostelec
kisvÀrosban az ottani szociÀlis-eg¢szs¢g¡gyi
leÀnyiskola tanÀra. A kinevez¢s¢t megelûzû
gyorstalpalÂ tanfolyamon Smi±ick¸ egy
orosztanÀrnûtûl kiadÂs trippert szerzett, s
emiatt k¢ptelen viszonozni Ravaszka, a tizenh¢t ¢ves diÀklÀny heves ¢rdeklûd¢s¢t.
Minthogy a tanÀr nem akarja bevallani
nemi betegs¢g¢t, a meg-megÃjulÂ ostromot
azzal v¢di ki, hogy û vallÀsos katolikus, s Ágy
csakis a hÀzassÀg keret¢ben hajlandÂ elfogadni a szerelem gy´ny´reit. Gellen doktor segÁts¢g¢vel kigyÂgyulvÀn a sz´rnyü kÂrbÂl,
enged Ravaszka csÀbÁtÀsÀnak, aki kifejezetten
az û kedv¢¢rt, a katolizÀlÀs szÀnd¢kÀval lÀtogatja Doufal pl¢bÀnost. HÀzassÀgon kÁv¡li
egyes¡l¢s¡k azonban szemlÀtomÀst nem tetszik az Egek UrÀnak ä legalÀbbis Ravaszka
erre k´vetkeztet a mÀsnapi esem¢nybûl, abbÂl, hogy istentisztelet k´zben hirtelen megmozdul Szent JÂzsef szobrocskÀja. Azaz:
megt´rt¢nik a csoda.
Csakhogy az elûzû ¢vben teljhatalomra
szert tett Kommunista PÀrt egyetlen komoly
ellenfel¢nek ¢ppen a katolikus egyhÀzat tekinti. Doufalt letartÂztatjÀk, majd kÁnzÀsokkal arra k¢nyszerÁtik, hogy fell¢pjen egy filmben, s leleplezze magÀt, mint aki ¡gyes szerkezet segÁts¢g¢vel az oltÀr m´g¡l maga manipulÀlja a szobrot. Az Àllamv¢delmi szervek
azonban csÃnya hibÀt k´vetnek el: a forgatÀshoz nem JÂzsefet, hanem Szüz MÀriÀt àg¢pesÁtikÊ, s ez¢rt Ãjra kell produkÀlniok a leleplezû filmet. Ekkor azonban mÀr k¢nytelenek szÁn¢sszel dolgozni, mert a pÀter idûk´zben belehalt a kÁnzÀsokba, s hÁvei k´r¢ben
mÀrtÁrk¢nt tisztelik.
E k¢t cselekm¢nyszÀl k´r¢ csoportosÁtja
ókvoreck¸ ezernyi anekdotÀjÀt s k´nyv¢nek
hozzÀvetûleg szÀznegyven szereplûj¢t. A
àkosteleci csodaÊ s az azt k´vetû, a magyar olvasÂt PÂcspetrire eml¢keztetû kampÀny
ugyanis tovÀbb ¢l a hatvanas ¢vekben. Az
idûk´zben sikeres operett- ¢s krimiÁrÂvÀ
avanzsÀlt fûhûs sz¡ntelen¡l bele¡tk´zik a r¢gi t´rt¢netbe, ugyanÃgy fut utÀna, mint a
SZENT P°TER ESERNYýJE vagy a TIZENK°T
SZ°K hûsei a kincs utÀn. OdÀig ugyanis minden vilÀgos szÀmÀra, hogy a csehszlovÀk
çV H a àcsodÀbÂlÊ koncepciÂs ¡gyet csinÀlt,
amely csak r¢sze volt a korabeli antiklerikÀlis
¢s kulÀkellenes hajtÂvadÀszatnak, egyik epizÂdja a b´rt´n´k, lÀgerek ¢s urÀnbÀnyÀk
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hosszÃ szenved¢st´rt¢net¢nek. Ugyanakkor
Smi±ick¸, mint felvilÀgosult ember, a mÀsik
oldal magyarÀzatÀban is k¢telkedik, vagyis
¢pp azt nem hiszi el, ami az akkori meggy´t´rtek morÀlis tartÀsÀt megalapozta: Szent
JÂzsef csodat¢tel¢t.
Elmondhatjuk, hogy e krimiszerü t´rt¢netbûl kiindulva ókvoreck¸ megfesti az 1948
utÀni csehszlovÀk tÀrsadalom panorÀmÀjÀt.
Az alapt´rt¢net vÀzÀt ÃgyszÂlvÀn rogyÀsig
megrakja pÀrhuzamos esem¢nyekkel, mell¢kt´rt¢n¢sekkel, amelyeknek szÁnhelye PrÀga, B¢cs, egy ¢szak-amerikai egyetemi vÀroska, szereplûi pedig ÁrÂk, ÃjsÀgÁrÂk, pÀrtfunkcionÀriusok, diÀkok, popzen¢szek, katolikus
hÁvûk, parasztok, csehek, oroszok, amerikaiak, osztrÀkok ¢s fûleg nûk, sz¢pek, fiatalok,
´regedûk, okosak ¢s butÀk, angyalok ¢s sz´rnyetegek.
Ennek a Smi±ick¸nek ugyanis ä akÀrcsak
n¢mely Kundera-hûsnek ä egyetlen igazi
szenved¢lye a mÀsik nemhez füzûdik. AmÃgy
pedig ä jÂllehet megvan a v¢lem¢nye a k´r¡l´tte zajlÂ t´rt¢nelemrûl ä Âvakodik r¢szt
venni korÀnak k¡zdelmeiben. Nem is titkolja, hogy f¢l az elk´telezetts¢ggel jÀrÂ bonyodalmaktÂl, sût a maga v¢delm¢ben m¢g kisebb-nagyobb hazugsÀgoktÂl, megalkuvÀsoktÂl, alkalmi disznÂsÀgoktÂl sem riad vissza.
PÀrtonkÁv¡li ¢rtelmis¢gi û, a rendszernek
legalÀbb annyira haszon¢lvezûje, mint titkos
kritikusa. V. Detre Zsuzsa az utÂszÂban àegoista frÀternekÊ nevezi. Tegy¡k hozzÀ, hogy
Smi±ick¸ cinikus, a szÂnak szinte klasszikus
¢rtelm¢ben: az ¢rt¢kekkel tisztÀban l¢vû, Àm
azokat sajÀt magatartÀsÀban nem ¢rv¢nyesÁtû, ¢let¢lvezû àfrÀterÊ. Mint ilyen, meglehetûsen ellenszenves kell legyen, valÂjÀban
m¢gsem az, mert van egy tulajdonsÀga, ami
kiemeli erk´lcsileg jobb minûs¢gü kortÀrsai
k´z¡l is: lÀt, ¢s ezÀltal lÀttat. Az idûrendnek
fittyet hÀnyÂ, merûben k¢pzettÀrsÁtÀsos szerkezeten kÁv¡l az û elsû szem¢lyben elbesz¢lû
¢s kommentÀlÂ figurÀja, keserü szarkazmusa
s az 1968. augusztusi napok ÀbrÀzolÀsakor
kirobbanÂ meglepû pÀtosza szorÁtja gÀtak k´z¢ a roppant cselekm¢nyfolyamot.
ókvoreck¸ k´nyve zseniÀlis, bÀr irodalmilag nem makulÀtlan. A szerkezet olykor tÃlterhelt, bizonyos epizÂdok ä p¢ldÀul Arasidov szovjet ÁrÂ b¢csi fell¢p¢se vagy az omszki
vend¢gek prÀgai vÀrosn¢z¢se ä n¢mik¢pp
szervetlenek, nem is szÂlva arrÂl, hogy ¢ppen

az oroszok ÀbrÀzolÀsÀban ä s mellesleg az
amerikai baloldaliak¢ban ä a szerzû olykor
eg¢szen olcsÂ klis¢kbe csusszan bele. Ilyenkor mintha cserbenhagynÀ ÁrÂi tÀrgyilagossÀga, amelynek pedig egyebek k´z´tt legalÀbb
nyolc ragyogÂan megrajzolt kommunistatÁpust k´sz´nhet¡nk.
V. Detre Zsuzsa kÀprÀzatos fordÁtÂi teljesÁtm¢nyt nyÃjt. EgyarÀnt uralja a funkcionÀriusi bikkfanyelvet, a vallÀsos retorikÀt, a k´znyelvi argÂt ¢s az ¢rtelmis¢gi sz´vegel¢st.
PompÀsan adja vissza a szovjet allÃziÂkat ä
egyetlen szer¢ny megjegyz¢sem e tekintetben, hogy a B ERLIN BUKçSA cÁmü szovjet filmet a magyar n¢zûk annak idej¢n B ERLIN
ELESTE-k¢nt ismert¢k. Kicsit k´vetkezetlennek tünik az ÃjsÀgnevek ÁrÀsa: Ágy p¢ldÀul a
LidovÀ Demokrace N¢pi DemokrÀciÀra, a LiterÀrnÁ Listy Irodalmi öjsÀgra fordÁtÂdik, mÁg a Rud¢ PrÀvo megmarad eredeti cseh vÀltozatÀban. °n ez utÂbbi megoldÀst helyeslem. Elv¢gre a N¢pszabadsÀgot sem szoktuk Volksfreiheitre, Libert¢ du peuple-re vagy Narodnaja SvobodÀra Àt¡ltetni.
A szerkesztûnek ä K´rtv¢lyessy KlÀrÀnak
ä pedig, akinek nyilvÀnvalÂan r¢sze volt e ragyogÂ munkÀban, figyelm¢be ajÀnlom, hogy
a 380. oldalon k¢t bekezd¢s ´sszeolvad, ¢s
egy-k¢t mondat alighanem hiÀnyzik, mert a
buja Liza szeretkez¢s k´zben hirtelen az amerikai emigrÀns ´reg Kohn ÃrrÀ l¢nyeg¡l Àt.
Valamint: a f¡lsz´veg ¢s az utÂszÂ ókvoreck¸re vonatkozÂ adatai sincsenek teljes ´sszhangban egymÀssal.
Mindezt arra az esetre tenn¢m szÂvÀ, ha
a CSODA meg¢rn¢ a mÀsodik kiadÀst, ami
k´nyvkiadÀsunk jelen Àllapota mellett valÂsÀgos csoda lenne. El tudn¢k k¢pzelni egy mÀsik varÀzslatot is: a GYçVçK cÁmü reg¢nyt az
írÂk BoltjÀnak kirakatÀban. ókvoreck¸ ¢rdemtelen¡l kev¢ss¢ ismert szerzû ä 1969-ben
kezdûdû kanadai emigrÀciÂja elszigetelte, s
ez¢rt nem arathatott akkora nemzetk´zi sikert, mint a nÀla ¢rz¢sem szerint kev¢sb¢ jelentûs, Àm PÀrizsban ¢lû Kundera, vagy a b¢csi illetûs¢gü Kohout. N¢metorszÀgban ä
mint sok mÀs kelet-eurÂpai csodÀra ä ûreÀ is
Hans Magnus Enzensberger figyelt fel, ¢s û
adta ki 1987-ben a GYçVçK -at Die Andere Bibliothek cÁmü sorozatÀban ä mellesleg ugyanabban, amelyben a PUSZTçK N°PE ¢s az °DES
ANNA is megjelent.
Dalos Gy´rgy
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SZABAD-E SZERETNI
AZ IGAZSçGOT?
Vajda MihÀly: A posztmodern Heidegger
T-TwinsäLukÀcs ArchÁvumäSzÀzadv¢g, 1993.
202 oldal, 396 Ft
Vajda MihÀly Heidegger-fordÁtÀsai, egyetemi
elûadÀsai ¢s szÀmos Heideggerrûl Árt kisebb
essz¢je utÀn joggal fogadhatta az olvasÂk´z´ns¢g nagy vÀrakozÀssal ezt a k´tetet. A mü
sajÀt müfajmegjel´l¢se szerint àessz¢k´tetÊ,
ami jelen esetben bizonyos m¢rt¢kig elt¢r a
szokÀsostÂl. Egyfelûl a szokÀsosnÀl inkÀbb bet´lti az egys¢gess¢g k´vetelm¢ny¢t, amenynyiben mindv¢gig egy k´zponti filozÂfiai ÀllÁtÀst fejteget. Azt, hogy a modernitÀs Isten
n¢lk¡li vallÀsÀt, racionÀlisan megtervezett
uralmÀt a l¢tezûk f´l´tt egyre nyilvÀnvalÂbban f´lvÀltja az a posztmodern belÀtÀs, hogy
az ember nem a l¢tezû ura, hanem ä mint
Heidegger mondja ä àa l¢t pÀsztoraÊ. Vagyis
t´bb¢ nem a szubjektum Àll a filozÂfiai gondolkodÀs k´z¢ppontjÀban, hanem maga a l¢t,
¢s ez szer¢nys¢gre tanÁt: arra, hogy nincs
egyetlen igaz l¢tmagyarÀzat, csak àigazsÀgokÊ
vannak, a maguk l¢tt´rt¢neti pluralitÀsukban. MÀsfelûl a k´tet e gondolati egys¢gess¢ge ellen¢re rendkÁv¡l k¡l´nb´zû sz´vegeket
fog ´ssze, amelyek egy r¢sz¢n lÀtszik, hogy
valamilyen alkalombÂl elmondott elûadÀs
sz´veg¢t adjÀk nyomtatÀsban, vagy mÀs ¢rtelemben alkalmiak, p¢ldÀul egy nem lezajlott
vita r¢szei, de ezen tÃlmenûen is minden
essz¢ az eleven besz¢d hatÀsÀt kelti, azaz inkÀbb elûadÀsszerü, mintsem a szÂ hagyomÀnyos ¢rtelm¢ben kimunkÀlt ÁrÀsmü.
Azt a t¢nyt, hogy Vajda MihÀly gondolkodÂi pÀlyÀjÀn jelentûs vÀltozÀs t´rt¢nt, mi sem
mutatja nyilvÀnvalÂbban, mint ha ezt a k´tetet ´sszehasonlÁtjuk az egy ¢vvel ezelûtt publikÀlt, de a hetvenes ¢vek elsû fel¢bûl szÀrmazÂ tanulmÀnyokat ´sszegyüjtû V çLTOZñ EV IDENCIçK -kal (Cser¢pfalviäSzÀzadv¢g, 1992).
A vÀltÀs egyarÀnt ¢rinti a filozofÀlÀs mik¢ntj¢t
¢s hermeneutikai irÀnyultsÀgÀt. E sokkal t´rt¢netibb jellegü, m¢g a tudomÀnyossÀg ig¢ny¢vel fell¢pû, kidolgozottabb ÁrÀsok merûben ellent¢tes k¢rd¢st tesznek f´l az Ãjabbakhoz viszonyÁtva. A hetvenes ¢vek essz¢i àarra
a k¢rd¢sre keresik a vÀlaszt ä Árja a szerzû 1989-

es elûszavÀban ä, hogy vajon minden ellenkezû
t´rt¢neti tapasztalatunk ellen¢re lehets¢ges-e megvalÂsÁtani a F´ld´n a mennyorszÀgot, lehets¢ges-e
az elidegened¢s megsz¡ntet¢se, azaz a megvÀltÀs.
Megtehetn¢m, hogy a 15-20 ¢ves, megÁrÀsuk idej¢n
MagyarorszÀgon politikai okokbÂl publikÀlatlannak bizonyult essz¢k k´zz¢t¢tele helyett egy r´vid
ÁrÀs keret¢ben ´sszefoglaljam az olvasÂ szÀmÀra a
fenti k¢rd¢sre adott mai vÀlaszomat, melyet annak
idej¢n, ragaszkodvÀn valami hamis bizonyossÀghoz, megfogalmazni m¢g nem volt erûm: Nem,
MegvÀltÀst csak az rem¢lhet, aki hiszi Istent. F´ldi
megvÀltÀs nincsen. A filozÂfia minden igyekezete,
hogy ennek lehetûs¢g¢t bizonyÁtsa [...] sz¡ks¢gk¢ppen kudarcra van Át¢lve. Sût m¢g rosszabb a helyzet: a szekularizÀlt (filozÂfiai) megvÀltÀstanok a
legsÀtÀnibb politikai t´rekv¢sek eszk´z¢v¢ lehetnekÊ.
(V çLTOZñ EV IDENCIçK , 5. o.)
Annak a meg nem sz¡letett r´vid ÁrÀsnak
szÀmvet¢s¢t, a fenti fordulat filozÂfiai konzekvenciÀinak levonÀsÀt v¢gezte el A POSZTMODERN HEIDEGGER. MÀr e stÀtusÀbÂl k´vetkezûen is kihÁvÀsk¢nt hat, amit erûsÁt a r´vid
elûadÀsforma s a belûle k´vetkezû poentÁrozott elûadÀsmÂd, a sarkÁtott fogalmazÀsok
gyakori hasznÀlata. Ez a kihÁvÀs ä Heidegger
´r´ks¢gek¢nt ä sz¡ntelen¡l k¢rd¢s jellegü, s
nem t´rekszik arra, hogy vÀlaszra k¢sztesse
az olvasÂt. C¢lja mindenekelûtt abban Àll,
hogy bevonja az olvasÂt a h¢tk´znapi gondolkodÀsban f´l nem tett, sût ott ¢rtelmetlennek
tünû, Vajda MihÀly Àltal àgyermekinekÊ nevezett egzisztenciÀlis alapk¢rd¢sekbe, mint
p¢ldÀul az, hogy àmi az, hogy lenni?Ê, vagy
àmit is jelent gondolkodni?Ê.
A k´tet hÀrmas tagolÀsÀn bel¡l az elsû r¢sz
(ANTIKARTEZIçNUS MEDITçCIñK ) egyfajta hagyomÀnyt´rt¢net mozaikjainak foghatÂ f´l,
melyek a heideggeri filozÂfia felûl ¢rtelmezik
a filozÂfia- ¢s kultÃrt´rt¢net egy-egy alakjÀnak ä Kierkegaard-nak, Freudnak, Husserlnek, Schelernek ä egy-egy vez¢rgondolatÀt. E
filozÂfiai portr¢k, Ãgy tünik, k´z´sek abban,
hogy az izgalmas, fontos ¢s elementÀris erejü
t¢telexponÀlÀsuk mellett is van benn¡k valami l¢nyegi egyoldalÃsÀg ¢s erûszakoltsÀg. °s
ez, v¢lem¢nyem szerint, magÀbÂl az ¢rtelmezûi n¢zûpontbÂl k´vetkezik, azaz a heideggeri hermeneutika k´vet¢s¢bûl. Hadd illusztrÀljam ezt a Kierkegaard-ÁrÀson, amely a L°T
°S IDý egyik lÀbjegyzet¢bûl indul ki, s a àk¢ts¢gbees¢sÊ kierkegaard-i analÁzise ¢s a heideg-
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geri àgondÊ struktÃrÀja k´z´tt az emberi l¢t
egzisztens ¢s egzisztenciÀlis felfogÀsa k´z´tti
k¡l´nbs¢get regisztrÀlja. àAmiben tehÀt Heidegger Ãgymond elmarasztalja Kierkegaard-t (¢s
ebben marasztalja el az eg¢sz eurÂpai metafizikÀt
is), az nem mÀs, mint hogy a l¢tezûh´z tapad, a
l¢tezû l¢t¢t vizsgÀlja, s nem pedig azt, hogy mi konstituÀlja az egzisztenciÀt, a jelenvalÂl¢tet, az ember
l¢t¢t.Ê (25. o.) Heidegger e summÀs ´n¢rtelmez¢s¢t Vajda ugyan t´bb vonatkozÀsÀban
megk¢rdûjelezi, de azt nem vonja k¢ts¢gbe,
hogy helyes vagy legalÀbbis lehets¢ges a k¢t
filozÂfia k´z´tti k¡l´nbs¢get a fenti fogalompÀrral megvonni. De vajon valÂban term¢keny-e k´vetni, akÀr csak r¢szben, A L°T °S
IDý ´nn´n hatÀst´rt¢neti konstrukciÂjÀt? Vajon relevÀns-e az ¢pÁtû ÁrÀsok gondolkodÂjÀra e fogalmi k¡l´nbs¢gt¢tel, amikor Kierkegaard az emberi egzisztencia Istenhez viszonyulÂ l¢t¢t vizsgÀlva sz¡ntelen¡l nyilvÀnvalÂvÀ teszi, hogy az az Isten, akihez az emberi
l¢t sz¡ntelen¡l viszonyul, a metafizikai hagyomÀnnyal ellent¢tben sem nem a l¢tezû,
sem nem egy l¢tezû, sût nem is a l¢t? ögy tünik, Vajda MihÀlyt az ifjÃ Hegel kereszt¢nys¢gk¢pe befolyÀsolja Kierkegaard àantikarteziÀnusÊ, de v¢gsû soron metafizikus olvasatÀban. (LÀtÀsmÂdjÀnak hegeliÀnus eredete feltünûen megmutatkozik a 190. oldal
egyik megjegyz¢s¢ben: àEgyelûre persze maradtunk eurÂpaiak, s Ágy az igazsÀg tovÀbbra is az
egyik legfûbb ¢rt¢k szÀmunkra. ÏSzeretem PlatÂnt,
de az igazsÀgot m¢g jobbanÎ ä mondotta Arisztotel¢sz, azaz az igazsÀgot a szeretet f´l¢ helyezte. S
az a gyanÃm, hogy ezen J¢zus Krisztus sem volt
k¢pes vÀltoztatni.Ê) Ez a kettûs f¢lre¢rt¢s egy¢bk¢nt ÀltalÀnos. Az is, hogy az¢rt v¢lj¡k metafizikusnak Hamannt, Kierkegaard-t vagy
mÀst, mert nek¡nk magunknak van metafizikus fogalmunk Istenrûl, s az is, hogy megk¢rdûjelezetlen¡l tovÀbb alkalmazzuk az egzisztenciÀlfilozÂfia ´nn´n ¢rtelmez¢s¢t. (Ezt
r¢szben ´nkritikusan is sz¡ks¢ges megjegyeznem.) Sajnos be kell lÀtnunk, hogy ez az
´n¢rtelmez¢s gyakorta inadekvÀt, azaz az ellenkezûje sem igaz ä jelen esetben az sem,
hogy Kierkegaard egzisztens elemz¢s¢t adta
volna az emberi l¢tnek ä vagy pedig egyszerüen hamis.
A Freud kontra l¢tanalitikus iskola k¢rd¢s¢ben nem vagyok kompetens, Ágy p¢ldak¢nt
r´viden kit¢rek a Scheler-essz¢re. Ez az essz¢
egyenesen folytatja a bevezetû essz¢ (A POSZT-

HEIDEGGER) ama gondolatmenet¢t,
miszerint a szubjektivitÀs filozÂfiÀjÀtÂl valÂ
radikÀlis elfordulÀs sz¡ks¢gk¢ppen az igazsÀgra valÂ vonatkozÀs ¢s a felelûss¢g rovÀsÀra
t´rt¢nik. Ebben a kontextusban Scheler, aki
ànem kereste az igazsÀgotÊ, a heideggeri filozÂfia
radikalizÀlÂjÀnak, illetve a k¢sei Heidegger
rokonÀnak tünik. (Ne feledj¡k, Heidegger
t´bb k´tetnyi ÁrÀst publikÀlt az àigazsÀgÊ-rÂl!)
Schelerben Vajda olyan pluralista gondolkodÂt lÀt, aki ugyanakkor ànem relativistaÊ.
Mintha ¢ppen a scheleri p¢lda mutatna
irÀnyt a nagy elm¢letek sz¡ks¢gk¢ppen zsarnoki term¢szet¢re vonatkozÂ dilemmÀt illetûen. Mintha, mert ez a megoldÀs csak jelezve
van, s nincs kifejtve, s tÃl ÀltalÀnos ahhoz,
hogy ne csak a rem¢lt irÀny vÀgyÀt, sût ne
csak utÂpiÀt lÀssunk benne. àHogy mi a jÂ ¢s
mi a gonosz, az [...] tÀrsadalomrÂl tÀrsadalomra
k¡l´nb´zik. De nincsen olyan emberi k´z´ss¢g,
amely a gonoszat r¢szesÁten¢ elûnyben a jÂval szemben. °s olyan emberi k´z´ss¢g sincs, amely ne ¢rtene egyet azzal, hogy az emlÁtett ¢rt¢ktÁpusokat alÀ
kell rendeln¡nk a mÀsodikk¢nt emlÁtett (erk´lcsi)
¢rt¢keknek.Ê (49. o.) Mintha Vajda itt elfeledkezett volna arrÂl, hogy az û t´rt¢neti tapasztalata merûben k¡l´nb´zik a Scheler¢tûl, hiszen mÀs hely¡tt û maga besz¢lt sÀtÀni (!) rezsimekrûl, amelyekre talÀn nem ¢rv¢nyesÁthetû Scheler ÀllÁtÀsa, tovÀbbÀ nyilvÀnvalÂan
l¢teznek olyan kisebb ¢s nagyobb emberi k´z´ss¢gek, amelyek definitÁve tagadjÀk ezt a t¢telt! Persze az id¢zett scheleri gondolatokbÂl
valÂban nem lehet elm¢letet fabrikÀlni, s ha
m¢gis, az nem lenne kev¢sb¢ sematikus, mint
a t´bbi kultÃrk´relm¢let, noha Spenglerrel
szemben nem profetikus, hanem inkÀbb
szkeptikusnak tünik. S ez ´sszhangban van
jelen k´tet alapirÀnyultsÀgÀval.
A k´tet k´z¢pr¢sz¢t s bizonyÀra leg¢rt¢kesebb ÁrÀsait foglaljÀk egybe az ALAPSZAVAK .
Ezen a fejezeten bel¡l is talÀn a legv¢giggondoltabb ÁrÀs a PHYSIS. C¢lja annak az eszmet´rt¢neti k¢rd¢snek a tisztÀzÀsa, hogy mi¢rt
maradt befejezetlen¡l a L°T °S IDý. Vajda
szerint a fundamentÀlanalÁzis m¢g nem tette
lehetûv¢ a l¢t t´rt¢neti megk´zelÁt¢s¢t, ezt
majd csak az àalapszavakÊ teszik lehetûv¢.
àAz alapszavak t´rt¢netiek ä id¢zi Heideggert.
ä Ez nemcsak azt jelenti: a szÀmunkra mÃltjukat
illetûen Àttekinthetû korszakokban mindig mÀs ¢s
mÀs jelent¢s¡k volt, hanem azt is: most ¢s a j´vûben
is t´rt¢nelmet alapoznak meg, aszerint, hogy milyen
MODERN
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¢rtelmez¢s¡k vÀlik meghatÀrozÂvÀ.Ê (74. o.) A
harmincas ¢vek Heideggere ez, az az aktivista filozÂfus, aki a k´ltûvel ¢s a müv¢sszel, az
Àllamf¢rfiÃval ¢s a pappal egy àt´rt¢neti
n¢pÊ àlakozÀsÀtÊ v¢li elûk¢szÁteni. S Vajda interpretÀciÂja meggyûzûen mutatja be, hogy
milyen tragikus lehetûs¢geket ¢s vesz¢lyeket
rejtett magÀban a m¢g metafizikai k´t´tts¢gü
fundamentÀlanalÁzisbûl a l¢tt´rt¢net fel¢ valÂ
heideggeri kil¢p¢s. NyilvÀn korÀntsem v¢letlen, hogy Vajda elûadÀsai, ÁrÀsai k´z¡l mindig a Heidegger k´z¢pkorszakÀra, azaz a t´rt¢netfilozÂfiai irÀnyba mutatÂ egzisztenciÀlfilozÂfiÀra vonatkozÂ, kritikus ÁrÀsai a legjobbak, ¢s nem a k¢sei Heideggert affirmÀlÂ,
adaptÀlÂ tanulmÀnyok. Igaz ez A SZENT alapszÂ-fejteget¢seire is, amelyek jÂval kev¢sb¢
meggyûzûk a PHYSIS-n¢l. Ez az essz¢ is intenciÂja szerint provokatÁv. Hiszen a szentrûl
Ãgy besz¢lni, hogy ehhez egyÀltalÀn ne kapcsolÂdj¢k istenk¢pzet vagy àtranszcendensÊ,
ebben nyilvÀnul meg talÀn a legvilÀgosabban,
hogy k¢ptelenek vagyunk valÂban meghaladni a dualisztikus lÀtÀsmÂdot. (H¢tk´znapi
szinten legfeljebb belek¢pzelhetj¡k magunkat a àprimitÁv n¢pekÊ mÀgikus gondolkodÀsÀba, amelyben az etnogrÀfia szerint a szents¢g k¢pzete istens¢gek hÁjÀn is l¢tezett, illetve
megprÂbÀlhatunk elszakadni a kinyilatkoztatott vallÀs hagyomÀnyÀtÂl Ãgy, hogy azt k¢pzelj¡k, lehets¢ges el¢ visszat¢rni, p¢ldÀul a
g´r´g àistenekhezÊ.) Ebbûl a k¢ptelens¢g¡nkbûl k´vetkezûleg mind az interpretÀlt
sz´veghelyek, mind a kommentÀr spekulatÁvnak tünik, mintha f´ladta volna a szerzû azt
az alapbeÀllÁtottsÀgÀt, hogy elemi, sût àgyermeki mÂdraÊ f´ltett, l¢t¡nket alapvetûen
¢rintû k¢rd¢seket akar f´lvetni. Vagy pedig,
ellenkezû olvasatban arra a k´vetkeztet¢sre is
juthatnÀnk, hogy az egzisztenciÀlfilozÂfia is
vallÀs, amik¢nt a felvilÀgosodÀst az ¢szbe, a
szellem uralmÀba vetett hittel magyarÀzta,
csakhogy ezÃttal rafinÀltabb vallÀs sz¡letett.
LegalÀbbis a àszentÊ mÀsodik heideggeri ¢rtelmez¢se nyomÀn (amennyiben elfogadjuk,
hogy a àszentÊ-nek k¢t, egymÀstÂl jÂl megk¡l´nb´ztethetû jelent¢se van Heideggern¢l).
Ez utÂbbi ugyanis a Ge-stell, azaz a technika
l¢nyeg¢nek tekintett àÀll-vÀnyÊ ellentettje, s a
àvilÀg¢jÊ-nek ama t´rt¢netfilozÂfiai epoch¢jÀhoz kapcsolÂdik, amelyben (Vajda Heidegger-olvasatÀt k´vetve) megt´rt¢nik ama d´n-

t¢s, hogy àisten isten-eÊ. Nem tudom, menynyire jogos Heideggernek e homÀlyos, sok¢rtelmü ¢s bizonyÀra szÀnd¢kosan nem explikÀlt gondolatÀt Ãgy konkretizÀlni, hogy az
àÀll-vÀnyÊ megszün¢se, azaz a technikÀhoz valÂ metafizikai viszonyunknak valamilyen l¢tt´rt¢neti fordulat Àltal valÂ megszün¢se, a l¢t
pÀsztorÀnak szer¢nys¢ge elegendû lenne e
d´nt¢s megt´rt¢n¢s¢hez, illetve a szent dimenziÂjÀnak ama felfed¢s¢hez, mely àelûk¢szÁtiÊ ezt a d´nt¢st; mintha csak k¢tpÂlusÃ
volna ez a t´rt¢net: csak a Ge-stell Àllna szemben a àszentÊ-tel! Ez az interpretÀciÂ szÀmomra visszautat jelent az ´nmegvÀltÀst keresû, egyszer mÀr elutasÁtott filozÂfiÀkhoz,
m¢g akkor is, ha ezÃttal fatalisztikus vÀltozat
Àllt elû. Hiszen egy l¢tt´rt¢neti esem¢nytûl vÀrja
a megment¢st, amely szerinte is csak (egy?) istentûl j´het.
A k´nyv utolsÂ harmada kev¢sb¢ homog¢n. Ez a k´tet koncepciÂjÀbÂl is adÂdik, abbÂl, hogy a filozÂfia àelitarisztikusÊ k´r¢bûl
kil¢pve a populÀris müv¢szettel keres dialÂgust, elsûk¢nt Pasolini OIDIPUSZ KIRçLY-Àval.
A filmrûl ¢s alkotÂjÀrÂl szÀmos k¡l´nf¢le v¢lem¢ny lehets¢ges, m¢gis megkockÀztatom
azt a k¢telyemet, hogy vajon szabad-e, lehets¢ges-e a film keleties, egzotikus, rendkÁv¡l kegyetlen ¢s brutÀlis vilÀgÀban az archaikus g´r´gs¢gre ismerni? Ez nemcsak t´rt¢netileg
tünik hamisnak, de a heideggeri g´r´gs¢gk¢ppel vont pÀrhuzam tekintet¢ben is. Heidegger g´r´gs¢gk¢p¢t mindezek nem jellemzik. Hogy Pasolini g´r´g vilÀga valÂjÀban
ama k¢pzelt vilÀgok sorÀba tartozik, amelyeknek k´z´s ihletûje Sade mÀrki, arra pedig ¢ppens¢ggel a szemek brutÀlis kivÀjÀsÀnak szÁnrevitele utal, amely pontosan megism¢tlûdik a SALO-ban!
A populÀris müv¢szet bevonÀsÀnak sz¡ks¢gess¢g¢t azutÀn a Richard Rorty egyik ÁrÀsÀval vitÀba szÀllÂ Kundera-tanulmÀny tisztÀzza. Rorty (magyarul is megjelent)* ÁrÀsa az
´nmagÀnak aszketikus papi szerepet vindikÀlÂ, elitarisztikus filozÂfus alakjÀval ÀllÁtja
szembe az egy igaz elm¢let helyett az emberi
¢letek plurÀlisÀban gondolkodÂ, t´rt¢neteket
alkotÂ, demokrata reg¢nyÁrÂval, s ebben az
utÂbbi kultÃrateremtû tettben v¢li f´llelni a
Nyugat f´nnmaradÀsi lehetûs¢g¢t. Vajda
* Holmi, 1993. februÀr.
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hosszÃ tanulmÀnya Rortyn is tÃl kÁvÀn l¢pni:
m¢g ez a fordÁtott vÀlasztÀs is idegen tûle. V¢lem¢nye szerint a pluralista posztmodern
kultÃrÀban jÂl megf¢rnek ezek az ellent¢tek
egymÀs mellett. àCervantes nem helyettesÁtheti
Descartes-ot, Kundera biztosan nem Heideggert.
De mi¢rt is kellene esszencializmus helyett narrÀciÂra t´rekedni? Nem kellene ebben a vonatkozÀsban
is feladnunk az egyetlen ¡dv´zÁtû igazsÀg keres¢s¢t?Ê (164. o.) Rorty t¢zis¢t a magam r¢sz¢rûl
szellem ¢s b´lcsess¢g hÁjÀn valÂnak tartom.
De mi a helyzet Vajda replikÀjÀval? Igen,
persze, Kundera nem helyettesÁti Heideggert, ¢s megfordÁtva. De vajon ezzel azt a
t¢nyÀllÀst fogalmazta-e meg Ãjra, hogy van
müv¢szet, ¢s van filozÂfia, vagy inkÀbb az a
sajÀtos helyzet Àllt elû, hogy a filozÂfus nem
szÂszÂlÂja, nem müvelûje a filozÂfiÀnak, ¢s
azt ugyanÃgy kÁv¡lrûl szeml¢li, mint a demokratikusan tekintett, tehÀt jÂ ¢s rossz reg¢nyt
egyarÀnt magÀba foglalÂ, müv¢szi ¢s populÀris elbesz¢lû irodalmat? (Ez a demokratizmus
mind Rorty, mind Vajda alapvetû szeml¢leti
hozzÀÀllÀsÀt hangsÃlyozza, az àaszketikus
pap-filozÂfusoknakÊ a magas [lÁrai] müv¢szet
irÀnti szeretet¢t mintegy ellensÃlyozva.)
Ha meg akarjuk ¢rteni e kÁv¡lÀllÀst, ¢rdemes elûbb kit¢rni a filozÂfusok àsyrakusai kalandjÀnakÊ ¢rt¢kel¢s¢re. Vajda szerint Heideggern¢l ez a kaland ugyan r´vid ideig tartott, de szÀmvet¢sre ä politikai ¢s erk´lcsi
konzekvenciÀk levonÀsÀra ä soha nem ker¡lt
sor. LukÀcs pedig mindv¢gig megmaradt a
sztÀlinizmus apolog¢tÀjÀnak, noha kezdettûl
fogva tudta, hogy egy bün´s, gonosz rendszer ideolÂgusa. àRossz lenne, ha be kellene lÀtnunk, hogy a filozÂfia, az emberi szellemnek ez a
csodasz¢p term¢ke az ´rd´g cimborÀja.Ê (166. o.)
Majd hÃsz ¢vvel korÀbban a Husserl-tanulmÀnyban (V çLTOZñ EV IDENCIçK ) m¢g elegendûnek bizonyult, ha a filozÂfia a mindenkori hatalomnak s az uralkodÂ k´zgondolkodÀsnak az ellenlÀbasa, ha tehÀt ellenz¢ki.
Vannak, akik konzervatÁv mÂdon megel¢gedettek, ¢s vannak, akik a filozÂfia k´r¢ csoportosulnak. àSyrakusaÊ utÀn azonban ez
mÀr nem vÀlasz. S Vajda MihÀly gondolkodÂi
alkatÀhoz tartozik a konzekvenciÀk k´ny´rtelen¡l k´vetkezetes levonÀsa. Levonta nemcsak a politikai tanulsÀgokat, hanem a filozÂfiait is, s ennek bÀtorsÀga, a vÀltÀs radikalizmusa valÂban bÀmulatos. A k¢rd¢s csupÀn

az, hogy adÂdik-e ebbûl egy mÀs filozofÀlÀs
lehetûs¢ge, vagy ä szÀnd¢ka ellen¢re, m¢gis
ä a filozÂfiÀrÂl valÂ lemondÀshoz vezet?
K¡l´n´s ezt ÀllÁtani, hiszen Vajda MihÀly
minden fontos megnyilatkozÀsa arrÂl gyûz
meg, hogy elementÀris gondolkodÂi tehets¢g, akinek valÂban ¢rz¢ke van a l¢t¡nket
¢rintû l¢nyeges k¢rd¢sek f´ltev¢s¢hez. De vajon lehets¢ges-e ugyanazzal a vehemenciÀval,
ugyanazzal az erûvel, sût ugyanazzal az erûszakkal (Heidegger ¢s LukÀcs k´z´s ´r´ks¢g¢vel) ÀllÁtani azt, hogy sok igazsÀg van, mint
azt, hogy ez az igazsÀg? Vajon nem vÀlik-e ezzel ´nk¢ntelen¡l is a gondolkodÂ a posztmodern vilÀg ideolÂgusÀvÀ? Vajon illik-e a gondolkodÂi karakterhez (aki egy¢rtelmüen a
ànagy filozÂfiaÊ, LukÀcs ¢s Heidegger ¢s nem
Kant vagy Wittgenstein vagy Derrida ´r´k´se) a konzekvenciÀk nyomÀn vÀlasztott Ãj filozÂfiai Ãt? F´lt¢ve, ha egyÀltalÀn vÀlasztjuk
a filozÂfiÀnkat. A vÀlasztÀs inkÀbb mindig ´nn´n t´rt¢net¡nk feldolgozÀsa. Egy ilyen reflexiÂ term¢ke a jelen k´tet is. °spedig ä mint
ÀllÁtottam ä ebben k´ny´rtelen¡l k´vetkezetes. TalÀn ¢ppen annyira az, hogy k¢telkedhet¡nk: lehets¢ges-e ilyen fordulat, s nem vezet-e karakter ¢s Ãt emlÁtett inkonzisztenciÀjÀhoz? Nem krÁzist jelez-e? A V çLTOZñ EV IDENCIçK elûszavÀban Vajda MihÀly a maga filozÂfiai pÀlyÀjÀn korÀbbi krÁzist lÀtott, ami a
politikai gondolkodÀs fel¢ terelte akkor. Nem
tudom, hogy A POSZTMODERN HEIDEGGER vajon valÂban mÀr egy Ãj kezdet-e. Ez a k´tet
szÀmomra mindenekelûtt azt tanÃsÁtja, hogy
egy gondolkodÂ, aki eg¢sz korÀbbi ¢letmüv¢ben az e vilÀgi megvÀltÀst kereste a filozÂfiÀban, most ugyanolyan h¢vvel ¢s ellentmondÀst nem türve ÀllÁtja, hogy nincs megnyugtatÂ vÀlasz semmilyen l¢nyeges k¢rd¢sre. Ez
minden bizonnyal Ágy is van, de hogy kit bizonytalanÁt ez m¢g el, ¢s hogy milyen perspektÁvÀt ad a gondolkodÀsnak, azt nem tudom. LeginkÀbb csak ideolÂgiÀt talÀl egy vilÀgÀllapotra.
A nyugtalanÁtÂ k¢rd¢sek k´z´tt egy helyen p¢ldÀul f´lvetûdik, hogy vajon a modernitÀs nem a àbeteljesedett bün´ss¢gÊ korszaka-e
m¢gis, amint ezt Fichte nyomÀn LukÀcs
Gy´rgy ÀllÁtotta A REG°NY ELM°LET°-ben. De
vajon lehet-e egy ilyen sÃlyos ÀllÁtÀst csak Ãgy
odavetûleg megemlÁteni? Vajon a szorongÀs
miatt odavetûleges-e ez a megjegyz¢s...? (à...s
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elfog a szorongÀs, hogy talÀn a modernitÀs m¢gsem
mÀs, mint a Ïbeteljes¡lt bün´ss¢gÎ.Ê 179. o.) Vagy
mert mÀr valÂjÀban nem is szorong ettûl? Vajon ez a kÁm¢letlen v¢giggondolÀs, amit Vajda MihÀly tesz, nem vezet-e ¢ppen a feldolgozÀs, ´nn´n gondolkodÂi Ãtja meg¢rt¢s¢nek elker¡l¢s¢hez? Vajon nem r´vidÁti-e le
tÃlzottan az utat? Azt mÀr alig merem hozzÀtenni, hogy Kierkegaard-nÀl, akitûl a szorongÀs e fogalma ered, a szorongÀs egyszersmind a bün kezdete is, noha m¢g nem maga
a bün. Egyik korÀbbi recenziÂmban megkockÀztattam kimondani azt a v¢lem¢nyemet,
hogy a legÃjabb kori filozÂfia àszellemtelens¢g¢tÊ bizonyÁtja, ha az emberi l¢t bün´ss¢g¢t
ÀllÁtja vizsgÀlÂdÀsÀnak k´z¢ppontjÀba, s
ugyanakkor tagadja a tûle valÂ megtisztulÀs,
megszabadulÀs mindenfajta vÀgyÀt is. UgyanÁgy ezÃttal sem hallgathatom el azt a k¢telyemet a jelen k´tettel kapcsolatban, hogy bÀr
egyet¢rthet¡nk VajdÀval abban, nincs egyetlen filozÂfiai igazsÀg, egyetlen ¡dv´zÁtû elm¢let, de vajon lehets¢ges-e az, szabad-e a filozÂfiÀnak lemondania az igazsÀgra, a JÂra valÂ
vÀgyakozÀsrÂl is, az irÀnta valÂ szeretetrûl?
Lehets¢ges-e a szÂ eredeti ¢rtelm¢ben vett,
valÂdi filozÂfia szÂkrat¢szi k¢rd¢sekkel, de
SzÂkrat¢sz erÂsza n¢lk¡l? A magam r¢sz¢rûl
nem lÀtok rÀ es¢lyt.
Kocziszky °va

A KORA MODERN BRIT
POLITIKAI GONDOLKODçS
CAMBRIDGE-I LçTK°PE
John Dunn: Locke
Atlantisz, 1992. 117 oldal, 165 Ft
Richard Tuck: Hobbes
Atlantisz, 1993. 155 oldal, 210 Ft
Bajban vagyok a terminolÂgiÀval. Egy olyan
fogalom magyar vÀltozatÀra lenne sz¡ks¢gem, amellyel a kora modern kor politikai
gondolkodÀst´rt¢net¢vel ma foglalkozÂ szerzûk sajÀt kutatÀsi ter¡let¡ket legszÁvesebben
jel´lik: az intellectual history terminusÀ¢ra. HiÀba prÂbÀlkozom azonban, tudom, hogy az

eszme-, gondolkodÀs-, illetve szellemt´rt¢net
kategÂriÀi mÀr foglaltak, s az olyanok, mint
gondolatisÀg-, intellektus-, felfogÀs-, tudatvagy mentalitÀst´rt¢net pedig vagy f¢lrevezetûk, vagy nem Àllnak meg a lÀbukon magyarul. így viszont, mivel amire nincs szavam,
arrÂl nem tudok besz¢lni, tulajdonk¢ppen le
kellene mondanom e diszciplinÀris megk¡l´nb´ztet¢s jelentûs¢g¢nek bemutatÀsÀrÂl.
Hogy a politikai gondolkodÀs t´rt¢net¢nek vizsgÀlata autonÂm tudomÀnyter¡let,
amelynek megvannak a maga sajÀtos szabÀlyai, az persze ma mÀr nem ig¢nyel k¡l´n´sebb bizonyÁtÀst. Mint az emberi tudatossÀgra reflektÀlÂ minden (humÀn) tudomÀny t´rt¢neti feltÀrÀsa eset¢n, itt sem csak a tudomÀny t´rt¢net¢ben beÀllott, hanem a tÀrgy,
az emberi ´ntudat ÀltalÀnos fejlûd¢s¢vel
egy¡tt jÀrÂ vÀltozÀsokat is hitelesen fel kell
t¢rk¢pezni. Az ilyen neh¢zs¢gekkel is szÀmolÂ mÂdszertani szabÀlyok mibenl¢te s k´telezû ¢rv¢ny¡k tekintet¢ben a szakmÀn bel¡l is
¢les ellent¢tek vannak.
A sokak Àltal cambridge-i iskolÀnak nevezett t´rt¢n¢szcsoport ä tagjai k´z´tt szoktÀk
emlegetni szerzûinken kÁv¡l Quentin Skinnert, John Pocockot, James Tullyt, Hont IstvÀnt ¢s mÀsokat ä e vonatkozÀsban a szigorÃ
t´rt¢neti hüs¢g elv¢t ¢rv¢nyesÁtû intellectual
history elk´telezettje. Kinek-kinek persze e
kategÂria ¢rtelmez¢s¢t illetûen is elt¢rû a v¢lem¢nye. ýk mindannyian mindenesetre arra tesznek kÁs¢rletet, hogy egy-egy t´rt¢neti
eml¢ket, vagyis fennmaradt sz´veget, a tÀgabb intellektuÀlis k´rnyezetbe helyezzenek
(vissza); e c¢lt szolgÀlja a korabeli diskurzusfajtÀk rekonstruÀlÀsa, a vitak¢rd¢sek felelevenÁt¢se ¢s az egykorÃ napi politikai helyzet min¢l pontosabb analÁzise. A mü meg¢rt¢s¢re
tett kÁs¢rlet szÀmukra valami olyasmit jelent,
mint a mü l¢trej´tt¢nek indokai, Àtt¢telesen
a szerzû szÀnd¢kai utÀni nyomozÀs. Vagyis
meg¢rt¢sfogalmuk t´bbet kÁvÀn meg (illetve
t´bbet rem¢l) egy pusztÀn t´rt¢neti-pozitivista t¢nyfeltÀrÀsi aktusnÀl. A kifejez¢s elsû tagjÀt alkotÂ intellektuÀlis jelzû itt azt jelenti, a
mü, a kor, a szerzû gondolatvilÀgÀnak feltÀrÀsÀra irÀnyul a szÀnd¢k, vagyis annak a keretrendszernek a kitapogatÀsÀra, amely meghatÀrozta, hogy mit (¢s fûleg mit nem) gondolhattak egy adott korban ä ez esetben a politikÀrÂl.
A szeml¢zett k¢t k´nyv ÁrÂja, John Dunn
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¢s Richard Tuck ä mindkettû ma is aktÁv
cambridge-i professzor ä legalÀbb annyira t´rekszik a szÂba j´hetû lehetûs¢gek k´z¡l az
anakronisztikusak kizÀrÀsÀra, mint pozitÁv ÀllÁtÀsok megkockÀztatÀsÀra. Erre persze nem
csupÀn tudomÀnyos meggyûzûd¢s¡k vezeti
ûket, hanem az a fajta ismeretterjesztû forma, amely az Oxfordi Egyetemi KiadÂ PAST
MASTERS (A MöLT MESTEREI ) sorozatÀra jellemzû (az Atlantisz KiadÂ tûl¡k vette meg a
kiadÀs jogÀt). Ezek a k´nyvek az egyetemi
hallgatÂk sz¢lesebb tÀbora szÀmÀra k¢sz¡ltek,
vagyis egy olyan olvasÂi k´zeget c¢loznak
meg, amely nem a mÂdszertani vitÀkra, hanem a kutatÀsi eredm¢nyekre kÁvÀncsi.
Ugyanakkor a feldolgozandÂ szerzûkkel kapcsolatban a legk¡l´nb´zûbb t¢vhitek ¢s ostoba elûÁt¢letek, anakronisztikus elk¢pzel¢sek
¢lnek, m¢g a müvelt k´z´ns¢g k´r¢ben is. A
t´rt¢netileg hitelesebb k¢p kibontÀsÀhoz
ez¢rt nem elegendû egy Ãj felfogÀs vagy
megk´zelÁt¢smÂd k´rvonalazÀsa, a vizsgÀlt
szerzûre, müre ¢s korukra egyarÀnt rÀrakÂdott hordal¢kanyagot kell elûsz´r valamilyen
mÂdon lebontani. Mindez olyanfajta gyakorlati kritikai feladatot jelent, amelynek ¢rdek¢ben le kell mondaniuk az ÀltalÀnosabb
mÂdszertani k¢rd¢sek boncolgatÀsÀrÂl. Csak
azon, mÀr-mÀr didaktikus t¢telek kimondÀsÀtÂl nem riadnak vissza, amelyeknek az elfogadÀsa n¢lk¡l vÀllalkozÀsuk ¢rtelmez¢se
aligha lehets¢ges. Ilyen p¢ldÀul annak a k´zhitnek az eloszlatÀsa, amely szerint: àa k¡l´nb´zû filozÂfia- vagy etikat´rt¢neti munkÀk szereplûi
ä olyan elt¢rû szem¢lyis¢gek, mint AquinÂi Szent
TamÀs, Machiavelli, Luther, Hobbes, Kant vagy
Hegel ä valamilyen ¢rtelemben egyetlen k´z´s szellemi vÀllalkozÀs r¢szesei voltak, ¢s egymÀsban munkatÀrsukra ismertek volnaÊ. (Tuck, 13. o.) Ez a
politikai filozÂfusok szÀmÀra (itthon is) ma is
oly k¢zenfekvû elk¢pzel¢s alapvetûen elhibÀzott: àbe kell lÀtnunk: az egys¢get, amelyet c¢lkitüz¢seikben felfedezni v¢lt¡nk, mi magunk lÀttuk
bele azokba, ¢s sajÀt n¢zûpontjukbÂl tekintve mind
¢let¡k keretei, mind megoldandÂ feladataik nagyon
elt¢rtek egymÀstÂlÊ.
N¢zz¡k most mÀr, hogy szerzûink szerint
mire vÀllalkozott tehÀt a k¢t kivÀlasztott filozÂfus. Nagyon konkr¢t dolgokrÂl esik szÂ.
ArrÂl p¢ldÀul, hogy Hobbes müve, mely az
ELEMENTS OF LAW , NATURAL AND POLITICAL
cÁmet viseli (s melyet kicsit ´nk¢nyesen for-

dÁtott a Tuck-k´nyv fordÁtÂja A TERM°SZETES
°S A POLITIKAI JOG ELEMEI-k¢nt, hisz a Law
elsûdleges szÂtÀri jelent¢se ¢s ezen ´sszet¢telben hagyomÀnyos fordÁtÀsa t´rv¢ny, esetleg
t´rv¢nyszerüs¢g), àbÁzvÀst ¢rtelmezhetû a hajÂp¢nzvitÀhoz valÂ hozzÀszÂlÀsk¢ntÊ. (39. o.) Vagy:
àmind formÀba ´nt¢s¢nek k´r¡lm¢nyei, mind annak motivÀciÂja szorosan a kirekeszt¢si vÀlsÀghoz
k´ti a K °T °RTEKEZ°S-tÊ. (Dunn, 45. o.) Lehet,
hogy ezek a pontosÁtÀsok a fel¡letes szeml¢lû
szÀmÀra csak a t´rt¢n¢sz kukacoskodÀsai,
mondvÀn, mi biztos nem ez¢rt olvassuk e
müveket. NyilvÀn minden olvasÂnak szÁve joga megvÀlasztani, mi¢rt olvas egy-egy müvet,
a cambridge-i t´rt¢neti iskola szÀmÀra mindenesetre nem mell¢kes a mü eredeti jelent¢s¢nek f´lfejt¢se s ezen kereszt¡l a szerzû
feltehetûen hiteles portr¢jÀnak a f´lid¢z¢se.
Hisz az ilyen aprÂ pontosÁtÀsok r¢v¢n ¢rhetû
el az, hogy olyan ÀltalÀnosabb k¢rd¢sre is vÀlaszolni tudjunk, mint hogy milyen viszonyban Àllt szerzûnk ideolÂgusk¢nt korÀval (ha
feltessz¡k, hogy minden politikai filozÂfus
egyben valÂszÁnüleg ideolÂgus is). Amennyiben az a t´rt¢netileg bizonyÁthatÂan t¢ves elk¢pzel¢s ¢l benn¡nk, hogy Locke emlÁtett
müv¢t az angol dicsûs¢ges forradalom legitimÀlÀsa ¢rdek¢ben Árta, vagy hogy tulajdonelm¢let¢vel a kapitalista magÀntulajdon szent
s¢rthetetlens¢g¢t kÁvÀnta megalapozni, akkor
k´nnyen lÀthatjuk c¢ljÀnak az ¢pp fejlûd¢snek indulÂ kapitalista tÀrsadalmi rend filozÂfiai felmagasztosÁtÀsÀt. àA XVII. szÀzadi Anglia
eg¢sz tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi rendje egy olyan emberi int¢zm¢nyen nyugodott [tudniillik a p¢nzen],
melynek erk´lcsi oldalÀval kapcsolatban Locke
rendkÁv¡l ambivalens ¢rzelmeket tÀplÀlt. Minden
anakronizmus n¢lk¡l kijelenthetj¡k, hogy elm¢let¢nek enn¢l a pontjÀnÀl [tudniillik p¢nz ¢s tulajdonjog viszonyÀnÀl], ha csak egy pillanatra is, de rendkÁv¡l ¢les megvilÀgÁtÀsba ker¡l a kereskedelmi kapitalizmus morÀlis t´r¢kenys¢ge. S mindezt nem t´k¢letesebb rÀlÀtÀsunk vagy utÂlagos b´lcsess¢g¡nk
miatt ¢rz¢kelj¡k ilyen tisztÀn, hanem mert maga
Locke sem Âhajtotta tagadni. Tulajdonelm¢let¢nek
c¢lja ugyanis nem az volt, hogy jÂ k¢pet vÀgjon kora AngliÀjÀnak tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi rendj¢hez.Ê (A jÂ k¢pet vÀgjon helyett pontosabb ¢s
stilisztikailag is helyesebb lett volna a àmegnyerû k¢pet fessenÊ fordulat.)
Van azonban egy m¢g enn¢l is ÀltalÀnosabb szintje a t´rt¢neti hüs¢g k¢rd¢sk´r¢nek.
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Egy gondolkodÂ eg¢sz vÀllalkozÀsÀnak meg¢rt¢se ¢s f¢lre¢rt¢se is lehet a fentebb r¢szletezett aprÂmunka (vagy ¢pp hiÀnyÀnak) t¢tje. Mindk¢t k´nyv¡nk szerzûje d¢delgetett
olyan tervet munkÀjÀval kapcsolatban, ami a
gondolkodÂ gondolkodÂi nagysÀgÀnak ¢s
arÀnyÀnak k¢rd¢s¢re vonatkozott. Hisz egy
ilyen tÁpusÃ, sz¢lesebb olvasÂk´z´ns¢gnek
szÀnt ismeretterjesztû munka csak akkor lehet sikeres, ha valamilyen ÀltalÀnos t¢zisre
tudja t´rt¢nete k¡l´nb´zû szÀlait felfüzni, ha
egy olyan l¢nyeges k¢rd¢st talÀl, ami ¢rdekelhet benn¡nket abbÂl, ami amÃgy t´rt¢netileg
adva van. Erre utal Tuck, amikor az elûszÂban azt Árja: àHobbes t´rekv¢seinek megid¢z¢se
ugyanis a tisztÀn t´rt¢neti vizsgÀlÂdÀson meszsze tÃlmutatÂ szellemi eredm¢nyekkel kecsegtet.Ê
Nem minden t´rt¢neti t¢ma, hajdanvolt gondolkodÂ ¢letÃtja kÁnÀl persze ilyen tanulsÀgokat. Hobbes ¢s Locke igen. S tulajdonk¢ppen
szerencs¢snek mondhatÂ, hogy csaknem egymÀs utÀn, mindenesetre egymÀs àkontextusÀbanÊ jelenik meg ez a k¢t k´nyv magyarul.
Hisz ha elfogadjuk Tuck ¢s Dunn alapt¢zis¢t,
egymÀs kortÀrsaik¢nt nem egy esetben valÂban hasonlÂ k¢rd¢sekkel k¡zdve kÁnÀltak karakterisztikusan elt¢rû vÀlaszokat az utÂkor
szÀmÀra. MÁg Hobbes a korai moderns¢g ismeretelm¢leti, hitb¢li ¢s etikai szkepticizmusÀt magÀ¢nak vallva, a pluralizmus anarchisztikus tendenciÀival csak a LeviatÀn
egy¢n feletti hatalmÀt tudta szembeÀllÁtani,
addig Locke ugyanerre a kihÁvÀsra ¢pp az ellenkezû v¢glet irÀnyÀba mozdult el: bÀr nem
tudta igazolni a term¢szeti t´rv¢ny l¢tez¢s¢t
¢s megismerhetûs¢g¢t, erk´lcstanÀt ¢s politikai filozÂfiÀjÀt egyarÀnt annak rendelte alÀ, s
Ágy ezek rendkÁv¡l ingataggÀ vÀltak, mihelyt
valaki a szkepticizmus egy radikÀlisabb vÀltozatÀnak talajÀrÂl tÀmadta ûket. Azt hiszem,
ezek a k¢rd¢sek kellûen izgalmasak ahhoz,
hogy a szaktudomÀnyon kÁv¡l ÀllÂ olvasÂ is
megismerkedjen vel¡k.
A k¢t cambridge-i szerzû fû ¢rdeme, mint
persze minden t´rt¢n¢szi munka eset¢ben, a
kor felelevenÁt¢se. Bevezet¢s¡k szakmai nÂvuma azoknak a besz¢dmÂdoknak, tudomÀnyos vilÀgk¢peknek, MagyarorszÀgon Ãgy
mondanÀnk, paradigmÀknak a f´lelevenÁt¢se, amelyek szerzûik gondolkodÀsmÂdjÀt
megalkottÀk. Hiszen ezek mÀr azt is megha-

tÀrozzÀk, mit tekint egy kor egyÀltalÀn filozÂfiai probl¢mÀnak. P¢ldÀul Locke egyik
alapvetû k¢rd¢s¢t, tehÀt àazt a k¢rd¢st, hogy mik¢nt kell az embereknek megprÂbÀlniuk ¢lni, napjainkban n¢hÀny filozÂfus nem is tekinti filozÂfiai
probl¢mÀnakÊ. (Dunn, 9. o.)
Az egymÀst vÀltÂ szeml¢letmÂdok t´rt¢netis¢g¢nek f´lvÀzolÀsÀban k¡l´n´sen Richard Tuck jeleskedik. Meggyûzûen mutatja
be, mik¢nt jelent meg a àk¢sû XV., kora XVI.
szÀzadiÊ nemzed¢kek vilÀgk¢p¢ben a àcicerÂi
k´ztÀrsasÀgÊ eszm¢nyk¢pe, hogyan vÀltotta ezt
fel a XVI. szÀzad v¢g¢re a Tacitus nev¢vel
f¢mjelezhetû àÀllam¢rdekÊ-ideolÂgia, melynek szkeptikus-sztoicista vilÀgk¢p¢t olyan
b´lcselûk dolgoztÀk ki, mint Montaigne, Lipsius ¢s Guicciardini (s mik¢nt vÀlt e k¢t hagyomÀny ´sszek´tû lÀncszem¢v¢ Machiavelli), s v¢g¡l hogyan vÀlaszolt megint erre a k´vetkezû nemzed¢k egy a szkepticizmust is
magÀba ¢pÁtû, m¢gis tudomÀnyos ig¢nyü vilÀgk¢ppel, Mersenne ¢s fûleg Descartes ¢letmüv¢ben. (Tuck, 19ä25. o.)
A XV II. szÀzad tehÀt a modern tudomÀnyos vilÀgk¢p megalapozÀsÀnak kora.
Ez¢rt nem v¢letlen, hogy mindk¢t kismonogrÀfiÀban olyan fontos szerep jut a kor tudomÀnyos feltev¢seinek. à[Hobbes] idej¢t ¢s energiÀjÀt legalÀbb feler¢szben az ¢ppen akkoriban kialakulÂ modern tudomÀny meg¢rt¢s¢nek szentelte...
idevonatkozÂ elm¢leteit m¢gis mellûzni szoktÀk, egyszerüen az¢rt, mert e t¢mÀval kapcsolatos gondolatait a LEV IATçN -ban nem tÀrgyalja r¢szletesebben.Ê (Tuck, 9. o.) Pedig igencsak figyelemrem¢ltÂk. BÀr alapvetûen a modern tudomÀny
kidolgozÀsa k´r¡li elm¢leti munka r¢szese
(àDescartes-tÂl elt¢rûen... Hobbes k¢pes volt aprÂl¢kosan kimunkÀlt teolÂgiai posztulÀtumok bevezet¢se n¢lk¡l ¢rtelmesen fel¢pÁteni a tudatunkon kÁv¡li anyagi vilÀgot, ami ´sszhangban van szÀmos
modern tudÂs vilÀgi beÀllÁtottsÀgÃ gondolkodÀsÀvalÊ ä Tuck, 71. o.), bizonyos szempontbÂl a
XIX. szÀzadi objektivista tudomÀnyfelfogÀs
cÀfolatÀt nyÃjtotta, vagyis egy olyan kritika
alapjait fektette le, amely ¢pp napjainkban
vÀlik mind artikulÀltabbÀ a pozitivista experimentÀlis term¢szettudomÀnyos gondolkodÀsmÂddal szemben vagy ¢pp annak k´vetkezm¢nyek¢nt: àMint az ELEMENTS OF LAW ban (I. 4. 10.) mondja, Ïa tapasztalat semmilyen
univerzÀlis konklÃziÂhoz nem vezetÎ. Minden kÁs¢rlet eredm¢nyek¢nt arrÂl kapunk informÀciÂt, ho-
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gyan lÀtjÀk az emberek a vilÀgukat, de semmi mÀsrÂl; k´vetkez¢sk¢ppen egy tudÂsnak rendkÁv¡l Âvatosan kell eljÀrnia mindenf¢le kÁs¢rleti eredm¢ny ¢rtelmez¢sekor, ¢s folytonosan ¢szlel¢selm¢let¢nek kontextusÀba kell helyeznie ûket, ez utÂbbit pedig egy
ÀltalÀnos metafizikai elm¢let ´sszef¡gg¢srendszer¢be.Ê (70. o.)
Locke ugyanezekkel a probl¢mÀkkal viaskodott korai oxfordi korszaka Âta. Oxfordban ugyanis olyan emberekkel ker¡lhetett
k´zeli kapcsolatba, mint Boyle, Hooke, Lower ¢s Sydenham. A tûl¡k tanulhatottakat
Sydenham Ágy fogalmazta meg 1669-ben, egy
Locke-tÂl szÀrmazÂ k¢zirat tanÃsÀga szerint:
àA vilÀgban l¢tezû tudÀs eleinte a tapasztalatbÂl ¢s
racionÀlis megfigyel¢sbûl szÀrmazott, nem el¢gedve
meg e rendelkez¢sre ÀllÂ, szÀmÀra hasznos tudÀssal,
behatol a dolgok rejtett okaiba, alapelveket fektet le,
maximÀkat ÀllÁt fel a term¢szet mük´d¢s¢rûl, s Ágy
hiÃ vÀrakozÀs t´lti el, hogy a term¢szet, vagyis valÂjÀban Isten az e maximÀkban elûÁrt t´rv¢nyek
szerint mük´dj´n.Ê (Dunn, 19. o., id¢zi Kenneth Dewhurst: JOHN LOCKE, PHYSICIAN AND
PHILOSOPHER: A MEDICAL B IOGRAPHY . Wellcome Historical Library, London, 1963.)
Az el¢rhetû tudomÀnyfilozÂfiai eszm¢k ismertet¢s¢n tÃl mindk¢t szerzû kimerÁtûen
foglalkozik hûs¡k e n¢zetekre tÀmaszkodÂ
vagy ezektûl elrugaszkodÂ ismeretelm¢leti
alapÀllÀsÀval. Tuck ismerteti azt a hÀrom metafizikai alapelvet, melyet Hobbes a szolipszizmus k¢rd¢s¢re adandÂ vÀlaszÀhoz bevezet. Ezek szerinte a k´vetkezûk voltak:
1. Semmi sem k¢pes ´nmagÀt mozgÀsba
hozni.
2. Csak t¢rbeli testek mozgathatÂk.
3. Csak testek hozhatnak mozgÀsba testeket.
àA szolipszista k¢rd¢s¢re tehÀt az volt a vÀlasz,
hogy kell, illetve kellett, hogy legyen rajta kÁv¡l valamilyen anyagi tÀrgy, ami ûbenne az ¢szleleteket
okozta. ¹nmaga nem okozhatta ûket, mivel semmi
sem lehet sajÀt vÀltozÀsainak az oka, ¢s ¢szleleteinek sorÀn kÁv¡l nincsen mÀs ¢nje. A rajta kÁv¡l
l¢vû dolog pedig anyagi kell, hogy legyen, mivel
semmi mÀs nem okozhat semmif¢le vÀltozÀst.Ê
(Tuck, 65. o.)
Locke ismeretelm¢lete a tabula rasa k´zhelye ¢rtelm¢ben mÀr sokkal k´zismertebb.
Dunn-nak azonban siker¡l ezt is tÀgabb perspektÁvÀba helyeznie. A locke-i ismeretelm¢letet a filozÂfus ¢letterv¢nek keretei k´z¢ ÀllÁt-

ja, melynek k´z¢ppontjÀban az a k¢rd¢s Àll,
az embereknek àhogyan kell megprÂbÀlniuk
¢lniÊ, az ismeretelm¢let k¢rd¢se (hogyan lehets¢ges, hogy az emberek bÀrmit is tudni
k¢pesek) ennek csak egy sz¡ks¢ges l¢pcsûfoka. Ha Ágy tekintj¡k, belÀthatÂ, hogy àLocke
az °RTEKEZ°S-ben [¢rtsd °RTEKEZ°S AZ EMBERI
°RTELEMRýL] ...megprÂbÀlta bemutatni, hogyan
hasznÀlhatjÀk az emberek szellem¡ket Ãgy, hogy
mindazt tudjÀk, amit tudniuk sz¡ks¢ges, s csak abban higgyenek, amiben hinni¡k kellÊ. (Locke, 78.
o.) (A higgyenek a helyesÁrÀs szerinti forma,
nem a k´nyvben adott vÀltozat.)
Mint lÀthatÂ, a fû vitapont a tudomÀny autonÂmiÀjÀnak m¢rt¢ke s ebbûl k´vetkezûen
funkciÂjÀnak megÁt¢l¢se. E vita legÃjabb s ennek megfelelûen legnagyobb kihÁvÀst jelentû
fordulata talÀn a Grotius ¢letmüv¢ben ÃjbÂl,
most mÀr a modern viszonyokra alkalmazott
mÂdon feltünû term¢szetjogi filozÂfia. Grotius A HçBORö °S B°KE JOGçRñL Árt munkÀja
(1625) Tuck szerint nagy szerepet jÀtszott abban, hogy Hobbes egyÀltalÀn a politikai filozÂfia fel¢ fordult. Ez a mü ugyanazt a szerepet t´lt´tte be Hobbes szÀmÀra az etika ter¡let¢n, mint Galilei müve Mersenne-¢k szÀmÀra: àaz Ãj, a szkepticizmus utÀni alapokra helyezendû tudomÀny p¢ldak¢pe voltÊ. (Tuck, 35. o.)
Grotius a term¢szetjog alkalmazhatÂsÀgÀt a
legszükebb hatÀrok k´z¢ vonta vissza (szÀmÀra a k¢t elfogadhatÂ term¢szeti t´rv¢ny az
´nfenntartÀs t´rv¢nye ¢s az, hogy àa mÀsoknak valÂ ´nk¢nyes vagy felesleges kÀrokozÀs... igazolhatatlanÊ (Tuck, 36. o.), hogy Ágy v¢delmezze meg etikÀja alapjÀt a szkeptikus kihÁvÀssal
szemben. Hobbes maga is elfogadta ezt a minimÀlprogramot, hisz az t´k¢letesen egybevÀgott lecsupaszÁtott ismeretelm¢leti premisszÀival. Locke viszont ànem rokonszenvezett
a term¢szeti t´rv¢ny k´vetkezetesen vilÀgi, kizÀrÂlag
emberi ¢rdekekre alapozott koncepciÂjÀval, ahogy
azt p¢ldÀul Thomas Hobbes k¢pviselteÊ. (Dunn,
43. o.) Ebbûl fakad ismeretelm¢lete immanens ellentmondÀsa, illetve az ismeretelm¢lete ¢s politikai filozÂfiÀja k´z´tti fesz¡lts¢g.
EpisztemolÂgiÀja ugyan hasznosÁtotta a k¢sû
reneszÀnsz szkeptikus ´r´ks¢g¢t, m¢gis a benyomÀs, amit a befogadÂban kelt, optimista.
àOptimizmusa abban nyilvÀnul meg, hogy milyen
egyszerü, jÂzan, szer¢ny terminusok segÁts¢g¢vel
vizsgÀlja az emberi szellem mük´d¢s¢t. Ez az optimizmus tehÀt inkÀbb a hangnemben, semmint a
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tartalomban nyilatkozik meg, mint ilyen azonban
kiv¢telesen f¢lrevezetûnek bizonyult.Ê (Dunn, 79.
o.) Az ismeretelm¢let morÀlfilozÂfiai vet¡lete
az etika megalapozÀsÀnak lehetetlens¢g¢ben
¢rhetû tetten: àv¢g¡l maga Locke is k¢nytelen
volt belÀtni: kÁs¢rlete annak magyarÀzatÀra, hogyan k¢pesek az emberek a term¢szeti t´rv¢ny megismer¢s¢re, kudarcot vallottÊ. (Dunn, 43. o.) TehÀt àegy modern nem hÁvû n¢zûpontjÀbÂl okkal k¢telkedhet¡nk a K °T °RTEKEZ°S-ben Locke Àltal
kifejtett politikai teÂria megalapozottsÀgÀt illetûen,
mivel az teljesen alÀ van rendelve annak a n¢zetnek, mely szerint az embereket a term¢szetben elfoglalt hely¡kn¢l fogva Isten teljes m¢rt¢kben ÃtbaigazÁtja a k´vetendû ¢lettel kapcsolatbanÊ. (Dunn,
44. o.) Ez pedig nemcsak az¢rt fontos, mert
a locke-i tanÁtÀs mai ´r´ks¢ge, a nemzetek
k´z´ss¢g¢nek alapelvei ilyen nem hÁvû n¢zûpontbÂl tesznek kÁs¢rletet a locke-i politikai
filozÂfia princÁpiumainak jogok ¢s k´teless¢gek formÀjÀban valÂ alkalmazÀsÀra, vagyis
becikkelyez¢s¢re, hanem mert egy politikai
filozÂfiÀt ´nmagÀban is jellemez azok k´re,
akikre egyÀltalÀn vonatkoztathatÂ (gondoljunk az arisztoteliÀnus politikafilozÂfiÀval
szembeni emberjogi alapozottsÀgÃ ellenvet¢seinkre).
V¢g¡l is a k¢t k´nyv alapjÀn egy olyan k¢p
alakulhat ki benn¡nk, amely e k¢t kora modern b´lcselût az Ãj keletü szkepszissel szemben vÁvott, gyakran veres¢ggel v¢gzûdû harcuk k´zben ÀbrÀzolja. A veres¢g okÀt talÀn
¢pp abban kell lÀtnunk, hogy tÃlsÀgosan is
maguk¢vÀ tett¢k e szkeptikus alapÀllÀst, Ágy
az minden gondolatukra rÀnyomta b¢lyeg¢t.
Az erk´lcsi Át¢let alapjainak sz¢tfoszlÀsa meggÀtolta Hobbes-ot egy k´vetkezetes etikai elm¢let kidolgozÀsÀban. NÀla a politikai elm¢let ¢pp a morÀlis k¢rd¢sekben tapasztalhatÂ
kommunikÀciÂk¢ptelens¢g ÀthidalÀsÀra szolgÀl. àA szkepszis helyett a tudomÀnyt ajÀnlottaÊ,
de àmivel kigyomlÀlt mindent, amit k¢ts¢gesnek
tartott, egy szeg¢nyes a priori materializmushoz jutott el.Ê Kudarca az etika ter¡let¢n is hasonlÂ
okokbÂl szÀrmazott, mint ÀltalÀnos tudÀselm¢let¢ben, ez¢rt k¢nytelen volt egy a pozitÁv
jog mindenhatÂsÀgÀt elfogadÂ politikai filozÂfiÀt ajÀnlani, mint az erk´lcsi pluralizmust ÀthidalÂ k´zvetÁtû nyelvet. (Tuck, 145ä
146. o.)
A k¢rd¢s szÀmunkra adÂdÂ jelentûs¢ge

nyilvÀnvalÂ. àKorunkban a tudomÀnnyal ¢s az
etikÀval szembeni szkepticizmus meggyûzûbb, mint
sok mÀs generÀciÂ szÀmÀra.Ê (Tuck, 147. o.)
MÀrpedig ennek ä Tuck talÀn kiss¢ tÃl radikÀlis megÁt¢l¢se szerint ä k´zvetlen politikai
filozÂfiai k´vetkezm¢nyei vannak. à...Az erk´lcsi relativizmus ä melyet szÀmos modern liberÀlis
´szt´n´sen helyeselne ä k´nnyen torkollhat illiberÀlis politikÀba... K´nnyen lehet, hogy Locke, akinek
e korszak gondolkodÂi k´z¡l a leglÀtvÀnyosabban
siker¡lt elker¡lnie ezeket a politikai k´vetkeztet¢seket, csak az¢rt volt k¢pes erre, mert Hobbes¢nÀl extenzÁvebb ¢s dogmatikusabb etikai elm¢letet dolgozott ki.Ê BÀr revelatÁv erejü e k´vetkeztet¢s
implikÀciÂja is: ànyitott k¢rd¢s, hogy a locke-i tÁpusÃ liberalizmus e n¢lk¡l az elm¢let n¢lk¡l egyÀltalÀn ¢letk¢pes-eÊ (Tuck, 100. o.), az igazi k¢rd¢s inkÀbb az, hogy milyen k´vetkeztet¢st
vonhatunk le a hobbesi ¢s a locke-i kÁs¢rlet
egyidejü kudarcÀbÂl. A Kontler LÀszlÂ gondozÀsÀban megjelenû k´tetek igazi ¢rdeme
ezen, valÂszÁnüleg erûnket meghaladÂ k¢rd¢s felvet¢s¢ben ragadhatÂ meg. A megoldÀs
vagy legalÀbbis a feloldÀs irÀnyÀba szÀmomra
nyÁlni lÀtszÂ Ãt annak a Hume-nak az ¢letmüv¢n kereszt¡l vezet, akinek ¢rt¢kel¢s¢ben
ÀllÀspontom mindk¢t szerzûvel ellent¢tes.
Ennek kifejt¢s¢vel azonban meg kell vÀrnom
a sorozatban rem¢lhetûleg hamarosan megjelenû Hume-k´tetet.
Horkay H´rcher Ferenc

FRANKFURT ä A HöSZAS
°VEKBEN
Wolfgang Schivelbusch: Intellektuellend¤mmerung
Insel Verlag, 1982
(Magyar kiadÀsa í RçSTUDñK ALKONYA cÁmmel,
MesterhÀzi MiklÂs fordÁtÀsÀban az Akad¢miai KiadÂnÀl vÀr megjelen¢sre)
Mi hatÀrozza meg egy vÀros arculatÀt? A k¢zenfekvû vÀlasz az lenne, hogy az utcÀk, a terek, a k´z¢p¡letek, a müeml¢kek stb. Vagyis
mindaz, amit a turistÀknak lÀtvÀnyossÀgk¢nt
f´l lehet kÁnÀlni. Enn¢l azonban sokkal fon-
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tosabb a szellemi-kulturÀlis ¢let: egy vÀros jelentûs¢ge (elsûsorban) kulturÀlis arck¢p¢n
mÃlik. A vÀros, amelyrûl szÂ lesz, Frankfurt
am Main; kulturÀlis arculatÀnak elûzm¢nyei
ä Wolfgang Schivelbusch szerint ä a hÃszas
¢vekig nyÃlnak vissza. Schivelbusch k´nyve a
hÃszas ¢vekbeli Frankfurt szellemi kultÃrÀjÀt
mutatja be; kÁs¢rlet¢nek kiindulÂpontja Karl
Mannheim szociolÂgiai koncepciÂja. I DEOLñGIA °S UTñPIA cÁmü k´nyv¢ben Mannheim az
àutÂpiaÊ hordozÂjÀnak az ¢rtelmis¢get tekintette. °rtelmis¢gin Mannheim ànem a müvelûd¢si lehetûs¢gek hordozÂitÊ ¢rti, àhanem azt a kev¢s
szellemit sorainkban, akik tudatosan vagy ´ntudatlanul mindig mÀssal t´rûdtek, mint hogy belenûnek-e a tÀrsadalmi l¢t k´vetkezû fokÀbaÊ. (Kossuth, 1971. 159. o.) Amivel foglalkozik, az
nem mÀs, mint sajÀt helyzet¢nek ´nreflexiÂja. Schivelbusch ä ehhez kapcsolÂdÂan ä az
¢rtelmis¢get olyan csoportk¢nt hatÀrozza
meg, amely k¢pes ÀllÀst foglalni sajÀt t´rt¢nelmi pozÁciÂjÀval szemben. Ezt a k¢pess¢get
az ¢rtelmis¢g sajÀt tÀrsadalmi stÀtusÀbÂl merÁti; a szÂban forgÂ stÀtust Mannheim a àszabadon lebeg¢sÊ kategÂriÀjÀval ragadta meg. A
àlebeg¢sÊ (a tÀrsadalmi lehorgonyozottsÀg hiÀnya) az ¢rtelmis¢g produktivitÀsÀnak ¢s kÁs¢rletezûkedv¢nek alapja. Schivelbusch nem
foglalkozik e megÀllapÁtÀs ¢rv¢nyess¢g¢nek
vizsgÀlatÀval; de elfogadja a hÃszas ¢vek
frankfurti k´zÀllapotainak jellemz¢sek¢nt.
Schivelbusch k´nyv¢nek ÃjdonsÀga, hogy a ä
Mannheim Àltal is vizsgÀlt ä szellemi pezsg¢st
az int¢zm¢nyek mük´d¢s¢n kereszt¡l prÂbÀlja bemutatni. Az elemz¢sre ker¡lû int¢zm¢nyek: az egyetem, a Szabad ZsidÂ TanhÀz, a
Frankfurter Zeitung ¢s a Frankfurti RÀdiÂ. A
legjelentûsebb int¢zm¢nynek Schivelbusch az
egyetemhez tartozÂ TÀrsadalomkutatÀsi Int¢zetet tekinti. A k´nyv eg¢sze olyan kÁs¢rletk¢nt ¢rtelmezhetû, amely a TÀrsadalomkutatÀsi Int¢zet megsz¡let¢s¢nek szellemi kontextusÀt prÂbÀlja f´lvÀzolni. Ebben az int¢zetben
dolgoztÀk ki ä a XX. szÀzad egyik legjelentûsebb filozÂfiai koncepciÂjak¢nt ä a kritikai elm¢letet. Schivelbusch k´nyve furcsa ¢s eredeti hozzÀjÀrulÀs a kritikai elm¢let kialakulÀsÀnak vizsgÀlatÀhoz.
1. A frankfurti egyetem (k´zvetlen¡l az I.
vilÀghÀborÃ elûtt) k¡l´nb´zû tudomÀnyos
alapÁtvÀnyok egy¡ttmük´d¢s¢nek eredm¢nyek¢nt j´tt l¢tre. Az alapÁtvÀnyok miatt ez

az egyetem sajÀtos helyzetet ¢lvezhetett: mÀs
n¢met egyetemekhez hasonlÂan a kultuszminiszt¢rium fel¡gyelete alatt Àllt ugyan, szervezeti ¢s anyagi k¢rd¢sekben m¢gis szinte teljesen f¡ggetlen volt. A f¡ggetlens¢g legszebb
p¢ldÀja a szociolÂgia ¢s a tÀrsadalomtudomÀnyok elismer¢se ¢s tÀmogatÀsa. A tÀrsadalommal foglalkozÂ vizsgÀlÂdÀsok ugyanis ebben az idûben ä N¢metorszÀgban ä m¢g nem
voltak elismert diszciplÁnÀk. 1891-ben Wilhelm Merton, a frankfurti F¢mipari TÀrsasÀg
eln´ke megalapÁtotta a K´zjÂl¢ti Int¢zetet,
melynek feladatÀt a tÀrsadalmi ¢s a gazdasÀgi
szituÀciÂ vizsgÀlatÀban jel´lte meg. Az int¢zet
vezet¢s¢re Merton Max Webert ä a heidelbergi egyetem szociolÂgiaprofesszorÀt ä k¢rte
f´l, ¢s Weber csak hosszas habozÀs utÀn mondott nemet. Az alapÁtÂ okiratban Merton k¡l´n´s nyomat¢kkal hangsÃlyozza az int¢zet
f¡ggetlens¢g¢t: àMindeme tev¢kenys¢geiben az
Int¢zet a felsûbb s alsÂbb befolyÀstÂl f¡ggetlen ¢s
mindennemü pÀrt- vagy konfesszionÀlis ÀllÀsponttÂl ment kell hogy legyen.Ê Ebbûl az int¢zetbûl
nûtt ki (a szÀzadfordulÂ tÀjÀn) a szint¢n Merton Àltal alapÁtott Kereskedelmi Akad¢mia,
amely k¢sûbb az egyetemben olvadt f´l. Az I.
vilÀghÀborÃ utÀni inflÀciÂ nagy megrÀzkÂdtatÀst jelentett az alapÁtvÀnyok szÀmÀra, ez
azonban nem ¢rintette az àalapÁtvÀnyt¢vû szellemetÊ. 1920-ban Hermann Weil (ArgentÁnÀba
telep¡lt n¢met gabonakereskedû) alapÁtvÀnyt
hozott l¢tre, melynek c¢ljÀt àa tÀrsadalmi probl¢mÀk ¢s a tÀrsadalmi b¢keÊ vizsgÀlatÀval foglalkozÂ kutatÂk ¢s int¢zm¢nyek tÀmogatÀsÀban
jel´lte meg. Ennek az alapÁtvÀnynak a p¢nz¡gyi forrÀsaibÂl hozta l¢tre Felix Weil (Hermann Weil fia) a frankfurti TÀrsadalomkutatÀsi Int¢zetet. Az int¢zet feladata ä olvashatjuk az alapÁtÂ okiratban ä, àhogy a t´rt¢nelem
(elsûsorban term¢szetesen a jelen) tÀrsadalmi mozgalmait... megragadja ¢s okszerüen magyarÀzzaÊ.
A tÀrsadalomelm¢leti program utÀn a f¡ggetlens¢g deklarÀlÀsa k´vetkezik. (A f¡ggetlens¢g k´z¢ppontba ÀllÁtÀsÀval vizsgÀlta a TÀrsadalomkutatÀsi Int¢zet eg¢sz k¢sûbbi munkÀssÀgÀt Martin Jay DIALECTICAL I MAGINATION
cÁmü k´nyv¢ben. BostonäToronto, 1973.) A
politikai ¢s anyagi f¡ggetlens¢g ellen¢re az
int¢zet szeretett volna az egyetemhez kapcsolÂdni, az egyetem azonban ä melynek mük´d¢si keretei mÀr megszilÀrdultak ä csak n¢mi
huzavona utÀn ä ¢s a miniszt¢rium k´zben-
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jÀrÀsÀra ä volt hajlandÂ befogadni a betolakodÂt. így erûs´dhetett meg a szociolÂgiai ¢s
a tÀrsadalomelm¢leti szellem a frankfurti
egyetemen. àAmikor 1930-ban ä Árja Schivelbusch ä Karl Mannheimet meghÁvtÀk a szociolÂgiai, Max Horkheimert pedig a tÀrsadalomfilozÂfiai tansz¢kre [mely a TÀrsadalomkutatÀsi
Int¢zet birtokÀban volt], Frankfurt ä tÁz ¢vvel Max
Weber halÀla utÀn ä mint a n¢met szociolÂgia k´zpontja vitathatatlanul Heidelberg ´r´k¢be l¢pett.Ê
Ez a megÀllapÁtÀs erûsen tÃloz: Mannheim
valÂban nagy rem¢nyekkel kecsegtetû kutatÂnak szÀmÁtott, akinek a hÀta m´g´tt mÀr
egy olyan jelentûs mü Àllt, mint az I DEOLñGIA
°S UTñPIA, Horkheimer azonban egyelûre
csak a rem¢ny embere lehetett. A szociolÂgia
elût¢rbe nyomulÀsa mindenesetre valÂban
jelentûs szerepet jÀtszott a frankfurti egyetem sajÀtos arculatÀnak kialakÁtÀsÀban. A hÃszas ¢vekben a tradicionÀlis n¢met egyetemek szellemi arck¢p¢t Stefan George tanÁtvÀnyai hatÀroztÀk meg. George k´vetûi persze
a frankfurti egyetemen is jelen voltak: Ernst
Kantorovicz p¢ldÀul, akinek II. Frigyesrûl
szÂlÂ monogrÀfiÀjÀt ä stilisztikailag ä maga
Stefan George dolgozta Àt, Max Kommerell,
a germanizmus professzora, aki szint¢n szem¢lyes kapcsolatban Àllt a àmesterrelÊ, ¢s a
nagy hÁrü filolÂgus, Karl Reinhardt. (Az
utÂbbi kettûrûl Gadamer is megeml¢kezik
PHILOSOPHISCHE LEHRJAHRE cÁmü ´n¢letrajzi ÁrÀsÀban. Vittorio Klostermann, 1977.) A
George-k´vetûk ¢s a szociolÂgusok szembenÀllÀsÀt ä mely meghatÀrozta a frankfurti
egyetem ¢let¢t a hÃszas ¢vekben ä Schivelbusch Ágy Árja le: àMÁg Frankfurtban a szociolÂgia elsûsorban az ideolÂgiakritikÀra ´sszpontosÁtott, a georgeÀnusok ¢rdeklûd¢s¢nek homlokter¢ben
a mÁtosz Àllt; a tÀrsadalommal, melyen kereszt¡l
a szociolÂgusok a vilÀgot magyarÀztÀk, a georgeÀnusok a müvelt elitet ÀllÁtottÀk szembe, a racionÀlis
fogalommal a Ïbelsû lÀtÀsÎ-t.Ê
2. Az egyetemtûl f¡ggetlen¡l ä egy kisebbs¢g identifikÀciÂs centrumak¢nt ä mük´d´tt a Szabad ZsidÂ TanhÀz. Az int¢zm¢ny
bemutatÀsÀhoz f´l kell villantani a n¢met zsidÂsÀgnak az I. vilÀghÀborÃ utÀni helyzet¢t.
A XIX. szÀzad mÀsodik fel¢tûl pogromok ¢s
¡ld´z¢sek hatÀsÀra egyre t´bb keletrûl ¢rkezett zsidÂ telep¡lt le Frankfurtban. A mÀr
hosszabb ideje ott ¢lû zsidÂk idegenkedve fogadtÀk a bevÀndorlÂkat. Ebbûl az idegenke-

d¢sbûl j´tt l¢tre a keleti ¢s a nyugati zsidÂk
konfliktusa. A nyugati zsidÂk a XIX. szÀzad
sorÀn szinte teljesen asszimilÀlÂdtak: mÀr
sokkal inkÀbb n¢metnek tartottÀk magukat,
mint zsidÂnak. A keleti zsidÂban egy n¢met¡l
rosszul, valamif¢le jiddis kever¢k nyelvet besz¢lû idegent lÀttak, aki àmosdatlan ¢s Àpolatlan, nem eurÂpai mÂdra ´lt´zk´dikÊ stb. Ez a
nyugati zsidÂsÀg ´nigazolÀsÀt szolgÀlÂ k¢p
azonban hamarosan Àtalakult. Az ÀtalakulÀs
m´g´tt ä mutat rÀ Schivelbusch ä k¢t fontos
tapasztalati felismer¢s Àllt: az egyik a XIX.
szÀzad v¢g¢rûl valÂ, ¢s arrÂl gyûzhette meg
a nyugati zsidÂkat, hogy az antiszemita propaganda nem tolerÀlja àkultivÀltsÀgukatÊ. A
mÀsik pedig az I. vilÀghÀborÃnak àk´sz´nhetûÊ: a n¢met hadseregben harcolÂ nyugati
zsidÂk a galÁciai fronton elûsz´r lÀthattak ¢let¡kben igazi zsidÂ kultÃrÀt. Ezek a tapasztalatok identifikÀciÂs vÀlsÀghoz vezettek,
melyre k¢t vÀlasz sz¡letett: egyr¢szt a cionizmus, amely a keleti zsidÂsÀg f´l¢rt¢kel¢s¢hez
tapadÂ antiintellektuÀlis ¢s àv´lkischÊ felhangokat a zsidÂsÀg nemzeti egys¢g¢nek k´vetel¢s¢v¢ alakÁtotta Àt, mÀsr¢szt a Frankfurtban
megsz¡letett kulturÀlis kÁs¢rlet. A kulturÀlis
kÁs¢rlet forrÀsait Schivelbusch Anton Nobelig
vezeti vissza. A hÃszas ¢vek legelej¢n Nobel
jÂ n¢hÀny fiatalembert gyüjt´tt maga k´r¢, ¢s
szenved¢lyes hangon tanÁtotta ûket; tanÁtÀsÀban ä Leo L´wenthal visszaeml¢kez¢sei szerint ä egymÀssal szorosan ´sszefonÂdott àa
misztikus vallÀsossÀg, a filozÂfiai alapossÀg ¢s a
fiatalemberek irÀnt ¢rzett... homoszexuÀlis vonzalomÊ. (L´wenthalon kÁv¡l a Frankfurti Iskola
k´r¢hez csatlakozÂ gondolkodÂk k´z¡l m¢g
ide jÀrt Erich Fromm ¢s Siegfried Kracauer
is.) A nobeli tanÁtÀs centrumÀban a judaizmus eszmei idealizÀlÀsa Àllt. Ezt a vonulatot
folytatta (a Hegel-monogrÀfiÀjÀval hÁress¢
vÀlt tanÁtvÀny) Franz Rosenzweig is. A folytatÀs azonban egy sajÀtos elhatÀrolÀsra ¢p¡lt,
Rosenzweig ä n¢hÀny nappal Nobel halÀla
utÀn ä a k´vetkezûket Árta: àCsak a talmudi zsidÂt tiszteltem benne, nem a humanistÀt, csak a k´ltût, nem a tudÂst, csak a prÂf¢tÀt, nem a filozÂfust.Ê
Rosenzweig a zsidÂsÀg kulturÀlis identitÀsÀhoz vezetû utat prÂbÀlta f´lt¢rk¢pezni. E
program megvalÂsÁtÀsa ¢rdek¢ben kapcsolÂdott be a n¢pfûiskolai mozgalomba is. Ezen
bel¡l j´tt l¢tre 1920-ban (Rosenzweig javaslatÀra) a Szabad ZsidÂ TanhÀz. E hÀz rendez-
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v¢nyeinek kellett volna hozzÀjÀrulniuk egy ä
a cionizmustÂl elt¢rû ä identitÀsi minta kialakulÀsÀhoz.
3. A Frankfurter Zeitungot eredetileg Leopold Sonnemann alapÁtotta 1856-ban, az
1910-es ¢vek k´zep¢tûl azonban a lap (86%os r¢szesed¢ssel) mÀr az unokÀk, Kurt ¢s
Heinrich Simon tulajdonÀban volt. Kurt Simon a lap menedzser¢nek funkciÂjÀt t´lt´tte
be; Heinrich viszont a szerkesztûs¢g vezetûjek¢nt alapvetûen meghatÀrozta az ÃjsÀg
profiljÀt. A (Schivelbusch Àltal id¢zett) viszszaeml¢kez¢sek f¢ny¢ben Heinrich Simon
apolitikus sz¢pl¢lek volt. A lapban ez¢rt bukkanhattak f´l a legk¡l´nb´zûbb politikai beÀllÁtottsÀgÃ ÁrÀsok ¢s irÀnyzatok. TalÀn ¢ppen
ez a sokszÁnüs¢g Àllt a Frankfurter Zeitung sikeress¢g¢nek hÀtter¢ben. àA lap napi hÀrom ä
k¢t reggeli ¢s egy esti ä kiadÀsban jelent meg... A
p¢ldÀnyoknak... negyed¢t olvastÀk Frankfurtban,
tovÀbbi negyedr¢sz a vÀros k´rny¢k¢n kelt el, a harmadik negyed a birodalom ter¡let¢n, a negyedik
k¡lf´ldre ment.Ê A siker alapjÀul szolgÀlÂ sokszÁnüs¢g ä ezt igazoljÀk Schivelbusch fejteget¢sei ä belsû konfliktusokhoz vezetett. E konfliktusokat jÂl szeml¢lteti a tÀrcarovat szerkesztûs¢g¢nek felÀllÀsa. A vezetûje 1924-ig
Rudolf Geck volt, aki àa tÀrca klasszikus kismester¢nekÊ szÀmÁtott, ¢s akit àsenkit meg nem bÀntÂ
glosszÀi¢rtÊ hamarosan megkedvelt a k´z´ns¢g is. Geck ä Ágy Schivelbusch ä voltak¢ppen
m¢g a hÀborÃ elûtti tÀrcaÁrÀst k¢pviselte, ¢s
Ágy a legÃjabb kulturÀlis ¢s szellemi Àramlatok irÀnt nem is tanÃsÁtott k¡l´n´sebb ¢rdeklûd¢st. Ezzel ¢lesen szemben Àllt a Siegfried
Kracauer Àltal k¢pviselt irÀnyzat. Kracauer
àkev¢ssel 1918 utÀn ker¡lt a szerkesztûs¢gbe, s hamarosan szabadjÀra engedte az ÏalacsonyÎ müfajok
irÀnti szenved¢lyess¢g¢tÊ. A k¢t irÀnyzat k´z´tt
k´zvetÁtett ä ideolÂgiailag ¢s a szem¢lyes kapcsolatok ter¢n ä Benno Reifenherg, aki 1924tûl a tÀrcarovat vezetûje lett. (K´zeli barÀtsÀg
füzte Heinrich Simonhoz ¢s Siegfried Kracauerhez; Kracauer neki ajÀnlotta 1930-ban
megjelent DIE ANGESTELLTEN [AZ ALKALMAZOTTAK ] cÁmü k´nyv¢t.) Joseph Roth, a kor
egyik legjelentûsebb ÁrÂja, aki ä ha Frankfurtban tartÂzkodott ä maga is r¢szt vett a szerkesztûs¢g munkÀjÀban, egyik level¢ben arrÂl
Ár, hogy Geck ¢s tÀrsai àirritÀljÀk ¢s fÀrasztjÀkÊ
Reifenherget. àA tÀrca ä Árja Roth ä a lap szÀmÀra ¢ppoly fontos, mint a politika, az olvasÂ szÀ-

mÀra pedig m¢g fontosabb is.Ê A konfliktus l¢nyege a k´vetkezûk¢ppen ´sszegezhetû: az Ãj
generÀciÂ k¢pviselûi ä ¢l¡k´n Siegfried Kracauerrel, de Reifenherg is ide tartozik ä munkÀjukat fontosabbnak ¢s meghatÀrozÂbbnak
tekintett¢k, mint a politikai publicisztikÀt. Ez
a t´rekv¢s a tÀrcaÁrÀs rejtett politizÀlÀsÀhoz
vezetett, ami ä nem lehet rajta csodÀlkozni ä
irritÀlta a tradicionÀlis stÁlus k¢pviselûit ¢s talÀn m¢g a szerkesztûs¢g vezetûj¢t is.
4. Frankfurt kulturÀlis int¢zm¢nyei k´z¡l
egyed¡l a rÀdiÂ j´tt l¢tre valÂban a hÃszas
¢vekben: à1923. december 7-¢n [Árta alÀ] egy
frankfurti kereskedû, egy fizikus, egy autÂgyÀros,
egy m¢rn´k ¢s egy hajdani vadÀszpilÂta... az
alapÁtÂ oklevelet.Ê A kezdem¢nyez¢s ¢s a sz¡ks¢ges anyagi forrÀsok nagy r¢sze Adolf
Schleussnertûl szÀrmazik, aki az I. vilÀghÀborÃban pilÂtak¢nt ismerkedett meg a rÀdiÂtechnikÀval. Schleussner 1924. Àprilis 1-j¢n
tartotta meg avatÂbesz¢d¢t: a besz¢d alapjÀn
Ãgy tünhetett, hogy a frankfurti rÀdiÂ k´veti
a n¢met rÀdiÂzÀsban uralkodÂ nyÀrspolgÀri
szellemet. Az, hogy ez m¢gsem Ágy t´rt¢nt,
Schleussner legfontosabb munkatÀrsÀnak,
Hans Fleschnek ä a müsorok szerkesztûj¢nek
ä k´sz´nhetû. Flesch rÀdiÂzÀsÀnak nÂvuma ä
Schivelbusch szerint ä a m¢dium sajÀtossÀgainak felm¢r¢s¢re vezethetû vissza. A sugÀrzÀs elsû hÂnapjaiban Flesch olyan hangkÁs¢rleteket k´zvetÁtett, àmelyek a rÀdiÂhallgatÀs sajÀtszerüs¢g¢re voltak hivatva rÀ¢breszteni a hallgatÂtÊ. Flesch szÀmos, a rÀdiÂzÀs dramaturgiÀjÀnak szentelt ÁrÀsÀban tÀrgyalta a rÀdiÂzÀs
müfaji sajÀtossÀgait. E sajÀtossÀgok tudatosÁtÀsa tette lehetûv¢ speciÀlis rÀdiÂs müsorok
felfedez¢s¢t ¢s kidolgozÀsÀt. Ezek k´z¡l kiemelkedik a riportmüsorok jelentûs¢ge: Paul
Laven ä a rÀdiÂ egyik munkatÀrsa ä indÁtotta
ÃtjÀra ELT°V EDT MIKROFONOK cÁmmel àa
nagyvÀrosi ¢let... akusztikai megragadÀsÀraÊ irÀnyulÂ kÁs¢rlet¢t. A riportok mellett ä Flesch
kezdem¢nyez¢s¢re ä a frankfurti rÀdiÂ nagy
elûszeretettel sugÀrzott modern zenei müsorokat. SzÀmos koncert k´zvetÁt¢s¢vel tÀmogatta a modern zene rendezv¢nyeit, sût idûnk¢nt ä bizonyos alkotÂknak ä m¢g megrendel¢seket is adott. °s a zene meg¢rt¢s¢nek
elûmozdÁtÀsa ¢rdek¢ben hamarosan ÃtjÀra
indult a K ONCERTTANULMçNYOK cÁmü müsor, melynek keret¢ben Theodor W. Adorno
is t´bb elûadÀst tartott. A zenei müsorok ¢s
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a riportok k´z´tt helyezkedtek el a hangjÀt¢kok. àHans Flesch intendatÃrÀja alatt ä Árja
Schivelbusch ä az adÂ teljesen az Ãn. ÏirodalmiÎ
hangjÀt¢kra koncentrÀltÊ, mely az ELT°V EDT
MIKROFONOK cÁmü müsor riportjaihoz hasonlÂan àegyre inkÀbb a hangokkal ¢s z´rejekkel,
akusztikai illÃziÂkkal ¢s illÃziÂrombolÀsokkal valÂ
jÀtszadozÀssÀ vÀltÊ. Ezek a müsorok tett¢k oly
sikeress¢ a frankfurti rÀdiÂt.
5. Schivelbusch Àttekint¢s¢bûl (talÀn) csak
egyetlen fontos ter¡let maradt ki: a zenei
¢s hangverseny¢let. A frankfurti hangversenytermekben pedig ä a hÃszas ¢vekben ä
ugyanaz a kÁs¢rletezû szellem mük´d´tt,
mint a Schivelbusch Àltal elemzett int¢zm¢nyekben. A korabeli Frankfurt legfontosabb
zenei int¢zm¢nyei: a SzÁnhÀz- ¢s ZenekultÃra
Egyes¡lete, a MÃzeum TÀrsasÀg ¢s az Opera.
Ezeknek az int¢zm¢nyeknek a mük´d¢s¢be ä
elsû l¢p¢sk¢nt ä Adorno zenekritikÀi adnak
betekint¢st. a) 1922-ben a SzÁnhÀz- ¢s ZenekultÃra Egyes¡lete kamarazenei koncertsorozatot indÁtott. A sorozatban ä nagyr¢szt ä
kortÀrs zenei alkotÀsok szerepeltek, k´zt¡k
Sch´nberg PIERROT LUNAIRE-je ¢s BartÂk I.
HEGEDþ-ZONGORA SZONçTç-ja. A koncertsorozatban müsorrÂl müsorra mÀs elûadÂk l¢ptek f´l. K´z¡l¡k Adorno k¡l´n´s elismer¢ssel
szÂlt Adolf Rebner hegedümüv¢szrûl. Rebner nemcsak ´nÀllÂan, de a nev¢t viselû vonÂsn¢gyes vezetûjek¢nt is gyakran szerepelt.
(1921-ig ebben a vonÂsn¢gyesben jÀtszott ä
brÀcsÀsk¢nt ä Paul Hindemith is.) A BartÂk
müveit bemutatÂ koncerten (1922 szeptember¢ben) zongoramüv¢szk¢nt maga BartÂk is
bemutatkozott, Adolf Rebnerrel az oldalÀn.
BartÂk f´ll¢p¢s¢rûl Adorno a k´vetkezûk¢ppen Ár: a szerzû àkomoly szigorÃsÀggal ¢s szuver¢n technikÀval lett ÃrrÀ sajÀt müv¢nek [az I. HEGEDþ-ZONGORA SZONçTç-rÂl van szÂ] m¢rhetetlen neh¢zs¢geinÊ. b) A MÃzeum TÀrsasÀg igazgatÂja ä Hermann Scherchen ä 1923 augusztusÀban hÁvta ¢letre a Frankfurti Kamarazenei Heteket. Scherchent, aki 1911-ben, a PIERROT LUNAIRE bemutatÀsÀval kezdte karmesteri pÀlyÀjÀt, Adorno k¡l´n´sen nagyra
becs¡lte. Scherchen ä Árja ä a karmesterek Ãjfajta tÁpusÀt k¢pviseli: k¢pes arra, hogy megragadja a müvek t´rt¢netfilozÂfiai l¢nyeg¢t,
an¢lk¡l hogy ¡res ÀltalÀnossÀgokba t¢vedne.
A Kamarazenei Hetek szervezûjek¢nt Scherchen b´lcs karmesterk¢nt hÀtt¢rbe szorÁtotta

sajÀt Ázl¢s¢t, Ágy ker¡lhetett müsorra ä Adorno nagy ´r´m¢re ä a kor atonÀlis müveinek
sz¢les spektruma. c) Az OperÀrÂl AdornÂnak
nincs sok mondanivalÂja: az 1922-es ¢vad k¢t
müsorÀt elemzi r¢szletesebben: Hindemith
egyfelvonÀsosainak ¢s BartÂk szÁnpadi müveinek bemutatÂjÀt. ä àA frankfurti koncert¢letrûl ä Árja Adorno 1924 februÀrjÀban ä ...semmi
jÂt sem lehet mondani.Ê Hermann Scherchen,
aki az elmÃlt ¢vadban az Ãj zene avatott pÀrtfogÂjak¢nt l¢pett f´l, ellenÀllÀsba ¡tk´z´tt ¢s
visszavonult. Az ¢v december¢tûl a MÃzeum
TÀrsasÀg ¢s az Opera vezetûi posztjÀra Clemens Krausst nevezt¢k ki. Ez a szem¢lyi vÀltozÀs ä ettûl f¢lt Adorno ä fenyegette az Ãj
zene jelenl¢t¢t. Krauss ä az Opera igazgatÂjak¢nt ä Csajkovszkij PIQUE DAME-jÀval prÂbÀlta megnyerni a k´z´ns¢g kegyeit ä sikertelen¡l. Emellett AdornÂt Krauss karmesteri
kvalitÀsai sem gyûzt¢k meg: dics¢ri ugyan vez¢nyl¢seinek gondossÀgÀt ¢s fegyelmezetts¢g¢t, de a ritmus kezel¢s¢ben ä szerinte ä sokat kellene tanulnia. Krauss f´ll¢p¢s¢nek hatÀsÀra az Ãj zene m¢gsem tünt el a frankfurti
hangversenytermekbûl; ez r¢szben annak k´sz´nhetû, hogy Scherchen vend¢gkarmesterk¢nt gyakran koncertezett Frankfurtban, de
ä valÂszÁnüleg ä mÀr a k´z´ns¢g Ázl¢se sem
engedte meg a fordulatot. Ezeket a beszÀmolÂkat tovÀbbi lev¢ltÀri kutatÀsokkal kellene
alÀtÀmasztani, Ágy lehetne ûket ä vagy k´z¡l¡k valamelyiket ä Schivelbusch kutatÀsaihoz
csatolni.
A hÃszas ¢vek virÀgzÂ kulturÀlis int¢zm¢nyrendszer¢t a nÀci hatalomÀtv¢tel s´p´rte f¢lre. Az elemzett int¢zm¢nyek mük´d¢se
ä ezt igazolja Schivelbusch ä mÀr a hÃszas
¢vekben sem volt probl¢mamentes. Ezeket a
probl¢mÀkat ÀltalÀban anyagi neh¢zs¢gek
vagy az int¢zm¢ny mük´d¢s¢nek alapjÀul
szolgÀlÂ kompromisszum t´r¢kenys¢ge hozta
l¢tre. (Az egyetlen kiv¢tel a Szabad ZsidÂ
TanhÀz, amelynek mük´d¢se a hÃszas ¢vek
v¢g¢re valÂban kifulladt.) A t´r¢keny kompromisszumok f´l´tt ä ha a frankfurti p¢lda ÀltalÀnosÁthatÂ ä virÀgoztak a kultÃra int¢zm¢nyei, az anyagi neh¢zs¢gek pedig inkÀbb
kontingens probl¢mÀk. Ebbûl az ´sszegz¢sbûl mÀr lÀthatÂk Schivelbusch alapintenciÂi:
a nemzetiszocializmusnak ä ha az int¢zm¢nyrendszert tekintj¡k ä nincsenek kulturÀlis
elûzm¢nyei. Ez a kritika elsûsorban LukÀcs
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koncepciÂja ellen irÀnyul, aki Hitler hatalomra jutÀsÀt k´vetûen a k´vetkezû k¢rd¢st
fogalmazta meg: àHogyan vÀlhatott Ïa k´ltûk ¢s
a gondolkodÂk orszÀgaÎ a szisztematizÀlt ¢s a
szervezett barbÀrsÀg orszÀgÀvÀ?Ê (W IE IST
DEUTSCHLAND ZUM ZENTRUM DER REAKTION®REN I DEOLOGIE GEW ORDEN? Akad¢miai
KiadÂ, 1982. 21. o.) A k¢rd¢s ilyen felvet¢se
kultÃrt´rt¢neti vÀlaszt sugall: LukÀcs szerint
mÀr a XIX. szÀzad k´zep¢tûl ä Schopenhauer ¢s Nietzsche fell¢p¢s¢vel ä megjelent az az
irracionalista Àramlat, amely a fasiszta ideolÂgia kialakulÀsÀhoz vezetett. A k¢rd¢s kultÃrt´rt¢neti megfogalmazÀsÀval Adorno is
egyet¢rtett: bÀr LukÀcs szerinte olyan m¢lyre
nyÃlt vissza, hogy ezzel a modern kultÃra
eg¢sz¢t elzÀrta maga elûl. A nemzetiszocializmus igazi elûzm¢ny¢t ä Adorno szerint ä a
hÃszas ¢vekre kell tenn¡nk. Ekkor ¢rt v¢get az
a szellemi pezsg¢s, amely a tÁzes ¢veket jellemezte: az expresszionizmus, a n¢met sz¡rrealizmus ¢s a sch´nbergi atonalitÀs virÀgkora. A hÃszas ¢vekben ÃtjÀra indult szellemi
megmereved¢s ¢s fetisizÀciÂ vezetett a diktatÃra kialakulÀsÀhoz. (JENE ZWANZIGER JAHRE.
In: EINGRIFFE. Suhrkamp Verlag, 1963. 59.
o.) Ha figyelembe vessz¡k a kultÃra mük´d¢s¢nek int¢zm¢nyelm¢leti kereteit, akkor a
lukÀcsiäadornÂi magyarÀzat ¢rv¢ny¢t veszti.
Schivelbusch elm¢lete arra is vÀlaszt tud adni, amire a lukÀcsiäadornÂi koncepciÂ nem.
A nemzetiszocializmust ä az int¢zm¢nyek
szempontjÀbÂl ä k¡lsû csapÀsnak kell tekinten¡nk ahhoz, hogy ¢szrevehess¡k a bemutatott int¢zm¢nyek mük´d¢s¢nek utÂhatÀsÀt.
A nemzetiszocializmus pusztulÀsaibÂl ä ¢ppen az¢rt, mert ezekre reflektÀlni tudott ä a
TÀrsadalomkutatÀsi Int¢zet szellemis¢ge
megerûs´dve ker¡lt ki. Ez az int¢zet (melynek alapjait a hÃszas ¢vekben kell keresn¡nk) vÀlt a hÀborÃ utÀni Frankfurt szellemi
¢let¢nek legfontosabb t¢nyezûj¢v¢.
Schivelbusch k´nyv¢t a sz¢lesebb magyar
olvasÂk´z´ns¢g is hamarosan kez¢be veheti.
A fordÁtÀs ä MesterhÀzi MiklÂs munkÀja ä
minden elismer¢st meg¢rdemel: nemcsak
pontosan ¢s hüs¢gesen tolmÀcsolja az eredeti
sz´veget, hanem a f´lmer¡lû stilisztikai probl¢mÀkat is hallatlan lelem¢nnyel oldja meg.
A fordÁtÂ jÂ ¢rz¢kkel ûrizte meg az eredeti
sz´veg szellemis¢g¢t ¢s frissess¢g¢t. A k´nyvnek a magyar kulturÀlis k´zegbe valÂ Àt¡lte-

t¢se ä valÂszÁnüleg ä a schivelbuschi elemz¢sek fonÀkjÀt fogja elût¢rbe helyezni, egyfajta
tanulsÀgk¢nt: a kulturÀlis int¢zm¢nyrendszer
hiÀnya szellemi sivatagot hoz l¢tre, melynek
telep¡l¢sei az arculat n¢lk¡li vÀrosok.
Weiss JÀnos

AZ ORGONA
A NYUGATI KULTöRçBAN,
750ä1250
Peter Williams: The Organ in Western Culture
750ä1250
Cambridge University Press, 1993
(F¡lsz´veg):
àHogyan vÀlt az orgona egyhÀzi hangszerr¢?
Hogy fejlûd´tt szabadt¢ri, mediterrÀn zajdobozbÂl a nyugati zene megtestesÁtûj¢v¢, szÀmtalan karakterisztikumÀnak eredûj¢v¢? Lebilincselû fejteget¢sei sorÀn Peter Williams ezeket a k¢rd¢seket veszi szem¡gyre, majd lehets¢ges vÀlaszokat javasol. FontolÂra veszi, hogy
hol helyezkedett el az orgona, ¢s mi¢rt; milyen
volt a hangszer 800-ban, 1000-ben, 1200ban ¢s 1400-ban; mit jÀtszottak rajta, ¢s hogyan. öjravizsgÀlja az 1300 elûtti ismert dokumentumokat, Àtfogva a technolÂgiat´rt¢net, zeneelm¢let, müv¢szett´rt¢net, ¢pÁt¢szet,
egyhÀz- ¢s Àllamt´rt¢net ter¡leteit. VizsgÀlÂdÀsainak k´zponti tÀrgya az 1000 k´r¡li eurÂpai szerzetesrendek tev¢kenys¢ge, a benc¢s
ÃjÁtÂk sokoldalÃ tehets¢ge ¢s k¢pzelûereje. Williams professzor taktikai ¢s strat¢giai ¢rtelemben egyarÀnt Ãjszerü megk´zelÁt¢se a zene t´rt¢neti fejlûd¢s¢nek olyan interdiszciplinÀris kibontÀsa, ami egyformÀn relevÀns a zene keretein bel¡l ¢s az azon kÁv¡l munkÀlkodÂk szÀmÀra.Ê

Peter Williams, az orgona t´rt¢net¢nek legnagyobb ma ¢lû ismerûje (a NEW GROV E DICTIONARY OF MUSIC Orgona cÁmszavÀnak szerzûje) hosszÃ ¢vek, ha nem ¢vtizedek szenved¢lyes kutatÂ gondolkodÀsÀnak eredm¢ny¢t
foglalta k´tetbe. ögyszÂlvÀn a lehetetlenre
vÀllalkozott, hiszen a cÁmben jelzett f¢l ¢vezred az eurÂpai kultÃrt´rt¢net talÀn legproblematikusabb idûszaka minden tudomÀnyÀg
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szÀmÀra. Williams azonban az a tudÂsalkat,
akit igazÀn csak a megvÀlaszolhatatlan k¢rd¢sek izgatnak, hiszen ezek serkentenek Ãjabb
megismer¢sek ¢s a horizont egyre sokr¢tübb
kitÀgÁtÀsa fel¢. UniformizÀlt vilÀgunkban ritka az ilyen eredeti gondolkodÂ: k¢rd¢sfeltev¢sei, logikai k´vetkeztet¢sei ¢s kombinÀciÂi
oly v¢gtelen messze esnek mindenfajta rutintÂl ¢s konformizmustÂl, mintha a vilÀgon elsûk¢nt szembes¡lne historiogrÀfiai vagy zenei probl¢mÀkkal. JÂllehet a jelen k´nyv bibliogrÀfiÀja ¢s jegyzetanyaga az elmÃlt 2100 ¢v
teljes idevÀgÂ irodalmÀt fel´leli (az àidevÀgÂÊ
ez esetben legalÀbb f¢l tucat diszciplÁnÀt jelent), a Kr. e. I. szÀzadban ¢lt VitruviustÂl
1991-es publikÀciÂkig, ez az ´nmagÀban lenyüg´zû hÀtt¢r csak kiindulÂpontja, semmik¢ppen sem megk´tûje a szerzû szellemi szuverenitÀsÀnak.
K´nyve tÀrgyÀt Ágy aposztrofÀlja Peter
Williams az ELýSZñ elsû bekezd¢s¢ben: àA
munka eredeti mühelycÁme egy k¢rd¢s volt: ÏHogyan ker¡lt az orgona a templomba, ¢s ez mivel
jÀrt?Î BÀr a v¢gleges cÁm megr´vid¡lt, ¢s a sz´vegben kevesebb lett a k¢rdûjel, ez a k¢rd¢s vÀltozatlanul a k´nyv fû indÁt¢ka. Ha v¢g¡l is nem tudom igazÀn a vÀlaszt ä vagy nem talÀlom meg azt
a vÀlaszt, amely nyilvÀnvalÂan jobban megmagyarÀzza a t¢nyeket, mint egy mÀsik vÀlasz ä, a r¢szemrûl helyesnek Át¢lt k¢rd¢sek helyes irÀnybÂl valÂ
feltev¢se koncentrÀlt f¢nybe ÀllÁthat egy olyan ter¡letet, amelynek Àttekint¢se gyakran rem¢nytelennek
tünik. Bizonyos, hogy az 1000 k´r¡li templomokra
¢s kolostorokra vonatkozÂ adal¢kok k´z¡l semmi
sem irrelevÀns azzal a k¢rd¢ssel kapcsolatban, hogy
hogyan ker¡lt egyik¡k-mÀsikuk falai k´z¢ az orgona. MÀsfelûl, ez a k¢rd¢s sok Ãjabb k¢rd¢shez vezet, az orgonÀt ugyanis lehetetlen elszigetelten meg¢rteni.Ê
Hogy ez utÂbbi megÀllapÁtÀs mennyire
igaz, azt v¢gsû k´vetkeztet¢sk¢nt vonhatja le
az olvasÂ a k´nyv let¢tele utÀn. így a v¢gleges
cÁm v¢g¡l is summÀjÀt adja ennek a konklÃziÂnak: az orgona mint ´sszetett technolÂgiai
¢s müv¢szeti produktum a kora k´z¢pkori
eurÂpai kultÃra paradigmÀjÀnak tekinthetû.
(A àparadigmaÊ szÂ szint¢n szerepelt a k´nyv
elûzetes, ideiglenes cÁmvÀltozataiban.)
A 380 oldalas munka hÀrom nagy r¢szre
tagolÂdik: I. ORGONçK, ZENE °S °PíT°SZET
(h¢t fejezet); II. ORGONçK °S DOKUMENTçCIñ
(´t fejezet); III. ORGONçK °S íROTT TECHNO-

LñGIA (hat fejezet). Ennyire komplex tÀrgy
eset¢ben nem k´nnyü optimÀlis tartalmi fel¢pÁt¢st talÀlni; ez a koncepciÂ, bizonyos fejezetek Âhatatlan Àtfed¢seivel egy¡tt, k´r¡ltekintûen vezeti v¢gig az olvasÂt a k¢rd¢sk´r
labirintusain. Az I. r¢sz fûk¢nt ÀltalÀnos k¢rd¢seket tÀrgyal, a II. ¢s III. r¢sz idûrendben
elemzi elûbb az ikonogrÀfiai ¢s t´rt¢neti dokumentumokat (II.), majd a technolÂgiai leÁrÀsokat (III.).
A muzsikus, k´zelebbrûl a k´z¢pkori zeneelm¢letben jÀrtas vagy az irÀnt ¢rdeklûdû
szakember szÀmÀra az I. r¢sz fejezetei nyÃjtjÀk a legizgalmasabb gondolkodnivalÂt. Az
organum mint hÁrhedten definiÀlhatatlan terminus sokf¢le k´r¡ljÀrÀsa egyfelûl elcs¡ggeszti az egy¢rtelmü meghatÀrozÀsra vÀgyÂt,
mÀsfelûl lenyüg´zi a quadriviumban elûkelû
helyet elfoglalÂ musica gazdag megnyilvÀnulÀsi rendszer¢n elm¢lkedût. A zenet´rt¢net
sorÀn elûsz´r megjelenû, k¡l´nb´zû hangmagassÀgokat megszÂlaltatÂ billentyüzet
(´sszet¢tele, ambitusa ¢s a sÁpok hangolÀsa a
korai idûszakban pusztÀn hipotetikusan ÀllapÁthatÂ meg) a notÀciÂhoz hasonlÂan vagy
annÀl megfoghatÂbban realizÀlja a hangsorok tetrachordon, illetve hexachordon alapulÂ rendj¢t; a gyakran a hangok betüjel¢vel
is ellÀtott billentyük egymÀsutÀnja mint az elm¢let vizuÀlis megjelen¢se valÂszÁnü didaktikai c¢lt is szolgÀlt.
A MIKOR SZñLHATOTT AZ ORGONA? (W HEN
MIGHT ORGANS HAV E B EEN HEARD?) cÁmü
fejezet elsû k¢t mondata szÀmomra igazi revelÀciÂt jelentû gondolat bevezet¢se: àA k¢rd¢s ilyen megfogalmazÀsa [ÏMikor szÂlhatott az orgona?Î], ahelyett, hogy ÏMit jÀtszottak a korai orgonÀkon?Î, azt a felismer¢st hordozza, hogy az orgonahang kezdetben nem sz¡ks¢gszerüen szolgÀlt
ÏzeneibbÎ c¢lt, mint a harangok kongÀsa. Az orgonÀk kiv¢teles alkalmakkor szÂlaltak meg, ¢s ä
amennyire tudjuk ä mindig pozitÁv hatÀs kedv¢¢rt
(jubilÀciÂ, zajos hangzÀs).Ê
TehÀt ahogy a harang egyfajta signum
funkciÂjÀt t´lt´tte be a mindennapi kolostori
¢letben (imÀra, munkÀra, zsolozsmÀra hÁvÀs)
¢s nagy ¡nnepekkor, ceremoniÀlis alkalmakkor a katedrÀlisok tornyaiban, Ãgy talÀn az
orgona szerepe is hasonlÂ lehetett. (A hÁres
X. szÀzadi leÁrÀs szerint a Winchester-katedrÀlis orgonÀjÀnak roppant hangjÀt àszerte az
eg¢sz vÀrosbanÊ hallani lehetett.) A pÀrhuza-
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mot egy-egy l¢nyeges technolÂgiai, illetve zenei megfelel¢s is alÀtÀmasztja: 1) a bronzbÂl
k¢sz¡lû harang ´nt¢se ¢s az orgona bronzsÁpjainak a k¢szÁt¢se egyarÀnt Âkori eredetü,
majd a k´z¢pkor monasztikus kultÃrÀjÀban
Ãjra¢ledû mesters¢g volt; 2) mindk¢t instrumentum, k¡l´nb´zû hangmagassÀgainak
pontos megtervez¢se r¢v¢n, a hangk´z´k
szÀmarÀnyait demonstrÀlta.
Az orgona m¢reteinek fokozatos n´veked¢se ¢s a hangszer egy helyre t´rt¢nû be¢pÁt¢se (a k¢t jelens¢g k´lcs´n´s viszonyban Àll
egymÀssal) hozza magÀval a k¢rd¢st: hol helyezkedett el az orgona a legkorÀbbi templomokban ¢s apÀtsÀgokban? °pÁt¢szett´rt¢neti
¢lm¢ny az elsûsorban °szaknyugat-EurÂpa
szÀmos katedrÀlisÀt v¢gigpÀsztÀzÂ leÁrÀs, ami
r¢szben valÂs dokumentumokra, r¢szben ¢rdekfeszÁtû hipotetikus k´vetkeztet¢sekre tÀmaszkodva igyekszik megÀllapÁtani a lehets¢ges pontokat. (Term¢szetesen nem egyetlen
megoldÀs l¢tezett, mielûtt az orgona v¢g¢rv¢nyesen felker¡lt a katedrÀlisok karzatÀra.) A
hangszer gyakorlati funkciÂja (honnan szÂljon?) bizonyÀra ¢ppoly fontos szerepet jÀtszott a d´nt¢sben, mint a nem kis teret ig¢nylû sÁpsor, fÃjtatÂk ¢s jÀtszÂasztal kedvezû elhelyez¢se. A kereszthajÂ felsû szintje, k¡l´nb´zû gal¢riÀk ¢s egy¢b elgondolÀsok mellett
Williams legelgondolkodtatÂbb feltev¢s¢nek
a kora k´z¢pkori bazilikÀk nyugati oldalÀhoz
csatlakozÂ k´z¢ptornyos ¢pÁtm¢ny, az Ãgynevezett Westwerk tünik.
A k´nyv egyik sarkalatos t¢zise, hogy a
nyugati kereszt¢nys¢g Àltal bevezetett orgona, ha technolÂgiÀjÀban nem is eg¢szen, de
funkciÂjÀt ¢s ethoszÀt tekintve teljesen f¡ggetlen az Âkori RÂma ar¢nÀiban hasznÀlt
hydraulostÂl ¢s a bizÀnci csÀszÀrsÀgban ismert,
udvari pompÀt megtestesÁtû orgonaautomatÀktÂl. UtÂbbi, gyakran aranybÂl vagy ez¡stbûl k¢sz¡lt hangszerek k¢sûbb is megtartottÀk vilÀgi jelleg¡ket: a bizÀnci ¢s egy¢b ortodox egyhÀzak nem helyeztek orgonÀt templomaikba. AnnÀl inkÀbb tekinthetû az eurÂpai orgona, a k´z¢pkor hajnalÀtÂl kezdve, a
RÂmÀtÂl nyugatra esû kereszt¢ny kultÃra
szimbÂlumÀnak. (A Konstantin bizÀnci csÀszÀr Àltal Kis Pippin frank kirÀlynak 757-ben
k¡ld´tt nevezetes àorgonaÊ valÂszÁnüleg
olyan csodag¢pezet volt, ami kÁv¡l esik a
hangszer eurÂpai fejlûd¢st´rt¢net¢n.)

Az orgona legkorÀbbi k´z¢pkori ÀbrÀzolÀsai (UTRECHT PSALTER, c. 816ä30; STUTTGART PSALTER, c. 820ä30; POMMERSFELDENI
BIBLIA, XI. szÀzad elsû fele stb.) kiv¢teles ¢rt¢k¡k mellett az ikonogrÀfiai dokumentumok ismert probl¢mÀjÀval szembesÁtenek:
mennyire realisztikus, r¢szleteiben is megbÁzhatÂ az illusztrÀciÂ? A sÁpok szÀma ¢s egymÀshoz viszonyÁtott hosszÃsÀga, a fÃjtatÂk ¢s a
sz¢lcsatorna elhelyezked¢se, az (esetleges)
billentyüzet ¢s jÀt¢kos jellege, illetve pozitÃrÀja valÂdi modellen vagy absztrakt elk¢pzel¢sen nyugszik? A korai orgona¢pÁt¢s k¢rd¢s¢t az ikonogrÀfiai aspektuson tÃl is Àt- meg
ÀtjÀrja elm¢let ¢s gyakorlat eld´nthetetlen
prioritÀsÀnak a dilemmÀja: az ¢pÁtûk ¢s illusztrÀtorok elm¢leti leÁrÀsok alapjÀn dolgoztak, vagy fordÁtva, a textusok utÂlagosan
vontÀk le a gyakorlati megvalÂsÁtÀs tanulsÀgait? Ez a dichotÂmia az Âkori ¢s k´z¢pkori
zenefelfogÀs meg¢rt¢s¢nek ÀltalÀban v¢ve
kulcsprobl¢mÀja.
A k´nyv zÀrÂr¢sze az orgonÀval kapcsolatos fennmaradt technolÂgiai leÁrÀsokat ¢rtelmezi. Az Âkori rÂmai dokumentumoktÂl
kezdve Szent çgoston, Cassiodorus, Theophilus (DE DIV ERSIS ARTIBUS, a legjelentûsebb idevÀgÂ traktÀtus, a XII. szÀzad elsû fel¢bûl) munkÀin kereszt¡l kutatja a latin kifejez¢seknek a mai zene¢rt¢s¡nk szÀmÀra
gyakran oly nehezen konkretizÀlhatÂ pontos
jelent¢s¢t, a szavak etimolÂgiai megfejt¢s¢t.
De tekintve, hogy az orgona¢pÁt¢s t´bbf¢le
technolÂgia egy¡ttes jelenl¢t¢t felt¢telezi, terjedelmes fejezet foglalkozik a metallurgia, famegmunkÀlÀs ¢s fafaragÀs, bûrk¢zmüvess¢g
(fÃjtatÂk, bûrzsÀkok) korabeli mÂdszereivel
¢s term¢keivel, hiszen valamennyi mesters¢g
fejletts¢ge ¢s elterjedts¢ge k´zvetlen¡l ¢rinti
az orgonak¢szÁt¢s r¢szter¡leteit. Mindezen
hÀtt¢r-technolÂgiÀk azonban csak megfelelû
k´r¡lm¢nyek k´z´tt lehetnek az orgona fejlûd¢s¢nek elûmozdÁtÂi, hangsÃlyozza a szerzû, a t´rt¢n¢sznek ez¢rt fel kell tÀrnia a liturgiai ¢s zenei indÁt¢kokat. (A XII. szÀzadi cisztercita kolostorok p¢ldÀul rendkÁv¡l fejlett
k¢zmüvess¢ggel rendelkeztek, de a rend elzÀrkÂzott az orgonÀtÂl, Ágy az ott term¢szetesen nem jelent meg abban az idûben.)
A k¡l´nb´zû megk´zelÁt¢seket ¢s vizsgÀlÂdÀsi vonalakat elûzetesen ´sszegezve Williams ezt Árja k´nyve elsû fejezet¢ben: àAz or-

1084 ã Figyelû

gona t´rt¢net¢t v¢g¡l is nem lehet dokumentÀciÂra
alapozni, ahogy azt szÀzadokon Àt k¡l´nb´zû mÂdokon tett¢k. Sem egy novemberi napra szÂlÂ zsolozsmasz´vegbûl, sem egy pÀpai vagy kirÀlyi krÂnikÀbÂl, sem az organÀra vonatkozÂ teljes ´sszegyüjt´tt forrÀsanyagbÂl nem der¡lhet ki eg¢szen, hogy
Ïmi t´rt¢ntÎ. Ezt a fejlûd¢s valÂszÁnü ÀllomÀsai
ment¢n lehet csak felfejteni, tÀmaszkodva a technolÂgia, zene, liturgia ¢s ¢pÁt¢szet vizsgÀlatÀra, azoknak az illetû korszakokban bet´lt´tt funkciÂjÀra. Az
orgonÀra vonatkozÂ lÀtszÂlagos bizonyÁt¢kok nagy
r¢sze pusztÀn magukra a forrÀsokra vonatkozÂ bizonyÁt¢k (elker¡lhetetlen¡l az); nevezetesen azt jelzi, hogy az Árnokok vagy müv¢szek mit tanultak
azonos ter¡leten mük´dû elûdeiktûl az orgonÀrÂl
(zsoltÀrmagyarÀzatok, zsoltÀrillusztrÀciÂk). A ÏKi
talÀlta fel vagy vezette be az orgonÀt?Î k¢rd¢s ma
mÀr a r¢gi ÏKi talÀlta fel a zen¢t?Î k¢rd¢s r¢sz¢nek
tekinthetû, ¢s hasonlÂ anyaggal demonstrÀlhatÂ.Ê
Az utolsÂ mondat elûrevetÁti a k´nyv zÀrÂfejezet¢nek n¢hÀny gondolatÀt; ezek a
munka bÀmulatosan sz¢les kultÃrt´rt¢neti
spektrumÀn tÃl m¢giscsak a zen¢re vonatkoznak, ¢s mint ilyenek, a zene gyakorlÀsÀban is
eminens szerzûnek ¢s a t´rt¢netesen muzsikus hivatÀsÃ olvasÂnak is talÀn a legt´bbet jelentik. Nevezetesen azt, hogy az orgona mint
a legûsibb billentyüs hangszer teremtette
meg a hangsorokat vizuÀlisan is megjelenÁtû
klaviatÃrÀt, ennek fokozatos ambitusbeli tÀgÁtÀsÀval az eurÂpai zene t´rt¢net¢ben d´ntû
szerepet jÀtszÂ basszus tÀmasztÂszÂlam lehetûs¢g¢t ¢s ezzel (vagyis a zÀrlatok stabilizÀlÂ eszk´z¢vel) a tonalitÀs koncepciÂjÀt. Sz¢d¡letes
perspektÁva: jelentûs¢ge nyilvÀnvalÂan nem
ig¢nyel kommentÀrt.
Peter Williams elegÀns kiÀllÁtÀsÃ k´nyv¢t,
amely a hÀromk´tetes J. S. BACH ORGONAMþV EI alapvet¢se utÀn Ãjabb korszakalkotÂ jelentûs¢gü müvel gazdagÁtja korunk zenetudomÀnyi szakirodalmÀt, gazdag illusztrÀciÂs
anyag (t¢rk¢pek, katedrÀlis-alaprajzok, k´z¢pkori orgonaÀbrÀzolÀsok, kottap¢ldÀk) teszi teljess¢.
KomlÂs Katalin

ERKEL FERENC:
BçNK BçN
Az eredeti mü elsû felv¢tele. Nagy dalmü hÀrom felvonÀsban. Az eredeti k¢zirat alapjÀn k´zreadja
BÀcskai Gy´rgy. Sz´vegk´nyv: Egressy B¢ni, Àtdolgozta NÀdasdy KÀlmÀn, OlÀh GusztÀv, Oberfrank
G¢za
ElûadjÀk: Marton °va, GurbÀn JÀnos, DarÂczy
TamÀs, MolnÀr AndrÀs, Kertesi Ingrid, GÀti IstvÀn, KÀlmÀndi MihÀly, Airizer Csaba, F¡l´p Attila, Oberfrank PÀl, Magyar FesztivÀlkÂrus, Budapesti Szimfonikusok, vez¢nyel Oberfrank G¢za
Zenei rendezû Erkel Tibor. Hangm¢rn´k MocsÀry
GÀbor
Alpha Line Records
ALR 005ä07
N¢mi szem¢lyes term¢szetü aggodalommal
vettem k¢zbe Erkel Ferenc B çNK BçN-jÀnak
t´m´rlemez¢t, amelyet cÁmlapja az eredeti
mü elsû felv¢tel¢nek hirdet. K¢rem az olvasÂt, engedje meg, hogy r´viden megmagyarÀzzam szem¢lyes ä a korongon hallhatÂ
BçNK BçN eredetis¢g¢nek k¢rd¢s¢vel nem, illetve csak k´zvetve kapcsolatos ä szorongÀsom okÀt. 1993 nyarÀn, Erkel halÀlÀnak szÀzadik ¢vfordulÂjÀra, a müv¢szi zen¢vel rendszeresen foglalkozÂ egyetlen magyar folyÂiratban terjedelmes plaidoyer-t jelentettem
meg az eredeti B çNK BçN-¢rt.* Nem zenefilolÂgiai r¢szletk¢rd¢sek indÁtottak erre, nem
kisebb-nagyobb hÃzÀsok ellen tiltakoztam,
nem ¢nekesszÀjhoz igazÁtott szÂfordulatokat
kifogÀsoltam. Ilyesmi ä vagyis a gyakorlati
okÃ toldÀs-foldÀs-ÀtdolgozÀs ä a XIX. szÀzad
k´zepe tÀjÀn ¢s korÀbban Árt operÀknak sz¡let¢s¡k ¢jszakÀjÀtÂl elker¡lhetetlen v¢gzet¡k.
Szeg¢nyeknek igazi eredeti alakjuk ä a filolÂgusok m¢ly reverenciÀval emlegetett àFassung letzter HandÊ-ja ä voltak¢pp nincs is.
MagÀn a bemutatÂn m¢g nincs (mert k¢sûbb
a szerzû hozzÀjuk komponÀl), vagy mÀr nincs
(mert az Árott partitÃrÀn az elûadÀs elûk¢szÁt¢se k´zben vÀltoztatnia kell). A B çNK BçN
partitÃrÀjÀbÂl nem der¡l ki egy¢rtelmüen,
mi is szÂlalt meg az 1861-es elsû elûadÀson,
milyen sorrendben. UtÂbb ¢vtizedeken Àt
hasznÀlt elûadÀsi anyagain viszont jÂl lÀthatÂ,
hogy nemzeti szÁnhÀzi ¢s operahÀzi ¢lete so* Muzsika, 1993. 7., 8. szÀm. ä A szerk.
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rÀn a darab szakadatlanul tÀvolodott eleve
k¢tes eredeti alakjÀtÂl. Fûk¢ppen fogyatkozott. NÀdasdy KÀlmÀn 1940-ben megÀllapÁtotta, hogy az akkor mÃlt ¢vtizedek elûadÀsain àaz operÀnak mintegy egyharmada rendszerint kimaradt. TalÀltam benne olyan zenei r¢szt
is, ahol tizenn¢gy oldalon Àt minden mÀsodik oldalt
kihÃztakÊ.
NÀdasdy nyilatkozata a B çNK BçN 1940-es
operahÀzi felÃjÁtÀsÀnak sajtÂelûhangjak¢nt
jelent meg. De nem azzal a c¢llal, hogy, mint
talÀn hinn¢nk, ilyen fel¡t¢s utÀn bejelentse
az egyharmados hÃzÀs legalÀbb egyharmadÀnak visszaÀllÁtÀsÀt, r¢szleges, pragmatikus
visszat¢r¢si kÁs¢rletet a (filolÂgiailag k¡l´nben is csak ideak¢nt l¢tezû) eredetihez. Ellenkezûleg, az 1940-es felÃjÁtÀs àmodern szÁnpadra
alkalmaztaÊ Erkelt ¢s Egressyt. AzÂta Budapesten ¢s mÀsutt kizÀrÂlag ebben az Àtdolgozott formÀban lÀthatÂ az opera szÁnpadon, ¢s
hallhatÂ hanglemezen meg rÀdiÂban, eltekintve egy-k¢t n¢pszerü r¢szlet, p¢ldÀul a
B ORDAL muzeÀlis r´gzÁt¢seitûl. Fogadatlan
prÂkÀtork¢nt ezen ÀtdolgozÀs ellen¢ben kÁs¢reltem meg v¢delembe venni az eredeti ideÀjÀt. Nem lenne ildomos itt elism¢telnem, milyen ¢rvekkel. Aggodalmamat, amellyel,
mondom, most k¢zbe vettem az eredeti mü
hangzÀsra bÁrhatÂ alakjÀt, mindenesetre nem
az a f¢lelem tÀplÀlta, hogy annak nyomÀn,
amit majd hallok, el kell ismernem, nem nekem volt igazam, hanem az ÀtdolgozÂknak.
LegalÀbbis nem attÂl f¢ltem, hogy t¢vedtem
az ÀtdolgozÀsbÂl kihagyott s most visszaÀllÁtott r¢szek zenei minûs¢g¢nek megÁt¢l¢s¢ben. KottÀbÂl ezek ¢rt¢k¢t el¢g pontosan fel
lehet becs¡lni. Abban azonban most, az igazsÀg pillanatÀban kiss¢ elbizonytalanodtam,
vajon a v¢dûbesz¢dben nem interpretÀltam-e
tÃl az eredetit, mint zenedrÀmailag jelent¢sgazdag eg¢szet, s hogy olvasatomat az elhangzÀs, a v¢gigjÀtszÀs vajon nem leplezi-e le
beleolvasatk¢nt. PapÁrrÂl megÁt¢lni ugyanis
roppant k¢nyes feladat, hogy hogyan funkcionÀlnak a drÀmai eg¢szben a r¢szletek, hogyan valÂsÁtja meg a drÀmai tartalmat a zen¢s
szÁnpadi müvek, operÀk ¢s tÀncdrÀmÀk r¢szeinek egymÀsutÀnja, idûbeosztÀsa, ¡temez¢se (egyszerüen ¢s angolul szÂlva timingja).
Modern operaszerzûknek sem mindig siker¡l ez, sok szerzûi ÃjrafogalmazÀs ¢pp abbÂl
a felismer¢sbûl sz¡letik, hogy bajok vannak a

timinggal. R¢gi operÀk dramaturgiÀjÀban a
münek mint eg¢sznek, mint formÀnak az interpretÀlÀsÀban tovÀbbi vesz¢lyt¢nyezû, hogy
a zenei-drÀmai idûzÁt¢st azokban a müfaji
tradÁciÂ, az ¢nekesegy¡ttes ig¢nyei, a k´z´ns¢g szokÀsai ¢s v¢letlenszerü k¡lsû ¢s belsû
mozzanatok legalÀbb olyan erûvel szabÀlyozzÀk, mint a szerzû szÀnd¢ka. Be kell vallanunk, minden hermeneutikai nagyk¢püs¢g¡nkkel egy¡tt ¢deskeveset tudunk arrÂl, valÂjÀban mennyire konvencionÀlis ¢s mennyire funkcionÀlis a r¢gi (XIX. szÀzad k´zepe
elûtti) operÀk formÀja. Mindig ¢ln¡nk kell a
gyanÃperrel, hogy egyes zenedrÀmai helyeken a szerzû vagy szerzûk egyszerüen ¢s heny¢n ¢rv¢nyes¡lni ¢s uralkodni engedik a
tradÁciÂt, a konvenciÂt. De fel kell tudni t¢telezni az ellenkezûj¢t is, hogy az adott hely,
adott idûzÁt¢s a drÀmai c¢lzatossÀg k¡l´n´s,
megfontolt, ki¢lezett, talÀn elidegenÁtû szÀnd¢kÀval alkalmazza a konvencionÀlis, modern l¢lektani szemsz´gbûl abszurd zenedramaturgiai formÀt, tÁpust. A kettûss¢g egymÀsban van, elvÀlaszthatatlanul. Ez¢rt v¢szesveszedelmes, ha ¡gyes, alkalmazott operadramaturgok nekiesnek r¢gi, a tradÁciÂ Àltal
idûzÁtett ¢s formÀlt operÀknak, hogy ÀtidûzÁts¢k, Àtrendezz¢k, Àt¢rtelmezz¢k, ÀtrealizÀljÀk
ûket. Ha mÀsfelûl elm¢leti dramaturgok, eszt¢ta-t´rt¢n¢szek ¢s kritikusok, az operai tradÁciÂ (=slendriÀn) tehetetlens¢gi nyomat¢kÀnak k´vetkezm¢nyeit a müben mint drÀmai
¡zenetet olvassÀk, az nem v¢szes ¢s veszedelmes, csak halÀlosan nevets¢ges.
Mielûtt t´redelmesen beismern¢m, vajon
az eredeti BçNK BçN hangzÂ, drÀmai valÂsÀgÀval t´rt¢nt talÀlkozÀsom utÀn holtnak ¢rzem-e magam (a nevets¢gess¢g tudval¢vûleg
´l), megkockÀztatok n¢hÀny megjegyz¢st az
Ãj CD-n r´gzÁtett zenei ¢s szÂsz´veg filolÂgiai
¢rtelemben vett eredetis¢g¢rûl, valamint az
elûadÀsrÂl. A zen¢t BÀcskai Gy´rgy àeditÀltaÊ, rendezte be. Kritikai kiadÂi k´zremük´d¢s, tekintettel arra, hogy az eredeti csak
ideak¢nt l¢tezik, ilyen esetekben nemcsak
¡dv´s, hanem elker¡lhetetlen¡l sz¡ks¢ges;
ettûl m¢g joggal ÀllÁthatÂ, hogy az eredeti mü
hangzik el. Az editÀlÀs m¢rt¢k¢t nem tudom
megÁt¢lni, mivel Erkel partitÃrÀjÀt nem tanulmÀnyoztam; az eredetihez v¢lhetûen k´zeli hasonlÁtÀsi alapom az 1890-es ¢vekben
RÂzsav´lgyin¢l megjelent zongorakivonat.

1086 ã Figyelû

Annak tartalmÀbÂl a lemezen csak az elsû felvonÀsbeli balett hiÀnyzik. Viszont itt-ott elhangzik n¢hÀny ¡tem, amely a zongorakivonatban nem olvashatÂ. A balettzen¢t leszÀmÁtva ez a B çNK BçN tehÀt minden jel szerint
zen¢j¢ben valÂban teljes; valÂszÁnü, hogy teljesebb minden eddigi elhangzÀsnÀl, tÀn m¢g
a bemutatÂnÀl is. Dics¢retes, hogy Ágy van,
azonban megjegyzem, hogy e kimerÁtû teljess¢g az àeredetis¢gnekÊ nem krit¢riuma ä
egyik-mÀsik jelenetzÀrÂ stretta s mÀs triviÀlis
r¢szlet r´vidÁt¢s¢t, uram bocsÀ', teljes kihagyÀsÀt bocsÀnatos bünnek tekinten¢m. Az ellen sem tiltakozn¢k, ha megmaradtak volna
a BORDAL-nak az Erkel Àltal lejegyzett a
hangnem helyett legalÀbb szÀz ¢ve hasznÀlatos g-transzpozÁciÂjÀnÀl. ValÂszÁnü magyarÀzata a korÀn tradicionÀlissÀ vÀlt transzponÀlÀsnak, hogy a bariton hangfaj a XIX. szÀzad
utolsÂ harmadÀban m¢lyebb¢, drÀmaibbÀ sÃlyosodott. KÁnosan p¢ldÀzzÀk a jelen elûadÀs
PeturjÀnak forszÁrozott magassÀgai, milyen
k¢nyelmetlen az eredeti, elûÁrt hangnemben
el¢nekelni a B ORDAL refr¢nj¢t modern baritonistÀnak (igaz, talÀn nem lenne ennyire k¢nyelmetlen mindeniknek).
SzÂsz´veg szempontjÀbÂl a mostani semmi esetre sem àaz eredeti mü elsû felv¢teleÊ.
ProzÂdia¢rtûk Egressy librettÂjÀt magyartalannak mondjÀk. Nem tudom; mÃltkor virÀg¢nekeket hallottam a rÀdiÂban, azoknak
prozÂdiÀja sem kodÀlyi, m¢gsem nevezn¢m
ûket magyartalannak. SajnÀlatos t¢ny viszont, hogy a B çNK BçN eredeti operasz´veg¢nek ä ellent¢tben a virÀg¢nekekkel ä jÂ n¢hÀny passzusa kifejezetten bÀrgyÃ. Az a maccaroni azonban, amit a karmester-sz´vegkiadÂ librettÂk¢nt itt feltÀlal, m¢g bÀrgyÃsÀg
tekintet¢ben sem hoz felt¢tlen javulÀst. Sajnos a kÁs¢rûf¡zet nem vilÀgosÁt fel, milyen filozÂfiÀt k´vet a sz´vegrekonstrukciÂ. TÃl
nagy figyelmet ¢n sem szentelek ennek; groteszk dolognak tartanÀm, hogy az Egressy-,
NÀdasdy- ¢s Oberfrank-filolÂgia k¢rd¢seibe
bonyolÂdjak. Egressy belopta Katona n¢hÀny
szÀllÂig¢j¢t a maga librettÂjÀba; NÀdasdy
KÀlmÀn 1940-ben kijelentette, hogy a szÀllÂig¢v¢ lett Egressy-sorokat Àtveszi a maga sz´veg¢be. Ugyanezt nem jelenti ki, de gyakorolja a jelen sz´veg ´sszeÀllÁtÂja: vÀltozatlanul
hagyja NÀdasdy szÀllÂig¢it, sût ahol lehet,
eg¢sz sz´veg¢t. Az eredetibûl visszaÀllÁtott r¢-

szekben Egressy-textusÀt ÀtabotÀban ÀtprozodizÀltÀk, a legkisebb k´ltûi-drÀmai pregnancia n¢lk¡l.
N¢gy k¡l´nb´zû stÁlust vÀltogatva, egyenetlen ¢s kontÃrtalan sz´veggel ¢neklik tehÀt
v¢gig szÂlamukat a szereplûk. Ez volt az
egyik t¢nyezû, ami megakadÀlyozta eredeti
szÀnd¢kom k´vetkezetes kivitel¢t, vagyis
hogy a dramaturgiai minûs¢gekre ¢s milyens¢gekre ´sszpontosÁtok. A mÀsik, sajnos, a k´zepes zenedrÀmai ´sszmegvalÂsÁtÀs. A produkciÂ eg¢sz¢ben millenniumi dÁszhintÂtempÂban kocog v¢gig a drÀmai Ãtvonalon. IrÀnyÁtÂ erejü elûadÂ-szem¢lyis¢g kez¢nek nyomÀt a zenei vezet¢sben csak elv¢tve ismertem
f´l, hiÀnyÀt annÀl t´bbsz´r ¢rz¢kelem, k¡l´n´sen az ensemble- ¢s kÂrusjelenetekben. A
kÂrus ott, ahol szÂlamaitÂl a zenedrÀma aktÁv
r¢szv¢telt k´vetel meg, m¢ly ¢rdektelens¢get
tanÃsÁt, n¢ha pedig olyan ÀpolatlansÀggal
szÂlal meg, amit m¢g budapesti szÁnpadi
elûadÀson se türn¢nk szÂtlanul (mi, b¢k¢tlenek). A kÂrustablÂk ´sszeszedettebbek, de
sterilek. Nincs felhatalmazÀsom, hogy szÀmon k¢rjem a magyar ¢rzem¢nyt a mÀsodik
felvonÀs nagy magyar kÂrusimÀjÀnak elûadÀsÀn ä de szÀmon k¢rem, mert hiÀnyolom,
amit a kotta elûÁr: az ÀhÁtat m¢lys¢g¢t (andante sostenuto e religioso). A zenekar viszont, ¢s szÂlistÀi, rendezetten ¢s hangulatosan lÀtjÀk el feladatukat.
Az ¢nekesegy¡ttesen lemoshatatlan sz¢gyenfoltot ejt a merÀni fattyÃ. A t´bbi, mÀsodik vonalbeli szerepet a papÁrforma szerint
karakterben ¢s kultÃrÀban egymÀstÂl k¡l´nb´zû, hangzÀsban alig megk¡l´nb´ztethetûen jellegtelen ¢s jelent¢ktelen baritonistÀk ¢s
basszistÀk prezentÀljÀk, mintegy belsû inkognitÂba vonulva.
HÀrom protagonistÀja van a BçNK BçNnak. K¢t fûszerepet k¢t olyan ¢nekes alakÁt,
akik hÁrn¢v ¢s kaliber tekintet¢ben talÀn nem
vethetûk ´ssze, müv¢szet¡k komolysÀgÀban,
nemess¢g¢ben, muzsikusi ¢s ¢nekesi etikÀjukban ¢s integritÀsukban szÀmomra valamik¢ppen m¢gis mindig kommenzurÀbilisak
voltak. FÀjlalom, hogy itteni szerepl¢s¡ket ÀltalÀnossÀgban v¢ve sikertelennek kell mondanom, sût Àltalam minden eszk´zzel Àpolni
kÁvÀnt müv¢szi hÁrnev¡kre kifejezetten kÀrosnak: CD-k ugyan nem az ´r´kk¢valÂsÀgnak k¢sz¡lnek, de m¢giscsak a viszonylagos
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ÀllandÂsÀgnak, ¢s legalÀbb potenciÀlisan kit¢tetnek a nemzetk´zi standarddal valÂ
´sszehasonlÁtÀsnak.
Marton °va Gertrudis-alakÁtÀsÀnak fiaskÂja vagy majdnem-fiaskÂja f´l´tt k´nnyebb
napirendre t¢rni. Hiszen oly nyilvÀnvalÂ,
hogy csakis jÂt¢kony c¢llal kockÀztatja megjelen¢s¢t abban a t´red¢k szerepben, amelyre a hangja tÀn sohasem volt alkalmas, ma
azonban eklatÀns mÂdon alkalmatlan rÀ.
M¢ly regisztere, melyben Gertrudisnak dallamokat kell ¢nekelnie, mindig is erûtlen
volt, a magassÀgokban pedig a hÃsz¢ves
Wagner- ¢s Strauss-¢nekl¢ssel ¢s ¢nekl¢s¢rt
elnehezÁtett hang ma mÀr fÀradtan, n¢ha s¢rtûn lebeg; a mozg¢kony, franciÀs szÂlam sok
hely¢hez k¢ptelen alkalmazkodni. A kev¢ss¢
artikulÀlt orgÀnum az elsû felvonÀs k¢t nagy
egy¡ttes¢t alaposan kibillenti balanszÀbÂl.
Ebben azonban a technikai ¢s zenei irÀnyÁtÂk
is hibÀsak, akik a hangszÁnpadon elût¢rbe ÀllÁtjÀk a hangilag s¢r¡lt kirÀlyn¢t, ahelyett,
hogy a hÀtt¢rbe tolnÀk, ahol egy¢bk¢nt zeneileg a helye van. A primadonna ugyanis
Melinda ä akinek szerepl¢s¢t a concertatÂkban a technika tiszta, de tÀvoli felhanggÀ redukÀlja.
MÀs oldalrÂl, e Gertrudis f´l´tt ¢n, m¢g
tÀntorÁthatatlan Marton-rajongÂ, az¢rt is t¢rek k´nnyen napirendre, mert hallom, hogyan k¢pes m¢g mindig ragyogÂan megcsend¡lni a hang egy nem jelent¢ktelen tartomÀnyban (bizony jÂval a csÃcshangok alatt),
hogyan k¢pes explodÀlni, fellÀngolni vagy
legalÀbb felparÀzslani a hasonlÁthatatlan vokÀlis jelenl¢t egy-egy szÂban, egy-egy drÀmai
mozzanatban Ãgy, hogy a szerep pÀr ¡tem¢bûl kibontakoznak az operÀban alig megÁrt,
bonyolult, sürü nûi jellem k´rvonalai. Marton °va Gertrudisa felvÀzol egy mitikus tettekre k¢pes t´rt¢nelmi hûsnût, aki a nagy
szem¢lyis¢gformÀtum jogÀn k¢sz arra is,
hogy a tettekhez sz¡ks¢gesnek Át¢lt eszk´z´kben ne vÀlogasson. A t´red¢kes Gertrudis
m´g´tt ott Àll a m¢g mindig abszolÃt figyelemre m¢ltÂ Elektra ¢s Br¡nnhilde, ¢s az
¢nekesnû szempontjÀbÂl is, a mi szempontunkbÂl is ez a fontos.
Nem lÀtom hasonlÂ bizonyossÀggal, mi Àll
MolnÀr AndrÀs BÀnk bÀnja m´g´tt. Sokszor
bosszankodtam azon, hogy operabÁrÀlÂk hiÀnyoltÀk MolnÀr AndrÀs hûsfigurÀibÂl a zene-

drÀmai engagement-t, ¢s m¢g ma is vallom,
hogy a maga k¡l´nleges, a l¢lekbûl, valami
imaginÀrius belsû centrumbÂl k´zvetlen¡l kisugÀrzÂ ¢nekl¢s¢vel az esetek t´bbs¢g¢ben
nagyon is bel¡l ¢s benne van û a szerep¢ben
ä annyira, hogy sokan, sokszor ¢ppen ez¢rt
nem veszik ¢szre a szerepben ût magÀt. Most
azonban magam is Ãgy lÀtom, hogy van a
drÀmai tehernek bizonyos nagysÀga vagy bizonyos fajtÀja, amit vagy nem bÁr el, vagy
nem akar felemelni. Ma mÀr bizonyosan
az¢rt sem, mert orgÀnuma k¢tes Àllapotban
van. AmiÂta ismerem, vÀrom, hogy MolnÀr
AndrÀs hangjÀrÂl lehulljon a fÀtyol, ami valamennyire mindig elhomÀlyosÁtotta ä ellent¢tben SimÀndy karakterben hasonlÂ, de ÂriÀsi f¢nykibocsÀtÀsra k¢pes tenorjÀval. A fÀtyol
azonban nem hullt le, s az ¢nekes megprÂbÀlta erûvel ÀtszakÁtani; az eredm¢ny lebeg¢s, disztonÀlÀs, eltompult valûr´k, sût a dallam¢nekl¢s elbizonytalanodÀsa, megvastagodÀsa ä MolnÀrnÀl! Nem csoda, hogy ha teheti, visszavonul a bensûs¢ges hangi terekre,
ahol m¢g mindig igen sz¢p ¢s gazdag a teljesÁtm¢nye. BÀnk bÀnjÀnak ez¢rt a MelindÀval ¢nekelt, bensûs¢ges duett a legjobban siker¡lt szakasza. CsalÂdÀst okoz viszont a
BÀnk bÀnäGertrudis-duett. Marton °va ¢s
MolnÀr AndrÀs, ez a k¢t, mindent le- ¢s beszÀmÁtva m¢g ma is nagyszerü ¢nekes, egymÀs ¢s szerep¡k irÀnt a legjobb akarattal eltelve, jellembeli ´sszef¢rhetetlens¢g¢ben, ha
nem is rombolja le az opera eme csÃcspontjÀt, de semmik¢pp se bontja ki azon a magaslaton, amit ä le- ¢s beszÀmÁtva a k¡l´nb´zû, tudott, eleve-alkalmatlansÀgokat ä m¢gis
elvÀrt volna az ember. Marton ä aki a lÀtszat
ellen¢re nem extrovertÀlt ¢nekes ä valÂsÀggal ¡ld´zni k¢nytelen ellenlÀbasÀt, hogy gyilkos indulatot ¢bresszen benne, az pedig egyre hÀtrÀl elûle, be a magyar romantika legepikusabb, legdalnokibb hangv¢teleibe, ahol
biztos talajt ¢rez a lÀba alatt. TalÀn, ha Marton ¢s MolnÀr egyszer a PARSIFAL mÀsodik
felvonÀsÀban talÀlkozna?
Technikailag hibÀtlanul csak a harmadik
fûszereplû, az elsû k¢t nagy egy¡ttesben m¢ltatlanul hÀtt¢rbe szorÁtott primadonna ¢nekel, Kertesi Ingrid mint Melinda. °s Àt¢lten
is, olyannyira, hogy hÀtt¢rbe szorÁtÀsrÂl eg¢sz¢ben v¢ve szÂ sem lehet: a drÀma gyÃjtÂpontja az û ¢rdem¢bûl ker¡l Melinda mÀso-
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dik felvonÀsbeli ÀriÀjÀra. Fell¢p¢se nem sugÀroz osvÀthi m¢ltÂsÀgot, de ad helyette ifjÃsÀgot, tisztasÀgot: ez a Melinda szÀrnyalÂ madÀr, akit a sors mintha csak az¢rt k¡ldene a
magasba, hogy c¢lpontot adjon a nyÁlvesszûnek. Tudni ilyesmit nem lehet, de ¢rz¢sem
az, hogy Kertesi Ingrid lenge, minden merev
tÀmasztÀstÂl, agresszÁv hangindÁtÀstÂl mentes
¢nekl¢smÂdja jÀr legk´zelebb az àeredetihezÊ, az Erkel korabelihez.
V¢gezet¡l a fûk¢rd¢sre vÀlaszolok: a dramaturgiai tanulsÀg, amit a nem kimagaslÂ zenei szÁnvonalÃ regisztrÀciÂbÂl mint az eredeti
alak (rem¢lhetû) szÁnpadi elûadÀsÀnak elûre
elk¢szÁtett hangsÀvjÀbÂl leszürhet¡nk, t´k¢letesen egy¢rtelmü. Hallgatva az elûadÀst Ágy,
hogy minden szereplû akkor l¢p fel, amikor
fel kell l¢pnie, mindegyik mindent el¢nekel,
amit a szerzû a szÀjÀba ad, ¢s akkor ¢nekli el,
amikor el kell ¢nekelnie; Ágy, hogy k¡l´n-k¡l´n minden jelenet azt tartalmazza, amit
szerzûik bel¢j¡k Ártak, s az eredeti jelenetek
az eredeti sorrendben, az eredeti felvonÀsokkÀ ´sszeÀllva k´vetik egymÀst, nem k¢ts¢ges
t´bb¢: a B çNK BçN mindv¢gig eg¢szs¢ges,
igen sok helyen felvillanyozÂ, kiv¢teles pillanatokban pedig felemelû koncepciÂjÀt valÂsÁtja meg a jelent¢keny XIX. szÀzad k´zepi
operadramaturgnak, Erkel Ferencnek. Nem
ÀllÁtom, hogy technikÀi minden¡tt az elvÀrhatÂ legmagasabb fokÃ vÀlaszt¢kossÀgrÂl ¢s
¢retts¢grûl tanÃskodnak. A szellemi-zenei
rests¢g jel¢nek tartom, hogy ilyen kontrasztgazdag irodalmi alapanyag birtokÀban, az ´tvenes ¢vek v¢g¢n, a komponista m¢g mindig
unisono ¢nekelteti duettjeiben az egymÀssal
kib¢kÁthetetlen¡l szemben ÀllÂ drÀmai szem¢lyeket. Azt se mondom, hogy minden zenei-jellemz¢si kÁs¢rlete siker¡l. KiÀbrÀndÁtÂ
p¢ldÀul, ahogy Gertrudis kirÀlyn¢ a drÀmai
´sszecsapÀs forrpontjÀn Angot asszony kupl¢tÂnusÀra fanyalodik, hogy hamisÁtatlan merÀni led¢rs¢g¢t ¢rz¢keltesse (bÀr francia operetthangokat az çLARCOSBçL-ban is lehet hallani). De mennyi ellent¢tel! Legfûk¢ppen ¢s
legelsûsorban: Biberach jagÂi szerepe a münek mint operÀnak dramaturgiai konfliktusforrÀsa. BÀnk bÀn operai jelleme is k´vetkezetes, nagy zenedrÀmai vonalban bontakozik
ki, sokkal tisztÀbban, mint holmi politikai pÂkerpartik beerûltet¢s¢vel. Figyelemre m¢ltÂ,
milyen magasrendüen tragikus harmÂniÀig

emelkedik az eredeti dramaturgia jÂvoltÀbÂl
a fûszereplû hÀzaspÀr a mÀsodik felvonÀs k´zep¢n. Ez a mÀsodik felvonÀs, Ãgy, ahogy Erkel megÁrta, a legnagyszerübb vÀllalkozÀsa a
magyar operaszÁnpadnak, olyan formidÀbilis
jelenetsor, ami kisugÀrzik a mü eg¢sz¢re.
M¢g a zeneileg gyeng¢bb r¢szekre is: a kirÀly
p¢ldÀul hatÀrozottan emelkedik formÀtumÀban azÀltal, hogy mÀr a mÀsodik felvonÀsban
szÁnre l¢p, s ÀriÀjÀt feles¢ge teteme f´l´tt
¢nekli el.
Az idûzÁt¢s, a drÀmai szerkeszt¢s a B çNK
BçN erkeli, KatonÀval, illetve a NÀdasdy-ÀtdolgozÀssal szemben valÂban ¢s kizÀrÂlag
operai alakjÀban csaknem perfekt. Hogy
mennyire, arra egy olyan mozzanat megrÀzÂ
hatÀsÀt hozom fel p¢ldÀnak, aminek jelentûs¢g¢re az eredeti mü eredeti hely¢n az ÀtdolgozÂk sem, de ¢n magam sem figyeltem f´l
azelûtt, hogy hallottam volna. Egy¢bk¢nt
mint magyar stÁlü r¢szlet, nagy hÁrre jutott ez
a viola d'amore-szÂlÂ. Erkel Melinda à¹lj meg
engem, BÀnkÊ kezdetü ÀriÀja el¢ helyezte. Az
ÀtdolgozÀs onnan kimetszette, ¢s a jelenet v¢g¢re tette, f¡gg´nyleeresztû zen¢nek, nyilvÀnvalÂ okbÂl: a koncertÀlÂ bet¢ttel, ¢ppen
az operadrÀma legki¢lezettebb pillanatÀban,
a realista-hasznÀlati operadramaturgia semmit sem tudott kezdeni, feleslegesnek, zavarÂnak vagy egyszerüen csak konvencionÀlisnak ¢rezte.
Lehet is, hogy a szÂlÂr¢sz zenei tartalmÀt
tekintve az, konvencionÀlis. IdûzÁt¢se azonban a helyet, amelyben elhangzik, jelent¢stûl
¢s jelentûs¢gtûl tÃlcsordulÂ drÀmai helly¢
emeli, nagyon hasonlÂan ahhoz, ahogy zenedrÀmailag tÃlcsordulÂ hely lesz a hosszÃ,
realisztikusan ¢rtelmezhetetlen, szÁnpadilag
megoldhatatlan koncertbevezet¢s jÂvoltÀbÂl
Constanze C-dÃr ÀriÀja Mozart SZ¹KTET°S-¢ben. Paradox zenei jelk¢p e koncertfantÀzia
itt is, ott is, ugyanabban a drÀmai-emberi
helyzetben: a tiszta nû a meggyalÀzÀssal
szembes¡l (post vagy prae). T´bbf¢lek¢ppen
interpretÀlhatjuk l¢lektanilag, mi a funkciÂja
a cselekm¢nyt ¢s szÂbeli k´zleked¢st felf¡ggesztû koncertbet¢tnek. KorÀbban mindig
Ãgy gondoltam, azt ¢rz¢kelteti, hogy a nûk ä
Constanze ¢s Melinda ä megoldhatatlan
helyzet¡kbûl belsû megk´zelÁthetetlens¢gbe
(ûr¡letbe), a f´ldi, a testi mÀrtÁromsÀg elûl a
misztikus eksztÀzisba, a megengedhetetlen,
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bün´s (k¢nyszerü?) testi gy´ny´r´k elûl a
tÃlvilÀgi gy´ny´r´k kertj¢be menek¡lnek; e
menek¡l¢s, a àtÃlnanÊ eksztatikus fantÀziak¢p¢nek metaforÀja a zene a maga realitÀson kÁv¡lre vezetû, abszolÃt, szferikus sz¢ps¢g¢vel. MostanÀban vettem csak ¢szre, menynyire orfeuszi is mindk¢t r¢szlet. A k¢t nû
Ãgy Àll itt szemben a f¢rfit´rv¢nnyel ¢s -hatalommal (Martern aller Arten ä ¹lj meg engem,
BÀnk), mint Orfeusz Charonnal; a mennyei
sz¢ps¢gü bevezetûzene, mint Orfeusz lantjÀt¢ka, arra szolgÀl, hogy megprÂbÀlja meglÀgyÁtani a f¢rfit, aki a nû sorsÀt szem¢lyesÁti meg.
Hogy a metaforÀnak melyik ¢rtelmez¢s¢t
fogadjuk el, az a l¢nyegen nem vÀltoztat, a
l¢nyegen, ami a mÀsik vilÀg, a àtÃlnanÊ bet´r¢se az abszolÃt zene kapujÀn Àt. Ez a paradox koncertzene dramaturgiai funkciÂja a
B çNK BçN-nak (nemk¡l´nben a SZ¹KTET°Snek) e pontjÀn. A drÀmÀnak idûbeli k´z¢ppontjÀban vagyunk, dramaturgiailag pedig a
fordulÂponton. Azon a ponton, ahol a trag¢dia visszafordÁthatatlannÀ vÀlik (vagy legalÀbbis vÀlhatna, mint a SZ¹KTET°S-ben).
Azon a ponton, ahol a trag¢dia megsz¡letik
a zene szellem¢bûl.
TalliÀn Tibor

LEV°L
EGY IFJö K¹LTýH¹Z
à°n Árok ¹nnekÊ ä annyiszor vissza¢ltek ezzel
a kezd¢ssel is, lÀtja, milyen egyszerü
egy l¢tezû, jÂ fordulathoz k´tni
magunkat ä ker¢kpÀros a lassÃ teherautÂ
sarkÀt markolja ä, vesz¢ly¢t ¹n is tudja,
biztos.
°s megkapott mÀr minden jÂ tanÀcsot:
figyeljen ´nmagÀra ä ¢s csak azt ne;
mer¡lj´n vÀgya, k¢pess¢ge m¢lyire ä s
vigyÀzzon,
hogy habja, kiforratlan h¢v majd el ne kapja;
hogy ne hallgasson mÀsra, senkire ä
s hallgassa meg, ha mÀr terÁtve minden
lapja, keressen formabiztos tudÀst,

¢lvezzen, szedjen sz¢t minden megoldÀst,
a ritmust, k¢peket, zen¢t. Amit sugall.
A hangnemet, mi van ¢s nincs a versben,
ami csak sejlik, s ahogy rÀmutat;
ahogy hiÀny ¢s verstest egybe-roppan.
SorjÀzza csak, mint csirkecsontokat.
Vegyen kez¢be minden versformÀt, keze,
mint illatot, ezeket szÁpja be,
tudjon lenni legªre ¢s f¢lk´v¢r. ä
MÀsr¢szt meg ne ketyegjen, z´rgû verselû,
format´k¢lyn¢l jobb, ha felizzik a k¢p, a halÀlbÂl
visszaveszi, mÀs-l¢t l¢gg´mbj¢t k´sse,
bogozza
a versbe, robban, sistereg, mint
àforrÂ vaslapon hideg eperszemekÊ* ä
¢s mondtÀk, hogy a legjobb mind a kettû...
De nincs biztos tudÀs e tÀrgyban, nincsen
elûk¢p, minden prÂba, csak tapasztalat;
a nagy modort, azt kell, hogy elveszÁtse,
dadogva-tapogatva talÀl magÀra hang,
s hogy mÀsok verset Ártak, azt is megbocsÀtja,
majd lassan megtanul ´r¡lni n¢kik.
SajnÀlnÀm, ha irigy fÀjdalom vezetn¢ v¢gig.
Ami ¹nnek ¢lm¢ny, tapasztalÀs,
annak lesz betü-hang-szÂ formÀja, teste,
megtanulja, mi ennek mÂdja, Ãtja,
Mi ¢lm¢ny, az csak formÀltsÀgban ¢lhet.
Mi l¢lek, Ãgy testes¡l, hogy k¢pp¢-hallÀ vÀlva
Àtcsusszan a mondat akvÀriumÀba.
A nagy hal, tudjuk, megeszi a kis halat,
ahogy àanyaggÀ lenni szellem s ¢rz¢s haladÊ,
de az ¢lm¢ny nem lehet sz¡lûj¢t evû cÀpa:
¹nnek kell uralnia ä ne ker¡lj´n alÀja.
Ha gyûzve n¢mi gûgre kapna, jogos.
Majd a javÁtgatÀsban legyen alÀzatos;
nagy t¡relmü ÂrÀs, ki egy csavart elvesztett,
s beprÂbÀl minden szÂ hely¢re ezret.
így szereli l¢legzet¢t a versbe.
Mitûl lesz sz¢p? LÀtja, megmondanom
roppant neh¢z ezt; ne higgye, r¢gi lom
a fogalom, vagy hogy az sz¢p, mi tetszetûs.
Sz¢ps¢gben a legfontosabb ä legyen erûs! ä,
hogy versben megt´rt¢njen valami çltala.
Ahol megnyÁlik a t´rt¢net f´lszÁne,
sz¢tsepert,
sz¢thessentett idûk k´zt mÀs tÀjra, finom
* Ez itt Szûcs G¢za k¢pe.
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fonatra, dÃlt ´szt´n´kre lÀt, az ¢rz¢kel¢st
borzolva, ÀtkuszÀlva,
a vers bevon, elmerÁt magÀban:
piciny hidegrÀzÀs, hogy mÀllj¢k el bel¢!
Àram¡t¢s vagy elillant meny¢t,
kattanjon el, mÀr visszavonhatatlan ä
mÀr k¢ptûl maszatos marad. Lelke ´r´kre
hordja
minden ¢rint¢s villanÀsjegy¢t.
çtvÀltozÀs ¢s katarzis. Ez visz v¢g fele,
ez visz ¢g irÀnt; Ágy Àramol az Isten
dallamokban, Ágy t´rik meg a vilÀg
minden sürü k¢pben ¢s tisztul meg
az ¢lû
a k¢pek sürüj¢ben.*
a k¢pek sürüj¢ben.*Lehet ezt a k¢pkef¢t
tanulni?!
F´lfogni, ¢lni e szabadsÀggal, v¢g¡l
´sszerakni, mutatni, adni Àt:
megk´tni s feloldozni az Àjult
* így vÀltozik a sürü szÂ jelent¢se f´nn. Ki tÃl-oz, a
t´bbi¢rt forduljon Dante Ãrhoz.

olvasÂt a vers v¢g¢re;
olvasÂt a vers v¢g¢re;a neh¢z ¢s ritka,
a megtisztÁtÂ pillanatnÀl t´bbet
a Teremtû sem k¢rhet MagÀtÂl.
JÂ kis kev¢s ez! ä Ãgy ¢rzi n¢ha ä,
elveszi az esz¢t a vers, ez a
nagyon intenzÁv besz¢d.
ElÀrulom, hogy az ÁrÀs nem csupÀn
t´rûd¢s, fÀjdalom, szÂtag, t´rt k´r´m.
Megt´rt¢nik, hogy rÀtalÀl a sorra,
hogy siker¡l ¢s meg¢rzi az Áz¢t:
ezt nagyon jÂ csinÀlni! nagy ´r´m!
MondtÀk azt is ¹nnek, hogy vers¢ben
szabad,
s mik¢nt j´n ahhoz bÀrki, hogy
kioktassa ä hisz mÀr nem k´l´k!
így van! De verseit elk¡ldte n¢kem. °n ma
ligetbe menn¢k olvasgatni. SzabadsÀg? íme,
itt ¡l´k bent (mint fent). °s MagÀnak
levelet k´rm´l´k.
Budapest, 1994 mÀrciusÀban
Balla ZsÂfia
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