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Baka IstvÀn

SIRALOMHçZ
Nagyon k´zell¢ lett a tÀvol,
MÀr f¢lig benne ¢lek ¢n;
Mint felbontott palack nyakÀbÂl,
Csurog az ¢des, ¢gi f¢ny
Napjaim csorba poharÀba;
S iszom, amÁg tart, Ãgy iszom,
Mint utolsÂ kancsÂ borÀt a
BetyÀr, ha csendûrtoll-iszony
Lesi az ÂrÀt Àsitozva, ä
Mikor vezethet engemet
Az udvarn¢gysz´g-borzalomba,
Ahol akasztÂfÀm mered?
Nagyon k´zell¢ lett a tÀvol;
°s v¢gleges Át¢letem:
Csurog-csurog az ¢g nyakÀbÂl
Megromlott f¢nyü ¢letem.

Petri Gy´rgy

TENGERPARTI EL°G
Te nûi mivoltod fogyatkozÀsÀval
k¡szk´dsz verejt¢kezve ä hosszÃ kÁn,
mert nagyon nû vagy ä, ¢n meg a
f¢rfiassÀgom marad¢kÀt ûrizgetem:
d´ntûk¢pess¢g, gyors ¡gyint¢z¢s, sz¡ks¢g eset¢n er¢ly,
ilyesmikre gondolok csupÀn, a hÁm
elrest¡lt bennem, ¢s nem is restelkedik
petyh¡d´tts¢g¢n. °sz? M¢g egy kev¢ske.
Erû? Annyi sem. Oly szent akarat?
Egy nagy... MÀr egy szemernyi sem.
ögy ¢rtem, hogy nem szent. BÀtorkodom
szorÁtkozni a term¢szetes ´nz¢sre

ã

1723

1724 ã Petri Gy´rgy: Versek

(bÀrmit is ¢rts¡nk azon, hogy àterm¢szetesÊ).
Fiatal h´lgy nem kell vagy lelkes liba,
vagy pedig csak a p¢nzemre pÀlyÀzik.
Te csak beosztani akarod a p¢nzemet meg engem is,
de tapintatosan. TehÀt viseltes bÀr, de elviselhetû vagy
(elvben ¢s t´bbnyire); ez most egy bÂk volt.
MondhatnÀm: tÀrgyilagos ¢s visszafogott
szerelemnek megem¢sztû t¡ze bÀnt,
s minû egybees¢s! kedvenc virÀgod a tulipÀnt.
°n penig alkoholista vagyok, mint Cs. V. M.,
csak ¢n testben jutottam el a kupresszusos partokra,
nem a g¡mûkÂr lÀzhullÀmain.
E sorokat is egy olajfÀk ´vezte,
tengerre n¢zû teraszon Árom.
Petûfi meg sohasem lÀtott tengert,
ami m¢giscsak ¢gbekiÀltÂ disznÂsÀg
(mÀr ha volna ¢rtelme bele¡v´lteni
Isten vattÀval bedugott f¡l¢be).
Shelley belefulladt. °n a kellet¢n¢l jobban Ãszom.
Van p¢nzem. Mi rosszat mondhatn¢k m¢g magamrÂl?
RitkÀn tisztÀlkodom, gyakran piszkoskodom.
Van ¢tvÀgyam ¢s Ázl¢sem, szeretek
k´z¢pnagylÀbon ¢lni (ez elker¡lhetetlen is,
mert negyvenhÀrmas lÀbam van), sût,
minden megszorÁtÀs ¢s peremfelt¢tel
n¢lk¡l szeretek ¢lni, csak Ãgy, mint az Àllat.
RÀadÀsul a halÀltÂl sem f¢lek.
Egyfajta orvosi kÁvÀncsisÀggal
regisztrÀlom az ¢letfunkciÂk
fokozatos apadtÀt/megszün¢s¢t.
Wittgenstein megker¡lte a probl¢mÀt
(àA halÀl nem esem¢nye az ¢letnek.Ê)
a lapos definÁciÂs megoldÀsÀval.
Na de a haldoklÀs. Az bizony
esem¢ny. M¢ghozzÀ a javÀbÂl!
Mennyi izgalmas ¢s tovÀbb nem adhatÂ tapasztalat!
HozzÀ foghatÂ csak egyszer akad.
Hogy k¢pzelhetn¢m, hogy mindezt megÃszom
s e t´rekvû vilÀgban lehetek
szÀnd¢ktalan, szelÁd ¢s ¢lveteg,
hogy b¢k¢n s´r´z´m, vagy sz¡rcs´l´m az ouzÂm,
¢s a meg¢rdemelt b¡ntet¢s elmarad.

Petri Gy´rgy: Versek

CSAKAMARI
Ez elsû hallÀsra olyan,
mint egy japÀn k¡zdûsport
(vagy ¢telspecialitÀs) neve,
holott csupÀn egy tÂteredetü
kis h´lgy irÀnti szenved¢lyteljes
¢s kizÀrÂlagos elk´telezetts¢gemnek
Âhajtottam hangot adni.
Elferd¡lt hajlam is tulajdonÁthatÂ nekem,
mert az emlÁtett nû el¢g csÀmpÀs,
mÀr ha vonatkozÀsÀban lehet
egyÀltalÀban lÀbakrÂl besz¢lni.
De k´ze van! °s bokÀig ¢rû
szoknyÀban szalonk¢pes, mi t´bb, reprezentatÁv.
(A k´z¢t Ãgy ¢rtettem, hogy mindenhez:
k´z¡gy, k´z¡zem, k´zjÂ, K´z¢rt, K´jÀl
¢s minden àk´zÊ-zel kezdûdû dologhoz
[p¢ldÀul: k´z´ny] k´ze van.) De ilyennek szeretem.
Hiszen, ha mÀsvalamilyennek szeretn¢m,
¢rtelemszerüen nem is ýt szeretn¢m.
S ez okot adna a talÀlgatÀsra.

A FELISMER°S
1
Cserzettbûrü propellerkapitÀny
voltam a t´rt¢nelem egyik helyi jÀratÀn.
R¢vbe ¢rtem. De ez k´teless¢g, nem ¢rdem.
Itt vagyok, ¢s az eg¢szet nem ¢rtem.
2
Mint irdatlan nagy d´g kimÃlt a korszak.
Elvett¢k a kedvenc jÀt¢komat.
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Bodor çdÀm

ROKONAINK SZAGA

Azelûtt valÂ este, hogy a messzi ruszinf´ldrûl meg¢rkeztek a menek¡lttÀborba a Herskovits nûv¢rek, apÀra vÀrva ketten voltunk otthon az opicinai kûhÀzban. °n a fennsÁkon gyüjt´tt pr¢selt virÀgaimat rendezgettem a term¢szetrajzi k´r mÀsnapi bemutatkozÂ kiÀllÁtÀsÀra, MÀria Lujza keresztrejtv¢nyt fejtett. HÀziruhÀban, ÀgyÀn hason
elnyÃlva hevert, lÀba meg-megrÀndult, addig, amÁg az egyikrûl lehullott a papucs.
Odapillantottam, ¢s nem tudom, mi ¡t´tt bel¢m, hirtelen az Àgy v¢g¢be t¢rdeltem, ¢s
a puha bûrpapucsot lassÃ, szak¢rtû mozdulatokkal, mint egy ´lt´ztetûmester, visszahÃztam a lÀbÀra, aztÀn helyemre ¡ltem, szÀradt virÀgaim mell¢. TalÀn kicsit k¢sûn:
ahogy ujjam a talp ¢s a boka k´zti mezû k¢nyes domborulatÀn egy ¢r l¡ktet¢s¢vel talÀlkozott, teste melege egy pillantÀs alatt sz¢tÀramlott bennem. Elûsz´r fordult elû,
hogy meg¢rintettem. MÀria Lujza apa kedvese volt. JÂl eml¢kszem erre az est¢re, mert
mÀsnap kora reggel ¢rkezett meg apa, s ami a fû, vele egy¡tt a menek¡lt Herskovits
nûv¢rek.
A kiss¢ szakadt, ugyanakkor gy´ny´rü nevü k¢t nû, Hortenzia ¢s Ambulancia a k´telezû f¡rdet¢s ¢s fertûtlenÁt¢s utÀn mindjÀrt az elk¡l´nÁtûbe ker¡lt, mert valami ismeretlen term¢szetü, makacs ¢s bÀntÂ neh¢z szagot Àrasztottak, ami a t´bbsz´ri zuhany ¢s gondos lecsutakolÀs utÀn sem tÀvozott k´zel¡kbûl. A tÀbor irodÀjÀn Ãgy d´nt´ttek, amÁg egy alapos kivizsgÀlÀson Àt nem estek, senkivel nem ¢rintkezhetnek. A
karant¢n f´ldszintes ¢p¡lete az udvar v¢g¢ben egymagÀban Àllt, besz´gezett ablakokkal, rÀccsal az ajtajÀn, odabenn ¢jjel-nappal feh¢r kÂrhÀzi f¢nyt Àrasztva hatalmas lÀmpÀk ¢gtek, hogy kÁv¡lrûl is bÀrmikor megfigyelhess¢k a benn ûrz´tt szem¢lyeket.
°rintkezni vel¡k ä ¢s ez alÂl csak az orvosok k¢peztek kiv¢telt ä k¡l´n telefonvonalon
lehetett, a k¢sz¡l¢keket az ablak k´zel¢ben szerelt¢k fel, hogy a besz¢lgetûk lÀthassÀk
is egymÀst. Mi akkoriban mÀr a tÀboron kÁv¡l laktunk, apa egy kicsi kûhÀzat b¢relt
m¢g a k¡lvÀrosokon is kÁv¡l, az opicinai fennsÁkon.
A Herskovits nûv¢reket apa vezette ide a KÀrpÀtokbÂl, Àtcsemp¢szte ûket n¢hÀny
hatÀron, m¢g mielûtt beÀll a kem¢ny t¢l Tescovina hegyei, v´lgyei k´z´tt. Hetekkel
korÀbban, valamikor oktÂber elej¢n indult el ¢rt¡k. Egy este, vacsora k´zben hirtelen
elszÂtlanodott, arca r´vid szakÀlla alatt kif¡rk¢szhetetlenn¢ vÀlt, s abbÂl, ahogyan ker¡lni kezdte az ember tekintet¢t, mÀris tudni lehetett, megint dolga akadt, hamarosan
Àgy¢ka alÀ erûsÁti a dollÀrokkal, hamis iratokkal telet´m´tt vÁzhatlan ersz¢ny¢t, ¢s elindul kockÀzattal tele ÃtjÀra. Oldalkocsis Z¡ndapp motorker¢kpÀrjÀn Ãgy hajtott el,
mintha csak füszern´v¢ny¡gyben rÀndulna Àt valamelyik szomsz¢dos telep¡l¢sre, valÂjÀban a motort nem is hasznÀlta sokÀig; alighogy a farlÀmpÀk f¢nye elt¡nedezett az
emelkedûn a m¢sz¢getûk kunyhÂi, pislÀkolÂ t¡zei k´z´tt, le is tette egy falusi udvarban, onnan busszal, vonattal, lovas fogaton, legv¢g¡l gyalogosan utazott tovÀbb. Ha
ilyen mÂdon eltünt, tudni lehetett, jÂ pÀr h¢tig nem ker¡l elû.
ýsz v¢ge volt, nemr¢g befejezûd´tt a füszern´v¢nyek betakarÁtÀsa. Most mÀr az ûrl¢s k´vetkezett, ¢s az ûrlem¢ny csomagolÀsa, kiszerel¢se a k¡l´nb´zû szÁnü ¢s cÁmk¢jü
dobozkÀkba, amelyeket a megrendelûk korÀbban leszÀllÁtottak. Hazat¢rve az iskolÀ-
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bÂl, d¢lutÀnonk¢nt MÀria LujzÀval v¢gezt¡k ezt a munkÀt, csendesebb napokon, amikor nem kellett attÂl tartani, hogy a sz¢l a szÀraz n´v¢nyi porokat magÀval ragadja,
ki¡lt¡nk a szabadba a c¢drusok alÀ, a kûasztal mell¢, cs´ndben morzsolgattunk, t´lt´gett¡nk, mÁg k´r¡l´tt¡nk a bÀgyadt naps¡t¢sben n¢ha az elmÃlÀst, mÀskor pompÀs
salÀtÀkat id¢zû fanyar illatok kÁgyÂztak. Apa, ha nem ¢ppen valamelyik csemp¢szk´rÃtjÀn bujkÀlt messzi erdûkben, tutajozott idegen vizeken, füszern´v¢nyek gyüjt¢s¢vel, fûleg levendulÀval foglalkozott. Kedvese, MÀria Lujza term¢szetesen vel¡nk
lakott.
ApÀt pÀr nappal legutolsÂ eltÀvozÀsa elûtt k¢t elûkelû idegen, egy f¢rfi ¢s egy aszszony kereste. A lÀtogatÂk, akik egy rendel¢sre k¢sz¡lt metÀlsz¡rke Lamborghinin
¢rkeztek, a Herskovits nûv¢rek rokonai voltak, ¢s ¢ppen abban ¡gyk´dtek, hogy a
tÀvoli hozzÀtartozÂkat valamilyen mÂdon kicsemp¢sztess¢k. EgymÀs k´z´tt halkan ruszinul vÀltottak n¢ha szÂt, ¢s hiÀba bÁrta apa is majdnem t´k¢letesen ezt a nyelvet,
ûvele csak k´zvetÁt¢ssel voltak hajlandÂk ¢rintkezni, a MÀria LujzÀ¢val, aki egy¢bk¢nt
a menek¡lttÀbor hivatalos tolmÀcsa volt. FurÀn n¢zett ki a dolog: mintha nem akartak
volna k´zvetlen¡l szÂba Àllni apÀval, egy olyan egy¢nnel, akinek a foglalkozÀsÀt m¢lys¢gesen megvetik. Apa meg¢rezhette ezt, mert a k¢sei hüv´s ûszre, a hideg folyÂvizekre, deres hajnalokra valÂ hivatkozÀssal a szokÀsos tiszteletdÁj t´bbsz´r´s¢t k¢rte.
Apa mÂdszere egy¢bk¢nt a k´vetkezû volt: rendszerint s´t¢ted¢s utÀn, ha nem ¢ppen ¢jnek ¢vadjÀn ¢rkezett a hatÀrvonalat k¢pezû folyÂ partjÀra, ott pÀrfogoltjÀt levetkûztette, ruhÀjÀt vÁzhatlan fÂliazsÀkba csomagolta, test¢t a hideg vÁz ¢rint¢se elûl
olajjal, kocsizsÁrral bekente, majd ÀtÃsztatta a tÃlsÂ partra. Egy mÀsik orszÀgba. Az
mÀr nemigen szÀmÁtott, tud-e Ãszni az illetû vagy sem, mert apa ÃszÂ gy´k¢rhez k´t´zte, ami nem engedte elmer¡lni a testet. A hatÀrûr´k, ha f¢nyszÂrÂik pÀszmÀja n¢ha
f´nnakadt is a s´t¢ts¢gben megcsillanÂ gy´kereken, agancsnak n¢zt¢k, azt hitt¢k, vonulÂ dÀmvadakat lÀtnak, amint ûsr¢gi Ãtvonalukat k´vetve kelnek Àt a folyamon. Apa
biztos lefizette ûket.
SzÂval, mintha elûre megsejtette volna, mif¢le k¢tes illatÃ szÀllÁtmÀnnyal ¢rkezik
majd hetekkel k¢sûbb a menek¡lttÀbor portÀja el¢, ami utÀn n¢mi pÂtl¢k is jÀr, apa
ez alkalommal piszkosul sokat k¢rt. °s a Herskovits nûv¢rek rokonai ä igencsak ragaszkodhattak hozzÀtartozÂikhoz ä alkudozÀs n¢lk¡l fizettek. R¢ges-r¢g elveszÁthett¢k
bÀnyÀikat, hatalmas bukovinai erdûs¢geiket, a galÁciai r¢teket, ¢s Davosba k´lt´ztek,
a jÂmÂd m¢gis kitartott mellett¡k. De a gazdagsÀg nÀluk nem lÀncok, f¡l´nf¡ggûk,
arany karperecek alakjÀban mutatkozott meg, inkÀbb a ruhasz´vet finom es¢se, a
cs´ndes besz¢d, a haj viselete ¢s a tincsek k´z´tt megrekedt titkos t¡zek, a kagylÂszÁnü
matt k´rm´k jelezt¢k, ¢s legfûk¢ppen az a keserny¢s finom illat, amely a falak k´r¡l
a levendulaszag burkÀn Àthatolva m¢g napokkal a lÀtogatÀs utÀn is kÁs¢rtett.
Ez az eg¢sz dolog a csemp¢szettel, apa felderÁthetetlen Ãtjaival, titokzatos kapcsolataival el¢g r¢g, nem sokkal ¢rkez¢s¡nk utÀn kezdûd´tt. Alighogy csapzottan, iszapfoltoktÂl tarkÀn, szakadtan beÀllÁtottunk, a menek¡lttÀborban hÁre ment, milyen k´rm´nfont mÂdon tervelte ki apa a sz´k¢st, amikor ÃszÂ gy´k¢r alÀ rejtûzve, magÀt gÁmszarvasnak ÀlcÀzva kelt Àt a hatÀrfolyÂkon. °s hogy hÀny ¢ven Àt tartott csak a felk¢sz¡l¢s, mÁgnem kitartÂ, szorgalmas edz¢sek sorÀn el¢rte, hogy csak lÀbfeje mozgatÀsÀval ÂriÀsi tÀvolsÀgokat megtegyen an¢lk¡l, hogy ÃtjÀt akÀr egy halk csobbanÀs is jelezze, ¢s hogy mÀr hangjÀbÂl ¢s szÁn¢bûl felismeri a vÁz hûfokÀt, ¢s pusztÀn f¡lel¢sbûl
tudja mÀr, mennyi olajjal vagy kocsizsÁrral kenje be magÀt, hogy meg ne fÀzz¢k. De
mivel apa minderre a tudÀsÀra csakis az¢rt tett szert, hogy a sz¡lûf´ldrûl velem egy¡tt
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´r´kre eltÀvozz¢k, eleinte hallani sem akart arrÂl, hogy ilyen mÂdon ä m¢g ha jÂ p¢nz¢rt is ä mÀsokon is segÁtsen. V¢g¡l m¢gis engednie kellett. Mielûtt v¢gleg beadta volna
a derekÀt, egy ez¡stfogÃ, tetovÀlt kezü, talpig feket¢be ´lt´z´tt f¢rfi lÀtogatta meg.
Tescovina ¢rseke volt, aki f´lszentel¢se elûtt ezredesk¢nt szolgÀlt a dobrini hegyivadÀszoknÀl. MÀria LujzÀtÂl tudom, egy idûben, persze m¢g r¢gen, apa is a hegyivadÀszoknak dolgozott.
A Herskovits nûv¢rek egy ûsz v¢gi hajnalon ¢rkeztek, apa oldalkocsis Âcska Z¡ndappjÀn hozta be ûket a vÀrosba, abbÂl a sÀrgÀs, puha k´dbûl bukkantak elû, ami reggelente meg¡li az ´b´l k´rny¢k¢t. Az Ãt utolsÂ szakaszÀt mÀr gyalogosan tett¢k meg,
apa el´l haladt, mintha nem egy¡v¢ tartoznÀnak, vagy mintha ¢ppen menek¡lne a
szaguk elûl. A tÀbor kapujÀban megmutatta nekik a fogadÂirodÀt, ahol jelentkezni¡k
kellett. ötk´zben hazafel¢ vett n¢hÀny ropogÂs kiflit, otthon megreggelizett, lefek¡dt,
¢s ´t napon Àt megszakÁtÀs n¢lk¡l aludt.
A Herskovits nûv¢rekben nem volt semmi a davosi gazdag rokonok elûkelûs¢g¢bûl,
m¢ltÂsÀgÀbÂl, legf´nnebb termet¡k; ´szt´v¢rek voltak, keszegek. Ketten viseltek
egyetlen Âcska gyermekm¢retü szarukeretes napszem¡veget, amit egymÀs orrÀrÂl n¢ha lekapdostak, amellett majdnem teljesen egyformÀn ´lt´zk´dtek. ¹lt´zet¡k a k¢sû
ûsz ellen¢re is csak egyszerü, feh¢r gall¢ros sz¡rke vÀszonruhÀbÂl Àllt, lÀbukon kitaposott szandÀlt, fej¡k´n pedig remegû fityulaf¢les¢get hordtak, mint valami vallÀsi
hÂbort megszÀllottai. RÀadÀsul az a rettenetes szag, amit maguk k´r¡l Àrasztottak. A
k´telezû f¡rdet¢s utÀn ûrizet alatt t¡st¢nt az elk¡l´nÁtûbe kÁs¢rt¢k ûket.
A Herskovits nûv¢rek egy¢bk¢nt kizÀrÂlag ruszinul besz¢ltek, ez¢rt MÀria LujzÀt
m¢g aznap bek¢rett¢k a tÀborba tolmÀcsolni. Apa akkor mÀr javÀban aludt, ¢n kÁs¢rtem be a vÀrosba, a tÀbor kapujÀig. Nûnek akkoriban nem volt tanÀcsos magÀnyosan
mutatkozni, mindenfel¢ ki¢hezett, harapÂs menek¡ltek csatangoltak. RÀadÀsul MÀria
Lujza alacsony termete ellen¢re igen szemrevalÂ teremt¢s volt, nemritkÀn asszonyok
is rajta felejtett¢k tekintet¡ket. Barna arcbûre horgas orra k´r¡l szeplûkkel volt tele,
tatÀrvÀgÀsÃ ¢s sz¡rke a szeme, haja sima ¢s fekete. Ha a vÀrosba k¢sz¡lt, testhez simulÂ
bûrruhÀkba ´lt´z´tt, de otthon rendszerint csak egy rÂzsaszÁn-piros-k¢k hÀziruhÀban
jÀrt, ami alatt mÀrvÀny bokÀja t¡nd´k´lt. Nem eg¢szen a v¢letlen müve volt, amikor
kitapintottam rajta azt az eret.
MiutÀn apa f´l¢bredt, a tÀborparancsnok ût is lÀtni akarta, hÀtha szolgÀl n¢mi magyarÀzattal a Herskovits nûv¢rek szagÀt illetûen. De û csak vÀllÀt vonogatta, nem, û
nem tud semmit. K´zben hanyag mozdulatÀban benne volt: m¢g ha tudna is, azt nem
tartanÀ ¢rdemesnek bÀrkinek elmes¢lni: àezek itt Ãgysem ¢rtenek semmitÊ.
Hogy valÂjÀban mi t´rt¢nt a Herskovits nûv¢rekkel? Hm, ha Ãgy vessz¡k, semmi
k¡l´n´s. Mondhatni szokvÀnyos, h¢tk´znapi a dolog. Az elmÃlt t¢l arrafel¢ meglehetûsen kem¢nyre sikeredett, zord szelek lÀtogattak Tescovina v´lgyeibe, ¢s aki nem volt
hajlandÂ k´z´ns¢ges j¢gtuskÂk¢nt v¢gezni, m¢g idej¢ben beÀsta magÀt a vÀrost ´vezû
szem¢thalmok legm¢ly¢re. A fagy halÀlos ¢vadjÀt a tescovinaiak biztonsÀgban, a hullad¢k ¢ltetû meleg¢ben v¢szelt¢k Àt.
Akkoriban TescovinÀban tÀroltÀk a k´rnyezû tartomÀnyok, a szomsz¢dos orszÀgok
minden szemet¢t. Ebbûl ¢lt a k´rzet. Az egyre n´vekvû halmok egy idû utÀn az ¢rkezû
elûl eltakartÀk a vÀrost, aztÀn tÃlnûttek a k´rnyezû dombokon is. K´r¡l´tt¡k rÂkÀk
csatangoltak csapatokban, k¡l´nb´zû szÁnü falkÀkban, jÀrataik Àt- meg Àtszûtt¢k a hullad¢kot; a halmok f´l´tt lengedezû pÀra hÁnÀros indÀiba megmÀrtÂzni csÂkÀk, varjak,
sereg¢lyek jÀrtak, ellÀtogattak ide az utolsÂ karvalyok, fekete sasok. A Herskovits nû-
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v¢reknek nem is akarÂzott elûkecmeregni onnan, mÁg ´r´k´s szenderg¢s¡kben egyszerre mindketten ugyanazt az Àlmot nem lÀttÀk: egy ûsz¡lû szakÀllÃ f¢rfiÃ r¢gi cÁm¡k´n fogja keresni ûket. F¢lig vakon elûtÀntorogtak hÀt a napvilÀgra, ¢s elsû dolguk
volt, hogy egy fiÂk m¢ly¢rûl elûkotorjÀk azt a gyermekkorukban viselt Âsdi, szarukeretes napszem¡veget, amit aztÀn felvÀltva viseltek. Majszolni, csipegetni m¢g visszavisszajÀrtak a t¢li barlangba, egy¢bk¢nt ¢jjel-nappal a kapu elûtt ¡lve, mint valami
titokzatos leÀnyk¢rût, lest¢k a megÀlmodott idegent, mÁgnem az apa k¢p¢ben valÂban
meg¢rkezett a megadott cÁmre. SajÀt szagukrÂl mit sem tudtak, s miutÀn apa annak
rendje-mÂdja szerint folyÂkon ÀtÃsztatta ûket, ¢s megcsillantotta elûtt¡k mindazt a
bûs¢get, amire a davosi rokonok k¡lsej¢bûl k´vetkeztetni lehetett, nem ¢rtettek semmit az eg¢szbûl; a besz´gezett ablakokbÂl, a telefonÀlÂsdibÂl, a karant¢n szigorÃ vilÀgÀbÂl. Nem tudhattÀk, hogy egy szag, amit ûk soha egy pillanatig sem ¢reztek, egy
¢letre vagy m¢g azon is tÃl, ´r´kre bel¢j¡k ivÂdott.
Minderrûl persze a davosiak sem tudtak. àM¢gis, mi bajotok? ä ¢rdeklûdtek a karant¢n el¢ felszerelt telefonon Àt halk, keserü ¢s f¢ltû hangon. ä Hogy tudjuk, mit
tehet¡nk ¢rtetek.Ê ä àSemmi bajunk ä sziszegt¢k a nûv¢rek a kagylÂba odabenn ä,
n¢zzetek csak meg jobban, lÀthatjÀtok, igencsak jÂl vagyunk. Kutya bajunk sincsen.Ê
ä àMerthogy ÀllÁtÂlag valami nincs eg¢szen rendben a szagotokkal.Ê ä àM¢g hogy a
mi¢nkkel! Szagolj csak meg, Hortenzia, kÁvÀncsi lenn¢k, ¢rzel-e bÀrmif¢le szagot. Told
ide, Ambulancia, az ormÀnyocskÀd, ¢s nyilatkozz. Sehol semmi! Valaki pikkel rÀnk,
ez minden.Ê
így ment ez heteken Àt.
ValahÀnyszor Ãjabb orvosi vizsgÀlatokra ker¡lt sor, vagy a nûv¢rek zaklattÀk k¡l´nf¢le kÁvÀnsÀgokkal a gondnoksÀgot, MÀria LujzÀt bek¢rett¢k tolmÀcsolni a tÀborba.
Ilyenkor, ha apa füszern´v¢ny¡gyben ¢ppen tÀvol volt, nekem kellett ût elkÁs¢rnem.
Villamoson utaztunk be a vÀrosba ä az egyetlen kis vagonbÂl ÀllÂ jÀrat f¢lÂrÀnk¢nt
indult az Oberdan t¢rre ä az utasok k´z´tt sok volt a menek¡lt idegen, ezek nemegyszer nyÁltan erûszakoskodtak a nûkkel. Derekamra tekert biciklilÀnccal, zsebemben
¢les k´vekkel ¡ltem apa kedvese mellett. ä àMi volna, ha egy sz¢p napon elhagynÀ
apÀt? ä k¢rdeztem, mivel az ¡l¢sen ¢ppen egymÀshoz ¢rt a combunk. ä Elk´lt´zne
tûl¡nk, ¢s valahol titokban megvÀrnÀ, amÁg megn´v´k. ögy ¢rzem, pÀr hÂnaprÂl lenne mind´ssze szÂ.Ê Nem vÀlaszolt, de hallgatÀsa tÃl hosszÃra sikeredett. Ki tudja, jelentett-e valamit. çm este Ágy szÂlt apÀhoz:
ä Ez volt az utolsÂ, a b¡d´s´kkel. íg¢rd meg, nem m¢sz el t´bb¢. MÀsk¢nt elhagylak.
ä Nem Ág¢rhetem ä felelte szomorÃan apa. ä Ez a mesters¢gem.
ä Csak az¢rt, mert valaki epekedik ¢rtem. ElÀrulom, az illetû nekem sem k´z´mb´s.
Hetenk¢nt egyszer, egyre borÃsabb ÀbrÀzattal ¢s csak mintegy r´vid f¢lÂrÀcskÀra
megjelentek a menek¡lttÀborban a davosi rokonok. Kim¢rt, elûkelû tartÀssal vonultak
v¢gig az udvaron, ¢s helyet foglaltak a telefonk¢sz¡l¢kek k´zel¢ben elhelyezett fonott
sz¢kekben. ýk az exkluzÁv, titokzatos illatozÂk, szemben messzi tÀjak, a d´gv¢sz miazmÀs hÁrn´keivel.
A Herskovits nûv¢rek t¡relm¡k hatÀrÀn, egymÀst f¢lretaszigÀlva sziszegtek a telefonkagylÂba. ä àçlmunkban vizet lÀttunk. Ez utazÀst jelent. Hamarosan Ãtnak indulunk, vÀrjatok rÀnk a kik´tûben.Ê ä àMifel¢nk nem jÀr a hajÂÊ ä akad¢koskodtak cs¡ggedten a davosiak. ä àDe igenis, ahogy mondtuk: a kik´tûben. °s int¢zz¢tek el, hogy
mielûbb f¢rjhez menj¡nk. Gondoskodjatok a stafÁrungunkrÂl. Bukovina legnemesebb csalÀdjÀbÂl szÀrmazunk.Ê
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így ment ez jÂ pÀr h¢ten Àt. AztÀn a davosiak legutolsÂ lÀtogatÀsakor a nûv¢rek a
kÂrhÀzi inget is let¢pt¢k magukrÂl, ¢s meztelen¡l mutogattÀk magukat a rokonoknak,
gebe termet¡ket, test¡ket a tescovinai barlangjÀratok hullafoltjaival, megannyi rÂkaharapÀs behegedt nyomaival.
àLÀssÀtok, makkeg¢szs¢gesek vagyunk. Odak¡nn lehet, mindenki beteg, de nek¡nk semmi, de semmi bajunk.Ê
T¢nyleg, nem is volt. A nûv¢rek m¢g nem is tudtÀk, aznap meg¢rkezett az orvosi
vizsgÀlatok v¢gleges eredm¢nye, miszerint a tagadhatatlanul kellemetlen kipÀrolgÀson kÁv¡l, ami beilleszked¢s¡ket, nem k¢ts¢ges, bizonyos m¢rt¢kig majd megnehezÁti,
semmi n¢ven nevezhetû ragÀlyos betegs¢g¡k nincsen.
Ez¢rt a vetkûz¢ses lÀtogatÀst k´vetûen a davosiak nem is utaztak, mint mÀskor, sietve haza, hanem Ãjra f´lkerest¢k apÀt. Sz¡rk¡let utÀn ¢rkeztek, a Lamborghinit a
villamosremÁz k´zel¢ben egy parkolÂban hagytÀk, gyalogosan baktattak v¢gig a gy¢r
vilÀgÁtÀsÃ utcÀn, holott ¢ppen rengeteg k¢szp¢nzt tartottak maguknÀl. Le¡ltek a kûasztal mell¢, a c¢drusok alÀ, ahol mÀskor az illatos n´v¢nyeket szortÁroztuk, elûtt¡k
hatalmas bankjegyk´tegen babrÀlgatott az esti sz¢l. Most a tolmÀcs k´zvetÁt¢s¢hez sem
ragaszkodtak, k´zvetlen¡l, barÀtilag kÁvÀntÀk megszÂlÁtani apÀt. Minden kiejtett szÂ
elûtt gondosan k´r¡lpillantva, halkan besz¢ltek, m¢g v¢letlens¢gbûl sem n¢ztek az apa
szem¢be, hanem el a feje f´l´tt a messzi tÀvolba, a vonulÂ felhûkre, melyeknek bordÀin
Opicina esti f¢nyei derengtek.
T´bb minden szÂba ker¡lt: p¢ldÀul apa t´bbf¢le foglalkozÀsa, a vÁzi foglalatossÀgokban valÂ pÀratlan jÀrtassÀga, a helyi vizek term¢szete, Ágy a hullÀmjÀrÀs a k´zeli
´b´lben ¢s a csÂnakÀzÀs biztonsÀga. M¢g apa tÀvoli mÃltja is, barÀtkozÀsai ezredesekkel, p¡sp´k´kkel. Ki tudja, honnan tudtak m¢g ezekrûl a r¢gi dolgokrÂl is.
Legv¢g¡l persze a Herskovits nûv¢rekre terelûd´tt a szÂ: lÀm csak, t¢nyleg nincs
semmi bajuk, most mÀr ÂrÀkon bel¡l kibocsÀtjÀk ûket. °s akkor ûk is elûbb-utÂbb Davosba k´lt´znek. Hacsak apa s¡rgûsen ki nem talÀl valamit. Az esti sz¢l n¢ha lÀgyan
v¢gigsimÁtott a bankjegyk´tegen.
AmÁg apa kikÁs¢rte ûket, benyitottam MÀria LujzÀhoz. Az a rÂzsaszÁn-piros-k¢k hÀziruha volt rajta, ÀgyÀn elnyÃlva hason fekve olvasott. Ahogy megfordult, egyik lÀbÀrÂl
lehullott a papucs. Odat¢rdeltem, lassan, szak¢rtelemmel visszahÃztam a lÀbÀra.
Ahogy az erek l¡ktet¢se meg¢rintett, teste melege sz¢tÀramlott bennem.
ä Most aztÀn betartsa a szavÀt ä mondtam neki szinte fenyegetûen.
ä Gondolod, k¢pes lenne rÀ?
Ilyen k¢rd¢sekre nem szoktam vÀlaszolni. Egy¢bk¢nt is apa mÀr k´zeledett a kapu
felûl. MagÀhoz is intett, elk¡ld´tt asztalt foglaltatni a k´zeli Opicina vend¢glûbe.
Lombjai ott s´t¢tlettek a villamosremÁz m´g´tt. DrÀga, elûkelû hely volt, kerÁt¢se ment¢n est¢nk¢nt mÀrkÀs kocsik sora csillogott. Bel¡lrûl m¢g sosem lÀttuk.
Nem is gondoltam volna soha, hogy egyszer azok a szmokingos Ãri pinc¢rek pont
az ¢n asztalom k´r¡l fognak ny¡zs´gni kerekeken gurulÂ tÀlalÂasztalkÀikkal. °s ez
most vÀratlanul bek´vetkezett. Aznap este hÂfeh¢r abroszon, sirÀlyosan hamvas szalv¢tÀk k´z´tt k´ny´k´lt¡nk, mint a gazdagok.
ä Vissza fogod vinni ûket ä morogta f¢lig-meddig k¢rdezve apa fel¢ MÀria Lujza.
ä Valamit ki kell talÀlnom.
ä Ha mÀr a p¢nz¡ket megtartottad, ugye.
ä Hm, csakugyan.
Ilyen ¢s ehhez hasonlÂ kurta mondatok lebegtek, k´r´ztek a sirÀlyfeh¢r damasztok
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f´l´tt. ögy, hogy ¢n mÀr a terem zsongÀsÀn Àt, az osztrigÀk, homÀrollÂk, aszpikos
kardhalak, gombapÀst¢tomok, meleg sajtmÀrtÀsok ¢s hideg salÀtÀk gûzein Àt, a k¢sek,
villÀk ¢s poharak csilingel¢s¢nek fÀtylÀn Àt egyre csak apa arcÀt lestem. Lestem, mikor
szÂtlanodik el, vÀlik arca r´vid, ûszes szakÀlla alatt v¢gk¢pp kif¡rk¢szhetetlenn¢, legv¢g¡l elszÀnttÀ, mint amikor hosszÃ Ãtra k¢sz¡l. K´zben azt kÁvÀntam, bÀrcsak megkutyÀlnÀ magÀt, ¢s t´bbet ne menne sehovÀ. Vagy ¢ppen hogy menne, indulna t¡st¢nt, ¢s sose lÀssuk t´bb¢.

TakÀts Gyula

A SZñ ARRñL °S AKI
1
Hogyan lenne b´lcs az, akit
kertje f´l´tt emelget a rem¢ny?
Bizony b´lcsebbek a f¡g¢k,
csak ¢pp Csu Fu nem ¢rti ¢s a t´bbi,
mit is mond a fü ¢s mit az ¢g...
2
Valami k´d ¢s azon Àt
a k´nyvek szeme is aligha lÀt...
°s a szÂ, arrÂl ¢s aki mondja,
szavait annak, hova Árja?

A SçRGA SZIRMON TöL
AkÀrcsak a f¡ge virÀga
Csu Fu is hallgat rÀja,
mert a titok a titkot hallja...
°s Àga, ha n¢ha nyitja,
a sÀrga szirmon tÃl a szikla
a verseket mÀr vele mondja.
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NAPF°NYRE SZöRNI
Siet Csu Fu, hogy lÀssa m¢g
f¡zetlapjÀn hol a sz´veg.
A nap lement ¢s messze m¢g a hold...
S´t¢tben mÀst mit is tehet?
írja gyorsan, amÁg csak lÀt,
hegy¢n-hÀtÀn rakva a bet¡ket...
°s reggel bizony hogy szebb a hajnal,
s napf¢nyre szÃrni nem is lehet
a naplementi, esti verseket.

A BARLANG °S A Ký K¹Z°
Csu Fu, mert lassan egyre fÀzik,
beraknÀ barlangjÀnak k´veit,
de a z´ld pÂk ¢s t¡cs´k?
Kinyitja rÀjuk inkÀbb k´nyveit.
°s ¡ld´g¢lve mÀr a vak s´t¢tbe,
a versek f´l´tt, mintha der¡lne.
VirÀgot ¡ltet valaki
a barlang ¢s a kû k´z¢ a fübe?...

°S A FALON çT
Visszaolvasni nem lehet.
Itt a s´t¢t... Nem is olvassa hÀt,
egyre Árja csak vakon tovÀbb...
ä Hol is az ablak? ä ... °s a falon Àt
nem is Csu Fu... ýt n¢zi a vilÀg.
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Suhai PÀl

BEFýZ°S
TakÀts GyulÀnak

M¢g ontjÀk a napok a sugarat,
mint esti kemencefalak
a hût, m¢g nyÀri izgalomtÂl reszket
a test ä gyÁkok s nûk szeretkeznek
a csillÀmlÂ f¢nnyel, de meztelen
bûr¡kre immÀr nesztelen
hull az Àrny¢k, s a puffanÂ avarba
egyre gyakrabban k´rte, alma.
A domb alatt m¢g sÀrkÀnyt ereget
a nap, spÀrgÀzza az eget,
de aki telet lÀtott, t¢lre gondol,
s gy¡m´lcs´t ment a sÀrga lombbÂl.
Az ¢des lÀngot tüz´n fûzi sz¢t,
izzÁtja m¢g a nyÀr d¡h¢t,
gy´kerek, rostok hüs alkÁmiÀja
fortyogva mer¡l tüzhalÀlba.
Mer¡l. Menek¡l. Term¢szetesen
nem menek¡lsz mÀsk¢nt te sem.
K´ltû. °des hÃsod kell odavetned
a lÀngnyelvü, ¢hes ebeknek.
Agyad, mert gyilkoljÀk a verssorok,
forrÂ szirupban hÀnytorog,
szemed mÀr k¢klû szilvÀkkal mered, s dûl
kifel¢ a dunsztos¡vegbûl.
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KíS°RTETEK KORA
Meglassul olykor az idû futÀsa,
n¢ma Àrkok aljÀn vize megalvad,
fÀradtan, lustÀn m¢gis elindul,
de a nyÁratlan park homÀlyÀn
lÀndzsÀs vasakba botlik.
Emitt b¢kafej: ¢ber Àlom
a szunnyadÂ kÃtv´d´rben,
eln¢mult esztendûk cs´ndje nyikordul,
s a mÃltbÂl galambraj billen az ¢gre.
MegtorlÂdik az idû, megreked Àrja
egy-egy bozÂtban ä Àrkok m¢ly¢n,
drÂtozott kÃtv´d´rben vize megalvad.
Benned is megsürüs´dik az eml¢k,
lÀbad asztal alatt kalimpÀl,
Mama terÁt, s a szib¢riai hÂes¢sbûl
Papa is Ãjra elûl¢p.
Tünt arcok ¢s nyarak kÁs¢rtenek,
elfeledett, r¢gi Ázek a szÀdban,
s f´ld alatti dohogÀs hangja f¡ledben,
s mÁg kezedben az unt kaleidoszkÂp
a sz¢thullott k¢peket Ãjra kirakja,
¢s lÀtod a mÃltad, a vÀltozatlan hatalma
bekerÁt, ¢s most mÀr ez nyargal
rajtad Àt: a mozdulatlan.

SzÀntÂ Piroska

A SZIGET
àWir fahren gegen EngellandÊ
(R¢gi n¢met katonadal)

A rÂzsaszÁn-sz¡rke ruhÀm jÂ lesz, de a kalap! Azt mondjÀk, muszÀj kalapot venni ä ki
hallott ilyet ä ¢gû nyÀrban ¢s szocializmusban. Felajzottan n¢zelûd´k a BelvÀrosban ä
Ãgyis ott lakom ä, k´zben egy tucat ismerûs asszony, lÀny sÃgja oda: ti is meg vagytok
hÁva? ä Mire ¢n: °s neked sincs kalapod? Mert nekem nincs. T¢len kucsma, m¢g jÂ,
ha nem az a f¡les orosz sapka, amit a buzgÂk hordanak, nekem az¢rt is feh¢r kucsmÀm
van, nyÀron zsebben hordott svÀjcisapka vagy szÁnes parasztkendû hurkÀba csavarva
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¢s hÀtul k´tve. A lÂdenkabÀt divatja ¢ppen kihaldoklott, otromba, barnÀs esûk´peny
kaphatÂ a t´kegyforma ruhÀsboltokban ä egyes, k¡lf´ld´n jÀrt hozzÀtartozÂval rendelkezû divath´lgyeken kezdûdik a kulikabÀt. Van ¡vegnejlon harisnyÀm (harisnyanadrÀgnak m¢g hÁr¢t sem hallottuk) ¢s tisztes korÃ magas sarkÃ cipûm, ez rendben
is van, de n¢mely jÀrtasabb h´lgyek azt suttogjÀk, hogy kesztyü is k´telezû, ha a ruha
r´vid ujjÃ, mÀrpedig az eny¢m olyan, akkor vÀllig ¢rû kesztyü, r¢mes. °s igazÀn nem
hozhatok sz¢gyent PistÀra, hÀt siker¡l egy kis ez¡stsz¡rke palacsintÀt talÀlnom a nagy
kontyom ¢s a bal szemem k´z¢. °letemben m¢g nem t´lt´ttem el ennyi idût ´lt´zetkeres¢ssel, igaz, m¢g soha nem is voltam garden partyn, de most mÀr a kesztyü is
megvan, Pista s´t¢tsz¡rke l¡szterruhÀja (Vas bÀcsi hajdani nyÀri dÁsz¢bûl alakÁtva)
meg a feh¢r pettyes k¢k nyakkendûje igazÀn gy´ny´rü, k¢sz, mehet¡nk a KirÀlynû
Sz¡let¢snapjÀra, az angol k´vet rezidenciÀjÀra.
Pista ÀltalÀban nem ´r¡l a postÀnak. Isten tudja, mi¢rt, lehet, hogy m¢g a tisztviselûi
mÃltjÀnak a rossz eml¢ke, de az is valÂszÁnü, hogy az ´tvenes ¢vekbeli riogatÂ, lev¢lnek
csÃfolt c¢dulÀk jutnak esz¢be, de t¢ny, hogy akÀr û maga szedi fel a leveleket, akÀr ¢n
nyÃjtom Àt neki, rendszerint azt sÂhajtja: àHajaj.Ê S t¢pi fel idegesen, ahelyett hogy
rendesen felvÀgnÀ, azt mÀr nem! De most megk´v¡lten bÀmul egy hosszÀban hajtott
papÁrlapra, s csak annyit l´k fel¢m, jÂformÀn dadogva: Ide n¢zz!!!
ä A KirÀlynû nev¢ben? Hogy az istenbe? ä ¡v´lt´k fel. Csak bÀmulunk egymÀsra,
ez nem igaz. De igaz. A GOVERNMENT hÁvja meg PistÀt k¢t h¢tre AngliÀba. Az angol
irodalom nagy mennyis¢gü fordÁtÀsÀra valÂ tekintettel szÁvesen lÀtjÀk feles¢gest¡l, s
fÀradjon be a r¢szletek megbesz¢l¢se c¢ljÀbÂl a budapesti angol k´vets¢gre bÀrmely
a. m. 10ä12 k´z´tt. Mr. Sandhurst kultÃrattas¢ Ãrhoz.
Hahaha. Ahogy ezt a lordok elk¢pzelik ott a szigeten. Az ember bes¢tÀl az angol
k´vets¢gre, megbesz¢li a dolgokat, megk´sz´ni a meghÁvÀst, aztÀn a Magyar Nemzeti
Bankban bevÀlt egy kupac forintot fontra, csak Ãgy ukmukfukk rep¡lûg¢pre ¡l, kiszÀll
AngliÀban.
Nem tudjÀk a szerencs¢tlenek, hogy az ember nem oktalan Àllat, hanem k´zigazgatott l¢ny? Elûsz´r is bejelenti elk¢pesztû szÀnd¢kÀt a KiadÂ IgazgatÂsÀgÀnak s a K¢pzûmüv¢sz Sz´vets¢g pÀrttitkÀrÀnak. Az àtovÀbbÁtja a vezetûs¢g fel¢Ê, s ha mindenek
jÂvÀhagyjÀk, àtovÀbbÁtjÀk a Kultuszminiszt¢rium fel¢Ê. Az, ha jÂkedv¢ben van, Ãgy
d´nt, hogy az ÀllampolgÀr mehet, akkor k¢rv¢nyt nyÃjt be a Nemzeti Bankhoz, s az
enged¢lyez neki ´t, azaz ´t dollÀr valutÀt fejenk¢nt ä miutÀn nem hivatalos k¡ldet¢sben utazik, csak Ãgy, meghÁvÀsra. Ott nyilvÀn tejben-vajban f¡rdetik, s ha magÀnemberk¢nt netalÀn v¢c¢re kell mennie, az mind´ssze egy penny ä mint k¢sûbb kider¡lt,
csakugyan ä, mert hÀt mire is k´lthetn¢ k¡lf´ld´n azt a t´m¢rdek p¢nzt.
çtment¡nk vilÀg csudÀjÀra a munkahelyi igazolÀsokon, most mÀr csak a Kultuszminiszt¢rium van hÀtra. Acz¢l elvtÀrs fogadja majd tizenhatodikÀn d¢lutÀn f¢l hÀromkor
PistÀt. A barÀtaink ûrj´ngenek az ûszinte boldogsÀgtÂl s az ûszinte irigys¢gtûl, ilyen
meghÁvÀst m¢g nem kapott magyar ÁrÂ soha ä Szepsi Csombor, Bethlen MiklÂs angliai
utazÀsa, de m¢g a magyarok hÀborÃ elûtti angliai ´szt´ndÁja is kutyagumi ehhez k¢pest. Maga Anglia hÁvja meg a pesti VaspistÀt ä ilyen megtiszteltet¢s ä, m¢g Pista meglehetûsen fanyalgÂ term¢szetü mamÀja sem tud egyebet mondani:
ä Mibe tudsz te fel´lt´zni a KirÀlynûh´z? Nem fogsz te frakkban elesni? Majd m¢g
iszol is ott.
Pista ordÁt, az ¢desanyjÀnak kijÀrÂ k¡l´nordÁtÀssal.
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ä Nem a Buckingham-palotÀba hÁvtak meg, hanem AngliÀba ä nem ¢rted? ¢s nem
vagyok se pinc¢r, se diplomata ä frakk! Mi¢rt nem mindjÀrt huszÀratilla?
ä Az¢rt maga csak tanuljon meg KNIXELNI ä figyelmeztet Vas n¢ni, mindenesetre.
F´ldig f¢lt¢rdelve egykettûre kivÀgom neki az udvari bÂkot (Thackeraybûl tanultam, nem is a f¢legyhÀzi tÀnciskolÀban), de Vas n¢ni legyûzhetetlen.
ä De kivÀgott ruhÀban ne menjen, lÀtszanak a sÂtartÂk a vÀllÀn!
Nem is gondolnÀ az ember, hogy ismeri ezt a sz¢p n¢pies kifejez¢st, de Ãgy lÀtszik,
d´f¢sre m¢g egy bugylibicska is jÂ, ¢s igaza van. SovÀny vagyok ¢s rettentû fÀradt,
nem akÀrmilyen ¢v volt az utolsÂ, ¢s a mostaninak jaj dehogy van v¢ge m¢g! Gyer¡nk,
gyer¡nk ki mÀr Szentendr¢re, a frissen ¡ltetett pici fÀk ¢s a vÀllig ¢rû gaz k´z¢, m¢g
csak nagy virÀgÃ k¢k hajnalicska Àrny¢kolja be Ãgy-ahogy a verandÀt, de nem lehet
mÀr kibÁrni ezt a szeg¢ny, agyont¢pett ¢s letartÂztatÀsoktÂl m¢g mindig rettegû Budapestet, a naponta ÀradÂ sz´rnyü hÁrekkel, sem a b´rt´nben l¢vû barÀtainkrÂl nem
tudunk semmit, a kimenek¡ltekrûl is csak nehezen ¢s keveset.
JÃnius van, a KirÀlynû sz¡let¢snapja, a àgarden partyÊ. A nagyk´vet Ãr rezidenciÀjÀt hatalmas rendûrgyürü fogja k´r¡l, jÂl megn¢znek mindenkit ä vagy ennek ez a
mÂdja? Nem tudom, m¢g sohasem voltam àgarden partyÊ-n. Hely¢nvalÂ lenne Hubay MiklÂs szkeptikus ¢szrev¢tele: àA jelenl¢vûk z´me minden valÂszÁnüs¢g szerint
egy nagy, k´z´s fekete autÂbuszon fog tÀvozni innen.Ê
Z´ld gyep, rengeteg ember tarkÁtja, katonai egyenruhÀk, kit¡ntet¢sekkel borÁtott
mellkasok, f¡gg´nyrojtos ´vet viselû katonaforma helyb¢li, skÂt szoknyÀs skÂtok, sz¢p
csontos t¢rdekkel, hindu leplek, turbÀnos, fezes, sÀrga, barna, fekete arcok, idûnk¢nt
hosszÃ keleti k´nt´s´k (àabaÊ, sÃgja bennem Maugham) ¢s a szabadlÀbon l¢vû magyar
irodalom. Pinc¢rek osonnak a z´ld gyepen, amiben t´vig mer¡l a h´lgyek magas sarkÃ cipûje, s igazÀn kevesen bizonyulnak antialkoholistÀnak, csak Ãgy kapkodjÀk az
orruk alÀ dugott WHISKYT, jÂ vizes, szerencs¢re, lehet, hogy pszich¢sen, de Ágy is
olyan elementÀris erûvel hat n¢hÀny k´zeli barÀtunkra, k¢t k´ltûre, hogy tÀvozÀs utÀn
keresetlen egyszerüs¢ggel nekifordulnak, ¢s ig¢nybe veszik a rezidencia oldalfalÀt,
szerencs¢re a kert felûli r¢szt bokrok takarjÀk. Nagyon keveset tudok angolul, de azt
meg¢rtem, hogy senki sem besz¢l semmirûl, csak a szÀja jÀr. HÀzigazdÀink iszonyÃ
erûfeszÁt¢ssel t´rik ä fen¢t t´rik, csÀkÀnyozzÀk ä anyanyelv¡nket ä bÀr a àhogyan vanÊ
¢s àm¢g egy pohÀrralÊ-nÀl az¢rt nem mennek t´bbre, gondolom, mi sem az û nyelv¡k´n. Valahogy nem Àll rÀ a szÀnk. °s ami a legfurcsÀbb, ¢s csak most realizÀlom,
hogy az orosz k´nnyebben ment nek¡nk. Az angol arcok, meglepet¢semre, rÂzsaszÁnfeh¢rek vagy faggyÃgyertyaszÁnüek, a h´lgyek ruhÀja sz¢p ¢s sosem lÀtottan divatos
nek¡nk, de valahogy nem jÂl viselik. Van egy-k¢t kiv¢tel, azt persze nyÀlcsurgatva
bÀmuljÀk, nemcsak a f¢rfiak, a nûk is. De b¡szk¢n lÀtom, hogy a magyar nûk milyen
elegÀnsan festenek a divatjamÃlt rongyaikban. SzigorÃan kalapban vagyunk mindnyÀjan, de Ãgy lÀtszik, m¢gse volt k´telezû, mert nem minden angol h´lgy visel kalapot. Kapok egy felejthetetlen bÂkot egy varnyÃt nyelt bajuszÃ, rokonszenves pofÀtÂl:
à¹n bÀjos milyen.Ê Mint kider¡lt, orientalista professzor, ¢s ez¢rt neki àk´nnyebb vagyok magyarÊ. A nagyk´vet Ãr nincs jelen, a helyettese Street Ãr.
ä Rokona Della Streetnek? ä ¢rdeklûd´m, mire halÀlra r´h´gi magÀt.
ä Ilyen müveltek a magyar h´lgyek?
ä Nem, dehogy ä dadogom ä, de Perry Mason urat ismerik.
HÀt ez lezajlott, s a t¢li szekr¢ny tetej¢re hajÁtom a kalapot. S rohanunk vissza Szent-
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endr¢re, ki kell szuszognunk magunkat, Acz¢l titkÀrnûje ÃjbÂl jelezte, hogy f¢l kettûre
jelentkezz¢k nÀla a Miniszt¢riumban k¢t nap mÃlva, bemutatni az angol meghÁvÂlevelet.
ä UtÀna mÀr nem megyek vissza a KiadÂba ä szÂl vissza Pista a kapubÂl ä, j´v´k ki
egyenesen, mit kell kihozni? Tejet?
De mÀr mÃlik a d¢lutÀn, ¢s nem j´n. Alkonyodik is. Pedig mÀr hosszÃ a nap, jÃnius
tizenhatodika van, m¢g majdnem egy h¢tig egyre nû az esti f¢ny. °s ¢jszaka van mÀr,
¢s Pista nem j´n. Itt mÀr csak egyetlen magyarÀzat lehets¢ges. Hiszen m¢g a Standard
fûn´k¢nek a mit sem tudÂ titkÀrnûj¢t is letartÂztattÀk annak idej¢n, igaz, ennek mÀr
h¢t-nyolc ¢ve, ¢s most az ´tvenhatosok vannak soron, egy csomÂ ÁrÂ b´rt´nben ¡l. °s
erre bumm, egy ilyen angol meghÁvÀs, de nem szabad erre gondolni. HÀt mi a fen¢re
gondolhatn¢k? °s most felrobban a mellemben egy szÀztonnÀs bomba, ¢s v¢gigvÀgÂdok az Àgyon. Nem tudom, mennyi idû telt el, de hirtelen elûttem Àll Pista, r¢szeg,
zokog, ´k´llel fenyegeti az egeket, Istent, a vilÀgot ä ilyennek sem lÀttam m¢g soha.
HÀt igen, csak egy ¢v mÃlva tudtunk elindulni AngliÀba, elûbb m¢g ki kellett hevernem az infarktust, a hivatalok packÀzÀsait, de arrÂl a jÃniusi naprÂl, amint lehetett,
mÀr beszÀmolt Pista, ¢s egy nappal k¢sûbb az MTI is.
ä Acz¢l hÀromnegyed ÂrÀig vÀratott az elûszobÀjÀban, mintha egy miniszter lenne
k¢nytelen egy tyÃktolvajt fogadni, rÀm se n¢zett, csak bÂlintott, ¢s kinyÃjtotta kez¢t a
lev¢l utÀn. °n meg h¡ly¢n ´rvendeztem neki: No mit szÂlsz? ý csak visszadobta nekem a levelet, s csak annyit szÂlt:
ä HÀt ez rettenetes! Ne is besz¢lj¡nk rÂla, majd hÁvatlak mÀskor.
°n meg erre ¡v´lteni kezdtem, mindent ´sszevissza, hogy ez MagyarorszÀg dicsûs¢ge, nem az eny¢m, boldogsÀgrÂl, utazÀsrÂl, megtiszteltet¢srûl, ¢s hogy kicsoda û voltak¢ppen, aki erre Ágy reagÀl, ¢s nem tudom, hogyan ker¡ltem ki, r¢mlik, hogy egy
kedves nû megitatott ¢s kikÁs¢rt. Elrohantam Cipihez, velem j´tt tanÀcsot k¢rni GÀl
PistÀhoz, hogy mit csinÀljak most, s û tudta. Mindent tudott. Tudta, hogy aznap reggel
´lt¢k meg Nagy Imr¢t. Acz¢l joggal ijedt halÀlra. Bizonyosan û is csak utÂlag ¢rtes¡lt,
s m¢g nem tudta feldolgozni. AztÀn leittuk magunkat Cipivel a Z´ldfÀban, ¢s taxin
j´ttem ki, hajnalban.
Angliai utazÀs ilyen ¢vek utÀn, istenem. Pista mÀr sz¢d¡lten jÀr a vÀrosban, 1947-ben,
tizenk¢t esztendeje, hogy utazott, ´mlik belûle a vers, boldog. Pedig Acz¢l, mikor alÀÁrja az enged¢lyt, m¢g egy utolsÂ intelmet is megereszt: ä Nem f¢lsz, hogy PiroskÀt a
tengeren fogod eltemetni? Amilyen romantikus ûr¡ltek vagytok, m¢g talÀn ´r¡ln¢tek
is neki?
HÀt persze. °n biztosan ´r¡ln¢k. Irigyek az istenek, fizetni kell minden¢rt: àSzÁvedben hordod, hiÀba vigyÀzunk, kilesi minden ¢rver¢sedet... Nem lesz mÂd lerÀznunk vasÃton, sem hajÂn a v¢gzetet.Ê
Anank¢ kicsit elfordÁtotta most a fej¢t. JÂ, jÂ, csak vÀrjatok, majd. Most csak a f¢lelem ¢s az a sz´rnyü ¢rz¢s, hogy a folyton cigarettÀzÂ v¢kony lÀny most egy Âvatosan
mozgÂ testes asszonysÀg, aki m¢g nem mer rÀgyÃjtani, ¢s az orvosa nem engedi rep¡lûg¢pre ¡lni, hiÀba hadakozunk, nem vÀllalja a felelûss¢get. Minden hatÀron rÀnk
bÀmulnak, v´r´s Ãtlev¢llel utazunk, 1959 mÀjusa van.
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HÀlÂkocsi ¢s Pista aggodalmas fejledugÀsa a felsû ÀgybÂl: àMit ¢rzel? JÂl vagy? Rendes
a pulzusod?Ê Amiens-ben lesz reggel, a francia vasutasok ¢ppen Ãgy lÂbÀljÀk a lÀmpÀt,
kalapÀcsot, mint a magyarok, s a sz¡rke vonatreggelen ÀtvilÀgÁt a trikolÂr. Amiens ä
honnan ismerûs? Dumas, persze. Calais! HÀborÃ ¢s reg¢ny nek¡nk most itt minden.
Itt a legkeskenyebb a àRuhaujjÊ csatorna, hiszen idevÀrtuk a partraszÀllÀst annak idej¢n, ¢s mennyire vÀrtuk! AztÀn a komphajÂ, a Ferry. Itt mÀr vend¢gek vagyunk, Anglia vend¢gei. Ijesztgettek is eleget az Immigration Officerrel, aki, ha Ãgy lÀtja jÂnak,
nem engedhet be, visszak¡ldhet, a Sziget v¢dekezik. De nekem fekvûsz¢ket hoz a fed¢lzetre, s k¡l´n k´zli a pinc¢rrel, hogy Anglia magyar vend¢gei vagyunk, s faljuk az
´tÂrai teÀt ä a feket¢n sürüs´dû ¢g alatt a painsz¡rke vÁzen bukdÀcsolÂ hajÂ k¢ts¢gtelen¡l a Boldogok Sziget¢re visz a TrisztÀnbÂl, ¢s Dover sziklÀi feh¢rek, hÀt minden
igaz, amirûl annyit ÀbrÀndoztam ez alatt a f¢lig kÂrhÀzban t´lt´tt ¢v alatt, hÀt eljutunk
odÀig? Igen. Az Àtkelû hajÂ tisztje Àtad a doveri vonat kalauzÀnak, vagy ÀllomÀsfûn´k
vagy vÀmos, nem tudom, mindenesetre vasutas, aki ¢rdeklûdik, hogy milyen volt az
Àtkel¢s. BÁrjuk a tengert? Ma, Ãgy mondjÀk, àdurvaÊ volt. Nem innÀnk esetleg valamit? Csak ´nnel ä mondja Pista ä, a vasutas kitÀtja bÀmultÀban a szÀjÀt, persze egy
szÂt sem ¢rtek abbÂl, amit hadar, azaz dehogy hadar, aprÂkat ny´g az orra alatt, s egy
tÀlcÀn kekszet meg nagy kanna teÀt hozat, valÂban vel¡nk iszik, ´nti bele a teÀt a fura
nyÃlfejibe. Gy´ny´rü z´ld vonat fut vel¡nk, gy´ny´rü z´ld mezû mellett, a hÀzaknak
mintha ¢gre tÀrt ujjaik lenn¢nek, a sziklaszÁnü ¢s v´r´sesbarna hÀzakbÂl rengetek k¢m¢ny nyÃlik ki, rÂzsaszÁnüek vagy barnÀk, ¢s mint a hÂkupacok alszanak a z´ld mezûn
a feh¢r birkÀk, az istennek se mozdul egyik se. Az esû szemerk¢l, de valahogy barÀtsÀgosan. Istenem, milyen z´ld lehet írorszÀg, ha mÀr Anglia ilyen z´ld, sÂhajtja a telhetetlen Pista.
A ViktÂria pÀlyaudvarra ¢rkez¡nk, s m¢g le se kecmerg¡nk a vonatrÂl, mÀr hevesen
integet egy szûke h´lgy, tÀbla a kez¢ben, Mr. ¢s Mrs. Vas Budapestrûl. ý a guide-unk
(dada az ostoba idegenek mellett). Magyar szÀrmazÀsÃ, n¢met¡l besz¢lû angyal, k¢t
magyar szÂt tud, amire viszont nagyon b¡szke, gyerekkorÀbÂl eml¢kszik rÀjuk: àMargitkaÊ ¢s àT´rpeÊ, az elûbbi a sajÀt neve, utÂbbi a pÂnilovÀ¢ volt. Hat¢ves kora Âta ¢l
AngliÀban, n¢metäangol idegenvezetû. çmulva ¢szlelem, hogy a ViktÂria pÀlyaudvar
sehol sem lyukas, tetej¢n se, oldalÀn se, ¡vegtÀblÀi se, s rengeteg hordÀr ny¡zs´g, jut
mindenkire biciklihajtÀsÃ csomagkocsi, ¢s senki se tolakszik, ¢rdekfeszÁtû. A vÀmon
egyszerüen Àtr´ppen¡nk, pedig az elûtt¡nk l¢vû, IndiÀbÂl hazat¢rû, angolnÀl angolabb f¢rfit ¢ppen csak hogy meztelenre nem vetkûztetik, annyit vacakolnak vele. Ami
elsûnek elbüv´l benn¡nket, az a taxi. K¢ts¢gtelen¡l hajÂkofferek, de m¢g elefÀntb¢bik
fuvarozÀsÀra is alkalmas, tÀgas; lehajthatÂ kis ¡l¢s is van benne, s a taxis nem morog,
nem csal, ¢s nem tesz Ãgy, mintha nem ¢rten¢, hova igyeksz¡nk, ¢s a taxi fekete. A
hotelunk a Green Park melletti St. Ermin ä ki a fene lehet. LakosztÀlyunk van, fogadÂszoba, hÀlÂszoba, nekem piros, PistÀnak z´ld f¡rdûszoba, nehogy az isten¢rt ´ssze
talÀljunk veszni a sorrenden. A sofûrnûnek gy´ny´rü a kesztyüje, teteje hÀlÂ, a tenyere
bûr, m¢g nem lÀttam ilyet. K´zli, hogy û visz benn¡nket minden mÀsodik nap, a vÀltÂpÀrja is nû, v¢gtelen kedves, ûk fuvaroznak a megbesz¢lt program szerint, vagy, term¢szetesen, ahovÀ parancsoljuk, ugye. De engem m¢gis a reggelizûterem ragad el
legjobban. Ugyanis a Government amilyen gavall¢r a k´zleked¢s ¢s a lakÀs ter¢n, anynyira takar¢koskodik, Ãgy lÀtszik, az ennivalÂval. Mert ¢n mint feles¢g àbed and
breakfastÊ-re vagyok meghÁva. Pista kap eb¢det, vacsorÀt ott, ahovÀ viszik ä mÀrpedig
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mindennap viszik televÁziÂba, parlamentbe, egyetemre, ÁrÂtalÀlkozÂra, s ¢n nem mindig mehetek vele. Persze ez Ãgy t´rt¢nik, hogy az elûzû napon vagy Roger, Margitka
vÀltÂpÀrja, vagy maga Margitka megbesz¢l¢sc¢dulÀt nyÃjt Àt: vÀrja az illetû int¢zm¢ny
Mr. Vast, a kocsi tÁz hÃszkor a hotel elûtt lesz az aznapra esû guide-dal. Vid¢ki utakra,
tÀj- ¢s tengern¢z¢sre a sofûr Mrs. Vast is viszi.
SzÂval a reggelizûterem legalÀbb szÀzasztalos, s valamennyi falÀn hatalmas hajÂk dÁszelegnek (freskÂk persze), amint az Empire legcsodÀlatosabb tÀjai fel¢ igyekeznek
k¢k tengeren, habzÂra felfÃjt hullÀmokon. °s ¢tlap van a reggelihez, ¢s minden asztalon k¡l´n elektromos pirÁtÂstartÂ, ha kifogy, csak feln¢zek a pinc¢rre, szÂlnom sem
kell, hoz mÀsikat, tele. A pirÁtÂs hÀromsz´gletü. Gy¡m´lcsl¢, zabpehely, kukoricapehely, n¢gyf¢le tojÀsk¢szÁtm¢ny, vaj, m¢z, marmelade (a narancsdzsem k¡l´n neve),
jam, v¢g¡l friss gy¡m´lcs. K¡l´n rost¢lyon n¢hÀny melegtÀl, gyanakodva nem k¢rek
belûle. Igyekszem annyit enni, hogy eg¢sz napra el¢g legyen, de ez, sajnos, lehetetlen.
Mert egyetlen reggelit sem tudunk zavartalanul v¢gigenni. Ugyanis az asztalok k´z´tt
lehajtott fejjel k´zlekedû pinc¢r egyfolytÀban suttogja, mintegy ´nmagÀnak, az isten¢rt, nehogy zavarja a t´bbieket: four, four, seven. A szobÀban ugyanis nincs telefon,
ne zavarjÀk az embert, ugye, ha visszavonul, legyen csak ott a hallban n¢gy k¡l´n f¡lke,
kettû a k¡lf´ldi hÁvÀsokhoz. A four, four, seven n¢gyszÀznegyvenh¢t, a szobÀnk szÀma,
a kiszakadt, kiszaladt hazÀnkfiai hÁvnak, szeg¢nyek k¢t ¢s f¢l ¢ve nem tudnak otthonrÂl semmit. °s most lÀtni akarnak benn¡nket, mindent tudni, talÀlkozni gyorsan,
gyorsan, r´gt´n, hiszen ¢rthetû, de pont reggeli alatt! Mert k´zben azt hiszik, hogy
v¢gezt¡nk, ¢s leszedik az asztalt, reggelit csak tÁzig adnak. TÁz Âra hÃszkor viszont j´nnek PistÀ¢rt, megmondjÀk, mikorra hozzÀk vissza, rendszerint k¢sû d¢lutÀn, s ¢n addig kedvemre bolyonghatok Londonban egyed¡l. Gyalog persze, nem pazarolhatom
a vel¡nk adott tenger p¢nzt. Alf´ldi juhÀszkutya´szt´n´mnek hÀla nagyszerüen tÀj¢kozÂdom Londonban. Pedig a Temz¢re nem szÀmÁthatok, itt nincs jobb part, bal part,
a folyÂ Ãgy kacskaringÂzik, mint egy hajdani huszÀrdolmÀny zsinÂrja. De ¢n ¢rzem
az ¢gtÀjakat, nem mintha s¡tne a nap, de az¢rt valahogy Àtdereng a szitÀlgatÂ esûnk´d´n, s mutatja, merre van a merre, a St. Ermin p¢ldÀul a parttÂl nyugatra esik.
Bolyongok hÀt, ¢s ¢hes vagyok.
A hoteltÂl nem messze kicsi piacra bukkanok, d¢lig van nyitva, meglepûen patyolattiszta ¢s jÂformÀn n¢ptelen. Gy¡m´lcs, z´lds¢g, k´zt¡k egy csomÂ, amilyent sosem
lÀttam, kis hals¡tû- ¢s krumplis¡tûk¢szs¢g. °s az eladÂ nem szÂl egy kukkot sem, esz¢be sincs kÁnÀlni az Àrut, s a nûi eladÂkon tiszta feh¢r k´t¢ny, lehet, hogy csak ebben
a negyedben ilyen? °s most Ãjabb eszm¢letlen ´r´mhullÀm ´nt el. A kupacokba tüzve
kis fekete tÀblÀkon kr¢tÀval az Àrak ¢s egy nagy D. Egy font banÀnt k¢rek (kb. f¢l kilÂ),
ennek a tÀblÀjÀn van a legkisebb szÀm, D 2 ¢s 1/2. S hirtelen majdnem rÀborulok az
aranyszÁnü halomra. öristen, hÀt persze: denarius. HÀt elj´ttek, ide is elj´ttek a rÂmaiak, hogyne j´ttek volna, ItÀliÀbÂl Àtmentek az alemÀnok f´ldj¢n, GalliÀn, hajÂra szÀlltak a àRuhaujjÊ csatornÀn, s kik´t´ttek BritanniÀban, Londinium ¢s bretonok ¢s britek ¢s piktek, ugyan hogy festhettek a L¢giÂk caligÀban ¢s tunikÀban ezen az ¢ghajlaton, hogy bÀmulhattÀk ezt a z´ld-sz¡rke tÀjat. °s csak a denarius maradt, sestertius
nem? Meg a tizenkettes szÀmrendszer, amiben t¡st¢nt kiismerem magam, Pista ûszinte d´bbenet¢re, ¢n fizetek ¢s szÀmolok, ez ¢rdekesebb, mint az unalmas tÁzes szÀmrendszer, amit mindig elt¢vesztek, ¢rdekesebb a font, a shilling, a f¢lkorona ¢s a
penny. A denarius. Meg sem fordult a fej¡kben a denariust pennyre vÀltoztatni, k´ztu-
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domÀsÃ, hogy a D pennyt jelent, hÀt m¢rt ÁrnÀk ki p-vel? Ha jÂl eml¢kszem a latin
szerzûkre, a britek k¢kre festett¢k magukat csatÀzÀs k´zben, ezt az¢rt elhagytÀk. °s
az is eszembe jut, hogy AngliÀban nem kellett elt´r´lni a jobbÀgysÀgot. Megszünt ä
¢szre sem vett¢k, mikor, magÀtÂl. Gondolom, az¢rt annak is szerepe volt a dolgokban,
hogy ha nem tetszett nekik a kirÀlyuk, hÀt levÀgtÀk a fej¢t. °rdekes n¢pek (funny
people), ezt persze ûk mondjÀk mirÀnk.
Az egy font banÀnt olyan vilÀgosbarna, sima, kellemes papÁrbÂl k¢sz¡lt zacskÂban
nyÃjtjÀk Àt, hogy szÀmos magyar festû cigÀnykereket hÀnyna ´r´m¢ben, ha ilyen
anyagra dolgozhatna. Megyek vissza zsÀkmÀnyommal a hotelba, angol eb¢didû van,
¢s helyet foglalok hÀlÂszobÀnk egyik csudÀlatosan k¢nyelmes karossz¢k¢ben, s ÀhÁtattal kezdem hÀmozni a banÀnt, ami itt a legk´z´ns¢gesebb, legolcsÂbb gy¡m´lcs, de
otthon az ifjabb korosztÀly nemigen ismeri.
°s most cs´rren a zÀrban a kulcs, ¢s nyÁlik az ajtÂ. Csak az¢rt nem akad a torkomon
a banÀn, mert r¢m¡letemben kÀsÀvÀ markolom azt, amit ¢ppen be akartam kapni.
A benyitÂ szobalÀny is dermedtre r¢m¡l ä Miss Marple ifjÃkorÀbÂl itt maradt, ropogÂs kartonruhÀjÃ, csipk¢s bÂbitÀjÃ szobalÀny, s iszkolna kifel¢, de nem fordÁthat
ugyebÀr hÀtat, m¢g ha d¢lben ¢s lÀthatÂ büntudattal banÀnt zabÀlÂ pÀria is az illetû
vend¢g ä tehÀt hÀtrÀlva ¢ri el az ajtÂt, k´zben mekeg, mekeg:
ä Maam... maam, maam... sorry, maam.
Teljes gyÀszlepl¢vel elborÁt a sz¢gyen. A szeg¢nys¢g let¢phetetlen sz¢gyene. Csak
rem¢nykedni lehet, hogy a szobalÀny azt hiszi, vegetÀriÀnus vagyok, vagy fogyÂkÃrÀzok, s az¢rt nem megyek le az ¢tterembe, jaj, istenem, ¢des hazÀm, micsoda sz¢gyent
hoztam rÀd, mintha valaki a Ritzben potyÂkaszilvÀt falatozna ÀtÀzott papÁrzacskÂbÂl.
Most meglehet a v¢lem¢nye a titokban falÂ szeg¢ny barbÀrokrÂl, hÀt igazÀn tudhattam
volna, hogy szobalÀnynak, emeleti szobaasszonynak kulcsa van minden szobÀhoz.
Igenis van kulcsa, ¢s hasznÀlja is.
öjra nyÁlik az ajtÂ, s benyomul egy hatalmas tÀlca, ez¡sttÀlca, legalÀbbis annak n¢z
ki, ÂriÀsi teÀskanna, vajas keny¢r, cukrÀszs¡tem¢ny, valami pogÀcsa vagy fÀnkf¢le ¢s
k¢t z´ld alma. JÂformÀn eltünik alatta az elûbbi szobalÀny, kerekszappan-arca maga
a mosoly, ¢n nem tudom, milyen arcot vÀghatok, ÂriÀsi erûfeszÁt¢sembe ker¡l, hogy
visszanyeljem a sÁrÀst.
ä Egy kis tea, asszonyom ä ¢s les¡t´tt szemmel kihÀtrÀl a szobÀbÂl, mire utÀnaugran¢k, mÀr csak a k´zeli lift zÃgÀsa hallatszik.
A BBC-bûl hazafuvarozott PistÀnak elmes¢lem az ¢gbûl hullott teÀt, û meg elmes¢li,
hogy technikai felszerel¢sek ¢s k¡l´nf¢le munkafolyamatok kibogozhatatlanul sürü
erdej¢n hurcoltÀk kereszt¡l, amibûl egy kukkot sem ¢rtett (mi m¢g csak hÁr¢t hallottuk
a televÁziÂnak). Az eb¢dlûben viszont egy tucat professzor gyÀmolÁtotta, k´z¡l¡k egy
mindenÀron az angol t´rt¢nelmet Âhajtotta megismertetni vele diÂh¢jban, s besz¢d
k´zben hirtelen nem jutott esz¢be valamelyik kirÀly feles¢g¢nek a neve.
ä His queen... ´´´ ä pattintott az ujjÀval idegesen.
ä Henrietta? ä segÁtette ki az udvarias Pista halkan, s a professzor rÀbÀmult, s t¡st¢nt
vilÀggÀ k¡rt´lte a magyar ÁrÂk, jeles¡l Mr. Vas f¢lelmetes tÀj¢kozottsÀgÀt. HÀt hÀla
istennek û kik´sz´r¡lte az ¢n csorbÀmat is. Az eb¢d k¡l´nben ä Pista szerint ä katasztrofÀlis volt, s a szoba tele a professzorok esernyûivel, de sebaj, holnap visznek mind a
kettûnket Oxfordba, ¢s ä mondja habozva ä talÀn nem Àrtana, ha megn¢zn¢d, megj´tt-e mÀr az a p¢nz, amit Besnyûtûl vÀrsz AmerikÀbÂl, Ãgy szeretn¢k legalÀbb egyetlen
k´nyvet venni Oxfordban. M¢gis, tudod...
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A bank, ahovÀ az AmerikÀban ¢lû r¢gi barÀtnûm, Besnyû Magda k¡ld ´tven dollÀrt,
a Sz¢napiacon (Haymarket) van. Nem, a p¢nz m¢g nem j´tt meg.
ä Meg fogja kapni? ä ¢rdeklûdik a sÃlyosan asztalra teh¢nkedû, teljesen k´z´mb´s,
t¢sztaarcÃ tisztviselû, s az Ãtlevelemet n¢zi.
ä A barÀtnûm ajÀnd¢ka ä ny´g´m ä, azt Árta, ide k¡ldi az American Express haymarketi fiÂkjÀba.
ä Akkor ¢n kifizetem ä babrÀlja az Ãtlevelemet az ember ä for your responsibility. Ha
nem j´n meg, amÁg itt tartÂzkodik, vissza kell fizetnie. K¡l´nben t´bb¢ nem engedj¡k
be. Ism¢tlem: for your responsibility.
AtyaÃristen. Sok-sok ¢ve nem ¢reztem magamat embernek, aki nemcsak felelûs az¢rt,
amit kimond, de hisznek is neki. IgazÀn rÀm f¢rt. AngliÀban vagyok, Magna Charta.
ä ögy kell annak, aki utazik ä nevet rÀm egy kedves barÀtnûm barÀtnûje m¢g Pesten,
indulÀs elûtt, ¢s egy ÂriÀsi koffert z´kkent el¢m ä Ãgyse te viszed, neh¢z, tudom, de
p¢nzt is tudsz szerezni attÂl, akinek Àtadod, ¢n hagytam nÀla m¢g k¢t ¢vvel ezelûtt.
Most megÁrtam neki, hogy ki vagy, ¢s segÁtsen, adjon neked abbÂl, amivel nekem tartozik, jelentkezz¢k nÀlad. Mert az çllambÀcsi ´t dollÀrjÀval nem sokra m¢sz odakint.
ä Four-four-seven ä suttogja a pinc¢r reggelin¢l, s d¢lutÀn megjelenik Barbara egy
halom rÂzsaszÁnü, kerek fejü rÂzsÀval, f¡l´n fogja a koffert, igen, Àtadja az illetûnek,
szÁvesen. De hogy p¢nzt adjon nekem? Hogy k¢pzelem? Ilyen csalÂ vagyok, ilyen hazug? Sosem hagyott ûnÀla a h´lgy egy krajcÀrt se. Nem sz¢gyellem magam? Anglia
jogÀllam, nem kommunista birkanyÀj.
Megd´bbenve dadogom, de hiszen Ilonka mondta, ¢s hÀt a koffert is û k¡ldi, hÀt
mi¢rt hazudn¢k, hÀt hogy is meri felt¢telezni...
ä Mert a magyarok mindenre k¢pesek ä fÃj rÀm Barbara, mire nem tehetek mÀst,
elnevetem magam.
ä LÀtom. BorcsÀm, igazad van. Te is magyar vagy. No, eredj innen, gyorsan.
Ezer ¡zenet, ezer megbÁzÀs, a lapos kiselemtûl kezdve gyÂgyszerekig ¢s jaj, csak egy
negyed font teÀig, Ridgeway ¢s Earl Grey, drÀgÀm. °s a jÂisten Àldjon meg, vidd el a
kislÀnyomnak a b¢rmalÀncÀt ¢s a kedves pulÂver¢t, nem neh¢z, ugye megteszed. °s
hozzÀl nekem ScholltÂl tyÃkszemtapaszt, az igazÀn csak pÀr fill¢r. Nekem egy kisollÂt!
Menj el a Selfridgesbe, ott kapsz olyan Ãj golyÂstollat, tudod ä
ä GyurikÀm imÀdja a sÂs s¡tem¢nyt, amit ¢n csinÀlok, ugye, elviszed neki? Majd û
¢rte megy a hotelotokba, csak hÁvd fel, mert messze lakik, szeg¢nyk¢m. ögy szereti,
¢s olyat nem csinÀl neki senki, csak a mamÀja.
GyurikÀt utoljÀra ´t¢ves korÀban lÀttam, egy Szent IstvÀn k´rÃti K´z¢rtben harapott bel¢ a lÀbamba, mialatt sorba Àlltam tojÀs¢rt. àAzt jÀtssza n¢ha, hogy û kutyaÊ,
mosolyog az anyja, mellettem Àll a sorban. HÀt hogy utasÁthatom vissza ennek a
disszidÀlt Àlkutya anyukÀjÀnak ¢s egy n¢pszerü, kedves ¢s term¢keny prÂzaÁrÂ feles¢g¢nek a k¢r¢s¢t, aki egy teli cipûdobozt nyÃjtogat fel¢m esdekelve. S most itt van Gyurika, ¢s szerintem nem sokat vÀltozott harapÂs kora Âta.
ä NahÀt ez az anyu! ä morogja, egyÀltalÀn nincs meghatva, egyetlen darab s¡tem¢nyt se dug a szÀjÀba, ahogy felt¢pi a gondosan Àtk´t´tt dobozt, ki´nti a tartalmÀt
az asztalunkra ä piramis ä, s kihalÀsz belûle egy herendi porcelÀnfigurÀt ä k´sz ä szÂl
oda foghegyrûl, zsebre dugja, s mÀr kint is van a szobÀnkbÂl, a s¡tem¢nyt pillantÀsra
se m¢ltatja. A figurÀt nem emlÁtette volt az anya, emlÁtette ellenben a k´vets¢gen ka-
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pott tÀj¢koztatÂ egyik passzusa: mi az, amit tilos bevinni a szigetre. çllatot, virÀgot ¢s
gy¡m´lcsmagot, herendi porcelÀnt ¢s italt. °s ha ezt a vÀmon ¢szreveszik? M¢gis becsaptam AngliÀt, hiÀba bÁzott bennem az a bizonyos t¢sztak¢pü Ãr az American Expresszn¢l. (A p¢nz term¢szetesen megj´tt harmadnapra.) HalÀlra sz¢gyellem magam,
s nemcsak egyetlen alkalommal, s nemcsak egyetlen okbÂl. Errûl Cs. SzabÂ LÀszlÂ is
mes¢l majd egyet s mÀst. Cs¢, a legendÀs Cs¢, akivel a Piccadilly ¢s a Regent Street
sarkÀn van randevÃnk. Pista ¢s û Ãgy rohannak egymÀshoz s Ãgy ´lelkeznek, hogy
Margitka, angliai nevel¢s ide vagy oda, a keze fej¢vel nem gyûzi t´r´lgetni potyogÂ
k´nnyeit, pedig Cs¢ magyarul dadogja, akadozÂ nyelvvel:
ä HazulrÂl j´ttetek, hazulrÂl j´ttetek egyenesen? ä ý tizenk¢t ¢ve, hogy elment, de
errûl most nem esik szÂ.
(Csaknem hÃsz ¢v mÃlva ¡l¡nk a K¢pzûmüv¢szeti FûiskolÀn, az elûadÂterem dugig
van, s l¢pcsûk´n sürü fecskesorban ¡lnek a diÀkok, Cs¢ elkezdi az elûadÀst ä folytatja
inkÀbb:
ä Amikor utoljÀra besz¢lgett¡nk, azzal fejezt¡k be, hogy a g´r´g´k Ãgy ¡lt¢k k´r¡l
az °gei-tenger szigeteit, k´r´s-k´r¡l v¢gig, mint a b¢kÀk. Az a kultÃra tehÀt...
UtoljÀra 1947-ben fejezte be ezzel az elûadÀsÀt. Akkor ¢n is a l¢pcsûn ¡ltem, most
az elsû sorban ¡l´k, nem az EurÂpai IskolÀsokkal, hanem PistÀval, a mikrofonosok
mellett. °s szÁvbûl irigylem a l¢pcsûn ¡lû gyerekek mohÂ, tÀgra nyÁlt arcÀt.)
ä HolnaputÀn nÀlunk vacsorÀztok, akkor besz¢l¡nk, most csak lÀtni akartalak. Holnap Oxfordba mentek, egy barÀtom fogad majd, professzor. RadnÂtit fordÁt, segÁtsetek neki.
Oxfordban t´k¢letesen angol Ázü sz¢l fogad, az a sz¡rke sz¢l, ami mÀr a hajÂn jelentette magÀt, sÂs ¢s kem¢ny, de valahogy m¢gis a friss zÀpor illata van eldugva benne. Leng a sz¢lben Oxford, lengenek a nÀlunk m¢g nem is lÀtott kockÀs sportszatyrok,
mindenki biciklin k´zlekedik, a diÀkok-professzorok fekete klepetusa is csattog ¢s repked, ahogy vÁgan karikÀznak a sürü sÀrgaviola-illatban, birkaszagbÂl birkaszagba ä a
koll¢giumok szagÀba. A sÀrga viola angol neve wallflower, falvirÀg, persze, ebben a sz¢lben a falakhoz simulva virÀgzik iszonyÃ t´megekben, ¢s fonÂdik egymÀsba az illat ¢s
a szag, a hÂfeh¢r, fekete favÀzukat kimutatÂ hÀzak t´v¢ben. Sz´rnyü drÀga lehet a
Shakespeare Hotel, minden szobÀnak Shakespeare-bûl vett neve van, engem kicsit
elszomorÁt, hogy a mienk Ninnie sÁrja, de Pista vigasztal, szerelmesek talÀlkozÂhelye
ez, hiszen tudod. M¢gis, ¢n jobb szeretn¢k inkÀbb Puckban lakni. T. professzor, aki
harsÀny àjÂ napot, hogy tetszik ittÊ-tel fogad, csakugyan tud magyarul, egyedi darab.
Mindenekelûtt teljesen barna. Szeme-haja-arca is, ¢s csodÀlatosan besz¢l, fura mÂdon
a hangsÃlya is jÂ.
ä ¹n neve mi, Mrs. Vas?
ä Piroska ä mondom ä, Scarlett, Priscilla, nem tudom, nagyon magyar.
ä Piroska? ä hibÀtlanul ejti. ä LeÀnya ´n´k r¢gi szent kirÀlyÀnak, LÀszlÂnak. Az
eny¢m Godofr¢d ä k´zli b¡szk¢n.
No ezzel megvolnÀnk, Godofr¢d. Micsoda rem¢nytelen dolog a nyelv, a fordÁtÀs.
Sz´rnyü. De az¢rt nekifogunk teljes erûvel RadnÂtit bogozni, a mesebeli vacsora k´zben, amit egy iszonyÃ drÀga vend¢glûben ad nek¡nk. BirkaszagrÂl szÂ sincs. Csak ¢n
mindig Àmulatba esem azon az angol szokÀson, hogy ev¢s elûtt mindig pici briÂst ¢s
vajat esznek ä mintegy mell¢kesen kapjÀk be aperitif utÀn, leves elûtt. Oda van k¢szÁtve
minden terÁt¢khez, mint a sÂ-, borstartÂ ¢s a fogpiszkÀlÂ.
°s most hirtelen itt van MiklÂs, itt, Oxfordban, a v¢kony arca, a nagy szarvasszeme,
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loboghatna rajta a fekete Oxford-klepetus, illene rÀ. Mert Godofr¢d persze mindent
tudni akar, Pista olyan szÁvesen besz¢l rÂla, k´zben idûnk¢nt a szem¢t el´nti a k´nny
ä hogy ´r¡lne MiklÂs! Godofr¢d Ãgy figyel, Ãgy hallgat, Ãgy k¢rdez, ¢s Ãgy nem k¢rdez, t´k¢letesen Ãgy, ahogy kell. De mi csak erûlk´d¡nk, folyton azt ¢rzem, hogy nem
¢rtheti, hogyan is ¢rthetn¢ ezt az eg¢szet vagy azt a mozdulatot, ahogy MiklÂs megÀll
az ajtÂban, megsimÁtja a cicÀm fej¢t; nem megyek be, bÃcsÃzni j´ttem, m¢g sokfel¢
megyek. Persze hogy csak a versei vannak itt, de ez û maga, ¢s mindig a vers volt neki
a legfontosabb.
ä Sz´sz´ske ä k¢rdi Godofr¢d ä, az a szûk¢bûl j´n? (Hogy piros a pipacs, a sz´sz´ske
szÀra z´ld.) ä Nem, nem a szûk¢bûl ä mi a sz´sz? Rem¢nytelen, pedig lerajzolom neki
a pipacsszÀr parÀnyi szûrt¡sk¢it ä puha ä mondja Pista, mutatja a kez¢vel, az ujjaival
is. ä Pardonne ä mondja Godofr¢d, Ágy, e-vel, s most û is eltakarja egy percre az arcÀt.
M¢rt nem a lakÀsÀra hÁvott, ott jobban lehetne dolgozni, bizonyosan van szÂtÀr,
magyar is, angol is ä az û hÀza az û vÀra? Nem enged be az otthonÀba, muszÀj neki
ilyen drÀga vacsorÀt adni vend¢glûben? De Ãgy lÀtszik, tudja, hogy igazÀn dolgozni
nem lehet ev¢s k´zben.
ä KÀv¢t szobÀban ä mondja, s hirtelen visszavisz benn¡nket Dickens ¢s Thackeray
idej¢be, egy k¡l´n kis szobÀban tüz ¢g a kandallÂban, hideg a mÀjus, fagyosszentek
vannak, ûk angolul fekete t¡sk¢sszenteknek hÁvjÀk, mint kider¡l. A pinc¢r ide, a k¡l´nszobÀba hozza azt az iz¢t, amit ûk kÀv¢nak tisztelnek, s az uraknak valami borf¢l¢t,
lÀtom Pista arcÀn a komoly elismer¢st, ¢n nem k¢rek.
àA hold ma oly kerek.Ê BuzgÂn magyarÀzom, hogy a kerek nem g´mb´lyü, ahogy
û gondolja, s hogy mi a àmeredek ÃtÊ, itt nincs mit tenni, rajzoljuk, mutatjuk, prÂbÀljuk szinonimÀzni, sz´rnyü neh¢zs¢get okoz az àaraszolvaÊ ä nem biztos, hogy az araszolÂ hernyÂ, amit rajzolok, angolul is araszolÂ, a magyar arasz AngliÀban lehet, hogy
k¡l´n m¢rt¢k, inch?, s v¢g¡l is isten tudja, milyen Àramba siker¡l bekapcsolÂdnia, de
meg¢rti, ahogy Pista mondja, ¢s ¢n mutatom ¢s rajzolom, hirtelen felragyog az arca.
ä °rtem, finom, k¡l´n´s szÂ, ¢s a term¢szetbûl, ugye? Hü lenni akarok.
ä °n is ä mondja Pista, s a k¢tf¢le szeme megint csupa k´nny. K¢sû ¢jszaka van,
mire befejezz¡k, Godofr¢d valami csudÀlatos autÂn, amirûl fogalmam sincs, hogy a
legÃjabb vagy a legr¢gibb divatÃ-e, hazavisz a hotelba, s rÀzza-rÀzza Pista kez¢t, ¢s: ä
JÂ ¢jt, kirÀly leÀnya, jÂ ¢jt, k´ltû ä mondja, s a biztonsÀg kedv¢¢rt hozzÀteszi: ä Good
night, duchess, good night, poet.
Lefeksz¡nk Ninnie sÁrjÀban, ¢s bûg¡nk egy sort MiklÂs¢rt.
Magyarul se szeretek hazudni, angolul meg nem is tudok. Siker¡l is megalapozni
humorista voltomat mÀsnap, a reggelin¢l, ahol m¢g megjelenik bÃcsÃzni Godofr¢d s
vele k¢t nûnemü orientalista, akik magyar szÂt akarnak hallani. Elmondok nekik We´res Sanyit, Aranyt, egy kis J¢kelyt ¢s JuhÀszt, aztÀn valamennyi prÂzai sz´veget, amit
¢ppen tudok kÁv¡lrûl, T´m´rk¢nybûl.
ä A doktor Ãr is mondjon egyet ä k¢rnek engem, Ãgy lÀtszik, nem mernek egyenesen hozzÀ fordulni.
ä Nem doktor a f¢rjem ä mondom, mire rÀm bÀmulnak.
ä ñ, persze, professzor, bocsÀnat!
ä Nem professzor, ¢s nem is doktor, nem v¢gzett egyetemet, szÂlÁtsa a nev¢n nyugodtan, kedves Jane!
Mindk¢t h´lgy harsogÂ nevet¢sben t´r ki, egyik, a szebbik, m¢g a kÀv¢scs¢sz¢j¢t is
felborÁtja nevett¢ben, igaz, mÀr ¡res.
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ä Jaj, micsoda angyali humora van, drÀga Mrs. Vas! M¢g hogy nem v¢gzett egyetemet! Hiszen velem az elûbb franciÀul besz¢lt, s a professzor azt mondja, n¢gy
Shakespeare-darabot fordÁtott, ¢s Racine-t ¢s Goeth¢t is ä Â, istenem, maguk kontinentÀlis emberek, annyira mÀsok, tr¢fÀsak, aranyosak, milyen eg¢szen mÀsok! Nem
v¢gzett egyetemet! ñriÀsi!
Godofr¢dre n¢zek, szeretn¢m tudni, melyik¡nk a h¡lye itt, mert û, û bizonyosan
nem az.
ä Csak tr¢fa ä fordul a h´lgyekhez. ä Mrs. Vasnak remek humora van.
HÀt mit csinÀljak? Cambridge-ben mÀr azzal fogadnak hÀrom nap mÃlva, bruhahÀzva:
ä ñ, szeg¢ny Mr. Vas, tudjuk, tudjuk, ´n nem is jÀrt iskolÀba egyÀltalÀban. Voltak¢ppen Árni-olvasni se tud, a nev¢t is csak a feles¢ge tudja alÀÁrni. °s micsoda humora
van Mrs. Vasnak. Eddig csak annyit tudtunk a magyarokrÂl, hogy hûs n¢p, aki nekimegy puszta k¢zzel a szovjet hadseregnek, de hogy ilyen emberek ä csodÀlatos! Rem¢lj¡k, jÂl ¢rzik magukat AngliÀban.
Ez az¢rt m¢giscsak sok nekem, most mÀr elszalad velem az ´rd´g.
ä AzonkÁv¡l n¢gyf¢le cinegefajta is ¢l MagyarorszÀgon ä mondom nevetve, s megd´bbenve ¢szlelem, hogy ezt meg komolyan veszik.
ä Csakugyan? Ez nagyon ¢rdekelni fogja a madarakkal foglalkozÂ koll¢gÀkat ä bÂlint nagyot a cambridge-i fogadÂ professzor, s gondjaiba vesz benn¡nket. Pista m¢g
az ¢jszaka megÁrja a Cambridge-i el¢giÀt. Persze a vers SÀrospatakrÂl szÂl s minden magyar ´sszeesk¡v¢s, lÀzadÀs kudarcÀrÂl, s ZrÁnyi P¢ter¢k ¡r¡gy¢n b´rt´nbe zÀrt barÀtainkat gyÀszolja ¢s siratja, D¢ryt, Zelket ¢s a t´bbieket. Igen, nagyon jÂl ¢rezz¡k magunkat Cambridge-ben, AngliÀban.
Nem Ãgy, mint MagyarorszÀgon, mert hiszen a magyar k´vets¢g itt maga MagyarorszÀg. àJelentkezzetek felt¢tlen¡l a k´vets¢genÊ ä k´ti a lelk¡nkre Acz¢l, mi valÂban
jelentkez¡nk is, elûbb persze telefonon, de mire a megbesz¢lt idûben oda¢r¡nk, csak
n¢z¡nk egymÀsra ¢s a bedeszkÀzott ablakÃ ¢s eltorlaszolt kapujÃ ¢p¡letre. HÀt ez mi?
ä Beverik az ablakokat ä mondja a k´vet, û maga nyitja ki a lelakatolt ajtÂt ä, most
lent vagyunk a szuter¢nben, angol szem¢lyzet nem hajlandÂ j´nni, kevesen vagyunk.
Mit kÁvÀnnak?
HÀt ezt ki hitte volna? Ostromlott vÀrba ¢rkezt¡nk. Igaz, most jut eszembe, persze,
persze, Haynaut is megvert¢k, vagy csak meg akartÀk verni? az angol munkÀsok annak idej¢n ä nem irigylem Sz. elvtÀrsat, de nem is tudunk mit besz¢lgetni vele az alatt
a f¢lÂra alatt, amÁg teÀval kÁnÀl a szuter¢nben. A feles¢ge hozza be a teÀt, prÂbÀlok
neki segÁteni, de keserü mosollyal elhÀrÁtja ä most ilyen vilÀg van, megszoktam. Sz.
elvtÀrs csak faggat egyre, hogy mit akarunk tûle, hiÀba mondjuk k¢tszer is, hogy semmit, k´sz´nj¡k, semmit, otthon mondtÀk, hogy jelentkezni kell. Nem vagyunk
disszidensek, k¢t h¢tre j´tt¡nk, az angolok hÁvtak meg, lÀtszik, hogy hiszi is, nem is,
lehet, hogy attÂl tart, kinn maradunk? HÀt nem tÀj¢koztattÀk hazulrÂl? Lehetetlen.
°s ki tudja, kiben mi lakik, egyik¡nk se mondja ki sem a àforradalomÊ, sem az àellenforradalomÊ szÂt ä miÂta lehet idekint? Pista meg is k¢rdezi, de Sz. elvtÀrs diplomata.
ä El¢g r¢gen ä feleli. Nem k¢rdez¡nk t´bbet, k´sz´nj¡k a teÀt, indulunk, ¢s akkor
hangzik el valami, ami nem diplomatarovatba tartozik, hiszen k¢ts¢gtelen, hogy minden szem¢lyi adatunkat megkapta.
ä Hol laknak Pesten?
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ä Az egyetemi templommal szemben, E´tv´s LorÀnd utca 10., negyedik emelet
n¢gy.
ä K´zel voltak akkor a dolgokhoz.
ä K´zel. ä Pista csak ennyit mond nagyon halkan ¢s kem¢nyen, visszan¢z egy pillanatra Sz. elvtÀrsra, aki kulccsal ¢s lakattal a kez¢ben csukja utÀnunk MagyarorszÀg
ajtajÀt.
Csak a hotelban, ahogy leveti magÀt az Àgyra, akkor mondja ki Pista:
ä Szuez vagy MagyarorszÀg? Az isten verje meg.
Most pedig szint¢n MagyarorszÀgra megy¡nk, Cs. SzabÂ¢khoz vacsorÀra. A lakÀsa
magyaräangol k´nyvekkel zsÃfolt ¢ppÃgy, mint a r¢gi budapesti BelgrÀd rakparton.
A falon egy r¢gi ¢s egy Ãj magyar t¢rk¢p, k¡l´n Budapest t¢rk¢pe, s a m¢zeskalÀccsal
teli otthoni szûttes tarisznyÀt, amit hoztam neki, t¡st¢nt mell¢j¡k akasztja, lÀthatÂan
´r¡l neki, a feles¢ge meg´lel.
ä Ezzel fogtok hazaj´nni ä sÃgom neki, mert cs´ndre int, ahogy Cs¢ elfordul, s a
tarisznya rojtjait morzsolgatja a kez¢ben.
Mewsban laknak, ez most lett divat, mondja, a r¢gi urasÀgok londoni hÀzaiban volt
egy k¡l´n kocsislakÀsr¢sz, a f´ldszinten laktak a lovak, az emeleten k¢t kisebb szobÀban a kocsis vagy a kocsis¢k ä s most kiadjÀk lakÀsnak, igazÀn kellemes ¢s arÀnylag
olcsÂ, müv¢szek, ÁrÂk, fiatalok ´r¡lnek neki. Itt nÀluk a f´ldszinti helyis¢g nappali lett,
a felsû kettû (eszm¢letlen¡l meredek l¢pcsû vezet bel¢j¡k) dolgozÂ- ¢s hÀlÂszoba. Nekem meg muszÀj az otthoni kocsisokra gondolni. Az istÀllÂba ¢jszakÀra be voltak k´tve
a lovak, s a vizesrocska ¢s a zaboslÀda mellett a keskeny falnÀl egy dikÂ pompÀzott
szalmÀval ¢s pokrÂccal. Felette lÂgott sz´geken a kocsis ruhatÀra, a tarisznya ¢s a kulacs. S az udvari kÃtnÀl mosakodtak.
ä Mes¢ljetek, mes¢ljetek! ä s¡rget Cs¢, ahogy a f´ldszinti nappaliban le¡l¡nk vacsorÀzni. ä Mindent mondjatok el, ha jÂ, ha rossz, a b´rt´nben l¢vûkrûl tudunk, de
sok-sok Àtt¢telen kereszt¡l j´nnek a hÁrek, s ellenûrizhetetlenek.
HÀt, nem nagyon szÁvvidÁtÂ a besz¢lget¢s, pedig igazsÀg szerint elûsz´r mer¡nk szabadon szÂlni 1957 Âta valakinek, aki nem volt àk´zelÊ. °n hÀttal ¡l´k az ajtÂnak, egyszer csak, jÂ idû mÃlva, Cs¢ m´g¢m l¢p, ¢s hÀtulrÂl gy´ng¢den megfogja a fejemet
k¢t k¢zzel.
ä DrÀgÀm, ugye, nem tudja, hogy besz¢d k´zben automatikusan hÀtra-hÀtran¢z.
Megszokta, persze. Az isten¢rt, ne f¢ljen mÀr, itt nem hallgatja ki senki.
Nem k¢ts¢ges, Cs¢ itt valaki, megtalÀlta a hely¢t, Ár ¢s publikÀl, az asszony, akit szeret, utÀnasz´k´tt, egy¡tt vannak, jÂ ¢s sz¢p k´r¡lm¢nyek k´z´tt, de m¢gis, olyan
egy¡ttl¢tk¢plet ez itt, mint amikor a gazdag rokon van meghÁva a szeg¢nyhez, ¢s akÀrmilyen furcsa, de Ágy van, a gazdagok mi vagyunk. HiÀba bÀmulom rem¢nytelen¡l
London kincseit, a sosem lÀtott, elk¢pzelhetetlen¡l gazdag kirakatokat s a skÂt mintÀs
szoknyÀt Cs¢ feles¢g¢n ¢s az isteni tweedzakÂt Cs¢n, mi vagyunk a gazdag rokonok,
mert mi tÁz nap mÃlva odahaza lesz¡nk, Pesten. De addig mi¢nk London, a westminsteri istentisztelettûl a Qew Garden orchideateny¢szet¢ig, meg a Park frissen sz¡letett
kis vadkacsÀi ¢s egy¢b gy´ny´rü madaraiig. Vastag lila rododendronsorok k´z´tt autÂzunk Canterburybe ä àlovagoltak Canterbury fel¢Ê, mondja Pista MargitkÀnak, aki
rÀismer a Chaucer-id¢zetre, Brightonban teleszedem a zsebemet Henry Moore-ra
eml¢keztetû lyukas sz¡rke kavicsokkal, k´zben nyugtÀzom magamban Dobbin ked-
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vess¢g¢t, aki vÀllalkozott rÀ, hogy megzavarja Osborne-¢k m¢zesheteit. Postakocsin
j´tt term¢szetesen, ¢s abban a f¡rdû¢p¡letben szÀllt meg, ami modernizÀlva ugyan,
de ma is Àll, hiszen Chaucer sz¡lûhÀza is megvan m¢g, ugyanolyan utca, ugyanolyan
szÀm alatt, mint Chaucer idej¢ben, esz¡kbe se jutott, hogy aktuÀlis hÁress¢gekrûl vagy
mÀs k´ltûrûl nevezz¢k el. Meg¢rinthetem titokban a rosettai k´vet ¢s az asszÁr kirÀlyok
lapos lÀbujjait a British Museumban. °s vÀrok egy padon a Russell Square-en, mialatt
Pista fent ¡l a Faber ¢s Faber KiadÂnÀl T. S. Eliottal tÀrsalogva. De ez mÀr egy mÀsik
t´rt¢net, mondja Kipling, r¢gi szerelmem, A dzsungel k´nyv¢ben.
Hegyeshalom, magyar hatÀr. A vonat piszkos sz¡rke pl¢hdoboz. Hirtelen hideg lett.
Rajtunk kÁv¡l csak k¢t n¢met vagy csak n¢met¡l besz¢lû, de cs´ppet sem sz¢p, ¢lemedett korÃ h´lgy ¡l benne. A fiatalabbik komolyan ¢s rettentû hangosan magyarÀzza,
hogy û mÀr SchwechatnÀl àhideg lÀbakat kapottÊ, s ez a magyar vonat, hÀt igazÀn r¢mes! T¢ny, hogy maximum huszon´t´s k´rte pislog a mennyezeten, a vonatot nem
fütik, dideregve bÃjunk egymÀshoz PistÀval, kicsit rikÁtÂ a k¡l´nbs¢g ez utÀn a k¢theti
gyÂgyf¡rdû-Anglia utÀn. Cs´r´mp´l az eg¢sz szerelv¢ny, z´ty´g, mindjÀrt sz¢tesik, az
ÀllomÀsok ¡resek ¢s feket¢k, hosszÃ ez a k¢t Âra a hatÀrtÂl hazafel¢, s´t¢t ¢s szomorÃan
hüv´s a tavaszi ¢jszaka. °s most recsegve nyÁlik a vagon ajtaja, Àlmos, sÀpadt kis pinc¢rlÀny botladozik befel¢, a kez¢ben k¡l´nf¢le levektûl lucskos, kopott tÀlca, nedves
poharak meg egy-k¢t ¡veg rÀzkÂdik rajta.
ä Bort, s´rt, pÀÀlinkÀt tess¢k ä ¢nekli a lÀny, rosszkedvüen inogva az ¡l¢sek k´z´tt,
fel se n¢z k´zben.
ä ñ, istenem ä szakad ki PistÀbÂl. ä HÀt ¢n ettûl ¢rzem, hogy itthon vagyok, hogy
csak itt tudok ¢lni. A lefel¢ lejtû mondatnak ez a zen¢je!
Kint kicsit szaporodnak a f¢nyek. Az mÀr Budapest.
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SzabÂ Magda

A LEGUTOLSñ BORDAL:
àA V°N CIGçNYÊ
SzÁnk¢pelemz¢s

àHÃzd rÀ cigÀny, megittad az ÀrÀt,
Ne lÂgasd a lÀbadat hiÀba;
Mit ¢r a gond keny¢ren ¢s vizen,
T´lts hozzÀ bort a rideg kupÀba.
Mindig igy volt e vilÀgi ¢let,
Egyszer fÀzott, mÀsszor lÀnggal ¢gett;
HÃzd, ki tudja meddig hÃzhatod,
Mikor lesz a nyütt vonÂbul bot,
Sziv ¢s pohÀr tele bÃval, borral,
HÃzd rÀ cigÀny, ne gondolj a gonddal.
V¢red forrjon mint az ´rv¢ny Àrja,
Rend¡lj´n meg a velû agyadban,
Szemed ¢gjen mint az ¡st´k´s lÀng,
HÃrod zengjen v¢szn¢l szilajabban,
°s kem¢nyen mint a j¢g ver¢se,
Odalett az emberek vet¢se.
HÃzd, ki tudja meddig hÃzhatod,
Mikor lesz a nyütt vonÂbul bot,
Sziv ¢s pohÀr tele bÃval, borral,
HÃzd rÀ cigÀny, ne gondolj a gonddal.
Tanulj dalt a zengû zivatartÂl,
Mint ny´g, ordÁt, jajgat, sÁr ¢s b´mb´l,
FÀkat t¢p ki ¢s hajÂkat t´rdel,
°letet fojt, vadat ¢s embert ´l;
HÀborÃ van most a nagy vilÀgban,
Isten sÁrja reszket a szent honban.
HÃzd, ki tudja meddig hÃzhatod,
Mikor lesz a nyütt vonÂbul bot,
Sziv ¢s pohÀr tele bÃval, borral,
HÃzd rÀ cigÀny, ne gondolj a gonddal.
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Ki¢ volt ez elfojtott sohajtÀs,
Mi ¡v´lt, sÁr e vad rohanatban,
Ki d´r´mb´l az ¢g boltozatjÀn,
Mi zokog mint malom a pokolban,
HullÂ angyal, t´rt szÁv, ûr¡lt l¢lek,
Vert hadak vagy vakmerû rem¢nyek?
HÃzd, ki tudja meddig hÃzhatod,
Mikor lesz a nyütt vonÂbul bot,
Sziv ¢s pohÀr tele bÃval, borral,
HÃzd rÀ cigÀny, ne gondolj a gonddal.
Mintha ujra hallanÂk a pusztÀn
A lÀzadt ember vad keserveit,
Gyilkos testv¢r botja zuhanÀsÀt,
S az elsû ÀrvÀk sirbesz¢deit,
A keselynek szÀrnya csattogÀsÀt,
Prometheusz halhatatlan kÁnjÀt.
HÃzd, ki tudja meddig hÃzhatod,
Mikor lesz a nyütt vonÂbul bot:
Sziv ¢s pohÀr tele bÃval, borral,
HÃzd rÀ cigÀny, ne gondolj a gonddal.
A vak csillag, ez a nyomoru f´ld
Hadd forogjon keserü lev¢ben,
S annyi bün, szenny s ÀbrÀndok d¡h¢tûl
Tisztuljon meg a vihar hev¢ben,
°s hadd j´jj´n el No¢ bÀrkÀja,
Mely egy uj vilÀgot zÀr magÀba.
HÃzd, ki tudja meddig hÃzhatod,
Mikor lesz a nyütt vonÂbul bot:
Sziv ¢s pohÀr tele bÃval, borral,
HÃzd rÀ cigÀny, ne gondolj a gonddal.
HÃzd, de m¢gse, ä hagyj b¢k¢t a hÃrnak,
Lesz m¢g egyszer ¡nnep a vilÀgon,
Majd ha elfÀrad a v¢sz haragja,
S a viszÀly elv¢rzik a csatÀkon,
Akkor hÃzd meg ujra lelkesedve,
Isteneknek telj¢k benne kedve.
Akkor vedd fel ujra a vonÂt,
°s der¡lj´n zordon homlokod,
Szüd telj¢k meg az ´r´m borÀval,
HÃzd, s ne gondolj a vilÀg gondjÀval.Ê
A V´r´smarty-¢letmüben talÀlhatÂ bordalok k´z´tt az elsû, amelyet az irodalomt´rt¢net k¡l´nleges hangsÃllyal szÀmon tart, a hajdan k´nyv n¢lk¡l is tudni illett
F ñTI DAL. Ha a diÀk eldarÀlta a sorokat, leginkÀbb az r´gz¡lt az eml¢kezet¢ben, hogy
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valami halrÂl is szÂ esik, amely egy hasonlÂ egy¡ttl¢tkor a mÀr feltÀlalt, de aznapra
¢ppen nem k¢szÁtett fogÀsok k´zt szerepelt, ¢s dehogy jutott esz¢be, hogy nem a figyelmes hÀziasszonynak szÀnt mÂkÀs utalÀs ¢rdemel figyelmet itt, hanem amikor szent
vallomÀsk¢nt kiszakad a lelkes¡lt felkiÀltÀs a k´ltûbûl: àa legelsû magyar ember a kirÀlyÊ.
Ki sejtette volna azon az egykori fÂti sz¡reten, hogy az Àrtatlannak tünû hat szÂra pÀr
¢v mÃlva Ãj felismer¢s rÁmel majd, akkor Petûfi fogalmazza meg: àNincs t´bb¢ szeretett
kirÀlyÊ. ValÂban nincs, csak ÀrmÀny, megszegett szÂ, megcsÃfolt eszm¢k, megszegett
Ág¢retek.
De mikor a sz¡reti dal l¢trej´n, m¢g nem tornyosulnak fellegek, kit¡ntet¢s FÀy
AndrÀs ûszi, muskotÀlyillatÃ, ¡nnepi ´sszej´vetel¢n r¢szt venni, az ¢vente tartott barÀti talÀlkozÂ esem¢ny. Egy¢bk¢nt van leÁrÀsunk a lefolyÀsÀrÂl, irodalmunk akkor m¢g
minden gondtÂl mentes, miniatür Becky Sharpja, a CIPRUSLOMBOK Etelk¢j¢nek testv¢re, akkor m¢g menyasszony, hamarosan feles¢g Wachott SÀndorn¢ naplÂjÀnak lapjairÂl. A feljegyz¢seken elfogultsÀguk ellen¢re mindig ÀtsugÀrzik a kik´vetkeztethetû
igazsÀg, Wachottn¢ a hazai HiÃsÀgok VÀsÀrÀn szorgalmas megfigyelû, csak annyira
elfoglalja eleinte csupa f¢ny ¢lete, hogy leginkÀbb ´nmagÀra koncentrÀl, a fÂti sz¡reten is sajÀt szem¢ly¢n a reflektor, û mindenki kedvence, ût t¡nteti ki Kossuthn¢ rokonszenv¢vel, vele k¢zen fogva fut le DeÀk Ferenc (akinek piros a zsebkendûje) egy
lejtûs domboldalon, ût bec¢zik a vend¢gek, ût, aki voltak¢ppen Petûfi JçNOS VIT°Z-e
IluskÀjÀnak a modellje volt. Wachottn¢ Ãgy ÀbrÀzol, mintha Adynak gyereke lett volna, aki kiskamaszk¢nt a Nyugat minden jeles szem¢lyis¢g¢t ismerte, s a hÀzukba lÀtogatÂ nagysÀgokat bÀcsi-n¢ni szinten k´veti tekintet¢vel. A naplÂÁrÂ r¢v¢n tudjuk meg,
FÀy¢k vid¢ki hajl¢ka nem egyszerü pr¢shÀz, de kÃria, a hatalmas termekben akÀr szÁnielûadÀsokat lehetne tartani, mindenre van hely, helyis¢g, ¢s idillien megnyerû a k´rny¢k is. Micsoda f¢nyes vend¢gsereg gyült ´ssze a jeles napon ä olvassuk ä, sorolja
CsapÂ MÀria, kiket lÀt: Áme, V´r´smarty¢k, BajzÀ¢k, Sonntagh kapitÀny, jelen van
DeÀk Ferenc ¢s Kossuth is, akit kislÀnyvÀllkendûbûl, ´vbûl ¢s f¢rfizsebkendûbûl sebt¢ben ´sszefont nemzetiszÁn lobogÂ fogad, a kÃria fel¢ k´zlekedûket messzirûl lÀtni,
a vend¢geket tarackdurrogÀs k´sz´nti, diadall´v¢sek jelzik az ¡nnep hangulatÀt. Ennek a bejegyz¢snek is meglesz egykor a t¡k´rvillanÀsa versben, amikor a sz¡reti vidÀmsÀg zaja helyett a halÀl hallgatÀsa lepi a k´rny¢ket: àNagy a cs´nd a v´lgyekenÊ. A
vesztett szabadsÀgharc utÀn ki mert volna lûni, hol maradt egyÀltalÀn tarack, vagy ki
ÀhÁtana mulatsÀgra? A szûlû ¡nnep¢n ki lelk¢ben, ki ´lt´zet¢ben is gyÀszol, n¢mÀk a
puttonyosok.
Wachottn¢ naplÂja a FñTI DAL keletkez¢s¢t k´vetû esztendû sz¡ret¢t r´gzÁti, a vÁg
esem¢ny kialakult gyakorlata nyilvÀn ¢vszÀmra azonos volt. Maga a vers egy¢bk¢nt
olyan pontosan jelzi l¢trej´tte idej¢nek politikai l¢gk´r¢t, mint egy programbesz¢d,
a szûlûszed¢s derüs epizÂdjai mell¢ komoly intelmek hangzanak el, a dal mÀr mutatja,
a nemzet nagy l¢p¢s megt¢tel¢re k¢sz¡l, Ágy lesz az alkalmi mübûl dokumentum, egy
korszak vallomÀsa, reformkori eligazÁtÀs a majd JÂkai Àltal reg¢nybe r´gzÁtett Szentirmay Rudolfok nemzed¢k¢nek. AktÁv hazaszeretetre van sz¡ks¢g¡nk, tanÁtja V´r´smarty, aki nem tett mÀst a n¢p¢rt, csak sivÁtozott meg ivott, minden javÁtÂ szÀnd¢k
n¢lk¡l, szedje ´ssze magÀt, mert itt a cselekv¢s ideje. A kirÀly a legelsû magyar ember,
de legyen jÂ magyar mindenki, s Ãgy igazolja a nemzethez tartozÀsÀt, hogy tudjon
Àldozatot hozni, v¢r¢t, vagyonÀt, ¢let¢t adja a hazÀjÀnak, ha nem Ágy tenne, Àtok ¢rje.
Zeng az aktÁv hazaszeretet himnusza, hagyjuk a meddû szÂnoklatokat, haladjunk elûre, betelûben az idû. A szelÁd lelkesed¢ssel indulÂ bordal a v¢ge fel¢ felhangosodik, s
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mintha a GONDOLATOK A K¹NYVTçRBAN ¡zenete fogalmazÂdn¢k meg m¢g sz¡let¢se
elûtt, kizeng a k¢sûbbi nagy felismer¢s, annyit ¢r ¢s szÀmÁt az ¢let¡nk, amennyi f¢rfimunkÀt mulatsÀg gyanÀnt elv¢gezt¡nk benne eredm¢nnyel. A leendû Wachottn¢, ha
jelen van a vers felolvasÀsÀn, nyilvÀn azt hallanÀ ki a dalbÂl, amit û felfog, hogy vûleg¢nye d¢lceg ¢s szerelmes, a vend¢gek jÂl ¢rzik magukat, FÀy bÀcsi birtoka csodÀs,
Kossuth bÀcsi lenyüg´zû, DeÀk bÀcsi k´zvetlen ¢s b´lcs, V´r´smarty ¢s LÂrika soha
el nem vÀlhatnak mÀr egymÀstÂl, ¢s persze ¢ljen a haza. Wachottn¢ egy¢bk¢nt idûsebben sem j´n rÀ, hogy a FÀy-szûlûben sz¡letett k´ltem¢ny olyan pillanatot r´gzÁt,
amilyen soha t´bb¢ nem lelhetû fel V´r´smarty k´lt¢szet¢ben. A bor, amellyel àistenek
t´ltekezhetnekÊ, csak egyszer ennyire zamatos, Árt mÀr ¢s fog is Árni a k´ltû a szûlû lev¢rûl,
magasztalja a tûk¢ket, ha meg¢rdemlik, korholja, ha csalÂdÀst hoz a term¢s, felbukkan
ilyen jellegü alkotÀsaiban egy-egy pÀratlan sz¢ps¢gü sor, mint a set¢t cigÀnyleÀny¢dess¢gü ital hasonlata, de fÂti dal csak egy van, amelynek mÀmorÀt a k¢sz¡lû forradalom okozza. Buk¢ja van a versnek, sajÀtsÀgos zamata, s attÂl olyan jelentûs, mert
abban az Àllapotban ÀbrÀzolja a müv¢szet fejedelm¢t ¢s a politika n¢hÀny kiemelkedû
alakjÀt, mikor m¢g minden eld´ntetlen, bÀrmi lehets¢ges, s joggal hihetû, lesz m¢g
szûlû, lÀgy keny¢r az idein¢l bûvebben, illatosabban is, teljes term¢szetess¢ggel szedheti egyazon tÀrsasÀgban puttonyÀba a billingeket DeÀk Kossuthtal, az Àlom az ¢brenl¢ttel, ha m¢g B¢cs felûl fÃj a sz¢l, meg¢rtûnek, enged¢kenynek ¢rezni. Aki a fÂti sz¡reten alkalmi dalt kÁvÀn V´r´smartytÂl, fesz¡lten, izgatottan boldog, mert nagy esem¢ny jelzi k´zeled¢s¢t a tudatukban, ¢s ha gonddal teli is az ¢let az akkori MagyarorszÀgon, joggal rem¢lhetû, elûbb-utÂbb kialakul minden. Nemcsak a bor gy´ngye
szÀll az ¢g fel¢, de a meggyûzûd¢s is: van a n¢pben erû tovÀbbmenni a megkezdett
Ãton, int mÀr tÀvolrÂl az Ãj t´rt¢nelmi korszak, ¢rezni, belÀthatÂ idûn bel¡l bek´sz´nt.
Ez az alkalmi vers a momentÀn biztonsÀg, a szilÀrd hit t´m´rÁt¢se, maga a k¢k szemü
rem¢nyked¢s. Ha akkor FÂton vÀndorleg¢nynek ´lt´zve az egykori sz¡retelûk el¢ l¢p
a j´vendû, ¢s azt mondja az egybegyülteknek, sz¡letik majd ennek a k´ltem¢nynek
egy sajÀtsÀgos testv¢re valamikor, amely a magyar lÁra legszokatlanabb bordala lesz,
azt a cÁmet kapja: A V°N CIGçNY, s megÁrÀsa idej¢n ¢s elsû ¢rt¢kel¢sekor riadt megd´bben¢st eredm¢nyez az irodalom jelesei k´z´tt, nem hinn¢ el senki. Pedig A V°N
CIGçNY a FñTI DAL testv¢re, bordal, rajta V´r´smarty ujjainak tüznyoma, csak persze
a term¢s palackjelz¢se, a sz¡retel¢si dÀtum anno 1854. A vers nyomÀn felvetûd´tt szÀmos probl¢ma k´z´tt egy¢bk¢nt nem az a legmegrÀzÂbb, hogy rÀ lehetett fogni: zavaros, allÃziÂi k´vethetetlenek, vonalvezet¢se kibonthatatlan, asszociÀciÂs lÀnca szakadozott, hanem hogy akadt idûszak, amelyben tanÀcsos volt azt ÀllÁtani errûl a versrûl, hogy ha van kÂdja, az megfejthetetlen, de hÀt mi¢rt volna kÂdja egy alkotÂja hanyatlÀsa idej¢n nem ¢ppen eg¢szs¢ges elmeÀllapotot jelzû alkalmi k´ltem¢nynek?
A FñTI DAL 1842-ben sz¡letett, a csodÀlatos tûkesorokkal, szokatlanul bû term¢ssel
kecsegtetû ûsz szabad, f¡ggetlen ¢s EurÂpÀban ût megilletû hely¢t visszafoglalÂ MagyarorszÀgot ¢s minden elmaradÀst behozÂ j´vendût Ág¢rt. A V°N CIGçNY keletkez¢s¢nek idej¢re, ahogy Dietrich vilÀghÁrü szÀma megfogalmazta, eltüntek a virÀgok, helyett¡k szerte a hazÀban eml¢kjelek, mÀrmint azok¢ a szerencs¢sek¢, akiknek tradicionÀlis nyugvÂhely jutott, ¢s tudni lehetett, hol porlad tetem¡k. A vesztett szabadsÀgharc utÀn csak l¢zeng, aki tÃl¢lte, szinte nincs is ¢p ember a hazÀban, az ÁrÂk k´z¡l
ki megvakult, ki b´rt´nben, sokan meghÀborodtak, a hajdani d¢lceg vûleg¢ny, Wachott is bolond, Bajza JÂzsef megûr¡lt, 1854 MagyarorszÀgÀn nincs virÀg. A lÀnyok,
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ifjÃ asszonyok, anyÀk, feles¢gek, akik hajdan let¢pt¢k, b´rt´najtÂk elûtt k¡szk´dnek
a t´rt¢nelemmel, felmentû Át¢let¢rt, menlev¢l¢rt szaladgÀlnak, aki nincs sÁrban, fogsÀgban, vagy nem menek¡lt emigrÀciÂba, idegbeteg bujdosÂ, az orkÀn v¢gigsepert az
orszÀgon, mindenki belerokkant a lehelet¢be. Mielûtt besz¢lgetni kezden¢nek, k´rbepillantanak az utcÀn jÀrÂk, a besÃgÀs rangos kereseti forrÀssÀ vÀlt, ugyan mif¢le
vers j´het l¢tre ilyen param¢terek k´z´tt? Csakis szabÀlytalan remekmü, a disszonancia kÁnnal transzponÀlt harmÂniÀja, sikoltÀs vÀratlan felhangokkal.
A V°N CIGçNY keletkez¢si k´r¡lm¢nyeiben sok elem eml¢keztet a FñTI DAL-ra. Ennek a megÁrÀsa sem szerepelt a k´ltû tervei k´z´tt, felk¢r¢sre, barÀti biztatÀsra sz¡letett
ism¢t nem Pesten, Galambos SÀmuel LachÀza melletti pusztÀjÀn, KirÀlyhÀzÀn, Àm a
felt¢telek k´z´tt hiÀnyzott a legfontosabb, az azonos t´rt¢nelmi szituÀciÂ. HiÀba a zseniÀlis vincell¢r, akin¢l jobban senki sem ismeri a szûlûl¢ füt´tte hangulat varÀzsÀt,
nincs a bornak ¡nnepe, a pinc¢ben a pusztulÀs lehelete szÀll, az alkotÂ fÀradt, ´reg,
beteg, koldusszeg¢ny, sÃlyosan depressziÂs; majdnem komikus, hogy tûle vÀrnak vigaszt ¢s buzdÁtÀst LachÀzÀn, aki r¢g leleplezte a v¢n kac¢r vilÀgot, a sÀrkÀnyfog-vetem¢ny embereket. Csoda, hogy elvÀllalja, amire unszoljÀk, de vÀllalja az Ãj alkalmi dalt,
s mindjÀrt ki is talÀlja, hogyan oldja meg a feladatot. Az egyetlen ¢sszerü, amit tehet,
csak az, ha tallÂzik felismer¢sei dzsungel¢ben. A terror ¢s a kilÀtÀstalansÀg masszÁv
boltozata alatt nem egyszerü ¢nekelni, oka van annak, hogy az ´tvenes ¢vekben annyi
allegÂria sz¡letik.
A produkciÂ, amely ism¢t a lÁra porondjÀra büv´li a barÀtsÀg bizalmÀval ¢s nem
irgalmazÂ szeretet¢vel, nem vesz¢lytelen vÀllalkozÀs, tudja, egyenes vonalvezet¢ssel el
nem mondhatÂ az igazsÀg. Azok, akiknek ig¢ny¡k van a megrendelt versre, fel se fogjÀk, elnyomÀs idej¢n milyen gyorsan k´veti sortüz a rÁmeket, egy zsarnok sem inger¡lt
annyira, mint mikor sajÀt r¢mtetteivel szembes¡l: eltiport hûs´k Àrny¢ka m´g´tt ÀrvÀk csapata kapaszkodik a verssorokba, asszonyok sikoltoznak, ¢s egy megalÀzott nemzet k¢ri tûle szÀmon azt, ami ¢gbekiÀltÂ. Ha egyÀltalÀn megÁrhatja azt, amit kÁvÀnnak
tûle, csakis lepel alatt teheti, nem ¢lt ezzel az ÀlruhÀs eszk´zzel r¢gen, most Ãjra ig¢nybe veszi CsongoräLear kirÀly, mint annyiszor megtette ifjÃkorÀban. Mesters¢ges hasadÀst id¢z elû, ´nmagÀt szeli kett¢, lesz egyszerre cigÀny, akit itatnak, korholnak, vigasztalnak, utasÁtanak, ¢s lesz az Ãr, aki mindezt megteszi, aki nÂtÀt rendel. Csakhogy
Ãr ¢s cigÀny azonos, a versben °n diktÀl °nnek, m¢ghozzÀ olyan bordalban, amelynek
semmi k´ze sz¡rethez, a barÀti tÀrsasÀg, amelynek k¢r¢s¢re a k´ltû megszÂlal, csak
spirituÀlisan van jelen, egy k¡lsû helyis¢gben vÀrakozik az eredm¢nyre, s az alkotÂ
egyszerre k¢t szem¢lyben Àtad ¢s befogad, hallgat ¢s alkot, ´nmaga moderÀtora.
Nyelv¡nk egyik legnagyobb formamüv¢sze V´r´smarty, ´sszeszorÁtott tenyer¢ben a
po¢tika minden varÀzskell¢ke, Ãgy Ár, ahogy akar. Ha Ãgy d´ntene, elk¢szÁthetn¢ a
verset a cigÀnyzen¢re jellemzû formai bravÃrral, fel¢kesÁtve k¡l´nleges cifrÀzattal, de
nem teszi, s ha nem, annak megint csak oka van. Ez nem akÀrmilyen rapszÂdia lesz,
de speciÀlisan magyar, a mienk, ez¢rt vÀlasztja versm¢rt¢k¡l nem az idûm¢rt¢kes, hanem a hangsÃlyos formÀt, a verset h¢t hÀrom¡temü, tÁz-tÁz sorbÂl ÀllÂ a, b, c, b, d, d,
¢, ¢, f, f, rÁmk¢pletü strÂfa alkotja, ha tagoltan olvassuk, mint az ¡t¢s, ¢rz¢kelhetû a
sz´vegben a nemzeti versidom: àHÃzd rÀ cigÀny, // megittad az // ÀrÀt //, Mit ¢r a gond //
keny¢ren ¢s // vizen //, be van az ¢n // ingem ujja // k´tveÊ. K¢zirata, mint Brisits k´zli, hat
negyedÁv alakÃ oldalbÂl Àll, amelybûl n¢gy lapot A V°N CIGçNY foglal le, kettûn AZ
EMBER °LETE cÁmü k´ltem¢ny Àll, a Szentirmay Rudolfok nekrolÂg verse, pÀlyazÀrÂ
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mü, egyfajta testamentum egy cs´pp rem¢nnyel: hogy a hiÀba nem volt hiÀba. Zeng
a hit szomorÃ himnusza, egyszer majd elj´n az a nemzed¢k, amely megbecs¡li a nagy
generÀciÂ mük´d¢s¢nek eml¢k¢t, nincs halÀla az igazi hazaszeretûnek. Brisits egy¢bk¢nt jelzi a variÀnsokat is, amelyek A V°N CIGçNY eset¢ben az¢rt figyelemre m¢ltÂk,
mert az alkotÀs jel´lte eredeti asszociÀciÂs folyamat brutÀlisabb, mint ami megf¢s¡lve,
megmosdatva v¢glegesen k´tetbe ker¡lt, a vÀltozatoknÀl amÃgy is fennÀll a vesz¢ly,
talÀn nem mindegyik magÀtÂl a k´ltûtûl szÀrmazik. A nem jelentûs elt¢r¢st nem jelezz¡k, a fontost igen, p¢ldÀul azt, hogy az eredetiben az Àllt: àodavan az emberek vet¢seÊ.
Itt az idûjelzû ige praesens imperfectum, az odavan k´zelebbi Àllapotot, momentÀn
gyomort ¢s k¢ts¢gbees¢st r´gzÁt az elveszett rem¢ny miatt, az odalett perfectum logicum, ÀltalÀnosabb ¢rv¢nyü. A sÁrjÀban megfordult megvÀltÂ k¢pe helyett alkalmazott
szent honban reszketû isteni sÁr korÀntsem villant akkora f¢nyjelz¢st a kutatÂra, mint
az ´t´dik versszak elt¢r¢sei, ott a k¢p bel¡l marad ´nmaga affektuÀlis jÀrul¢kain. àAz
elsû ember fÃlt ny´g¢seiÊ helyett alkalmazott àlÀzadt ember vad keserveÊ sztereotÁpia, az elsû
fogalmazÀs fÃlt ny´g¢se m´g´tt viszont Arad van ¢s bitÂk, KÀin à¡t´ttÊ, nem lehetett
ideje çbelnek a fulladozÀsra. VilÀgos utÀn a àgyilkosÊ testv¢r vÀltozat mitologizÀlÂbb,
mint ami meghatÀrozÀs eredetileg kiszaladt a tollÀbÂl, az elsû fogalmazÀsban a àvad
gyilkosÊ botja zuhanÀsÀt nem ¢rdemes tagadni: Áme a friss utalÀs a hajdan szeretett
kirÀlyra. Ha elsû leÁrt gondolatÀt tartja meg a kiadÀs ¢s a ànyomorultÊ f´ldet, ahogy a
k´ltû elûsz´r szükÁtette a fûnevet, megr¢m¡ltnek nevezi, vilÀgosabb volna a jelz¢s, V´r´smartyra m¢g stilÀrisan is jellemzûbb: egy holtra r¢m¡lt vilÀg k¢pe, ami m´g´tt
an¢lk¡l, hogy az alkotÂ sejten¢, ott lebeg az atombomba gomba alakÃ sziluettje. Brisits
gyüjtem¢ny¢ben a zÀrÀs is mÀst idûzÁt, eredetileg ez Àllt a sz´vegben, àlesz talÀn m¢g
¡nnep a vilÀgonÊ, nem àlesz m¢g egyszerÊ. Nem Ág¢ri bizonyosra, dehogy Ág¢ri: eljÀtszik
a gondolattal, hogy esetleg. Csakhogy esetlegess¢ggel nem lehet erût adni LachÀzÀnak. Legyen valÂban rem¢nyt, hitet adÂ a k´ltûi ÀbrÀnd: vÀrjatok. Majd kialakul.
°rezni az agysejtek vergûd¢s¢t a t¢pett sorok m´g´tt. A hogyant hamar eld´nt´tte,
most j´nne, ami nehezebb, a Mi. ValÂban, mi az, ami k´zvetÁthetû a t¢nyleges helyzetbûl a v¢n cigÀny hegedüj¢vel, milyen legyen, lehet a lachÀzi dal? Az orszÀg fennakadt a vilÀgpolitika k¡llûi k´z´tt, egyelûre let¢phetetlen onnan, z´r´g a vilÀgker¢k,
aki nagyon figyel, a dallamÀt is kihallja, szÀll a DE PROFUNDIS ûsi melÂdiÀja, szokatlan
ihlet¢s. De csak szedd ´ssze magad, ¢s kezdj rÀ, LearäCsongor, lehet, hogy ez mÀr a
legutolsÂ fell¢p¢sed, ne okozz csalÂdÀst azzal, hogy megtagadod. Hogy meg tudod
csinÀlni, az bizonyos, legs´t¢tebb percedben sem hiheted, hogy van valami, ami kifog
a müv¢szeteden. Nem szokvÀnyos versed lesz, de lesz versed, ¢ppolyan szabÀlytalan
¢s sz´gletes, mint a sors. K¢t dalt dolgozol ´ssze benne, az igazsÀgot ¢s a valÂsÀgot,
amelyrûl mindig tudtad, nem azonosak. De a valÂsÀg heged¡l¢se megmenti az igazsÀg
ÀbrÀzolÀsÀnak lehetûs¢g¢t, ¢s mÁg az ellens¢get a lÀtszÂlag semmibe vivû turistajelz¢sek k´z¢ csalod a vonÂddal, a t¢pett erdû Àgr¢sein Àt ott villog valÂdi ¡zeneted, az
igazsÀg.
Az igazsÀg
N¢zz¢tek, oda az emberek vet¢se,
oda szÀntÂf´ldeken ¢s csatatereken,
elpusztultak kalÀszok ¢s emberi testek,
ami t´rt¢nt, attÂl megbomlik az agy,
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¢s persze megint olyan a t´rt¢nelmi helyzet, hogy nem figyelhet rÀnk senki,
az oroszät´r´k k¢rd¢s ¢s Ausztria helyzete ¢rdekesebb annÀl, mint ami itt nÀlunk
t´rt¢nt,
megint csak a r¢szv¢t a mi¢nk, az elismer¢s ¢s visszaigazolÀs,
valÂban, itt tornÀdÂ pusztÁtott, de kÀr, szÀnakozik a vilÀg,
nagy mÃltÃ nemzet, sajnÀlatos, ami t´rt¢nt,
vert hadak szerte ¢s megsemmis¡lt rem¢nyek.
Pedig ezÃttal nem ÀbrÀnd vakÁtott, igenis okunk volt a rem¢nyked¢sre,
ki sejthette, miv¢ torzul, ami Ág¢rkezett, hogy a mennyorszÀg helyett elj´n a pokol,
s az elnyomÂ, akÀr a keselyü, elomlott test¡nket, reszketû lelkeinket marcangolja,
¢s a gyilkos nem szünik azt ÀllÁtani magÀrÂl, ember, testv¢r¡nk, pedig a reinkarnÀlt
KÀin û,
leszÀllt a kÀrhozat s´t¢tje, darÀlnak benn¡nket vÀltozÂ arcÃ molnÀrok egy alvilÀgi
malomban, ¢s n¢zik a csontlisztet, amiv¢ lett¡nk,
ki tudnÀ megÀllni, hogy ne ordÁtson,
´kl¡nkkel verj¡k az eget, ¢s felkiÀltjuk a magasba, hogy ûrangyalunk, aki odafenn
k´ny´k´lve rÀnk figyelt, alÀzuhant, elt´rt a szÀrnya,
elundorodott û is a büntûl, a szennytûl, amelyben a f´ld kering, Ãj vilÀgot kellene
teremteni a Teremtûnek,
mert a r¢gi elaljasodott, ¢s embertelenn¢ vÀlt az ember,
ments meg, Urunk, minket a kÀrt¢kony illÃziÂktÂl,
hogy k´d¡k meg ne zavarjon, s reÀlisan lÀssunk mindig,
¢s legyen erûnk azt hinni, esetleg lehet a lehet,
a talÀn felvirradhat m¢g,
hisz mindig vannak tÃl¢lûk,
mindig van, aki meg¢ri az ¡nnepeket,
aki¢rt egy megtisztult glÂbuson bÀrka j´n ÀrvÁz utÀn,
meg kell tanulni vÀrni.
Az ÀbrÀzolhatÂ po¢tikai valÂsÀg
A vers in medias res indul, a cselekm¢ny hamarabb megkezdûd´tt, mint ahogy az
olvasÂ bekapcsolÂdik, az utalÀsok helyszÁnt ¢s helyzetet egyszerre jeleznek. Alig lÀtogatott ivÂban kopott v¢n cigÀny nyeli az ¢hkoppot, egyetlen vend¢g van a helyis¢gben,
az iszik ¢s unatkozik, utÂbb felfigyel a l¢zengû ´regre, akit, mint k¢sûbbi szavaibÂl kider¡l, egyszer mÀr megkÁnÀlt innivalÂval. NyomorÃsÀg rÁ le a cigÀnyrÂl, keny¢ren,
vÁzen ¢lhet, kupÀja hamar ki¡r¡lt, kapjon bort Ãjra, akkor legalÀbb nem szomjasan
boldogtalan. Egy¢bk¢nt nincs egyed¡l a rosszkedv¢vel, keserü az Ãr is, bÀr tudja, senkinek nem Ág¢rt holtig tartÂ derüt a sz¡let¢s. Ez a v¢n muzsikus is lÀthatott valaha
jobb napokat, amikor boldog vend¢gkoszorÃnak hÃzta, ¢s nem voltak nyomasztÂ
gondjai, de hol ker¢k, hol talp, most alighanem senkije, semmije, ma kiv¢telesen szerencs¢je van, k¢tszer is megkÁnÀltÀk, fogja csak sz¢pen a vonÂt, ¢s ´r¡lj´n, hogy arra
hasznÀlhatja, amire valÂ, se mankÂnak nem kell m¢g alkalmaznia, se a hÀtÀn nem
t´rik ´ssze inger¡lt hatalmasok, szolgÀlja meg a kapott innivalÂt.
A megrendelû ig¢nyes, nem szelÁd andalgÂt kÁvÀn, c¢lzott is rÀ, maga sem k´nnyü
eml¢ket ûriz, a zene, amely lelkiÀllapotÀhoz illik, f¢lelmes erejü ¢s velûtrÀzÂ legyen,
jÀtssza el a muzsikus a v¢gzetes j¢gesû kopogÀsÀt, amelynek brutalitÀsa utÀn minden
idûk tovÀbbi term¢se hirtelen bizonytalannÀ vÀlt. Ha nem talÀlnÀ meg a megfelelû
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fekv¢st a hÃrokon, k´zvetÁtse az orkÀn b´mb´l¢s¢t, annak ezer hangja van. Rajta, hÃzza el, milyen a jelen egy felbolydult vilÀgban, amely ism¢t eltüri hÀtÀn a hÀborÃt,
jÀtssza feket¢n a feketes¢get. A cigÀny v¢n, de tudja a mesters¢g¢t, amit elûcsal a hegedübûl, maga a t´m´r k¢ts¢gbees¢s, hÃrjai fel-fel¡v´ltenek, mintha a menny t´m´r
sz´vet¢t ostromolnÀk irgalom¢rt rem¢nytelen kezek. Az ¡dv´ss¢ges mÃlt helyett itt a
kÀrhozat, jelzi a muzsika, ez az Àrva kocsma, pusztulÂ berendez¢s¢vel, maga a kitapinthatÂ kilÀtÀstalansÀg. A hangok felbukfenceznek, a szenved¢ly disszonÀnssÀ torzÁtja az amÃgy is zavart melÂdiÀt, reÀlis most csak a sikoly a produkciÂban, a szakadozott
dal elbotlik ´nmagÀban, a dallamt´red¢kek elbuknak a l¢t hordal¢kÀn, majd csendes
sÁrÀs szivÀrog: nem friss ¢lm¢ny annak ÃjraÀt¢l¢se, hogy a l¢t katasztrÂfÀvÀ torzulhat,
¢s Ãrral ¢s cigÀnnyal egyarÀnt lebillen korszakonk¢nt a sima ÃtrÂl a hintÂ vagy kord¢
vagy a sÀnta lÂ. Maga a mitolÂgia sem ismer v¢ge nincs harmÂniÀt, mindig kider¡l,
az ÀbrÀnd is b¡ntethetû, nemcsak a hatÀsk´rs¢rt¢s ¢s emberboldogÁtÂ szÀnd¢k, mint
a Prom¢theusz¢; aki boldogsÀgra aktivizÀlna, ha van el¢rhetû boldogsÀg egyÀltalÀn,
alÀker¡l a sors kerekeinek. Persze KÀin gyûzelme is csak momentÀn kiel¢g¡l¢s, a tÃlsÀgig t´m´tt gyomor cs´m´rrel felel arra, amit elnyelt, minden bosszÃmanûver dÁszvacsorÀja utÀn nyugtalan az ¢jszaka.
De mert a legstabilabb katasztrÂfÀnak sincs v¢gleges stabilitÀsa, jÀtssza a cigÀny azt
is el, hogy m¢g esz¢re t¢rhet a felelûtlen emberis¢g, ¢s felvirradhat egy harmonikusabb vilÀg hajnala, amelyben ¢rdemes lesz ¢lni, cigÀnynak jut bor, kocsmÀban bÃsulÂ
Ãrnak meg kimosÂdik szÁv¢bûl az elsûdleges keserüs¢g, s ¡gyetlen, de meg nem ÀllÂ
lend¡lettel elfordul alattuk valami tiszta ¢s m¢ltÂ c¢l fel¢ a glÂbusz. Tulajdonk¢ppen
abbahagyhatÂ is volna a heged¡l¢s, eltelt mindenki itallal, bÀnattal, akkor kell folytatni
a muzsikÀt, ha b¢k¡ltebb ¢s kev¢sb¢ sebzett indulat indokolja. Mert hÀtha j´n a hÀtha.
Egy esetleg, hisz a pokolnak is lehetnek hüsebb bugyrai, s a j´vû kozmikus rem¢nytelens¢ge sem repedhetetlen. Csak egy szÀlnyi sugÀr a s´t¢tben, csak egyetlen nem
aritmiÀs pulzusÃ t´rt¢nelmi pillanat, csak egy rezzen¢snyi jelz¢s, j´het m¢g vÀltozÀs,
boldog f´ldreng¢s Ág¢ret¢nek ig¢zete, akkor megint szÂlhat a dal, az ¢let legd´ntûbb
jellemzûje m¢giscsak az, hogy kiszÀmÁthatatlan. VÀrjon a cigÀny. A sors a jÂra ¢ppÃgy
kiszÀmÁthatatlan, mint a rosszra.
A valÂsÀg m´g´ttese
Kinn ¡lnek a mÀsik helyis¢gben, ¢s rem¢nykednek, mint a csalÀdtagok egy sz¡lû
asszony ajtaja elûtt, vÀrjÀk, hogy elk¢sz¡lj´n ¢s elûtt¡k legyen a lachÀzi dal, minden
szalmaszÀlba kapaszkodÂ bÃs ujjaik k´z¢ akarjÀk szorÁtani a szavakat, hÀtha a vers r¢v¢n csoda t´rt¢nik, lenyÃlik valahonnan egy hatalmas k¢z, ¢s rendre kibontja a t´rt¢nelem csomÂit. Csakhogy LachÀza nem FÂt, ¢s 1854-ben hol mÀr nemcsak T¡nd¢rv´lgy ¢s D¢lsziget szelÁd vadakkal ¢s sose lÀtott madarakkal, hol a szent szarvasok,
agancsuk hegy¢n villÀmlÂ mondak´r, a filibili sz¢p madÀr, csûr¢ben csodatevû fü, amitûl kinûnek a csonka v¢gtagok, hol a fÂti dal vilÀga, hol van a Sz¡ret? °n mondjak
vigasztalÂ szavakat, ¢n ´ntsek bel¢j¡k Ãj hitet, nem szÀmolnak azzal, hogy r¢ges-r¢gen
¢rzem, az emberis¢g olyan m¢lyre s¡llyedt, hogy semmif¢le j´vût nem ¢rdemelne.
Hogy segÁtsek mÀsoknak, ´regen, betegen, sajÀt rem¢nytelens¢gemet ¢lve, mikor magammal se tudok mit kezdeni, csak kapkodok, az ÁrÀs akadozik, cs¡ggedten gubbasztanak a gondolataim, a dinny¢im ehetetlenek, a dohÀnyom nem bokrosodik, nem siker¡l semmi, ha ¢n ¢rintem meg, talÀn csak a dal, de az se lehet mentes a gondtÂl, itt
kim¢rhetû, hol v¢gzûdik a lehets¢ges k´zl¢sek hatÀra, itt semmi se vesz¢lytelen. Min-
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denesetre akÀrmilyen v¢n, cs¡ggedt ¢s beteg vagyok, aki nem kellek szük ¢s apadÂ
barÀti k´r´m´n kÁv¡l szinte senkinek, a szakma Àtl¢pett rajtam, a k´z´ns¢g elfelejtett,
szeg¢ny szÀmüz´tt BatthyÀny KÀzm¢r eml¢kvers¢t akÀr ´nmagamnak is ajÀnlhatnÀm,
ezzel az Ãj dallal talÀn nem hozok bajt sem a k´z´ns¢gre, sem a v¢n cigÀnyra, sem az
Ãrra, aki valaha valÂban nagy Ãr volt, a fÂti sz¡ret idej¢n m¢g mindenesetre kirÀly.
VigyÀzni kell, lesnek, a magyar k´ltû hamar megtanulja, hogy nÀlunk a lÁrÀban a versre a zÀrÂsor rÁm¢t nemegyszer a politikai helyzet fogalmazza meg, ¢s a t´rt¢nelem
nagy formamüv¢sz. De ebben a megvalÂsÁtÀsban Àtmehet a vers a cenzÃrÀn, a gyertyaf¢nyjelz¢seket, amelyek a f¡gg´ny m´g´tt imbolyognak, csak az avatottak lÀtjÀk
majd meg. Az irodalmi Át¢szek nyilvÀn le fogjÀk tagadni, hogy ¢rtik, mit kiabÀlok, mindig letagadjÀk, ha valamit akÀr hozzÀm, akÀr az ÀltalÀnos helyzethez m¢rûen nem szerencs¢snek ¢reznek, majd minimalizÀljÀk a sikoltozÀst, ¢s elfektetik a k´ltem¢nyt. Kiki meg is fejti a maga stÁlusa szerint, elûre tudom, nem tartozik majd a szerencs¢s k¢zzel fogalmazott müveim k´z¢, rajta lesz àa hanyatlÀs Àrny¢kaÊ. A megingott szellemi
egyensÃly nem ismeretlen t¡net kataklizmÀk utÀn, ¢n amÃgy is tÃl¢rz¢keny ¢s
pesszimista voltam r¢gen is, most mÀr nyilvÀn f¢lig se tudom, mit is hordtam ´ssze
ebbe a rosszul komponÀlt, k¢tarcÃ, reÀlis jelz¢seket lÀtomÀsokkal keverû bumfordi
k´ltem¢nyben. Hogyan tudnÀm? HÀt mit tudok ¢n, mit tudhatok, aki hallom zuhogni
a pokolb¢li malmot, ¢s ¢lem, hogy kÀrhozat a k´z¢let, ¢s tanÀcstalan trag¢dia a magÀn.
A k´z¢pkorban festettek ilyet a festûk, olajban f´vû, kÁntÂl rÀngÂ testeket, tüzpatakot, amelynek kortya lÀng, ilyen ez a b¢k¢nek hazudott gyilkos fegyversz¡net, amely
lelkeinket ¢s csontjainkat egyarÀnt megûrli. De a lachÀziaknak segÁts¢g kell ¢s dal, hÀt
segÁtettem, higgyenek, ha mÀsban nem, az iszonyÃ erejü ¢letben, amely egyszer talÀn
csak kiforogja magÀt. Abban ¢n is bÁzom, hogy lesznek, akik meg¢rik, ¢n meghalok,
mÀsok ¢letben maradnak, Kossuth, DeÀk bizonyosan, azok tÃl¢lû fajtÀk, de nekem
mennem kell r¢mk¢peimmel ¢s r¢mk¢peimn¢l r¢mesebb eml¢keimmel ¢s fantÀziÀmmal, ¢s marad utÀnam a lachÀzi dal felt¢telez¢se, talÀn valÂban elj´n egyszer az az
annyira vÀrt ¡nnep. A vilÀg olyan m¢rt¢kig illogikus, hogy egyszer rosszul l¢p, ¢s merû
t¢ved¢s¢ben pozitÁvumot hoz l¢tre negatÁvum helyett, s valÂban felÁvel a nagy vihar
utÀni szivÀrvÀny. Egyszer m¢g majd megmoccanhat ¢s fel¢nk tekinthet EurÂpa, egyszer mi is megmoccanhatunk ¢s ´ssze´lelkezhet¡nk, ´r´k pÀrtoskodÂk. A t¢tel egyszerü, annyira kilÀtÀstalan, olyan masszÁvan vastag a s´t¢ts¢g, hogy lucus a lucendo j´het
egy fordulat.
FÀradt vagyok, elesett, szomorÃ. Ami hÀtravan, nem tarthat mÀr sokÀig, ´sszef¡ggû
gondolataim egyszer majd valÂban nem lesznek t´bb¢ ´sszetarthatÂk, sz¢tszakadnak,
¢s a k´r´ttem hullÀmzÂ ürben sodrÂdnak szertesz¢t abban a r¢gtûl olyan jÂl ismert
f´ld´ntÃli sz¢lben.
M¢g vÀg az agyam, jelzi, egy ¡nnep bizonyosan lesz, nem is sokÀra, nem az, ami a
k¡lpolitika segÁts¢g¢vel majd idebenn is kialakul, mÀs jellegü, a temet¢sem. Akkor elj´szt´k mind, ¢s kinn lesz a t´m´r¡l¢stûl eltiltott lakossÀg az utcÀn, az ¢n temet¢semen
nem merik ¢rv¢nyesÁteni a gy¡lekez¢si tilalmat.
Nem Árok t´bb¢ bordalt. írok-e egyÀltalÀn m¢g valamit, ki tudja, semmik¢pp ilyen
k¢tarcÃt, egyazon Ãt k¢tfel¢ mutatÂ jelz¢seit. Magam is ¡res vagyok, betevûre alig telik, nem ¢n ejtettem el ût, az ¢let ejtett ki a kez¢bûl.
FogytÀn a napom, szerencs¢m. De ezt a verset m¢g megkapjÀtok LachÀzÀn, ezt m¢g
kik¢nyszerÁtettem szeg¢ny magambÂl.
Eleget ittunk, heged¡lt¡nk, pihenj¡nk, v¢n cigÀny.
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SzabÂ T. Anna

TENGER, HOMOK
Nincs alkony ¢s nincs virradat.
Az ¢gre rÀk´v¡lt a nap.
IzzÂ k¢ks¢g a hold hely¢n.
A vÁzre rÀk´v¡lt a f¢ny.
K´r¡l a parton sziklaroncsok.
KûkoponyÀk ¢s ritka csontok.
A homlokuk vetette Àrny¢k
az izzÂ t´rmel¢kre rÀ¢g.
A sÂtÂl k¢rges bûr kiszÀrad,
a homok ellepi a lÀbat,
t¢rdig, der¢kig, Àllig ¢r.
A f¢ny v´r´s, a f¢ny feh¢r.
Utat talÀl a nap a csontban,
a fej, mint k´nnyü h¢j, beroppan,
homok tartja a puszta vÀzat,
bet´lti omlÂ koponyÀmat.

A HET°RA A HALçLT VçRJA
F¡vek. R´g´k. N´v¢nyi b¢ke.
KorhadÂ Àgak csendess¢ge.
Itt lent mindennek sÃlya van.
A lÀthatÂt a f´ld lehÃzza,
de az ¡ress¢g sÃlytalan.
MÀr hallom ût, hogy k´zelÁt.
Fojtott, kapkodÂ dobbanÀsok
visszhangozzÀk a l¢pteit.

SzabÂ T. Anna: Versek

Most Àll. Most l¢p. Most j´n. J´n ¢rtem.
ý, akit vÀrtam. Akit f¢ltem.
A legutolsÂ ismeretlen,
kit ´lelnem kell ¢s szeretnem,
´reg ´lemmel megszolgÀlnom
az obulust, ami¢rt KhÀron
a s´t¢t vizen Àtevezne
oda, ahol nincs f¢ny se, nesz se,
csak sz¡rkes¢g ¢s n¢masÀg.
Ha hinn¢m, hogy van AlvilÀg.
Ha elhinn¢m, hogy ÀrnnyÀ vÀltan,
de megmarad az AlvilÀgban
´r´k idûkig minden r¢gvolt.
De csak a f´ld. Az ¡res ¢gbolt.
A semmi temploma f´l´ttem.
A kert szent¢lye. K´r¡l´ttem
idûtlen tartÂoszlopok:
komor, s´t¢tlû ciprusok.
°s k´z¢p¡tt a nagy platÀnfa
sÃlyos, boltÁves koronÀja.
TalÀn ez a fa megmenthetne.
PÀr ¢ve m¢g, hogy reggelente
ä hogy lucskos ÀgyambÂl felkeltem ä
kij´ttem hozzÀ, Àt´leltem
akÀr egy titkos szeretû,
Ãgy simogattam remegû
ujjaimmal a hÀmlÂ k¢rget
hogy a bûr´mbe bele¢gett
hüv´s bûr¢nek tapintÀsa.
Ez mÀr a tenyerem tudÀsa
ami eml¢kszik pontosan:
a k¢rge olyan, pont olyan
¢lû, ¢rdes ¢s v¢gleges
akÀr egy sz¢lcsiszolta test
amit egy ¢jen Àt ´leltem
abban a lombos, r¢gi kertben
¢s mÀig sem tudom, ki volt.
Csak fekszem itt. Felj´tt a hold.
°rzem, hogy ujjaim hegy¢tûl
a sürü hideg felfel¢ t´r,
neh¢z higannyÀ hüti v¢rem
¢s elborÁt, el´nt eg¢szen.
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Reggel Ágy fognak rÀmtalÀlni.
Csak erûm lenne m¢g, felÀllni,
hogy lelkem, rongy ruhÀm, levessem.
°s ´r´kre ¹v¢ lehessen
a test, a testem. Csak a testem.

HatÀr Gyûzû

TEIRESZIASZ H°T °LETE,
AVAGY EGY PATRíCIUS MAZOCHISTA
B¹JTNAPJA AZ EMBERIS°G
BþNLAJSTROMçNAK ºNNEP°N (II)

...Nos, halld ezt is, nyolcadikul, amint k´vetkezik. Elm¢lûd¢s megbÃsÃlÀsaimbÂl, s ez talÀn inkÀbb kedvedre lesz, s hogy eml¢kezetedbe visszaid¢zzem legelsû
bÀnatomat, De Animae, tudod, az is meglehet, hogy ¢pp a àlelkes l¢nyÊ vilÀg¢rv¢nyes
kollektÁv t¢veszm¢je okolhatÂ ÀbrÀndkergetû elt¢velyed¢seink¢rt; s ez is ¡nnepi k¢ts¢gbeesnivalÂim egyike, az Ãn. l¢lekelm¢let ä bÀr ezt k¢ts¢gbees¢semben kiemelt helyen gyül´l´m is, s mÀr azt se bÀnom, hogy a harag rossz tanÀcsadÂ.
TREBONIUS Olyan haragosan gyül´l´d?
TREBELLIUS A bajkeverût; igen. Mit is mondjak: sem a tejszagÃ csecsemû hisz¢kenys¢ge alÀ nem s¡llyedtem, sem nem vagyok sÀtÀni aljassÀggal fertûz´tt, tudom, hogy
van ember ilyen is, olyan is
de mi¢rt, hogy a jÂsÀg ¢s der¢ks¢g esz¢n tÃljÀrÂ Fifikus, a Fort¢lyosan Gonosz az
à¢rdekesÊ, a vonzÂ, a rokonszenves, û az, akinek szurkolsz, û a lÀtszÂlagos t´bbs¢g,
amely mÀr-mÀr valÂsÀgos t´bbs¢g rangjÀra vergûdik ä mi¢rt?
mert elfojtott, rosszul palÀstolt titkos ´szt´neinkn¢l fogva magunk is hajlunk arra?
S ha vÀlaszthatnÀnk, àolyanÊ szeretn¢nk lenni? Amilyen a sikeres ÃtonÀllÂ bandavez¢r,
a numizmahamisÁtÂ defraudator, a f¢lszemü kalÂzkirÀly?
a hajlamosÁtott gonoszt elnevezt¡k elvetem¡ltnek. De mit kezdel az olyannal, akinek vÀltig a gonoszmÁvel¢sre forog az esze, mivelhogy arra hajlamosÁtott elvetem¡lt?
A àlelk¢reÊ besz¢lsz?! Olyanja nincs neki; s ez a b´kkenû.
TREBONIUS Szerencs¢d, hogy a rabn¢pet lek¡ldted vasÀrnapolni, nekem meg az egyik
f¡lemen be, a mÀsikon ki. TudhatnÀd, hogy Carinus alatt f¡le van a mÀrvÀnyfalaknak,
s ezt meg nem ÃsznÀd se pojÀca¢lcelûd¢ssel el¡tni prÂbÀlva, se vigyÀzzÀllÀsban v¢gighallgatott lelkifr´ccsel az ûrszobÀn; mit sem szÂlva kÁnszerszÀmaikrÂl, melyeket elib¢d
kirakva ha mind odamutatnÀk, Ágy jÀrnÀl v¢le, Dion DiderontiusznÀl mik¢nt az elûbb
kelû matrÂnÀk ä
TREBELLIUS S azok hogy jÀrtak?
TREBELLIUS
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Uruk s ParancsolÂjuk gyeng¢den varÀzsgyürüt hÃzott kisujjukra, mitûl a
vulvÀjuk besz¢lni kezdett... Olvashatod k¢sei gallus auctorunknÀl, çRULKODñ °KSZEREK cÁmü szatÁrÀjÀban.
TREBELLIUS IgazsÀgod van, szenÀtor Ãr, Â, jaj: eljÀr a szÀm, lehull fejem. Hogy is szabad a l¢lekelm¢let bukÀsÀrÂl besz¢ln¡nk itt/most ¢s ma, amikor az ilyen kijelent¢sek¢rt
kigolyÂzÀs jÀr: a szÂnak k¢nk´ves szÀjszaga van, s hallatÀra az öj Kurzus kliensei hajlamosak kÂrusban Orkuszt ¢s Oront¢szt, Tartareoszt ¢s pokol´klend¢ket emlegetni;
ama nehezen elûkapart ¢s ÃjratÀmasztott àsÀtÀntÊ, kiben hogy hinne, a maniconiumban Àpoltak k´z´tt is ritka madÀr az olyan
de mi csak hadd sajÀtÁtsuk ki a magunk vilÀgias-pogÀny c¢ljaira Occam BorotvÀjÀt,
¢s ¢lj¡nk vele: ne szaporÁtsuk f´l´slegesen az entitÀsokat, fûleg ahol nincsenek ä amilyen a àl¢lekÊ. Egyiptusi orvospapjaink a megmondhatÂi, a neurobiolÂgiai laborokban
az ¢rzû szerv ¢lettani szubsztrÀtuma teljes eg¢sz¢ben magyarÀzattal kell szolgÀljon talÀlgatÀsainkra, ¢s semmi sz¡ks¢g¡nk az olyan ä a hieroglifÀkkal teleÁrt gÃlÀk ¢s gÃlarakÂk idej¢bûl itt felejtett ¢s a rossz eml¢kü materializmus idej¢n àszuflÀvalÊ felt´lt´tt
entitÀsokra, amelyek ä Ãgymond ä àanyagtalanokÊ; amilyen a l¢lek lett l¢gyen: a l¢lekfantom ä àentitatÁveÊ. Haha!
TREBONIUS Te aztÀn fej¢n vakartad a sz´get. Vajha kimagyarÀznÀd magad ennyi kit¢rû bajmÂkolÀs utÀn, s kanyarodnÀl vissza ä àentitatÁveÊ ä az çlladalom ¢s a TÀrsadalom toposzÀhoz, hogy mire akarsz kilyukadni, barÀtom.
TREBELLIUS Csak arra, kedvesem, hogy a mi (egyik) bajunk alkalmasint az (is), hogy
ilyen p¡thagoreus hitreg¢k s hasonlÂ mitologizmÀk alapjÀn becs¡lj¡k fel az embert
hogy bel¢lÀtjuk a fantomot, mindmÀig àlelkes l¢nynekÊ tekintj¡k, amilyen csupÀn
a mese- ¢s mondavilÀg faunÀjÀban van, ¢s erre a àlelkes l¢nyreÊ alapÁtjuk tÀrsadalmi
ÀbrÀndjainkat s szabjuk modelljeinket, amikor poliszt mondunk, ¢s Àllamot tervel¡nk ä
TREBONIUS Ahelyett, hogy ä ä äi?!
TREBELLIUS Ahelyett, hogy azt a g¢nszerelten gonoszkodÂ, ´r´kk¢ rosszban sÀntikÀlÂ,
a neki szÀnt utÂpisztikus szerepekbûl kisiklÂ, kijel´lt posztjÀtÂl elbitangolÂ Kalandor
PredÀtort venn¢nk alapul, amely (s ez t´rv¢nyalkotÀsnÀl jusson esz¡nkbe!) ä nem is
olyan sokban k¡l´nb´zik a kÁs¢rleti patkÀnytÂl; ki is fel¢pÁtett felt¢teles reflexeit csupÀn a b¡ntet¢s-jutalmazÀs ¢deset vagy Àram¡t¢st adagolÂ primitÁv szerkentyüire alapozza, velesz¡letett szÁvjÂsÀgra/morÀliÀkra/lelk¡letre/¡dv´ss¢gre-kÀrhozatra nem.
TREBONIUS LÀdd, akikre hivatkozol, az egyiptusok k¢t lelket is szÀmon tartanak, eltekintve (harmadikul) a hell¢nek pneumÀjÀtÂl, te meg egyet sem türsz magadban;
pedig hÀtha benned van, s mell¢fogÀsodon most jÂl mulat.
TREBELLIUS RagadozÂ jÂszÀg vagyok, s ebben megmaradok, hasztalan keresed bennem nagy markolÀszva àlelkemetÊ, csak a csÁkos tigrisharamiÀt talÀlod. NemhiÀba
mondta az a (mÀsik) k¢sei gallus auctor, Chamfort nevezetü, a hebreusok t´rzsi isten¢rûl, hogy G´nd´rszakÀllÃ MindenhatÂjuk ha valami¢rt, hÀt csak az¢rt nem bocsÀt
mÀsodik vÁz´z´nt a F´ldre, merthogy az elsûvel is oly rondÀul fels¡lt, s annak se volt
semmi foganatja.
TREBONIUS Nem fogadom el nyolcadik aggÀlyodnak, mÀr csak az¢rt sem, mivel csupÀn az elsûnek felk¢rûdz¢se ä hogy elveted a l¢lekelm¢letet; a k´rÁt¢k meg, arrÂl, hogy
az emberjÂszÀg naturaliter scelestus est ä az sem tûled valÂ, s el¢gszer hallhattuk ama
tetovÀlt bendûjü britÂntÂl, ki a halszagÃ Hobbes n¢vre hallgatott, s a maga barbÀr
ficcfanyelv¢n vÀltig azt hajtogatta: during the time men live without a common power to keep
them all in awe, they are in that condition which is called war; and such a war is of every man
TREBONIUS
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against every man (...) the nature of war consisteth not in actual fighting but in the common
disposition thereto during all the time there is no assurance to the contrary ä
TREBELLIUS Hol, tÀn a FÂrumon hallottad ezt a barbÀr galimatiaszt?! çtforgatnÀd,
hogy ¢n is ¢rtsem?
TREBONIUS Csak Ãgy, ÀtabotÀbÂl: àmikoron nem ama k´zhatalom alatt ¢l az ember,
amely valamennyit megf¢lemlÁti, akkoron hadiÀllapotban ¢l; s ez: mindenki hÀborÃja
mindenki ellen (...) nem mintha valÂban ´lre menn¢nek, de vÀltig munkÀl benn¡k
arra ´szt´k¢lû jÂl ismert hajlamuk, valamÁg csak nem jû erûhatalom, amely megzabolÀzza ûketÊ.
TREBELLIUS Meglehet, hogy ezt ez a te meszelt bendûjü barbÀrod elsû¡l gondolta volt,
bÀr neki esze ÀgÀban sem volt k¢ts¢gbeesnie rajta ä az¢rt barbÀr; s ez a k¡l´nbs¢g.
V¢sn¢d fel hÀt, nyolcadikul, jÂ Treboniusom; mert nekem is szakasztott Ágy szÂl a k¢ts¢gbeesnivalÂm.
TREBONIUS MÀsik viasztÀbla kell, mert erre mÀr alig f¢r. Van m¢g aporiÀd?
TREBELLIUS Van hÀt; s ez lesz a kilencedik.
TREBONIUS Hallgatlak.
TREBELLIUS Az egyetlen, aki meghallgat: szeretlek ¢rte, Treboniusom. Diderontiusod
varÀzsgyürüj¢t is mintha kisujjamra hÃztad volna, noha nincs hozzÀ valÂ asszonyi lÀbiÀm, s irÀntad valÂ v¢ghetetlen bizalmamban azt se bÀnom mÀr, hogy Ágy kiszolgÀltatom magam. Graeculusom, kit nem GargilianustÂl vettem, hanem k¢z alatt potom
centuplo milia sestertiorumon (g´nd´rszûkes¢ge megduplÀzta:) a drÀga ä ha mindezekrûl szÂlalkozni mer¢szelek, letorkol. A GazdÀjÀt, a sajÀt hÀzÀban. Tudom, a FÂrumon mÀr igen elÃrhodott a àpolitikailag korrektÊ gondolkozÀsbeli elvÀrÀsok rendszere, s most ez a mindeneket rendreutasÁtÂ, lovagokat-patrÁciusokat leterrorizÀlÂ
k´zpimaszsÀg tudom szÁves ´r´mest elhallgattatna, de nem hallgathatom el
mert ez is kedvenc k¢ts¢gbeesnivalÂim egyike ä ahogyan Kleiszthen¢sztûl ´r´kbe
kaptuk, s azÂta ahogyan szÀz vedl¢sen Àtment, s azzal egy¡tt: a demokrÀcia. A n¢puralom elm¢lete ¢s gyakorlata; kilakkozott t´rt¢nelme ¢s filozÂfiai pszeudomegalapozÀsai.
TREBONIUS S ez is egyike l¢gyen hagymÀidnak, amelyek mindegyike csupa h¢j, de
g´be-gumÂja, magja sehol...?! Vajha fejtegetn¢d h¢jrÂl h¢jra.
TREBELLIUS Amilyen v¢konyka ¢s szer¡lszerte sz¢jjelhullÂ, csak sebtiben! Hamar, mielûtt hazat¢rû rabszolgÀim k´r¢nk sereglenek.
TREBONIUS Mondd el¢.
TREBELLIUS (oldalt lend¡l lectusÀn, s az ujjain szÀmlÀlja)
(a) a szavazÂ n¢pÂceÀn tudatlansÀga afelûl, amirûl szavaz
(b) nemt´rûd´ms¢ge. FrivolitÀsa (a àsz¢p jel´ltreÊ szavazhatn¢kja)
(c) legelk¢pesztûbb, legbÀrgyÃbb motivÀltsÀga ä respektÁve motivÀlatlansÀga (nem
is indokolja zsigeri reakciÂit, hogy mi¢rt/hogyan/kire-mire, szavaz-nem szavaz)
(d) k¢sztet¢shiÀnya. Ahogy katatÂniÀsan àelvanÊ, s elûszeretettel viselkedik Ãgy,
mint aki nem àpolitikai jÂszÀgÊ ä ne is hÀborgassÀk, kik¢ri magÀnak
(e) a demokratikus voksolÀsok tehetetlen sodrÂdÀsa a hatÀrozatk¢ptelens¢g fel¢.
Ahogyan fele-fele alapon kett¢esik a szavazatok szÀmarÀnya: eleny¢szû kisebbs¢g
emitt, eleny¢szû t´bbs¢g amott; ¢s ahogyan alapvetû, akÀr orszÀglÀsmÂdosÁtÂ k¢rd¢sekben is, a szavazni indulÂ n¢pÀradat f¢lÀjultan tÀmolyog urnÀtÂl urnÀig, mÁg v¢gezetre a monstre szavazÀsok summÀja mint v¢geredm¢nyt ezt az eredendû hatÀrozatk¢ptelens¢get adja ki
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(f) a demokrÀcia tÀn innen ä de mÀshonnan is eredû, ¢letvesz¢lyes, ernyeteg t¢tovÀzÀsa/lomhasÀga/k¢sleked¢se, mely olykor a harck¢ptelens¢gig fajul
(g) Hadrianus falÀtÂl ¢szakra, a tetovÀlt ÀbrÀzatÃ barbÀr pictonok àalÀfogalmazÀsaÊ
szerint: àa sok sz¡ks¢ges rossz k´z¡l ez a legkev¢sb¢ rosszÊ ä mint a demokrÀcia marhapasszusa/jÀrlatlevele
(h) mÀs, tÀvoli entelekheiÀk, mÀs vakhiedelmekben ringÂ vilÀgok (India, az iszlÀm,
KÁna; a t´rzsi fel¡lkereked¢s¢rt harcolÂ, n¢pirtogatÂ Afrika) inger¡lt felhorkanÀsa,
amellyel a demokrÀcia elv¢t bagatellizÀlja/elutÀlja/elveti
(i) ´r´k haditÀncot jÀrÂ magatartÀsuk elr¢mÁtû s kiszÀmÁthatatlan vesz¢lye, amit RÂma szÀmÀra tartogat
(j) a mi f¢lcivilizÀlt f¢ltek¢nk habarodott szerelme a àdemokrÀciaÊ VilÀgtojÀsa irÀnt,
amely, dudorisÀgÀval-g´mb´r¡let¢vel mint amolyan R¢szleges Ol¡mposzi KinyilatkoztatÀs, magÀban k¢ne hordja EllenÀllhatatlan Vonzerej¢t. Nem hordja
a mi f¢lcivilizÀlt f¢ltek¢nk ¢rtetlens¢ge idegen, tÀvoli kultÃrk´r´k elutasÁtÂ magatartÀsÀval szemben: ugyan mi lehet az a f¢ksaru avagy akasztÂp´c´k, ami ûket megakadÀlyozza, hogy a demokrÀcia eszm¢j¢t kit´rû ´r´mmel elfogadjÀk annak a NetovÀbbosÁtott AranytojÀsnak, aminek mi lÀtjuk ¢s isteneink az Ol¡mposzon...?!
(k) majd' minden, a hatalomba àbeletalÀltÊ/belek¢nyelmesedett, vÀlasztott parlament ´szt´n´s àelviÊ hÃzÂdozÀsa a n¢p megk¢rdez¢s¢tûl; a n¢pszavazÀstÂl, mely netÀntÀn alÀÀsnÀ jogi alapjÀt, k¢ts¢gbe vonnÀ v¢gsû illet¢kess¢g¢t csakÃgy, mint (t¢tova)
d´nt¢seinek àdemokratikusÊ jelleg¢t
(l) fort¢lyos szerencs¢tlenked¢seink a n¢pk¢pviseleti jelleg maximalizÀlÀsÀra s ennek baljÂs k´vetkezm¢nyei: fokozÂdÂ antidemokratikus kicseng¢se, kontraszelektÂrikus ferdes¢gei, a àpolitikailag korrektÊ gyalogsÀtÀn-szellem kÀros kihatÀsa a szabadon gondolkozÂ elm¢re ä a mondottaknak elmezavarba torkollÂ sz´rnyeteg anomÀliÀi. NemhiÀba tartja a szÂlÀsmondÀs: Quem Deus vult perdere prius dementat
(m) utoljÀra, de nem utolsÂsorban. Most, hogy a klepszidra ¢s a vÁzorgona utÀn
Homo Fabereink, Daidalosz ivad¢kai kifundÀltÀk szÀmÁtÂszerkentyüiket, megvigyÀzd
Àm ä maholnap a demokrÀciÀra rÀborÁtjÀk az asztalt. Kellett nek¡nk àÀltalÀnos titkosÊ...?! Kis idûk mÃltÀn meg se jÀrjuk, ha a komputerforradalom az ÀltalÀnossÀgot
kiterjeszti az eg¢sz ismert vilÀgra, majd f´l´slegess¢ ¢s ¢rtelmetlenn¢ teszi a voksok
titkossÀgÀt
az orszÀgok OrszÀgos HÀlÂzatÀba bekapcsolt vÀlasztÂkomputerek ¢s szavazÂk¢pernyûk bek´sz´nt¢vel OrszÀghÀz ¢s orszÀgnagyok f´l´slegess¢ vÀlnak (azontÃl minden
honatya ä Zabhegyezû, odahaza Kukutyinban, s onnan szavaz, ha rÀviszi a l¢lek, telente, a parazsaskorsÂ mellûl ä mÁg k¡nn dudÀl a sz¢l, ¢s a hÂkavargÀsban a rohamszir¢nÀk versenyt ¡v´ltenek a farkasokkal); ugyanakkor a szavazni jogosult milliÂk
birodalomszerte a VoksolÂ Saroknak indolensen hÀtat fordÁtanak
bek´vetkezik a demokratikus unalom rÀkbetegs¢g¢nek orszÀgos elharapÂdzÀsa
egy ¢vtized se telik bele ä azt is elfelejtik, hogy a VoksolÂ Sarok be¢pÁtett billentyüzete a hÀz melyik sarkÀban kallÂdik, hol p¡f´lt¢k hasznavehetetlen kajlÀra a k´lyk´k.
M¢g el se loptÀk ä m¢g t´nkre se mentek a kÀbelcsatlakozÀsok az aquaductokon, a
p¢v¢c¢szigetel¢st m¢g meg se ette a talajvÁz, ¢s mÀr, a sz¡ks¢gÀllapotot elker¡lendû,
Ismeretlen Tettesek a lebegû hangszÂrÂkon kihirdetik a sz¡ks¢gÀllapotot, ¢s felÀllÁtjÀk
a sz¡ks¢gdiktatÃrÀt ä
TREBONIUS Kik, hol? A praetoriÀnusok?
TREBELLIUS P¢ldÀul.
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TREBONIUS A praetoriÀnus gÀrda?
TREBELLIUS Az. Vagy ha ûk nem, hÀt a Colosseum hi¢nabüzt ÀrasztÂ pinc¢iben, az ott

rohangÀlÂ gladiÀtoriskolÀsok.
TREBONIUS FeltalÀljuk magunkat. Van magadhoz valÂ eszed, mindig lesz valaki jÂ
embered akÀr a praetoriÀnus tisztek, akÀr a veterÀn gladiÀtorok k´z´tt, hogy porticusod el¢ ûrs¢get ÀllÁtsanak. S akkor majd meglÀtjuk, mi legyen az ellenl¢p¢s¡nk ä
TREBELLIUS Azt ugyan jÂkor lÀtjuk meg, ha felvirrad annak a napja ä
TREBONIUS Minek?
TREBELLIUS Annak-annak! Peiszisztratosznak! A Harminc Zsarnoknak! Azt nem szokta meg¢rni a dicsû Alkaionida, a te Kleiszthen¢szed ä
TREBONIUS A politika a lehetûs¢gek müv¢szete!
TREBELLIUS A lehetetlens¢gek vizein elevezve ä
TREBONIUS A r´gt´nz¢s¢!... Egy h¡velykkel sz¢lesebbre szabatod pajzsaikat, annyival
sz¢jjelebb hÃzod phalanxodat, s nagyobbnak mutatod magad, mint amekkora vagy ä
TREBELLIUS Amazok meg lÀtjÀk, s akkorÀt r´h¢cselnek a tegumentumok alatt,
amennyivel sz¢lesebbnek mutatod magad. BadarsÀg ä
TREBONIUS S te? Mit t¢sz, ha megszorulsz...?!
TREBELLIUS BarÀtom, leszÀmÁtva a negyediket, hÀrom mÂdja van annak, hogy a demokrÀcia t´nkremenjen
(1) a demokrÀciaellenes erûk t´m´r¡lnek, ¢s àdemokratikus eszk´z´kkelÊ, az urnÀkon Àt, mint t´bbs¢g, megd´ntik a demokrÀciÀt
(2) minek megakadÀlyozÀsÀra maguk a demokratÀk, ideiglenes jelleggel, bevezetik
a parancsuralmat; de csakhamar azon veszik ¢szre magukat, hogy ez az àideiglenes
jellegÊ elkopik, mÁg v¢g¡l a maguk preventÁv parancsuralma mind merevebb¢ vÀlik
¢s ÀllandÂsul
(3) ÀtkristÀlyosodik a k´zhangulat, elharapÂdznak a szubkultÃrÀk/megvÀltÂvallÀsok, a nemzeti vadreg¢ny ¢s vadromantika; elfogynak a demokratÀk. Amikor mÀr nincsenek sehol ä mert belebÃjnak a hajszÀlreped¢sbe ä a k´zakarat felsorakozik a diktatÃra mellett.
TREBONIUS Ez hÀrom. Mi a negyedik?
TREBELLIUS Elmondtam mÀr, s azzal kivan a n¢gye. Az elektronikus szavazÂtÀblÀk vilÀgragÀlya ä a voksolÀs lehetetlen¡l¢se. Az, amikor a komputervarÀzslÂ kaldeusok
rÀnk borÁtjÀk az asztalt, a vandÀl gepidÀk sÀrviskÂiban is az lesz, a vizigÂtok c´l´pfalvaiban is az lesz, ¢s ebbe a VirtuÀlis VilÀgk´z´ss¢gbe RÂma abacusa belefullad
igaz, errûl SzÂkrat¢sz nem tudhatott, de PlatÂn is elmondja (ill. elmondatja vele
hetvenh¢tszer, hogy a demokrÀcia Ágy is, Ãgy is diktatÃrÀba torkollik ä mintha a demokrÀciÀt maga a b´lcs sem tartanÀ egy¢bnek, csupÀn amolyan szatÁrjÀt¢kf¢l¢nek a
trag¢diÀban, k¢t diktatÃra k´zt
de mi¢rt, hogy a demokrÀcia oly veszedelmesen hasonlÁt a k´zjÀt¢khoz k¢t diktatÃrÀs felvonÀs k´z´tt ä a àhiÀnyszakaszhozÊ, amely a k¢t parancsuralmat elvÀlasztja
egymÀstÂl, s melynek zsibogÀsÀrÂl, mind ¡resebb frÀzisokba fulladÀsÀrÂl ¢s pÂzolÂ
szÂcs¢pl¢s¢rûl Ãgy eml¢keznek meg a historikusok, hogy lÀtszaturalmÀt az egyre fokozÂdÂ ellehetetlen¡l¢s jellemezte. S most, hogy mondod, nekem is mintha harangoztak volna egy kaledÂn tetovÀlt pofÀjÃrÂl (a nev¢t ne is k¢rdezd), s ez a Haza B´lcse
is ezen gÃnyolÂdott: àsenki sem hiszi, hogy a kormÀnyzÀs hiÀnya valamif¢le Ãj formÀja
volna az orszÀglÀsnakÊ... HÀt nincs igaza?
TREBONIUS No man believes, that want of government, is any new kind of government. Kale-
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dÂnul nem tudok, a te barbÀr Martialisod britÂn szkolarkha volt Oxoniumban, s
Hobbes n¢ven matrikulÀlt. Ez hÀt, kilencedik¡l, fû-fû aggodalmad, hogy a demokrÀcia
hÀtÀban folyvÀst az uralomn¢lk¡lis¢g r¢me kÁs¢rt? Hogy csupa h¢j, s akÀr a hagymÀnak, igazi g´be-gumÂja s belsû magva nincs? Mert Ágy fejtetted le s dobÀltad el h¢jank¢nt, ha jÂl ¢rtettem, mÁg belûle semmi sem maradt, csupÀn a szaga... HÀt olyan menthetetlen eset, s mentû´tleteivel, jÂ tanÀcsaival segÁts¢g¢re sietni mindenki rest? Te is?
TREBELLIUS Mi tür¢s-tagadÀs. °n is. °s ez a tizedik tÀn a legnagyobb, ha viasztÀblÀdra
odaf¢r ä
TREBONIUS Nehezen. De mi az, amit rajta inkÀbb k¢ts¢gbeejtûnek talÀlsz, s ez nem
vilÀglik ki szavaidbÂl: az-e, hogy tanÀcsaid nÀla s¡ket f¡lekre talÀlnak, vagy az, hogy
tanÀcsadÀssal elûÀllni nÀla amilyen veszedelmes, olyan hiÀbavalÂ...?!
TREBELLIUS A lelkembe lÀttÀl, mint eddig senki, szenÀtor Ãr; azzal, amit eddig viasztÀblÀdra karcoltÀl, feladhatnÀl mindfels¢ges urunknÀl, Carinus CaesarnÀl, ¢s ¢n nem
¢rn¢m meg a hajnalt
pedig mÀr azt is vÀllalnÀm, a tanÀcsadÀs nagyon nagy kockÀzatÀt, mint aki tudja,
hogy igencsak lincshangulatban van az az embergyürü, amelynek el¢g szerencs¢tlen
volt, hogy a k´zep¢re toppanjon, ¢s ha tanÀcsa nincs Ány¡kre, vagy nem vÀlik be ä
megk´vezik.
TREBONIUS S ez hÀt az ok, ami¢rt a tanÀcsadÀstÂl tartÂzkodol?
TREBELLIUS A megk´vez¢stûl valÂ f¢lelem? ñ, nem. Tudom, mÀr-mÀr ezt is odav¢sn¢d, tizenegyedik¡l, k¢ts¢gbeesnivalÂim listÀjÀra, de ä ne tedd.
TREBONIUS Ha meg lek¡zd´d f¢lelmedet, Àllj elû vele, halljuk.
TREBELLIUS F¢lelmem lek¡zdhetetlen, s mÀr mintha az elsû bezÃzÂ kû ¢l¢vel keresg¢ln¢ koponyÀmat: lehetetlen elfeledkezni rÂla, a tanÀcsadÂra hogy mi vÀr; m¢gsem
teszem ä
TREBONIUS InkÀbb magadban tartod? RÀgÂdni rajta? Magad em¢szteni jobb?
TREBELLIUS AkÀrhogy szorongatsz, nem Àllok k´t¢lnek. S nem is az¢rt, mert alapaxiÂma, hogy a filozÂfia a tanÀcstalansÀg privil¢giuma, s a filozÂfus szigorÃ ¢letrendj¢hez
a d´nt¢s, a v¢gsû ÀllÀsfoglalÀs felf¡ggeszt¢se ugyanÃgy hozzÀtartozik, mint a Jupiterpap ¢letszents¢g¢hez az, hogy vizelet¢t Àtl¢pnie nem szabad
hanem inkÀbb az¢rt, mert mivel filozÂfus ¢s Àllammüv¢sz nem egy malomban ûr´lnek
¢s ezzel kivan a tucatja ä tizenkettedik¡l: ez az ¢n utolsÂ k¢ts¢gbees¢sem, melyben
mazochista ´nkÁnzÀssal m¢g vÀjkÀlok is
r¢szv¢ttel is vagyok a politikus irÀnt, melyre a d´lyf´s a legkev¢sb¢ sem tart ig¢nyt,
r¢szv¢ttel ä mivel minden mozdulatÀt jÂ ideje gyanakvÀs ¢s k´zundor kÁs¢ri; ugyanakkor restelkedve befogom orromat fuvallata elsû jel¢re, ha az arra jÀrÂ Agg OrszÀgnagy, B¢lbajos NÀdor vagy BÀjgÃnÀr PÀrtvez¢r elûrek¡ldi penetrÀns pacsuliillatÀt,
mert ¢n sem tudom kivonni magam az ÀltalÀnos gyanakvÀs ¢s k´zundor alÂl, mellyel
´vezni Àllamf¢rfit immÀron divattÀ vÀlt ä
TREBONIUS S melyminû igaztalanul m¢gpedig! Bab¢rkoszorÃ helyett!
TREBELLIUS JÂl mondod, Treboniusom, igaztalan ¢s nem jÀrja dolog; bÀr az ¢n tapasztalatom szerint politikus mainapsÀg aranyozott bronzkoszorÃnÀl nem adja alÀbb ä
TREBONIUS Megilleti!
TREBELLIUS Meg. De lÀtvÀn t´bbsz´r´s aranykoszorÃjÀt, s elkÀprÀztatva, hogy mint
roskadozik alatta, mondd meg magad: ugyan mif¢le tanÀccsal szolgÀlhat ebben az ÀltalÀnos lehetetlen¡l¢sben (mellyel eljÀtszvÀk a demokrÀcia belsû er¢nyei s becse is) ä
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szolgÀlhat-¢ egyÀltalÀn akÀrmilyen tanÀccsal egy sz¡rke gondolkozÂ a sugÀrk¡llûit
rÀnk ÀrasztÂ politikusnak/politolÂgusnak: ¢ppen azoknak, akiknek mesters¢gszerzû
teÂriÀja azonos a mindenkori k´zbünt¢nyes¢vel: àa siker ä igazolÊ...?! Vagy n¢pszerübben: àszemesnek Àll a vilÀg ä vaknak az alamizsnaÊ...?! Vagy gÀlyarabok nyelv¢n,
m¢g n¢pszerübben: àhab lelkiismereted hÂtiszta ä ha mÀs viszi a balh¢tÊ?!
tudvÀn ä amint azt fejemre olvasni szÁves voltÀl ä, hogy az ÀllamalkotÀs, a SztageiritÀval, a lehetûs¢gek müv¢szete, mely lehetûs¢gek a mi eset¡nkben, a mindennapos
´sszeomlÀs reggel¢n szükre szabottak, ¢s ismerve az Àllammüv¢sz f¢rfiÃ kora hajnali
szent fohÀszÀt (àMennyd´rgetû °g-Ura Jupiter, add, hogy lopÂvÀ ne legyek!Ê), de a
r´pima az ajkÀrÂl (mint szem¢rûl az Àlom) m¢g el se r´ppent, b¡tyk´s lÀbacs¡lk¢t bolyhos papucsÀba m¢g be se dugta, ¢s mÀr megviszket a tenyere (àha ¢n nem fogadom
el, elfogadja mÀsÊ) ä megk´rny¢kezheted-¢ tanÀcsaiddal a magosban trÂnolÂt an¢lk¡l,
hogy a szem¢ben fogadatlan kauzistÀnak, id¢tlen kajdÀcsnak ne tünj...?!
nem mondhatom el el¢gszer ezt a legkev¢sb¢ sem (¢rtsd: nagyon is) ide tartozÂt:
filozÂfus ¢s politikus nem egy malomban ûr´lnek.
TREBONIUS Jut eszembe. Annak idej¢n rendcsinÀlÂ l¢giÂinkban hÁre jÀrt egy falu´regj¢nek, ez a barbÀr m¢g nemzû orgÀnumÀt, mÀs szÂval ivarszerv¢t is feh¢rre meszelte ä bizonyos Edmund Burke, ama britÂn, kit mÀr emlegett¡nk volt; tûle valÂ a
mondÀs: freedom and not servitude is the cure of anarchy; as religion, and not atheism, is the
true remedy for superstition.
TREBELLIUS ZÃg a f¡lem a galamÀtytÂl. ForgatnÀd embernyelvre.
TREBONIUS Embernyelven: àA szabadsÀg az orvossÀga az anarchiÀnak ¢s nem a szolgasÀg; valamik¢pp a babonÀnak is, nem az ateizmus a remediuma, hanem a vallÀsos
hit.Ê
TREBELLIUS LÀdd-e, lÀdd. így van ez, barbÀr¢knÀl: mindent ´sszezagyvÀlnak. Ha a
babona àbajÊ, meg kell talÀlni a remediumÀt
ha a Halhatatlanokba vetett hit hasznÀl, akkor a hasznÀt n¢zzed, ¢s ne azt, hogy
hitednek hitelt adhatsz-e
hogy a megvÀltÂ istenek az emberis¢gnek hÀtat fordÁtva s vel¡k mit sem gondolva
¢lik vilÀgukat, kockÀznak-szeretkeznek-zabÀlnak-dûzs´lnek az Empyreum f´l´tt?! A
Tartaroszba Epikurosszal, mondta-nem mondta!
ilyen a barbÀr, ha a falu ¢l¢re ker¡l: vez¢rkedik-fontoskodik; s innentova minden
jÂ neki, ha a Polisz ¡dv¢t-javÀt szolgÀlja; ha bünbakÀllÁtÀs, ha vilÀguszÁtÀs, ha mesterfort¢ly, ha propaganda: az is jÂ. Ha religiÂ, ha ideolÂgia: az is jÂ
´reg mindegy, hogy igaz-e vagy sem, s egyÀltalÀn, hogy van-e szikorkÀnyi igazsÀghÀnyada vagy annyi sincs. Ha egyszer haszna van, akkor eszk´z¡l kÁnÀlkozik, s a politikus kapva kap rajta; rÀd bÁzom, hogy lÀtÂkÀjÀban van a hiba, s az¢rt lÀt Ágy, avagy
elm¢j¢ben van valaminek ily torzÁtÂ torziÂja: az û szem¢ben mindennek csupÀn eszk´z¢rt¢ke van (s tÀn kapÂra j´n a hatalmi vet¢lked¢sben) ä belsû becse, igazsÀg¢rt¢ke
nincs: mell¢kes vagy ¢rdektelen ä
TREBONIUS Kezdem gondolatmenetedbe belegondolni magam, bÀr hogy a k¢ts¢gbees¢sbe kergessen, ami¢rt Ãgy forog a vilÀg, ahogy forog ä ez a nyü, a ti¢d, bÀrmi ragÀlyos, m¢g nem esett bel¢m ä
TREBELLIUS Majd esik, s ragÀlyomtÂl cudarul megszenvedsz te is, ha megforgatod magadban, amint k´vetkezik. Magad is lÀthatod, a barbÀroknÀl hogy van s mint megyen;
hogy a politikus fû gondja: a remedium
lehet az orszÀgos panacea bÀrmi hamis, sût talmisÀgÀban is pÀrjaritkÁtÂ, ¢gbekiÀltÂ
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hazugsÀg ä mit sem szÀmÁt, ha egyszer àorvosszernekÊ bizonyul, s a szer àhasznÀlÊ.
GonoszkodÂ percemben Ãgy is fogalmazhatnÀm, hogy a filozÂfus a javÁthatatlan àfundamentalistaÊ (mÀrmint hogy az àigazsÀgnakÊ csÃfolt, mindenre magyarÀzattal szolgÀlÂ mestergondolat keres¢s¢ben az); a politikus pedig ä
TREBONIUS A politikus pedig ä ä äi?!
TREBELLIUS A politikus pedig a lÀtszatelvüs¢g bajnoka, a c¢lirÀnyossÀg àfundamentalistÀjaÊ. °letelve: àmindegy, hogy magunk vagy mÀsok hazudta, ocsmÀnyul meghazudott hazugsÀg, ha egyszer igazsÀglÀtszata van, s igazolja hasznaÊ
A rostrumra felhÀgÂ fûrend magÀra terÁti a rend¡letlens¢g aranypalÀstjÀt, s Ãgy
alakÁtja szerep¢t. Meggyûzûd¢sei (melyek nincsenek) egytûl egyig àrendÁthetetlenekÊ:
nem esik nehez¢re hinnie abban, ami c¢lirÀnyos ¢s c¢lravezetû. (Most pillantÀst se pazarolj a hÀtul ÀllÂk, a kliensek hadrendjeire ä a hivatÀsos naivistÀkra, a jÂhiszemü bÀvÀkra ä ûk a t´ltel¢k; a saroglya; a statiszt¢ria) ä
TREBONIUS °s a filozÂfusnÀl? Mint van ez?!
TREBELLIUS Az Àllammüv¢sszel ellent¢tben a filozÂfus elûtt valamely tannak/elvnek/eszm¢nek/hiedelemvilÀgnak/àremediumnakÊ a haszna mit sem bizonyÁt igaza mellett (ä ahogyan, megfordÁtva, kÀros volta sem szÂlhatna igaza ellen)
a gondolkozÂ az eszm¢k valÂszerüs¢g¢t/igazsÀghÀnyadÀt, arra valÂ es¢lyeit kutatja,
¢s lyukas fagarast sem Àd gyÂgyÁtÂ/boldogÁtÂ/felemelû/andalÁtÂ/bÂdÁtva ÀlmosÁtÂ virtusuk¢rt. K´zrend¢szeti/k´zigazgatÀsi/vallÀserk´lcsi/vilÀgpolitikai szempontok szerint m¢rlegelt jÂ/rossz/¡dv´s/kÀros voltuk kÁv¡l esik a filozÂfus ¢rdeklûd¢s¢nek v¢gsû
k´r¢n, s amilyen javÁthatatlan àfundamentalistaÊ, elûtte nincs tan/elv/eszme/hiedelem/aranyozott Palladium, ami k´zkÁm¢letet arrogÀlhatna magÀnak olyan alapon,
hogy apodiktikusan ¢s axiomatikusan evidens ä hogy kinyilatkoztatÀs vagy ´nkÁv¡letes ¢lm¢ny ä hogy misztikus meg¢rz¢s avagy prÂf¢cia szentesÁtette, s ha nem Pallasz
Ath¢n¢ hullajtotta az ¢gbûl, Aiolosz fuvolÀzta f¡l¡nkbe
ä ûelûtte mind e filozÂfiÀn kÁv¡li praerogativa ÀhÁtat ´vezte halmaza semmis ¢s ¢rv¢nytelen; argumentatÁv ereje nulla ä
TREBONIUS S Ágy hÀt, Àrny¢krajzÀban, mulatsÀgosan hasonlÁt ahhoz a rabszolgÀhoz,
aki lebzsel csupÀn alant az ergastulumban, s àmunkÀjÀvalÊ tartÀsÀnak k´lts¢g¢t a kÂp¢
her¢je ä m¢g azt sem keresi meg... Ez a te filozÂfusod!
TREBELLIUS Az ¢n filozÂfusom esete annÀl is roszabb; s mÀris elÁt¢lheted lÀtatlanba.
Mit a FÂrumon elsuttogni se mern¢k, ¢sde neked is csak nagy elbÀtortalanodva, loppal
s lÀbujjhegyen merem idebiggyeszteni ism¢t, mint Ãjfent igen l¢nyeges ide nem tartozÂt ä
TREBONIUS Loccsantok libatiÂt, borombÂl, az isteneknek; s immÀron bÀtoran, rajta.
Mondhatod.
TREBELLIUS Nos ä ä ä hogy a filozÂfus fû gondja az Àllammüv¢szet ÀtlÂs ellentettje; s
ennyi az eg¢sz
¢sde mintha rÀadÀsul m¢g kÁnos gonddal àhaszonÊ-talanÁtotta volna münem¢t,
az¢rt van az. Hogy û, a maga münem¢ben, a haszontalansÀg oly sz¢lsûs¢ges esete, mely
münemben a hetedf¢lmilliÀrd emberjÂszÀg vÀsÀrcsigÀzÂ habÂkos bÀrgyÃsÀgai, hiedelemvilÀgÀnak ÂkorkongatÂ elk¢setts¢ge, n¢pÀradatÀnak politikai ´ntûformÀi, elemi
hÀborÃzhatn¢kja s annak megakadÀlyozÀsÀra tett egyn¢mely kontÀr kÁs¢rletek, hatÀrkiigazÁtÀsai, rakÀsra hamisÁtott statisztikÀi, meghazudott szÁnpompÀs n¢prajzi t¢rk¢pei, d¢libÀbos t´rt¢netÁrÀsa, nemzeti csinosodÀsa nem szerepel.
TREBONIUS HÀt akkor?! Mi az, ami szerepel: amaz àÀtlÂsan ellentettÊ diszciplÁna...?
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Amaz Àtellenes diszciplÁna: a l¢tvizsgÀlÂdÀs. Az ontolÂgia, amely a filozÂfia csÃcsdiszciplÁnÀja; minden egy¢b ebbûl folyik alÀfele
a l¢ttan, amely mint vizsgÀlÂdÀs haszontalannak oly haszontalan, mint kilÀtÀstalannak, eredm¢nyeiben amilyen kilÀtÀstalan, s ez¢rt mihasznasÀgban m¢g a te kidobni
valÂ rabszolgÀdon is tÃltesz, akivel p¢ldÀlÂdztÀl
a l¢ttan, amelyben ¢ppen az a Mysterium Magnum, hogy annÀl inkÀbb nemes¡l/minûs¡l annak ¢s azzÀ, aminek ¢s amiv¢ lennie kell ä menn¢l inkÀbb elvonatkoztat az
elm¢lûd¢s minden mÀs gondolkozÀst el´z´nlû emberk´zpontÃsÀgÀtÂl; l¢v¢n a l¢t ä emberrel vagy ember n¢lk¡l, a BiÂsszal (vagy valami olyas proprioceptorral) gy¢ren bepettyezett multiverzumban ä maga a multiverzum, azon sivÀran. A l¢t eg¢sze.
TREBONIUS HÀt ä sivÀr egy diszciplÁna, amice, mondhatom. De hogyan ¢rtsem: a megvÀltÂ istenek is mÁvelik, ¢s van tutelÀris Daimonionja az Ol¡mposzon?
TREBELLIUS Az Ol¡mposzon nem is gyanÁtjÀk, s mindez a hold feletti vilÀgban kezdûdik, ez a diszciplÁna, a l¢teg¢sz meg- ¢s ÀtvizsgÀlÀsa ä a tutelÀris daimonionokon ¢s a
maguk f¢rfiatlanÁtÀsÀval, elevenen megnyÃzatÀsÀval, keresztre feszÁttet¢s¢vel szÂrakozÂ, az ´r´kl¢tet iddogÀlÀssal-kockÀzÀssal agyon¡tû isteneken ¢s oda feleresztett f¢listentÀrsaikon messze tÃl.
TREBONIUS De vajon eg¢szs¢ges-¢ ily v¢gletekkel megerûltetn¡nk k¢pzelet¡nket...?!
TREBELLIUS A l¢tvizsgÀlÂdÀs nem k¢rdi, hogy eg¢szs¢g¡nkre kÀros-e: a megismerû
imperativus ha egyszer elûfarkaskodik, ´lûszenved¢lye mÀr ilyen.
TREBONIUS çm ha ily v¢g¢re jÀrÂ a v¢g¢remehetetlennek, nem lekoppanÀsa is egyÃttal a v¢geken, s Ágy neked is: nem v¢ge-¢ a filozÂfiÀnak?
TREBELLIUS Ne f¢lj te attÂl, amÁg elm¢nken az episztemikus imperativus ennyire
elÃrhodik. Egyfajta vÀgyûr¡let, mely puszta rÀmondÀsra nem szünik, s annak v¢ge
sehol ä
TREBONIUS Amolyan bÃn borongÂ ûrj´ng¢s, a Meleagrosz¢ amilyen lehetett...?!
TREBELLIUS Olyan. Amikor hÀzÀba bevette s befalaztatta magÀt; Àm e vadkanvadÀszaton a Gyûztesnek is csak meghalni lehet ä
TREBONIUS Akkor amolyan magat¢pû ûrj´ng¢s, amilyen Bacchus Urunk¢ volt...?!
TREBELLIUS VÀgyûr¡let, melynek azonban martal¢ka amolyan csendes bolond
eln¢zi magÀt ¢s tÀrsait, hÃstest¡kkel azon mezÁtlen Àzni a ThermÀk viz¢ben
szÀrakozva s mÃmiaformÀn f¡lig burkolÂdzva elhever a tepidÀriumban s ott is, az
eleven sarxban befele hallgatÂzva: ott is. Mi egy¢b sem jut esz¢be, mint ez a BeavattatÀs,
melynek hogy barlangjÀt s gûz¢ben meg¡lû p¡thonisszÀjÀt hogy hol keresse ä nem
tudni
elsûsorban a l¢t a maga eg¢sz¢ben: annak a r´geszm¢je foglalkoztatja a gondolkozÂt
ä s akkor ugyan mi àpozitÁvatÊ is mondhatna az Àllammüv¢sznek, akinek a fû gondja
az elm¢rgesedett/tÃln¢pesedett bolygÂ politikai ´ntûformÀkkal valÂ elÀrasztÀsa/szerencs¢ltet¢se ä e robbanÀsig telÁtett F´ld´n, amelyen hovatovÀbb a talpalatnyi f´ld ¢s
a rajta valÂ tartÂzkodÀsi enged¢ly is oly megfizethetetlen f¢nyüz¢s lesz, hogy csak a
Caesar, a Maecenas-f¢l¢k meg a Gargilianus-s¡tetü, rabszolgapiaci hajcsÀr-milliomosok tudjÀk megfizetni, s a k´zemberek/szabadosok/lovagok l¢giÂit kirajzÀsra fogja
k¢nyszerÁteni, hogy elfoglaljÀk azt is, amit eddig m¢g sem a Parthus, sem a Perzsa
nem kolonizÀlt: a hold feletti vilÀgot.
TREBONIUS VisszavonulnÀl a k´z¡gyektûl? MegpendÁtetted szÀnd¢kodat a SzenÀtusban? BÁrod a Caesar engedelm¢t? CserbenhagynÀd a RespublicÀt?
TREBELLIUS Cserbenhagyni? A fuldoklÂt, mielûtt m¢g vÁzihulla lesz, s akkor mÀr nincs
TREBELLIUS
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rajta kit kimenteni...? Van nekem egy kliensem, magunkhoz ¢desgett¡k, s az a ritka
germÀn, aki RÂma-hü ä
TREBONIUS BehÀzasodott? CsalÀdi hÀttere...?
TREBELLIUS BarbÀr, csalÀdostul; de mint minden germÀn, bolondul a muzsikÀ¢rt, s
magÀnzenekarÀt napestig szÂlaltatja. Ez a t´rzsfû mondta volt nekem, s most û motoszkÀl az eszemben, amilyen teuton harÀkolÀssal t´rte a latint, ahogy mind mondjamondja:
àa baj a demokrÀciÀval az, hogy ne is mondjam: gyakorlatilag igazÀban csak akkor
vÀlik lehets¢gess¢, amikor mÀr majdszinte f´l´sleges. JÂszer¢vel. Akkor ¢s csakis akkor.
Amikor mÀr mindenki Ár ¢s olvas az Erdûn, tusculanumÀban k´nyvtÀrÀt k¢t capsarius
rendezgeti, viszonylag jÂmÂdÃ ¢s jÂllakott, senkinek nem irigye, urbÀnus, civilizÀlt,
elûz¢keny, t¡relmes... Amikor csiszoltas-´sszeszokott ¢s nyÀjasra szelÁdÁtett predatorspecies¡nk tÀrsadalmi ´sszjÀt¢ka oly kifogÀstalan, mint egy ¢vszÀzados mÃltra visszatekintû gothun vagy bajuvÀr Filharmonikus Hangversenyzenekar. Annak karmester se
kell, hogy beint¢s n¢lk¡l mesterien interpretÀlja Bach JÀnos Sebesty¢n bÀrmelyik
brandenburgi versenymüv¢t... De szenÀtor Ãr! Mikor Árt Bach JÀnos Sebesty¢n versenymüvet ´regerdûn kÂborjÀrÂ, nyÀlcsurrantva rohangÀlÂ, foga feh¢rje mutogatÂ,
nekivadult ¢hes farkasokra...?!Ê
ä Ágy az ¢n germÀnom; barbÀr l¢t¢re is amilyen esz¢lyes ä szava megragadt eml¢kezetemben. Igen, visszavonulok a k´z¡gyektûl, Treboniusom, de ne terjeszd. A SzenÀtusban ¢szre sem veszik eltün¢semet, s ami meg Carinusunkat illeti, a fels¢ges Caesart csak a jÀt¢kok rendez¢se ¢rdekli, de l¢gy nyugodt, a Circus Maximusban pÀholyom ¡resen nem marad.
TREBONIUS Addig, amÁg az Urbsban mÂrÀlsz, ¢s hÀzad nyitva Àll barÀtaid elûtt: jÂl
tudod, becs¡llek s igen szeretlek, de f¢ltlek is. Mert arra csak nem gondolsz, hogy
visszavonulj birtokaidra, Trebelliusom, ugye nem...?!
TREBELLIUS Tudom, szÀmÁthatok rÀd; s maradok RÂmÀban, bÀrmily kockÀzatos.
TREBONIUS KockÀzatos? Ha visszavonultÀl a k´z¡gyektûl?!
TREBELLIUS S ez rÀadÀs viasztÀblÀdra, tizenharmadikul; felv¢sheted. Azon valÂ megbÃsulÀsom ¢s k¢ts¢gbees¢sem ez, hogy a mondottak ellen¢re sem ker¡lhetem el a felelûss¢gre vonÀst
meglÀdd, a àszÀmonk¢rûsz¢kÊ jobbrÂl is, balrÂl is m¢g szÀmon k¢rheti rajtam, mi¢rt
nem Àlltam elû Àllamtervrajzzal, utÂpiÀkkal, de legalÀbbis gyakorlati javaslatokkal,
hogy mint rÂjuk egybe s barkÀcsoljunk olyan Àllamot, amely ezt a gonoszmÁvel¢sre
hajlamosÁtott fûemlûst kordÀban tartja, ¢s megÀllÁtja ezt a z¡lledelemrohanÀst a fel¢
a àterm¢szeti ÀllapotÊ fel¢, amelyrûl, tûled tudom, a te tetovÀlt fenekü britÂnod mondta volt ä hogy annak borulatÀban nincs àse müv¢szet, se irodalom; se tÀrsadalom; s
ami a legrosszabb, ki-ki vÀltig retteghet az erûszakos halÀl veszedelm¢tûl; maga az
ember¢let pedig magÀnyos, nyomorult, cudar, baromhoz illû ¢s r´vidÊ. Tudod is tÀn,
a neve itt van a nyelvem hegy¢n ä
TREBONIUS Hobbes Oxoniensis, csak û lehetett, ez az esz¢lyes barbÀr, ki mÀr akkor
leÁrta, amikor t´rzs¢nek m¢g Àb¢c¢je se volt: no arts: no letters: no society: and which is
worst of all, continual fear and danger of violent death: and the life of man, solitary, poor, nasty,
brutish and short.
TREBELLIUS De hogy mÀr vissza ne ¢ljek barÀtsÀgoddal, ha mÀr t¡relmeddel vissza¢ltem: mert ezzel a k´r bezÀrul, ezzel a tizenharmadikkal, s ez az ¢n utolsÂ k¢ts¢gbeesnivalÂm, minekelûtte a hÂh¢rnak ÀtadnÀtok, hogy vonÂcsÀklyÀjÀt az Àllam alatt Àll-
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kapcsomba jÂl elakasztva, levonszoljon a HullÀk L¢pcsej¢n, ¢s a GemmÂniÀk kil¢pûk´v¢rûl a Tiberisbe behajÁtson ä
TREBONIUS ...utolsÂ k¢ts¢gbeesnivalÂd?
TREBELLIUS Hogy amaz OrszÀgnagyoknak-Princepseknek, PotentÀtoknak-Politikusoknak, akik elfogatÀsom hely¢n, azonnali in situ megk´vez¢semet k´vetelik fûbenjÀrÂ
mulasztÀsaim¢rt (hogy a munkÀt ä helyett¡k ä nem v¢geztem el), a Helyes ¢s JÂ çlladalom Terv¢nek ¢s AlakzatÀnak uchronisztikus ¢s utÂpisztikus ´tletvÀzlata nem sok
ä annyival sem szolgÀlhatok
s ebb¢li tudatlansÀgom az ¢n epitÀfiumom.
TREBONIUS MegÀllj, barÀtom, s te csak ne temetkezz¢l-halatkozzÀl ily sebes szerrel,
most eny¢m a szÂ. Nem vigasztalni akarlak, s¡lj meg tulajdon rost¢lyodon, fûd´g¢lj
levedben, s gebedj bele, ha mÀr nagyon ä ¢s amibe csak akarod
s ha tÀn esztendûk´n Àt l¢tet reggelizt¢l-vacsorÀztÀl, hogy mÀr annak a grabancos
ontolÂgiÀnak a nekipend¡lt bendûje vagy, akkor is: tudok ¢n pÀvatollat, amellyel garatodat megcsiklÀndva, a hÀnytatÂ cubiculumban majd elû´kr´nd´z´d ä
TREBELLIUS CsalÀdi sÁrboltom feltÀtongott, ¢s ¢n t´v¢ben ¡l´k. Mi v¢gre tenn¢m?
TREBONIUS Bolond, az vagy, de csendes ¢s nem akkora, hogy bÁrÀid enyhe Át¢lete ellen
tiltakozzÀl. BolondsÀgodban marasztalnak el: lebecs¡l´d, amit a sorok k´z´tt ad spectatores a sokadalomnak mondtÀl, ¢s lebecs¡l´d szenÀtortÀrsaidat ä mintha az ÀllamisÀgrÂl mondott vitriolos epigrammÀidat e vÀjtf¡lüek nem kaptÀk volna el
l¢gy elk¢sz¡lve a legrosszabbra ä ami a felmentû Át¢let: azok¢rt a szolgÀlatok¢rt,
amelyeket a HazÀnak tett¢l ¢s tenni fogsz.
TREBELLIUS °n, szolgÀlatokat, a HazÀnak: mikor, mivel...?
TREBONIUS Azzal, hogy tizenhÀromszor k¢ts¢gbeest¢l az Àllammüv¢szet Khar¡bdiszein ¢s Szk¡llÀin, amelyeken k¢ts¢gbeesni, egy¢birÀnt, minden rÂmai vÀlasztÂpolgÀrnak
hazafiÃi kutyak´teless¢ge
a tanulsÀgok¢rt, amelyeket megbÃsulÀsaid keserü megtapasztalÀsÀbÂl az Àllammüv¢szet levonhat
a mühelyedben elleshetû fort¢lyok¢rt, amelyek az eszm¢nyi Polisz megtervez¢s¢hez
n¢lk¡l´zhetetlenek
hÀtral¢p¢st. ArÀny¢rz¢ket. L¢pt¢kismeretet
a vakvÀjatok eldugÁtÀsÀt, a hamis kiindulÀsok ker¡l¢s¢t
ä hogy szÀzszemü Argosz mÂdjÀra figyelj¢k, t´rv¢nyalkotÀsuknak mi fonÀkjÀra fordÁtott k´vetkezm¢nye lehet egy kurtÀcska ember´ltûvel utÀnuk: hogyan ne jÀtszhassÀk ki a mindig lesben ÀllÂ, minden hÀjjal megkent parazitÀk a t´rv¢nyt, s ne bÃjhassanak Àt a benne felejtett rÂkalyukon, mely àh¢zagraÊ a szenÀtorok Àlmukban sem
gondoltak ä
TREBELLIUS Erre nem is gondoltam ä
TREBONIUS De! De! Mindv¢gig erre gondoltÀl, csak magadnak sem merted bevallani:
de k¢ts¢gbeejtû-komor ÀbrÀzatoddal figyelmeztett¢l, merre haladjon a tovÀbbgondolkozÀs
ä ezt ¢s m¢g mi mindent nem! Igen sokat tanulhat orszÀgnagy ¢s fûrend scriptoriumodban, ahol aporiÀidat rabodnak tollba mondod ä
TREBELLIUS BÀmullak, Treboniusom. Nemcsak vitorlÀimat ä a szelet is megfordÁtod
vitorlÀimban. HÀt m¢g mit nem tanulhat a FÂrumon forgÂ k´z¢lû f¢rfiÃ tûlem...?!
TREBONIUS Ami kell, ha a tÁzfelûl fenyegetû diktatÃra rÀd t´r
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a kem¢nys¢gn¢l is kÁm¢letlenebb hajthatatlansÀgot rÂmai mÂdra: hogy ne tegyenek
egyenlûs¢gjelet libertÀriÀnizmus ¢s szibaritizmus k´z¢
hogy ne engedjenek a àn¢pszerüÊ kontraszelekciÂ csÀbÁtÀsÀnak, a demagÂg ¢rzelgûss¢g, a n¢p kegye keresû jÂkodÀs szirupos ¢rveinek hatÀsÀra
hogy tanuljanak àembertelens¢getÊ ott, ahol az àemberiess¢gÊ a szemforgatÂ nyer¢szked¢s odeoni maszkja csupÀn
ä kegyetlens¢get a t´rv¢ny elûtti egyenlûs¢g jegy¢ben; szûr¢vel gyÂgyÁtÂ kutyamarÀst a maffia f¢lelmetes ostromgyürüj¢nek let´r¢s¢re, amikor mÀr azzal fenyeget,
hogy maga alÀ gyüri/befonja/beszervezi a K´ztÀrsasÀgot
mondjam-e? Hogy ott, ahol permanens ebzÀrlatot hirdetnek a racionalizmusra ä
TREBELLIUS Ezer szerencse, hogy szolga rabember m¢g egy sem t¢nfergett haza, s Ágy
k´z¡l¡k szavaidat nem hallhatja senki. Mondjad-mondjad!
TREBONIUS Ahol permanens ebzÀrlatot hirdetnek a racionalizmusra ä hogy m¢g pÂrÀzon sem mutatkozhat: ott a neoobskurantizmusok, az ízisz/Mithrasz/Attisz/K¡bel¢
¢s mindenf¢le mÀs egy¢b, trÀk, gebreus/galileus ¢s perzsa szubkultÃrÀk megrendszabÀlyozÀsÀt; temetkez¢si egyletek/rabszolga-konfraternitÀsok/egyhÀzak-szektÀk sodalitÀsai fel¢ ÀramlÂ titkos Àllami p¢nzalapok/adÂÀtutalÀsok letiltÀsÀt
a t´rv¢nyhozÀsbÂl az Ãn. jogÀsz-pszicholÂgusok kirekeszt¢s¢t ¢s az odaszemtelenkedû izgÀgÀk kikorbÀcsolÀsÀt: rÀjuk szabadÁtani a lictorokat
a b¡ntetûjogi felelûss¢g korhatÀrÀnak a leszÀllÁtÀsÀt a legfiatalabb gonoszmÁvelû
¢letkorÀig; az Ãn. àkiskorÃak/fiatalkorÃakÊ bün¡ld´z¢si àmentelmi jogÀnakÊ megsz¡ntet¢s¢t, a kiskorÃsÀg-nagykorÃsÀg fogalmi ellenpÀrjÀnak kiebrudalÀsÀt a jurisprudentiÀbÂl
az Àldozatok, ill. kÀrvallottak t´rv¢ny szavatolta v¢delmi felkarolÀsÀt, a kÀrtevûkre/ÃtonÀllÂkra/rablÂharamiÀkra a teljes felelûss¢g elv¢nek kiterjeszt¢s¢t. NB.: az eleven ¢let ¢s a legyilkolt/hullÀvÀ nyomorÁtott/elveszÁtett ¢let oly k¢t k¡l´nnemü menynyis¢g, amelyet k´z´s nevezûre nem hozhat sem a rajta megesû szÁv, sem a rÀpazarolt
k´ny´r¡let. A carcerben/captivitasban let´lt´getett ¢let nem fizets¢g a legyilkolt ¢let¢rt,
hanem lebecs¡l¢se az ¢let ¢rt¢k¢nek, meggyalÀzÀsa az ¢let szents¢g¢nek. E visszatetszû, nyÀlas-¢rzelgûs enged¢kenys¢ggel, ez ÀlsÀgos àlakolÀssalÊ szemben Iustitia m¢rlege csak akkor billen egyenesre, ha a gyilkos ä maga ¢let¢vel fizet ä
TREBELLIUS MegÀllj, jÂ Treboniusom! Minden k´z¢lû f¢l szem¢t rajta tartja a rÀ voksolÂkon, s ha honatyÀk ilyeneket hirdetn¢nek, sz¢trebbenn¢nek rostrumodtÂl: megriasztanÀnak mindeneket!... Nem volna helyesebb/¡dv´sebb/c¢lravezetûbb, ha mindezt titokban tartanÀnk ¢s megalakÁtanÀnk a JÂk MaffiÀjÀt...?!
TREBONIUS LÀdd, ezen is lem¢rheted, barÀtom, mennyire megrendÁtett¢l k¢ts¢gbeesnivalÂid listÀjÀval, s mely igen magad mell¢ ÀllÁtottÀl. S ha arra gondolok, mÀr-mÀr
rÀm jû a b´jt´lhetn¢k, s mindjÀrÀst elk¢rencs¢lem borostyÀn rÂzsaf¡z¢red pÀrjÀt ä ä ä
TREBELLIUS Ha mire gondolsz...?!
TREBONIUS Arra a lekezelû f´l¢nyre ä arra a p´ffeszkedû bek¢pzelts¢gre, amellyel ¢s
ahogyan itt a mi f¢ltek¢nk f¢lcivilizÀlt demokratÀi mÀs kultÃrk´r´k ¢rt¢krendj¢t kezelik. °s hogyan?! GombnyomÀsra uniszÂnÂ, az eg¢sz agyoncs¢pelt sablonfrazeolÂgia
mozgÂsÁtÀsÀval, ama hitvÀny, leszerepelt haladÀsillÃziÂ jegy¢ben... MÀrpedig a d´lyf´sk´d¢s csak lejÀratja a demokrÀcia eszm¢ny¢t, a szellem tûzsd¢j¢n szakadatlanul esik
az Àrfolyama ä
s ezen hogyan prÂbÀlnak segÁteni?! Hogy jancsibankÂ-milliÂkkal, a hollywoodi szupergiccsek àaranyfedezet¢bûlÊ ä megtÀmogatjÀk
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de csak a barÀtaimtÂl szabadÁtsatok meg, ti megvÀltÂ istenek, az ellens¢geimmel
elbÀnok magam is. Mert ahogyan az ¢vtizedek folyamÀn Hollywood ä a Csillagos-CsÁkos LobogÂnak a fej¢re nûtt, ma mÀr abbÂl is tudhatjuk-lÀthatjuk: hÀborÃit a tengerentÃli Szuper L¢giÂk Hadig¢pezete csupÀn a filmen nyeri, a valÂsÀgban nem. (Igaz,
a filmen spektÀkulÀris-k´nnyfacsarÂ-nagyszerüen.) A valÂsÀgban? BukdÀcsol. JÂ, ha
¢p bûrrel menek¡l, s LobogÂjÀt, a Csillagos-CsÁkost nem tapossÀk a sÀrba vagy ¢getik
el. Szerencs¢re nincs mitûl tartania, p¡rrhoszi gyûzedelmeit àels´prû diadalnakÊ fogja
megfilmesÁteni Hollywood ä a TengerentÃl mÀr ebben a àvirtuÀlis valÂsÀgbanÊ ¢l ä
TREBELLIUS S hÀt az mif¢le?
TREBONIUS AtyÀink idej¢ben a struccnak ott volt a homok. MainapsÀg a fej¢t a strucc
is a àvirtuÀlis valÂsÀgbaÊ dugja. S mialatt a demokrÀcia vig¢cei tÀvoli, idegen kultÃrk´r´kben port¢kÀjukkal hÀzalnak, rÀjuk zuhognak a àvevûkÊ legvÀratlanabb k¢rd¢sei, s ûk falnak vetett hÀttal a sarokba szorulnak
mit vÀlaszoljanak azoknak a t´megeknek, amelyeknek elsû dolga, hogy a szavazÂurnÀkon kereszt¡l szem¢lyes d´nt¢si jogukrÂl lemondjanak ¢s a àn¢pakaratotÊ abszolÃt t´bbs¢ggel valamely parancsuralmi pÀrtra/kirÀlyra/pontifex maximusra ruhÀzzÀk
valamik¢pp a tele mosl¢kosvÀlyÃhoz r´f´gve tolongÂ disznÂkonda ä Ãgy ÀhÁtoznak
a r´f´gve tolongÂ embercsordÀk a trÂn/a kirÀly/a kirÀlysÀg utÀn. BarbÀr t´rzsek
ànagyfejedelemÊ-nosztalgiÀja... Ezen is lem¢rheted, mennyire a barbÀrsÀg irÀnyÀba
fordul a f´ldkereks¢g Delejes Tengelye; k¢ts¢gbeesnivalÂid k´z´tt felemlÁtetted magad is, s mi tagadÀs, zsÀkutcÀnak ez akkora, mint a csillagjÀrtasok szavajÀrÀsa szerint
a Fekete Lyuk ä
TREBELLIUS T¡rannoszbehÁvÂkra? Parancsuralmi pÀrtokra? Kire gondolsz?!
TREBONIUS A fundamentalistÀkra, ahÀnya csak ebben az elbarbÀrosodÂ vilÀgban szaladgÀl. Az iszlÀm, a hebreus/galileus, a sz¢lbal/sz¢ljobboldal fundamentalistÀi vÀltig ott
settenkednek az oldalszÁnpad szofittÀi k´zt, s csak a Respublica kedvezû t´rt¢nelmi
balfogÀsÀra vÀrnak, hogy t´rzsi szekerc¢ikkel, n¢pi szurkÀikkal elûrohanjanak
megengedhetû-e, hogy Ágy mük´dj¢k a demokrÀcia? Vagy maradjunk sz¢gyenben
vele, mÁg amazok rÀnk ripakodnak: àmif¢le n¢puralom az, amelyben ehhez az urnÀkon
kereszt¡l a n¢pnek nincs joga?!Ê
TREBELLIUS TÃlteszel rajtam s tÃllicitÀlsz a k¢ts¢gbees¢sben, Treboniusom. GyanakvÂvÀ teszel. Alakoskodsz. CsÃfondÀr¢sÀg minden szavad.
TREBONIUS ögy hangzik, megengedem; pedig csupÀn sorra veszem a te praemissÀidat, s levonom belûl¡k a conclusiÂt. Te lÀtnoki lÀtÀssal megvert Vak Teiresziasz, te
jobban lÀtod; de csak mert se Jupitertûl nem kaptam jÂstehets¢get, se Juno meg nem
vakÁtott, az¢rt k´z´ns¢ges szemmel m¢g ¢n is lÀtok egyet-mÀst
hogy ugyanabban a m¢rt¢kben, ahogyan a demokrÀcia (1) ´nkiÀrusÁtÂnak, (2) korruptnak, (3) k¢tf¢le m¢rt¢kkel m¢rûnek, (4) k¢pmutatÂnak, (5) drogosokkal/haramiÀkkal fertûz´ttnek, (6) a lerobbant k´zbiztonsÀg ÀmokfutÂ statisztikÀival elÀmÁtottnak,
(7) a vilÀg ¢s sajÀt maga bajai ellen harck¢ptelennek, (8) hatÀrozatk¢ptelennek, (9)
megfutamodÂnak, (10) zavarodott magatehetetlennek bizonyul ä abban a m¢rt¢kben
veszÁti delej¢t ¢s varÀzsÀt a àdemokrÀcia per seÊ, mint Politeia, mint àEszm¢ny a MagasbanÊ ¢s mint d¢libÀbkerget¢s a pÀrtok k¡zdelm¢ben. S ugyanakkor ä lÀtnoki-vakon ezt is lÀthatod: fÀrosza a vilÀgtengerek horizontjÀn meg-meghunyorog ¢s kialszik
jÂl mondod, Trebelliusom, f¢lû, m¢g kider¡l rÂla, hogy igazÀban nem az a bizonyos
àlegkisebb sz¡ks¢ges rosszÊ az ´sszes lehets¢ges z¡lledelemvilÀgok k´z¡l; hanem csupÀn az uralmi hiatus, egyfajta hiÀnyszakasz k¢t zsarnoksÀg k´z´tt, mely a megelûzû
eltakarodÀsa utÀn a rÀ k´vetkezûnek szÀllÀscsinÀlÂja csupÀn ä
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így, Ágy, Ágy van, ahogy mondod! S ha elm¢lûd¢seimben idÀig jutok, a
Tiberist tudnÀm telesÁrni k´nnyeimmel. Annak a r¢m¡letes belÀtÀsa k´rny¢kez, hogy
a diktatÃra a nemzethordÀba verûdû RagadozÂ EmberjÂszÀg term¢szetes Àllapota.
így, Ágy, Ágy van, ahogy mondod!
TREBONIUS (a hÀzigazda heverûsz¢k¢hez l¢p, ¢s megrÀzza vÀllÀnÀl)
ñ, dehogyis van: nem Ágy van, barÀtom; s vajha felhagynÀl latinhoz oly igen nem
illû nyarvÀkolÀsoddal
beugrattalak: alakoskodtam, megjÀtszottam, hogy tÃlteszek rajtad a k¢ts¢gbees¢sben, ¢s patrÁciuskoszorÃmat a f´ldh´z csapom
nem Ágy van, Trebellius, nem is volt, ¢s rajtunk Àll, hogy soha ne is legyen Ágy ä
TREBELLIUS Rajtunk Àll...?
TREBONIUS Ha Ágy volna, ¢s vez¢relit¡nk a maga magatehetetlens¢g¢t a rendszernek
tulajdonÁtanÀ, akkor k¢t sz¢k k´zt a pad alÀ esn¢nk, ¢s ott is maradnÀnk megtaposnivalÂnak, k¢t sz¢k k´zt a pad alatt.
TREBELLIUS MÀr elÀrulni k¢sz¡ln¢l? Feladni?! Trebonius Glabro! Nem hiszek a f¡lemnek. így csak az besz¢l, aki k¢sz elÀrulni fegyvertÀrsÀt ¢s barÀtjÀt ä
TREBONIUS Nem Àrullak el, ¢s a barÀtom vagy, de fegyvertÀrsa nem lehetsz senkinek:
te, aki elhajÁtod a fegyvert! Te, aki fegyvertelen¡l nyomorultabb vagy, mint a secutornak kedv¢re, Caesarnak k¢ny¢re magamegadÂ retiarius
RespublicÀnk oszlopa te, kilÀgyulÂban-rogyadozÂban!
Minden uralomnak gyeplûje is van, s ne a gyeplût okold, ha a lovak k´z´tt talÀlod,
ahovÀ hajÁtottad, s ne lovaidra kend, ha nyaklÂ n¢lk¡l szaladnak az uralomn¢lk¡lis¢gbe, mely a set¢t Orcus fenek¢rûl, N¢pmentû SzÂt¢rnak elûhÁvja kedvenc¢t, a T¡rannoszt ä
TREBELLIUS Nem ¢rtlek. Eddig Ãgy v¢ltem, osztod n¢zeteimet, s most meg ellenem
fordulsz. Mondd meg, ha tudod: mit¢vûk legy¡nk?
TREBONIUS Osztom ¢n, nagyon is hogy osztom, szenÀtor Ãr, ¢s n¢zeteiden k¢ts¢gbeesni meg nem szün´k. De nem a szarva k´zt keresem a tûgy¢t, s nem tûgy¢n¢l fogom,
hogy megragadjam
megvigyÀzd, hogy kikkel sz´vetkezel s k´z¡l¡k akit elfogadsz, hogy el¢g elûkelû s
arra valÂ magas rangÃ-e, tÃsznak. BarbÀrokkal soha ä azoknak nem m¢zesmadzag a
demokrÀcia ä
TREBELLIUS Mi mÀssal csÀbÁthatod, ha nem annak a m¢zesmadzagjÀt hÃzod el a szÀjuk
elûtt? Mi hÀt a demokrÀcia?!
TREBONIUS Semmi esetre sem az a hasonszerrel kisiklÂ titok, melyrûl hiereusa azt
mondja: àha nem k¢rded, tudom, ha k¢rded, nem tudomÊ
ûrÀllÀs annak a vÀrtÀjÀn, vasingben ¢s teknûctegumentum alatt, nehogy amÁg felk¢rded, àmi hÀt a demokrÀcia?Ê ä hÀtba szÃrjon a kalandorivad¢k, akinek kisebb
gondja is nagyobb, mint hogy mi a demokrÀcia
a demokrÀcia a nemes alku, a megalkuvÀsban valÂ nemes megÀllapodÀs iskolÀja!
akad¢miÀja! MÀrpedig az iskolÀzatlanok az iskolÀt, a barbÀrok az akad¢miÀt, a fundamentalistÀk a kompromisszumokat nem szenvedhetik
a civilizÀciÂ hÀrtyav¢kony filmje, a latin kendûz¢s lÀtszata alatt is lehet barbÀr a barbÀr ä a szÁve m¢ly¢n. S menn¢l barbÀrabb a n¢p, annÀl inkÀbb vÀgyik ¢s annÀl alkalmasabb a diktatÃrÀra
fundamentalistÀkra, barbÀrokra, Árni-olvasni nem tudÂ hordÀkra, roxolÀnokra/szarmÀtokra/gothunokra/szkÁtÀkra demokrÀciÀt nem lehet sem alapÁtani, sem rÀk¢nyszerÁteni
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az ilyenek sem azt a keserü ¢lcet nem m¢ltÀnyoljÀk, hogy a demokrÀcia az ´sszes
gyalÀzatos rossz k´z¡l rossznak a legkev¢sb¢ gyalÀzatos, sem azt nem ¢rik fel ¢sszel,
hogy emberjÂszÀg szolga rabjÀnak lenni m¢g mindig hozzÀ m¢ltÂbb nyomorÃ praedicamentum, mint valamely istens¢g rabszolgal¢giÂinak vaksiket veremjÀratain tengûdni ä ott, ahonnan az istens¢g ÀldozÀr papjai a hekatombÀnakvalÂt szedik
ä bezzeg ezt, az elm¢t ker¢kbe t´rû, a k¢nyszert a v¢gletekig fokozÂ, s eme legf¢ktelenebb fajtÀjÀt a zsarnoksÀgnak: a theokrÀciÀt szÁves ´r´mest magÀra veszi a BarbÀr!
K¢t alapaxiÂmÀt k´tn¢k a lelkedre, szenÀtor Ãr, hogy elûemeljelek a k¢ts¢gbees¢s
kÃtjÀbÂl, melynek vedr¢ben ¡lsz ä hogy rÀeszm¢lj kivetkûzhetetlen demokrata voltodra, s megvigyÀzd, hogy k¢t sz¢k k´zt a pad alatt agyon ne tapossanak ä
TREBELLIUS Elszakadt a szÀl, Orkusz ¢s Oront¢sz! S Ámhol, amit szemrevalÂ nabateÀnus rableÀnyomtÂl kaptam, akim volt nekem: borostyÀn rÂzsaf¡z¢rem szertegurult ä
oda... K¢ts¢gbeesnivalÂim apadÂban ugyan nincsenek, de ¢hem visszat¢rûben, s mÀr
fontolÂra venn¢m, hogy felhagyok a b´jttel. Vajon hova-merre gurult?
TREBONIUS K¢t alapaxiÂma... Majd felszedeted, ha megj´nnek. Gyermek vagy ä
TREBELLIUS K¢t alapaxiÂma, mondod? S mi v¢gre?
TREBONIUS Hogy melyet rÂzsaf¡z¢rnek mondanak a V´rhenyes Kû VÀrosÀban, PetrÀban: borostyÀng´mb´ceidet mik¢nt ä a Respublica gyeplûit el ne ejtsd.
TREBELLIUS GÃnyolÂdol. No jÂ... Elsû axiÂmÀd?
TREBONIUS Az im¢nt amirûl szÂlottam volt volna, de neked szemrevalÂ nabateÀnus
rableÀnyokon jÀr az eszed. A theokrÀcia!...
TREBELLIUS A theokrÀcia...?!
TREBONIUS A fûhatalomrÂl szÂlÂ oly AdomÀnylev¢l-hamisÁtÀs, amelynek AlÀÁrÂja sehol, hamisÁtÂja mindenhol
v¢ln¢d, a Kard ¢s a JÀmborsÀg sz¢p ´sszefogÀsa. A kard ¢l¢n hitet, hit¢rt, megt¢rtnek, ¢letet kÁnÀlÂ. A Karddal T¢rÁtû ä ä ä a theokrÀcia. Ha megig¢z ä v¢ged.
TREBELLIUS Nemigen talÀlkozol vele RÂmÀban. Olyannak Árod le, mik¢nt a hÀrom
Gorgont, kiknek tekintet¢tûl m¢g a halhatatlanok is ´sszerezzennek; vagy a Cocatrixet
mik¢nt, kinek tarajos Àrny¢kÀrÂl jÂ tudni, hogy a rÀl¢pû sz´rnyethal... Bevizelûs gyerkûcnek n¢zel? Nem vagyok ijedûs.
TREBONIUS RÂma pajzsa m´g´tt? Nincs mit f¢lned; s addig jÂ neked. De tudnod kell,
mit forral a falak alatt ÂlÀlkodÂ, ki ellen a Cunctator, Fabius Maximus v¢dekezû oldalmozgÀsa ä csataveszt¢s. Tudnod, hogy a theokrÀcia (a) a legembertelenebb, (b) a
legalantasabb, (c) a legfelelûtlenebb, (d) a legkivÀlt baromhoz illû Àllamforma
TREBELLIUS S Pontifex¡k? Mif¢le?!
TREBONIUS A bomlatag szÂ´z´n, mit sz¢llel kerepelû sivatagi sÀtraikban bogoznakkÀrtolnak-f¢s¡lnek, bÀmulatos haj¢ket eredm¢nyez, s e parÂkÀkat boltozatos biliÀrdgolyÂ-koponyÀkra rakjÀk; de kÀprÀzatos elmesz¡lem¢nyeik semmirekellû ¡r¡gyek a
papuralom besulykolÀsÀra, s mondÂkÀik vilÀggÀ gajdolÀsa imatornyaikrÂl csupÀn az
istenrabszolga-sereglet jÀmbor k´z¢rzet¢t szolgÀlja ä
TREBELLIUS Hogyan szÂl...?
TREBONIUS A KikajÀtÂ nÀluk szent ember; ezer¢vel is csak ezt az egyet tudja: àmagamegbecs¡lûnek nem lesz bÀntÂdÀsa...!Ê
TREBELLIUS Tetszik nekem ez a te theokrÀciÀd. S hÀnyf¢le van?
TREBONIUS VallÀsa vÀlogatja. Emez a kûbÀlvÀnyt szenteli be, amelyet istenek¢nt imÀd,
amaz a hÀzat szenteli be, amelyben istene lakozik. S jÂllehet Igazukat szorongatva szün´s-sz¡nhetetlen ÂcsÀroljÀk egymÀst, ez amazt bÀlvÀnyimÀdÂnak, az emezt pogÀny-

HatÀr Gyûzû: Teiresziasz h¢t ¢lete

ã

1773

nak, kutyahitünek mondja emez ä k´r¡lmet¢letlennek amaz a mÀsikÀt, egyûj¡k se
jobb a DeÀkn¢ vÀsznÀnÀl
tapasztalhattad el¢gszer, s ha igaz, hogy ez isteni szÂzat alÀnyilatkoztatta, Ãn. àkinyilvÀnÁtottÊ hitvallÀsoknak egytûl egyig valamif¢le theokrÀcia tekereg a beleiben, akkor az ilyes fantazmÀknak a pÀrtpolitikÀval valÂ frigyre l¢p¢se csak sz´rnysz¡l´ttet
t´k¢lhet: ha megellik ä fûveszt¢s terhe mellett magad is istenuralomnak mondod a
papok istentelen uralmÀt
kardoddal fel´vezve figyeld, s k¢zzel a markolatÀn
mert mÁmelje bÀr m¢goly meggyûzûen a toleranciÀt, az effajta t´mj¢nf¡st´lû t´m´r¡l¢sekben meg se jÀrod, ¢s amaz °gi PostÀn Csak Nekik Lek¡ld´tt (àKinyilvÀnÁtottÊ)
szÂ´z´n theokratikus zsarnokuralmi mÀniÀja minduntalan a felszÁnre vergûdik. Eml¢kezz a szavamra: e pÀrtoknak a fûhatalmat rÀjuk ruhÀzÂ AdomÀnylevele hamisÁtÀs,
amelynek AlÀÁrÂja sehol, hamisÁtÂja mindenhol! E pÀrtok a mindenki mÀs ¡dv´ss¢g¢nek a jobban tudÂi; mely t¢veszm¢j¡k halÀlt hozÂ, gyÂgyÁthatatlan
ez¢rt kell a RespublicÀt hÂh¢ri szigorral elvÀlasztani ¢s elszigetelni a vallÀstÂl; ¢spedig minden vallÀstÂl, akÀr Annak k¢p¢re faragott, isteneformÀzÂ k´vet szentel istenn¢, akÀr HÀzÀt szenteli k´ve n¢lk¡l (s ilyenkor a HÀz a bÀlvÀny)
ä elvÀlasztani Àllamunkat! KivÀlt az olyan egyhÀztÂl, amelynek teolÂgiai beleiben
az Ãn. istenuralom ¡r¡gye tekereg. Ez az egyik alapaxiÂma ä s ez csak a kisebbik, ¢s
ez sem el¢g ä
TREBELLIUS Csak azt ne mondd, jÂ Treboniusom, hogy tizenhÀrom k¢ts¢gbeesnivalÂmtÂl tizenhÀrom alapaxiÂma ÀrÀn kell szabadulnom!... Mi hÀt a mÀsik?
TREBONIUS Lelked megac¢lozÀsa rÂmai mÂdra. E virtusodbÂl ne engedj. Szeress, ha
¢ppen szeretned kell; de szereteted ne legyen megbocsÀtÂ, hanem kegyetlen, akÀr a
tÀbori felcser¢, ha amputÀlni k¢nyszer¡l.
TREBELLIUS Egeret sz¡lû hegynek n¢zlek. Mondd tovÀbb.
TREBONIUS Orvosk¢szs¢gedben csontvÀgÂ für¢szed is legyen.
TREBELLIUS Besz¢lj vilÀgosabban.
TREBONIUS A demokrÀcia fegyveres erej¢nek azonnal, er¢lyesen kell fell¢pnie minden
olyan bandÀba verûdû gy¡lev¢sz n¢ppel szemben, amely a szabadsÀg t¢ny¢re t´r ä
TREBELLIUS A szabadsÀg t¢nye...?! De mi a szabadsÀg t¢nye?
TREBONIUS Hogy te k¢jelmesen elhenteredsz kedvenc lectisterniumodon, ¢s ¢n szembeheveredhetem veled. Hogy az gondolÂdhat benned, ami ¢pp gondolÂdik; hogy felserkenv¢n, arra m¢gy, nem m¢gy, amerre jÀrÂkÀdnak esz¢be jut; s hogy a FÂrumon
azzal elegyedsz, nem elegyedsz szÂba, akivel besz¢lûk¢dnek esz¢be jut: ez is. Ez ¢s m¢g
sok egy¢b ä
TREBELLIUS Tartok tûle, hogy a hangsÃly e àsok egy¢benÊ van; alig hevert¡k ki a szikuliai rabszolgalÀzadÀst, s mi sz¢gyenletes Àron!... F´l´tt¢bb veszedelmes tanokat hirdetsz, Treboniusom ä
TREBONIUS S k¢ts¢gbeesni k´zÀllapotainkon nem veszedelmes, ha a Caesar f¡l¢be
jut?! Ne vÀgjunk el¢be a veszedelmes tanoknak, de magad is tudod, mint kÁs¢rtett¢k
ilyes ¢s hasonlÂ gondolatok a SztageiritÀt ä hogy mint leszen valamikor a szikuliai ¢s
minden rabszolgalÀzadÀs gondolata a mÃlt¢ ä POLITIKçJçNAK Elsû K´nyv¢ben,
ahol Arisztotel¢sz magÀnjÀrÂ ÀsÂkrÂl-kapÀkrÂl ÀbrÀndozik: elk¢pzelhetni, hogy valaha a felvigyÀzÂknak alÀrendeltekre, a rabtartÂ gazdÀknak rabszolgÀkra (eleven szerszÀmokra) nem leszen sz¡ks¢ge. Ha felt¢telezz¡k, hogy ä
...lesz olyan szerszÀm, amely a dolgÀt magÀtÂl v¢gzi, akÀr parancsra, akÀr mÀs he-
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lyett maga ¢rtelm¢vel gondolkodva, Daidalosz (magamozgÂ) szobrai, avagy H¢phaisztosz begurulÂ triposzai mik¢nt, amint maga a K´ltû (Hom¢rosz) mondja:
à...(az ez¡stlÀbÃ Thetisz elment H¢phaisztosznak
csillagos ¢s ´r´k ¢rchÀzÀba, mely ¢gilakÂk k´zt
f¢nylett, s melyet a SÀntÁtÂ maga ¢pÁtett volt.
ýt a fuvÂk mellett izzadva talÀlta, amint ¢pp
s¡rg´tt: hÃsz hÀromlÀbast k¢szÁtve a tüzn¢l,
hogy palotÀjÀnak fala mellett rakja ki sorban).
AztÀn mindje alÀ aranyos kereket helyezett el,
hogy gyül¢sbe gurulhasson valamennyi magÀtÂlÊ*
TREBELLIUS K¢ts¢gbees¢sem r¢m¡ld´z¢sre vÀltozik. V¢rlÀzÁtÂ besz¢dek ä
TREBONIUS Csak a K´ltût id¢zem, a Sztageirita utÀn! ä
TREBELLIUS Szünj meg!
TREBONIUS S most meg mitûl r¢m¡ld´z´l? MagamozgÂ szobroktÂl, triposzoktÂl?!
TREBELLIUS Mit ¢rtsek azon, hogy àrabszolgÀk nincsenekÊ? Rabjaim n¢lk¡li nincste-

lens¢gre akarsz kÀrhoztatni?!
TREBONIUS Mirûl besz¢l¡nk? A szabadsÀg t¢ny¢rûl. Nem arrÂl besz¢l¡nk...?!
TREBELLIUS A te szabadsÀgod, amelyrûl te besz¢lsz, oly gigÀszi, hogy t´bb ez a szabadsÀg t¢ny¢n¢l ä
TREBONIUS GigÀszi! Le mot juste: rÀlelt¢l a szÂra. A teljes szabadsÀg mindig gigÀszi, s
ûrzûje is gigÀszi kell hogy legyen!
TREBELLIUS MÀr nem is azon ¡tk´z´m meg ä a szenvedelmes szavakon, amelyekkel
dobÀlÂdzol. Hanem a modusÀn: ahogy belevetett¢l. Mert annyi szent, hogy nem fokrÂl fokra jutottunk idÀig, hanem belepottyantunk
a szabadsÀg ä verem. Hogyan lehets¢ges? Bes´t¢ted¢sig besz¢ldeg¢lt¡nk rÂla, s a
kulcsszÂ csak most elûsz´r hangzik el ä
TREBONIUS A kulcsszÂ: jÂl mondod. A szabadsÀg t¢nye mindenekelûtt ¢s f´l´tt
a teljes szabadsÀg adta szertelen lehetûs¢geket a demokratikus rend let´r¢s¢re-eltiprÀsÀra felhasznÀlÂ minden megmozdulÀst. CsÁrÀjÀban. KÁm¢letlen¡l.
AkÀr kalÂzok, akÀr kalandorok; akÀr borotvÀlt fejüek, akÀr fundamentalistÀk; akÀr
az oligarchia, akÀr a dinasztia, akÀr az arisztoszok, akÀr a rÀ ÀhÁtÂ Peiszisztratoszok,
akÀr perzsa kegyencek, ¢s legyenek bÀr maguk a Szt¡mphalosz R¢zcsûrü RondÀi a
diktatÃrÀval prÂbÀlkozÂk. Elfojtani ä
TREBELLIUS PolgÀrhÀborÃval? Hol vannak n¢ked felesk¡vû olyan l¢giÂk, kik el¢gedetlenek az uralommal, s menten martalÂcnak ne ÀllnÀnak? Hadmenet n¢lk¡l, varÀzsolÀssal? Hogyan k¢pzeled?
TREBONIUS A szabadsÀg teljess¢g¢nek legyen hozzÀ m¢ltÂ GigÀsz-ýrzûje. Olyanja,
amilyen Kr¢tÀnak volt: TalÂsz, a V´r´sr¢z ñriÀs (merthogy a magamozgÂ harcos robot is meglesz nek¡nk ä Arisztotel¢sztûl tudom) ä
TREBELLIUS Van-e, lehet-e ilyen ¢ber figyelû ä eleven ember?
TREBONIUS Elevennek eleven, de nem ember! Istenek kimunkÀlta robot
olyan ýrzûje legyen a szabadsÀgnak, Khalkeiosz TrigigÀsz Kr¢tÀnak volt mik¢nt s

* Devecseri GÀbor Àtk´lt¢s¢ben. (NB.: Arisztotel¢sz a zÀrÂjelbe tett sorokat nem, csupÀn a kurzivÀlt sorokat
id¢zi.)
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mÀr akÀr SÀntÁtÂ Vulcanus kovÀcsolta ki l¢gyen ¡llûj¢n, palotamühely¢ben, avagy
Khioszi Oinopoion volt l¢gyen a nemzûje ä ´reg mindegy
egyetlen verû¢r l¡ktetett benne ¡st´k¢tûl lÀbikrÀjÀig, holott r¢zarany dugÂ t´meszelte el ä s hogy a v¢re el ne folyjon, e dugaszra jobban kell ¡gyeln¡nk, mint a szem¡nk vilÀgÀra
Khalkeiosz volt e hadra kelt robot, ki napjÀban hÀromszor futotta k´r¡l a szigetbirodalom partjait, minden ´bl¢iglen, pÀrviadalra k¢szen. Ha kalÂzgÀlya k´zelÁtett, elûvette sziklahajÁtÂ tudomÀnyÀt, s v´r´sr¢z parittyÀja m¢rf´ldekre hordott. Ha meg a
kalandor Zsarnok fajzatÀnak siker¡lt a hÀta m´g´tt partot ¢rnie, TalÂsz nagy tüzbe
ugrott, s abban addig hempergett, mÁglen lÀngadozÀsa ¢rctest¢t feh¢rizzÀsig fel nem
hevÁtette. Akkor t¡z¢bûl elûugorvÀn, nekilend¡lt, utol¢rte a bandÀt, s magÀhoz rÀntva
s egyenk¢nt meg´lelve, v´r´sen izzÂ ¢rctest¢hez szorÁtotta. Mire megfulladtak volna
ä odas¡ltek, ¢s nyerÁtv¢st rivÀkolÂ r´h¢csel¢ssel ismert¢k meg sajÀt pecsenyeszagukban a kÁnt ¢s a halÀlt
ilyen ûrzûj¢re kell hogy szert tegy¡nk a szabadsÀgnak, ki parancsra se vÀr, mivel
magamozgÂ, s mert gigÀsztekintettel fesz¡lten figyeli partjainkat, ¢s rajtuk napjÀban
hÀromszor k´r¡lszalad.
TREBELLIUS °s hol vesz¡nk ilyen ýrzût?
TREBONIUS Te magad kell hogy l¢gy ilyen ýrzûje a szabadsÀgnak: ilyen magamozgÂ
hadra kelt robot! A TrigigÀsz TalÂsz hogy te l¢gy!
te, ki a haza AtyjÀnak felesk¡dt¢l, kapiskÀlod-e mÀr, szenÀtor Ãr?! Hogy a demokrÀcia igenis adhat olyan formÀt az Àllamnak, amely Àllamforma ingyen sem a k´zjÀt¢k
k¢t diktatÃra k´zt! Sem nem a tÃlokosok jÀtszÂ palaisztrÀja ä akiknek az istenek (a mi
elveszt¢s¡nkre) esz¡ket veszik! Sem nem a szibaritizmus szÀllÀscsinÀlÂja! Sem nem
maffia szaturÀlta Àrny¢kuralom! Sem nem ez, sem nem amaz! ä
hanem a n¢p uralma, a n¢p¢ ä mÀrmint ha Ãgy n¢p a n¢p, hogy nem tûrvetû hiedelemvilÀgok foglya a fogyÂ Holddal elfogyÂban, sem nem a v¢ge¢rhetetlen t´rzsi v¢rbosszÃk meg´r´klûje; ha felcserepedett ¢s el¢gg¢ kivetkûz´tt ä ÁrÀstÂl-olvasÀstÂl babonÀs ÀhÁtattal irtÂzÂ ä barbÀrsÀgÀbÂl, ahhoz, hogy uralomk¢pes legyen ¢s m¢ltÂ maga
uralmÀra ä ä ä
Neszez¢s, mozgÀs odak¡nn
TREBELLIUS ...V¢gszÂra! No lÀm: mintha meg¢rezt¢k volna.
TREBONIUS No valahÀra. A megszokott zsivajgÀs, a rabszolga-gy¡szm¢kel¢s ä
TREBELLIUS SzÀllingÂznak haza a borotvÀlt fejüek. MÀr igen borborigmÀzik s hango-

san korogva gyomrom vilÀggÀ kiÀltja ¢hemet, meg azt, hogy lakomaidû van, amilyen
kellemetesen rÀnk estv¢ledett... Nicsak, adta kÂp¢ja, most osont be nagy ¢szrev¢tlen:
hÁvjam a trichliniarchÀt, tapsoljak neki? (JeladÀsul tapsol)
TREBONIUS Tapsolj, Trebelliusom ä
TREBELLIUS H¢! LustasÀg! Valaki!... BorostyÀng´mb´ceimet a lectisternium alÂl, ahovÀ ami elgurult. ¹sszeszedni. KacskalÀbÃ! Hol a golyhÂja?! Trichliniarcha!...
TREBONIUS Ha megjû, Graeculusod lesz a megmondhatÂja, Hom¢roszunkat hogy jÂl
id¢ztem-¢
Àm elsûbbet hadd lÀm! Mi nyÀlcsurrantÂ finom falatokkal szolgÀltok, rest hasak, keny¢radÂ Uratoknak, s mi magakelletû hÃsf¢les¢g, tüzdeltes-füszerszÀmos madÀr, osztriga, rÀk, hal¢tel vagy ¢hem ajzÂ vadas vagdal¢k k´vetkezik a felhordÂ tÀlakon ä ä ä
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Tandori Dezsû

GOETHEI
Ha Goethe
kortÀrsunk volna,
unnÀnk ût. ý
minket unna.
Ha Goethe
nem kortÀrsunk,
el¢g m¢lyre
nem Àstunk.

EGYRE T¹BBET*
Egyre t´bbet
jÀrok a sÁrjaikhoz.
Hozom,
amit az vitt.
Viszem, amit hoz.
* Persze ez mÀst jelent, mint amit a kezdûsor.

VçLTOZAT, LçSD GOETHE:
àVçNDOR °JI DALAÊ;
°S àEGY HASONLñÊ
(Kb. Balsors akit...)
R¢git hoz, mi
Ãjat hoz.
KijÀrok
a sÁrjukhoz.
Megj.: cÁmvÀltozat m¢g: A POSZTBçRMI .
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SZERETTEK (àTHE LOVED ONESÊ,
OTTLIKNAK °S WAUGH-NAK)
HalÀluk elûl
meg lehet sz´kni.
HalÀluk utol¢r. Lehet szokni.

àFUTñK K¹Z¹TT
TITOKZATOS MEGçLLñKÊ
(KOSZTOLçNYI)
MÀsk¢nt-gondolkodÂk:
volt ellenÀllÂk.
Ingyen-gondolkodÂk:
ma Ãgy megÀllÂk.

íGY MöLIK EL...?
Ami jÂ (volt),
tilos (volt).
Megj.: cÁmvÀltozat: MOST

AKKOR MELYIK?

PALACKPOSTA
Feladom.
Ezt mÀr
nem adom
(fel!).
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Kukorelly Endre

PRO
Otthon eb¢del.
Most kimegy a konyhÀba, neon, pislog a neoncsû, kimegy
enni. °s esz¢be se jut. °s. Esz¢be se jut, hogy
Megn¢zi a meccset. °s elûtte vagy utÀna felhÁv. Cs´ng´tt
a telefon. Vagy a sz¡netben.
Mi¢rt gyül´ltem a -t.
Cs´r´g a telefon. Nem mozdulok, vÀrom, hogy bekiabÀljanak. Nem nekem szÂl. Mikor. Meleg van, durrog a gÀz,
nyolcas fokozat. De nem nekem szÂlt. KiabÀlnak a
Az¢rt gyül´ltem, mert nem az elesetts¢g¢¢rt, hanem mert m¢gis
hatalma volt f´l´ttem. Vagy pedig csak f¢ltem tûle. T¡le.
T´lle. Mindig attÂÂ f¢¢tem, hogy eehagy. Hogy aztÀn
most mÀr el. Meleg van, durrogÀs, s¢tÀltam a Gorkij fasorban, eg¢sz d¢lutÀn, ide ¢s oda. Le ¢s f´l. Fel ¢s alÀ. Taglejt¢se kiss¢ ¡gyetlen. Ha mondjuk egy h¢tig nem telefonÀl, mondjuk, az egy kerek h¢t. TornaÂrÀra kellett volna
mennem. Nincs cigÀnyzene az iz¢be, mert Csajkovszki
van. Az apÀmnak a hangja, a konyhÀban cs´r´mp´l az
apÀm, k´zben ¡v´lt a rÀdiÂ, jÀrkÀl, kiabÀl befele. MindjÀrt.
MindjÀrt benyit, ¢s megk¢rdezi, hogy mit csinÀlok. Most
bej´n, ¢s ¢n nem fogok kitalÀlni semmit. HÁvjÀk f´l a Gyovain¢t, mÀs megoldÀs nincsen. ºv´lt´z¢s a hentesn¢l. A
rÀntott hÃs szaga. Bej´n az ajtÂn.
Ha elhagy, akkor mi mÀst tehetne. Nem ¢rzeleg. Alkl.
Nem alkuszik meg. °s ¢n pedig. Meg nem kell alkl
Ez¢rt gyül´ltem a -t. Ma reggel pedig k¢ts¢gbeesetten.
Valaki felkapcsolta a f¡rdûszobÀban a villanyt. JÂl kis¢tÀltam magam a Gorkijban. S¢tÀltam ¢s nevetg¢ltem. Ha j´tt
valaki szemben, akkor abbahagytam a nevet¢st. M¢rt nem
csinÀlod meg az asztalt, kiabÀlja a
Elhallgatnak ¢s sajnÀljÀk egymÀst.
°s lehetûleg semmit se.
Most a f¡rdûszobÀban van, ´mlik a vÁz, ott sz´rcs´g ¢s dudorÀszik, besz¢l magÀhoz, szuszog ¢s nyammog, lecsÃszik
a hasÀrÂl a mackÂgatyÀja az apÀmnak. Hol a n¢pszabadsÀg. Hol van a picsÀba a n¢pszabadsÀg. Hol van a ¢s mondja
a nevemet. A sok probl¢mÀja. Probl¢mÀi vannak neki. A kisasszonynak. A Jancsi meg nem hajlandÂ felkelni. Kij´v´k,
f´lÀlltam, kiszalad a fejembûl a v¢r, ¢pp hogy elkapom az
asztal sz¢l¢t. Le¡l´k. Most kicsivel jobb, le¡lni, ¡l¢s, jÂ.
Eb¢del¢s. Le¡ltem, ¢s odan¢zek. A Jancsinak add a combja t´v¢t. Az eg¢sz csalÀd, ez, egy¡tt eb¢del¡nk.
Vagyis egyszerre esz¡nk.
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M¢rt nem bÁrtad akkor mÀr behozni azt a s´rt.
Ma reggel k¢ts¢gbeesetten vÀgytam arra, hogy a ( ) ´r´kre
itt legyen ¢s hogy soha t´bbet ne lÀssam.
Az egy perc.
Elv¢rzett pedig.
Hogy befüz´d a cipûd, egyenk¢nt, sz¢pen sorban beledugod a lukakba a zsinÂrt, ¢s olyan elt´k¢lten, mert el fogsz
menni. Most pedig elmegy, ¢n tudom, hogy el. °s akkor
fogom magam, ¢s.
RÀszorÁtom.
Az inge.
M¢rt nem a kanalat emeled.
Akkor elszaladtam. °s tudom, hogy v¢ge, hiÀba tenn¢k
bÀrmit, ¢s akkor fogom azt a cipûzsinÂrt, ¢s. AzutÀn elszaladok.
A Gecsei nem is tudta, hogy hÀromkor lesz a meccs.
Hogy hÀnykor lesz. Fogalma sincs neki. Menj mÀr egy kicsit jobbra.
M¢g.
JÂ.
JÂ van, el¢g mÀr.
Nem gondoltam volna, hogy a BarÂti ennyiszer bekiabÀl
a kispadrÂl. Ez meg a Kutas. Csak pÀr ¢vvel lehet ´regebb
nÀlam. Egy¡tt jÀrtunk pÀrtiskolÀba.
KÀposztaleves, a sÂ marja a torkomat.
Amikor a rÀdiÂban dumÀlt, ¢s azt mondta, hogy a Vasas
bajnoksÀgÀban nincs semmi humbug.
M¢rt, mit gondolsz. Mit gondoltÀl, majd azt mondja, hogy
van, mi?
Tess¢k, ¢s legalÀbb a kÀv¢t megfûzhette volna. De csak elvonul a szobÀjÀba. Nem bÁrja ki.
Egy percig.
Ezt a l´tty´t.
Vagy pedig lehet, hogy lÀzas vagyok. Dobol a f¡lem. N¢zem a plafont. AztÀn kimentem, rÀgyÃjtottam, ¢s n¢ztem
a beÀzÀst. Egy mÀsik hely. HÀny mÀsik helyen. De ahhoz
akkor elûbb el kellett volna indulni. A SzilviÀval Àlmodoztunk. Hogy most a VÁzivÀrosban vagyunk, meg a Ligetben, a Velenc¢ben. VidÀm park. Locsog a vÁz, ´t forint egy
menetnyi a Velenc¢bûl. VidÀm. JÂl fen¢kbe rÃgnÀm ezt a
kisk´lyk´t, beleesne a kanÀlisba. A Velence papÁrmas¢ szaga. Enyv, vÁz, enyvszag. Szent MÀrk enyvbûl. Amikor az
esûben a folyosÂn pisilt¡nk, a nagymamÀja pedig ordÁtozott, de nem hallatszott semmi az ¢gvilÀgon. Nem hallatszott a csobogÀs a zuhogÀstÂl. °s hogy nem az esû csorog
a fej¡kre. A nagyon-nagyon h¡lye fej¡kre. A nagymamÀja
nem tudta behajlÁtani a lÀbÀt, ¢s ha nagy nehezen behajlÁtotta, akkor meg nem bÁrta kinyÃjtani. FÀbÂl van a t¢rde.
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Eltemett¢k a fÀt. A Szilvia nagymamÀjÀnak a temet¢se. A
falÀbat. Akkor is esett, nem kellett kimenni a temetûbe.
SÂvÀrok. G.
Volt a szobÀjukban egy nagy hintasz¢k. Nem volt szabad
bele¡lni. ºlt¡nk a hintasz¢kben a Szilvivel, ¢s erûsen szorÁtottuk egymÀst. Folyt az orra.
Ennyire nem fontos senki se.
Egyszer, amikor f´lmentem hozzÀ, tele volt az egyik szoba
k¢k szegfüvel. °s hirtelen olyan erûs hÀnyingerem lett,
alig tudtam visszatartani.
°s mindenki hÀnyt.
Takarodjon innen a szegfüj¢vel.
El sz¢pen ezzel a szegfüvel.
Amikor elk´lt´ztek, k¢t napig nem ettem semmit.
Bepr¢seltem magam a szekr¢ny m´g¢, belemarkoltam a
porba, ´sszekapartam a tenyeremmel a port a szekr¢ny
m´g´tt.
Szegr¢ny.
SzÃrt a t¡dûm. F¡ty´r¢sztem. °n Ágy alakulok.
AztÀn meg ¢vekig nem gondoltam rÀ. Eszembe se jutott.
Te olyan erûs asszony vagy, SÀrikÀm.
Nem hÁv fel. Ha nem hÁv, az nem azt jelenti, hogy nincs
otthon. Hanem micsodÀt.
Nem vagyok k¢pes
J¢zus MÀria
°s amikor talÀlkozunk, v¢letlen¡l
Biztos, hogy nem lÀtszik rajtam a
nem tudtam mit
¢s mondtam valami h¡lyes¢get reggel a nyolcas teremben.
KiabÀlÀssal nem lehet kit´lteni az u üü ¡
Nem tudtam neki mit mondani. Tegnap ettem pizzÀt.
Semmivel se.
Amikor itt Àllok, elûtte, ¢s gyür´getek valami sÀlat a kezemben. °s ilyen h¡ly¢n n¢ztem. FÀzott a fejem. PrÂbÀltam lenyelni azt a darab narancsot. NarancsszagÃ volt a
kezed meg a szÀd. Az ¢let fel¢n.
Elfelejtette.
LÀtom, hogy mond valamit, mosolyog, de nem hallom,
hogy mit.
SajnÀlsz?
Nem olyan neh¢z elkÀbÁtani egy f¢rfit. El¢g k´nnyü.
Egyr¢szt elszomorodtam, amikor senki nem nyitott ajtÂt.
Rohantam idefel¢, hogy pontos legyek, pont, pont, ¢s nem
voltÀl itthon. Akkor visszamentem az egyetemre, nem tudom, mi¢rt, ¢s onnan telefonÀltam, ¢s hagytam, hogy kics´ngj´n, ameddig ki. Elengedtem a kagylÂt, ¢s hallgattam a cs´ng¢st. AztÀn bibizett. Bi bi bi. Egy kis r¢szt.
HÀt ez nem.
A Kend¢vel is csak szenvedni lehet, le¡l¡nk egymÀs mell¢,
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¢s szenved¡nk. ý olyan k´v¢r, mondja. Olyan. Olyan,
hogy. °s hogy mit pÀrtolod te mindig azt a csib¢sz szemetet. Mit pÀrtolom. Mit ¢s pÀrtolom.
Mit.
PÀrtolom.
RohangÀl fel-alÀ, a parketta ¡temesen d´ng, rezeg a poharam, alaposan odavÀgja a sarkÀt. El tudnÀm vÀgni a
nyakÀt egy iz¢vel, h´r´gi. °s puff, durr, jÂl odavÀgja a talpÀt.
Ne mÀszkÀlj mÀr annyit, morogom magam el¢, Ãgy mondom, hogy ne hallja meg, nem is hallja. Visszatartom a levegût. Hagyd abba. Rebegek.
MegprÂbÀltam elaludni.
Ez. Nekem, egyelûre. Nem megy.
Ki fog k¢sz¡lni a szÁvem. Nem fog ki. FÀj a hasfalam, tegnap
csinÀltam szÀz vagy szÀzkilenc lebegû¡l¢st. Nem fogok sÁrni. Mosolygok, aztÀn. °s ettûl tiszta k´nny minden.
T¢tel, visszat¢tel.
Ha nem vagy bün´s, akkor merj¢l hazaj´nni ¢s baszni, kiabÀlja valaki a RÂzsÀban.
Vagy ha kimenn¢k innen. Sz¢pen f´lkelek, kimegyek, itt
hagyom ezt a Kend¢t.
M¢g elûbb alszok egyet.
Ha Ágy ¡l, akkor nem is k´v¢r.
Ezt a szeg¢ny t nyt
Nem is olyan.
Felkelek. Lallala.
°s ha kellen¢k ¢s hiÀnyozn¢k? Vagyis ha nem? Nem egyszerüen csak vÀrakozok, hanem hallgatÂzom is? Egyszerüen. Bonyolultan vÀrakozni.
°s nagyon is bizonytalankodok. Mert m¢giscsak jÂ volna
benne megkapaszkodni, ¢s ez pedig mÀr a kilencedik telefon, vagy a tizenegyedik, vagy a tizennyolc, a megkapaszkodÀshoz.
Hosszan kics´ng, nem veszik fel. Nem vessz¡k fel, ¢n pedig f´l se tudok Àllni innen. Aludtam. Vagyok k¢pes. Tegnap a MikulÀsbulin, furcsa volt, Ágy, a t´bbiek elûtt, tÀncoltunk, parketta, m¢g tÀncoltunk is, n¢zegettek minket, az
jÂ volt, ¢s hazafel¢ csÂk. Ja, ¢s beletenyereltem egy tÀl s¡tibe. RÀm adtad a kabÀtodat, hogy meg ne fÀzzak, aztÀn
elment¢l. Fogtam a kabÀt ujjÀt, amÁg ki nem csÃszott a kezembûl. Nem akartam odaadni magam, ¢s most fÀj kicsit.
Van valakid? Be¡ltem a templomba, ¢s nem gondoltam
semmire.
GubbasztÀs.
Kid´rzs´lt¢l.
°s ¢n.
Kiirtja az ember az agyÀt.
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°s senki nem vigyÀz rÀm.
Azt Àlmodtam, hogy a Kende f´lakasztotta magÀt, m¢g az
elszakÁtott kenderk´telet is lÀttam. A t¢v¢hÁradÂban mutattÀk. Van neked valakid, k¢rdeztem tûle, ¢s û azt mondta, hogy van. Te vagy.
Meg akartam neki magyarÀzni a telefonban, hogy az egy
ideglÀz volt, de ´sszevissza recsegett a vonal.
A vasÀrnapot nem k¡l´n´sebben szeretem.
Egyszer.
Ha akkor siker¡lt volna bet´rnie az ajtÂt. Verte az ´kl¢vel,
ott Àlltam puc¢ran a kÀdban, a vÁz zuhogott, ¢s ordÁtott a
rÀdiÂ, ¢s ¡v´lt´tt, ¢s ´k´llel verte az ajtÂt az apÀm.
Meggyes joghurt, kimagozott meggydarabkÀk voltak
benne.
Bevettem n¢hÀny vitamint.
Sokat kellett enni.
Nem az a zsÀner, nem az a szituÀciÂ, mondta Olga n¢ni.
HÀrom n¢v, E, KÀroly ¢s a harmadikat elfelejtettem.
HÀrom neve van.
Egy, kettû, hhh. JÀrjam-e az intelligens, tanult asszony ÃtjÀt, mint te teszed, Erzsik¢m, vagy legyek egyszerü hÀziasszony. Egy, kettû, hÀrom. Hasra fordulva alszik, maga
alÀ sodorja a lepedût. A takarÂt lerÃgta, nedves a bûre ¢s
hideg. Egy.
Egy.
Zinovjev f¡l¢be jutott a tr¢fa.
F´lkel, megkeresi a papucsÀt, kimegy a f¡rdûszobÀba. FelÀll, s´t¢t van, sz¡rke, k¢k s´t¢t, felkapcsolja a villanyt, aztÀn gyorsan le. Bele¡tk´zik az ajtÂba, m¢g alszik, Ãgy. Z´r´g az ajtÂszÀrny. çll a t¡k´r elûtt, n¢zi magÀt. Az arcÀn
finom rajzolatok, az ´sszegyürt lepedû nyoma. Piszkos a
t¡k´r. N¢zi a t¡kr´t, vÀg egy grimaszt, pofÀkat vÀg, a micsodÀjÀt belelÂgatja a mosdÂba. FordÁtva van rajta a papucs. Jobbos, balos.
Ez meg itt hogy n¢z ki.
Baj.
K´zel m¢sz egy nûh´z, r´gt´n lepattansz rÂla.
Az a szerencs¢je, hogy
mi
az a szerencs¢d, hogy nem pont elûttem ¡lsz, mert akkor
beleszÃrnÀm ezt a gombostüt a nyakadba.
Eszik valamit, a kÀv¢jÀt fel´nti tejszÁnnel, k¢t kanÀl cukker,
be¡l a klozetba, ¢s a homlokÀt a csemp¢hez szorÁtja. AztÀn
az IzabellÀn az AndrÀssyig, le a f´ldalattiba. Olvas, megn¢z
egy nût. V¢gigj´n a VÀci utcÀn, be a kapun, fel a nyolcas
elûadÂba. N¢ha Ãgy szeretn¢m, ha tudnÀd, mit akarsz.
Nem n¢zek oda. Az neked a szerencs¢d. Az a szerencs¢je.
Bej´n, le¡l, forgolÂdik. Be, ki, le, f´l.
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Pro
BajÀra
T
BajÀra.
°s ha ide bÀmul, akkor. A frissen nyÁrt haja. Ne forgolÂdj.
Most mindenki nevet valamin. M¢g mindig. Ez a Boros,
ahogy hÀtradûl a sz¢k¢n, ¢s r´h´g, ¢s v¢gigpofÀzza az ÂrÀt,
¢s Ágy tartja hozzÀ a fej¢t.
Pedig nem valami elûny´s nekije a profilja.
De az¢rt nem is olyan rettentû. El¢g jÂ. Mozog az orra meg
a f¡le.
AztÀn meg idej´n, ¢s azt k¢rdezi, hogy na, mi van, mi a
szent szar, megint kiborultÀl, hogy R-t fordÁtasz, rossz jel.
R mint Majakovszki.
LapÀt.
When I am laid in earth
Leolvassa a nem tudom honnan. Az arcomrÂl.
Ami egy lep¢ny.
Egy tabletta. Le kellene menni a b¡f¢be.
Akkor (¢s akkor ¢n sz¢pen) megfordultam, a Boroshoz k¢pest,
¢s Ãgy mentem a folyosÂn, hogy a sarkamat alaposan odavÀgtam a kûh´z. Biztosan nyitva maradt a szÀja. Most meg
mi van, kiabÀlta utÀnam a Boros. Semmi, kiabÀltam vissza.
Csak odavÀgom a sarkam. DrÀga szerelmem. AztÀn a barÀtnû kipuffant. Alapos. DrÀga zsemle. DrÀga baszÀs. ZÀrom soraimat. Nincs semmi, mi¢rt? Van? ElcsÃszok a k´v´n,
mondjuk, mert mondjuk, hogy az eg¢sz el´nt´tt mindent,
elcsÃszn¢k, ¢s sz¢jjelkenn¢m ezt a lep¢nyt. Nem? Mondjuk.
°s az a romlÀstÂl van.
RÀm d´ngette az ajtÂt az apÀm. Meddig pisÀlsz m¢g. Igen
Àm, de hova menjek el.
De.
Hova menjek. Az istenbe. LassacskÀn. MegprÂbÀltam elesni.
CsipkebogyÂ.
When I am laid in earth, May my wrongs create No trouble in
thy breast; Remember me, but ah! forget my fate. Mert ez mÀr
nem f¢r el bennem.
SovÀnyodok tûle.
RÀ¢bredtem, hogy lehet ilyen hangon is hazudni.
Most nincs meg az az ¢rz¢s, hogy d´nteni kellene, de lehet,
hogy holnap vissza
Lesz.
Lassan.
Lassank¢nt sz¢pen kihÃzkodom azokat a szavakat, minden
olyan szÂt, azokat a r¢szeket
azt a r¢szt, ami valamilyen mÂdon az ¢giekre vonatkozik.
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FÂnagy IvÀn

MESE A 3-AS SZçMRñL
1. Mes¢n innen, mes¢n tÃl: a lelûhelyek
A 3-as szÀm term¢szetes talaja a n¢pmese. A mes¢ben a kirÀlynak hÀrom lÀnya van, a
szeg¢ny embernek hÀrom fia. Ha valamelyik fiÃ elindul szerencs¢t prÂbÀlni, csakhamar hÀrmas vÀlaszÃthoz ¢r. HÀrom k¢rd¢sre kell megfelelni, hÀrom prÂbÀt kell kiÀllni, hÀrom akadÀlyt lek¡zdeni. HÀrom jÂtett fej¢ben hÀrom Àllat segÁti a hûst, vagy
hÀrom varÀzserejü tÀrgyhoz jut. Ha sÀrkÀnnyal talÀlja szembe magÀt, a sÀrkÀnynak
alighanem hÀrom feje van (ha nem annak t´bbsz´r´se), vagy ha egy van, az hÀromszor
Ãjra kinû. A harmadik kardcsapÀs utÀn biztosra veheti a fiÃ, hogy a sÀrkÀnyt v¢gleg
meg´lte, mert nem nûhet ki mese keret¢ben negyedik fej. Az idûegys¢g hÀrom nap,
hÀrom ¢jjel, hÀrom h¢t, hÀrom ¢v.1 A 3-as szÀm ugyanilyen sürün t¢r vissza Grimm
n¢met n¢pmesegyüjtem¢ny¢ben, de gyakori az Âegyiptomi Àllatmes¢kben is.2
A 3-as szÀm formÀlÂ t¢nyezû mÀr a mÁtoszokban. àMinden isten hÀromÊ, tanÁtja a nagy
AMON-HIMNUSZ .3 Egys¢get alkot Ozirisz, ízisz ¢s HÂrusz. Az ind mitikus hÀrmassÀg
(triratna) BuddhÀt, DharmÀt, SanghÀt foglalja egybe. Siva hÀrmasl¢nyü. HÀrmasegys¢get alkot Szin, Samas, IstÀr a babilÂniai mitolÂgiÀban; Zeusz, PoszeidÂn ¢s Had¢sz
a g´r´gben. Had¢sz alvilÀgÀban hÀrom bÁrÂ Át¢lkezik a halottak felett. A Moira eredetileg egy szem¢ly volt, de hÀrommÀ vÀlt a kariatidÀkhoz, grÀciÀkhoz, a hÂrÀkhoz
igazodva. Parisznak hÀrom istennû k´z´tt kell vÀlasztania: melyik¡k a legszebb. HÀromÀgÃ villÀm van Zeusz kez¢ben, PoszeidÂn¢ban hÀromÀgÃ villa.
2. A forrÀsok
A mÀgikus vilÀgban minden valamirevalÂ hivatÀsos vagy alkalmi varÀzslÂ meg tudnÀ
mondani, hogy mi emeli ki a szÀmok v¢gtelen sokasÀgÀbÂl a 3-ast: az eredm¢nyess¢ge,
a magas hatÀsfoka. Az ig¢nek vagy cselekv¢snek akkor van varÀzshatalma, ha hÀromszor ism¢tlik meg.4 Csak az a hiba, hogy a mÀgikus-misztikus vilÀg a fiktÁv univerzumok egyike, akÀrcsak a mese. Gazdag lelûhelye a 3-as szÀmnak, de nem forrÀsa. Egy
l¢p¢ssel k´zelebb vezet a megoldÀs fel¢ azzal, hogy Ãj tÀvlatot nyit. A mes¢ben, eposzban, drÀmÀban nem jutunk tÃl a puszta tÀrsÁtÀson ä mihez tÀrsul milyen valÂszÁnüs¢ggel. A mÀgikus praxis arra utal, hogy valamilyen c¢l, a felt¢telezett eredm¢nyess¢g
k¢szteti az embert arra, hogy ne Àlljon meg az egyszeris¢gn¢l vagy az egyszerü ism¢tl¢sn¢l.
A nyelv gyakran irÀnyÁtja gondolatainkat ¢s befolyÀsolja cselekedeteinket. ¹nk¢ntelen¡l is felvetûdik a k¢rd¢s: nem jÀrul-e hozzÀ a 3-as szÀm n¢pszerüs¢g¢hez. Egyes
nyelvek az egyes szÀm, a t´bbes szÀm ¢s àkettes szÀm (duÀlis)Ê mellett megk¡l´nb´ztetik a àhÀrmas szÀmot (triÀlist)Ê is. Vannak mÀs, enn¢l ÀltalÀnosabb, nyelvhez k´t´tt,
szÀmos nyelvben megl¢vû hÀrmassÀgok. A k´zelre ¢s a tÀvolra mutatÂ n¢vmÀs k´z¢
¢kelûdhet egy k´zepes tÀvolsÀgra, a partner¡nkh´z k´zel esû tÀrgyra mutatÂ n¢vmÀs
(àez ottÊ) a g´r´gben, a latinban, a spanyolban, a japÀnban. A szem¢lyes n¢vmÀs m¢g
k´vetkezetesebben osztja hÀrom r¢szre elemi tÀrsadalmi kapcsolatainkat: az ¢nre, a
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tere, az ûre. Ernst Cassirer szerint az 1, 2 ¢s 3 szoros kapcsolatban Àll a hÀrom n¢vmÀssal.5 A hÀrmas felosztÀs jegy¢ben Àll a fokozÀs: alapfok, k´z¢pfok, felsûfok. A nyelvek jÂ r¢sze hÀromfel¢ osztja az idûteret:6 m´g´tt¡nk a mÃlt, a jelenben Àllunk, ¢s
elûtt¡nk a j´vû. A jelent¢smezûben ä szÂkincs¡nkben ä sem ritka a hÀrmas tagolÀs:
gyerekkor, felnûttkor, ´regkor;7 hideg, langyos, meleg ¢s Ágy tovÀbb.
Ennek ellen¢re bajos lenne a nyelvbûl levezetni a hÀrmas tagolÀs elûszeretet¢t. Abban sem lehet¡nk bizonyosak, nem jÀtszik-e bele a nyelvi tagolÀsba a hÀrmassÀghoz
valÂ vonzÂdÀs.
K´zelebb vezet a hÀrmassÀg forrÀsainak egyik¢hez, talÀn legjelentûsebb forrÀsÀhoz
az archeolÂgia ¢s az ÁrÀst´rt¢net. àA szÀmoknak szexuÀlis jelentûs¢g¡k voltÊ, Árja Leo Frobenius. àA 3-as szÀm ÀltalÀban hÁmnemü, a 2 ¢s 4 nûnemü.Ê8 A paleolitikum Âta kÁs¢ri a
f¢rfisÁrokat a 3-as szÀm, a nûi sÁrokat a 2-es szÀm. Az ¢szak-afrikai urnasÁrokban a f¢rfi
hamvait tartalmazÂkat 3, a nûk¢t 2 vagy 4 k´r jelzi.9 A 3-as ¢s a f¢rfisÁr, a 2-es ¢s 4-es
¢s a nûi sÁr kapcsolatÀra mÀr Bachofen is utalt.10 A manga f¢rfi hÀtÀt ¢s mell¢t hÀrom,
a nû¢t k¢t pÀrhuzamos vonal dÁszÁti.11 Hieronymus Bosch àMilleneumÊ n¢ven ismert
hÀrmasoltÀrÀnak Paradicsom-szÀrnyÀn hÀromlevelü lÂhere fedi a hÁmvesszût. A hÀromlevelü lÂhere a SzenthÀromsÀg szimbÂluma, eml¢keztet a jelk¢pekben gazdag
adamita oltÀrk¢p pszicholÂgus kommentÀtora.12 A hÀrmassÀg ¢s f¢rfiassÀg kapcsolata
m¢g k´zvetlenebb¡l jut kifejez¢sre a 3-as szÀm egyiptomi hieroglifÀjÀban. A 3-as szÀmot stilizÀlt hÁmvesszû ÀbrÀzolja. Ebbûl ered tovÀbbi egyszerüsÁt¢ssel a 3-ast jel´lû az
arab ÁrÀsban. Ennek a jelnek felsû r¢sz¢t ûrzi a mi 3-asunk.13 A latin testis àhereÊ magÀban foglalja nyelvi szinten is a hÀrmassÀgot: eredeti alakja *ter-tis <*tri-sto àhÀromban [Àll]Ê.14
A 3-as ¢s a 4-es szÀm szexuÀlis jelentûs¢ge tovÀbb ¢l a tudattalan szintj¢n. Freud
ism¢telten utal Àlmokat ¢s neurotikus t¡neteket elemezve a 3-as szÀm ¢s a hÁmvesszû
kapcsolatÀra. FelszÁnre ker¡lhet a 3-as ¢s a 4-es szÀm nemi szimbolikÀja pszichotikus
betegek fantÀziÀiban.15
A hÀrmas tagolÀs varÀzsÀnak forrÀsÀt kerest¡k. A 3-as szÀm, Ãgy lÀtszik, magÀban
hordja a vÀlaszt a felvetett k¢rd¢sre. A triÀd varÀzsa szorosan ´sszef¡gg a 3-as szÀm
genitalitÀsÀval. A szÂ szoros ¢rtelm¢ben vett varÀzserej¢t teljes m¢rt¢kben a phallosznak k´sz´nheti. A k¡l´nb´zû kultÃrÀk k´z´s alapjÀt k¢pezû mÀgikus vilÀgban a phallosz szinte mindenhatÂ varÀzseszk´z. A term¢kenys¢g-szertartÀsoktÂl az ´rd´güz¢sig,
a szemmel ver¢s elhÀrÁtÀsÀig minden¡tt talÀlkozunk vele. Az uralkodÂ hÁm felsûbbs¢g¢t jelzû fenyegetû erekciÂ (àphallic exposureÊ) jelen van mÀr a homo sapiens szintj¢t
el nem ¢rû emberszabÀsÃ majmok kommunikÀciÂjÀban. Az egyes nyelveken tÃli gesztusnyelv is megûrizte obszc¢n karmozdulat formÀjÀban a mÀgikus elhÀrÁtÀst ¢s a megmerevÁtett mutatÂujj fenyegetû rÀzÀsÀban a phallikus rontÂ varÀzst.
A 3-as szÀm f¢rfiassÀgÀt nem ¢rinti, hogy a nûi genitÀl¢ felszÁni konfigurÀciÂjÀra
utalÂ, csÃcsÀval lefel¢ fordÁtott hÀromsz´g a nûi nemi szervet is szimbolizÀlhatja, a kûkorszakbeli barlangok ¢s a mai nyilvÀnos WC-k ¢s a hÀzak falÀn; nemegyszer Àlmokban ¢s neurotikus t¡netekben.16
A 2-es az Anya Âkori szimbÂluma. Nikomakhosz szerint a 2-es szÀm EratÂt, Dik¢t,
íziszt, H¢rÀt, D¢m¢t¢rt, Artemiszt, Him¢roszt ¢s Aphrodit¢t jelk¢pezi. A 3-as a t´k¢ly,
a teljess¢g, a kreativitÀs jele.17 A f¢rfiassÀg szimbÂluma a DogonoknÀl.18 Bachofen kultÃraelm¢let¢ben a 2 ûsi szÀm (Urzahl), az ¢let dinamikÀjÀnak, a keletkez¢s ¢s elmÃlÀs
egys¢g¢nek (Doppelbewegung) szimbÂluma; a 3-as az erû¢, a teljess¢g¢, az ÀllandÂsÀg¢
(das Dauernde im Wechsel).19
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A 3-as szÀmnak oszthatatlansÀga, eredendû àpÀratlansÀgaÊ privilegizÀlt helyet biztosÁt a p¡thagoreus tanokban. A retorikÀban, akÀrcsak a filozÂfiÀban àaz eg¢sz teljess¢g¢nek minimÀlis alakja rendszerint a hÀrmas tagozÂdÀs [...] mely az eg¢szet hÀrom r¢szre (tria
loca) bontja fel, s ez a kezdet (initium), a k´z¢p (medium) ¢s a v¢g (finis)Ê, Árja Heinrich
Lausberg klasszikussÀ vÀlt k¢zik´nyv¢ben.20 A B´lcsess¢g allegÂriÀi elûszeretettel tÀrsulnak a Signum Triciputtal, a hÀromfejü ä fiatalsÀgot, f¢rfikort, ´regkort egyesÁtû ä
f¢rfi k¢p¢vel. A 3-as szÀm fûk¢nt a mindenhatÂ hÀrmasfejü, varÀzshatalmÃ Hekat¢hoz
füzûdik, Krataiiszhoz, az erûsh´z, a hÀrmasutak ûr¢hez, akit Zeusz mindenek felett
tisztelt, ¢s osztÀlyr¢szt adott neki f´ld´n, tengeren ¢s a csillagos ¢gen. Szepes Erika
ÀtfogÂ tanulmÀnyÀban a hÀrmasutat ûrzû hÀromfejü Hekat¢ kultuszÀbÂl kiindulva
arra a k´vetkeztet¢sre jut, hogy àa hÀrmas szÀmnak ember Àltal el nem ¢rhetû t´k¢letess¢g,
teljess¢g ¢s ´r´kk¢valÂsÀg jelent¢se vanÊ.21 A trichotÂmia, Szepes Erika szerint, egy megelûzû dualisztikus szeml¢letet vÀlt fel (mint a szint¢zis a t¢zis ¢s antit¢zist).22 Ha sz¢les
k´rü t´rt¢nelmi ¢s archeolÂgiai kutatÀsok megerûsÁtik a dichotÂmia elsûbbs¢g¢nek
elm¢let¢t, felvethetû a k¢rd¢s: van-e ´sszef¡gg¢s dichotÂmia ¢s matriarchÀtus, trichotÂmia ¢s patriarchÀlis tÀrsadalmi rendszer k´zt? A kapcsolatot ¢rthetûbb¢ tenn¢ a 2-es,
4-es ¢s 3-as szÀm biolÂgiai alapja.
A 3-as szÀmhoz füzûdû teljess¢g k¢pzete nem Àll ellent¢tben a phallosz primitÁv tÃl¢rt¢kel¢s¢vel. A t´rzsi tÀrsadalom mÀgikus kultÃrÀjÀban ¢lûk szÀmÀra, Ãgy hiszem,
nem lett volna sem abszurd, sem s¢rtû az 1-et a hÁmvesszûre, a 2-t a k¢t her¢re
visszavezetni ¢s a kettû egy¡ttes¢ben magasrendü egys¢get lÀtni. Az sem v¢letlen, hogy
¢ppen az erûs, a Zeusz Àltal is tisztelt, a varÀzshatalmÃ, azaz phallikus23 Hekat¢hoz
füzûd´tt a hÀrmassÀg.
A szÀmok rejtett nemis¢ge konkr¢t ¢rtelmet ad lÀtszÂlag ´nk¢nyes vagy bizonytalan
¢rtelmü kifejez¢seknek. A kÁnai bÃsanbÃsi− àerk´lcstelenÊ a k´vetkezû elemekbûl Àll:
bÃ tagadÂszÂ, san àhÀromÊ, bÃ tagadÂszÂ, s− àn¢gyÊ. SzÂ szerint: àse hÀrom, se n¢gyÊ.
Ha behelyettesÁtj¡k a kifejez¢sbe a szÀmok tudattalannÀ vÀlt biolÂgiai jelent¢s¢t, a
mondÀs egy¢rtelmüv¢, Àttetszûv¢ vÀlik: àse f¢rfi, se nûÊ.24
IndokoltabbÀ vÀlik ebben az ´sszef¡gg¢sben a 3-as szÀm n¢hÀny tipikus megjelen¢si formÀja a mes¢ben. ögy is mondhatjuk: sajÀtos ¢rtelmet kapnak mint a phallikus
alaphang felhangjai. A fiÃ- ¢s lÀnygyermekek k¢tszeresen kapcsolÂdnak a nemz¢shez,
a mÃltbÂl j´vet ¢s a j´vû fel¢ haladva. ä A megprÂbÀltatÀsok egyfelûl k¢sleltetik,
mÀsfelûl anticipÀljÀk az egy¢nt boldogÁtÂ ¢s a fajt fenntartÂ nemi prÂbÀt. Hadd id¢zzek ezzel kapcsolatban n¢hÀny ¡temet egy bezizi (MalÀj-f¢lsziget) esk¡vûi szertartÀs¢nekbûl:
àMenyasszony: °pÁtett¢l hÀzat?
Vûleg¢ny: °pÁtettem.
Menyasszony: Tudsz fÀt vÀgni?
Vûleg¢ny: Tudok.
Menyasszony: Tudsz gy¡m´lcs¢rt mÀszni?
Vûleg¢ny: Tudok.
Menyasszony: Tudsz lûni?
Vûleg¢ny: Tudok.
Menyasszony: Teknûsb¢katojÀst talÀlsz-e?
Vûleg¢ny: TalÀlok.
Menyasszony: Igaz ez?
Vûleg¢ny: Igaz.Ê
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A hÀrmassÀg varÀzsereje olyan hatalmas, hogy eleve rem¢nytelen egyetlen forrÀsbÂl eredeztetni.
Az anya-, apa-, fiÃ- vagy lÀnyviszony, a csalÀd szenthÀromsÀga,25 k¢ts¢gtelen¡l jelen
van, puszta hÀrmassÀggÀ egyszerüsÁtve, a varÀzserejü 3-as szÀmban. Mindaz, ami ebbûl az elemi viszonybÂl adÂdik ¢s erre visszavezethetû a tudatos vagy tudatelûttes
elemz¢s szintj¢n ä Ágy egyebek k´zt a k¢sûbbi triangulÀris ä legÀlis ¢s illegÀlis ä csalÀdi
¢s tÀrsadalmi kapcsolatok ä, hozzÀjÀrul a 3-as szÀm n¢pszerüs¢g¢hez. A dinamikus
(ellentmondÀsos) hÀromsz´g a drÀmÀk ¢s vÁgjÀt¢kok jÂ r¢sz¢nek strukturÀlis alapja.
A sokf¢le felszÁni struktÃra m´g´tt rendszerint ott rejlik, nemegyszer kikandikÀl, az
oedipÀlis hÀromsz´g.
Elûzû tanulmÀnyaimban igyekeztem elemezni a dinamikus drÀmai hÀromsz´get
irodalmi müvekben.26 ä Neurotikus betegekn¢l nem kev¢sb¢ gyakori az oedipÀlis viszony fel-felÃjÁtÀsa Ãjabb ¢s Ãjabb hÀromsz´gü kapcsolatok formÀjÀban.
Ebben a kontextusban szexuÀlis jelentûs¢get kap a hÀrmasÃt is. A nemi ¢r¢s, a nemi
identitÀs kialakulÀsa vÀlasztÀst t¢telez fel. A n¢gy-´t ¢ves kislÀny ¢s kisfiÃ vÀlaszt az apa
¢s az anya k´zt, melyik lesz szerelme tÀrgya, melyikkel azonosul. Az Àlmokban a hÀrmasÃt szexuÀlis szimbÂlum.
A talÀnyban, a rejtv¢nyben a keltett, fenntartott, majd feloldott jelent¢keny fesz¡lts¢g utal a szerelmi kapcsolat dinamikus struktÃrÀjÀra. Minden talÀny dinamikus hÀrmassÀgon alapul: a feladat felvetûd¢se, a megoldÀs keres¢se s v¢g¡l (szerencs¢s esetben) a talÀny megoldÀsa.27 BÀlint MihÀly szerint ez a hÀrmassÀg hatÀrozza meg az
egy¢n tev¢kenys¢g¢t. BiolÂgiai ¢s tÀrsadalmi alapszabÀly. Az embert ´szt´ne (az ´szt´k¢lû belsû erû) kimozdÁtja nyugalmi ÀllapotÀbÂl. ñhatatlanul fesz¡lts¢ggel jÀrÂ Ãj
helyzetbe ker¡l, rem¢lve, hogy k¢pes lesz a helyzeten ÃrrÀ lenni. A helyzetet ¢s a vele
jÀrÂ fesz¡lts¢get megoldva visszajut nyugalmi ÀllapotÀba.28
A trag¢dia hÀrmas tagolÀsa (tria loca) ä arkh¢, klimax, katasztroph¢ ä a legalapvetûbb
biolÂgiai ritmust t¡kr´zi: a keletkez¢s (arkh¢), kifejlûd¢s (klimax) ¢s elmÃlÀs (katasztroph¢) dinamikus egys¢g¢t. A 3-as szÀm egyÃttal az ¢let szimbÂluma. A fesz¡lts¢gkelt¢s, a fesz¡lts¢g Àllapota, a fesz¡lts¢g feloldÀsa alapvetû biolÂgiai, pszicholÂgiai hÀrmassÀg, minden ´r´m¢lm¢ny alapja. Nyelvi modellje a legkisebb besz¢degys¢g: a kijelent¢s. A dallam nyelvenk¢nt elt¢rû szabÀlyok szerint emelkedik, ereszkedik, de csak
a kijelent¢s v¢g¢n szÀll le az alapszintre, a hangmagassÀgot vez¢rlû hangszalagok ekkor ernyednek csak el. Az eld´ntendû k¢rd¢s a kapott vÀlasszal egy¡tt alkot dallamÁvet: dinamikus egys¢get.
A 3-as szÀmhoz, Ãgy lÀtszik, egyn¢l t´bb Ãt is vezet: a phallosz, az apa, anya ¢s a
gyerek hÀrmasegys¢ge ¢s az ezekn¢l kev¢sb¢ tagolt, a hÀrmassÀgot csak sejtetû, csÁrÀjÀban tartalmazÂ feszÁt¢s/oldÀs mechanizmus mint az ¢let ¢s, azon tÃl, a keletkez¢s ¢s
elmÃlÀs, a nemi ´szt´n ¢s a halÀlvÀgy dialektikus egys¢g¢nek29 jelk¢pe ¢s magja. A
hÀrom szorosan ´sszef¡gg. °rthetûv¢ teszi a hÀrmassÀg hatalmas vonzerej¢t.
Ez a konklÃziÂ cirkulÀris jelleget k´lcs´n´z ¢rvel¢s¡nknek. A retorika terminolÂgiÀja szerint a reddÁciÂ ä a kezdethez visszakanyarodÂ gondolatalakzat ä ker¢kvÀgÀsÀba
ker¡lt¡nk. Mint a mes¢ben: a 3-as szÀm forrÀsÀt keresve hÀrmas forrÀshoz jutottunk,
Ãjabb hÀrmassÀghoz, legalÀbbis hÀrmasegys¢ghez.
3. A hÀrmas tagolÀs mint gondolatalakzat
àHÀrom a magyar igazsÀg.Ê Nemcsak a magyar. àMinden hÀrom r¢szre oszlik Hom¢rosz
szerint.Ê30
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àSzabadsÀg, szerelem,
E hÀrom van csupÀn...Ê
Árja Karinthy Frigyes fiktÁv Petûfi-id¢zet¢ben.
A 3-as szÀm mint minden matematikai szimbÂlum t´k¢letes absztrakciÂ. Semmit
nem ûriz meg anyagi k´telmeibûl, Ágy vÀlik minden tÀrgyra, jelens¢gre alkalmazhatÂvÀ, melyek egyetlen k´z´s sajÀtossÀga a hÀrmassÀg. Azok az elemi erûk, k¢pzetek,
melyek a hÀrmassÀg fogalmÀnak kialakulÀsÀhoz vezettek, tovÀbbra is jelen vannak a
lelki apparÀtus m¢ly szintj¢n, mely hozzÀf¢rhetetlen a tudatos gondolkodÀs szÀmÀra.
VonzÂdunk a hÀrmassÀghoz, an¢lk¡l hogy tudnÀnk, mi¢rt. R¢szben az¢rt, mivel ezt
nem tudjuk.
A àgondolatalakzatÊ terminus utal egy eszt¢tikai (sz¢p¢rz¢st keltû) struktÃra ¢s a
gondolkodÀs kapcsolatÀra. A szÂban foglalt elm¢letet kifejtve azt mondhatjuk, hogy
a gondolatalakzat, jelen esetben a hÀrmas tagolÀs, gondolkodÀsunkat irÀnyÁtÂ ´r´mforrÀs.
A 3-as szÀm vonzerej¢t t¡kr´zi a besz¢d ¢s a sz´vegek stÁlusa is, Ágy a hÀrmas tagozÂdÀs gyakorisÀga a mondatok fel¢pÁt¢s¢ben, felsorolÀsokban vagy jelzûk felsorakoztatÀsÀban. àL'homme respire, aspire et expire.Ê (àAz ember l¢legzik, lelkes¡l ¢s kileheli a
lelk¢t.Ê) (Victor Hugo: L'HOMME QUI RIT. 1. k. 330. o.)
Agni nev¢t hÀrom jelzû vezeti mindig a RIG -V°Dç -ban.31 A Julius Caesarnak tulajdonÁtott àVeni, vidi, viciÊ, àJ´ttem, lÀttam, gyûztemÊ alliterÀciÂval emeli ki a hÀrmassÀgot. HÀrom szÂba sürÁtette programjÀt a francia polgÀri forradalom: àSzabadsÀg,
egyenlûs¢g, testv¢ris¢gÊ (a hÀrom k´vetelm¢nyt nehezebb egybekapcsolni a tÀrsadalmi
valÂsÀgban). Az 1947-es orszÀggyül¢si vÀlasztÀsok idej¢n jegyeztem fel a k´vetkezû
plakÀtsz´vegeket: àT´rekv¢s, Erk´lcs, SzabadsÀgÊ (PDP = PolgÀri Demokrata PÀrt), àA
JÂl¢thez, Rendhez, F¡ggetlens¢ghez egyetlen Ãt vezet: MKP.Ê
Amikor Freud az analitikus mÂdszer alapszabÀlyÀrÂl ä a szabad asszociÀlÀsrÂl szÂl,
arra is utal, milyen neh¢zz¢ teszi az ellenÀllÀs az egyszerünek, ig¢nytelennek tünû
alapszabÀly k´vet¢s¢t. Az analitikus csak annyit k¢r, hogy a pÀciens vÀlogatÀs n¢lk¡l
mondja, ami ¢ppen esz¢be jut. Freud ÁrÀsaiban szÀmos helyen szÂl errûl az aranyszabÀlyrÂl. Minden esetben hÀrom olyan k´r¡lm¢nyre utal, mely a pÀcienst elt¢rÁthetn¢
a szabÀly k´vet¢s¢tûl. Ha egybevetj¡k ezeket a helyeket, kider¡l, hogy Freud ´t neh¢zs¢ggel szÀmol ä a felmer¡lû ´tlet (1) l¢nyegtelen, (2) nem tartozik a tÀrgyhoz, (3)
¢rtelmetlen (unsinnig), (4) t¢ves (unrichtig), (5) kÁnos ä, de az ´tbûl rendszerint hÀrmat t¡ntet fel (az elsût minden alkalommal).32
4. A hÀrmas tagolÀs a tudomÀnyos irodalomban
Enn¢l l¢nyegesebb ¢s meglepûbb, hogy tudomÀnyos ¢rtekez¢sekben, elm¢letekben
m¢g nagyobb szerepet jÀtszik a 3-as szÀm, mint a n¢pmes¢ben. A kutatÂk elûszeretettel
osztjÀk hÀrom csoportra a kÁs¢rleti csoportokat, az alanyoknak hÀrom feladatot adnak,
hÀrom mÂdszert alkalmaznak, hÀrom k¢rd¢st vetnek fel, hÀromf¢le megoldÀst javasolnak, hÀrom pontban foglaljÀk ´ssze az eredm¢nyeket.33 àMintha mes¢t mondana
mindegyik¡k... A. szerint minden l¢tezû hÀromf¢le, az egyik k¡zd a mÀsikkal, idûnk¢nt megb¢k¢lnek, egymÀs¢i lesznek, gyermekeket nemzenek, ¢s felnevelik ûketÊ, Árja PlatÂn a SZOFISTçK ban (242d). Szinte Âhatatlanul mesehangulatot id¢z, amikor a legk¡l´nf¢l¢bb tudomÀnyos müfajokban àhÀrom k¢rd¢s mer¡l felÊ, àhÀrom k¢rd¢st vethet¡nk felÊ, àhÀrom megoldÀs k´zt kell vÀlasztaniÊ.34
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A tudomÀny vilÀgÀban k´r¡ltekintve Ãgy tünik, hogy a vilÀgmindens¢g jelens¢gei
a 3-as szÀmhoz igazodnak. HÀrom t¢rbeli dimenziÂban Árja le a jelens¢geket a
klasszikus fizika. Ezekben rendezz¡k el, Ãgy ¢rezz¡k, sz¡ks¢gk¢ppen, ¢lm¢nyeinket,
tapasztalatainkat. Negyedik t¢rbeli dimenziÂt elk¢pzelni se tudunk. Kant megkÁs¢rli
a szubsztanciÀlis erûk k´lcs´nhatÀsÀra visszavezetni a hÀrom dimenzionÀlis t¢rfelfogÀst.35 Helmholtz az emberi testalkattal magyarÀzza.36 Freud egyik hÀtrahagyott cikkt´red¢k¢ben a lelki t¢rbelis¢g kivetÁt¢s¢nek tekinti a t¢rlÀtÀst.37
H¢rakleitosz Âta hÀrom csoportba osztjuk halmazÀllapotuk szerint a testeket; szilÀrd, foly¢kony ¢s gÀznemü Àllapotot k¡l´nb´ztet¡nk meg. HÀromf¢le spirÀlis galaxist
k¡l´nb´ztet meg az asztronÂmia, hÀromf¢le masszÁv anyagi r¢szecsk¢t a mikrofizika.
HÀromf¢le RNA-t (rubo-nuklein-aminosavat) ismer a molekulÀris biolÂgia, hÀrom fÀzisra bontja az enzimek tev¢kenys¢g¢t.38 Az idegfiziolÂgusok, P. D. MacLeant k´vetve,
fejlûd¢stani szempontbÂl hÀrom rendszer ä a h¡llû-agy, a limbikus-rendszer, a neocortex ä egys¢g¢nek tekintik az agyat;39 ettûl elt¢rûen osztja az agyat funkcionÀlis
szempontbÂl ugyancsak hÀrom r¢szre A. R. Luria40 ¢s a k´zpontok fÀrad¢konysÀga
alapjÀn Jos¢ Delgado.41 Az ¢rz¢kelt szÁnek tarka sokf¢les¢g¢t hÀrom alapszÁnre vezeti
vissza optikÀjÀban Hermann Helmholtz.42
Arisztotel¢sz hÀromf¢le tudomÀnyt k¡l´nb´ztet meg: (1) praktikus tudomÀnyt
(praksis), mely a cselekv¢snek szab irÀnyt; (2) po¢tikust (poi¢sis), mely valaminek a
megalkotÀsÀt teszi lehetûv¢; ¢s (3) a szeml¢letet nyÃjtÂ teoretikust (teoria).43 A hÀrom
l¢p¢sbûl ÀllÂ ä szillogisztikus ä k´vetkeztet¢smÂd a helyes (¢rv¢nyes) Át¢letalkotÀs alapformÀja Arisztotel¢sz szerint. Erre a t¢telre ¢p¡l a k´z¢pkori (skolasztikus) formÀlis
logika, ¢s megtalÀlhatÂ magjÀban a huszadik szÀzadi szimbolikus (matematikai) logikÀban.44 àMinden ¢sszerü hÀromszoros k´vetkeztet¢snek bizonyulÊ, Árja Hegel.45 Kant szerint
az Át¢letek n¢gy szempontbÂl is hÀromf¢l¢k. (a) KvantitatÁv szempontbÂl egyes, k¡l´n´s ¢s ÀltalÀnos Át¢letet k¡l´nb´ztet meg; (b) minûs¢gi szempontbÂl az Át¢letek igenlûk,
tagadÂk vagy v¢gtelenek (nyitottak); (c) vonatkozÀsuk szerint kategorikusak (felt¢tlenek), hipotetikusak (felt¢telesek) vagy diszjunktÁvok (kizÀrÂk); v¢g¡l modÀlis szempontbÂl problematikusak (felt¢telezûk, vermutende), asszertorikusak (megÀllapÁtÂk),
apodiktikusak (sz¡ks¢gszerüek).46 Reichenbach hÀrom logikai (¢s fizikai) modalitÀst
k¡l´nb´ztet meg: sz¡ks¢gszerüt, lehets¢gest ¢s lehetetlent.47 Rudolf Carnap hÀrom
modÀlis ellent¢tpÀrt ÀllÁt fel: sz¡ks¢gszerü/nem sz¡ks¢gszerü, lehets¢ges/lehetetlen,
kontingens/nem kontingens.48 A sz¡ks¢gszerü ¢s a lehets¢ges mellett a valÂszÁnü is
bet´ltheti a harmadik helyet.49
HÀromf¢le fogalmat k¡l´nb´ztet meg egy gondolkodÀs-l¢lektani k¢zik´nyv: konjunktÁv, diszjunktÁv ¢s viszonyÁtÂ fogalmat.50
Gyakori a hÀrmas felosztÀs az ¢rzeleml¢lektani irodalomban.51 Charles Osgood hÀrom faktor ä ´r´m, kontroll, aktivitÀs ä segÁts¢g¢vel rendezi el az affektÁv attitüd´ket.52
HÀrom l¢nyegesen elt¢rû alapkategÂriÀt ÀllÁt fel a kognitÁv l¢lektan: helyesl¢s, ´r´m,
tetsz¢s.53
A gyerek szellemi fejlûd¢s¢t gyakran hÀrom fÀzisra bontja a l¢lektan. Karl B¡hler
tapasztalatai szerint az ´szt´n´s reakciÂk, a àdresszÃraÊ fÀzisa k¢szÁti elû a harmadik
fÀzist, az ¢rtelmes gondolkodÀst.54 Lev S. Vigotszkij szerint az elsû fÀzisban a k¢pzetek
rendezetlen halmazt alkotnak (anorganized congeries), a mÀsodik folyamÀn a k¢pzetek
komplex struktÃrÀt; az absztrakt gondolkodÀs ezutÀn alakul ki a harmadik fÀzisban.55
Gregory Razran szerint az elsû fÀzis àszimboszemikusÊ (specifikus-szimbolikus), a mÀsodik àszem¢mikusÊ (nyelvi egys¢gek alakulnak ki), a harmadik àlogiko-szemikusÊ (a
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gyerek k¢pes logikai f¡ggv¢nyekben gondolkozni).56 Ami az elm¢letekben valÂban
k´z´s, az a tagolÀs maga, s kev¢sb¢ a tagolt tartalom.
A tagolÀsok gyakorisÀgi eloszlÀsa alapjÀn szÀmszerüen is kimutathatÂ a hÀrmas felosztÀs preferenciÀja. Egy gyermekl¢lektani tanulmÀnyokrÂl szÂlÂ ´sszefoglalÂ tanulmÀnyban 57 a k´vetkezûk¢ppen oszlanak meg a szÀmadatok.
FelosztÀs

2

3

4

5

6ä10

11ä21

A kÁs¢rletek k´r¡lm¢nyei
(feladatok, csoportok)

25

21

10

6

1

2

FeldolgozÀs (eredm¢nyek,
konklÃziÂk)

5

29

4

ä

1

2

A hÀrmassÀg ezÃttal az adatok feldolgozÀsÀban ¢s az elm¢letalkotÀsban jut kifejez¢sre. Egy nyelvstilisztikai k¢zik´nyvben58 harmincegy hÀrmas felosztÀsra tÁz kettes
tagolÀs, k¢t n¢gyes, egy-egy hatos ¢s nyolcas felosztÀs esik.
A hÀromsz´g alapvetû funkcionÀlis modell az ÀltalÀnos jelelm¢letben ¢s a nyelvtudomÀnyban. A hÀromsz´g csÃcsai azonban gyakran mÀs-mÀs t¢nyezûre utalnak. A
sztoikusok nyelvelm¢let¢ben a jelet alkotÂ hÀrom t¢nyezû a kifejez¢s (jel´lû), a jelent¢s
¢s a tÀrgy.59 Peirce virtuÀlis hÀromsz´ge (mely nem szerepel Àbraszerüen egyik publikÀciÂjÀban sem) a àjelÊ-et k´ti ´ssze a àtÀrgyÊ-gyal ¢s az àinterpretÀlÂÊ-val.60 Charles
Morris hÀromsz´ge a jelet hordozÂ szubsztanciÀt (vehicle) hozza kapcsolatba a tÀrgygyal ¢s az interpretÀlÂval.61 A k¢t modell egyez¢se lÀtszÂlagos. Peirce àjelÊ-en elsûsorban jelent¢st ¢rt. Morris àinterpretÀlÂÊ-ja szem¢ly (a hallgatÂ vagy az olvasÂ). Peirce
àinterpretantÊ-ja bonyolultabb, ellentmondÀsosabb: magÀban foglalja a jel ¢rtelmez¢s¢t, ¢rtelm¢t. Karl B¡hler modellj¢ben a hÀromsz´g csÃcsai a besz¢lûre, a hallgatÂra
¢s az ÀbrÀzolt tÀrgyra utalnak.62 A jelet a hÀromsz´g eg¢sze k¢pezi.63 Ivor Armstrong
Richards a jelet (symbol), a gondolatot (thought, reference) ¢s a tÀrgyat (object) k¡l´nb´zteti meg ¢s k´ti ´ssze.64
Ferdinand de Saussure a strukturalista nyelvtudomÀny alapjait megvetû elûadÀsaiban65 szembeÀllÁtja a nyelvet, langue, mint absztrakt nyelvrendszert, a parole-lal, a besz¢ddel, a nyelv konkr¢t, egyedi ¢s egy¢ni megvalÂsulÀsi formÀival. A parole (besz¢d)
Ágy k¢t fogalmat egyesÁt: (a) az alkalmi, pillanatnyi aktualizÀciÂt ¢s (b) az egyes besz¢lûk
jellegzetes (konstans) besz¢dsajÀtsÀgait. A langue/parole antinÂmiÀt a mindkettût magÀba foglalÂ langage, nyelvk¢szs¢g, nyelvi tev¢kenys¢g oldja fel ¢s alakÁtja Àt trichotÂmiÀvÀ.66 A saussure-i hÀrmassÀg keret¢t mÀs-mÀs tartalommal t´lt´tt¢k ki mÀs nyelv¢szek. Eugenio Coseriu elm¢let¢ben a system àrendszerÊ, norm ànormaÊ ¢s speech àbesz¢dÊ.67
A hagyomÀnyos nyelvtan (1) hangtanbÂl, (2) alaktanbÂl ¢s (3) mondattanbÂl Àll.
Charles Morris rÀvilÀgÁtott a besz¢dhelyzettel, a besz¢lû ¢s hallgatÂ viszonyÀval kapcsolatos nyelvi k¢rd¢sekre, melyek kÁv¡l estek a hagyomÀnyos nyelvtan k´r¢n. Ezek
tanulmÀnyozÀsÀra a pragmatika lenne hivatott. Ezzel alapjÀban mÂdosult a hagyomÀnyos nyelv(tan)szeml¢let, de megmaradt tovÀbbra is a hÀrmas tagozÂdÀs. A nyelvtudomÀny hÀrom szektorra oszlik: szemantikÀra, szintaxisra ¢s pragmatikÀra.68 Az Ãj
hagyomÀny jogosultsÀgÀt k¢ts¢gbe vonta Peirce egyik k´vetûje. G¢rard Deledalle szerint ez a felosztÀs meghamisÁtja a jelhasznÀlatra (szemiÂzisra) jellemzû folyamatossÀ-
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got. A valÂsÀgban a szintaxis ¢s szemantika, a szemantika ¢s pragmatika nem hatÀrolhatÂ el ¢lesen egymÀstÂl. Erre a szerzû szerint csak Sanders Peirce triadikus struktÃrÀja alkalmas: az elsûs¢g (firstness), a mÀsodiksÀg (secondness), harmadiksÀg (thirdness)
elm¢lete.69
A nyelvtudomÀny kereteit az utÂbbi ¢vtizedek folyamÀn kitÀgÁtotta a mondaton tÃli
t´rv¢nyszerüs¢gek elemz¢se, a parafrasztikus elemz¢s ¢s a sz´vegnyelv¢szet.70 Ez
Ãjabb hÀrmassÀghoz vezetett. A nyelvi jelens¢gek (1) a szemantika, (2) a pragmatika
¢s (3) a sz´vegnyelv¢szet hatÀsk´r¢be tartoznak egyes szerzûk szerint.71 A sz´vegnyelv¢szet hÀrom k´zponti tÀrgya: a konnexitÀs, a koh¢ziÂ ¢s koherencia.72
A nyelv funkciÂi k´z¡l a szerzûk rendszerint hÀrmat emelnek ki, ha nem is ugyanazt
a hÀrmat:
Karl B¡hler (SPRACHTHEORIE , 1934): kifejez¢s (Ausdruck), felhÁvÀs (Appel), ÀbrÀzolÀs (Darstellung);73
Charles Bally (TRAIT° DE STYLISTIQUE 1, 1909): affektÁv, intellektuÀlis, szociÀlis;
C. F. P. Stutterheim (METAPHOOR , 1941): expresszÁv, kommunikatÁv, reprezentatÁv;
Michael Halliday (Journal of Linguistics 3, 1967; 4, 1968): tapasztalati/gondolati (experiential/ideational), szem¢lyk´zi (interpersonal), sz´vegi (textual);
Andr¢ Martinet (°L°MENTS , 1967): disztinktÁv, kontrasztÁv, expresszÁv;
Pierre Charaudeau (Cahiers de Lexicologie 18, 1971): kijelentû, elbesz¢lû, ¢rvelû;
S. Y. Kuroda (Linguistics and Philosophy 3, 1979): k´zlû (communicative), tÀrgyiasÁtÂ
(objectifying), tÀrgyilagos (objective);
Immanuel Kant (1970): utalÂ (demonstrativ), eml¢keztetû (rememorativ), elûrejelzû
(prognostisch).74
Az utÂbbi k¢t ¢vtized folyamÀn elût¢rbe ker¡lt a hanglejt¢selemz¢s. A mondatdallamk¢pletet a szerzûk t´bbnyire hÀrom r¢szre bontjÀk. A mondatdallam t´rzsbûl
(body), fejbûl (head), farokbÂl (tail) Àll az angol hagyomÀny szerint.75 Otto von Essen
szerint a n¢metben k´zponti helyet foglal el a àsÃlypontÊ (Schwerpunkt), melyet egy
elûfutam (Vorlauf) elûz meg, ¢s egy utÂfutam (Nachlauf) k´vet.76 HasonlÂk¢ppen
elemzik az intonolÂgusok a holland mondat hanglejt¢s¢t, mely eszerint hÀrom t´mbbûl: elûk¢bûl, folytatÀsbÂl ¢s lezÀrÀsbÂl Àll.77 Dinamikus szempontbÂl az indÁtÀs, feszÁt¢s ¢s ellazulÀs tagolja hÀrom r¢szre a mondat dallamk¢plet¢t.78 A nyomat¢keloszlÀsbÂl kiindulva osztjÀk nekiindulÀsra, hangsÃly elûtti szakaszra ¢s hangsÃlyhordozÂ szakaszra a francia mondatdallamot francia fonetikusok.79
A szerzûk t´bbs¢ge hÀrom funkciÂt tulajdonÁt a hanglejt¢snek, de t´bbnyire mÀsmÀs funkciÂt. (Csak a szerzûk nev¢re ¢s a publikÀciÂ megjelen¢s¢nek ¢v¢re utalok. A
forrÀsok megtalÀlhatÂk az Acta Linguistica Hung. 39. [1989] k´tet¢ben megjelent STATUS AND F UNCTIONS cÁmü cikkemben, 53ä92. o.):
kifejez¢s, felhÁvÀs, ÀbrÀzolÀs (Faure, 1962; B¡hler, 1934 alapjÀn);
egyesÁt¢s, koh¢ziÂ, integrÀciÂ (Karcevskij, 1931);
lezÀrÀs, k¢rd¢s, ¢rzelemkifejez¢s (Romportl, 1957);
strukturÀlis, modÀlis, expresszÁv hanglejt¢s (Daneô, 1960);
tagolÀs, kiemel¢s, a dallamforma megvÀlasztÀsa (Halliday, 1967);
kulminatÁv, elhatÀrolÂ, Ãn. àmodÀlisÊ funkciÂ (Cruttenden, 1970);
jelent¢smegk¡l´nb´ztet¢s, ¢rzelemkifejez¢s, a besz¢lû jellemz¢se (HammerstrÓm,
1963);
morpho-szintaktikus, müfajmeghatÀrozÂ, besz¢lût jellemzû dallam (Pilch, 1972);
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egy¢rtelmüv¢ tev¢s, kiemel¢s, attitüd´k kifejez¢se (Brizgunova, 1973);
integrÀciÂ, tagolÀs, jelent¢smegk¡l´nb´ztet¢s (Haza©l-Massieux, 1974);
paralingvÀlis (tartalmak kifejez¢se), hatÀrjelz¢s, modÀlis (Ehlich, 1980);
k´t¢s/tagolÀs, tematikus (elûk¢szÁtû), rematikus (konkluzÁv) (Rossi, 1980).
Feltünû a hÀrmas dominancia a szovjet hanglejt¢skutatÀs eredm¢nyeit ismertetû
munkÀban. 80 A felosztÀsok szempontjaitÂl eltekintve a k´vetkezû gyakorisÀgi eloszlÀst
kapjuk:
TagolÀs
2
3
4
5
6
7
8
GyakorisÀg
62
105
23
6
4
1
2
M¢g gyakoribb talÀn a hÀrmas felosztÀs az eszt¢tikÀban ¢s irodalomelm¢letben.
Arisztotel¢sz eszt¢tikai alapkategÂriÀnak tekinti a hÀrmas tagolÀst. A klasszikus retorika a trag¢diÀt hÀrom r¢szre bontja a k´ltûi gyakorlattal t´k¢letes ´sszhangban. A
t¢r, az idû ¢s a cselekm¢ny hÀrmassÀgÀt mint klasszikus alapszabÀlyt k´veti a XVIIä
XVIII. szÀzadi dramaturgia, Ephraim Lessing HAMBURGI DRAMATURGIç-jÀnak megjelen¢s¢ig (1769). Az àepikus hÀrmassÀgÊ81 az elbesz¢lû müfajok alapt´rv¢nye.82 Az irodalomt´rt¢net hagyomÀnyosan hÀrom müfajt k¡l´nb´ztet meg: a lÁrÀt, az epikÀt ¢s a
drÀmÀt. HÀrom t¢telbûl Àll a szonÀta, a szimfÂnia (expozÁciÂ, kidolgozÀs, reprise). A
tragikus ¢s komikus drÀmai müvekben rendszerint hÀromsz´gü csalÀdi, barÀti vagy
tÀrsadalmi kapcsolat kelti a feloldÀsra vÀrÂ fesz¡lts¢get.83 Walter Koch hÀromdimenziÂs modell alapjÀn elemzi a k´ltûi müvek szerkezet¢t: topikus (tartalmi), metrikus ¢s
stilisztikai szempontbÂl.84
Az Âkori retorika hÀrom stÁlusnemet ismer: alacsonyabb vagy k´nnyebb stÁlust (genus humile, subtile, tenue), k´zepes stÁlust (genus medium, mediocre, floridum) ¢s magas vagy
magasztos stÁlust (genus grande, sublime, grandiloqus).85 A k´z¢pkori retorika a hÀrom
stÁlusnemet tÀrsadalmi r¢tegekkel, a jobbÀgysÀggal, vÀrosi polgÀrsÀggal, nemess¢ggel
hozta kapcsolatba.86 öjkori szerzûk mÀs-mÀs tartalommal t´ltik meg a hÀrmas keretet.87 Diderot, klasszikus hagyomÀny alapjÀn, az eszt¢tikai ¢rt¢keket az igaz, a jÂ ¢s a
sz¢p hÀrmassÀgÀra vezeti vissza.88 MÀsok hÀrom-hÀrom stÁlusfajtÀt k¡l´nb´ztetnek
meg a helyzetnek, a sz´veg funkciÂjÀnak ¢s müfajÀnak f¡ggv¢ny¢ben, ¢s hÀrom csoportra osztjÀk a stÁlusdefinÁciÂkat.89
HÀromsz´gü modellel k¢pezi le a metaforÀt Ivor Armstrong Richards. A szimbolizÀlÂ kifejez¢st vehicle-nek, jelhordozÂnak nevezi, a szimbolizÀlt tÀrgyat (Berkeley
alapjÀn) tenornak, s a kettû k´z´s alapja a ground.90 Ezt a modellt k´veti t´bbnyire az
irodalomtudomÀny. Gyakori a metaforÀk hÀrmas felosztÀsa. Arisztotel¢sz a metaforÀk
terjedelm¢bûl kiindulva Árja: àa [jelent¢s-] Àtvitel hol a nemtûl (genus) halad a faj (species)
fel¢; hol a fajtÂl a nem fel¢; hol fajtÂl fajig haladÊ, àvagy valamif¢le analÂgiÀn alapulÊ, teszi
hozzÀ (PO°TIKA , 1457b). àA metafora megsz¡letik, ¢l ¢s elhal.Ê91 Ezt a szeml¢letet t¡kr´zi
(1) a produktÁv, nem idiomatikus, (2) idiomatikus, de m¢g Àttetszû ¢s (3) az ¢lettelen
metaforÀt tartalmazÂ idiomatikus kifejez¢sek megk¡l´nb´ztet¢se.92 KognitÁv szempontbÂl ÀllÁthatÂ szembe (1) a szokatlan valÂsÀgot kifejezû, (2) a m¢g ismeretlen valÂsÀgot felfedezû ¢s (3) a valÂsÀgtÂl f¡ggetlen metafora.93 FunkcionÀlis szeml¢letnek felel meg (1) a naiv, mindennapos, (2) c¢lszerü, c¢ltudatos ¢s (3) a technikai c¢lt (osztÀlyozÀst, megk¡l´nb´ztet¢st) szolgÀlÂ metaforÀk k¡l´nvÀlasztÀsa.94 A metafora az enigmÀval ¢s allegÂriÀval k¢pez hÀrmast a klasszikus retorikÀban.95 HÀrom t¢nyezûh´z
vezetett a metafora ¢s a mÁtosz kapcsolatÀnak faktoranalÁzise.96
A hÀrmassÀg a tudomÀnyos irodalomban t´bbnyire csak keret¡l szolgÀl. De lehet
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tartalom is, ideolÂgiai alap. így a t¢zis, antit¢zis ¢s szint¢zis dialektikÀja Fichte, Schelling ¢s Hegel filozÂfiÀjÀban. Ez a hÀrmassÀg hatÀrozza meg a gondolat ¢s ezÀltal a
vilÀg alakulÀsÀt Hegel filozÂfiai rendszer¢ben. (A t¢zist ¢s antit¢zist feloldÂ szint¢zis
maga is hÀromr¢tü, mivel a feloldÀst jel´lû aufheben hÀrom tev¢kenys¢get fog egybe:
a megsz¡ntet¢st, a megtartÀst ¢s a magasabb szintre emel¢st.)
A hÀrmassÀg egyeduralma jellemzi a Peirce filozÂfiai elm¢leteibûl kiindulÂ jelenkori szemiolÂgiai elm¢leteket.97 Peirce kategÂriastruktÃrÀiban gyakori a mÀsod- vagy
harmadfokÃ (k¢tszeres, hÀromszoros) hÀrmas tagolÀs. A rendszer hÀrom alapkategÂriÀra ¢p¡l, melyet Peirce elsûs¢gnek (firstness), mÀsodiksÀgnak (secondness), harmadiksÀgnak (thirdness) nevez. A harmadiksÀgot egyebek k´zt a trichotÂmia, hÀrmas
tagozÂdÀs jellemzi. Arra k¢sztet, hogy a jeleket hÀrom szempontbÂl vizsgÀljuk: a jeleket ´nmagukban, a jelzett tÀrgyhoz valÂ kapcsolatukban ¢s az interpretÀlÂval kapcsolatban. BÀrmelyik szempontbÂl indulunk ki, Ãjabb hÀrmas felosztÀshoz jutunk. így
p¢ldÀul a jel hÀromf¢le viszonyban Àllhat a jelzett tÀrggyal: a kapcsolat hasonlÂsÀgon
(megfelel¢sen) alapul, ez az ikon, valamilyen f¡ggûs¢gen (okozati ´sszef¡gg¢sen), ez
az index ¢s kizÀrÂlag tÀrsadalmi megÀllapodÀson, ez a szimbÂlum.98 A hasonlÂsÀg maga is hÀromf¢le lehet ¢s Ágy tovÀbb. A trichotÂmia nem esetleges t¢nyezû, hanem Peirce
jelelm¢let¢nek ideolÂgiai alapja: kiindulÂpontja ¢s c¢lja. Peirce szenved¢lyesen kereste ¢s alkotta a triÀdokat m¢g mielûtt jelelm¢lettel foglalkozott volna. Lapok halmazÀt
t´lt´tte meg hÀrmas csoportokkal.99
5. A hÀrmas tagolÀs mint gondolkodÀsi forma
Ha elvetj¡k azt a ä kev¢ss¢ plauzibilis ä feltev¢st, hogy a vilÀg jelens¢gei valÂban alÀ
vannak vetve a hÀrmassÀg t´rv¢ny¢nek, arra a k´vetkeztet¢sre kell jutnunk, hogy nem
csak a mÁtosz, a mese, a drÀma alakulÀsÀt, tagozÂdÀsÀt befolyÀsolja a 3-as szÀm varÀzsa,
tudattalan ¢lm¢nymagja. KisugÀrzik a tudomÀnyos elemz¢sre, elm¢letalkotÀsra is. Ez
voltak¢ppen nem meglepû ¢s nem is nyugtalanÁtÂ. A tudomÀnyos alkotÀs is àihletettÊ,
nem n¢lk¡l´zheti sem az ´szt´nforrÀsokat, sem azokat a metaforÀkban, szimbÂlumokban m¢g jelen levû nyelv elûtti mechanizmusokat, melyekbûl leszürûd´tt a valÂsÀghoz
igazodÂ racionÀlis gondolkodÀs. àA gondolkodÀs egyike az emberis¢g legnagyobb ´r´meinekÊ,
mondja Brecht Galileije. A filozÂfus, a t´rt¢n¢sz, a nyelv¢sz a mesemondÂnÀl, a k´ltûn¢l szelektÁvebben ä ha nem is ritkÀbban ä hasznÀlja a gondolatalakzatokat. A hÀrmas tagolÀshoz akkor folyamodik, ha Ãgy lÀtja, hogy ezzel k´zelebb jut valamilyen
t´rv¢nyszerü ´sszef¡gg¢shez, melyet elleplez a konkr¢t jelens¢gek v¢letlenszerü sokf¢les¢ge.
A szerzû tudja ¢s nemegyszer jelzi is, hogy a javasolt elrendez¢s ideiglenes, elsû megk´zelÁt¢s: àlegalÀbb hÀrom oka vanÊ, àlegalÀbb hÀrom t¢nyezûtûl f¡ggÊ, àlegalÀbb hÀrom r¢teget k¡l´nb´ztethet¡nk megÊ, àhÀrmat emelek ki ezek k´z¡lÊ,100 àhÀrom
pontban foglalhatÂ ´sszeÊ. Az ideigleness¢get hÃzza alÀ a felt¢teles mÂd, a àlehet(ne)Ê
vagy a àjavasolok, javasoln¢kÊ. Egy sok szempontbÂl ¢rdekes ¢s ¢rt¢kes XIV. szÀzadi
allegorikus tank´ltem¢nyben uralkodÂ hÀrmas tagolÀssal kapcsolatban Árja a mü Ãjrafelfedezûje: àA fejezetek hÀrmas tagolÀsa dominÀl. Ennek hÀrom oka is lehetne.Ê A jelens¢gek, lehetûs¢gek sokasÀgÀbÂl n¢hÀny kiemelkedni lÀtszik. Ezt jelzi a triÀdot gyakran
kÁs¢rû àlegfûbbÊ, àlegnagyobbÊ, àkiemelkedûÊ jelzû. A k´ltûi szabadsÀg keret¢ben
Friedrich Schlegel hÀrom korszakalkotÂ jelens¢get emel ki a szÀzadot formÀlÂ esem¢nyek sokasÀgÀbÂl: a francia forradalmat, Fichte tudomÀnyelm¢let¢t ¢s Goethe WILHELM MEISTER -¢t.101
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A kontinuum tagolÀsa (digitalizÀlÀsa) sz¡ks¢gk¢ppen t´bb¢-kev¢sb¢ ´nk¢nyes müvelet. Ezzel eleve szabadabb teret biztosÁt a szubjektivitÀsnak. Szabadabban ¢rv¢nyes¡lhet a hÀrmassÀg vonzereje. Semmi akadÀlya, hogy hÀrom fÀzisra bontsuk a manuÀlis gesztust: a mozdulat elûk¢szÁt¢s¢re, v¢grehajtÀsÀra ¢s a nyugalmi helyzethez valÂ
visszat¢r¢sre. 102 A hÀrmas tagolÀs megk´nnyÁti a tÀj¢kozÂdÀst, az adatok kezel¢s¢t. A
szerzû megk´nnyÁtheti a binÀris tagolÀsbÂl adÂdÂ neh¢zs¢geket egy Àtmeneti kategÂria felÀllÁtÀsÀval. Saussure a germÀn mitolÂgiÀval foglalkozÂ k¢ziratÀban elt¢r a nyelvtudomÀnyi elûadÀsaiban uralkodÂ binÀris elvtûl. HÀrom csoportra osztja a mitikus
elbesz¢l¢seket. A k¢ts¢gtelen¡l t´rt¢nelmi t¢nyeken alapulÂ (DIETRICH -EPOSZOK ) ¢s
a merûben mitikus (TRISZTçN °S I ZOLDA ) elbesz¢l¢sek mellett felÀllÁt egy Àtmeneti kategÂriÀt, melyben a valÂsÀg a mÁtosszal elegy¡l (SIEGFRIED -LEGENDA).103 Otto Jespersen a tagolt (articulate) ¢s tagolatlan (inarticulate) mondatok k´z¢ iktatja a f¢lig tagoltakat (semiarticulate).104 Sz¡ks¢gesnek lÀtszott egy k´zb¡lsû fok (intermediate state) felÀllÁtÀsa a nyelvileg helyes (grammatikus) ¢s helytelen (agrammatikus),105 a normÀlis ¢s a
depresszÁv lelkiÀllapot k´z´tt.106 MÀs kutatÂk a fokozÀs hÀrmassÀgÀbÂl kiindulva hÀrom csoportra osztjÀk normalitÀs szempontjÀbÂl az embereket: (1) egy¢ni probl¢mÀkkal k¡szk´dû betegekre, (2) a ànormÀlisoknÀlÊ betegebb neurotikusokra ¢s (3) a legbetegebb elmebetegekre.107 HÀromf¢le f´ldminûs¢g megk¡l´nb´ztet¢s¢t engedi meg
az Âegyiptomi nyelv.108
A hÀrmassÀg ä ha nem àrendszeresÊ, ha nem k¢pezi a gondolkodÀsi rendszer alapjÀt ä nem k´ti a kutatÂt. Arisztotel¢sz eredetileg a szillogizmusok hÀrom fajtÀjÀt k¡l´nb´zteti meg. A triÀdot k¢sûbb egy negyedikkel eg¢szÁtette ki.109 A nyelv¢sz-fonetikusnak tÃl kell jutnia az elsû megk´zelÁt¢sk¢nt elfogadhatÂ hÀrmas tagolÀson. A mindennapi ¢letben hasznos lehet a magas, az alacsony ¢s a k´z¢pmagas termetüek, a
nagy, a kicsi ¢s a k´zepes m¢retü tÀrgyak megk¡l´nb´ztet¢se. Ha idûtartamrÂl van
szÂ, a fonetikus objektÁv, funkcionÀlis ism¢rveket keres. Annyi fokozatot k¡l´nb´ztet
meg, mint maga a nyelv. A magyar nyelv nem szolgÀltat alapot arra, hogy hÀromf¢le
idûtartamot k¡l´nb´ztessen meg. AkÀrhogyan nyÃjtjuk, r´vidÁtj¡k is az o-t, nem tudunk a kor ¢s a kÂr, a por ¢s a pÂr k´z´tti k´zb¡lsû szÂt elûÀllÁtani. Egyes nyelvek, a
rokon nyelvek k´z¡l az ¢szt teszi csak jogosulttÀ a hÀrom idûtartam megk¡l´nb´ztet¢s¢t, lehetûv¢ t¢ve hÀrmassÀgig¢ny¡nk ki¢l¢s¢t.
A k¢t sz¢lsû ¢s egy k´zb¡lsû kategÂria felÀllÁtÀsa t´bb a hÀrmas tagolÀs egyik eset¢n¢l. MagÀban is gondolatalakzat ä mely ´sszef¡gghet a sz¡lûk k´z´tt ÀllÂ gyerek k¢pzet¢vel. ¹nÀllÂ gondolkodÀsi forma, a valÂsÀg felfogÀsÀnak ¢s leÁrÀsÀnak sajÀtos emberi mÂdja. Az arany k´z¢pÃt keres¢se tÃlmegy a triadizmuson, ha talÀn nem f¡ggetlen is tûle. °rdekes ¢s l¢nyeges, hogy a centripetÀlis àk´z¢ppreferenciÀtÊ, Hermann
Imre kÁs¢rletei ¢s az ezeken alapulÂ elm¢lete szerint, megelûzi a centrifugÀlis àperiferikus preferenciaÊ, a sorozatok sz¢lsû tagjainak vÀlasztÀsa.110
A hÀrmassÀg ´szt´n´s keres¢se a kutatÀs javÀra vÀlhat: az eleve adott hÀrmassÀg
keret¢ben az ¡res hely kit´lt¢s¢hez, egy hiÀnyzÂ harmadik tag felfedez¢s¢hez vezethet. A protonok ¢s neutronok egyfelûl az atommagot alkotjÀk, mÀsfelûl a k¡l´n´sen
t´m´r neutroncsillagokat. Vajon valÂban kit´ltetlen-e a hely a k¢t v¢glet k´z´tt, mer¡l
fel a k¢rd¢s. A kutatÂk feltev¢se szerint a àk¡l´n´s quarkokÊ-bÂl ÀllÂ anyag (strange quark
matter) lehetne a k´zb¡lsû lÀncszem.111 A csak igaz vagy hamis kijelent¢st ismerû binÀris
logikÀt differenciÀlja a hÀrom¢rt¢kü logika, melynek jÂ hasznÀt lÀtja a nyelvtudomÀny
is.112 Az ÀllÁtÂ ¢s tagadÂ Át¢letek melletti ¡res helyet t´lti ki a logikÀban a limitatÁv vagy
v¢gtelen Át¢let.113 Karl B¡hler a csecsemûn¢l ¢s ÀllatoknÀl megfigyelt k¢t ellent¢tes
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magatartÀst, a pozitÁv odafordulÀst ¢s a negatÁv elfordulÀst a negatÁv odafordulÀssal
eg¢szÁtette ki;114 a k¡lvilÀg ¢s a kisgyerek belsû vilÀga k´z´tti Àtmeneti t¢r (transitional
space) kimutatÀsa ¢s ¢rtelmez¢se Ãj dimenziÂval gazdagÁtotta a pszichoanalitikus fejlûd¢sl¢lektant.115 Otto Weisgerber nyelvelm¢let¢ben a k¡lvilÀg ¢s belsû vilÀgunk k´z´tt helyezkedik el a kettû interferenciÀjÀbÂl adÂdÂ àszellemi k´zb¡lsû vilÀgÊ (geistige
Zwischenwelt).116 Locke, miutÀn szembeÀllÁtotta a term¢szeti tÀrgyak elemz¢s¢t (Physica) ¢s a mesters¢ges tÀrgyak tanulmÀnyozÀsÀt (Practica), a kettût kieg¢szÁti az ismeretek
megszerz¢s¢hez ¢s ÀtadÀsÀhoz n¢lk¡l´zhetetlen jelek tanulmÀnyozÀsÀval (S¢meiotik¢).117 Ezzel megalapozza a hÀrom szÀzaddal k¢sûbb kialakulÂ jeltudomÀnyt.118
A hÀrmas tagolÀs olyan alapvetû gondolkodÀsi formÀk kialakÁtÀsÀhoz vezetett, mint
a geometriÀban a hÀromsz´g, a matematikÀban a hÀrmasszabÀly vagy a logikÀban a
hÀrom l¢p¢sbûl ÀllÂ ¢rv¢nyes k´vetkeztet¢s, àSzÂkrat¢sz ember ä az ember halandÂ ä SzÂkrat¢sz halandÂÊ.119 A kontroll gyeng¡l¢se, az eszt¢tikai szempont dominÀlÀsa t¢ves szillogizmusokat is eredm¢nyezett. Az Âkori retorikÀrÂl szÂlÂ klasszikus k¢zik´nyv¢ben
Heinrich Lausberg utal olyan esetekre, amikor a kategorizÀlÀsnÀl a szerzûk eltÀvolodtak a valÂsÀgtÂl a hÀrmas felosztÀs kedv¢¢rt.120 J. L. Austin k´zkeletüv¢ vÀlt besz¢daktus-hÀromsÀgÀt szüknek, indokolatlannak ¢rzik egyes kutatÂk.121 àNem boldogulok a
hegeli filozÂfia hÀrmaselv¢bûl adÂdÂ alapt´rv¢nyekkelÊ, panaszolja eszt¢tikÀjÀban Gustav
Theodor Fechner.122 Ilyenkor feltehetû, hogy a gondolkodÀsi forma visszavÀltozott
gondolatalakzattÀ, an¢lk¡l hogy az ism¢tl¢si k¢nyszernek engedû kutatÂ ezt ¢szrevette
volna. °rthetû, hogy mint gondolatalakzat eszt¢tikai hatÀst vÀlt ki az olvasÂban, akit
elringat àa hegeli dialektika 3/4-es ¡temeÊ.123 Az olvasÂ bizonyos m¢rt¢kig vÀrja ä ha nem
vÀrja is el ä az alakzatoknak megfelelû struktÃrÀkat. Freud egy Ázben bocsÀnatk¢rûen
fordul (fiktÁv) k´z´ns¢g¢hez: àGondolom, csalÂdÀst okoz ´n´knek, hogy a tudatossÀg hÀrom
minûs¢ge nem alkot hÀrom harmonikus pÀrt a lelki apparÀtus hÀrom tartomÀnyÀval.Ê124 (A k¢t
egymÀsnak meg nem felelû kettûs hÀrmassÀg mÀr ´nmagÀban v¢ve is kiel¢gÁthette a
fiktÁv k´z´ns¢get.)
A hÀrmas egys¢gekhez valÂ k´tûd¢s k´vetkezt¢ben hÀtt¢rbe szorulhat vagy elker¡lheti az ÁrÂ figyelm¢t egy negyedik, ´t´dik t¢nyezû. Hegel ternÀris rendszer¢ben
egybefogja a metaforÀt, a (k´ltûi) k¢pet ¢s hasonlatot. MindhÀrom harmadik helyre
szorul az elsû helyen ÀllÂ rejtv¢ny ¢s a mÀsodikban szereplû allegÂria mellett.125 Ez az
egybefogÀs nem mozdÁtja elû a k¢tfajta k´ltûi k¢palkotÀsnak, a metaforÀnak ¢s a hasonlatnak kontrasztÁv vizsgÀlatÀt. Hegel hÀrom korszakra osztja az eszme dialektikus
fejlûd¢s¢t. Az elsûben, az Âkori Kelet korÀban, az eszme keresi ´nmagÀt. A mÀsodik,
a klasszikus Âkor, t´k¢letes harmÂnia korszaka. A harmadik a romantikus kor, mely
a k´z¢pkort ¢s a polgÀrisÀg korÀt foglalja magÀba.126 EzÃttal nem ¢rezz¡k meggyûzûnek a feudalizmus ¢s kapitalizmus egybefoglalÀsÀt, ¢s kiel¢g¡letlen¡l hagy, hogy az
eszme fejlûd¢se a mi idûnk elûtt lezÀrult.
Az adottnak ¢rzett hÀromvÀltozÂs struktÃra mint zÀrt keret nem hat ´szt´nzûen a
tovÀbbi tagozÂdÀs tanulmÀnyozÀsÀra. Bach, Beethoven ¢s Brahms mint a zene t´rt¢net¢nek hÀrom nagy csÃcsa szerepel Koch Lajos Brahms-bibliogrÀfiÀjÀban (megjelent
a FûvÀrosi k´nyvtÀr 1942-es ¢vk´nyv¢ben). Az olvasÂ joggal gondolja, hogy tovÀbbi,
alliterÀlÂ, nem alliterÀlÂ, nem kev¢sb¢ kiemelkedû àcsÃcsokkalÊ eg¢szÁthetn¢ ki a triumvirÀtust.
Laza fogalmak, gondolkodÀsi hibÀk megk´nnyÁtik a hÀrmas csoportok formÀlÀsÀt.
Vagy talÀn helyesebben: a hÀrmas tagolÀsra valÂ spontÀn t´rekv¢s gyakran csÀbÁthatja
t¢vÃtra a gondolkodÀst. R´gt´nz´tt besz¢dekben a szÂnok, hogy az eleve adott hÀrmas

1796 ã FÂnagy IvÀn: Mese a 3-as szÀmrÂl

keretet kit´ltse, gyakran szerepeltet szinonim fûneveket, ig¢ket, mell¢kneveket az elsû
¢s a mÀsodik vagy a mÀsodik ¢s harmadik helyen. àA demokrÀcia becs¡let, tisztess¢g ¢s
szÂtartÀsÊ, mondta egy besz¢d¢ben 1947-ben Peyer KÀroly. Az elsû k¢t fûn¢v fogalomk´re fedi egymÀst, a harmadik eleme az elsûnek vagy mÀsodiknak. Ez a rejtett szintvÀltÀs m¢g nyilvÀnvalÂbb egy (ugyanakkor elhangzott) mÀsik besz¢dben. àAki¢ az ÃjsÀg, aki¢ a sajtÂ, aki¢ a rÀdiÂ, az¢ a hatalomÊ (Dr. P. Gy. ¡gyv¢d, 1947). Az elsû tag, àÃjsÀgÊ
(napilap), k¢ts¢gtelen¡l beletartozik a mÀsodik tag, a àsajtÂÊ fogalomk´r¢be.
SzintvÀltÀsra sor ker¡lhet nyomtatott sz´vegekben is. Az ÁrÂ szintet vÀlt: feljebb vagy
lejjebb l¢p a logikai hierarchiÀban. Du Marsais a NAGY ENCIKLOP°DIç -ban (1772-ben)
megjelent CONSTRUCTION cÁmü tanulmÀnyÀban a nyelvtani szerkezeteket hÀrom
r¢szre osztja: (1) egyszerü (szÂ szerint ¢rv¢nyes) kijelent¢sekre, (2) k¢pes kifejez¢sekre
¢s (3) szokÀsos (construction usuelle) szerkezetekre. K¢t szempont interferÀl: a kijelent¢s
szokvÀnyossÀga egyfelûl a kijelent¢s szÂ szerinti vagy Àtvitt (metaforikus/metonimikus)
¢rtelmez¢se mÀsfelûl.127 Opitz po¢tikÀjÀban a lexikÀlis stÁlust elemezve hÀrom krit¢riumot ÀllapÁt meg: a szavak eleganciÀja, a szÂ ´sszet¢tele ¢s m¢ltÂsÀga.128 A stilÀris
szintrûl alaktanira vÀlt Àt, majd visszat¢r a stilisztikai szintre.
Egy nyelvelm¢leti mü hÀromf¢le àlehets¢ges vilÀgÊ-ot (fogalmi univerzumot) k¡l´nb´ztet meg: (a) az egy¢ni tartomÀnyt (individual domain), (b) a t¢rbelit (set of points)
¢s (c) az idûbelit (set of moments).129 Az egy¢ni tartomÀny, melybe egyebek k´zt a tulajdonnevek, az utalÀsok (indexical expressions) tartoznak, nem zÀrja ki sem a t¢rbelis¢get,
sem az idûbelis¢get. Ez az àelsû vilÀgÊ nincsen a mÀsik kettûvel azonos fogalmi szinten.
Julia Kristeva A K¹LTýI NYELV FORRADALMçRñL130 cÁmü munkÀjÀban a hÀromtagÃ
PHILOSOPHIE , PSYCHOANALYSE , TH°ORIE fejezet cÁm¢ben a harmadik magÀban foglalja az elsût ¢s a mÀsodik fel¢t, a pszichoanalitikus elm¢letet. Tegy¡k hozzÀ, hogy a
cÁm t´bb k´ltûi szabadsÀgot enged meg, mint a sz´veg. Joseph Greimas hÀromf¢le
szemantikai egys¢get k¡l´nb´ztet meg: (1) a szavak mondatbeli szerep¢bûl adÂdÂ
vonzatot, (2) a lexikÀlis predikÀtumot, mely megfelel a szavak jelent¢s¢nek, ¢s a retorikai predikÀtumot, mely a mondatok k´z´tti ´sszef¡gg¢seket hatÀrozza meg.131 A felsorolÀsban egymÀs mell¢ ker¡l egy izolÀlt szintaktikai t¢nyezû, a szavak jelent¢se ¢s a
sz´vegszerkezet. A mÀsodikat ¢s harmadikat a àpredikÀtumÊ hozza k´z´s nevezûre,
mely nem illeti meg a mÀsodikat, ¢s csak metaforikus kiterjeszt¢ssel vonatkoztathatÂ
a harmadikra.
Georges Faure az ACCENT [hangsÃly], RYTHME ET INTONATION cÁmet adta egyik
cikk¢nek. 132 Az elsû tag beletartozik a mÀsodik fogalomk´r¢be: a hangsÃlyeloszlÀs a
ritmus szerves r¢sze. Egy szemiolÂgiai tanulmÀny hÀromf¢lek¢ppen kÂdolt (tolmÀcsolt) tartalmakkal foglalkozik: àlexikÀlis, kinetikus ¢s paraverbÀlis informÀciÂvalÊ.133 A mÀsodik r¢szhalmaza a harmadiknak. A hangos k´zl¢st ¢s gesztusokat osztja funkcionÀlis
szempontbÂl hÀrom r¢szre egy mÀsik szerzû: (a) ÀbrÀzolÂ (referential), (b) kifejezû (expressive) ¢s (c) prozodikus elemeket (groups) k¡l´nb´ztet meg;134 a funkciÂkrÂl a kifejezûeszk´z´kre t¢rve Àt.
Meggyûzûen hangzik s m¢gis vitathatÂ az expression, suppression, impression hÀrmassÀga Otto Jespersen A NYELVTAN FILOZñFIçJç-ban.135 Az elsû kettû a k´zlem¢ny explicit (expression) ¢s implicit (suppression) elemeit ÀllÁtja szembe, majd a harmadik funkciÂ
(impression) eset¢ben, a k´zl¢s mÂdozatairÂl let¢rve, a hallgatÂt ÀllÁtja elût¢rbe, akinek
a k´zlem¢ny szÂl, tekintet n¢lk¡l a k´zl¢s mÂdozataira.
Egy gyermeknyelvvel foglalkozÂ nyelvpszicholÂgus leÁrja, hogy anyagÀt hÀrom
szempont szerint vÀlogatta; (1) amikor egyed¡l volt a gyerek, (2) amikor felnûttekkel
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volt ¢s (3) k¡l´nb´zû napszakokban.136 A harmadik nem felt¢telezi, de nem is zÀrja
ki sem az elsû, sem a mÀsodik k´r¡lm¢nyt.
SzempontvÀltÀssal alakul Àt a motivÀlt (ikonikus) ¢s ´nk¢nyes jelek kettûss¢ge hÀrmassÀggÀ azzal, hogy a szerzûk a àkonceptualitÀstÊ, a valÂsÀg adekvÀt fogalmi elemz¢s¢t az ikonicitÀs inverz¢nek tekintik.137
IkonicitÀs

¹nk¢nyess¢g

KonceptualitÀs
Forma

Jel
0
TÀrgy

Tartalom

A struktÃra, antiszimmetriÀja alapjÀn, t´k¢letes gondolatalakzatot k¢pez; a szimmetria keres¢se vezethette a fogalmi elemz¢st hamis vÀgÀnyra. ValÂjÀban a fogalmi
elemz¢s helyess¢ge vagy helytelens¢ge f¡ggetlen a nyelvi jel hangalakjÀnak indokoltsÀgÀtÂl vagy ´nk¢nyess¢g¢tûl.
Megk¢rdûjelezhetû a àhÀrom lehets¢ges vilÀgÊ megk¡l´nb´ztet¢se is. A SZAVAK °S VILçGOK szerzûje138 szerint (1) a t´rt¢neti lehetûs¢gek (historical possibility) vilÀga szemben Àll (2) a hipotetikus fejlem¢nyek, a àmi lett volna, haÊ vilÀgÀval (counterfactuals), s
mindkettû szemben Àll (3) az elbesz¢l¢sek, mes¢k vilÀgÀval. Ez utÂbbi, füzi hozzÀ a
szerzû, olyan tÀg, hogy magÀba foglalhatja az elsû kettût is (77ä79. o.). Az elbesz¢l¢s
keret¢ben k¢ts¢gtelen¡l szerepelhetnek ugyanazok a (lehets¢ges ¢s kontrafaktuÀlis)
felt¢teles ÀllÁtÀsok, mint az elbesz¢l¢s keret¢n kÁv¡li valÂsÀgban. Ebbûl nem k´vetkezik, hogy a valÂsÀgos esem¢nyek vilÀga egybeesne a mes¢k vilÀgÀval. Az k´vetkezik
csak, hogy a hÀrom vilÀg egymÀs mell¢ rendel¢se indokolatlan volt, szempontvÀltÀson
alapult.
Ez a t¢veszt¢s ä felt¢ve, ha nem tekintettem t¢vesen annak ä Àtvezet a hamis hÀrmassÀgok egy mÀsik kategÂriÀjÀba. A hÀrmassÀg k¢tszeres kettûss¢get leplez: a k¢tf¢le
lehetûs¢g (casus realis, casus irrealis) kettûss¢g¢t egyfelûl, a valÂsÀgos esem¢nyek ¢s az
elbesz¢l¢s kettûss¢g¢t mÀsfelûl. A k¢tf¢le lehetûs¢g egyarÀnt elûfordul (bennfoglaltatik) a mesevilÀgban ¢s az elbesz¢l¢sen kÁv¡li valÂsÀg vilÀgÀban. Egy szemiotikai tanulmÀny, a jelek ontogenezis¢rûl szÂlva, hÀrom kategÂriÀt ÀllÁt fel: (1) konkr¢t reprezentÀciÂ (a jel ¢s a jelzett tÀrgy m¢g nem k¡l´n¡lt el), (2) ideografikus (k¢pes, vizuÀlis)
reprezentÀciÂ, (3) verbÀlis reprezentÀciÂ.139 K¢tszeres binÀris tagozÂdÀst leplez a hÀrmas felosztÀs.
A jel ¢s jelzett tÀrgy
1. nem k¡l´n¡l el

2. elk¡l´n¡l

2.1 vizuÀlis vs.

2.2 verbÀlis ÀbrÀzolÀs

A kijelent¢s ¢s k¢rd¢s szembenÀllÀsÀt tompÁtja (a) az eld´ntendû (binÀris) k¢rd¢sek,
(b) kieg¢szÁtendû (k¢rdû n¢vmÀssal bevezetett) k¢rd¢sek ¢s (c) kijelent¢sek modÀlis
hÀrmasa. 140 Ugyanakkor megk´nnyÁtheti az (a) ¢s (c) kategÂria szerkezeti analÂgiÀjÀnak kiemel¢s¢t.
Hermann Paul megk¢rdûjelezi a kijelentû, k¢rdû ¢s felszÂlÁtÂ mondatok hagyomÀnyos hÀrmassÀgÀt. Paul szerint valÂjÀban k¢tszeres kettûss¢grûl van szÂ. Mind a kijelentû, mind a felszÂlÁtÂ mondatnak van k¢rdû pÀrja.141
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Noam Chomsky generatÁv nyelvtanelm¢let¢vel foglalkozÂ munkÀjÀban Lilian Haegeman Chomskyt k´vetve n¢vszÂi szerkezetek hÀrom fajtÀjÀt k¡l´nb´zteti meg: az
anaforÀt, a n¢vmÀst ¢s az ÀbrÀzolÂ jellegü (referential) kifejez¢seket. Anafora a visszahatÂ n¢vmÀs (reflexives) ¢s a k´lcs´n´s n¢vmÀs (reciprocals), ÀbrÀzolÂ (referential) minden valÂsÀgra utalÂ (tartalmas) kifejez¢s.142 Mind az anaforÀt, mind a n¢vmÀst az ÀbrÀzolÂk¢pess¢g (tartalmassÀg) hiÀnya jellemzi. A kettû egyarÀnt szemben Àll a tartalmas, referenciÀlis kifejez¢sekkel (fûn¢vvel, mell¢kn¢vvel, ig¢vel, hatÀrozÂszÂval). Ezt
az elsû binÀris oppozÁciÂt differenciÀlja, k´veti mÀsodik l¢p¢sk¢nt az anafora ¢s a n¢vmÀs megk¡l´nb´ztet¢se. A hÀrmassÀg elmossa a logikai hierarchiÀt: a k¢tszeres kettûss¢get.
TanÃja lehettem egy vitÀnak, amikor az egyik felszÂlalÂ rÀmutatott arra, hogy az
egymÀs mell¢ rendel¢s elhomÀlyosÁtja a logikai hierarchiÀt. Az elûadÂ pszichoanalitikus àa szimbÂlum, az eltolÀs ¢s a kondenzÀlÀs hÀrmassÀgÀrÂlÊ besz¢lt. Nem lenne helyesebb
azt mondani, vetette ellen egyik koll¢gÀja, àhogy az eltolÀs ¢s kondenzÀciÂ hozzÀk l¢tre
a szimbÂlumotÊ?
6. PerspektÁva
Sem a klasszikus, sem a modern retorika nem foglalkozott a hÀrmassÀggal, mint alakzattal. Nem tanulmÀnyozta, tudomÀsom szerint, a l¢lektan sem a hÀrmassÀgot, mint
gondolkodÀsi hibÀk eredûj¢t vagy forrÀsÀt. így nem vetûd´tt fel a k¢rd¢s: hogyan viszonylik a hÀrmassÀg mint gondolatalakzat a hÀrmassÀgon alapulÂ gondolkodÀsi formÀkhoz. Mondhatjuk-e, hogy a gondolatalkotÀsi formÀk hÀtter¢ben ezÃttal ä vagy ezÃttal is ä meghÃzÂdik az eredetibbnek tekinthetû gondolatalakzat, ¢s hogy a gondolkodÀsi hibÀk egyik forrÀsa ¢ppen abban Àll, hogy a gondolkodÀsi forma regrediÀl,
visszavÀltozik a valÂsÀghoz t´k¢letlen¡l igazodÂ alakzattÀ?
°rdekes tudomÀnyt´rt¢neti feladat lenne tudomÀnyÀgank¢nt megvizsgÀlni a fogalmi differenciÀlÂdÀs ¢s a numerikus gondolatalakzatok (diÀdok, triÀdok) kapcsolatÀt, viszonyuk alakulÀsÀt az idûk folyamÀn. ValÂszÁnünek ¢s ¢sszerünek lÀtszik, hogy
a kutatÀs korai fÀzisÀban az alakzatok, Ágy a numerikus alakzatok is, nagyobb szerepet
jÀtszanak, akÀrcsak a fogalom kialakulÀsÀt megelûzû, a tudatos felismer¢snek el¢be
sietû metaforÀk.143 A metaforÀk a fogalmak tartalmÀt elûlegezik, az alakzatok a fogalmak rendszer¢t. K¢miai ismeretek hÁjÀn felszÁni ism¢rvek ¢s kontrollÀlatlan (tudatelûttes ¢s tudattalan) mitikus tartalmak alakÁtjÀk ki a vilÀgk¢pet ¢s ezen bel¡l az elemek
tanÀt: a keretet az alakzatok szolgÀltatjÀk. A hÀrmas tagolÀs a skolasztikus grammatika,
retorika ¢s filozÂfia legfeltünûbb felszÁni sajÀtsÀga. A szent hÀrmassÀg jegy¢ben,
àmennyei grammatikÀÊ-ban144 foglalja k´ltûi egys¢gbe a k´z¢pkori vilÀgszeml¢letet Dante ISTENI SZíNJçT°K -a. Krisztus f´ldi ¢let¢nek harminchÀrom ¢v¢re eml¢keztetve Àll
33 ¢nekbûl a trilÂgia mindhÀrom r¢sze, a POKOL, a PURGATñRIUM ¢s a PARADICSOM .
àDante alÀveti magÀt a szÀmok t´rv¢ny¢nek, melyben a vilÀgmindens¢g szerkezet¢t meghatÀrozÂ
isteni ritmust lÀtÊ, Árja Emile M£le.145
PaleogrÀfusok rÀmutattak arra a meglepû, de k¢ts¢gtelen t¢nyre, hogy az ÁrÀsjelek
osztÀlyozÀsÀra szolgÀlÂ h¢t triÀd146 messzemenûen f¡ggetlen az ÁrÀsjelek k¢szlet¢ben,
a jelek funkciÂjÀban bek´vetkezû vÀltozÀsoktÂl.
Az Ãjkori elm¢letekben is ´nk¢nyesen eluralkodhat a hÀrmassÀg. Peirce-t sokÀig
kÁnozta a gondolat, hogy valamif¢le k¢nyszer hatÀsÀra k´tûdik a fogalmi triÀdokhoz,
amÁg ki nem vetÁtette a valÂsÀgra belsû k´t´tts¢g¢t, ¢s nem jutott arra a meggyûzûd¢sre, hogy a hÀrmas felosztÀs akkor is indokolt, ha torzÁtÀshoz vezet.147
A cikk tÀrgyÀnÀl fogva hÀtt¢rben maradt a pÀros, binÀris tagolÀs. Roman Jakobson
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munkÀiban a binÀris elv az uralkodÂ. így p¢ldÀul a trÂpusok hagyomÀnyos hÀrmas
tagolÀsÀt ä metafora, metonÁmia, sz¡nekdoch¢ ä a metafora ¢s metonÁmia ellent¢te vÀltja
fel. FonolÂgiai rendszere szigorÃan binÀris: a besz¢dhangokat differenciÀlis jegyek jelenl¢te vagy hiÀnya (+/ä) k¡l´nb´zteti meg. Igaz vagy hamis kijelent¢seket (Át¢leteket)
k¡l´nb´ztet meg a matematikai logika. Az idegsejtek k¢t lehets¢ges ÀllapotÀt (aktivitÀs,
nyugalmi Àllapot) k¡l´nb´zteti meg az idegfiziolÂgia. A binaritÀson, szembenÀllÀson
alapul az antit¢zis az alakzatok vilÀgÀban. Az ellentmondÀs a dinamika forrÀsa, a mozgÀs ¢s fejlûd¢s felt¢tele a dialektikus filozÂfia szerint. A szembeÀllÁtÀs, az ellent¢tek ki¢lez¢se az agressziÂ kifejez¢si formÀja. A belsû ellentmondÀsok kivet¡l¢se a JÂ ¢s a
Rossz harca a mÁtoszokban ¢s a mesevilÀgban.
A hÀrmas tagolÀst nemcsak a binaritÀssal pÀrhuzamosan, de ezen tÃl, mÀs alakzatokkal kapcsolatban kell ¢rt¢kelni. Az egyes mondatokban a v¢letlenn¢l gyakoribb a
hÀrmassÀg ¢s az alliterÀciÂ talÀlkozÀsa. Id¢ztem mÀr egy-k¢t ilyen p¢ldÀt. Egy szemiotikai tanulmÀnyban olvassuk, hogy a nyelven tÃli (nem verbÀlis) kommunikÀciÂnak
hÀrom dimenziÂja van: àcause, contex and content or the source, the situation and the signification [kauzalitÀs, kontextus, tartalom vagy forrÀs, helyzet, jelent¢s]Ê.148 A sz´vegnyelv¢szet hÀrom, alliterÀlÂ szÂval jelzett, k´zponti t¢nyezûre irÀnyul: konnexitÀs, koh¢ziÂ ¢s koherencia.149
JÂval l¢nyegesebb a hÀrmassÀg ¢s mÀs gondolatalakzatok kapcsolata.150 Tudjuk,
hogy Peirce szÀmÀra a hÀrmassÀgon alapul a jeltudomÀny. Azt is tudjuk, hogy a jelviszonyt v¢gtelen regressziÂ ¢s v¢gtelen progressziÂ formÀjÀban k¢pzelte el. A jel Àltal
megjel´lt tÀrgy maga is jel, ¢s ´nmagÀn tÃlmutatva Ãjabb jelre utal:151 a jelviszony
harmadik tagja, az àinterpretÀlÂÊ ànem egy¢b, mint a soron k´vetkezû reprezentÀciÂ,
mely Àtveszi ¢s tovÀbbadja az igazsÀg fÀklyÀjÀt. íme, egy Ãjabb v¢gtelen sorÊ.152 A hÀrmassÀg Peirce szÀmÀra spirÀlis, ´nmagÀba visszat¢rû g´rbe ä azaz reddÁciÂ, a klasszikus retorika terminolÂgiÀja szerint. Ugyanakkor a minduntalan megÃjulÂ hÀrmassÀg
az a b b c...m k¢pletü gradÀciÂnak felel meg. Lehet, hogy Peirce univerzumÀban füzûdik
a reddÁciÂ ¢s gradÀciÂ a hÀrmassÀghoz. Az is feltehetû, hogy a hÀrom alakzat funkcionÀlis szempontbÂl ´sszef¡gg egymÀssal, ¢s hogy lelki forrÀsaik r¢szben azonosak.
A megoldÀsra vÀrÂ k¢rd¢sek sorÀt veti fel a gondolatalakzatok, gondolkodÀsi formÀk ¢s tÀrsadalmi formÀk ä megint csak hÀrom t¢nyezû ä kapcsolata ¢s interferenciÀja. Olykor lÀtni v¢l¡nk egy-egy ´sszek´tû szÀlat. Peirce univerzumÀban nincsenek tÀrgyak, minden tÀrgy jell¢ minûs¡lt Àt.153 Jelek vilÀgÀban ¢ltek az ÁrÀstudÂk a k´z¢pkorban, amikor a legnagyobb szaktekint¢lyek azt tanÁtottÀk, hogy nemcsak a BIBLIA
minden mondatÀnak, minden szavÀnak van titkos ¢rtelme, de rejtett isteni ¡zenetet
tolmÀcsolnak, tartalmaznak a term¢szeti jelens¢gek is, a mindennapiak, akÀrcsak a
rendkÁv¡liek. 154 A k´z¢pkori àscripturaÊ tana Ãjra¢led a barokk misztikÀban, majd a
n¢met romantika idej¢n.155 De a jelek mÀgikus vilÀgÀban ¢ltek mÀr a t´rzsi tÀrsadalmak is.156
Egy kommentÀtor Peirce m¢ly vallÀsossÀgÀval hozza ´sszef¡gg¢sbe a fogalmi szintre Àtvitt hÀromsÀgot: àLehets¢ges, hogy a triÀdikus gondolkodÀsra valÂ hajlandÂsÀg szilÀrd
vallÀsos ¢rz¢seibûl k´vetkezik (az elsû triÀdok egyike az Anyag, Szellem, Isten volt).Ê157 Peirce
a vilÀgmindens¢get Àtsz´vû hÀrmassÀgon alapulÂ jelrendszerben àIsten l¢t¢nek bizonyÁt¢kÀtÊ lÀtta.158
Ha Charles Sanders Peirce müv¢ben a hÀrmassÀg alakzatÀt a reddÁciÂhoz ¢s gradÀciÂhoz füzû szÀlat k´vetve eljutunk is Peirce müv¢nek egyik szubjektÁv ideolÂgiai
komponens¢hez, ez a felt¢teles felismer¢s aligha k´nnyÁti meg mÀs tartalmÃ, mÀs korokban, mÀs k´r¡lm¢nyek k´z´tt keletkezett müvek àtriadomÀniÀjÀnakÊ ¢rtelmez¢-
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s¢t. Az is k¢rd¢s, hogy mennyiben k´nnyÁti meg Peirce hirtelen eurÂpai siker¢nek
meg¢rt¢s¢t. HÃsz-egyn¢hÀny ¢vvel ezelûtt Emile Benveniste Ãgy lÀtta, hogy a hÀrom
jelfajta ä ikon, index, szimbÂlum ä megk¡l´nb´ztet¢se volt az, ami Peirce hatalmas müv¢bûl maradandÂnak bizonyult.159 1990-ben jelenik meg az elsû eg¢sz¢ben Peirce-nek
szentelt francia mü, G¢rard Deledalle LIRE PEIRCE AUJOURD'HUI (PEIRCE MAI SZEMMEL ). A francia (tudomÀnyos) k´zv¢lem¢ny k¢sei fel¢bred¢s¢re utal cikke cÁm¢ben a
k´nyv ismertetûje.160 TovÀbbi k¢rd¢s persze, hogy mennyiben van r¢sze, hogy egyÀltalÀn van-e r¢sze az alakzatokban kifejezûdû ideolÂgiai konstrukciÂnak a peirce-i mü
reneszÀnszÀban.
A k¢rd¢s ¢s a megk¢rdûjelez¢s mÀr csak az¢rt is indokolt, mivel a kettûss¢g nagyobb
szerepet jÀtszik a mai tudomÀnyos k´ztudatot formÀlÂ elm¢letekben ä az informÀciÂelm¢letben, a formÀlis logikÀban, a generatÁv grammatikÀban ä, mint a hÀrmassÀg.
Ez nem teszi eleve feleslegess¢, hogy ebben az esetben is keress¡k a gondolatalakzatok,
gondolkodÀsi formÀk alakulÀsÀt befolyÀsolÂ ¢s r¢szben meghatÀrozÂ tÀrsadalmi komponenseket. A jeltudomÀny legelterjedtebb folyÂiratÀban, a t´bbsz´r id¢zett SemioticÀban olvastam ezzel kapcsolatban egy elgondolkoztatÂ cikket. A szerzû a müv¢szetek
minden fajtÀjÀra alkalmazhatÂ jelelm¢let szabÀlyaira tesz tizenkilenc oldalon javaslatot.161 Az àelsû szemioeszt¢tikai alapelvÊ szerint à¢rz¢kelhetû tÀrgy csak meghatÀrozott szintaktikai t¢r keret¢ben ¢rtelmes (rendelkezik jelent¢ssel)Ê. A mÀsodik alapelv: àcsak az alakk¢nt
¢rz¢kelt jelens¢g (Gestalt) vÀlhat jell¢ (Ágy a hÀtt¢rbûl kivÀlÂ forma)Ê. A harmadik t¢tel azt
sz´gezi le, hogy àminden szintaktikai t¢rnek ideolÂgiai bÀzisa vanÊ. Az alapelvek gyors felvÀzolÀsa utÀn a szerzû a modern müv¢szet alakulÀsÀt elemzi. A modern k´lt¢szet, fest¢szet, zene l¢nyege a fenti alapelvek tagadÀsÀban Àll a szerzû szerint. A pozitÁv szintaxist negatÁv szintaxis vÀltja fel. A mü a hÀromdimenziÂs pozitÁv t¢rbûl kil¢pve k¢tdimenziÂs negatÁv t¢rben helyezkedik el, mely eleve feloldja a konfigurÀciÂkat ¢s a
jelent¢st. (à[A kifejez¢s] nem ¢rz¢kelhetû alakk¢nt, ¢s nincsen ¢rtelmezhetû jelent¢se.Ê) A jelent¢s felszÀmolÀsÀval vÀlik k´zvetlen¡l ¢rz¢kelhetûv¢ a negatÁv t¢r, a fest¢szet eset¢ben a k¢tdimenziÂs vÀszon ¢s a vÀsznon a vonal, a t¢r, a szÁn, mely nem ¢rtelmezhetû
mÀr alakk¢nt. àEz [a fejlûd¢s] absztrakciÂnak tekinthetû, mintha logikai szimbÂlumok, szÀmok
l¢pn¢nek, mondjuk, az almÀk hely¢reÊ (246. o.), devalorizÀlva a àvalÂsÀgÊ, a àjelenl¢tÊ prioritÀsÀt (245. o.).162
A cikk ¢rdeme vagy ¢rdeke (szÀmomra), hogy rÀvilÀgÁt a binaritÀs, a kettûss¢g egyik
´szt´nkomponens¢re, az ana-lÁzisre, a felbontÀsra ¢s lebontÀsra valÂ t´reked¢sre.
Freudot az elsû vilÀghÀborÃ neurolÂgiai tapasztalatai, Ágy a traumatikus neurÂzisokra
jellemzû spontÀn ism¢tl¢si k¢nyszer vezett¢k ahhoz a feltev¢shez, hogy van a primernek tekintett konstrukciÂhoz, szint¢zishez vezetû ´r´melvn¢l ûsibb, elsûdlegesebb ´szt´nt´rekv¢s, a felbontÀs, a de-strukciÂ, a rombolÀs vÀgya, mely a fejlettebbtûl a koraibbhoz, elemibbhez, v¢gsû soron a szervestûl a szervetlenhez vezet.163
Ugyanakkor kiemeli a szerzû, hogy a jelent¢shordozÂ pozitÁv szintaxist felbontÂ negatÁv szintaxis maga is rendszer (248. o.), mely a pozitÁv szintaxis ellenpÂlusak¢nt dialektikus rendszert alkot vele. Ha lebontja is a jelent¢st, van valami hatÀsa (impact): felrÀzza, felszabadÁtja az ¢rz¢ki ¢lm¢nyeket (249. o.). Ennyiben ellenlÀbasa az ism¢tl¢si
k¢nyszeren alapulÂ hagyomÀnyos müv¢szeteknek, Ãj informÀciÂt hoz. A hozama akkor vÀlik k¢rd¢sess¢, amikor a negatÁv alkotÀs maga is az ism¢tl¢si k¢nyszer hatÀsa alÀ
ker¡l, ¢s ezzel elhal a pozitÁv ¢s negatÁv szint k´z´tti dialektikus jÀt¢k.
Egy ponton talÀlkozik Peirce ´nmagÀba visszat¢rû spirÀlis modellje a pozitÁv struktÃrÀk felbontÀsÀhoz vezetû negatÁv struktÃrÀval. Peirce modellje kiemeli a v¢gtelen
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jelsorozatokat a valÂsÀgbÂl. ögy is mondhatnÀnk: csak a jelek valÂsÀgosak. A valÂsÀg,
a tÀrgyak jelenl¢te (presence) feloldÂdik a negatÁv t¢rben, akÀrcsak a jelek v¢gtelen regressziÂjÀban.
Ez a k¢t p¢lda vagy minta vilÀgosan mutatja, milyen meghatÀrozhatatlanul messze
vagyunk attÂl, hogy konkr¢t mÂdon elemezz¡k a gondolatalakzatok, gondolkodÀsi
formÀk tÀrsadalmi hÀtter¢t. Ennek ellen¢re jogos feltev¢s, hogy vannak kapcsolatok
tÀrsadalmi formÀk ¢s gondolkodÀsi formÀk k´z´tt, ¢s nem tekinthetû bizonyÁtottnak
az sem, hogy ezek az ´sszef¡gg¢sek bonyolultsÀguknÀl fogva nem tanulmÀnyozhatÂk.
Eddig tartott a mese a 3-as szÀmrÂl. MÀsok majd folytatjÀk.
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Kun çrpÀd

KOLOZSVçRäNAPOCA
Minden romlandÂ, ¢s le is rohad t´vig.
Dologtalan gy´kerek a f´ldben. Rejtûzk´dû,
kincset ¢rû gy´kerek, lenne seftel¢s,
ha v¢gre kifordÁtanÀ ûket valaki.
De elûbb ez a t´bb tonna por, t´bb
tonna halott kavarog a sz¢lben,
finomra ûr´lve bedûlnek az ablakokon,
allergiÀs k´h´g¢s az ûsapÀk miatt.
Minden hÀz elhagyott, ideiglenesen
folyik Àt a vÀroson egy folyÂ.
Akiket kilakoltatnÀnak, mÀr nincsenek otthon,
akiket bek´lt´ztettek, m¢g nincsenek.
TojÀstÀnc egymÀs nyakÀn.
Minden romlandÂ. Gyorsan edd a fÀrÂl
a gy¡m´lcs´t, amÁg haza¢rsz, megrohad.
K¡l´nben is alig f¢rsz fel a fÀra,
l´kd´sûd¢s az Àgakon, ¢retlen, f¢rges almÀk.
Minden hÀz elhagyott, mÀr azzal,
hogy fel¢pÁtett¢k. Ott maradnak
a munkag´dr´k, a sitt, figyelmeztet¢sk¢nt
a rozsdÀllÂ daru. A csalÀdok
a kûmüvesek, villanyszerelûk, betonozÂk
volt munkahely¢n ¢lnek mint a gyom.
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Akinek sok van, annak sok rohad.
Lehet, hogy van t´k¢letlenebb hely
a vilÀgon, csak mi nem tudunk rÂla.
Itt ¡t¢s, kopÀs, horzsolÀs, csonkolÀs,
t´r¢s, szakadÀs, omlÀs, rothadÀs,
¢lû pen¢sz ¢s halott por
az ¡rÁteni rohanÂ idût hirdeti,
a jÂ ¢tvÀgyÃt, a nagy em¢sztût.

EGY CSIGA
A hold eleven Àrny¢kot vet rÀm
nappal is, amikor talppal fordulok
fel¢je, plan¢ta porbÂl ¢s hamubÂl,
fegyenctelep ¢s egyszerre filozÂfia.
Tegnap aztÀn ben¢zett f¢lig
vakon. TisztÀnak lÀtott,
mintha m¢lyen gondolkodn¢k,
pedig k´z´s¡ltem. Mintha
gondolkodn¢k: egyetlen szervemmel,
amit valÂjÀban minden embernek
bel¡l kellene hordania, mint a nûknek,
rÀ prÂbÀltam mutatni a halÀlra,
aki ott tÀncolt elûttem a s´t¢tben.
Mintha a mÀjam, szÁvem t¡remkedne ki,
mintha a t¡dûm. Hogyan fokozzam?
Letakartam a f¢l eget, a mÀsik fel¢n
pihent a hold. Az Áz¢t ¢reztem
valami gy¡m´lcsnek, amit az û f¢nye
¢rlel, ¢s ¢desebb, mint a szûlû ¢s k´rte,
titokzatos ananÀsz. A k´z´s¡l¢s gy¡m´lcse,
amit a HalÀl fÀjÀrÂl szakÁtott le
çdÀm, ¢s visszakÁnÀlta vele °vÀt,
de errûl senki nem tud.
Hevertem rem¢nytelen¡l elszakÁtva.
A kÁgyÂ csÃszott Àt k´ztem ¢s Zita k´z´tt,
eg¢sz pontosan: egy vastag bûrü, nagy csiga,
mÀzsÀs csigahÀzzal, rajtunk
hagyva nyÀlÀt, Àrva nÀdszÀlakon.
°vezredek, amÁg a holdba vissza¢r.
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Feh¢r M. IstvÀn

SARTRE, HERMENEUTIKA,
PRAGMATIZMUS
A hermeneutikai filozÂfia napjainkra a XX. szÀzadi gondolkodÀs egyik m¢rt¢kadÂ
irÀnyzatÀvÀ vÀlt. Noha a àhermeneutikaÊ-, àhermeneutikaiÊ-kifejez¢sek csupÀn szÂrvÀnyosan fordulnak elû Sartre müveiben, s amikor alkalmilag f´lbukkannak, hasznÀlatuk akkor sem tünik szorosabban technikai jellegünek vagy tudatosnak,1 Ãgy gondolom, mindazonÀltal meg lehet mutatni, hogy a hermeneutikai filozÂfia n¢mely alapvetû belÀtÀsa, illetve metodolÂgiai eszk´ze, beÀllÁtottsÀga ä amint azok Heidegger ¢s
Gadamer nyomÀn ismertt¢ vÀltak ä nagyon is f´llelhetû Sartre gondolatvilÀgÀban,
m¢gpedig mindenekelûtt A DIALEKTIKUS °SZ KRITIKçJç-ban, Àm n¢mely fontos vonatkozÀsban mÀr A L°T °S A SEMMI-ben avagy m¢g az azt megelûzû korszakÀban is.
Dolgozatom elsû r¢sz¢ben r´viden rekonstruÀlni, illetve ´sszegezni kÁvÀnom a hermeneutikai filozÂfia ama vonÀsait, melyek a Sartre-nÀl f´lmutatandÂ pÀrhuzamok
szempontjÀbÂl relevÀnsnak bizonyulnak. A mÀsodik r¢szben meg szeretn¢m mutatni,
hogy a rekonstruÀlt aspektusok, gondolati strat¢giÀk n¢melyike mik¢pp van jelen
(explicite vagy implicite) Sartre filozÂfiai müveiben. Egy tovÀbbi l¢p¢sben v¢g¡l, r´vid
kitekint¢s erej¢ig, n¢hÀny utalÀst teszek a sartre-i gondolatk´r recepciÂjÀra a hermeneutikai orientÀciÂjÃ amerikai pragmatizmusban.2
A kifejt¢snek ez a mÂdja, illetve a k¢rd¢s ilyet¢n valÂ megfogalmazÀsa egyfajta hallgatÂlagos vÀlaszt is tartalmaz egy a Sartre-kutatÀsban manapsÀg vitatott k¢rd¢sre,
mely elbizonytalanodÀst, t¢tovasÀgot t¡kr´z, s melynek jelen konferencia k´rlevele ä
mint a tanÀcskozÀs Àltal megvÀlaszolandÂ l¢nyeges k¢rd¢sek egyik¢nek ä a k´vetkezûk¢ppen ad hangot: àMi maradt meg mÀra Sartre gondolkodÀsÀbÂl?Ê Minthogy a hermeneutikai filozÂfia ma k¢ts¢get kizÀrÂan a jelenkori gondolkodÀs egyik meghatÀrozÂ
irÀnyzata (oly t¢ny, melyet az analitikus beÀllÁtottsÀgÃ angolszÀsz filozÂfia berkeiben
sem szokÀs immÀr megk¢rdûjelezni), ha siker¡l f´lmutatnunk a sartre-i gondolkodÀs
relevanciÀjÀt a hermeneutika szÀmÀra ä azt, hogy Sartre-nÀl megtalÀlhatÂk a hermeneutikai filozÂfia eszk´zei, belÀtÀsai ä, ezzel f´lmutathatjuk egyÃttal egy mÂdjÀt is annak, ahogy Sartre gondolatvilÀga jelen lehet mai filozÂfiai vitÀinkban, s szÀmunkra
l¢nyeges mondanivalÂt k´zvetÁthet.
I
HagyomÀnyos ¢rtelemben a hermeneutika a sz´vegek ¢rtelmez¢s¢nek tana; ama szabÀlyok, eljÀrÀsok foglalata, elm¢lete, melyek a sz´vegek ¢rtelmez¢s¢t irÀnyÁtjÀk, s melyekhez az az elvÀrÀs füzûdik, hogy lehetûv¢ tegy¢k a sz´vegek rem¢lhetûleg objektÁv,
eredeti ¢rtelm¢nek megÀllapÁtÀsÀt, helyreÀllÁtÀsÀt, rekonstruÀlÀsÀt.3
Az ÀthagyomÀnyozott sz´vegek meg¢rt¢s¢nek, ¢rtelmez¢s¢nek probl¢mÀja voltak¢ppen oly r¢gi, mint maga a filozÂfia. K¡l´nb´zû okoknak: elsûsorban korunk kulturÀlis vÀlsÀgÀnak, az eurÂpai kultÃrhagyomÀny ¢rt¢k-, illetve a klasszikus sz´vegek
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¢rtelemveszt¢s¢nek k´vetkezt¢ben szÀzadunkban az ¢rtelmez¢s probl¢mÀi a filozÂfiai
reflexiÂ k´z¢ppontjÀba ker¡ltek. A hermeneutikai gondolatk´r ´nÀllÂ t¢mak¢nt jelent meg s sz¢les elm¢leti kidolgozÀsban r¢szes¡lt szÀzadunk legbefolyÀsosabb filozÂfusai k´z¡l legalÀbb kettûnek, Martin Heideggernek ¢s Hans-Georg Gadamernek a
munkÀssÀgÀban. A filozÂfia Àltaluk v¢gbevitt hermeneutikai fordulata nem csupÀn azt
jelenti, hogy a filozÂfiai ¢rdeklûd¢s k´z¢ppontjÀba a hermeneutikai tradÁciÂ ker¡lt ä
ama sz´vegek, melyekben az ¢rtelmez¢s tana k¡l´nb´zû korokban ¢s szerzûk Àltal
megfogalmazÂdott ä, hanem azt is, hogy magÀnak az ¢rtelmez¢snek a probl¢mÀja filozÂfiai probl¢mak¢nt vetûdik fel, miÀltal a filozÂfia egyfajta hermeneutikai fordulaton megy kereszt¡l, hermeneutikai szÁnezetet nyer. Az Ágy ÀtalakulÂ filozÂfia autonÂm
mÂdon ÃjradefiniÀlja viszonyÀt a klasszikus (hermeneutikai) hagyomÀnyhoz csakÃgy,
mint a t´bbi diszciplÁnÀhoz. A hermeneutikai reflexiÂ ma mÀr a filozÂfia egyfajta k´zeg¢v¢, elemz¢si eszk´z¢v¢ vÀlt, diffÃz, szerteÀgazÂ jelenl¢tre tett szert, mely Àthatja
a filozÂfiai munkÀlkodÀs legk¡l´nb´zûbb ter¡leteit ¢s Àgait.
A filozÂfia Heidegger ¢s Gadamer Àltal v¢gbevitt hermeneutikai fordulata k´zelebbrûl
azt jelenti, hogy az interpretÀciÂ immÀr nem tekinthetû a t´rt¢neti vagy humÀn tudomÀnyok egyfajta seg¢dtudomÀnyÀnak vagy kieg¢szÁtû diszciplÁnÀjÀnak, ti. a
klasszikus sz´vegek ¢rtelmez¢si szabÀlyait r´gzÁtû elm¢letnek avagy ilyen szabÀlyok
gyüjtem¢ny¢nek. °pp ellenkezûleg: az ¢rtelmez¢s most ´nÀllÂ filozÂfiai probl¢mÀvÀ
n´vekszik, amennyiben az ember immÀr nem pusztÀn tev¢kenys¢gi mÂdjai egyik¢ben
ä a klasszikus sz´vegek kezel¢s¢ben ä, de h¢tk´znapi tev¢kenys¢gi formÀi mindegyik¢ben ¢rtelmezû l¢nyk¢nt jelenik meg. Ha ennek a fordulatnak a jelentûs¢g¢t akarjuk
f´lbecs¡lni, joggal besz¢lhet¡nk a filozÂfia egyfajta hermeneutikai ÃjrafogalmazÀsÀrÂl, hermeneutikai ÀtalakulÀsÀrÂl ä sût talÀn m¢g arrÂl is, hogy a hermeneutika mÀra immÀr az
arisztotel¢szi àelsû filozÂfiaÊ rangjÀra emelkedett (l. Grondin, 1987. 103). Ezen ÀtalakulÀs radikÀlis jelleg¢t azonban t´k¢letesen f¢lre¢rten¢nk vagy jelentûs m¢rt¢kben
alÀbecs¡ln¢nk, ha olyan vÀltozÀsk¢nt fognÀnk f´l, mely Àltal csupÀn a l¢tezûk egyik¢re
(ti. az emberre) vonatkozÂ leÁrÀsunk vÀltozott volna meg, a t´bbire vonatkozÂ leÁrÀsunk tekintet¢ben pedig minden maradt volna a r¢giben. Helyesen szeml¢lve e vÀltozÀs azt vonja maga utÀn, hogy (bÀrmi legyen is a tÀrgy) ´sszes megszokott fogalmi
strat¢giÀnk ¢s nyelvi-kifejez¢si eszk´z¡nk ä a hozzÀjuk tartozÂ beÀllÁtottsÀggal ¢s vilÀgszeml¢lettel egy¡tt ä radikÀlis vÀltozÀson ¢s ÃjrafogalmazÀson megy kereszt¡l; olyanon, amit ennek megfelelûen gyakran (Heideggerrel kapcsolatban) destrukciÂnak,
illetve (DerridÀval ´sszef¡gg¢sben) dekonstrukciÂnak neveznek.
A filozÂfia ezen hermeneutikai ÃjrafogalmazÀsa ä melyet fû vonalaiban a hÃszas
¢vekben Heidegger vitt v¢gbe, tudatosÁtÀsÀt, àelm¢letbeÊ foglalÀsÀt azonban Gadamer
v¢gezte el ä azt vonja maga utÀn, hogy maga a hermeneutika is jelentûs vÀltozÀson
megy kereszt¡l, amennyiben f´ladja korÀbban egyoldalÃan, illetve szükebben tudomÀnyelm¢leti vagy ¢rv¢nyess¢gre valÂ orientÀciÂjÀt. Ez a vÀltozÀs Heidegger ama t´rekv¢s¢vel Àll ´sszef¡gg¢sben, hogy k¢rd¢sess¢ tegye az ismeretelm¢letnek, illetve a
tudomÀnyelm¢letnek a filozÂfiÀn bel¡li megk¢rdûjelezetlen elsûbbs¢g¢t, s hogy ezzel
pÀrhuzamosan visszaperelje az ontolÂgia primÀtusÀt. Heidegger egyik idevonatkoztathatÂ alapvetû meggondolÀsa abban Àll, hogy a tudomÀnyos megismer¢s az ember
vilÀgban valÂ l¢t¢nek szÀrmaz¢kos formÀja, mely vilÀgban valÂ l¢t ily mÂdon megelûzi
a tudomÀnyos megismer¢st. Hogy filozÂfiai n¢zûpontja kidolgozÀsÀban Heidegger a
fenomenolÂgiÀt ontolÂgiailag ÀtalakÁtotta, fenomenolÂgiai ontolÂgiÀvÀ tette, nagyr¢szt ismert: kevesebb figyelemben r¢szes¡l ezzel szemben az a t¢ny, hogy ugyanezt
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tette a hermeneutikÀval is, amint arrÂl mÀr az 1923-as koll¢gium cÁme is tanÃskodik,
melyben az àontolÂgiaÊ fûcÁmet az alcÁmben a àfakticitÀs hermeneutikÀjaÊ-k¢nt hatÀrozta
meg ¢s pontosÁtotta. A fenomenolÂgiÀhoz hasonlÂan Heidegger a hermeneutikÀnak
is ontolÂgiai dimenziÂt k´lcs´nz´tt ä olyat, mellyel korÀbban nem rendelkezett. A filozÂfia ezen ÀtalakÁtÀsÀval ´sszhangban a meg¢rt¢st ¢s az ¢rtelmez¢st Heidegger immÀr nem tekinti pusztÀn regionÀlis fogalomnak, melynek hatÂk´re k¡l´n´s ter¡letekre korlÀtozÂdik ä ti. a humÀn tudomÀnyok metodolÂgiÀjÀnak k´r¢re. Amint Ricoeur fogalmaz: àAz ¢rtelmez¢snek a t´rt¢neti-hermeneutikai tudomÀnyokban valÂ hasznÀlata
[Heideggern¢l] csupÀn kiindulÂpontot jelent az interpretÀciÂ univerzÀlis fogalma szÀmÀra.Ê4
Az interpretÀciÂ (¢rtelmez¢s) ezen Ãjra¢rt¢kel¢se azzal a k´vetkezm¢nnyel jÀr, hogy
a hermeneutika nem maradhat t´bb¢ a humÀn tudomÀnyok alÀrendelt diszciplÁnÀja,
hanem azzÀ vÀlik, amit Heidegger àa fakticitÀs ´n¢rtelmez¢s¢nekÊ nevez.5 Fontos lÀtnunk,
hogy a fakticitÀs ´n¢rtelmez¢se nem valamely antropolÂgia ä pusztÀn egyfajta ´nmagunkkal valÂ foglalatoskodÀs, mely ¢rintetlen¡l hagyja a vilÀg t´bbi l¢tezûj¢t.
Amennyiben az ember pontosan az a l¢ny, amely a vilÀgot a maga teljess¢g¢ben leÁrja,
Ãgy a hermeneutika az ontolÂgiÀhoz kapcsolÂdik ä s akkor ez az egyik fû oka annak,
hogy az 1923-as koll¢gium cÁm¢ben az àontolÂgiaÊ ¢s a àfakticitÀs hermeneutikÀjaÊ ´szszekapcsolÂdik, ezÀltal vilÀgosan megelûlegezve a fundamentÀlontolÂgia ¢s az egzisztenciÀlis analitika k´zti korrelÀciÂt a L°T °S IDý-ben.
Az Ãj felfogÀs szerint a meg¢rt¢s immÀr nem pusztÀn a megismer¢snek vagy az ismeretnek egy fajtÀja, mÂdja, mely a humÀn tudomÀnyokban volna honos, s a magyarÀzattal mint a term¢szettudomÀnyokra jellemzû megismer¢sfajtÀval Àllna szemben.
A meg¢rt¢s sokkal inkÀbb az embernek nevezett l¢tezû l¢tmÂdja. Az ember ä mondhatnÀnk ä reggeltûl estig, sz¡net n¢lk¡l meg¢rt. Meg¢rt¢s¢nek àtÀrgyÀtÊ azonban nem
t¢nyek, t¢nyszerüs¢gek alkotjÀk, ti. àott kint a vilÀgbanÊ, hanem az a mÂd, ahogy ´nmagÀt a vilÀgban talÀlja, ahogy bele van bonyolÂdva, ¢s igyekszik megbirkÂzni vele.6
A hermeneutika vonatkozÀsÀban a filozÂfia ezen ÃjrafogalmazÀsa egy mÀsik l¢nyeges szempontbÂl azt jelenti, hogy az interpretÀciÂ nem elûfelt¢telez ä mint m¢g Diltheyn¢l ä àÁrÀsbelileg r´gzÁtett ¢letmegnyilvÀnulÀsokatÊ,7 hanem ¢pp fordÁtva: mindenfajta
kijelent¢s vagy ÁrÀsbeli ¢letmegnyilvÀnulÀs az, ami ¢ppens¢ggel elûzetes interpretÀciÂt
elûfelt¢telez. A kijelent¢s Heidegger szÀmÀra ugyanis a meg¢rt¢s szÀrmaz¢kos mÂdja.8
A kalapÀccsal p¢ldÀul elsûdlegesen Ãgy talÀlkozunk, mint sz´gek falba ver¢s¢re szolgÀlÂ eszk´zzel, s ebben a talÀlkozÀsban a kalapÀcsot elûzetesen mÀr mindig is ilyenk¢nt
¢rtett¡k meg, ilyenk¢nt ¢rtelmezt¡k. Ha a kalapÀcs a megfelelû müvelet sorÀn tÃl neh¢znek bizonyul, a vonatkozÂ interpretÀciÂ elsûdlegesen nem valamely teoretikus kijelent¢s megt¢tel¢ben Àll, de nagyon is egy cselekedet v¢ghezvitel¢ben; abban, hogy
a meg nem felelû eszk´zt f¢lretessz¡k vagy kicser¢lj¡k, ¢spedig àan¢lk¡l, hogy ek´zben
egy szÂt is vesztegetn¢nk rÀÊ (SZ 157 = LI 301).
Ki¢lezetten fogalmazva: ahhoz, hogy ¢rtelmezz¡nk, Heidegger szÀmÀra nem sz¡ks¢ges kijelent¢seket tenn¡nk, besz¢ln¡nk vagy akÀr csak megszÂlalnunk, Àm ä fordÁtva ä ahhoz, hogy besz¢lj¡nk, nagyon is sz¡ks¢ges, hogy elûzetesen ¢rtelmez¢st v¢gezz¡nk (pontosabban: v¢gezt¡nk l¢gyen).9
Azt hiszem, elegendû a hermeneutikai filozÂfia n¢mely vonÀsÀnak ¢s ig¢ny¢nek
ezen vÀzlatos rekonstrukciÂja (ahol is persze szÀmos egy¢b vonÀs, k¢sûbbi fejlem¢ny,
a hermeneutikai fordulat àk´vetkezm¢nyeiÊ, relevanciÀja a tÀrsadalomtudomÀnyok
szÀmÀra stb. m¢g emlÁt¢sre sem ker¡lt) ahhoz, hogy ¢rz¢kelj¡k: igen sz¢les panorÀma
nyÁlik meg, melynek hÀttere elûtt Sartre müv¢t azzal a rem¢nys¢ggel lehet Ãjravizs-
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gÀlni, hogy figyelemre m¢ltÂ ´sszecseng¢seket, egyez¢seket avagy ¢ppens¢ggel elt¢r¢seket, hangsÃlyeltolÂdÀsokat, k¡l´nbs¢geket fedezhet¡nk fel. Ez persze olyan sz¢lesre szabott vÀllalkozÀs, melynek teljes eg¢sz¢ben valÂ elv¢gz¢se jÂcskÀn meghaladnÀ
jelen dolgozat kereteit. Ebbûl a sz¢les vizsgÀlati tartomÀnybÂl a k´vetkezûkben csak
szük keresztmetszetet kÁvÀnok nyÃjtani; n¢hÀny pÀrhuzamra kÁvÀnok csupÀn rÀvilÀgÁtani, mÀsokat tudatosan a hÀtt¢rben hagyva.
Mielûtt azonban az emlÁtett pÀrhuzamokra rÀt¢rn¢k, szeretn¢k legalÀbbis egyfajta
vÀzlatos leltÀrt k¢szÁteni azokrÂl a t¢mÀkrÂl, amelyek itt nem ker¡lhetnek ugyan tÀrgyalÀsra, Àm bizonnyal meg¢rdemeln¢nek valamely kimerÁtûbb vizsgÀlatot. E t¢mÀk
k´z¢ tartoznak olyan vizsgÀlÂdÀsok, amelyek n¢mely, mind a hermeneutikai filozÂfiÀban, mind Sartre gondolatvilÀgÀban alapvetû szerepet jÀtszÂ fogalom k´r¢ ´sszpontosulnak; Ágy a tapasztalat (avagy a meg¢lt tapasztalat), a projektum, a jelent¢s, a szituÀciÂ, a temporalizÀciÂ fogalmai k´r¢ ´sszpontosulÂ vizsgÀlÂdÀsok; tovÀbbÀ a k¢t filozÂfiai lÀtÀsmÂd olyan k´z´s l¢nyegi elemei, mint p¢ldÀul mindenfajta abszolÃt filozÂfia, illetve hegeli abszolÃt tudÀs elutasÁtÀsa, a t´rt¢nelem specifikus ¢s egyedi jelleg¢nek hangsÃlyozott ¢rv¢nyre juttatÀsa, az emberi v¢gess¢g n¢zûpontjÀhoz valÂ ragaszkodÀs, a gyakorlatnak az intellektualisztikusan felfogott tudÀssal szembeni elût¢rbe ÀllÁtÀsa stb.10 Hogy azutÀn ne is emlÁtsek olyan sajÀtsÀgos ¢s bizonnyal l¢nyeges
eredm¢nyekkel kecsegtetû kutatÀsi ter¡leteket, mint p¢ldÀul a korai Sartre emÂciÂelm¢let¢ben kifejtett pszicholÂgiakritika hermeneutikai dimenziÂja, latensen hermeneutikai sodrÀsa avagy az egzisztenciÀlis pszichoanalÁzisrûl kidolgozott felfogÀsnak a
hermeneutikÀval rokon elemei A L°T °S A SEMMI-ben.11
II
Az elsû t¢ma, amelyet pÀrhuzam gyanÀnt kivÀlasztani szeretn¢k, a meg¢rt¢s fogalmÀt
illeti, m¢gpedig abban a felfogÀsban, amint azt hermeneutikai fûmüv¢ben Gadamer
kidolgozta. Ez el¢ azonban tanÀcsos lesz n¢hÀny magyarÀzÂ megjegyz¢st bocsÀtani.
A hermeneutikai filozÂfia egyik legbensûbb magjÀt a meg¢rt¢s fogalma ¢s gyakorlata
k¢pezi. Gadamer gondolkodÀsÀban k´z¢pponti szerepet foglal el az a belÀtÀs, mely
szerint a mÃltbeli filozÂfiÀk valamilyen igazsÀg- ¢s ¢rv¢nyess¢gig¢nnyel fordulnak fel¢nk, ¢s mi akkor nyÁlunk meg elûtt¡k, akkor vissz¡k v¢gbe a szÂ pregnÀns ¢rtelm¢ben
vett meg¢rt¢st ä csak akkor mondhatÂ, hogy meg¢rtett¡k ûket ä, ha az igazsÀgig¢ny szempontjÀbÂl olvassuk ûket. Elhanyagolni a mÃltbeli filozÂfiÀk igazsÀgig¢ny¢t annyi, mint
elzÀrkÂzni a mÃlttÂl, illetve attÂl, hogy a mÃlttal ´sszem¢rj¡k magunkat. Ha Ágy jÀrunk
el, a mÃltb¢li filozÂfiÀknak es¢lyt sem adunk arra, hogy igazsÀgig¢ny¡ket ¢rv¢nyre
juttassÀk, hogy a rÂluk folyÂ jelenkori diszkussziÂkban r¢szt vegyenek vagy akÀr csak
beleszÂlhassanak; sajÀt ä k´zelebbrûl nem is tudatosÁtott ä ÀllÀspontunkat azÀltal helyezz¡k biztonsÀgba, hogy megk´zelÁthetetlenn¢ tessz¡k.12 A mÃlttÂl valÂ elzÀrkÂzÀs,
amint azt historicizmuskritikÀjÀban Gadamer meggyûzûen kifejtette, alapjÀban v¢ve
nem mÀs, mint a jelentûl, a kortÀrsaktÂl valÂ elzÀrkÂzÀs. àAmikor valakit hallgatunk vagy
valamit olvasni kezd¡nkÊ, Árja Gadamer, ànem ragaszkodhatunk vakon a dologrÂl alkotott sajÀt
elûzetes v¢lem¢ny¡nkh´zÊ: ànyitottsÀgra van sz¡ks¢g a mÀsik szem¢ly vagy a sz´veg irÀntÊ (IM
193 = WM 273). Elvileg meg kell engedn¡nk, hogy a sz´veg (vagy a szem¢ly) a maga
igazsÀgig¢ny¢t vel¡nk szemben ¢rv¢nyesÁtse, ehhez pedig nyitottsÀgra van sz¡ks¢g,
sajÀt elûzetes Át¢leteink ä akÀrcsak idûleges, hipotetikus ä felf¡ggeszt¢s¢re, revideÀlÀ-
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sÀra, Àm mindenekelûtt is tudatosÁtÀsÀra (v´. IM 212 = WM 304). Aki ä mint a historicista tudat ä a hagyomÀnyhoz a rajta valÂ fel¡lemelked¢s, a hagyomÀny àobjektÁvÊ
levizsgÀztatÀsÀnak szÀnd¢kÀval k´zeledik, az nem csupÀn az eg¢sz mÃltat, de àv¢g¡l
mÀr a kortÀrsak gondolkodÀsÀt is csak Ït´rt¢netilegÎ tartja meg¢rthetûnekÊ (IM 197 = WM
280). Egy sz´veg meg¢rt¢se akkor ebben a gadameri ¢rtelemben annyi, mint igazsÀgig¢nyeivel egy¡tt, igazsÀgig¢nyeire tekintettel valÂ meg¢rt¢se, illetve (ami ugyanennek a mÀsik oldala) lehetûv¢ tenni, megengedni, hogy a sz´veg kihÁvÀst int¢zzen sajÀt
sz´vegolvasÀsi, megÁt¢l¢si krit¢riumainkhoz, ama krit¢riumainkhoz, melyekkel alkalmasint ût magÀt is megÁt¢lj¡k. A fû hermeneutikai v¢ts¢g, amit egy sz´veg ¢rtelmez¢se
sorÀn elk´vethet¡nk, ebbûl a szemsz´gbûl n¢zve nem annyira abban rejlik, hogy netÀn
k¢ts¢ges, Àtgondolatlan vagy ¢ppens¢ggel nyilvÀnvalÂan hamis vagy fonÀk krit¢riumokat alkalmazunk: sokkal inkÀbb abban, hogy a sz´veggel valÂ szembes¡l¢s¡nk krit¢riumait ä bÀrmilyenek legyenek is azok ä eleve hozzÀf¢rhetetlenn¢ tessz¡k a fel¡lvizsgÀlat vagy a kritika szÀmÀra. àA sz´vegtûl, melyet t´rt¢netileg ¢rt¡nk megÊ, Árja Gadamer, àformÀlisan elragadjuk azt az ig¢nyt, hogy valami igazat mondjonÊ (IM 215 = WM
308). Ezzel ´sszef¡gg¢sben Gadamer az olyanfajta besz¢lget¢st emlÁti, àamelyet csak
az¢rt folytatunk valakivel, hogy megismerj¡k, azaz f´lm¢rj¡k az ÀllÀspontjÀt ¢s horizontjÀtÊ.
Nem neh¢z azonban belÀtni, hogy àez nem igazi besz¢lget¢s, azaz nem valamely dologrÂl
igyeksz¡nk benne megegyez¢sre, egyet¢rt¢sre jutni; a besz¢lget¢s tÀrgyi tartalmai valÂjÀban csak
eszk´zk¢nt szolgÀlnak ahhoz, hogy megismerj¡k a mÀsik horizontjÀt. Gondoljunk p¢ldÀul a vizsgabesz¢lget¢sekre vagy az orvos Àltal irÀnyÁtott besz¢lget¢sek meghatÀrozott formÀira. [...] Mindk¢t esetben arrÂl van szÂ, hogy a meg¢rtû a k´lcs´n´s meg¢rt¢s-megegyez¢s keres¢s¢nek szituÀciÂjÀbÂl ÃgyszÂlvÀn kivonja magÀt. [...] Mik´zben a mÀsik szem¢ly ÀllÀspontjÀt eleve belekalkulÀljuk
abba, amit û az igazsÀg ig¢ny¢vel ÀllÁt, sajÀt ÀllÀspontunkat azÀltal helyezz¡k biztonsÀgba, hogy
megk´zelÁthetetlenn¢ tessz¡k. [...] a mÀsik mÀssÀgÀnak ez a fajta elismer¢se, mely ezt a mÀssÀgot
objektÁv megismer¢s tÀrgyÀvÀ teszi, a mÀsik ig¢nyeinek az elvi felf¡ggeszt¢s¢t jelentiÊ (IM 215
= WM 308ä9).
SajÀt ÀllÀspontunkat àbiztonsÀgba helyezniÊ, àmegk´zelÁthetetlenn¢ tenniÊ s ek´zben àelvileg felf¡ggeszteni a mÀsik ig¢nyeitÊ: a hermeneutikai bezÀrulÀs megannyi paradigmatikus esete, mely egyÀltalÀn nem maradt ismeretlen Sartre szÀmÀra sem. A helyzet
valÂjÀban Ãgy Àll, hogy egy sor ellenvet¢s, melyet Sartre az ´tvenes-hatvanas ¢vekben
a kortÀrsi marxizmussal szegezett szembe, kifejezetten a k´r¢ az ÀllÁtÀs k´r¢ ´sszpontosul, mely szerint a marxista dogmatizmus (utÂbbi az û kifejez¢se) fû forrÀsa ä jelen
hermeneutikai fogalmazÀsmÂdunk szerint ä a mÀsik ig¢nyei elûtti bezÀrulÀs, igazsÀgig¢nyei elûli elzÀrkÂzÀs; amaz ig¢nyek elûl, melyeket elûzetesen megb¢lyegzû terminusok (p¢ldÀul àburzsoÀÊ) hasznÀlatÀval neutralizÀl, s igazsÀgig¢ny¡ket Ágy eleve semlegesÁti. E kritika elûzm¢nyei, metodolÂgiai eszk´zeivel egy¡tt, A L°T °S A SEMMI ama
r¢szeire nyÃlnak vissza, melyek a mÀs¢rt valÂ l¢t probl¢mÀjÀt ¢s k¡l´nb´zû formÀit
taglaljÀk.
Hadd id¢zzek elûsz´r is n¢mely passzust Sartre arra vonatkozÂ jellemz¢seibûl, amit
ä a hermeneutikai nyitottsÀg ellent¢tek¢nt ä hermeneutikai bezÀrulÀsnak avagy zÀrtsÀgnak lehet nevezni: àA marxizmus nyÁlt fogalmai ´sszezÀrultak; mÀr nem kulcsok, interpretÀciÂs s¢mÀk, hanem ´nmaguk kedv¢¢rt t¢telezûdnek mint valamely mÀr totalizÀlt tudÀs.
[...] Az elemz¢s pillanatÀban [a jelenkori marxistÀnak] az az egyed¡li gondja, hogy ÏelhelyezzeÎ ezeket az entitÀsokat. [MTE 121ä2 = CRD 28] [Napjaink marxizmusÀnak mÂdszere]
fogalmait nem a tapasztalatbÂl merÁti [...], hanem mÀr eleve kialakÁtotta ûket, mÀr eleve bizonyos
igazsÀgukban [...]: egyed¡li c¢lja nem egy¢b, mint hogy elûre gyÀrtott ´ntûformÀkba k¢nyszerÁtse
bele a vizsgÀlt esem¢nyeket, szem¢lyeket vagy tetteketÊ (MTE 132 = CRD 34).13
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Sartre kritikÀjÀt annyiban lehet a marxizmus hermeneutikai kritikÀjÀnak nevezni,
amennyiben nem meghatÀrozott t¢zisek vagy tanok igazsÀgÀnak vitatÀsa Àll gondolati
erûfeszÁt¢seinek a k´z¢ppontjÀban, hanem sokkal inkÀbb az a mÂd, az a beÀllÁtottsÀg,
ahogy sajÀt jellegzetes t¢ziseit vagy tanÁtÀsait a marxizmus ÀllÁtja, Ãjra ¢s Ãjra ÀllÁtja,
sulykolja, besulykolja ûket. MÀs szÂval Sartre nem, mondjuk, a l¢t tudat f´l´tti elsûbbs¢g¢re vonatkozÂ marxi t¢zis igazsÀgÀt k¢rdûjelezi meg: kritikÀjÀnak tÀrgya elsûdlegesen az a dogmatikus mÂd, ahogy ez a t¢zis megfogalmazÀsra ker¡l, ahogy igazsÀgÀt
ÀllÁtjÀk. Sût, k´zelebbi szem¡gyre v¢telkor ¢pp az ellenkezûje az igaz: amire Sartre a
CRITIQUE nagy r¢sz¢ben vÀllalkozik (de jelentûs pontokon mÀr a MATERIALIZMUS °S
FORRADALOM cÁmü tanulmÀnyban is errûl van szÂ), alapjÀban v¢ve nem mÀs, mint az
a kÁs¢rlet, hogy a t´rt¢nelmi materializmusnak egyfajta fenomenolÂgiai-hermeneutikai ÃjraalapozÀsÀt v¢gezze el; az individuÀlis tapasztalatbÂl indul ki, s megkÁs¢rli ¢rtelmezni azt. Amit elemz¢sei jelentûs r¢sz¢ben a sz¢riÀrÂl, a fÃziÂban levû csoportrÂl
s mÀs egy¢b kollektÁvumokrÂl a CRITIQUE kifejt, nem egy¢b, mint meg¢lt tapasztalatok ¢rtelmezû leÁrÀsa, azaz hermeneutikai fenomenolÂgia. Ily mÂdon Sartre ¢ppen hogy igazolni k¢pes a materialista t¢zist (a l¢t tudat f´l´tti elsûbbs¢g¢nek t¢zis¢t),
mik´zben elutasÁtja azt a dogmatikus ¢s homÀlyos mÂdot, ahogy azt Engels juttatja
kifejez¢sre. Fû megfontolÀsa ez utÂbbival kapcsolatban ä a fenomenolÂgia ¢s a hermeneutika legjobb hagyomÀnyait k´vetve ä a k´r¢ az ÀllÁtÀs k´r¢ szervezûdik, mely
szerint az àanyagÊ ä ti. az anyag mint olyan ä nem jelenik meg az emberi tapasztalat
semmilyen szektorÀban (l. CRD 247).
HasonlÂk¢ppen: a materializmus ig¢nyeinek ÃjravizsgÀlÀsa sorÀn a MATERIALIZ MUS °S FORRADALOM-ban Sartre valÂjÀban arra tesz kÁs¢rletet, hogy ¢rtelmezû mÂdon
leÁrja s ezÀltal meg¢rt¢s¡nk szÀmÀra hozzÀf¢rhetûv¢ tegye a forradalmÀr (az elnyomott, ill. a munkÀs) ama sajÀtos szituÀciÂjÀt, amely fog¢konnyÀ teszi ût a materializmus
doktrÁnÀjÀnak elfogadÀsÀra ä hogy a materializmus genezis¢t ÃgyszÂlvÀn àmagukbÂl
a dolgokbÂlÊ mutassa f´l. Sartre itt voltak¢ppen a materializmus egyfajta fenomenolÂgiai-hermeneutikai ¢rtelemben vett àsz¡let¢si bizonyÁtvÀnyÀnakÊ a filozÂfiai irodalomban szinte egyed¡lÀllÂ felmutatÀsÀra tesz kÁs¢rletet, amikor annak ÀbrÀzolÀsÀra
vÀllalkozik, hogy a forradalmÀr l¢thelyzet¢nek, eleven tapasztalatÀnak mely aspektusai folytÀn vÀlik fog¢konnyÀ valamely materializmus irÀnt (v´. SZA 95. skk., 107. skk.
o.). Ugyanez az ¢rtelmezûi beÀllÁtottsÀg, hozzÀÀllÀs ä melynek fû t´rekv¢se, gondja az
¢rtelemfejt¢s, ti. az individuum meg¢lt tapasztalatÀnak hermeneutikai megfejt¢se ä
vezeti ût a term¢szet dialektikÀja engelsi t¢tel¢nek elutasÁtÀsÀhoz mind a MATERIALIZ MUS °S FORRADALOM-ban, mind pedig a CRITIQUE -ben (noha az utÂbbiban Marxnak
tulajdonÁtja). àA vilÀg materialista felfogÀsa egyszerüen a term¢szetnek mint olyannak a felfogÀsÀt jelenti, minden idegen hozzÀt¢tel n¢lk¡lÊ (MTE 126; CRD 30; v´. SZA 52) ä hangzik
Engels fû t¢zise, mely Sartre szÀmÀra tipikus p¢ldÀja annak, amit (az univerzumra
f´l¡lrûl rÀpillantÂ) ànem szituÀlt tekintetnekÊ nevez (MTE 127 = CRD 31). A nem szituÀlt
tekintet (regard non situ¢), azaz a szituÀciÂtlanÁtott, kontextusÀtÂl megfosztott tekintet
fogalma nyilvÀnvalÂ pÀrhuzamokat mutat azzal, amit Heidegger àszabadon lebegûÊ
(àfreischwebendeÊ) spekulÀciÂnak nevez. MiutÀn az ember (v¢ges) szituÀciÂja Àltal definiÀlÂdik, a szituÀciÂtlanÁtÀs egyÃttal embertelenÁt¢s is, s Ágy korÀntsem meglepû, hanem csupÀn k´vetkezetess¢grûl tanÃskodik, hogy az ember ebben a perspektÁvÀban àidegen hozzÀt¢telk¢ntÊ jelenik meg. Ezen fogalom Àltal Engels egy csapÀsra elk¡l´nÁti magÀt
embertÀrsaitÂl; azt sugallja, hogy amit û tesz, a priori ´sszem¢rhetetlen azzal, amit mÀs
emberek (ill. az emberek) tesznek. Szemben a l¢nyegi emberi szolidaritÀs hermeneu-
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tikai filozÂfusok Àltal tipikusan osztott gondolatÀval (Sartre-nÀl v´. SZA 86), e megk¡l´nb´ztet¢s r¢v¢n hallgatÂlagosan mÀs fajhoz tartozÂnak ÀllÁtja magÀt: àobjektÁv tekintett¢ teszi magÀt, ¢s olyk¢ppen v¢li szeml¢lni a term¢szetet, ahogyan az abszolÃt mÂdon van.
MiutÀn levetett minden szubjektivitÀst, ¢s azonosult a tiszta objektÁv igazsÀggal, a tÀrgyak vilÀgÀban s¢tÀl, amelyet ember-tÀrgyak n¢pesÁtenek beÊ (MTE 126ä7 = CRD 30ä1; v´. SZA 52).
A hermeneutikai bezÀrulÀs ezen univerzumÀban a filozÂfus immunizÀlja magÀt
minden lehets¢ges kritika alÂl; Gadamerrel szÂlva àmegk´zelÁthetetlenn¢Ê vÀlik. Nincs
semmif¢le mÂd arra, hogy kihÁvÀst lehessen int¢zni ellene. Mindenfajta kritika eleve
semlegesÁtûdik azÀltal, hogy valamely àszubjektÁvÊ, azaz osztÀly- vagy egy¢b jellegü elfogultsÀg Àltal okozott torz n¢zet k´r¢be sorolÂdik. Egy olyan vilÀgban, amelyben
nincs mÂd arra, hogy kihÁvÀst int¢zzenek ellen¡nk, az ember egyre inkÀbb felmentve
¢rzi magÀt ama felelûss¢g vagy k´telezetts¢g alÂl, hogy sajÀt ÀllÀspontjÀt igazolja vagy
hogy akÀr csak ¢rveket hozzon fel mellette. Ahol a kritika lehetetlenn¢ vÀlt, ott az igazolÀs f´l´slegess¢ lesz. Olyan jelens¢gek, mint vita, diszkussziÂ, besz¢lget¢s lassank¢nt
eltünnek, hely¡ket visszavonhatatlanul a vakbuzgÂ apolÂgia s az ortodoxiÀtÂl elt¢rû
mindenfajta n¢zet elleni intolerÀns harc foglalja el. Ebben az univerzumban minden
vÀlasz rendelkez¢sre Àll; az alapokat nem kell ÃjravizsgÀlni (ezÀltal elsajÀtÁtani sem),
arra vonatkozÂ vizsgÀlÂdÀsok, hogy a dolgok mik¢nt vannak, feleslegess¢ s valÂjÀban
elavulttÀ vÀlnak; Ãjrafelfedez¢sek ¢s ÃjraleÁrÀsok lehetetlenek, hiszen az IgazsÀg immÀron egyszer s mindenkorra megtalÀltatott. Amirûl szÂ lehet m¢g, csupÀn az, hogy
oly szilÀrdan s t´retlen¡l v¢delmezz¡k, ahogy csak lehets¢ges; hogy ÀllÁtsuk, s Ãjra s
Ãjra ÀllÁtsuk, s hogy mÀsokat ä ahelyett, hogy meggyûzni prÂbÀlnÀnk ûket vagy besz¢lget¢sbe, diszkussziÂba elegyedn¢nk vel¡k ä minden lehets¢ges eszk´zzel megakadÀlyozzuk abban, hogy megk¢rdûjelezz¢k, k¢rd¢sess¢ tegy¢k, illetve akÀr csak vizsgÀlÂdÀsokba bocsÀtkozzanak vele kapcsolatban, egyszerüen csak elsajÀtÁtsÀk azt. A fogalmak, mint Sartre Árja, àdiktÀtumokkÀÊ vÀlnak (MTE 123 = CRD 28). A dogmatikus marxista egyetlen ¢rdeke az, hogy àelhelyezzeÊ az elt¢rû n¢zeteket, vagyis k¡l´nb´zû, k¢sz
skatulyÀkba sorolja ûket aszerint, hogy milyen m¢rt¢kben lehet rÀjuk s¡tni az olyan
k¢szen talÀlt b¢lyegeket, mint àszubjektÁv idealistaÊ, àagnosztikusÊ, àkispolgÀriÊ stb.14
àMin¢l inkÀbb meg van gyûzûdve arrÂl, hogy ezek a priori az igazsÀgot k¢pviselik, annÀl kevesebb
gondja lesz a bizonyÁtÀssalÊ (MTE 122 = CRD 28). Egyre inkÀbb lehetetlenn¢ vÀlik az
ezen interpretÀciÂs fogalmak eredet¢re, forrÀsÀra ä s ezÀltal ¢rtelm¢re, jelent¢s¢re,
¢rv¢nyess¢gi k´r¢re ä vonatkozÂ k¢rd¢s, vizsgÀlÂdÀs; s ezzel pÀrhuzamosan ¢ppoly
elk¢pzelhetetlenn¢ vÀlik arra is rÀk¢rdezni, vajon mi teszi a materializmus, dialektika,
szocialista stb. komplementer fogalmait igazzÀ. Egy ilyesfajta naiv gyermeki k¢rd¢s ä
mely pedig minden ûszinte elsajÀtÁtÀs, ig¢nyes kapcsolÂdÀs alapvetû felt¢tele ä nagyon
is m¢ltatlankodÀs, megbotrÀnkozÀs, sût egyenesen kiÀtkozÀs ¢s ¡ld´z¢s forrÀsa lehet.
Hermeneutikailag szeml¢lve, minden egyes fogalom ¢s ismeret kontextusf¡ggû, szituÀlt, motivÀlt; egyfajta ä amint azt Sartre a maga sajÀt terminolÂgiÀjÀban kifejezi ä
àmÃltbeli tudÀsÊ. A dogmatikus ezzel szemben à´r´k tudÀst csinÀl belûleÊ (MTE 122 = CRD
28; v´. uo. 126, ill. 30), kontextustÂl megszabadÁtott, azaz ä hermeneutikailag szÂlva
ä àszabadon lebegûÊ ¢rv¢nyess¢get.
Ha a marxista tanokat ànem konkr¢t igazsÀgoknakÊ tekinti, hanem inkÀbb àirÀnyelveknekÊ, àfeladatkijel´l¢seknekÊ, àprobl¢mÀknakÊ, melyek àmint olyanok, szÀmos ¢rtelmez¢sre
adnak lehetûs¢getÊ: a bezÀrulÀs ezen univerzumÀban (amint most nevezz¡k) az ember
mÀr nem lehet t´bb¢ minden megszorÁtÀs n¢lk¡l marxista, Árja Sartre (MTE 130 =
CRD 33). °rdemes megÀllnunk az à¢rtelmez¢sÊ kifejez¢sn¢l. Hiszen ami a hermeneu-
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tikai zÀrtsÀg vilÀgÀban mindenn¢l inkÀbb lehetetlen, az ¢pp az ¢rtelmez¢s. MÀrmost
ha a hermeneutikÀnak alapjÀban v¢ve ¢s elsûdlegesen az ¢rtelmez¢s k´r¢ ´sszpontosul
minden gondja, akkor egy csapÀsra vilÀgossÀ lesz a hermeneutika l¢nyegileg ¢s bensûleg antidogmatikus jellege. A dogmatizmus bÀrmely univerzumÀra (legyen az marxista vagy mÀs) Gadamer fentebbi leÁrÀsa t´k¢letesen rÀillik. Hiszen az ebben folyÂ
diszkussziÂk valÂban nem olyan àbesz¢lget¢sekÊ, melyekben àvalamely dologrÂl igyeksz¡nk
megegyez¢sre, egyet¢rt¢sre jutniÊ; itt nagyon is Ãgy Àll a helyzet, hogy àa besz¢lget¢s tÀrgyi
tartalmai valÂjÀban csak eszk´zk¢nt szolgÀlnak ahhoz, hogy megismerj¡k a mÀsik horizontjÀtÊ,
¢spedig abbÂl a c¢lbÂl, hogy ä sartre-i terminolÂgiÀba ÀtvÀltva ä àelhelyezz¡kÊ ût. Ha az
ember apolÂgiÀt müvel vagy az ideolÂgiai ellens¢g ellen harcol, bizonyÀra nem tÃlzÀs
azt mondani rÂla: àa k´lcs´n´s meg¢rt¢s-megegyez¢s keres¢s¢nek szituÀciÂjÀbÂl ÃgyszÂlvÀn kivonja magÀtÊ (talÀn nem is csupÀn àÃgyszÂlvÀnÊ). Amirûl Gadamer olyk¢ppen tesz emlÁt¢st, hogy àa mÀsik szem¢ly ÀllÀspontjÀt eleve belekalkulÀljuk abba, amit û az igazsÀg ig¢ny¢vel
ÀllÁtÊ, sartre-i kontextusba helyezve pontosan annyit jelent, hogy sajÀt elûzetesen megÀllapÁtott, k¢rd¢sess¢ nem tett s valÂjÀban k¢rd¢sess¢ egyÀltalÀn nem tehetû interpretÀciÂs fogalmainkat (l. àszubjektÁv idealizmusÊ, àburzsoÀ tudatÊ stb.) alkalmazzuk a
mÀsikra ä m¢gpedig amaz egyed¡li c¢lbÂl, hogy ût àelhelyezz¡kÊ (Sartre) ä, mik´zben
(amint Gadamer fogalmaz) àsajÀt ÀllÀspontunkat azÀltal helyezz¡k biztonsÀgba, hogy megk´zelÁthetetlenn¢ tessz¡kÊ. Hogy sajÀt ÀllÀspontjÀt a dogmatikus marxizmus a biztonsÀgos
megk´zelÁthetetlens¢g ÀllapotÀba helyezte, Ãgy gondolom, el¢gg¢ nyilvÀnvalÂ.15 Az
sem szorul, azt hiszem, k¡l´n´sebb igazolÀsra, hogy az id¢zett gadameri passzus utolsÂ
mondata ä àa mÀsik mÀssÀgÀnak ez a fajta elismer¢se, mely ezt a mÀssÀgot objektÁv megismer¢s
tÀrgyÀvÀ teszi, a mÀsik ig¢nyeinek az elvi felf¡ggeszt¢s¢t jelentiÊ (IM 215 = WM 308ä9) ä
teljes m¢rt¢kben Àll a Sartre Àltal leÁrt jelens¢gre.16
A àmÀsik mÀssÀgÀnakÊ gadameri fogalma Àtvezet minket Sartre korai fû müv¢hez, A
L°T °S A SEMMI-hez, melybûl mÀsodiknak vizsgÀlni kÁvÀnt ä s az elsûh´z t´bb szempontbÂl kapcsolÂdÂ ä t¢mÀnkat merÁtj¡k. Ha az alapvetû hermeneutikai beÀllÁtottsÀg
Heideggertûl Rortyig tipikusan az idegen, a szokatlan irÀnti nyitottsÀgban ker¡lt meghatÀrozÀsra,17 akkor nem neh¢z belÀtnunk, hogy ez a fajta nyitottsÀg nagyon is jelen
van, illetve mük´dik Sartre-nak a àpillantÀsÊ-ra vonatkozÂ elemz¢seiben. Egy bizonyos
¢rtelemben azt is mondhatjuk, hogy Sartre pÀratlan ¢s (v¢lem¢nyem szerint) azÂta
sem fel¡lmÃlt fenomenolÂgiai-hermeneutikai leÁrÀst nyÃjt arrÂl a mÂdrÂl, ahogy az
idegennel, a szokatlannal a mÀsik ember formÀjÀban talÀlkozunk, ahogy az idegen, a
szokatlan a mÀsik ember formÀjÀban ¢rint benn¡nket (¢spedig a szÂ szoros ¢rtelm¢ben a lehetû legbel¡lrûl ¢rint benn¡nket). A sartre-i leÁrÀs annyiban nevezhetû hermeneutikainak, amennyiben itt jelent¢s megfejt¢s¢rûl van szÂ. Sartre ugyanis arra tesz
kÁs¢rletet, hogy ä mint Árja ä àexplikÀlja a mÀsik pillantÀsÀnak jelent¢s¢t [sens]Ê, hogy kibontsa àl¢t¢nek [...] implicit meg¢rt¢s¢t, mellyel mÀr mindig is rendelkezemÊ, ezt a àÏpreontolÂgiai meg¢rt¢stÎÊ (êN 315, 308).18
Az idegennek a mÀsik formÀjÀban t´rt¢nû tapasztalata ä melyet Sartre àa mÀsik l¢t¢re
vonatkozÂ cogitoÊ-nak is nevez (êN 308)19 ä olyan, mint valamely f´ldindulÀsszerü
keletkez¢s, l¢trej´v¢s (àsurgissementÊ, uo. 327, 342): àA mÀsik pillantÀsa a vilÀgon kereszt¡l ¢rkezik el hozzÀm, s nem csupÀn ´nmagam ÀtalakulÀsÀt okozza, de a vilÀg totÀlis metamorfÂzisÀt is.Ê20
Sartre abbÂl indul ki, hogy eleddig àa mÀsok probl¢mÀjÀt ÀltalÀban Ãgy k´zelÁtett¢k meg,
mintha az elsûdleges relÀciÂ, mely Àltal a mÀsikat felfedezz¡k, a tÀrgyi viszony [objectit¢] volna;
vagyis mintha a mÀsik elûsz´r is [...] percepciÂnk szÀmÀra nyilvÀnulna megÊ (êN 311). çm a
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mÀsikkal valÂ eredeti viszony korÀntsem a megismerû viszonyban rejlik. A megismerû
vagy perceptÁv viszony csupÀn a tÀrgyk¢nt felfogott mÀsikhoz, a mÀsikhoz mint tÀrgyhoz (nem mint szubjektumhoz) k¢pes eljutni. Ez utÂbbi relÀciÂ szÀrmaz¢kos: àa mÀsik
radikÀlis ÀtalakulÀsÀnak ¢s degradÀlÀsÀnak a term¢keÊ (uo. 315). Az eredeti relÀciÂ ezzel
szemben àvisszavezethetetlen t¢ny, melyet nem lehet dedukÀlni sem a mÀsik mint tÀrgy l¢nyeg¢bûl, sem sajÀt szubjektuml¢tembûlÊ (uo.); s ezt az eredeti viszonyt a mÀsik pillantÀsa, azaz
az Àltala valÂ àn¢zetts¢gÊ teszi nyilvÀnvalÂvÀ.
K´zelebbrûl szem¡gyre v¢ve tehÀt, àa mÀsik semmik¢ppen sem tÀrgyk¢nt adÂdik szÀmunkraÊ. °pp ellenkezûleg: àa mÀsik tÀrgyiasÁtÀsa [...] nem mÀs, mint l¢tem v¢dekez¢se, abban
az ¢rtelemben, hogy mÀsok szÀmÀra valÂ l¢temtûl pontosan azÀltal szabadÁt meg, hogy mÀsoknak
viszont szÀmomra valÂ l¢tet k´lcs´n´zÊ.21 F´lbukkanÀsÀnak eredeti mÂdjÀban a mÀsik Ãgy
jelenik meg, àmint szubjektum, mely tÃl van hatÀraimon, akk¢nt, aki hatÀrol engem. ValÂjÀban
semmi mÀs nem hatÀrolhat, csak a mÀsikÊ (uo. 347). àA mÀsik mint szubjektum semmilyen mÂdon
nem ismerhetû meg vagy nem foghatÂ felÊ (uo. 354). A mÀsik eredetileg àszubjektumtotalitÀsk¢ntÊ, àv¢gtelen szabadsÀgk¢ntÊ tapasztalhatÂ (uo. 354, 329):22 àNem vilÀgomon bel¡li
l¢tezûk¢nt adÂdik, hanem tiszta szubjektumk¢ntÊ ä olyan szubjektumk¢nt, melyet à¢n elvileg
k¢ptelen vagyok megismerniÊ (uo. 329); à[...] a pillantÀs Àltal a mÀsikat szabad ¢s tudatos szubjektumk¢nt tapasztalom [...]Ê (uo. 330). ä àR´viden, a mÀsik k¢tf¢le formÀban l¢tezhet szÀmunkra: ha evidenciÀval tapasztalom, nem tudom megismerni; ha megismerem, ha hatok rÀ, csupÀn
objektuml¢t¢hez f¢rek hozzÀ [...]Ê (uo. 362). A mÀsik tÀrgyiasÁtÀsÀnak kÁs¢rlete persze nagyon is sikeres lehet: àvannak emberekÊ, hangzik Sartre jellemzû megjegyz¢se, àakik
an¢lk¡l halnak meg, hogy ä r´vid ¢s elr¢misztû megvilÀgosodÀsok kiv¢tel¢vel ä valaha is gyanÁtottÀk volna, micsoda a mÀsikÊ (uo. 449).23
A Gadamer Àltal leÁrt s fentebb id¢zett ama beÀllÁtottsÀg, mely a mÀsik mÀssÀgÀt
objektÁv megismer¢s tÀrgyÀvÀ teszi ä oly attitüd, mely Gadamer szavai szerint egyÃttal
àa mÀsik ig¢nyeinek az elvi felf¡ggeszt¢s¢t jelentiÊ ä, mint lÀthatÂ, a mÀsik emberhez valÂ
viszonyulÀs egyik Sartre Àltal jellemzett mÂdjÀval, a àmÀsikhoz mint tÀrgyhozÊ valÂ viszonyulÀssal, illetve a mÀsikat a maga objektivitÀsÀba valÂ taszÁtÀs s e keretek k´z´tt valÂ
megtartÀs attitüdj¢vel jelentûs pÀrhuzamokat mutat, minden erûszakoltsÀg n¢lk¡l
megfeleltethetû neki.
¹sszefoglalÂan elmondhatjuk: a mÀsikkal valÂ talÀlkozÀsnak, a mÀsik tapasztalÀsÀnak az à´nmagam ÀtalakulÀsaÊ, illetve àa vilÀg totÀlis metamorfÂzisaÊ fogalmai ment¢n kidolgozott sartre-i jellemz¢se jÂl beleilleszkedik a hermeneutikai filozÂfiÀnak az idegen, a szokatlan irÀnti nyitottsÀg attitüdje k´r¡l szervezûdû, ´sszpontosulÂ horizontjÀba. Ami azt illeti, az ´nmagamnak ¢s a vilÀgnak az ä ezen elûre megjÂsolhatatlan f´ldindulÀsszerü kiemelked¢s Àltal katalizÀlt ä ÀtalakÁtÀsa irÀnti fog¢konysÀg, k¢szs¢g t´bb
mint el¢gs¢gesen kiel¢gÁti a nyitottsÀg alapvetû hermeneutikai k´vetelm¢ny¢t, mik´zben (jelen szempontbÂl) Sartre-nak a mÀsokkal valÂ viszonyok konfliktuÀlis aspektusÀra helyezett sz¢lsûs¢ges hangsÃlya24 Ãgy tekinthetû, mint eltÃlzott dramatizÀlÀsa e
viszony redukÀlhatatlan jelleg¢nek, mely az alapvetûen hermeneutikai beÀllÁtÂdÀs l¢nyeg¢t mindazonÀltal nem ¢rinti, hozzÀ k¢pest csupÀn mÀsodlagos, k¡lsûleges marad.
III
A sartre-i gondolatk´r hermeneutikai relevanciÀjÀt, Ãgy tünik, mindmÀig nem fedezt¢k fel kellûk¢ppen, illetve nem aknÀztÀk ki.25 TudomÀsom szerint az ilyen jellegü
relevancia elsû jelentûs ¢rt¢kel¢s¢t ¢s hasznosÁtÀsÀt furcsamÂd nem is egy eurÂpai, ha-
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nem egy amerikai filozÂfusnak k´sz´nhetj¡k, Richard Rortynak. PHILOSOPHY AND
THE M IRROR OF NATURE cÁmü nagy hatÀsÃ k´nyve zÀrÂfejezet¢ben,26 s k´zelebbrûl
az àobjektivitÀs ÏegzisztencialistaÎ szeml¢let¢nekÊ nevezett ÀllÀspontja, valamint a àszisztematikus filozÂfiaÊ ¢s az à¢p¡letes filozÂfiaÊ k´zti ehhez kapcsolÂdÂ k¡l´nbs¢gtev¢s¢nek a
kidolgozÀsÀban Rorty nagym¢rt¢kben merÁtett Sartre gondolataibÂl, akinek a neve
gyakran jelenik itt meg Heidegger¢vel ¢s Gadamer¢vel egy sorban. TudomÀsom szerint ez az elsû alkalom, amikor ez a hÀrom n¢v: Heidegger, Gadamer, Sartre ä egymÀs
utÀn ker¡lt felsorolÀsra.27
Rortynak Sartre-hoz valÂ visszanyÃlÀsa nyilvÀnvalÂan a hermeneutika Àltala elûzetesen v¢gbevitt recepciÂjÀval: meg¢rt¢s¢vel, interpretÀciÂjÀval f¡gg ´ssze. Ez az elûzetes meg¢rt¢s, interpretÀciÂ a àszisztematikus filozÂfiaÊ ¢s az à¢p¡letes filozÂfiaÊ k´zti, fentebb jelzett k¡l´nbs¢gtev¢s¢re tÀmaszkodik, melynek keretei k´z´tt a hermeneutika
¢p¡letes filozÂfiak¢nt ker¡l meghatÀrozÀsra. A hermeneutika mint ¢p¡letes filozÂfia
Rorty szÀmÀra a folytatÂlagos dialÂgus, besz¢lget¢s, illetve a szolidaritÀs filozÂfiÀja: a
hermeneutika olyan meg¢rt¢se, interpretÀciÂja ez, mely egyÃttal az amerikai filozÂfia
pragmatista hagyomÀnyÀra is tÀmaszkodik, s ilyk¢ppen elmondhatÂ, hogy a n¢met
àpraktische PhilosophieÊ egyfajta angolszÀsz megfelelûj¢t alkotja.
Mielûtt befejez¢sk¢ppen n¢mileg r¢szletezn¢m ezt a pontot, ¢rdemes lesz egy elnagyolt pillantÀst vetni a pragmatizmus s a hermeneutika k´z´tt tÀgabban fennÀllÂ
gondolati pÀrhuzamokra, hiszen ezek Rorty Sartre-recepciÂjÀnak ¢s -¢rtelmez¢s¢nek
mintegy a hÀtter¢t, hallgatÂlagos elûfeltev¢s¢t alkotjÀk. Egyfajta (Gadamer kifejez¢s¢vel ¢lve) horizont-´sszeolvadÀssal van itt dolgunk: a hermeneutika ¢s a pragmatizmus horizontjainak ´sszeolvadÀsÀval, amit nagym¢rt¢kben megk´nnyÁt, illetve elûzetesen lehetûv¢ tesz a k¢t gondolkodÀsmÂd k´z´tt fennÀllÂ szÀmos k´z´s elem. Hadd
id¢zzek ezzel ´sszef¡gg¢sben egyszerüen csak n¢hÀny passzust Robert Hollinger idevÀgÂ megvilÀgÁtÂ elemz¢s¢bûl: àA l¢t horizontjÀt mind a hermeneutika, mind a pragmatizmus
szÀmÀra valamely adott t´rt¢neti vagy kulturÀlis vilÀg tÀrsadalmi gyakorlatai ¢s tradÁciÂi alkotjÀk. Nincsenek Ïszabadon lebegûÎ igazsÀgok, noha eleven a rem¢nys¢g, hogy valamely konszenzust siker¡l el¢rni a kultÃrÀk k´z´tt mondjuk a morÀlis eszm¢ket illetûen annak a r¢v¢n, amit
Gadamer Ïhorizont-´sszeolvadÀsnakÎ nevez: k¡l´nb´zû szeml¢letmÂdok dialÂgus ¢s interpretÀciÂ
Àltali ´sszeolvasztÀsa r¢v¢n. çm a dialÂgus k¡l´nb´zû tradÁciÂjÃ embereknek ä avagy ugyanazon
tradÁciÂn bel¡li k¡l´nb´zû embereknek ä azon a hajlandÂsÀgÀn ¢s k¢pess¢g¢n mÃlik, hogy folytatÂlagos dialÂgus r¢v¢n valamely k´lcs´n´s meg¢rt¢s ¢s egy¡ttmük´d¢s kialakÁtÀsÀnak irÀnyÀban
tudnak tev¢kenykedni. Ez pedig a k´z´ss¢g egyfajta kommunikÀciÂs modellj¢t hozza l¢tre.Ê (Hollinger, 1985. xiii.)
A fennÀllÂ pÀrhuzamokat illetûen Hollinger a tovÀbbiakban ¢rint egy olyan pontot
is, melynek a jelentûs¢g¢t aligha lehetne tÃlbecs¡lni, ¢spedig mind episztemolÂgiai,
mind politikai vonatkozÀsban, Ãgyhogy nem lesz haszontalan ´sszefoglalÂ ÀbrÀzolÀsÀt
m¢g n¢hÀny gondolat erej¢ig k´vetni: àHeidegger, Gadamer ¢s Rorty legjellegzetesebb tanai
egyÃttal alÀÀsni t´rekednek azokat a feltev¢seket, melyekbûl az objektivizmus-szubjektivizmus, illetve az abszolutizmus-relativizmus disputÀk fakadnak, ¢spedig an¢lk¡l, hogy egyik¡k is nihilizmusba vagy a platonizmus valamely formÀjÀba zuhanna. [...] Nem annyira az episztemolÂgiai
relativizmus valamely fajtÀjÀhoz jutunk Ágy el, mint inkÀbb ahhoz, amit ontolÂgiai ¢s kulturÀlis
pluralizmusnak lehetne nevezni: ahhoz az eszm¢hez, miszerint ä mik¢nt Hannah Arendt fogalmazott ä Ïa pluralitÀs a f´ldgolyÂ t´rv¢nyeÎ.Ê28
A pragmatizmus ¢s a àpraktische PhilosophieÊ k´zti emlÁtett pÀrhuzamra visszat¢rve,
mindenekelûtt nem lesz haszontalan r´viden megvilÀgÁtani azt a mÂdot, ahogy a her-
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meneutika kiemelten gyakorlati jellegre, illetve jelentûs¢gre tesz szert, s ami ÃgyszÂlvÀn prediszponÀlja a pragmatizmus Àltali recepciÂjÀt, vele valÂ ´sszeolvadÀsÀt. Ebbûl
a c¢lbÂl a meg¢rt¢snek a fentiekben mÀr bizonyos tekintetben vÀzolt fogalmÀhoz kell
visszat¢rn¡nk s n¢mely eddig nem emlÁtett vonÀsÀt eml¢kezetbe id¢zn¡nk.
A meg¢rt¢s Gadamer szÀmÀra mindig egyÃttal ´nmeg¢rt¢s is. SzigorÃan szÂlva Gadamer szerint ä aki itt is, mint sok mÀs tekintetben, Heideggerhez kapcsolÂdik ä akkor
mondhatjuk, hogy meg¢rtett¡nk valamit, ha benne ¢s Àltala ´nmagunkat is meg¢rtett¡k ä azt, amik vagyunk, s amiv¢ lett¡nk.29 Az ´nmeg¢rt¢s Ágy egyÃttal ´nmagunk
ÀtalakÁtÀsa, ´nmagunk formÀlÀsa, k¢pz¢se. Ezen a ponton a hermeneutika gyakorlati
filozÂfiÀvÀ vÀlik.30
Az ´nmeg¢rt¢s mint ´nformÀlÀs nyilvÀnvalÂan egyÃttal ¢p¡l¢s is. Gadamer kihÁvÂ
mÂdon a humÀn tudomÀnyok specifikus tudomÀnyossÀgÀt ä szemben amazok Ãgymond ¢vszÀzados ´nf¢lre¢rt¢s¢vel, melynek folytÀn ´nmaguk tudomÀnyossÀgÀt szolgai mÂdon a term¢szettudomÀnyos tudomÀnyeszm¢nyhez igazodva kitartÂ makacssÀggal a mÂdszeres, verifikÀlhatÂ, azaz àobjektÁvÊ ismeretben kerest¢k ä a Bildungba
(müvelûd¢s, k¢pz¢s, alakÁtÀs, nevel¢s, ¢p¡l¢s) helyezi.31 Mivel a Bildung alkotja egyÃttal sajÀt hermeneutikai filozÂfiÀja egyik k´z¢pponti fogalmÀt is, Gadamer ezzel a maga
mÂdjÀn, a filozÂfia mint tudomÀny Ãjkori t´rekv¢s¢vel szemben, visszaperli a filozÂfiÀnak mint b´lcsess¢gnek ä ezen t´rekv¢s Àltal hÀtt¢rbe szorÁtott s ezzel pÀrhuzamosan ÂdivatÃk¢nt lejÀratott ä eszm¢j¢t.32 MÀrmost a PHILOSPHY AND THE MIRROR OF
NATURE -ben Rorty ¢ppens¢ggel Gadamerhez kapcsolÂdva ÀllÁtja szembe a àszisztematikusÊ ¢s az à¢p¡letesÊ filozÂfiÀt, miÀltal a szellemtudomÀnyok tudomÀnyossÀgÀnak
a term¢szettudomÀnyok¢tÂl valÂ Gadamer-f¢le elhatÀrolÀsi krit¢riumÀt (a Bildungot)
a filozÂfia ä pontosabban egyfajta filozÂfia ä megk¡l´nb´ztet¢s¢nek krit¢riumak¢nt
veszi Àt, s ezzel a szellemtudomÀnyok-term¢szettudomÀnyok tudomÀnyossÀgÀnak krit¢riumait illetû gadameri dualizmust a àszisztematikusÊ ¢s az à¢p¡letesÊ filozÂfia k´zti
dualizmus formÀjÀban immÀr a filozÂfia bensej¢be vezeti be.33 A hermeneutika ezen
a ponton hatÀrozottabban a gyakorlathoz, a praxishoz k´tûdik. A hermeneutikÀnak
ä a szisztematikus filozÂfiÀval szembeÀllÁtott ä ¢p¡letes filozÂfiak¢nt t´rt¢nû Rorty-f¢le
Àtv¢tel¢t, ÃjraelsajÀtÁtÀsÀt a Bildung fogalmÀnak Gadamer Àltal elûzetesen (a szellemtudomÀnyok megk¡l´nb´ztetû jegyek¢nt) v¢gbevitt tudomÀnyelm¢leti legitimizÀciÂja teljes m¢rt¢kben igazolja, noha Rorty a maga r¢sz¢rûl nem pusztÀn nem tart ig¢nyt
semmi ilyesf¢le igazolÀsra, de ä sajÀt szeml¢letmÂdjÀbÂl k´vetkezûen ä oly hatÀrozottan tiltakozik ellene, ahogy csak lehets¢ges. ValÂjÀban a gadameri Bildungnak Rorty
m¢g antiszcientistÀbb (azaz àpo¢tikusabbÊ, à¢p¡letesebbÊ) hangsÃlyt k´lcs´n´z, mint
azt maga Gadamer teszi. A Bildung fogalmÀnak edificationk¢nt valÂ ÃjrafordÁtÀsa, ¢rtelmez¢se f´lerûsÁti a fogalomban k¢ts¢gkÁv¡l benne rejlû à¢p¡letesÊ mozzanatot, mik´zben hÀtt¢rbe szorÁtja a fogalomban ugyancsak benne csengû àtudomÀnyosÊ (tÀgabban: àmüvelûd¢siÊ) elemet. MÀs szÂval: mÁg Gadamer szÀmÀra l¢tezik egy a szellemtudomÀnyokra jellemzû sajÀtsÀgos Bildung, Rorty a Bildungot levÀlasztja mindennemü tudomÀnyrÂl, tudomÀnyossÀgrÂl, azaz sajÀtlagos ¢rtelemben àtudomÀnytalanÁtjaÊ, hogy ezt k´vetûen egy mÀsodik l¢p¢sben ä ¢pp e levÀlasztÀs r¢v¢n ä elismerje:
a legk¡l´nf¢l¢bb dolog, Ágy a tudomÀnyos tev¢kenys¢g is lehet alkalmasint egyfajta
Bildung.34
A hermeneutika ezen sz¢les ¢rtelmez¢s¢nek hÀttere elûtt Sartre relevanciÀja nem
korlÀtozÂdik azokra a pontokra, melyekrûl fentebb Gadamer ´sszef¡gg¢s¢ben esett
szÂ; sajÀtos deskriptÁv strat¢giÀk alkalmazÀsa a mÀsik emberrel valÂ talÀlkozÀsunk jel-
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lemz¢s¢re, nyitottsÀg a mÀsik ig¢nyei elûtt, hermeneutikai eszk´z´k mük´dtet¢se az
individuÀlis t´rt¢neti tapasztalat interpretÀciÂjÀra, a marxista dogmatizmus erûteljes
¢s hatÀsos kritikÀja (durvÀn ezek voltak a szempontok, melyek f¡ggv¢ny¢ben fentebb
gondolatvilÀgÀt, r¢szletesebben avagy csak az utalÀs erej¢ig, szem¡gyre vett¡k). E relevancia most teljess¢ggel ÀtfogÂ jelent¢st nyer a sartre-i müben rejlû implicit morÀlis
¡zenet folytÀn, amelyet Rorty a k´vetkezûk¢ppen foglal ´ssze: àazt a t´rekv¢st, hogy a
vilÀgrÂl s Ágy ´nmagunkrÂl is objektÁv tudÀst nyerj¡nk, [Sartre] Ãgy tekinti, mint a projektumunk
megvÀlasztÀsÀval jÀrÂ felelûss¢g elhÀrÁtÀsÀra tett egyfajta kÁs¢rletet. Ez az ÀllÁtÀs Sartre szÀmÀra
mindazonÀltal nem azonos azzal az ÀllÁtÀssal, hogy a term¢szet, a t´rt¢nelem avagy bÀrmi mÀs
objektÁv megismer¢se irÀnti vÀgyunk kudarcra volna Át¢lve avagy ´nÀmÁtÀst rejtene magÀban.
Egyszerüen annyit tesz, mint azt mondani, kÁs¢rt¢st jelent az ´nÀltatÀsra, amennyiben Ãgy v¢lj¡k:
azÀltal, hogy tudjuk, a normÀlis besz¢dmÂdok egy bizonyos halmazÀn bel¡l mely leÁrÀsok illenek
rÀnk, mÀr ismerj¡k is magunkatÊ.35
Rorty ¢rtelmez¢se egy Àltala nem vizsgÀlt sz´veghellyel is igazolhatÂ. Ha Sartre szÀmÀra az ember olyan l¢tezû, amely (mint Sartre sajÀtsÀgosan kifejezi) az, ami nem, s
nem az, ami, akkor ez azt implikÀlja, hogy ä mint Sartre kifejezetten Árja ä bÀrmely
kijelent¢s, amit ´nmagamrÂl teszek, mÀr a kimondÀs pillanatÀban hamissÀ vÀlik (êN
160); ez pedig Rorty fenti ¢rtelmez¢s¢t is alÀtÀmasztja. Az àobjektÁv tudÀsÊ ig¢nye
Sartre-nÀl a àrosszhiszemüs¢ggelÊ (àmauvaise foisÊ) kapcsolÂdik ´ssze, reÀ vezetûdik viszsza. ¹nmagunk valamely v¢g¢rv¢nyes objektÁv leÁrÀsban valÂ megragadÀsÀnak kÁs¢rlete eszerint nem pusztÀn hiÀbavalÂ, rem¢nytelen, hanem ä ami enn¢l sokkal l¢nyegesebb ä mÀr maga a t´rekv¢s is rosszhiszemüs¢gben fogant.36 Az a be nem vallott szÀnd¢k rejlik m´g´tte, hogy a magÀ¢rtvalÂt magÀbanvalÂvÀ, valamely dologgÀ tegye.37
A francia filozÂfia sajÀtos arculatÀt nemritkÀn szoktÀk Ãgy leÁrni, mint amit konok,
k¢rlelhetetlen moralistÀk sora jellemez. BÀrhogy legyen is, Sartre hermeneutikai relevanciÀja egyed¡lÀllÂan morÀlis vonÀsokat ´lt itt. HÀtter¢t àa besz¢lget¢s lezÀrÀsÀra irÀnyulÂ kÁs¢rletek elleni tiltakozÀsÊ alkotja ä e Rortyban ¢s Sartre-ban k´z´s tiltakozÀs.38 Ha
a hermeneutikÀnak ä mint mÀr f´ntebb szÂ esett rÂla ä mindenekelûtt ¢s elsûsorban
a folytatÂlagos ¢rtelmez¢ssel, elsajÀtÁtÀssal ¢s ÃjraelsajÀtÁtÀssal van dolga, akkor Sartre
Rorty Àltali hermeneutikai hasznosÁtÀsÀt-aktualizÀlÀsÀt Ãgy tekinthetj¡k, mint ami valamely m¢g tÀgabb ¢s m¢g bensûbb ¢rtelemben hermeneutikai gondnak Àll a szolgÀlatÀban. Azt a vesz¢lyt igyekszik ugyanis elhÀrÁtani, àhogy egy adott szÂtÀr, az a v¢letlenszerü mÂd, ahogy az ´nmagukrÂl valÂ gondolkodÀsukra az emberek t´rt¢netesen szert tettek, arra
a gondolatra csÀbÁtsa ûket, hogy ettûl fogva minden besz¢dmÂd normÀl besz¢dmÂd lehetne ¢s kellene hogy legyenÊ ä s ezÀltal ama vesz¢ly elhÀrÁtÀsÀt szolgÀlja, mely a àkultÃra ebbûl eredû
befagyasztÀsaÊ s v¢gsû fokon àaz ember dehumanizÀciÂjaÊ volna (PMN 377; ford., 68).

Jegyzetek
A The Sartre Society of North America 1993. mÀjus 7. ¢s 9. k´z´tt a kanadai Peterborough-ban
megrendezett konferenciÀjÀn elhangzott elûadÀs. Az itt megjelenû sz´veg az elûadÀs Àtdolgozott vÀltozata. K´sz´nettel tartozom Willi-

am L. McBride-nak ¢s Richard Rortynak a
sz´veg egy korÀbbi vÀltozatÀhoz füz´tt megjegyz¢seik¢rt ¢s javaslataik¢rt. ä Az elûadÀs az
1992/93-as akad¢miai ¢vben a virginiai egyetemen t´lt´tt kutatÂutam alatt ÁrÂdott; k´sz´-
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net illeti az àAmerican Council of Learned SocietiesÊ-t kutatÂutam lehetûv¢ t¢tel¢¢rt, valamint az OrszÀgos TudomÀnyos KutatÀsi Alapot (OTKA) tÀmogatÀsÀ¢rt.
1. LÀsd p¢ldÀul a k´vetkezû megjegyz¢st: àHa
Heideggert olvassuk, [...] meglepve tapasztaljuk
hermeneutikai leÁrÀsainak az el¢gtelens¢g¢tÊ (êN
503). A szÂ technikai hasznÀlatÀt illetûen l.
mindazonÀltal alÀbb a 6. jegyzetet, valamint a
11. jegyzet elsû bekezd¢s¢ben szereplû utolsÂ
id¢zetet. (BibliogrÀfiai megjegyz¢s: Dilthey, Heidegger, Sartre, Gadamer ¢s Rorty ÁrÀsaira
mind a sz´vegben, mind a jegyzetekben r´vidÁt¢sekkel hivatkozom, feloldÀsukat ä valamint az id¢zett t´bbi mü jegyz¢k¢t, melyekre
rendre a szerzûk nev¢vel, a megjelen¢s dÀtumÀval, valamint lapszÀmmal utalok ä lÀsd a
jegyzetek v¢g¢n. Az id¢zetekben szereplû magyar fordÁtÀsokat helyenk¢nt minden k¡l´n
megjel´l¢s n¢lk¡l javÁtottam.)
2. A vÀzolt kifejt¢s maga is hermeneutikai jellegü, amennyiben az elûzetes meg¢rt¢s (Vorverst¤ndnis) hermeneutikai fogalmÀt juttatja
¢rv¢nyre. Az eljÀrÀs a k´vetkezû k¢rd¢sre
akar vÀlaszolni: Hogyan kell a hermeneutikai
filozÂfiÀt elûzetesen ¢rteni ahhoz, hogy SartrenÀl ¢rdemi hermeneutikai pÀrhuzamokat fedezhess¡nk fel? Az ilyesfajta (hermeneutikai)
eljÀrÀs k´zelebbi szem¡gyre v¢telkor minden
olyan esetre Àll, amikor pÀrhuzamokat, rokonsÀgokat (avagy elt¢r¢seket, fesz¡lts¢geket)
akarunk k¢t gondolkodÂ, iskola, irÀnyzat stb.
k´z´tt felt¢rk¢pezni.
3. L. pl. Gadamer, 1976. 7; Apel, 1976. I, 278;
Taylor, 1985. II, 15; Grondin, 1991. 1; Ineichen, 1991. 17, 21f., 56.
4. Ricoeur 1981. 107. L. ugyancsak Palmer
1969. 130: àA hermeneutika mint a humÀn diszciplÁnÀkban v¢gbemenû interpretÀciÂ metodolÂgiÀja
csupÀn szÀrmaz¢kos forma, mely az ¢rtelmez¢s elsûdlegesen ontolÂgiai funkciÂjÀn nyugszik s abbÂl nû ki.
Olyan regionÀlis ontolÂgia, amelyet valamely enn¢l
alapvetûbb ontolÂgiÀra kell alapozni.Ê
5. ONTOLOGIE (HERMENEUTIK DER FAKTIZI T®T), hrsg. K. Br´cker-Oltmanns, GESAMTAUSGABE 63. k´t. Frankfurt/Main, Klostermann,
1988. 14. o. A hermeneutikÀnak a àfakticitÀs
hermeneutikÀjaÊ irÀnyÀba t´rt¢nû fordulatÀval kapcsolatban l. Gadamer GW 3: 218. o.
6. A meg¢rt¢sfogalom ontolÂgiai (azaz a magyarÀzat ¢s meg¢rt¢s tudomÀnyelm¢leti szembeÀllÁtÀsÀt meghaladÂ, azon tÃli avagy azt

megelûzû) dimenziÂjÀrÂl Heideggern¢l l. SZ
143 (= LI 281. sk.); GA 20: 358; GA 24: 390.
skk. o. L. tovÀbbÀ Gadamer IM 187, 186. (àA
meg¢rt¢s fogalma [Heideggern¢l] mÀr nem mÂdszerfogalomÊ, hanem àmagÀnak az emberi l¢tnek
a l¢tjellemzûjeÊ; ànem mÂdszertani ideÀl [...], hanem
az ittl¢t v¢gbemen¢s¢nek formÀjaÊ), 190 (= WM
264, 268.), GW 2: 361 stb. A hermeneutika
ilyen jellegü, tudomÀnyelm¢leten tÃll¢pû jelentûs¢g¢t hangsÃlyozza hasonlÂk¢ppen Rorty is (PMN 353, 356). ä T¢mÀnk szempontjÀbÂl korÀntsem k´z´mb´s, hogy ugyanezt a radikalizÀlt meg¢rt¢sfogalmat veszi Àt ¢s juttatja
¢rv¢nyre Sartre mÀr korai emÂciÂelm¢let¢ben a harmincas ¢vek v¢g¢n, azaz m¢g jÂval
Gadamert ¢s Rortyt megelûzûen. L. MTE 35.
o.: à[...] a meg¢rt¢s valÂjÀban korÀntsem az emberi
valÂsÀg kÁv¡lrûl j´tt minûs¢ge, hanem a sajÀt l¢tez¢si
mÂdja. [...] az emberi valÂsÀg [...] a meg¢rt¢s Àltal
vÀllalja a sajÀt l¢t¢t. [...] Mindenekelûtt olyan l¢ny
vagyok tehÀt, aki t´bb¢-kev¢sb¢ meg¢rti a maga embervalÂsÀgÀt.Ê Ezt a fajta meg¢rt¢st Sartre ä
Heideggerhez hasonlÂan ä ¢lesen elvÀlasztja
a pszicholÂgiÀtÂl ä itt: a pszichologisztikus
àintrospekciÂtÂlÊ ä, s kifejti: àa l¢tez¢s hermeneutikÀja k¢pes megalapozni valamely antropolÂgiÀt, ¢s
az antropolÂgia szolgÀl majd alapul mindenfajta
pszicholÂgia szÀmÀraÊ (uo. 36. o.; l. Heidegger
SZ. Ù. 10). V´. ezzel A MñDSZER K°RD°SEI
egyik magyarÀzÂ jegyzet¢t, amelyben ez olvashatÂ: àT¢vedn¢nk, ha azt hinn¢nk, hogy a meg¢rt¢s a szubjektÁvre utal vissza. A szubjektÁv ¢s az
objektÁv ugyanis a tudÀs tÀrgyak¢nt tekintett embernek k¢t ellent¢tes ¢s egyÃttal egymÀst kieg¢szÁtû
jellegeÊ (MTE 273 = CRD 106).
7. Dilthey a meg¢rt¢st akk¢nt a folyamatk¢nt
hatÀrozta meg, àmelynek sorÀn kÁv¡lrûl, ¢rz¢kileg
adott jelekbûl valamely belsû tartalmat [ein Inneres] ismer¡nk megÊ (GS 5: 318 = TV 473); szÀmÀra az interpretÀciÂ àÁrÀsban r´gzÁtett ¢letmegnyilvÀnulÀsok müv¢szi-mÂdszeres meg¢rt¢seÊ (àDas
kunstm¤ùige Verstehen von schriftlich fixierten Lebens¤uùerungenÊ ä GS 5: 332; v´. uo. 319 [TV
474]), a hermeneutika pedig felfogÀsÀban az
àÁrÀsbelileg r´gzÁtett ¢letmegnyilvÀnulÀsok meg¢rt¢s¢nek mÂdszeres müv¢szete-mesters¢geÊ (GS 5: 332.
sk. o.; v´. uo. 320. o. [TV 476]). R¢szletesebben l. Makkreel, 1992. 258. sk. o., tovÀbbÀ a
term¢szettudomÀnyok ¢s szellemtudomÀnyok Àltala v¢gbevitt megk¡l´nb´ztet¢s¢nek
a hagyat¢kbÂl kitünû ÃjragondolÀsÀt illetûen
a mÀsodik kiadÀs utÂszavÀt (uo. 423. skk. o.).
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A hermeneutika diltheyi ¢s heideggeri felfogÀsÀnak k¡l´nbs¢g¢t illetûen l. Makkreel,
1990. 310. skk. o.
8. LÀsd Heidegger SZ Ù. 33.
9. Heidegger elsû vilÀghÀborÃ utÀni hermeneutikai fordulatÀrÂl r¢szletesebben l. Feh¢r
M. IstvÀn, 1992b, 1994.
10. IllusztrÀciÂ gyanÀnt csak A MñDSZER K°RD°SEI n¢hÀny hely¢t ragadom ki, melyek
mindegyike alkalomadtÀn meg¢rdemelne valamely m¢lyrehatÂbb hermeneutikai elemz¢st: àAz ember ´nmaga ¢s mÀsok szÀmÀra jelent¢ssel bÁrÂ l¢tezûÊ (MTE 251 = CRD 96: àL'homme
est pour lui-m¨me et pour les autres un ¨tre signifiantÊ); àegy-egy magatartÀs, egy-egy s¢ma egyik
nemzed¢krûl a mÀsikra bezÀrulhat, t´rt¢neti
tÀrggyÀ, p¢ldÀzattÀ vÀlhat, amelyet Ãjra meg kell
nyitniÊ (MTE 236 = CRD 88); àAz ember [...] projektuma Àltal hatÀrozza meg magÀtÊ (MTE 249
= CRD 95); àAz egzisztencializmus [...] a t´rt¢neti
esem¢ny specifikussÀgÀt ÀllÁtjaÊ, àa tÀrgy sajÀtos t´rt¢neti egyedis¢geÊ (MTE 223, 239 = CRD 81, 89;
nyilvÀnvalÂ egybecseng¢s a badeni neokantiÀnusok ¢s Dilthey ama t´rekv¢s¢vel, hogy
visszaÀllÁtsÀk a t´rt¢nelem egyedi ¢s megism¢telhetetlen jelleg¢t); àa jelent¢sek az emberbûl ¢s
projektumÀbÂl fakadnak [...], [s] csak annyiban jelennek meg elûtt¡nk, amennyiben mi magunk is jelent¢ssel bÁrÂk vagyunkÊ (MTE 255 = CRD 98);
àa meg¢rt¢s, amely nem k¡l´nb´zik a praxistÂl, egyszerre k´zvetlen egzisztencia [...] ¢s az egzisztencia
k´zvetett megismer¢s¢nek alapjaÊ (MTE 271 =
CRD 105; ´sszecseng¢s a heideggeri meg¢rt¢sfogalom àSeink´nnenÊ ¢rtelm¢ben vett
gyakorlati jelleg¢vel; tovÀbbÀ, ha Heidegger
szÀmÀra az ¢rtelmez¢s a meg¢rt¢s elsajÀtÁtÀsa,
àkiterÁt¢seÊ [Auslegung], akkor ezt nevezi most
Sartre hozzÀvetûleg àk´zvetett megismer¢snekÊ,
mÀs szÂval: az a viszony, amit Heidegger meg¢rt¢s ¢s ¢rtelmez¢s k´z´tt ÀllapÁt meg, nagyjÀbÂl megfelel annak a viszonynak, ami itt SartrenÀl meg¢rt¢s ¢s àk´zvetett megismer¢sÊ k´z´tt Àll
fenn); àMeg¢rteni ´nmagunkat, meg¢rteni a mÀsikat, egzisztÀlni, cselekedni: ugyanaz a mozgÀs, mely
a k´zvetlen ¢s fogalmi megismer¢st a k´zvetett ¢s
meg¢rtû megismer¢sre alapozza [...], amely, pontosabban, meg¢rti azt, amit tudÊ (MTE 274 =
CRD 107; v´. SZA 90) stb. A sartre-i hermeneutika a Flaubert-rûl szÂlÂ monumentÀlis
müben, mint egyfajta àesettanulmÀnybanÊ
ker¡l azutÀn ÃgyszÂlvÀn gyakorlati alkalmazÀsra; ez az àalkalmazottÊ hermeneutika pe-

dig nemr¢g egy ÀtfogÂ Heidegger-¢rtelmez¢shez szolgÀlt alapul. L. Thom¤, 1990, valamint vonatkozÂ tanulmÀnyomat (Feh¢r M.
IstvÀn, 1991b.). K´nyv¢nek c¢lja jelentûs
pontokon az, Árja Thom¤, hogy àa ÏtotalizÀciÂÎ
sartre-i modellj¢t egy olyan interpretÀciÂra vigye Àt,
melyben mÀr csak Ïsz´vegekrûlÎ van szÂÊ (Thom¤,
1990. 28. sk. o.; amennyiben a k¢sûi Sartre, a
Flaubert-k´nyv Sartre-ja fel¢ tÀj¢kozÂdik,
pontosÁtja a szerzû, t´k¢letesen figyelmen kÁv¡l hagyja Sartre korai Heidegger-recepciÂjÀt; l. 21. o.).
11. Sartre kritikai megjegyz¢sei ama àt´rekv¢stÊ illetûen, hogy àegy kamasz [Flaubert]
komplex szem¢lyis¢g¢t n¢hÀny alapvetû vÀgyra redukÀljuk, mik¢nt a vegy¢sz az ´sszetett testeket pusztÀn egyszerü testek valamely kombinÀciÂjÀra redukÀljaÊ (êN 644), a term¢szettudomÀnyos pszicholÂgia Dilthey-f¢le hermeneutikai kritikÀjÀnak legjobb tradÁciÂjÀba ä hogy Ãgy mondjam ä, fû ÀramÀba illeszkedik, ¢s nyilvÀnvalÂ
hermeneutikai jelleggel bÁr. Ehhez kapcsolÂdik Sartre-nak a term¢szettudomÀnyos szeml¢letmÂd Àltal sugallt ama naturalisztikus t¢zisre irÀnyulÂ kritikÀja, mely szerint àaz individuÀlis t¢ny nem egy¢b, mint absztrakt ¢s univerzÀlis t´rv¢nyek metszet¢spontjÀnak term¢keÊ (uo.).
LÀsd tovÀbbÀ a àpreontolÂgiai meg¢rt¢sÊ-nek
(compr¢hension pr¢ontologique) az egzisztenciÀlis
pszichoanalÁzis vÀzlatÀban f´lbukkanÂ fogalmÀt (uo. 656), valamint amaz ehhez kapcsolÂdÂ ÀllÁtÀst, mely szerint àvalamely gesztusban,
szÂban, arckifejez¢sben rejlû jelekÊ jelent¢ssel bÁrÂ
megnyilvÀnulÀsok, amelyeket àminden emberi
l¢ny k¢pes desifrÀlniÊ. Ezen megnyilvÀnulÀsok
igazsÀgÀt, Árja Sartre, ànem Ãgy kell keresni, mintha sohasem lett volna valamely elûzetes fogalmunk
[prescience] rÂla; mik¢nt adott esetben mondjuk a
NÁlusnak vagy a Nigernek a keres¢s¢re indulnÀnk.
Ez az igazsÀg a priori az emberi meg¢rt¢shez tartozik, s az itt elv¢gzendû munka l¢nyegileg hermeneutika [herm¢neutique], azaz desifrÀlÀs, meghatÀrozÀs, konceptualizÀlÀsÊ (uo.). Ezek a sorok
meglehetûsen jÂ ´sszefoglalÀsÀt ¢s alkalmazÀsÀt nyÃjtjÀk a preontolÂgiai l¢tmeg¢rt¢s heideggeri fogalmÀnak (l. SZ. ÙÙ. 2, 4). Az emÂciÂelm¢let ¢s A L°T °S A SEMMI hermeneutikai
relevanciÀjÀhoz l. Schrag, 1992. 82; Schrag,
1986. 187.
A sartre-i filozÂfiÀnak a metodolÂgiai tÁpusÃ hermeneutika szÀmÀra adÂdÂ relevanciÀjÀval kapcsolatban lÀsd p¢ldÀul a magyarÀzat
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specifikus kontextusf¡ggûs¢g¢re helyezett
hangsÃlyt, azaz az Ãn. negatÁv intellegibilitÀsi
elvnek az elutasÁtÀsÀt. Az utÂbbin Sartre az
olyanfajta magyarÀzatot ¢rti, mely szerint NapÂleon az¢rt vesztette el a waterlooi csatÀt,
mert nem rendelkezett l¢gierûvel (l. CRD
215). Nem neh¢z lÀtni, hogy ez a fajta t´rt¢netietlen magyarÀzat k´z´s jÂ n¢hÀny (Whiggish vagy egy¢b) kÁs¢rletben, mely k¡l´nf¢le
anakronisztikus krit¢riumokat alkalmaz.
A korai Sartre emÂciÂelm¢let¢ben kifejtett
pszicholÂgiakritika hermeneutikai dimenziÂjÀval kapcsolatban l. fentebb a 6. jegyzetben
tett utalÀsokat.
Nem utolsÂsorban pedig a Flaubert-interpretÀciÂnak a hermeneutikai tradÁciÂhoz valÂ
kapcsolÂdÀsa is vizsgÀlatra ¢rdemes ter¡let. A
jeles n¢met kutatÂ, Manfred Frank p¢ldÀul
Ãgy fogalmazott, hogy a XIX. szÀzadi hermeneutika nagy alakjÀnak, Schleiermachernek
àÏaz adott besz¢d t´rt¢neti, divinatÂrikus, objektÁv ¢s
szubjektÁv utÀnalkotÀsÀraÎ irÀnyulÂ eljÀrÀsa a ÏregresszÁv-progresszÁv mÂdszerÎ elnevez¢ssel Sartre
nagy Flaubert-interpretÀciÂjÀban bizonyÁtotta a
maga teherbÁrÂ k¢pess¢g¢tÊ; àa [mai] egzisztenciÀlhermeneutikai kiindulÂpontok k´z¡lÊ, v¢li Frank,
àbizonyosan egyik sem Àll a schleiermacheri tervezethez oly k´zel, mint Sartre-¢Ê (l. Schleiermacher,
1977. 63).
12. Ez pedig annyi, mint à´nÀllÂn bohÂckodniÊ
WM XXVIII = IM 22). L. r¢szletesebben ezzel kapcsolatban Feh¢r M. IstvÀn, 1987.
13. Az ilyen tÁpusÃ dogmatizmus p¢ldÀjak¢nt
Sartre LukÀcsot emlÁti, LukÀcshoz valÂ viszonyÀt mindazonÀltal leegyszerüsÁt¢s volna erre
a pol¢miÀra szükÁteni. A k¢t gondolkodÂ viszonyÀrÂl ¢letmüv¡k ´sszef¡gg¢s¢ben l. Feh¢r M. IstvÀn, 1984.
14. Hermeneutikailag tekintve àaki egy sz´veget
meg akar ¢rteni, k¢sz engedni a sz´vegnek, hogy magÀtÂl mondjon neki valamit [...], fog¢konynak kell
lennie a sz´veg mÀssÀga irÀntÊ (IM 193 = WM
273). Ezt a k¢szs¢get, illetve fog¢konysÀgot a
mi eset¡nkben k¢rlelhetetlen¡l kiszorÁtja az
àelhelyez¢sÊ-re irÀnyulÂ s¡rgetû s egyed¡li
gond, mely egyszer s mindenkorra a hely¢be
l¢p, s aminek az a hallgatÂlagos elûfeltev¢se,
hogy az abszolÃt igazsÀgot immÀr egyszer s
mindenkorra megtalÀltuk. Ha egy sz´veghez
viszont ä fordÁtva ä Ãgy k´zeled¡nk, hogy
mÀssÀga, igazsÀgig¢nye irÀnt fog¢konysÀgot,
k¢szs¢get tanÃsÁtunk, akkor ez nyilvÀnvalÂan

azt implikÀlja, hogy f´ladtuk (f´lf¡ggesztett¡k) az igazsÀg ezen elûzetes birtoklÀsÀra vonatkozÂ abszolutisztikus ig¢ny¡nket.
15. E mÂdszer àegyed¡li c¢lja nem mÀs, mint hogy
elûre gyÀrtott ´ntûformÀkba k¢nyszerÁtse bele a vizsgÀlt esem¢nyeket, szem¢lyeket vagy tetteketÊ (MTE
132 = CRD 34). Ennek eredm¢nyek¢ppen
àteljess¢ggel figyelmen kÁv¡l hagyjÀk a [...] t¢nyek
eredetis¢g¢tÊ (MTE 124 = CRD 29). àA heurisztikus elv: [mely mellesleg ¢ppannyira Ïhermeneutikai elvÎ is ä F. M. I.] Ïaz eg¢szet keresni a
r¢szeken kereszt¡lÎ terrorista gyakorlattÀ vÀlt: ÏfelszÀmolni az egyedis¢getÎÊ; oly eljÀrÀssÀ, amely ä
mint Sartre egy ehhez a mondathoz csatolt
lÀbjegyzetben hozzÀfüzi ä àegy idûben ´sszekapcsolÂdott maguknak egy¢neknek a Ïfizikai likvidÀlÀsÀvalÎÊ (MTE 122 = CRD 28).
16. Az objektÁv megismer¢s ideÀlja, fejti ki mÀsutt Gadamer, a szellemtudomÀnyokban a
àr¢szv¢telÊ (Teilhabe) eszm¢ny¢vel eg¢szÁtendû
ki (GS 2: 323).
17. L. p¢ldÀul Heidegger àtitok elûtti nyitottsÀgÊ
fogalmÀt (àOffenheit zum GeheimnisÊ; GE 24),
valamint Rorty hivatkozÀsÀt a hermeneutikÀra, mint ami àleÁrÀsa a szokatlanra irÀnyulÂ vizsgÀlÂdÀsunknak [a description of our study of
the unfamiliar]Ê (PMN 353).
18. A leÁrÀs egyÃttal fenomenolÂgiai is,
amennyiben az ¢rtelmez¢s tÀrgya egy àkonkr¢t
h¢tk´znapi viszony, amelyet minden pillanatban tapasztalokÊ (êN 315; kiemel¢s tûlem). L.
ugyancsak uo. 325. o.: àA mÀsik pillantÀsÀnak
felbukkanÀsa szÀmomra valamely ÏErlebnisÎ Àltal
nyilvÀnul meg.Ê
19. V´. êN 326, 342. o., tovÀbbÀ 334. o.: à[...]
a mÀsik nem olyan l¢tezûk¢nt jelenik meg, amely elûsz´r is konstituÀlÂdik, hogy k¢sûbb azutÀn talÀlkozzon velem; hanem mint amely velem valÂ eredeti l¢tviszonyban keletkezik, s amelynek a k¢ts¢gbevonhatatlansÀga ¢s faktuÀlis sz¡ks¢gszerüs¢ge sajÀt
tudatom k¢ts¢gbevonhatatlansÀgÀval ¢s faktuÀlis
sz¡ks¢gszerüs¢g¢vel rendelkezik.Ê
20. êN 328. Sartre ezt vilÀgom àdezintegrÀciÂjÀnakÊ is nevezi (uo. 331). L. tovÀbbÀ uo. 429.
o.: àA mÀsik kiemelked¢se [surgissement] a magÀ¢rtvalÂt legbensû valÂjÀban ¢rinti.Ê
21. êN 327. L. uo. 358: àA mÀsik mint tÀrgy egyfajta robbanÂanyag, amellyel Âvatosan bÀnok, mivel
k´r¡l´tte elûre ¢rz¢kelem azt az ÀllandÂ lehetûs¢get,
hogy valaki elûid¢zi f´lrobbanÀsÀt, s hogy ezzel az
explÂziÂval hirtelen a vilÀg tûlem valÂ elsz´k¢s¢t s
l¢tem elidegened¢s¢t fogom megtapasztalni. Ez¢rt
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ÀllandÂ gondom ak´r¡l forog, hogy a mÀsikat a maga objektivitÀsÀnak keretei k´z´tt tartsam; a tÀrgymÀsikkal valÂ kapcsolataim pedig l¢nyeg¢ben v¢ve
ravaszkodÂ cselsz´v¢sekbûl Àllnak, azzal a c¢llal,
hogy a mÀsikat tovÀbbra is megtartsam tÀrgyi mivoltÀban.Ê
22. MÀr Kant is azt ÀllÁtotta, hogy a szabadsÀg
megismerhetetlen, s hogy amit vele kapcsolatban egyÀltalÀn f´l tudunk fogni, nem mÀs,
mint f´lfoghatatlansÀga (l. Feh¢r M. IstvÀn,
1982). L. ezzel kapcsolatban Sartre t¢zis¢t,
mely szerint amit a mÀsikkal kapcsolatban tapasztalni tudok, nem egy¢b, mint àfelfoghatatlan szubjektivitÀsa [insaississable subjectivit¢]Ê
(êN 329).
23. L. ehhez Heidegger ÀllÁtÀsÀt: àA biztos objektivitÀs valÂjÀban nem mÀs, mint a fakticitÀs elûl
valÂ bizonytalan menek¡l¢sÊ (GA 61: 90. o.).
24. V´. pl. êN 431. o.: àA mÀsok¢rt valÂ l¢t eredeti
¢rtelme a konfliktusÊ; uo. 502. o.: àA tudatok k´z´tti viszonyok l¢nyege [...] a konfliktus.Ê
25. A Bleicher Àltal szerkesztett hermeneutika-k´tet (l. Bleicher, 1980) p¢ldÀul a k´vetkezû szerzûknek szentel fejezeteket: Betti, Heidegger, Bultmann, Gadamer, Apel, Habermas, Ricoeur. Sartre neve csupÀn zÀrÂjelesen
fordul elû.
26. L. PMN 360. skk. 375. skk. o.
27. °rdemes volna egyszer r¢szletesebben is
utÀnajÀrni ennek a hiÀnyossÀgnak. Az okok
feltehetûen Heideggernek a hÀborÃ utÀni humanizmuslev¢lben kifejtett Sartre-kritikÀjÀra
nyÃlnak vissza, mely Sartre-t ä ´sszefoglalÂan
ä a l¢tk¢rd¢s feltev¢s¢nek elmulasztÀsa miatt
marasztalja el. E kritikÀt Heidegger tanÁtvÀnyai azutÀn (nem annyira f´l¡lvizsgÀltÀk, ÀtgondoltÀk, ¢rtelmezt¢k, mint inkÀbb) nagy
gyorsasÀggal maguk¢vÀ tett¢k: utalok p¢ldÀul
Max M¡llernek Sartre-ra vonatkozÂ sommÀs
megjegyz¢seire EXISTENZPHILOSOPHIE IM
GEISTIGEN LEBEN DER GEGENWART cÁmü
k´nyv¢ben, melynek elsû kiadÀsa 1949-ben
jelent meg (l. most M¡ller, 1986. 22., 70. skk.
o., k¡l´n´sen 73. o., ahol megism¢tli azt a
Sartre-ral szemben nemritkÀn hangoztatott
t¢ves ¢rtelmez¢st ä talÀn hogy egyÃttal mentesÁtse alÂla Heideggert, akinek ugyancsak jÂcskÀn r¢sze volt benne ä, miszerint àHeideggertûl
elt¢rûen Sartre-nÀl a l¢tnek nem tanÃja, hanem teremtûje az ember [Nicht Zeuge des Seins, wie bei
Heidegger, sondern Erzeuger des Seins ist bei
Sartre der Mensch]Ê). Az eff¢le kezdet utÀn

valamely alkotÂ, ¢rdemi konfrontÀciÂ lehetûs¢ge mÀr nem nagyon Àllott fenn. ä Ilyen elûzm¢nyek utÀn talÀn nem v¢letlen, hogy Sartre
neve nem fordul elû Gadamer fûmüv¢ben, s
jellegzetes, hogy a HeideggeräSartre-viszonyt
illetû legr¢szletesebb ¢s legalaposabb ´sszehasonlÁtÂ vizsgÀlÂdÀs ism¢t csak egy amerikai
szerzûtûl szÀrmazik (l. Fell, 1979).
28. Uo. xiv, Arendt, 1979. I, 19. (Kiemel¢s
nem az eredetiben.) L. m¢g Hollinger, uo.
xvii: à[...] a filozÂfia [itt] azzÀ vÀlik, amit Oakeshott
valamely tradÁciÂ r´vidÁt¢s¢nek-t´m´rÁt¢s¢nek [abbreviation] nevez, s ami lehetûs¢get nyÃjt a k´z´s
´r´ks¢g immanens kritikÀjÀra ¢s diszkussziÂjÀra.Ê ä
A relativizmusprobl¢mÀval valÂ szemben¢z¢s
egy¢birÀnt ä amint az elûrehaladÂ ´sszkiadÀsbÂl egyre inkÀbb kivilÀglik ä a fiatal Heidegger gondolati ÃtjÀnak egyik fû ´szt´nzûje; egy
vonatkozÂ t´m´r ¢s c¢lrat´rû megfogalmazÀs
a hÃszas ¢vek k´zep¢n Ágy hangzik: àA k´z´ns¢ges ittl¢t-¢rtelmez¢s a relativizmus vesz¢ly¢vel fenyegetûzik. çm a relativizmustÂl valÂ szorongÀs ¢pp
az ittl¢ttûl, az emberi l¢tez¢stûl valÂ szorongÀsÊ (BZ
25 = IF 49). ä Ha egy tanulmÀnyÀban Grondin annak megmutatÀsÀra tett kÁs¢rletet,
hogy a hermeneutika mik¢pp relativizÀlja a
relativizmust (v´. Grondin, 1987. 106. skk.
o.), akkor a probl¢ma Rorty Àltali nagym¢rt¢kben hasonlÂ kezel¢smÂdjÀt ebben az ¢rtelemben a relativizmus pragmatizmus Àltali relativizÀlÀsÀnak lehetne nevezni (v´. CP 166.
skk. o.; PP I, 23. skk., 59. stb.). Mindketten
hangsÃlyozzÀk ugyanis, hogy a relativizmus
csak akkor ¢rtelmes, ha f´lt¢telez¡nk egy abszolÃt ÀllÀspontot (a relativizmus Heidegger
¢s LukÀcs Àltali relativizÀlÀsÀval kapcsolatban
l. Feh¢r M. IstvÀn, 1991c, 90ä96). àAhogy ¢n
lÀtom a dolgotÊ, Árja Rorty, àmind a pragmatizmusnak, mind a ÏkontinentÀlisÎ filozÂfiÀnak van
valamely k´z´s t´rekv¢se, ¢spedig az, hogy megd´ntse a filozÂfia egy hagyomÀnyos felfogÀsÀt. Ez a felfogÀs egy olyan diszciplÁnÀra vonatkozik, mely a k´z´sen elfogadott [shared] krit¢riumokra valÂ hivatkozÀs Àltal lehetûv¢ tett argumentatÁv szigort ¢let¡nk
v¢gsû jelentûs¢ggel bÁrÂ k¢rd¢sei eld´nt¢s¢nek k¢pess¢g¢vel kapcsolja ´sszeÊ (PP I, 75).
29. V´. IM 188 = WM 265. Ha meg¢rtett¡nk
valamit (hogy egy dolog mire valÂ, hogy mi
t´rt¢nt stb.), Heidegger szÀmÀra nem mÀst
¢rtett¡nk meg, mint azt: àhÀnyadÀn Àllunk a
vilÀggalÊ (l. r¢szletesebben Feh¢r M. IstvÀn,
1992 a, 139. skk. o.). HasonlÂk¢ppen, amikor
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egy sz´veget, a mÃlt egy darabkÀjÀt ¢rtett¡k
meg, nem mÀst ¢rtett¡nk meg, mint hogy az
illetû sz´veg, a mÃlt ama darabkÀja àmit
mond nek¡nkÊ. Nek¡nk: itt most a jelenben;
nek¡nk: akik e meg¢rt¢s Àltal egyÃttal valami
mÀssÀ is lett¡nk, akik ezÀltal rÀd´bbent¡nk
arra, mik is vagyunk vagy miv¢ lehet¡nk.
30. LÀsd H.-G. Gadamer, 1972. I, 342. sk. o.:
àA meg¢rt¢s [...] k¡l´n´sk¢ppen k¢pes hozzÀjÀrulni
emberi tapasztalataink, ´nmegismer¢s¡nk ¢s vilÀghorizontunk kitÀgÁtÀsÀhoz. Hiszen mindazt, amit a
meg¢rt¢s k´zvetÁt, egyÃttal vel¡nk s szÀmunkra k´zvetÁti.Ê àA meg¢rt¢s [...] r¢v¢n mindig sz¢lesebb k´rü
¢s elm¢lyÁtett ´nmeg¢rt¢sre tesz¡nk szert. Ez azonban
annyit jelent: a hermeneutika ä filozÂfia; ¢s mint filozÂfia: gyakorlati filozÂfia.Ê
31. àAmi a szellemtudomÀnyokat tudomÀnnyÀ teszi,
nem a modern tudomÀny mÂdszereszm¢ny¢bûl, hanem a k¢pz¢s fogalmÀnak a hagyomÀnyÀbÂl ¢rthetû
meg. A humanista tradÁciÂ az, amihez vissza kell
nyÃlnunk. [...] A XVII. szÀzadi term¢szettudomÀny
[...] kizÀrÂlagossÀgi ig¢ny¢vel szemben m¢g s¡rgetûbben vetûd´tt fel a k¢rd¢s, hogy a k¢pz¢s humanista
fogalmÀban nem az igazsÀg sajÀtos forrÀsa rejlik-e.
LÀtni fogjuk, hogy valÂjÀban a humanista k¢pz¢seszm¢ny tovÀbb¢l¢se az, ami a XIX. szÀzadi szellemtudomÀnyokat ¢lteti, an¢lk¡l hogy ezt bevallanÀkÊ
(IM 36 = WM 15). àA k¢pz¢s fogalma [...] k¢ts¢gkÁv¡l a XVIII. szÀzad legnagyobb gondolata
volt, s ¢pp ez a fogalom jel´li azt az elemet, amelyben
a XIX. szÀzadi szellemtudomÀnyok ¢lnek, m¢g ha
nem tudjÀk is ismeretelm¢letileg igazolniÊ (IM 31
= WM 7).
32. Husserl jellemzû mÂdon besz¢lt àa b´lcsess¢g ÂdivatÃ kifejez¢s¢rûlÊ, ahol is, term¢szetesen,
az ¢rt¢kel¢s hÀtter¢t a àfilozÂfia mint szigorÃ tudomÀnyÊ eszm¢je szolgÀltatta. A vonatkozÂ bekezd¢s sz´vegk´rnyezet¢ben m¢g ilyen kifejez¢sek fordulnak elû hangsÃlyosan: àGebildeteÊ,
àBildungÊ (l. Husserl, 1993. 91).
33. L. k¡l´n´sen a PMN zÀrÂfejezet¢nek k´vetkezû alpontjait: HERMENEUTICS AND EDIFICATION ; SYSTEMATIC PHILOSOPHY AND EDIFYING PHILOSOPHY ; EDIFICATION, RELATIVISM, AND OBJECTIVE TRUTH (357. skk. o. =
magyar ford. 57. skk. o.). A b´lcsess¢g fogalmÀnak Rorty Àltali kifejezett visszaperl¢s¢hez
l. a k´vetkezû megjegyz¢seket: àEgy mÂdja annak, ahogy a b´lcsess¢grûl mint olyan valamirûl
gondolkodhatunk, melynek a szeretete nem azonos az
¢rvel¢s szeretet¢vel, s amelynek a birtoklÀsa nem azonos a l¢nyegek lek¢pez¢s¢re alkalmas helyes szÂtÀr
meglel¢s¢vel ä abban Àll, hogy Ãgy ¢rtj¡k, mint va-

lamely besz¢lget¢sben valÂ r¢szv¢telre alkalmassÀ tevû gyakorlati b´lcsess¢get. Egy mÂdja annak, ahogy
az ¢p¡letes filozÂfiÀt a b´lcsess¢g szeretet¢nek lÀthatjuk, az, ha Ãgy lÀtjuk, mint kÁs¢rletet annak megakadÀlyozÀsÀra, hogy a besz¢lget¢s kutatÀssÀ degenerÀlÂdj¢k, n¢zetek egyfajta cser¢j¢v¢Ê (PMN 372
= ford. 65). ä A gadameri szeml¢letmÂd Rorty
eredeti perspektÁvÀjÀba valÂ beÀgyazÂdÀsÀnak s az ezÀltal bek´vetkezû hangsÃlyeltolÂdÀsoknak a vizsgÀlata k¡l´n tanulmÀny tÀrgya lehetne, amire itt mÀr csak az¢rt sem vÀllalkozhatunk, mivel t¢mÀnk Sartre hermeneutikai relevanciÀja, nem pedig Rorty Gadamer-recepciÂja. Ez utÂbbi t¢ma csak annyiban
tesz szert szÀmunkra jelentûs¢gre, amennyiben elemz¢si szempontunk megkÁvÀnja ä ha
m¢goly elnagyoltan is ä annak vÀzolÀsÀt, hogy
a gadameri hermeneutika ig¢nyeinek milyen
jellegü befogadÀsa tette Rorty szÀmÀra lehetûv¢ ä sajÀt, Gadamerhez kapcsolÂdÂ, Àm n¢mely ponton mÂdosÁtott, kisz¢lesÁtett hermeneutikafogalmÀnak keretein bel¡l ä Sartre
hermeneutikai relevanciÀjÀnak felfedez¢s¢t.
MÁg az elûzûkben a gadameri hermeneutikÀval kerest¡nk Sartre-nÀl pÀrhuzamokat, kapcsolÂdÀsi pontokat, addig most a Rorty-f¢le
hermeneutikai n¢zûpont hÀttere elûtt rajzolÂdik ki Sartre relevanciÀja; egyr¢szt utalni kell
arra, hogy a k¢t hermeneutika (Gadamer¢ ¢s
Rorty¢) nem azonos, mÀsr¢szt r´viden tanÀcsos vÀzolni is a kettû viszonyÀt, legalÀbbis abban a m¢rt¢kben, hogy belÀthatÂ legyen: amit
Rorty hermeneutikak¢nt Àtvesz ¢s müvel, annak ä minden mÂdosÁtÀs ¢s hangsÃlyeltolÂdÀs
ellen¢re ä megvan a tÀrgyi alapja Gadamer
hermeneutikai gondolatk´r¢ben ä vagyis
hogy Rorty n¢zûpontja joggal nevezhetû hermeneutikÀnak. N¢mely vonatkozÂ szempontra a k´vetkezûkben kit¢rek.
34. Az egyik lehets¢ges oka ennek az, hogy
Rorty szÀmÀra a àscienceÊ ä az angolszÀsz filozÂfia fû ÀramÀnak megfelelûen ä Âhatatlanul pozitivista konnotÀciÂkat rejt magÀban ä
szemben a n¢met àWissenschaftÊ-tal, mely
nem sz¡ks¢gk¢pp rendelkezik ezekkel ä, s
hogy ebbûl k´vetkezûen a àtudomÀnyossÀgtÂlÊ s a àtudomÀnyosÊ (avagy àszisztematikusÊ) filozÂfiÀtÂl valÂ distanciÀlÂdÀsÀban Rorty kizÀrÂlag a tudomÀnyossÀg pozitivista-analitikus fajtÀjÀt tartja szem elûtt, ez k¢pezi szÀmÀra a negatÁv elrugaszkodÀsi pontot. Ennek
egyik k´vetkezm¢nye, hogy à¢p¡l¢sÊ ¢s àigazsÀgÊ k´z¢ tÃl nagy szakad¢kot hasÁt, l¢v¢n
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hogy szÀmÀra az utÂbbi csupÀn a tipikusan
episztemolÂgiai jelent¢ssel rendelkezik, amint
az kitünik p¢ldÀul abbÂl az ÀllÁtÀsÀbÂl, mely
szerint àaz igazsÀg keres¢se csupÀn egy az ¢p¡l¢s
szÀmos mÀs mÂdja k´z¡lÊ (àthe quest for truth is just
one among many ways in which we might be edifiedÊ; PMN 360 = ford. 59). Az àigazsÀgÊ itt
nyilvÀnvalÂan valami olyasmit jelent, mint
à´sszem¢rhetû tudomÀnyos kutatÀsÊ, mÁg
mind Heidegger, mind Gadamer szÀmÀra az
igazsÀg nem mer¡l ki ezekben a konnotÀciÂkban. A paradigmatikus igazsÀg p¢ldÀul Heidegger fû müv¢ben az àegzisztenciÀnakÊ ä
nem pedig mondjuk a megismer¢snek vagy a
kijelent¢snek ä az igazsÀga, s a szÂ Àltala rekonstruÀlt eredeti jelent¢se (àelrejtetlens¢gÊ)
Heidegger szÀmÀra ontolÂgiai, nem pedig
episztemolÂgiai jelent¢st hordoz, az ember
egyfajta l¢tmÂdjÀt jel´li, ahol is a àvorlaufende
EntschlossenheitÊ Heidegger szÀmÀra ¢pp egy
ilyen paradigmatikus l¢tmÂd (v´. SZ ÙÙ 44, 60,
62, k¡l´n´sen 213. skk., 221., 297., 307. o.
[ = LI 377. skk., 389., 497., 511. o.]). Gadamer hasonlÂk¢ppen nem hagy k¢ts¢get afelûl,
hogy az igazsÀg ¢s mÂdszer k´zti Àltala sugallt
megk¡l´nb´ztet¢s m´g´tt az a belÀtÀs rejlik,
mely szerint az igazsÀg nem kizÀrÂlag a (tudomÀnyos) àmÂdszerÊ segÁts¢g¢vel ¢s Àltala ¢rhetû el, hanem hogy nagyon is l¢tezik pl.
olyasvalami is, mint mondjuk a müalkotÀs
àigazsÀgaÊ (v´. pl. IM 21. sk., 77. sk. o.). Noha
egy jegyzetben Rorty joggal ÀllapÁtja meg,
hogy à¢sszerü volna Gadamer k´nyv¢t a mÂdszer
eszm¢je ellen ÁrÂdott ¢rtekez¢snek nevezniÊ (PMN
360 = ford. 79), a magunk r¢sz¢rûl, fordÁtva,
hozzÀtehetn¢nk azt ä amit Rorty maga nem
tesz hozzÀ ä, hogy abszolÃt ànem volna ¢sszerü
Gadamer k´nyv¢t az igazsÀg eszm¢je ellen ÁrÂdott ¢rtekez¢snek nevezniÊ (l. ezzel kapcsolatban Palmer, 1969. 163. o.: àGadamer k´nyv¢nek cÁme
irÂniÀt tartalmaz: a mÂdszer nem az igazsÀghoz vezetû ÃtÊ).
Az ¢p¡l¢s ¢s az igazsÀg ¢les elvÀlasztÀsÀnak
k´sz´nhetûen RortynÀl az ¢p¡l¢s n¢mik¢pp
àirracionalizÀlÂdikÊ, megfosztÂdik igazsÀgjelleg¢tûl: oly k´vetkezm¢ny, melyet Rorty
mindazonÀltal habozik teljes m¢rt¢kben magÀ¢vÀ tenni. E habozÀs eredm¢nyek¢ppen azutÀn visszat¢rû ingadozÀs tapasztalhatÂ ÀllÀspontjÀban. Egy helyen Âv attÂl, hogy az ¢p¡l¢st Ãgy tekints¡k, mint aminek ànincs semmi
k´ze a racionÀlis k¢pess¢gekhezÊ, n¢hÀny sorral
lejjebb azonban azt Árja, hogy Gadamer sze-

rint àa t¢nyek feltÀrÀsaÊ (discovering the facts) csupÀn àegy ¢p¡l¢si mÂd [project of edification] a
sok k´z¡lÊ (PMN 364 = ford. 61), ezzel Ãjfent
àirracionalizÀlvaÊ az ¢p¡l¢st, s k´zeledve valamely relativista pozÁciÂhoz. Gadamer ¢s Heidegger szemsz´g¢bûl azt mondhatnÀnk, hogy
àa t¢nyek feltÀrÀsaÊ nem igazÀn jÂ à¢p¡l¢si mÂdÊ,
Gadamer szÀmÀra pedig ez m¢g a szellemtudomÀnyok ´nf¢lre¢rt¢se is volna; sût egyenesen k¢rd¢ses, hogy szÀmÀra egyÀltalÀn à¢p¡l¢si
mÂdÊ volna-e. Az elûzû oldalon Rorty azt Árta:
àha ismerj¡k is az ´sszes objektÁve igaz leÁrÀst ´nmagunkrÂl, m¢g mindig elûfordulhat, hogy nem tudjuk, mihez kezdj¡nk ´nmagunkkalÊ (363. o.; v´.
362. o., ahol Rorty arra a àk´zhelyreÊ hivatkozik, mely szerint àaz ember nem szÀmÁthat müveltnek [...], ha csupÀn a korabeli term¢szettudomÀnyok eredm¢nyeit ismeriÊ [magyar ford. 60]).
Ha az ¢p¡l¢st ä joggal ä abban lÀtjuk, hogy
àtudjuk, mihez kezdj¡nk ´nmagunkkalÊ ä azaz az
´nalakÁtÀsban, ´nnevel¢sben r´gzÁtj¡k ä, akkor àa t¢nyek feltÀrÀsaÊ, illetve àaz ´nmagunkra
vonatkozÂ ´sszes objektÁve igaz leÁrÀs ismereteÊ
egyÀltalÀn nem sajÀtlagos ¢rtelemben vett
¢p¡l¢s. Ez egy¢birÀnt jÂr¢szt egybevÀg azzal,
amit n¢hÀny lappal elûbb Árt, hogy ti. àa t¢nyeket helyesen begyüjteni (az atomokrÂl, az ürrûl vagy
EurÂpa t´rt¢net¢rûl) csupÀn propedeutikai jelleggel bÁr ahhoz, hogy Ãj ¢s ¢rdekesebb mÂdot talÀljunk
´nmagunk kifejez¢s¢re s Ágy arra, hogy a vilÀggal
megbirkÂzzunkÊ (359 = ford. 58; az ¢n kiemel¢sem). A àt¢nyek helyes begyüjt¢seÊ, àa t¢nyek feltÀrÀsaÊ akkor most vajon à¢p¡l¢si mÂdÊ-e avagy
csak hozzÀ valÂ bevezet¢sk¢nt, àpropedeutikak¢ntÊ szolgÀl? (L. ehhez a probl¢mÀhoz Kant
megk¡l´nb´ztet¢s¢t az àin sensu scholasticoÊ ¢s
àin sensu cosmopoliticoÊ ¢rtett filozÂfia k´z´tt:
Kant, 1974a, VI, 447. skk. o., Kant, 1974b,
132. sk. o., tovÀbbÀ vonatkozÂ ÁrÀsomat [Feh¢r M. IstvÀn, 1992c]; Kant, Rortyhoz hasonlÂan, vonakodik megengedni az ismeretek
n¢lk¡li b´lcsess¢get ä durvÀn szÂlva, ezt ¢rti
àmizolÂgusonÊ ä, noha, ugyancsak Rortyhoz
hasonlÂan, hatÀrozottan visszautasÁtja a b´lcsess¢gnek az ismeretek puszta halmazÀval
valÂ azonosÁtÀsÀt.) Rorty azt Árja: àHeidegger,
Sartre ¢s Gadamer szÀmÀra az objektÁv kutatÀs teljess¢ggel lehets¢ges ¢s gyakorta valÂsÀgos is ä az
egyetlen dolog, amit fel lehet hozni ellene, az, hogy
´nmagunk leÁrÀsÀnak szÀmos mÂdja k´z¡l csupÀn
n¢hÀnyat tÀr el¢nkÊ (PMN 361 = ford. 59). De
hiszen, nyilvÀnvalÂan, Heidegger, Sartre ¢s
Gadamer Ãgy v¢lekedtek volna, hogy az û le-
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ÁrÀsaik ä melyek az àobjektÁv kutatÀsÊ Àltal biztosÁtott leÁrÀsokat sz¢lesebb kontextusba t´rekedtek helyezni ä m¢giscsak valamivel jobbak,
talÀlÂbbak, mint az àobjektÁv kutatÀsÊ Àltal biztosÁtott leÁrÀsok. ýk bizonyÀra Ãgy gondoltÀk
volna, az àobjektÁv kutatÀsÊ ellen valami mÀst is
àfel lehet hozniÊ, mint azt, àhogy ´nmagunk leÁrÀsÀnak szÀmos mÂdja k´z¡l csupÀn n¢hÀnyat tÀr
el¢nkÊ: jeles¡l azt, hogy ´nmagunk leÁrÀsÀnak
egyÀltalÀn nem megfelelû mÂdjÀt àtÀrja el¢nkÊ.
Ha ezek az ¢szrev¢teleink helytÀllÂk, egyÃttal Rorty k¢sûbbi fejlûd¢s¢nek meg¢rt¢s¢hez
is kulcsot szolgÀltathatnak, abban az ¢rtelemben ti., hogy az analitikus tÁpusÃ tudomÀnyos
filozÂfiÀtÂl valÂ eltÀvolodÀsÀban Rorty mi¢rt
adta fel az analitikus filozÂfia eszm¢j¢vel
egy¡tt a tudomÀnyos filozÂfiÀnak, illetve egyre hatÀrozottabban magÀnak a filozÂfiÀnak
mint sajÀtos k´rvonalakkal rendelkezû diszciplÁnÀnak az eszm¢j¢t is, mosta el egyre inkÀbb a müfaji hatÀrokat, lett irodalomkritikus, essz¢ista, illetve ä a n¢met tÁpusÃnÀl bizonyos ¢rtelemben sokkal rendszertelenebb,
noha szÀmos megvilÀgÁtÂ ¢s belÀtÀsokban gazdag tanulmÀnyt k´zz¢tevû ä szellemt´rt¢n¢sz
(utÂbbival az àintellectual historyÊ müvelûj¢t
jel´l´m). A vÀlasz a fentiek ¢rtelm¢ben egyszerü: Rorty szÀmÀra az analitikus tudomÀnyossÀgra ¢p¡lû filozÂfia, a tudomÀnyos filozÂfia,
valamint a filozÂfia k´z´tt voltak¢ppen nincs
k¡l´nbs¢g. Az analitikus filozÂfiÀbÂl valÂ kihÀtrÀlÀs Ágy egyÃttal szÀmÀra a mÀsik kettûtûl
valÂ bÃcsÃt is jelentette, illetve pontosabban,
az analitikus filozÂfiÀbÂl valÂ kihÀtrÀlÀs sorÀn
nem Àllt szÀmÀra rendelkez¢sre (az elûzetes
azonosÁtÀsok miatt) mÀs, alternatÁv jellegü (tudomÀnyos) filozÂfia, melyben megkapaszkodhatott volna.
35. PMN 361 (ford. 59). Sartre-i gondolatok
hermeneutikai hasznosÁtÀsÀt l. tovÀbbÀ uo.
373. o. (ford. 66. o.), ahol Rorty azt ÀllÁtja, az
Àltala f´lÀllÁtott alapvetû distinkciÂ, àa besz¢lget¢s ¢s a kutatÀs k´zti k¡l´nbs¢g pÀrhuzamban Àll az
´nmagunknak pour-soi-k¢nt vagy en-soi-k¢nt valÂ felfogÀsa k´z´tt Sartre Àltal tett megk¡l´nb´ztet¢sselÊ. Sartre ¢s Rorty k´zti tovÀbbi pÀrhuzamokat illetûen ä ti. àa tudÀs mindenf¢le teoretikus
alapjainak visszautasÁtÀsaÊ tekintet¢ben ä l.
Hendley, 1991. 176. sk. o.
36. K¡l´n vizsgÀlat tÀrgya lehetne, hogy a
sartre-i felfogÀs Ãj beÀllÁtÀsban mennyiben
juttat ¢rv¢nyre kanti belÀtÀsokat. Hiszen
Kantnak is az¢rt kellett àlerontaniaÊ a tudÀst,

hogy a àhitÊ s amit ez implikÀl: az erk´lcs ¢s a
szabadsÀg szÀmÀra teremtsen helyet (v´.
Kant, 1981. 20). Kant nagyon is jÂl tudta: ha
a megismer¢sben feltÀrulÂ vilÀg a valÂdi,
magÀbanvalÂ vilÀgot tÀrja el¢nk, akkor a szabadsÀg menthetetlen (v´ uo. 350. o.); a neokantianizmusban pedig ezt a belÀtÀst a t´rt¢neti megismer¢s vonatkozÀsÀban elsûsorban
Rickert juttatta hasonlÂ erûvel kifejez¢sre:
àKegyes k¢z az, amelyik szÀmunkra a j´vût [...] ÀtlÀthatatlan fÀtyolba burkolta. Ha individualitÀsÀban ¢s k¡l´n´ss¢g¢ben a j´vû is tudÀsunk tÀrgya volna, Ãgy sohasem lehetne akarÀsunk tÀrgya. Egy t´k¢letesen racionÀlissÀ vÀlt vilÀgban senki sem tudna
cselekedniÊ (Rickert, 1913. 464; àcselekedniÊ
persze itt annyit tesz: erk´lcsileg cselekedni).
àEgy t´k¢letesen racionÀlissÀ vÀlt vilÀgbanÊ, Árja
kicsit k¢sûbb, ànem volna t´rt¢nelem ¢s erk´lcsi
cselekv¢sÊ (uo. 641. o.). Ezzel a felfogÀssal Karl
Popper ÀllÀspontja is l¢nyeges pÀrhuzamokat
mutat: valamely abszolÃt metafizikai megismer¢s irÀnti sÂvÀrgÀs, mint Popper meggyûzûen megmutatta, morÀlis gyenges¢ggel f¡gg
´ssze vagy annak a jele. (L. Popper, 1952. II,
206; tovÀbbÀ SZA 71; az eg¢sz k¢rd¢sk´rrûl
l. r¢szletesebben Feh¢r M. IstvÀn, 1990. 33.
skk. o.)
Egy KanttÂl valÂ lÀtszÂlagos k¡l´nbs¢g abban Àll, hogy Sartre-tÂl elt¢rûen Kant hangsÃlyt helyez arra, hogy a sz¡ks¢gszerüs¢g ¢rtelme ne ¡resedj¢k ki ä a newtoni term¢szettudomÀny visszaigazolÀsa, ami nagyon is
Kant szÁv¢n fekszik, ezt àsz¡ks¢gess¢Ê teszi ä,
hogy tehÀt valamik¢ppen megmentse a sz¡ks¢gszerüs¢g fogalmÀt is. çm nem neh¢z lÀtni,
hogy amennyiben azt a fenom¢nek vilÀgÀra
korlÀtozza, Ãgy Kant egyÃttal a sz¡ks¢gszerüs¢get is àlerontjaÊ. A Sartre-tÂl valÂ elt¢r¢s akkor volna valÂsÀgos, ha Kant a sz¡ks¢gszerüs¢gnek magÀnvalÂ, illetve metafizikai jelentûs¢get tulajdonÁtana, errûl azonban szÂ sincs. ä
A Kantra valÂ hivatkozÀs egy¢bk¢nt nem hiÀnyzik RortynÀl sem (v´. PMN 383).
37. L. a k´vetkezû meggondolÀsokat: àA felelûss¢gtûl valÂ megszabadulÀs e kÁs¢rlet¢t Sartre az
´nmagunk tÀrggyÀ ä ¨tre-en-soi-vÀ ä t´rt¢nû ÀtalakÁtÀsÀra irÀnyulÂ kÁs¢rletk¢nt Árja le. Az episztemolÂgusok vÀgyÀlmaiban ez az inkoherens elk¢pzel¢s azt a formÀt ´lti, melyben az igazsÀg el¢r¢s¢t a
sz¡ks¢gszerüs¢g ¡gy¢nek t¡ntetik fel: vagy a
transzcendentalistÀk ÏlogikaiÎ sz¡ks¢gszerüs¢g¢nek,
vagy az evolucionista ÏnaturalizÀlÂÎ episztemolÂgusok fizikai sz¡ks¢gszerüs¢g¢nek. Sartre szempontjÀ-
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bÂl az effajta sz¡ks¢gszerüs¢gek fellel¢s¢nek s¡rgetû
vÀgya nem mÀs, mint annak a szorgalmazÀsa, hogy
szabaduljunk meg egy Ãjabb alternatÁv elm¢let vagy
szÂtÀr megalkotÀsÀnak szabadsÀgÀtÂl. Ez¢rt aztÀn
az ¢p¡letes filozÂfust, aki rÀmutat ennek a vÀgynak
az inkoherenciÀjÀra, ÏrelativistÀnakÎ b¢lyegzik,
olyan valakinek, aki hÁjÀn van az erk´lcsi komolysÀgnak, mivel nem csatlakozik ahhoz a k´z´s emberi
rem¢nys¢ghez, miszerint a vÀlasztÀs terh¢t egyszer
majdcsak leveszik a vÀllunkrÂl.Ê
Rorty a tovÀbbiakban azt Árja: àSartre hozzÀjÀrul ama vizuÀlis metaforak¢szlet megvilÀgÁtÀsÀhoz, mely az eurÂpai filozÂfia probl¢mÀit d´ntûen
meghatÀroztaÊ ä hozzÀjÀrul azÀltal, hogy a àTerm¢szet felhûtlen t¡kr¢nekÊ hagyomÀnyos k¢pzet¢t Isten k¢pzetek¢nt mutatja fel. Ebbûl a n¢zûpontbÂl szeml¢lve, hangzik konklÃziÂja,
à´sszem¢rhetûs¢get keresni a besz¢lget¢s egyszerü
folytatÀsa helyett ä valamely lehetûs¢get arra, hogy
a tovÀbbi leÁrÀsokat sz¡ks¢gtelenn¢ tegy¡k azÀltal,
hogy az ´sszes lehets¢ges leÁrÀst egyetlenegyre redukÀljuk ä annyi, mint kÁs¢rletet tenni az emberi mivoltunktÂl valÂ menek¡l¢sreÊ (PMN 376. sk. o.;
ford. 68. o.). Egy k¢sûbbi ÁrÀsÀban Rorty egy
Sartre-¢rtelmez¢s sorÀn azt Árja: àNincs sz¡ks¢g¡nk az Ïemberi ¢nÎ-re vonatkozÂ semmilyen k¢pre
ahhoz, hogy a moralitÀs lehets¢ges legyenÊ (PP II,
160; l. m¢g CIS 42).
38. PMN 377 (ford. 68). Noha az id¢zet Rorty-

tÂl valÂ, az ÀllÁtÀst, hogy e gond k´z´s, azt hiszem, kellûk¢ppen igazolja Sartre fentebb rekapitulÀlt marxizmuskritikÀjÀnak irÀnyultsÀga. ä E tiltakozÀssal rokon ä ¢s nyilvÀnvalÂ
pÀrhuzamban Àll Gadamer antimetodologista
igazsÀgfogalmÀval ä Rortynak a racionalitÀs
kriteriolÂgiai felfogÀsÀra irÀnyulÂ kritikÀja
(ànem l¢tezik semmilyen mÂd arra, hogy [a humÀn
tudomÀnyok] sikeress¢g¢t elûzetesen r´gzÁtett krit¢riumok segÁts¢g¢vel ÀllapÁtsuk megÊ), amelyet
Ãgyszint¢n megelûlegez Sartre n¢mely n¢zete, mint p¢ldÀul az, amely szerint àsenki sem jÂsolhatja meg, milyen lesz a holnap fest¢szeteÊ: l. ezzel kapcsolatban Schrag, 1992. 53. sk. o. Rorty
ezen ÀllÀspontjÀt talÀn egy korÀbbi ÁrÀsÀnak
egy r¢szlete jellemzi legjobban, ahol amellett
szÀll sÁkra, hogy valamely àellazÁtott attitüd´tÊ
tegy¡nk magunk¢vÀ, l¢v¢n hogy àmi a humÀn
tudomÀnyokban pontosan azÀltal k¡l´nb´z¡nk a
term¢szettudÂsoktÂl, hogy nem tudjuk elûre, mik a
probl¢mÀink, ¢s nincs sz¡ks¢g¡nk krit¢riumokra
annak azonosÁtÀsa c¢ljÀbÂl, hogy probl¢mÀink vajon
megegyeznek-e elûdeink probl¢mÀival. Ezt az ellazÁtott attitüd´t magunk¢vÀ tenniÊ, folytatta, à[...]
annyi, mint beismerni, hogy elm¢nk probl¢mÀkat ¢s
programokat inkÀbb de novo talÀl ki, mintsem Ãgy,
hogy a t¢ma maga vagy a ÏkutatÀs jelenlegi helyzeteÎ
eredm¢nyezn¢ ûketÊ (CP 218. o.; l. Magyar FilozÂfiai Szemle, 1985/3ä4. 589. o.).
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Heller çgnes

HOL AZ OTTHONUNK?
BarabÀs AndrÀs fordÁtÀsa

1
NagyjÀbÂl harminc ¢vvel ezelûtt t´rt¢nt, hogy ´sszeismerkedtem egy k´z¢pkorÃ vend¢glûssel RÂmÀban, a Campo dei Fiorin. Elbesz¢lgett¡nk errûl-arrÂl, majd megk¢rtem, mondja el, hogyan jutok el a leghamarabb a Porta PiÀhoz. àNagyon sajnÀlom,
de nem tudok segÁteni ä vÀlaszolta. ä Az az igazsÀg, hogy soha ¢letemben ki nem tettem
a lÀbam a Campo dei FiorirÂl.Ê Mintegy mÀsf¢l ¢vtizeddel k¢sûbb egy AusztrÀliÀba
tartÂ Boeing 747-es fed¢lzet¢n idûszerü politikai k¢rd¢sekrûl besz¢lgettem a szomsz¢dommal, egy k´z¢pkorÃ h´lggyel. Kider¡lt, hogy az illetû egy nemzetk´zi kereskedelmi c¢g alkalmazottja, ´t nyelven besz¢l, ¢s hÀrom lakÀsa van a vilÀg hÀrom k¡l´nb´zû pontjÀn. Eszembe jutott a vend¢glûs vallomÀsa, ¢s feltettem szomsz¢domnak
a k¢zenfekvû k¢rd¢st: àTulajdonk¢ppen hol az otthona?Ê Ez teljesen felk¢sz¡letlen¡l
¢rte, egy darabig gondolkoznia kellett. KisvÀrtatva Ágy felelt: àTalÀn, ahol a macskÀm
lakik.Ê
K¢t besz¢lgetûtÀrsamat, Ãgy tünik, egy vilÀg vÀlasztja el egymÀstÂl. A vend¢glûs szÀmÀra egy¢rtelmü, mi a f´ld k´z¢ppontja: a Campo dei Fiori. Itt sz¡letett, itt ¢lte le az
¢let¢t, ¢s itt is akar meghalni. M¢lyen elk´telezte magÀt a rÀhagyomÀnyozÂdott f´ldrajzi term¢szetü monogÀmia mellett, elk´telezetts¢ge a tÀvoli mÃlttÂl (mÀrmint a
Campo mÃltjÀtÂl) a sajÀt ¢let¢n tÃli j´vûig, a Campo j´vûj¢ig terjed. ötitÀrsnûm szÀmÀra viszont a f´ldnek nincs k´z¢ppontja, ez a h´lgy f´ldrajzilag ä szenvelg¢stûl mentes, h¢tk´znapi mÂdon ä promiszkuus; nem szÀmÁt neki, hogy a vilÀg melyik sarkÀban
tartÂzkodik. A k¢rd¢sem az¢rt lepte meg, mivel az otthon fogalmÀnak az û szÀmÀra,
Ãgy tünik, semmi jelentûs¢ge sem volt ä ezt bizonyÁtja szÀnd¢kosan vagy v¢letlen¡l
ironikusra sikeredett vÀlasza. AmÁg van egy hely, amit az otthonunknak nevezhet¡nk,
addig a macskÀnk is ott lakik vel¡nk. TehÀt amikor ÃtitÀrsnûm f´lcser¢lte e k¢t dolgot
(ott vagyok otthon, ahol a macskÀm lakik ä mondta), voltak¢pp dekonstruÀlta az otthon
fogalmÀt. F´ldrajzi promiszkuitÀsÀban van valami kÁs¢rteties, ¢spedig az, hogy elveti
a homo sapiens talÀn legûsibb hagyomÀnyÀt: azt, hogy az ember bizonyos helye(ke)t
kit¡ntet mÀs helyekkel szemben.
Ez a kit¡ntetett hely lehet az atya sÀtra, a sz¡lûfalu, a szabad vÀros, a nemzetis¢gi
ter¡let, a nemzetÀllam, a szent sÁr k´rny¢ke ¢s m¢g sok mÀs. Az ember vagy soha ¢let¢ben nem tÀgÁt mellûle (mint barÀtom a Campo dei Fiorin), vagy visszat¢r hozzÀ, mint
Od¡sszeusz meg Peer Gynt. °s amikor a kit¡ntetett helyet elpusztÁtja egy term¢szeti
katasztrÂfa, amikor lakÂi sz¡ks¢gbûl vagy kÁvÀncsisÀgbÂl ´r´kre elhagyjÀk, az ûsi f¢szek szellem¢t magukkal cipelik az Ãj lakÂhelyre ä Ágy t´rt¢nt ez a szicÁliai kolÂnuszokkal, majd New Amsterdam, New Orleans ¢s New Haven kora Ãjkori betelep¡lûivel is.
Az otthon az emberi l¢tez¢s egyik ÀllandÂ, meghatÀrozÂ t¢nyezûje. Ennek f¢ny¢ben
k´z¢pkorÃ ÃtitÀrsnûm a kultÃra sz´rnysz¡l´ttj¢nek tünhet. Pedig nem az, csupÀn egy
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nagyon magÀnyos ember, az utolsÂ k¢tszÀz esztendû, a modernitÀs egyik v¢gterm¢ke
(korÀntsem az egyetlen v¢gterm¢k, ¢s tÀvolrÂl sem az utolsÂ).
A f´ldrajzilag monogÀm Campo dei Fiori-i vend¢glûs megmutathatja ¢lete k´z¢ppontjÀt, a t¢nylegesen l¢tezû pontot a glÂbuszon. Ezzel szemben a rep¡lûg¢pen utazÂ
h´lgy f´ldrajzi ¢rtelemben promiszkuus. K¢rd¢semre vÀlaszolva nem tudott rÀb´kni
egyetlen pontra, amely az otthona lett volna, ehelyett egy macskÀra, pontosabban a
macskÀjÀra hivatkozott, nem pedig a f¢rj¢re vagy a gyerek¢re (nyilvÀnvalÂ, hogy egyed¡lÀllÂ nû volt). Mit jelenthet ez a szokatlan hivatkozÀs? A macska ä ellent¢tben a kutyÀval ä nem hüs¢ges teremt¢s, utazÀsokon nem is tart a gazdÀjÀval. Ugyanakkor a
macska otthonteremtû jÂszÀg, f´ldrajzilag nem promiszkuus. ötitÀrsnûm kijelent¢se,
hogy ott van az otthona, ahol a macskÀja lakik, nemcsak az otthonl¢t fogalmÀt dekonstruÀlja, hanem egyÃttal m¢lys¢ges nosztalgiÀt is kifejez. Azt ¡zeni: a macskÀnak mint
term¢szeti l¢nynek megvan az otthona ä nekem viszont nincs; vagyis sz´rnyeteg vagyok. Pedig a h´lgy nem volt sz´rnyeteg ä csupÀn k¢t lÀbon jÀrÂ paradoxon.
Levonhatjuk azt az elûzetes k´vetkeztet¢st, hogy egy f´ldrajzilag promiszkuus szem¢ly nem tudja megjel´lni ¢lete k´z¢ppontjÀt, mivel az ¢let¢ben nem l¢tezik ilyen
k´z¢ppont. BÀr lehet, hogy kiss¢ elhamarkodtuk a k´vetkeztet¢st. EmlÁtett¡nk mÀr
olyan embercsoportokat, amelyek erûszak hatÀsÀra vagy talÀn a m¢ltÂsÀgteljesebb ¢let
rem¢ny¢ben tÀvoli vid¢kekre vÀndoroltak, magukkal cipelve r¢gi otthonuk hagyomÀnyait. MondhatnÀnk, hogy ÃtitÀrsnûm is valami hasonlÂt cselekszik, csakhogy û
ÀllandÂan ide-oda vÀndorol a f´ld k¡l´nf¢le pontjai k´z´tt. Igaz, egyed¡l, nem pedig
egy k´z´ss¢g tagjak¢nt, m¢gis, sok ember ¢li ugyanÁgy az ¢let¢t. K¢rd¢s, hogy mif¢le
kulturÀlis ´r´ks¢get hurcol magÀval ez a h´lgy? A vÀlasz egyszerü: semmilyet. Mert
nincs is rÀ sz¡ks¢ge, hogy ilyen ´r´ks¢get magÀval hurcoljon. Az a kultÃra, amelynek
ÃtitÀrsnûm r¢szese, nem helyhez, hanem idûh´z van k´tve: az abszolÃt jelen idû kultÃrÀja (vagy legalÀbbis egy bizonyos kultÃrÀja).
KÁs¢rj¡k el a k´z¢pkorÃ h´lgyet ÀllandÂ utazÀsain, SzingapÃrtÂl Hongkongig, LondontÂl Stockholmig, New Hampshire-tûl TokiÂig vagy PrÀgÀig. ötitÀrsnûm mindig
ugyanabban a Hilton SzÀllÂban lakik, ugyanazt a tonhalas szendvicset kapja be eb¢dre, esetleg kÁnai k¡l´nlegess¢get eszik PÀrizsban vagy valami franciÀsat Hongkongban. Minden¡tt ugyanolyan telefaxot, telefont ¢s szÀmÁtÂg¢pet hasznÀl, ugyanazokat
a filmeket n¢zi meg a moziban, ugyanazokrÂl a gondokrÂl besz¢lget ugyanolyanfajta
emberekkel. SajÀtos àotthon¢lm¢nyeÊ van. Tudja p¢ldÀul, hova nyÃljon, ha f´l akarja
kapcsolni a villanyt a lid¢rcesen egyforma szÀllodai szobÀkban, elûre el tudja mondani,
mit fog talÀlni az ¢tlapon, ¢rti a k¢zmozdulatokat ¢s finom utalÀsokat, minden magyarÀzat n¢lk¡l felfogja, mit akar mondani a mÀsik. TisztÀn funkcionÀlis emberi kapcsolataiban semmit sem ¢rez unheimlichnek, viszonyai nem hasonlÁtanak egy els´t¢tÁtett szobÀra, ismeretlen orszÀgokra, trÂpusi esûerdûkre. Vagyis nem idegenek. M¢g
a k¡lf´ldi egyetem sem idegen az eff¢le utazÂ szÀmÀra. Az elûadÀsa utÀn ugyanazokat
a k¢rd¢seket teszik fel neki SzingapÃrban, TokiÂban, PÀrizsban vagy Manchesterben.
Azonban a szÀllodÀk, kereskedelmi k´zpontok ¢s az egyetemek nem tartanak hÀzimacskÀkat ä mert bÀr nem idegen helyek, de nem is otthonok.
ötitÀrsnûm igazÀbÂl nem utazott: a nagy j´v¢s-men¢sben tulajdonk¢ppen egy helyben maradt, mintha a tÀvoli ¢s kev¢sb¢ tÀvoli helyek j´ttek volna ûfel¢, s nem fordÁtva.
Nem egy bizonyos hely egy bizonyos kultÃrÀjÀt cipelte magÀval, hanem egy bizonyos
idû¢t, amely idû minden helyen azonos, ahol csak megfordult. ötitÀrsnûm mindv¢gig
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a jelenben maradt. °s mindv¢gig ´nmaga maradt, amennyiben egy¡tt utazott a k¡l´nf¢le helyek k´z´s jelen idej¢vel.
Hadd pontosÁtsam az egyetemmel kapcsolatban mondottakat. Ha hÃsz ¢vvel ezelûtt
megtartottuk ugyanazt az elûadÀst TokiÂban, Melbourne-ben, FokvÀrosban, PÀrizsban, Delhiben vagy Honoluluban, biztosak lehett¡nk benne, hogy a hallgatÂk ugyanolyan vagy hasonlÂ k¢rd¢seket tesznek fel a f´ldgolyÂ minden pontjÀn. Ma a diÀkok
mÀr Ãj k¢rd¢seket fognak feltenni, de megint csak ugyanolyan (vagy nagyon hasonlÂ)
Ãj k¢rd¢seket, bÀrmelyik egyetemen tanuljanak is. Mondhatjuk-e azt, hogy a hÃsz ¢vvel ezelûtti k¢rdezûk mÀsik vilÀgban ¢ltek, mint a maiak? çllÁthatjuk-e azt, hogy a maiak (akiket az egyszerüs¢g kedv¢¢rt, s an¢lk¡l, hogy Àlszent mÂdon bÀrmif¢le filozÂfiai
pontossÀgot tulajdonÁtan¢k a megnevez¢snek, posztmodernnek hÁvok) otthona egy bizonyos idû, nem pedig egy bizonyos hely?
2
Ma mÀr k´zismert t¢ny, hogy a modern filozÂfiÀt sokkal inkÀbb ¢rdekli az idû, mint
a t¢r. A t¢rrel kapcsolatos sz¢p metaforÀkban kifejtett feltev¢sek ÀtadtÀk hely¡ket az
idûre vonatkozÂ nagyszabÀsÃ eszmefuttatÀsoknak. Az egyszerü elme szÀmÀra az àidûÊ
¢s az idûbelis¢g elegÀnsabb ¢s m¢lyenszÀntÂbb t¢mÀnak lÀtszott, mint a f´ldh´zragadt
t¢rbelis¢g. A modernek tapasztalatait elsûsorban Hegel, Marx, Flaubert, Nietzsche,
Freud, Bergson ¢s Proust szelleme hatÀrozta meg.
Az Idû szellemi helyzet¢nek vÀltozÀsa ä amint azt Jaspers Ãgy ´tven esztendûvel
ezelûtt ´sszefoglalta ä l¢trehozta az ismerûss¢g¢lm¢nyt, ¢s otthontalan, f¢lelmetes (unheimlich) helly¢ alakÁtotta Àt k´z´s vilÀgunkat. MiÂta Jaspers papÁrra vetette figyelmeztet¢s¢t a totalitarizmus veszedelm¢rûl, a modernek t¢r/idû szeml¢let¢ben szÀmos sÃlyponteltolÂdÀs k´vetkezett be, Àm minden kis vÀltozÀs szoros kapcsolatban Àllt az egymÀst k´vetû nemzed¢kek àotthonÊ-felfogÀsÀval. Ugyanakkor valamennyi aprÂ vÀltozÀs a kontingencia alapvetû ¢lm¢ny¢t kÁs¢ri, illetve jelenÁti meg. A kontingencia tudatosulÀsa persze nem ÃjdonsÀg; mÀr a àmodernitÀsÊ Ãj tÀrsadalmi berendezked¢s¢nek
elsû felbukkanÀsakor megjelent. Min¢l m¢lyrehatÂbb a tÀrsadalmi berendezked¢s
megvÀltozÀsa, ¢s min¢l t´bb kulturÀlis szf¢rÀt fed le, annÀl ÀltalÀnosabbÀ ¢s sz¢les k´rübb¢ vÀlik benn¡nk a kontingencia tudatosulÀsa. Mostanra nem csupÀn az Ãgynevezett ànyugati kultÃraÊ r¢szesei ¢rzik Ãgy, hogy kezdeti l¢tez¢s¡k kontingens, hanem
milliÂnyi mÀs ember is.
A kontingencia eredeti ä hagyomÀnyosan eurÂpai ä tudatosulÀsa mindenkire megrendÁtû erûvel hatott. N¢mileg leegyszerüsÁtve k¢tf¢le sokkra lehet utalni. Az elsû a
kozmikus kontingencia ¢lm¢nye volt, amely a metafizikai otthon elveszt¢s¢hez vezetett, vagy legalÀbbis az eleve adottnak tekintett otthon elveszt¢s¢hez. Ekkor tünt el a
f´ldi ¢let eleve adott teloszÀba vetett hit is. AzÂta az ember telosza ¢s v¢gzete ismeretlen, enn¢lfogva rÀ kell talÀlnunk ¢let¡nk c¢ljÀra (vagy meg kell teremten¡nk a t´k¢letes ember k¢p¢t), mielûtt k´vetj¡k ¢s beteljesÁtj¡k ezt a c¢lt. Nietzsche mondja, hogy
a modern korban egy k¢rdûjel foglalta el Isten hely¢t. Ehhez hozzÀteszem, hogy k¢rdûjel foglalta el annak a k¢pzetes t¢rnek a hely¢t is, amelyben ¢let¡nknek c¢lhoz kellene ¢rnie; t´k¢letess¢ vÀlÀsunk magunk megszabta hely¢t. A àt¢rÊ ¢s àhelyÊ kifejez¢s
itt azt a fokot jel´li a tÀrsadalmi rangl¢trÀn, ahol az egy¢n megleli a maga megszabta
feladatÀt; de jel´lhet valÂdi f´ldrajzi helyet is, vÀrost vagy orszÀgot, ahol beteljesÁti
v¢gzet¢t.
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A modern ember eleinte Ãgy ¢li Àt tÀrsadalmi kontingenciÀjÀt, mint a sajÀt v¢gzete
r´gzÁtett ter¢nek (orszÀg, vÀros, tÀrsadalmi rang) hely¢be furakodÂ k¢rdûjelet. A j´vû
meghatÀrozatlan t¢rk¢nt tÀtong elûtt¡nk. S nemcsak meghatÀrozatlan ez a t¢r, hanem
f¢lelmetes is ä lehet, hogy Kelet mes¢s kincseit rejti, de lehet, hogy a pusztÁtÂ v¢gzet
lakozik benne. Ha az egy¢n elfogadja sajÀt hely¢t a f´ld´n, azzal a vÀlasztÀsainak eg¢sz
keret¢t r´gzÁti, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy k´nnyü vagy neh¢z vÀlasztÀsok el¢ ker¡l. A
modern kori ember ezt a korlÀtot szabadsÀghiÀnynak ¢rzi, a szÀmÀra kijel´lt helyen
le¢lendû ¢letet is szabadsÀghiÀnyosnak tartja, csupÀn a maga kijel´lte helyet ¢rzi szabadnak. Ebben az ¢rtelemben a szabadsÀg azt jelenti, hogy az egy¢n a kontingenciÀt
a v¢gtelen lehetûs¢gek feltÀrulÀsak¢nt fogja fel. Az ´nÀllÂan meghatÀrozott hely kivÀlasztÀsa az eleve adottal szemben mÀris bevezeti a kontingencia¢rz¢sbe az idû elem¢t,
mint l¢nyeges determinÀciÂt. Az idût Ãgy is felfoghatjuk, mint ami hullÀmain az ´nÀllÂan meghatÀrozott hely fel¢ visz benn¡nket: ekk¢ppen sz¡letik meg a t´rt¢nelmi tudat. Az elmÃlt k¢tszÀz ¢vben, melynek sorÀn a modern tÀrsadalmi berendezked¢s egyre Ãjabb ellenÀllÀsi vonalakat t´rt Àt egyre n´vekvû sebess¢ggel, az elsû idû¢lm¢ny (az
idûritmus kihasznÀlÀsa) l¢trehozta az ÀltalÀnos t´rt¢nelmi tudatot. A misztikus cselekvû: az egyszer Àtkozott, mÀskor Àldott Idû k´zponti helyre ker¡lt k¢pzelet¡nkben.
Az a lassan kibontakozÂ folyamat, melynek sorÀn a t¢r helyett az idû fel¢ fordult az
ember ¢rdeklûd¢se, sok szinten ¢s sok szempontbÂl megvÀltoztatta a k¢pzelet irÀnyÀt.
A premodern korban a fantÀzia a valÂs tÀrsadalmi pozÁciÂja hely¢rûl lendÁtette ki az
embert: a rabszolga arrÂl Àlmodozott, hogy szabad embernek sz¡letett, a polgÀr meg
arrÂl, hogy nemesk¢nt vagy kirÀlyi sarjk¢nt is ¢lhetn¢ az ¢let¢t. A modern kor embere
mÀr mÀsrÂl is Àlmodik. Szeretn¢, ha mÀs idûben sz¡letett volna ä akÀr a mÃltban, akÀr
a j´vûben.
A helyhez, illetve az idûh´z k´t´tt otthon¢lm¢ny k´z´tti fesz¡lts¢g a XIX. szÀzadban a legerûsebb. Ekkor jelentkezik a s¡rgetû k¢rd¢s: àHol is van kijel´lve az otthonunk?Ê Erre sokf¢le vÀlaszt adtak mÀr. Az egyik: àott, ahol sz¡lettem, ¢s folytatom az
apÀm mesters¢g¢tÊ ä ezt k¢pviseli Campo dei Fiori-i vend¢glûs barÀtom. De olyan
vÀlasz is lehets¢ges, hogy àotthonomat szem¢lyes v¢gzetem jel´li ki; v¢gzetemhez az
Idû szÀrnyÀn jutok el, ¢s k¢pess¢geim kibontakoztatÀsÀval lelek majd rÀ kijel´lt otthonomraÊ. Nietzsche csak ennyit felelt volna: amor fati. Hol volt otthon NapÂleon?
KorzikÀn vagy PÀrizsban, egy vid¢ki udvarhÀzban vagy a csÀszÀri palotÀban? A valÂsÀgban csak egyetlen NapÂleon ¢lt, de k¢pzeletben sok-sok milliÂ.
Flaubert elûtt a XIX. szÀzadi reg¢ny pillanatnyi egyensÃlyi helyzet¢ben mutatja a
t¢rhez, illetve az idûh´z k´tûdû otthon¢lm¢nyt, bÀr az ÀbrÀzolÀs nem n¢lk¡l´z bizonyos fesz¡lts¢get. P¢ldÀul szÀmos Balzac-reg¢nyben àvagy-vagyÊ helyzet Àll elû: az a
szereplû, aki beleveti magÀt az idû ÀramÀba, elveszÁti az otthonÀt, mÁg az, aki ragaszkodik az otthonÀhoz, elveszÁti kapcsolatÀt az idûvel. Az apa-fiÃ konfliktus egyÃttal az
otthon¢lm¢ny konfliktusa is: a fiÃ diÀktÀrsÀval ¢rzi otthon magÀt, mik´zben az apja
idegenn¢ vÀlik.
A t¢rbeli otthon¢lm¢ny legt´bb (igaz, messze nem az ´sszes) eleme Àtvihetû az idû¢lm¢nyre, bÀr az ¢lm¢ny jellege n¢mileg mÂdosul. Az otthonl¢t ¢rz¢s¢nek legd´ntûbb
´sszetevûje az ismerûss¢g, noha ez nem fedi le teljesen a fogalmat. Elûsz´r is az otthonl¢t
nem csupÀn ¢rz¢s, hanem ¢rzelmi Àllapot is, azaz olyan ¢rzelmi keret, amely szÀmos
k¡l´nf¢le ¢rzelem (´r´m, bÀnat, nosztalgia, bensûs¢gess¢g, vigasz, b¡szkes¢g) megl¢t¢re, illetve mÀsok hiÀnyÀra vezethetû vissza. Ebben az ¢rzelmi Àllapotban ä mik¢nt
az ´sszes t´bbiben is ä van sok kognitÁv, k´vetkez¢sk¢pp ¢rt¢kelû elem is. P¢ldÀul az,
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hogy egy ¢rz¢s vagy ¢rzelmi vÀltozÀs, melyet az ¢rzelmi Àllapot vÀlt ki (mondjuk az
otthonl¢t¢), felfokozott, erûs vagy ¢ppen el¢gg¢ visszafogott, attÂl is f¡gg, milyen jellegü kognitÁv-¢rt¢kelû elemek vannak jelen az adott ¢rzelmi Àllapotban.
Mit nevez¡nk ismerûsnek? Hangokat (a t¡cs´k¢t, a sz¢l¢t, a patak¢t, az autÂbusz¢t,
a szomsz¢dok veszeked¢s¢¢t), szÁneket (az ¢g¢t, a virÀgok¢t, a falikÀrpit¢t), f¢nyeket
(a csillagok¢t, a vÀros¢t), szagokat (az ismerûs vÀrosnak mindig ´sszet¢veszthetetlen
a szaga), formÀkat (a hÀz¢t, a kert¢t, a templom¢t, a girbegurba utcÀk¢t). Az ilyen ¢s
ehhez hasonlÂ jelek k¡l´nb´ztetnek meg egy helyet az ´sszes t´bbi helytûl. Ezek a
tapasztalatok elsûsorban ¢rz¢kiek. MÀsk¢pp megfogalmazva: a t¢rbeli otthon¢lm¢nyben az ¢rz¢ki benyomÀsokra rÀrakÂdnak az ¢rzelmi Àllapot kognitÁv-¢rt¢kelû elemeibûl elvont jelent¢sek. A t¢rbeli otthon¢lm¢nynek ez a fajtÀja nem alakÁthatÂ Àt idûbeliv¢. P¢ldÀul a mÀsodik vilÀghÀborÃ sajÀt nemzed¢kem mÃltjÀnak a r¢sze. A bombÀk
¢s a szir¢na hangja, az ¢gû hÀzak szaga mind a sok k´z´s ¢rz¢ki ¢lm¢ny¡nkh´z tartozik. Az eff¢le ¢lm¢nyeknek nincs helyi szÁnezet¡k, kizÀrÂlag az idûh´z vannak k´tve.
RÀadÀsul a legt´bbj¡k ijesztû vagy kellemetlen. L¢teznek kellemes idûbeli ¢lm¢nyek
is, Àm ezek nem olyan elemi jellegüek, mint a t¢rhez k´tûdû otthon¢lm¢nyek. Legt´bbsz´r narratÁv elemet is hordoznak (mint p¢ldÀul a b¢ke elsû napja).
Az ismerûss¢g mÀsik eleme a nyelv: az anyanyelv, a helyi dialektus, a gyerekmondÂkÀk, a k´zhelyek, a gesztusok, jelek, arckifejez¢sek, az aprÂbb szokÀsok. Amikor
Ãgy lehet besz¢lgetni a mÀsikkal, hogy nincs sz¡ks¢g hÀtt¢r-informÀciÂk k´zl¢s¢re,
àlÀbjegyzetekreÊ, amikor kev¢s szÂbÂl is meg¢rtj¡k egymÀst. Sût cs´ndben maradni
is szabad. Ahol a cs´nd nem fenyegetû, ott biztosan otthon vagyunk. A t´m¢ny ¢rz¢ki
¢lm¢ny szintj¢n az ismerûs nyelv nem alakul teljes eg¢sz¢ben idûbeli otthon¢lm¢nny¢.
De min¢l jobban k´zelÁt¡nk az ¢rz¢ki tapasztalattÂl a kognitÁv tudÀshoz, annÀl inkÀbb
lehets¢gess¢ vÀlik ez az ÀtalakulÀs. Elv¢gre az ÃtitÀrsnûmmel is napi politikai esem¢nyeket vitattam meg a rep¡lûn, s ezt a t¢mÀt mindig megvitatnÀ, bÀrki legyen is a
szomsz¢dja a g¢pen. Nem volt sz¡ks¢g¡nk àlÀbjegyzetekreÊ vagy hÀtt¢r-informÀciÂkra. HasonlÂk¢ppen, ha holnap a f´ldkereks¢g bÀrmelyik egyetem¢n Heidegger àfordulatÀtÊ hozom szÂba, nem lesz sz¡ks¢g semmif¢le hÀtt¢r-informÀciÂra. Ebbûl pedig
levonhatjuk az elûzetes k´vetkeztet¢st, hogy az univerzÀlis besz¢dmÂdok Àltal nyÃjtott
otthon ä akÀr funkcionÀlis, akÀr transzfunkcionÀlis ä az idûben (¢s nem a t¢rben) talÀlhatÂ. ögy vesz¡nk r¢szt benne ä ha r¢szt vesz¡nk egyÀltalÀn ä, hogy hÀtrahagyjuk
¢rz¢ki tapasztalatainkat, melyek otthonunkat a t¢rben helyezik el. A f¢lre¢rt¢sek elker¡l¢se v¢gett: most nem csupÀn a habermasi univerzÀlis besz¢dmÂdnak a t¢nyekkel
ellentmondÀsban ÀllÂ eszm¢ny¢re gondolok, hanem az univerzÀlis kommunikÀciÂ
mindenf¢le empirikus vÀltozatÀra. Az univerzÀlis kommunikÀciÂ ilyen ´sszef¡gg¢s¢ben nem tulajdonÁtok semmif¢le (pozitÁv vagy negatÁv) ¢rt¢ket az àuniverzalitÀsnakÊ.
Minden kommunikÀciÂt Ágy hÁvok, amely elvonatkoztat a r¢sztvevûk ¢rz¢ki-t¢rbeli otthon¢lm¢ny¢tûl, s amely valamif¢le k´z´mb´s, semleges, semmilyen otthonhoz nem
tartozÂ t¢rben jÀtszÂdik le (p¢ldÀul egy rep¡lûg¢pen vagy szÀllodÀban), de m¢gis van
idûbeli otthona: az abszolÃt jelen idû.
Mi¢rt mondom hÀt, hogy az ÃtitÀrsnûm k¢t lÀbon jÀrÂ paradoxon ä jÂllehet nem
sz´rnyeteg? T´red¢kes besz¢dmÂdom ugyanis nem ezt sugallja. Ha f´ltessz¡k, hogy
a t¢rbeli otthon¢lm¢ny Àtadta hely¢t az idûbelinek, semmif¢le ellentmondÀst nem talÀlunk a k´z¢pkorÃ h´lgy szem¢lyis¢g¢ben. Ott ¢l û a sehol ¢s a mindenhol elvont
ter¢ben, ¢s sz¡ks¢gk¢ppen az ¢rz¢ki tapasztalatai is elvontak. MagÀnyos h´lgyrûl van
szÂ, se f¢rje, se gyereke ä legfeljebb egy szeretû valamelyik szÀllodai szobÀban. Mindez
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azonban kev¢s ahhoz, hogy otthona legyen ä azt a macskÀja teremti meg. KÀrpÂtlÀsul
hatÀrozott idûbeli otthon¢lm¢ny jut neki osztÀlyr¢sz¡l, ¢s gondolatait gyakorlatilag
bÀrkivel k¢pes k´z´lni. ¹t nyelven besz¢l, bÀr lehet, hogy gyerekmondÂkÀt egyet sem
ismer. Persze ne feledj¡k: gyereke nincs, s m¢g ha volna is, a gyerekek mÀr nem g¡gy´gnek mondÂkÀkat abban az idûdimenziÂban ¢s elvont t¢rben, amely ÃtitÀrsnûm
sajÀtja. Az ÃtitÀrsnûm ¢lete paradoxonnal szolgÀlt, amikor azt mondta: ott az otthona,
ahol a macskÀja lakik. Nem azt felelte a k¢rd¢semre, hogy àotthonom a nagyvilÀgÊ,
sem azt, hogy àaz otthonom a munkahelyemÊ vagy hogy àotthonom a jelenÊ. Nem.
Azt mondta, àott az otthonom, ahol a macskÀm lakikÊ, vagyis ahol egy igazi ¢lûl¢ny,
egy valÂsÀgos otthonteremtû ¢l. Az Àllat teremti meg az ember otthonÀt. Ez a jelens¢g,
tÃl a nosztalgiÀn, k¢ts¢gkÁv¡l az àotthonÊ fogalmÀnak dekonstrukciÂja, ugyanakkor
regresszÁv l¢p¢snek is tünik: vissza a macskÀhoz. Valaki b¡szk¢n ¢l az abszolÃt jelen
idû ¢rz¢ketlen vilÀgÀban, s egyidejüleg vÀgyÂdik a test animÀlis melege, a falka utÀn
ä ez a kettû egy¡tt alkotja a paradoxont.
Hadd prÂbÀljam meg elk¢pzelni, mi is t´rt¢nt azÂta a vend¢glûssel meg az ÃtitÀrsnûmmel. A vend¢glût, gondolom, ma mÀr megv¢n¡lt barÀtom fia vezeti, de az ´reg
m¢g be-besegÁt, ¢s az eb¢d meg a vacsora k´z´tt ki¡l kis sz¢k¢re a Campo dei Fiorira,
¢s eldiskurÀl a jÀrÂkelûkkel. A k´z¢pkorÃ ¡zletasszonyt talÀlkozÀsunk Âta korengedm¢nnyel nyugdÁjaztÀk, ¢s most sajÀt gy´kereinek kutatÀsÀval t´lti az idej¢t. Ez¢rt aztÀn
megint csak utazgat: felkeres n¢hÀny falucskÀt RomÀniÀban (ahol nem besz¢li a nyelvet), sz¡let¢si ¢s halotti anyak´nyvekben kurkÀszik a pl¢bÀniÀkon, hogy rÀbukkanjon
valamire ä esetleg csupÀn egy papÁrdarabkÀra a d¢dapja nev¢vel ä, csak hogy kibÀnyÀssza, honnan is szÀrmazik tulajdonk¢ppen.
Eddig k¢t egyszerü ideÀltÁpus p¢ldÀjÀn mutattam be a k¢t legjellemzûbb otthon¢lm¢nyt: a t¢rbelit, illetve az idûbelit. Rem¢lem, siker¡lt hÀrom dolgot tisztÀznom. Elûsz´r is: ÀltalÀnos tendencia, hogy a t¢rhez k´tûdû otthon¢lm¢ny idûh´z k´tûdûv¢ vÀlik. MÀsodszor: minden otthon¢lm¢ny ä a konzervatÁv ¢letformÀkat is bele¢rtve ä a
kontingenciÀval vÁv t´bb¢-kev¢sb¢ sikeres csatÀt; k´vetkez¢sk¢ppen a tisztÀn t¢rbeli
otthon¢lm¢ny (n¢hÀny eldugott helyet nem szÀmÁtva) mÀra lehetetlenn¢ vÀlt. Harmadszor: a tisztÀn idûbeli otthon¢lm¢ny hatÀreset, teljes elvonatkoztatÀst k´vetel meg
az ¢rz¢ki/¢rzelmi vilÀgtÂl, ¢s Ágy hozza l¢tre ä sajÀt (lÀtszÂlagos) ellent¢tek¢ppen ä a
testmelegbe, a hÃs-v¢r testv¢ris¢gbe ¢s az Àllatias testis¢gbe valÂ visszas¡llyed¢st. A
r¢ges-r¢gi figyelmeztet¢st, amely kimondja, hogy a civilizÀciÂ barbarizmust sz¡l, nem
Àrt megszÁvlelni. CsupÀn egy dolgot kell kik´tni: az idûbeli otthon¢lm¢ny visszavÀltozÀsa a t¢rbeli otthon valaha oly ismerûs vilÀgÀvÀ nem minden esetben jelent regressziÂt.
3
R´viden leÁrtam tehÀt az otthon¢lm¢ny k¢t ideÀltÁpusÀt, k´vetkezz¢k most a harmadik. L¢tezik egy toposz, egy metaforikus hely, amelyet a modernek elkezdtek àmagas
kultÃrÀnakÊ hÁvni ä a magam r¢sz¢rûl jobban szeretem Hegel elnevez¢s¢t, ¢s az abszolÃt szellem terr¢numÀrÂl fogok besz¢lni. A filozÂfia: honvÀgy ä mondta Novalis.
Amikor az idûbeli otthon¢lm¢ny veszÁt az intenzitÀsÀbÂl, az ember m¢g mindig otthonra lelhet àodaf´ntÊ, a müv¢szet, a vallÀs ¢s a filozÂfia magas r¢giÂiban. Amikor
embert Árok, EurÂpa lakÂira gondolok; ugyanis ez a àharmadik otthonÊ ä ha szabad
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Ágy neveznem ä elsûsorban az eurÂpai ember lakhelye. Sosem volt jellemzû mondjuk
az ¢szak-amerikai modernitÀsra. A vallÀs p¢ldÀul ott tovÀbbra is a t¢rbeli otthon¢lm¢nyhez tartozik, illetve a vallÀsi k´z´ss¢g cipelte a hÀtÀn kulturÀlis poggyÀszk¢nt ä
bÀrhovÀ vezetett is a k´z´ss¢g Ãtja. A pragmatizmus formÀjÀt ´ltû filozÂfia csak az
egyik szereplûje a politikai t¢rnek (k¢ts¢gkÁv¡l nagyszerü szereplû), mÁg a müv¢szet
(az EurÂpÀhoz k´tûdû müv¢szek alkotÀsait kiv¢ve) m¢lyen a mindennapok ter¢be
ÀgyazÂdott. M¢g ha jÂ filozÂfiÀt, szÁnvonalas müv¢szetet talÀltak is, az ¢szak-amerikaiaknak akkor se jutott esz¡kbe, hogy valÂsÀgos otthonukat àodaf´ntÊ, az abszolÃt szellem birodalmÀban keress¢k. Az amerikai egyetemista k´nnyü szÁvvel kiÀltozhatja,
hogy àle a nyugati kultÃrÀval!Ê, hiszen amit ilyenformÀn szÀmüzne, soha nem volt az
otthona. Vajon az eurÂpaiaknak m¢g ma is otthonuk ez a kultÃra?
A modernitÀs hajnalÀn a hÀromf¢le otthon (a t¢rbeli, az idûbeli ¢s az abszolÃt szellem¢) m¢g elhanyagolhatÂ tÀvolsÀgra volt csak egymÀstÂl. Ha valaki az abszolÃt szellem vilÀgÀban lakott is, az¢rt m¢gis a jelenben lakozott (vagy a jelen mÃltjÀban, illetve
j´vûj¢ben), de nem Àm az elvont, ¢rz¢ki szempontbÂl ¡res jelenben ä ugyanis az ember
m¢g mindig erûsen k´tûd´tt t¢rbeli otthonÀhoz. Az àidû-t¢r utazÀsÊ azonban hamarosan megkezdûd´tt. Az eurÂpaiak hozzÀfogtak a v¢g n¢lk¡li mÃltba ÀsÀshoz, majd
Ãtra keltek, ¢s megkezdt¢k hasonlÂk¢ppen soha v¢get nem ¢rû expedÁciÂikat a f´ld
legtÀvolabbi cs¡cskeibe. Az eurÂpai magas kultÃra egyetlen ¢vszÀzad alatt mindenevûv¢ vÀlt; mÀra pedig a magas ¢s az alacsony kultÃra k´z´tti vÀlasztÂvonal is elkezdett
repedezni. Semmi sem szÀmÁt Ázl¢stelennek, minden m¢ltÂ az ¢rtelmez¢sre. Az eurÂpai kultÃrÀban a hermeneutika vÀlt uralkodÂvÀ, f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a vÀllalkozÀst
a megfelelû n¢vvel illetik-e. A hermeneutika a kulturÀlis v¢rÀt´mleszt¢s feladatÀt lÀtja
el. A modernek jelent¢st tulajdonÁtanak ´r´meiknek ¢s szenved¢seiknek, mÀs szÂval:
kulturÀlis szempontbÂl oly mÂdon tartjÀk ¢letben sajÀt magukat, hogy sz¡ntelen¡l
magukba szÁvjÀk ¢s feldolgozzÀk azt a szellemi tÀplÀl¢kot, mely vagy a mÃltban, vagy
a jelenben k¢sz¡lt ä de mindenk¢pp egy idegen vilÀgban.
Az eurÂpai modernek harmadik otthona, az abszolÃt szellem ¢rz¢kileg igencsak
telÁtve van, mi t´bb, ¢pp ez az ¢rz¢ki telÁtetts¢g az egyik legnagyobb vonzereje. A valÂ
vilÀggal t´rt¢nt talÀlkozÀsok felid¢z¢s¢ben mindig ott munkÀl egy csipetnyi nosztalgia:
szeretn¢nk visszat¢rni. A hamisÁtatlan modern nosztalgia azonban nem az anyam¢hbe
valÂ visszat¢r¢s vÀgya, ez a nosztalgia ugyanazt szeretn¢ ÃjbÂl Àt¢lni, de mÀsk¢nt. A vÀgy
pontos ism¢tlûd¢se mÀr nem el¢gÁt ki; minden ism¢tl¢snek megism¢telhetetlennek
kell lennie. Ez nem egyszerüen az Ãj keres¢se, hanem az Ãj keres¢se az ismerûs dolgokon bel¡l. A t´bbi k´z´tt ez a motivÀciÂ vezette a moderneket egyre inkÀbb a mÃlthoz ä mik´zben az Ãjat kerest¢k. Az ûsi sz´vegek valamennyi Ãj interpretÀciÂja a megism¢telhetetlen ism¢tl¢s utÀni vÀgy kiel¢gÁt¢se. Ugyanezt a kiel¢g¡l¢st szolgÀljÀk az
Ãgynevezett àid¢zetekÊ az irodalomban, a zen¢ben ¢s a k¢pzûmüv¢szetben. °s ez csak
a j¢ghegy csÃcsa, mivel az ÃjdonsÀg ¢s az ismerûss¢g ¢rz¢ki ¢lm¢nyeinek elegyÁt¢se
utÀni vÀgy ott van (m¢g ha banÀlis ¢s f´ldh´zragadt mÂdon is) a t´megturizmusban
r¢szt vevû milliÂkban, akik f¢nyk¢peznek ¢s eml¢ktÀrgyakat vÀsÀrolnak ´ssze, mÁg
egyik helyrûl a mÀsikra utaznak.
Az eurÂpai modernek harmadik otthona, az abszolÃt szellem nemcsak ¢rz¢ki kiel¢g¡l¢st nyÃjt, hanem a megismer¢s szÀmÀra is hasznos. A dolgok, a magas müv¢szethez tartozÂ egyes müvek tartalma igen gazdag. A jelent¢sbeli gazdagsÀg nem ontolÂgiai tulajdonsÀg, m¢g kev¢sb¢ mondhatjuk ontolÂgiai ÀllandÂnak, ¢s nem is f¡gg
a szubjektÁv Át¢lettûl. Az ¢rtelmezhetûs¢g sokf¢les¢ge, tovÀbbÀ az egyes ¢rtelmez¢sek
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egzisztenciÀlis sÃlya egy¡ttesen hozza l¢tre ezt a gazdagsÀgot. Ha ezer ¢rtelmez¢s utÀn
egy mü ezeregyedik ¢rtelmez¢se is k¢pes valami Ãjat mondani, akkor a mü telÁtve van
gazdag tartalommal, viszont ha mÀr hÀrom ¢rtelmez¢s utÀn is siker¡l megcs´m´rleni
egy alkotÀstÂl, akkor az tartalmilag meglehetûsen sovÀny. Az eurÂpaiak harmadik otthonÀt olyan müvek alkotjÀk, melyeket sok szÀz ¢ve ¢rtelmeznek a hermeneutikai cs´m´r legcsek¢lyebb vesz¢lye n¢lk¡l. Azonban ezen müvek ´sszess¢ge mÀr kev¢s ahhoz,
hogy csillapÁtsa az ÃjdonsÀg ¢s az ism¢tl¢s irÀnti ¢hs¢get. A kereslet kiel¢gÁt¢s¢re mindenevû kultÃrÀnk sutba veti normÀit, ¢s a hermeneutikai szüzf´ldnek szÀmÁtÂ müvekre veti magÀt, olyan alkotÀsokra, amelyeket eddig àjelent¢shordozÂk¢ntÊ nem tartottak ¢rtelmez¢sre m¢ltÂnak.
A modern hermeneutikai gyakorlat ä a dekonstrukciÂt is bele¢rtve ä k¡l´nleges,
posztmodern ¢rtelmez¢sekkel ¢l. Ugyanakkor minden egyes interpretÀciÂ ä m¢g a
legspontÀnabb ¢s legegy¡gyübb is ä megismerû/Át¢letalkotÂ munka a sz´veggel. Ne
feledj¡k, hogy ez a bizonyos harmadik otthon: modern, s hogy elsûsorban az eurÂpaiak metafizikai ig¢nyeinek tesz eleget. Nem magÀnter¡letrûl van szÂ: bÀrki bek´lt´zhet ide, vagyis ebben az ¢rtelemben ez az otthon egyenesen kozmopolita. A àmindenki bek´lt´zhetÊ kifejez¢s egyszerre vonatkozik a müvekre, melyeket az otthon magÀba foglal, ¢s a lÀtogatÂkra, akik nosztalgiÀbÂl, a jelent¢st keresve l¢pik Àt k¡sz´b¢t.
Az elûzû mondatban egy¢bk¢nt meg is fordÁthattam volna a sorrendet, hiszen alapjÀban v¢ve a lÀtogatÂk d´ntik el (persze nem talÀlomra vagy ¢sz n¢lk¡l), mely müveket
bocsÀtjÀk be a harmadik otthon ter¡let¢re. Tudjuk, hogy kezdetben csak n¢hÀny alkotÀs r¢szes¡lt ebben a megbecs¡l¢sben, mÁg ma szinte mindegyik. Eleinte kevesen
laktÀk az otthont, de k¢sûbb a szÀmuk n´vekedni kezdett. MÀra ezt az ä eredetileg
eurÂpai ä harmadik otthont a legk¡l´nf¢l¢bb kulturÀlis hÀtt¢rbûl ¢rkezû milliÂk keresik fel. A kultÃrkritikusok, Nietzsch¢tûl AdornÂig, megjÂsoltÀk, hogy a harmadik
otthon ´ssze fog roskadni a tÃl sok bÃtor ¢s a tÃl sok lÀtogatÂ sÃlya alatt. Aggodalmuk
nem volt alaptalan.
Hadd t¢rjek vissza ahhoz a gondolatsorhoz, melyet tÃl hamar tettem f¢lre. Az àotthon¢lm¢nyÊ k¢t eleme, az ¢rz¢ki benyomÀsok felfokozott ¢s telÁtett hatÀsa ¢s a reflexiÂk, ¢rtelmez¢sek intenzÁvv¢ vÀlÀsa egyformÀn fontos ´sszetevûje Ãj, roppant modern hÀztartÀsunknak. Ha az ¢rz¢ki tapasztalatok egyetlen forrÀsa az ismerûss¢g ¢rz¢se, maga az ¢lm¢ny reflektÀlatlan maradhat (mint amikor gyerekkorunkban n¢pdalt hallgatunk). EzutÀn persze nem besz¢lhet¡nk a àharmadik otthonÊ valÂdi ¢lm¢ny¢rûl, mert ott reked¡nk az elsû, t¢rbeli otthonunkban. MÀsfelûl ha az ismerûss¢g
¢rz¢se kizÀrÂlag a reflexiÂk szintj¢n jelenik meg, akkor nem a harmadik, hanem a
mÀsodik (idûbeli) otthonunkban vagyunk. P¢ldÀul a vilÀgon mindenki hozzÀszÂl Salman Rushdie eset¢hez, Ágy hÀt mi is elolvasunk legalÀbb egypÀr oldalt a vitatott reg¢nybûl, ¢s csatlakozunk a vitÀhoz. Az ismerûss¢g ¢rz¢s¢t a napilapokbÂl merÁtj¡k,
meg az eg¢sz t´rt¢net ismeret¢bûl. A k´zvetlen ¢rz¢ki tapasztalatok mennyis¢ge a nullÀhoz konvergÀl, mÁg a diskurzus tere magÀba foglalja mindazokat, akik gondolkodva
¢lnek az abszolÃt jelenben.
Az eurÂpai modernitÀs harmadik otthonÀban mindenesetre csak Ãgy lehet ¢lni,
hogy az ember sz¡ntelen¡l hasznÀlja Át¢lû- ¢s gondolkodÂk¢pess¢g¢t. Az otthon mindenkor emberi ¢lûhely, kapcsolatok, k´tel¢kek finom hÀlÂzata, egyfajta k´z´ss¢g. Otthon magyarÀzkodÀs, àlÀbjegyzetekÊ n¢lk¡l besz¢lgethet¡nk, ennek persze az a felt¢tele, hogy legyen is valaki, aki meg¢rti, amit mondunk. S ha a mÀsikat n¢hÀny szÂbÂl,
gesztusbÂl, utalÀsbÂl is meg lehet ¢rteni, azzal mÀr elûre tudatos, k´z´s hÀtteret felt¢-
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telez¡nk. K¢pzelj¡k el, hogy valaki tÁz szem¢lynek tÁz k¡l´nb´zû filozÂfiai k´tetet ad
elolvasÀsra, hozzÀt¢ve, hogy mindegyik mübûl csupÀn egyetlen p¢ldÀny maradt f´nn,
viszont ezt a p¢ldÀnyt elolvasÀs utÀn halad¢ktalanul el kell ¢getni. K¢pzelj¡k hozzÀ
m¢g azt is, hogy mind a tÁz szem¢ly beleszeret a k´nyvbe, amelyet k¢zbe kapott (vagyis
m¢ly filozÂfiai ¢lm¢nyben r¢szes¡l). Ezt az ¢lm¢nyt valamennyien a àmilyen csodÀlatos!Ê kiÀltÀssal juttatjÀk kifejez¢sre ä a k´nyvrûl azonban nem szÀmolnak be, a szerzû
gondolatmenet¢t sem ismertetik sajÀt ¢rtelmez¢s¡kben. Most nemigen ÀllÁthatjuk,
hogy ezek tÁzen k´z´s otthonban laknak, pedig mind az abszolÃt szellem fels¢gter¡let¢n r¢szes¡ltek ¢lm¢nyben.
Az abszolÃt szellem akkor t´ltheti be a harmadik otthon szerep¢t, ha a benne lakÂknak van valamif¢le k´z´s ¢lm¢ny¡k. Shakespeare müvei p¢ldÀul egyetlen vilÀgba
forrasztanak mindenkit, aki valaha is a Shakespeare-darabok vilÀgÀban ¢lt. Minden
Shakespeare-rajongÂnak mÀs ¢s mÀs ¢lm¢nye van (sût: mÀs ¢s mÀs ¢lm¢nyei vannak)
a müvekrûl. De ez akkor is igaz volna ä bÀr jÂval egyszerübb szinten ä, ha ugyanezek
a szem¢lyek a csalogÀny dalÀnak ¢des ¢lm¢ny¢rûl szÀmolnÀnak be. Mindenesetre
azok, akik Shakespeare vilÀgÀban ¢lnek, utalÀsok ¢s àlÀbjegyzetekÊ n¢lk¡l meg¢rtik
egymÀst. Egyetlen mondat id¢z¢s¢vel is k¢pesek asszociÀciÂs lÀncok elindÁtÀsÀra, mi
t´bb, olyan Shakespeare-id¢zet segÁts¢g¢vel is k¢pesek szerelmet vallani, amelyben
egy Àrva hang sincs a szerelemrûl.
A harmadik otthon is olyan, mint a mÀsik kettû: meg kell osztani a t´bbiekkel. A
lÀtogatÂk szÀmÀra ugyanis ä ¢s itt mindenki lÀtogatÂnak szÀmÁt, aki nem müv¢sz, filozÂfus vagy teolÂgus ä ez az otthon olyan hely, amelybe vÀgynak visszat¢rni ¢s vissza
is t¢rnek, hogy megism¢tlûdj¢k vel¡k a megism¢telhetetlen ¢lm¢ny. Itt Àt¢lt ¢lm¢nyrûl
van szÂ, amely, mint minden Àt¢lt ¢lm¢ny, ott ¢l az eml¢kezetben is. Az eml¢ket mÀsok
tÀrsasÀgÀban kell felid¢zni, m¢g akkor is, ha magÀt az ¢lm¢nyt nem k´z´sen ¢lt¡k Àt.
A lÀtogatÂk k´z´sen keresik fel Ãjra a harmadik otthont, ¢s gondolataikban, megbesz¢l¢seikben ¢letben tartjÀk ennek az otthonnak a k¢p¢t. Amit korÀbban magas kultÃrÀnak hÁvtunk, az nem egyszerüen a n¢hÀny eurÂpai Àltal piedesztÀlra emelt müvek
v¢g´sszege ä magÀba foglalja az emberek ¢rzelmi ¢s besz¢dmÂdbeli viszonyait, mely
viszonyok k´zvetÁt¢se az abszolÃt szellem vilÀgÀban, e vilÀg Àltal t´rt¢nik.
A kitalÀlt t´rt¢net a tÁz emberrûl, akik egy bûkezü kÁs¢rletezûtûl tÁz k¡l´nb´zû filozÂfiai remekmüvet kapnak sajÀt szÂrakozÀsukra ¢s ¢p¡l¢s¡kre, nem parÂdia, egyszerüen csak megmagyarÀzza a puszta t¢nyeket. Mindenevû kultÃrÀnkban, amely mÀr
az eg¢sz mÃltat magÀba szÁvta, amelyben mÀr nincsenek kiv¢telezett müvek, korok
vagy sz´vegek, a k´z´s otthonok, az abszolÃt szellem k¡l´nb´zû szintjei minivilÀgokra
hullottak sz¢t ä vagy ha Ãgy jobban tetszik, k¡l´nb´zû mini besz¢dmÂdokra. Ha tÁz,
hasonlÂ kulturÀlis ¢rdeklûd¢sü ember j´n ´ssze, biztosak lehet¡nk benne, hogy k¢t
olyat se leln¢nk k´zt¡k, akiknek k´z´s müv¢szi, vallÀsi vagy filozÂfiai ¢lm¢ny¡k volna.
Az elsû talÀn ezt mondanÀ: olvastam ezt ¢s ezt a k´nyvet, hÀt gy´ny´rü volt; a mÀsodik
ezt: hallottam ezt ¢s ezt a hangversenyt, az is gy´ny´rü volt; a harmadik is hangversenyen jÀrt (nem kev¢sb¢ volt csodÀlatos az elûadÀs) ¢s Ágy tovÀbb. Senkinek sem jut
esz¢be, hogy az ¢lm¢nyt meg is lehetne osztani: nem hoznak l¢tre kulturÀlis besz¢dmÂdot, ¢s ez nem is lehets¢ges. MÀrpedig ha ez Ágy van, akkor a szem¢lyes ¢lm¢ny is
el fog halvÀnyulni, de ha nem halvÀnyul is el, nem fog l¢trehozni lakhatÂ otthont.
K´nnyebb egy macskÀt rÀvenni, hogy meghallgassa kedvenc zen¢nket, mint ugyanezt
a zen¢t embertÀrsunkkal v¢gighallgattatni.
Az abszolÃt szellem l¢nyege, Ágy Hegel, a mÃlt felid¢z¢se. Az ember felid¢zi a mÃltat,
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amelyre nem eml¢kszik. Ez az ¢rtelmezûk feladata. Ha azonban nincsenek mÀr kit¡ntetett, k´zismert sz´vegek, amelyeket a legt´bb ¢rtelmezû megprÂbÀl megfejteni, a
mÃlt is mini¢rtelmez¢sek sorozatÀvÀ hullik sz¢t. Az egyik ember is felid¢z egyfajta mÃltat, a mÀsik is egy mÀsikat, s nincsen k´z´tt¡k ÀtjÀrÀs.
Mindegyik mini besz¢dmÂd a Campo dei Fiorira eml¢keztet. Ha megk¢rdez¡nk
valakit, hol talÀljuk a Porta PiÀt, ezt a vÀlaszt kapjuk: àsajnos a Porta Pia nem az ¢n
asztalomÊ; àengem a Porta Pia nem ¢rdekelÊ. Esetleg nagylelküen hozzÀteszik a vÀlaszhoz: àInkÀbb olyasvalakit kellene megk¢rdezni, aki ott is lakik, az biztosan tudja.Ê
De ezt a vÀlaszt is el lehet k¢pzelni, hogy àa Porta Pia: ellens¢g!Ê.
Ugyanaz a mini besz¢dmÂd persze ÃtitÀrsnûmre is eml¢keztet. Hiszen minden¡tt
a vilÀgon talÀlni olyan szem¢lyeket, akikkel van k´z´s sajÀtossÀgunk. Erre Bombayban, SzingapÃrban, OslÂban ¢s Liechtensteinben is jÂ az es¢ly. A mindenevû kultÃrÀban azonban m¢g a k´z´s kis szellemi tisztÀs lakÂi is alig kommunikÀlnak, hiszen
tÁz ember minden bizonnyal tÁz k¡l´nb´zû k´nyvet olvas, szÀz ember meg szÀzat. OlvasmÀnyaikat ¢s gondolataikat szinkronizÀlni kell, sût mÀr szinkronizÀlva is vannak.
K¡l´nf¢le hatalmak gondoskodnak a megfelelû szinkronrÂl. K´z¡l¡k a k¢t legerûsebb: egyr¢szt a t´rt¢nelmi esem¢nyek, melyek szinte egy csapÀsra vÀltoztatjÀk meg
az emberek vilÀgfelfogÀsÀt, mÀsr¢szt a divat. BÀr egy igazi mindenevû kultÃra nem
¢ri be a szellemi alap¢lelmiszerekkel, m¢gis, a harmadik otthon ¢ttermeiben az ¢tlap
rendszerint a dernier cri, az abszolÃt jelen idû megszokott fogÀsaibÂl Àll. J´vûre majd
Ãj ¢tlapot nyomtatnak. Az aktuÀlis ¢rtelmez¢s tekint¢lyt ad annak a sok ûsr¢gi sz´vegnek. Vagyis megint csak Ãgy tünik, hogy az abszolÃt jelen idûben vagyunk otthon.
4
A demokrÀcia m¢ltÂ a modernitÀs ànegyedik otthonÀnakÊ szerep¢re. MÁg a harmadik
otthon EurÂpÀban ¢p¡lt f´l, addig a negyedik °szak-AmerikÀban. A t´rt¢net f´lderÁt¢s¢hez az öjvilÀg valÂban ideÀltÁpusnak tünik, a t´rt¢neti pontossÀggal most nem is
kell t´rûdn¡nk. Tegy¡k inkÀbb fel ezt az egyszerü k¢rd¢st az Àtlagamerikainak: àOtthon ¢rzi magÀt egy/a demokrÀciÀban?Ê Vagy k¢rdezz¡nk inkÀbb Ágy: à¹n, aki demokrÀciÀban ¢l, otthon ¢rzi magÀt benne?Ê Nem arrÂl van persze szÂ, hogy valaki
otthon ¢rzi-e magÀt egy bizonyos demokrÀciÀban, hiszen ez nyilvÀnvalÂan lehets¢ges;
hanem arrÂl, hogy maguknak a demokratikus int¢zm¢nyeknek megvan-e az alapvetû
(elegendû) otthonteremtû k¢pess¢g¡k. Az Egyes¡lt çllamok alkotmÀnyos nemzet, az
alkotmÀnyos nemzet eszm¢j¢nek pedig EurÂpÀban is vannak szÂszÂlÂi. Az alkotmÀnyos nemzet nem mentes a nacionalizmustÂl ä m¢g Amerika sem (ott is sz¢les k´rben
ismerik a jelens¢get, ¢s a jingoism szÂval jel´lik). Igen Àm, de az alkotmÀnyos nemzetben l¢trej´vû otthon¢lm¢ny k¡l´nb´zik a jellegzetes eurÂpai nemzetÀllamban tapasztalhatÂtÂl. AmerikÀban sem k´z´s nyelv, sem uralkodÂ nemzeti kultÃra ¢s vallÀs nem
sz¡ks¢geltetik az intenzÁv otthon¢lm¢nyhez ä ellent¢tben, mondjuk, FranciaorszÀggal. S ami m¢g fontosabb: AmerikÀban nincs olyan k´z´s mÃlt, ami igazolnÀ a jelent.
A t´rt¢nelmi igazolÀs hiÀnya leegyszerüsÁti a mÃlthoz valÂ viszonyt. Az otthon alapja
az alkotmÀny, ¢s minden mÀs a t´rt¢nelem elûtti idûkh´z tartozik.
A demokratikus alkotmÀny annyira jelent otthont, amennyire hagyomÀnnyÀ vÀlik.
Csakhogy ez a hagyomÀny mÀsf¢le, mint amit Nagy KÀroly csÀszÀr meg a trubadÃrok
jelentenek a kulturÀlis, historizÀlt francia àotthontudatbanÊ. Ha a hagyomÀnyt az al-
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kotmÀny elfogadÀsÀtÂl szÀmÁtjuk (mÀs szÂval a t´rt¢net ab urbe condita kezdûdik), akkor a r¢gi ¢s Ãj k´z´tti egyensÃly eg¢szen mÀs lesz. Az alkotmÀny bÀrmikor mÂdosÁthatÂ, de sohasem fogjÀk elt´r´lni. Ha elt´r´ln¢k, az amerikaiak az otthonukat veszÁten¢k el. Ezzel szemben szÀmtalan francia alkotmÀnyt helyeztek mÀr hatÀlyon kÁv¡l,
¢s vezettek be helyette mÀsikat, majd megint egy Ãjabbat. Ettûl m¢g senkinek sem
jutott esz¢be megk¢rdûjelezni a francia nemzet l¢t¢t, FranciaorszÀg m¢g a francia
emigrÀnsoknak is otthona maradt.
Az amerikaiak otthonÀt a demokratikus int¢zm¢nyek alkotjÀk, nem csupÀn demokratikus mivoltuk miatt, hanem az¢rt, mert l¢t¡ket az alkotmÀny alapozza meg, mÀrpedig az alapt´rv¢ny az amerikaiak ´nazonossÀgÀnak legsz¢lesebb kerete. Ez a sz¢les
¢rtelemben vett azonossÀg nem felt¢tlen¡l elvont dolog. L¢tezik ugyanis a demokrÀcia¢lm¢ny, amely az amerikaiak szÀmÀra mindennapos tapasztalat. ¹nmagukat a bÁrÂsÀgi tÀrgyalÂteremben jÀtszÂdÂ szÁndarab r¢v¢n ¢rtik meg, a vÀd ¢s a v¢delem
´sszecsapÀsakor, meg amikor elhangzik az esk¡dtek egyhangÃlag hozott Át¢lete. Az
eszm¢nyi amerikaiban buzog a civil kurÀzsi, politikai meggyûzûd¢s¢t pedig az ÃjsÀgokbÂl merÁti, f¡ggetlen¡l az etnikai hÀtter¢tûl, az anyanyelv¢tûl, a helyi szokÀsoktÂl
vagy a kedvenc popegy¡ttes¢tûl. Ezek ¢rz¢kileg igencsak telÁtett ¢lm¢nyek, hiszen izgalommal, szenved¢ssel ¢s ´r´mmel jÀrnak, ¢s Ágy is eml¢keznek vissza rÀjuk. Ugyanakkor a gondolkodÀsnak is tÀpot adnak: a napi esem¢nyeket folytonosan megvitatjÀk.
Michelman egy Ázben kijelentette, hogy a demokrÀciÀt mindennap Ãjra ¢s Ãjra ki
kell vÁvni. K´zhely, de m¢lys¢gesen igaz. ValÂszÁnü azonban, hogy ugyanez a k´zhely
mÀsk¢pp szÂl AmerikÀban, mint EurÂpÀban, legalÀbbis egyelûre.
A minap egy barÀtom arra k¢rt, mes¢ljek neki amerikai ¢lm¢nyeimrûl. Neki is lÀttam, a barÀtom pedig kis idû mÃltÀn felkiÀltott: àDe hiszen ez tiszta Tocqueville!Ê ä
àHÀt persze ä mondtam neki ä, semmi sem vÀltozott Tocqueville Âta.Ê Ami persze
nem jelenti azt, hogy nem is t´rt¢nt semmi. Csakhogy az amerikai politikai esem¢nyek
nagyon hasonlÁtanak a premodern elûzm¢nyekre, p¢ldÀul a k´ztÀrsasÀgkori RÂmÀra.
Ez a stÁlus ¢les ellent¢tben Àll az egyidejü eurÂpai t´rt¢nelmi vÀltozÀsokkal: mÁg EurÂpa a t´rt¢nelmet ¢lte Àt, Amerika mÀr a t´rt¢nelem utÀni korba l¢pett. Kiv¢telk¢nt
a k¢t vilÀghÀborÃt lehet emlÁteni, mint k¢t olyan idûszakot, amikor Amerika k´zvetlen
politikai kapcsolatba l¢pett az eurÂpai ¢s az Àzsiai t´rt¢nelemmel.
AmerikÀban semmi sem vÀltozott; a demokrÀciÀt nap mint nap ki kell vÁvni. VirÀgzott az erûszak, a tÀrsadalom a modernitÀs ingÀjÀt egy irÀnyba l´kte, mÀr-mÀr az ´npusztÁtÀs hatÀrÀig; k¢sûbb az inga visszafel¢ lend¡lt, ¢s r´vid idûre helyreÀllt az egyensÃly. Az utolsÂ k¢tszÀz ¢vben azt a vilÀgot ismert¡k meg mük´d¢s k´zben AmerikÀban,
amelynek l¢trej´tt¢t Hegel lÀtta a francia forradalom apokalipszisa utÀn. A tagadÀs
szerves r¢sze a rendszernek. EgyÃttal a Sittlichkeit rendszer¢nek is nevezhetj¡k, azzal
a fenntartÀssal, hogy ebbûl a Sittlichkeitbûl hiÀnyzik a harmadik (eurÂpai) otthon. Emiatt tartjÀk a t´bbs¢get ä mÀr ameddig megtartja a t´bbs¢g¢t ä etikai tekint¢lynek. Az
egyet¢rt¢s szÀmÁt ¢rt¢knek, nem a v¢lem¢nyk¡l´nbs¢g, akÀrcsak a modern kor elûtti
idûkben.
A demokratikus alkotmÀny olyan otthon, amelyet nem lehet csigahÀzk¢nt a hÀtunkon hordani. Az otthonl¢t alapja a h¢tk´znapok gyakorlata, a mindennapos azonosulÀs. E tekintetben a negyedik otthon is t¢rbeli, akÀrcsak az elsû. Az ÂriÀsira n´vesztett
Campo dei Fiori is jelk¢pezhetn¢ ä csakhogy egy ÂriÀsi Campo mÀr nem a rÂmai Campo. A rÂmai t¢ren minden arc ismerûs, mÁg megn´vesztett hasonmÀsÀban mindenki
t´k¢letesen magÀnyos volna, hacsak nem osztanÀk meg kis hÀztÀjik: az alulrÂl j´vû
mozgalmak, lobbyk, k´z´ss¢gek.
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Mivel a demokratikus alkotmÀnyt minden pillanatban erûsÁteni kell, nem tÃlzÀs azt
ÀllÁtani, hogy aki ebben az otthonban ¢l, az voltak¢pp az abszolÃt jelen idû lakÂja. Hiszen minden mÃlt a jelen mÃltja, ¢s minden j´vû a jelen j´vûje. TalÀn ez a fejlem¢ny
a normÀlishoz valÂ visszat¢r¢s jele. Az eurÂpaiak mintegy k¢t ¢vszÀzadon Àt kerest¢k
otthonukat a t´rt¢nelemben. Benne ¢ltek sajÀt, nagy narratÁvjaikban, de ez a tendencia mÀra mintha lecsengett volna. Az amerikaiaknak sohasem volt sz¡ks¢g¡k a nagy
narratÁvra ä ebbûl a szempontbÂl inkÀbb az ath¢ni polgÀrokra vagy a k´ztÀrsasÀgkori
RÂma polgÀraira hasonlÁtottak. A t´bbi kÀrtyÀt azonban ma mÀr mÀsk¢ppen osztjÀk
ki. ýseinknek k´z´s, metafizikai otthonuk volt, ¢s egyenesen tartottak a sz¡let¢s¡kkor
kijel´lt v¢gzet¡k fel¢. Szorosan k´tûdtek csalÀdhoz, t´rzsh´z, etnikumhoz. A modern
ember viszont a kontingencia foglya, ennek szenvedi el, illetve ¢lvezi a k´vetkezm¢nyeit, mÁg az elûbb emlÁtett determinÀciÂkhoz nincs k´ze. Amit azonban nem kapunk
meg sz¡let¢skor, m¢g el¢rhetj¡k vÀlasztÀs ÃtjÀn.
EmlÁtettem mÀr, hogy az amerikai demokrÀcia nevü ÂriÀs Campo dei Fiori a l¢trehozÀsa Âta mit se vÀltozott, bÀr esem¢nyekben a legkev¢sb¢ sem szük´lk´d´tt. AmerikÀban nemcsak az alkotmÀnyt mÂdosÁtottÀk, hanem sok egyebet is, ennek ellen¢re
a tÀrsadalom ma is ugyanazokkal a mÂdszerekkel kezeli az ´ssze¡tk´z¢seket. Az ÂriÀs
Campo mindig is sok kis CampÂra volt osztva, kisebb tÀborokra, k´z´ss¢gekre, nyomÀsgyakorlÂ csoportokra. Ezekben a csoportokban, e csoportok Àltal j´n l¢tre a folytonos visszahullÀs a barbarizmusba. A Nagy Campo konfliktusait l¢trehozÂ ¢s levez¢nylû kis otthonok per definitionem az univerzalitÀs ellen mük´dnek. SajÀt ¢rdekeik
vez¢rlik ûket, sajÀt ressentiment-juktÂl dagad a kebl¡k, ¢s mindenki mÀst gyanakvÀssal
szeml¢lnek. SajÀt tÀborukat az egy¢ni Ázl¢sek, v¢lem¢nyek elnyomÀsa ÃtjÀn mozgÂsÁtjÀk. ElhajlÂkat ¢s ellens¢geket kreÀlnak, az etnikai ¢s vallÀsi csoportokbÂl àfajokatÊ
faragnak. Elv¢gre mi sem egyszerübb, mint egy idegen fajt teremteni. Csak ki kell
figyelni egy mÀsik csoport n¢hÀny viselked¢sbeli sajÀtossÀgÀt, gesztusÀt, aztÀn visszataszÁtÂnak ¢s àszerves fejlûd¢s eredm¢ny¢nekÊ cÁmk¢zni ezeket, ¢s hipp-hopp, mÀr
k¢sz is van az Ãj faj. Az idegen vallÀsokon ¢s etnikai csoportokon kÁv¡l az elt¢rû bûrszÁn
is megfelel, sût ma, az amerikai demokrÀcia sürüj¢ben sokan m¢g a mÀsik nemet is
idegen fajnak tekintik.
EgyszÂval nem csupÀn Àtvitt ¢rtelemben igaz, ha egy amerikai azt mondja, otthon
van a demokrÀciÀban. A demokrÀcia mint olyan ÀltalÀban m¢g nem otthon, de egy
bizonyos demokrÀcia mÀr az lehet, ¢s polgÀraik, a jelen alapÁtÂ atyÀi ¢s anyÀi nap mint
nap Ãjra alapÁtjÀk. Ha l¢tezik ilyen otthon, akkor az t¢rbeli (hiszen senki sem cipelheti
a hÀtÀn) s egyben idûbeli is, amennyiben lakÂja az abszolÃt jelen idûben ¢l. Igen Àm,
de a demokratikus otthon m¢g nem biztosÁtja az antidemokratikus, esetleg a totalitÀrius gondolkodÀsmÂd megszün¢s¢t, ¢s nem gÀtolja meg a fizikai erûszakot mint a hatalomgyakorlÀs eszk´z¢t. A demokrÀcia vÁgan egy¡tt ¢l a fajgyül´lettel, s a kontingencia vilÀgÀban egy¡tt jÀr vele egy-egy visszazuhanÀs is a barbarizmusba. Aki gyÂgyÁrt
keres az intoleranciÀra, a szüklÀtÂk´rüs¢gre, az elûÁt¢letess¢gre ¢s az elvakult gyül´lk´d¢sre, annak a liberalizmust tudom ajÀnlani. Igaz, a liberalizmus nem teremt otthont ä nem otthon, àcsakÊ elv, meggyûzûd¢s, ÀllÀspont. Az ember bÀrmelyik otthonban lehet liberÀlis ä csak legyen otthona. A modernitÀs megfelelû politikai formÀja, a
demokrÀcia minden modern embernek otthont nyÃjt, liberÀlisnak ¢s a liberalizmus
ellens¢g¢nek egyarÀnt. EurÂpa ezen a ponton kezdhet el àamerikanizÀlÂdniÊ. Akkor
az eurÂpai demokrÀciÀk olyan ter¡letet alkotnak majd ä az ÂriÀsi, ÂvilÀgi Campo dei
Fiori ä, ahol a tolerancia ¢s az intolerancia k¡l´nf¢le, folyton vÀltozÂ erûi mindig mÀs-
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mÀs t¢t¢rt csapnak ´ssze. Elk¢pzelhetû, hogy e k¡zdelem egyik f¢l szÀmÀra sem nyerhetû. °s rem¢lhetû, hogy nem a gyül´let, a ressentiment ¢s az ellens¢gesked¢s arat diadalt az otthonunkban.
5
Amikor elkezdtem t´prengeni arrÂl, àhol az otthonunk?Ê, elûsz´r az otthon¢lm¢ny
minûs¢g¢t prÂbÀltam meg k´rbejÀrni. Besz¢ltem a t¢rbeli otthon¢lm¢ny ¢rz¢ki telÁtetts¢g¢rûl, ismerûs illatokrÂl, hangokrÂl, tÀrgyakrÂl. Ezeket eml¢kezet¡nkben hurcoljuk magunkkal, s hozzÀjuk t¢r¡nk mindig vissza. De ez t´bb¢ alig lehets¢ges.
A primer otthon¢lm¢ny emlÁtett jelens¢geinek forrÀsa mindennapi talÀlkozÀsunk
a tÀrgyakkal (bÃtorokkal, konyhafelszerel¢ssel, falikÀrpittal, gyerekjÀt¢kkal). MÁg EurÂpa Àt¢lte a premodernbûl a modern tÀrsadalmi rendbe t´rt¢nû drÀmai ¢s fÀjdalmas
ÀtalakulÀst, a mindennapi lakÂhely tÀrgyai biztosÁtottÀk az ÀllandÂsÀgot. Mialatt NapÂleon Grande Arm¢e-ja meghÂdÁtotta EurÂpÀt, majd visszavert¢k, ugyanaz a zsebÂra
´r´klûd´tt nagyapÀrÂl apÀra, apÀrÂl fiÃra. Nem csupÀn az angol birtokos nemess¢g
udvarhÀzÀt, hanem a francia paraszt kunyhÂjÀt is vÀltozatlanul ugyanazok a tÀrgyak
t´lt´tt¢k meg. Amikor a fiÃ hazat¢rt inas¢veinek vÀndorlÀsaibÂl, mindent a r¢gi hely¢n talÀlt, m¢g ha a tÀrgyak t´rt¢nelmi csillogÀsa megfakult is. °rdekes mÂdon min¢l
inkÀbb megÀllapodott a t´rt¢nelm¡nk, min¢l t´bb eurÂpai kezdett Ãj ¢letet az Ãj apokalipszis utÀn, annÀl lend¡letesebb t´rt¢nelmi vÀndorlÀsba fogtak mindennapi lakÂhely¡nk tÀrgyai. Amikor a fiÃ ma hazat¢r ÃjmÂdi vÀndor¢vei utÀn, akkor se fog felt¢tlen¡l rÀismerni gyerekkori lakhely¢re, ha jÂl eml¢kszik rÀ. A felismer¢st segÁtû jelek
mesters¢gesek: ilyen a f¢nyk¢p, a kiÀllÁtÀs, a mozi (gondoljunk a HEIMAT cÁmü n¢met
filmre) meg ÀltalÀban a sok nosztalgiautazÀs. Az ´kolÂgiai mozgalmak Àltal elszabadÁtott szenved¢lyeket lehetetlen csak racionÀlis megfontolÀsok alapjÀn meg¢rteni. A k´rnyezetv¢delem egyÃttal az otthon v¢delme is, az¢ a lakÂhely¢, ahovÀ m¢g vissza lehet
t¢rni.
àOtthon, ¢des otthonÊ ä hallhatjuk gyakran a mondÀst; de vajon ¢des-e m¢g
annyira, mint r¢gen? Az ismerûs illat az ¢gû hÃs szaga is lehet, az ismerûs mozdulat a
lecsapni k¢sz¡lû ´k´l, a szÁn meg a csukasz¡rke. Ott az otthon, ahol zokogtunk, de
senki sem figyelt rÀnk, ahol ¢hesek voltunk ¢s fÀztunk. Az otthon volt az a kis k´r,
amelyen senki sem t´rhetett Àt, a v¢gtelennek tetszû gyerekkor, a kijÀrat n¢lk¡li alagÃt. V¢g¡l is a tapasztalatainkat oly pontosan leÁrÂ f´ldi siralomv´lgy metaforÀja is ott
sz¡letett, ahol mindannyiunknak volt otthona. Minû szerencse, hogy ide nem kell
visszat¢rn¡nk, m¢g a pszichoanalitikusunk dÁvÀnyÀn sem. Megkaphatjuk a l¢tez¢s
k´nnyüs¢g¢t, a l¢tez¢s elviselhetetlen k´nnyüs¢g¢t. °ppÃgy, mint az AusztrÀliÀba tartÂ h´lgy a Boeing 747-es fed¢lzet¢n.
Hol az otthonunk? A t´bbes szÀm elsû szem¢ly jelenthet àminket, moderneketÊ vagy
àminket, moderneket a XX. szÀzad v¢g¢nÊ. Az àotthonl¢tÊ jelentheti a àt¢rbeli otthontÊ, de az àidûbeli otthontÊ is. Hadd fogalmazzam hÀt Ãjra a k¢rd¢st: àHol vagyunk
otthon mi, modern, XX. szÀzad v¢gi eurÂpaiak a t¢rben ¢s az idûben?Ê
A vÀlasz tautologikusnak lÀtszik: a modern eurÂpaiak EurÂpÀban, a XX. szÀzad v¢g¢n vannak otthon. De ez Ágy tÃlsÀgosan leegyszerüsÁtett k¢p. Az elmÃlt k¢tszÀz ¢vben
mindegyik jelentûs eurÂpai kultÃra vÀgyÂdÀsi ciklusokat ¢lt Àt: a mÀsik hely, a mÀsik
kor, az igazi otthon utÀni vÀgyÂdÀs¢t. A jellegzetes modern eurÂpai ember otthon¢l-
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m¢nye kettûss¢gek Àldozata; metafizikailag gy´k¢rtelen, a t´rt¢nelmi f´ldmozgÀsok
kibillentett¢k a hely¢bûl, ¢s el¢gedetlens¢g keserÁti meg. Az ismerûss¢get k´d´s ¢s idegen akadÀlyk¢nt ¢lte meg, mik´zben az ismeretlen az otthoniassÀg f¢ny¢ben, a b¢ke
¢s nyugalom szigetek¢nt tünt fel a szÀmÀra ä Rousseau-tÂl Gauguinen Àt eg¢szen a
n¢hÀny ¢vtizeddel ezelûtti harmadikvilÀg-pÀrti sÂvÀrgÂ romantikusokig. Az eurÂpai
ember szÀmÀra jellegzetes otthon¢lm¢ny volt, hogy nem ¢rezte magÀt otthon sajÀt
kontinens¢n. De az, hogy a k´zelmÃltban lassan v¢get ¢rt a nagy narratÁv, az eurÂpai
´ntudat e roppant fontos formÀjÀnak kora, jelzi, hogy fejlûd¢snek indult egy kev¢sb¢
drÀmai ¢s kev¢sb¢ k¢t¢rtelmü eurÂpai identitÀs. Ezzel egyidejüleg EurÂpa àamerikanizÀlÂdÀsÀnakÊ t¡netei is megszaporodtak.
A valÂdi (nemcsak fiktÁv) nagy narratÁv hullÀmai el¡ltek, de e narratÁv eredm¢nyei
mÀra hagyomÀnnyÀ vÀltak. Hadd gyüjtsek egybe n¢hÀnyat. Megvan a àharmadik otthonunkÊ, az abszolÃt szellem¢, ¢s ma is lakÂhely¡nk¡l vÀlaszthatjuk. Ez az otthon minden¡tt ¢s mindenkor befogad. A harmadik otthon egyes konkr¢t vilÀgait aligha hÁvhatjuk àeurÂpainakÊ, hiszen k¡l´nb´zû nemzeti kultÃrÀkhoz tartoznak. M¢gis, a harmadik otthonba valÂ bek´lt´z¢s (vagy legalÀbbis a lÀtogatÀs) folyamatosan fennÀllÂ
lehetûs¢ge beletartozik az eurÂpai ember ÀltalÀnos otthon¢lm¢ny¢be: voltak¢pp ez
alkotja ennek az otthon¢lm¢nynek a harmadik ¢s a negyedik dimenziÂjÀt ä mÁg mÀs
kultÃrÀkra, °szak-AmerikÀt is bele¢rtve, ez nem jellemzû. Ebbûl a n¢zûpontbÂl talÀn
meg is fordÁthatjuk az eredeti k¢rd¢st. Ahelyett, hogy azt k¢rdezn¢nk, àhol az otthonunk?Ê (mÀrmint nek¡nk, modern eurÂpaiaknak a XX. szÀzad v¢g¢n), k¢rdezz¡nk
Ágy: àKi szÀmÁt eurÂpainak a XX. szÀzad v¢g¢n?Ê A vÀlasz k´r¡lbel¡l Ágy hangozhat:
àEurÂpai az, aki a harmadik otthonban (az abszolÃt szellem¢ben) otthon van, vagy
legalÀbbis gyakran lÀtogatja.Ê Aligha kell hangsÃlyozni, hogy nemcsak ezek az emberek szÀmÁtanak eurÂpainak, m¢gis ûk azok, akik EurÂpÀbÂl otthont teremtenek. Sem
a K´z´s Piac, sem az EurÂpa Parlament nem k¢pes l¢trehozni EurÂpÀt ä a harmadik
otthon macskÀi annÀl inkÀbb.
A lakÂhely, a t¢r-idû kontinuum, a t´rzs ¢s a t´rzs istenei ä ezek alkottÀk a modernitÀs elûtti otthont. Ezt az otthont megûrizte ¢s olykor ÃjbÂl visszaÀllÁtja a harmadik
otthon, az eml¢k felid¢z¢s¢nek ¢lû mÃzeuma. Amint mÀr lÀttuk, a megûrz´tt premodern otthon¢lm¢ny adja a harmadik otthonban posztmodern ¢let¡nk harmadik ¢s
negyedik dimenziÂjÀt. A helyreÀllÁtÀsi tev¢kenys¢g eurÂpai talÀlmÀny. BÀr itt fogant
meg az Ãj Urbs gondolata, az igazi Urbs szüzf´ld´n ¢p¡lt fel. A dekonstrukciÂ minden
egyes l¢p¢se a megûrz¢s gesztusa volt. A mÃltat itt az abszolÃt jelenben ûrzik meg. Az
abszolÃt jelen idû pedig a demokrÀcia, amely Àtfogja a jelen mÃltjÀt ¢s j´vûj¢t is. A
harmadik otthon a jelenben ûrzi meg a mÃltat. Az olyan j´vû, amely a jelen j´vûj¢n
is tÃlnyÃlik, megszünt. A modern kor elûtti otthonban mindig ott volt a j´vû, mint a
hely, a t´rzs ¢s a t´rzs isteneinek a j´vûje. A nagy narratÁv ragyogÂ kÁs¢rlet volt arra,
hogy a k¢pzelet¡nket a lÀthatÀron tÃli j´vû fel¢ terjessze ki, ez azonban mÀr a mÃlt¢.
A modern ember a historizmus b´rt´n¢ben sÁnylûdik, s ezt tudja is sajÀt magÀrÂl. A
legsz¢lesebb ¢rtelemben v¢ve ¢ppen a historizmus b´rt´n¢t, az egyidejüs¢get tarthatjuk ma az otthonunknak.
Hol van hÀt az otthonunk? Minden¡tt jelen lehet¡nk ä vagyis sehol, szabadon lebegve az abszolÃt jelen idûben. A f´ldrajzi promiszkuitÀs lehetûs¢ge mindenki elûtt
nyitva Àll, de az ¢let¡nk idej¢t mÀr nem vÀlaszthatjuk meg. Mi t´bb, elsûsorban ¢pp
az univerzÀlis egyidejüs¢g ¢lm¢nye (melyet a t´megkommunikÀciÂ nem okoz, csupÀn
terjeszt) vÀltja ki a f´ldrajzi ¢rtelemben promiszkuus ember vÀndor´szt´n¢t. A hasznÀlati tÀrgyak (autÂ, t¢v¢k¢sz¡l¢k, konyhafelszerel¢s, szÁnes ÃjsÀgfotÂ ¢s a t´bbi) koz-
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mopolitizmusa ¢s az ûket ´vezû ÀlmodozÀs az univerzÀlis egyidejüs¢g ¢lm¢ny¢nek r¢szei. A f´ldrajzilag promiszkuus szem¢lyek mind mÀs ¢s mÀs okbÂl vÀlnak azzÀ (minden csoportnak vagy szem¢lynek elt¢rû a motivÀciÂja), maga a f´ldrajzi promiszkuitÀs
azonban vilÀgjelens¢gg¢ vÀlt. (Ahogyan a f´ldrajzi ¢rtelemben vett àmÀsodik ¢s harmadik hÀzassÀgÊ is.) Az àotthonl¢tÊ szempontjÀbÂl nem ¢rv¢nyes t´bb¢ a àmÁg a halÀl
el nem vÀlasztÊ mondat, s ezt nem csupÀn metaforikusan gondolom Ágy. Ahol a csalÀdom, ott az otthonom. De ahol az elsû kellemetlens¢gtûl t´nkremegy a hÀzassÀg (mivel a csalÀdot Àtmeneti ¢rdekkapcsolatnak tekintik), az otthon is elv¢sz, m¢ghozzÀ
minden k¡l´n´sebb hühÂ n¢lk¡l.
A kontingencia vilÀgÀban azonban minden lehetûs¢g tÀrva-nyitva Àll. LakÂhely¡l
lehet vÀlasztani a Campo dei Fiorit, de Ãgy is lehet d´nteni, hogy az ember soha sehol
nem ¡t tanyÀt. Lehet k¡l´nb´zû helyeken ¢s k¡l´nb´zû szinteken egyszerre otthon
lenni, an¢lk¡l hogy valaki f´ldrajzi ¢rtelemben promiszkuussÀ vÀlna. AzutÀn az abszolÃt jelen idût is ideiglenes otthonÀnak vÀlaszthatja bÀrki, de ugyanÁgy az abszolÃt
szellem birodalmÀt is, vagyis a harmadik otthont. Otthonunk lehet az alkotmÀny Àltal
l¢trehozott demokratikus kultÃra, de a nemzeti nyelv is vagy akÀr az etnikai csoportunk szokÀsrendszere, esetleg a vallÀsi k´z´ss¢g¡nk, az alma mater¡nk vagy meghitt csalÀdi k´r¡nk. Van ezek k´z´tt olyan otthon, amelyet a hÀtunkon is elcipelhet¡nk, ¢s van olyan, ahovÀ vissza szeretn¢nk t¢rni, a harmadikat pedig soha nem is
hagytuk el.
Ha mindez nem teljesen ¢rtelmetlen, akkor a àHol az otthonunk?Ê k¢rd¢sfeltev¢s
hibÀs, legalÀbbis abban az esetben, ha a t´bbes szÀm elsû szem¢ly mireÀnk, modern,
XX. szÀzad v¢gi eurÂpaiakra vonatkozik. ValÂszÁnüleg nem l¢tezik k¢t olyan ember,
aki azonos vÀlaszt adna a k¢rd¢sre. SajÀt otthon¢lm¢ny¡nk ¢rz¢ki telÁtetts¢ge otthonrÂl otthonra vÀltozik; az egyik otthon a szÁv logikÀjÀhoz Àll k´zel, a mÀsik az ¢rtelem¢hez. Az otthonok t´bbsz´r´sen is hierarchizÀltak, sok az Àtfed¢s, a hierarchia pedig
szigorÃan szem¢lyes, ¢s nem normatÁv. Nem is szabad normatÁvnak lennie, eset¡nkben ugyanis a normÀn kÁv¡lis¢g a norma. Hiszen ha az otthon¢lm¢nyek hierarchiÀjÀt
normatÁvvÀ tenn¢nk, a kortÀrs modern kultÃrÀban polgÀrhÀborÃs Àllapotok j´nn¢nek l¢tre. °rezhetem ¢n Ãgy, hogy az etnikai hovatartozÀsom hatÀrozza meg az elsû
szÀmÃ otthonomat, de ha a k´z´ss¢gem tagjai megparancsoljÀk, hogy ezt az otthont
k´teless¢gem szeretni, az ´sszes t´bbit meg fel kell adnom, Ãjra csak kit´r a polgÀrhÀborÃ. Mert nem a szem¢lyes vonzalmak, hanem a merev, normatÁv k´vetel¢sek robbantjÀk ki az etnikai, vallÀsi ¢s mÀs k´z´ss¢gek polgÀrhÀborÃit. A demokrÀcia, amint
azt Amerika p¢ldÀjÀn is lÀttuk, nem v¢d meg az alig vagy egyÀltalÀn nem szublimÀlt
erûszaktÂl. Ennek ellenszerek¢nt a liberalizmust emlÁtettem.
A liberÀlis elvek megengedik, hogy mindenki a maga mÂdjÀn adjon vÀlaszt a àHol
az otthonom?Ê k¢rd¢s¢re. Van, aki inkÀbb itt ¢rzi otthon magÀt, van, aki inkÀbb amott.
Az egyiknek a Campo dei Fiori az otthona, ¢s rÀ se rÀnt a Porta PiÀra, mÁg a mÀsik
sehol sincs otthon, hacsaknem ott, ahol a macskÀja ¢l. Az otthonvÀlasztÀs a szem¢lyes
szimpÀtiÀk f¡ggv¢ny¢v¢ vÀlik. Ezzel elhÀrÁthatÂ a fundamentalizmus, az Ãj, civilizÀlt
barbarizmus vesz¢lye. A dolog l¢nyege m¢gis az, hogy bÀr a àHol az otthonunk?Ê k¢rd¢st ki-ki k¡l´n is megvÀlaszolhatja, ¢s az otthon¢lm¢nyek hierarchiÀja minden
egy¢nn¢l mÀs. Maguknak az otthonoknak a hierarchiÀja mÀr nem ilyen. Az otthonokat a legk¡l´nb´zûbb szinteken szokÀs megosztani. Otthon lakni ä lett l¢gyen az az
otthon a nemzet, az etnikai csoport, az iskola, a csalÀd vagy akÀr a àharmadikÊ otthon
ä nemcsak ¢lm¢ny, hanem tev¢kenys¢g is. Cselekedeteinkben ugyancsak normÀkat
k´vet¡nk, megfelel¡nk formÀlis k´vetelm¢nyeknek, r¢szt vesz¡nk a nagy nyelvi jÀ-
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t¢kban. Az ember kijelentheti, hogy àez az otthonomÊ, de ha a t´bbiek (a csalÀd, a
csoport, a vallÀsos k´z´ss¢g stb. tagjai) nem ismerik el a kijelent¢s igazsÀgÀt, az illetûnek az Àltala megjel´lt hely nem lesz az otthona. OtthonÀban az embert elfogadjÀk,
sût ´r´mmel fogadjÀk, de legalÀbbis elviselik. Egy bizonyos pontig minden otthon
zsarnoki: odaadÀst, felelûss¢gvÀllalÀst ¢s bizonyos fokÃ asszimilÀciÂt k´vetel meg. A
gond nem az asszimilÀciÂs ig¢ny mennyis¢ge, hanem a milyens¢ge. Ha ez a k´vetelm¢ny azzal a burkolt vagy nyÁlt elvÀrÀssal pÀrosul, hogy az illetû v¢gleg szakadjon el
az ´sszes t´bbi, Àltala kedvelt otthontÂl, akkor az asszimilÀciÂ nemcsak k´zepesen elnyomÂvÀ, hanem erûsen antiliberÀlissÀ is vÀlik. S ez minden szinten igaz, f¡ggetlen¡l
attÂl, hogy a nemzetÀllam k´veteli-e, hogy az asszimilÀlÂdÂ polgÀr szakadjon ki etnikai
k´z´ss¢g¢bûl, vagy megfordÁtva, ¢pp a helyi vagy az etnikai k´z´ss¢g asszimilÀl, ¢s
vÀrja el, hogy tagjai hÀtrahagyjÀk a nemzeti kultÃrÀt. A k´zelmÃltban sok jogos vÀd
hangzott el az univerzalizmus zsarnoki hajlamairÂl, de ettûl m¢g a partikularizmus
ugyanolyan zsarnoki lehet. Voltak¢pp ugyanannak az ¢remnek a k¢t oldalÀrÂl van
szÂ.
Nem minden otthon k´veteli meg az odaadÀst ¢s felelûss¢gvÀllalÀst. Egyszer, amikor a F´ldk´zi-tenger f´l´tt rep¡lve eln¢ztem a f´ldr¢szek ¢s szigetek (a kultÃra b´lcsûi) sz¡rke k´rvonalai k´zt fesz¡lû k¢k tengert, erûs ¢rzelem kerÁtett hatalmÀba. ögy
¢reztem, rÀleltem a legigazibb, legûsibb otthonomra. Szabadon lebegû ¢rz¢s volt, semmif¢le k´telezetts¢ggel. Azok az otthonok azonban, amelyekben t¢nylegesen lakunk,
k´telezetts¢geket rÂnak rÀnk. Az abszolÃt jelen idû vilÀgÀban m¢g a csalogÀny dala ¢s
a gesztenyefa Àrny¢ka is k´vetel¢st fogalmaz meg, ugyanis nem lehet¡nk benne biztosak, hogy holnap is talÀlkozunk-e m¢g vel¡k.
Hol van hÀt az otthonunk? Mindannyiunk¢ a sajÀt magunk Àltal kijel´lt, k´z´s v¢gzet¡nk vilÀgÀban.

T¢rey JÀnos

¹ZVEGYS°G V¹LGYE
S¡tk¢rez¢s az ¹zvegys¢g V´lgy¢ben. Bal felûl
meg jobb felûl az ismerûs magaslatok,
ahol hajdan a jegyespÀrok hajl¢kai
Àlltak. K´z¢pen csorog a RelikviÀk vize,
s k´v¢r pisztrÀngok Ãsznak tiszta m¢ly¢n.
A meder mindegyik k´ve: darabka f´nti
otthonunkbÂl, minden uszad¢k holmink volt valaha.
Nû bÂklÀszik a parton. ý itt a legvidÀmabb
´zvegy, mert reggel harmatvÁzzel frissÁtette
arcÀt. BelÀtta, t´bb¢ nincsen Ãtja f´lfel¢.
E cs´ndes vÁzfolyÀs ment¢n elûre-hÀtra
araszol, jÂzan teljesen, ¢s f¡ty´r¢szik!
JÂzan, mint aki nem lakott az ormokon
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soha. Ahol most kerge, lÀrmÀs k´rvasÃt
zakatol ¢s drÂtk´t¢lpÀlya villan...
Az Ãj pÀrok Ãj szÀllÀsai vajon
elk¢sz¡lnek id¢n? Vajon a hadi´zvegyek,
ezek a baljÂs ¢jszakai baglyok
zsÀkmÀnyra lelnek-e? Csûr¡k talÀl majd
fiatal hÃst? Szereznek kamaszos szeretût?
HÀt persze. ElûbÃjnak a katonasz´kev¢nyek,
dacos parancsmegtagadÂk l¢pnek a f¢nyre,
az esti gyorssal j´nnek a pajkos fiÃk.
A vidÀm ´zvegy int a tÀvozÂknak.
àTÀrsnûim, pÀcolÂdtam eleget a f´nti
f¡stben. A vÀrossal sosem jegyeztem el magam,
s ´r¡ltem, mikor tegnap hült hely¢t talÀltuk.
Ti huhogÂk, lÀtom: gyül´lt´k nagyon.
Jegyesem volt a bajnok, aki k¡zdelemre
buzdÁtott helytartÂink ¢s az Âcska vÀros ellen.Ê
àValaha fanyar, unatkozÂ sihedernek lÀtszott.
K´z¢nk tolakodott, ¢lettûl zsongÂ palotÀinkba ä
csapÀsainkrÂl pontos t¢rk¢pe volt, de
elt¢vedt gyakran furfangos jelz¢seinket
k´vetve. Olyankor kajÀnul f´lnevett¡nk.
S ha rÀk´sz´nt¡nk, t¡st¢nt megvigasztalÂdott.
D¡h´dten tÀplÀlkozott, gubbasztva konyhÀinkban
ä bÀgyadt mindenevû, ÁzlelûbimbÂi csenev¢szek ä ,
¢s nem volt hozzÀnk hÀlÀs szava. HiÀba
etette megannyi jÂt¢t l¢lek. Ha eltünt volna,
nem keress¡k, annyi szent. çrral szemben
ÃszÂ lazac volt a magaslati vizekben.Ê
àögy engedtem magamhoz, akÀr kalandort
a kalandornû. F¡lembe sÃgta szem¢rmetlen¡l:
ä Minden t´r¢keny holmi hulljon darabokra.
A porcelÀnbabÀk a balkonrÂl zuhanjanak le.
¹r´k´lt erekly¢t ne türj¡nk polcainkon.
Ki levegûbe besz¢l, ne jusson levegûh´z,
s a hely, hol ¢letet mÁmelnek, vÀlj¢k pusztasÀggÀ. ä
F¡ty´r¢szett a bajnok ¢s megolajozta karab¢lyÀt.Ê
àTÀrsnûim, induljatok f¡rg¢n f´lfel¢!
E v´lgyben v¢gtelen vakÀciÂra k¢sz¡lûd´m,
patakba mÀrtom arcom ¢s nevettetû f¡vet
gyüjt´k, meg n¢ha f´llesek hÀzaitokra is.
Hadd lÀtom, tÀrsnûim: sz¢d¡lt´k-e
odaf´nt? Induljatok f¡rg¢n f´lfel¢.Ê
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KÀntor Zsolt

¹N°RZET: MULANDñSçG
V¢g¢re jÀr az ¢v, neh¢z az ¢nek,
elkent, elcsent, elfreccsent mondatok
hullanak eml¢ktelen¡l a m¢lybe,
a mÀniÀk imÀkba forgatott
besz¢de ÀlommÀ, ig¢zett¢ lett.
Nem a tudat, egy dosszi¢ dadog,
ha alfa-szinten vallatjÀk a t¢nyek,
s lapjai k´z´tt vihar kavarog.
Ez Àm a lelki ¢let: reklamÀl a drog,
¢s furdal bel¡lrûl egy v¢reb.
°letembûl a halÀlba kin¢zek,
egyre m¢lyebb ¢s ¢desebb a Rossz.
A j´vû: valahol a halÀl, ¢rzed?
Hisz nem az elmÃlÀs, az ´n¢rzet a sok(k).

BOLOND°RIA
1
Gondoljunk el egy feminin f¢rfit,
aki ÀtoperÀltatja magÀt nûv¢,
de csak az¢rt, hogy tovÀbbra is
a nûket szeresse. Leszbikusk¢nt.
Hogy nûnek szeress¢k a nûk.
S hogy û is nûk¢nt ¢lvezze a nûket.
2
Mindennap mÀs-mÀs ember ¢bred fel
bennem. (Mintha rajtam kÁv¡l.)
Nem mÀsik ¢n a t´bbes ¢nbûl,
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nem a k¢pmÀsom, alteregÂm, hanem
egy k¡l´n(b) l¢ny, mint eddig.
TehÀt nem az, aki ¢n voltam,
de nem is az, aki lehettem volna,
abbÂl, ami voltam valaha.
Eddig is tudtam, hogy lettem mÀr
sokszor valaki mÀs is, nemcsak ¢n.
Mint aki vagyok. Tudni v¢ltem,
hogy naprÂl napra k¡l´nb´z¡nk ´nmagunktÂl ¢s sohasem vagyunk ugyanazok. De most! Nem ismerek magamra.
Mint ahogy soha nem is ismerhettem
meg magamban azt, aki most lehetek.

K¹NYVEK °S ASZTALOK
Olykor ´ssze kell szedni a fontosabb dolgokat.
S az eg¢szet elpakolni, mert mÀsra kell a hely.
F¢lrerakni, bedugdosni bizonyos lukakba,
ahonnan majd v¢letlen ker¡lnek elû.
Szinte ¢letbevÀgÂ ¡gyek vesznek el hely- ¢s idûhiÀny miatt.
S mire adÂdik idû, s lenne mÂd, a kedv¡nk megy el.

Solt Korn¢l

MOñR GYULA JOGFILOZñFIçJçRñL
Fluctuat,
nec mergitur

MoÂr Gyula1 egyike a legkivÀlÂbb hazai jogfilozÂfusoknak. KimagaslÂ tehets¢g volt.
Egyetemi elûadÀsaival, k´nyveivel, tanulmÀnyaival a maga korÀban rendkÁv¡li hatÀst
gyakorolt a hazai jogÀszvilÀgra. Fiatal jogÀszgenerÀciÂk eg¢sz sora lelkesedett, rajongott ¢rte. Szerencs¢re mÀr elmÃlt az az idû, amikor tudomÀnyos müve politikai okokbÂl s¡llyesztûbe ker¡lt.2 Napjainkban egyre sz¢lesebb k´rben kezdenek ism¢t foglalkozni tanÁtÀsÀval. De t¢ny, hogy a mai k´zv¢lem¢ny ä ÀltalÀban ä keveset tud MoÂr
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GyulÀrÂl, ¢s amit tudni v¢l rÂla, az sem mindenben helytÀllÂ. Ez¢rt nem indokolatlan,
ha megkÁs¢relem felvÀzolni tudomÀnyos portr¢jÀnak n¢mely vonÀsÀt ¢s bemutatni ä
ha t´red¢kesen is ä jogfilozÂfiai kutatÀsainak n¢hÀny eredm¢ny¢t.
Melyek voltak azok a filozÂfiai-jogfilozÂfiai irÀnyok, iskolÀk, kik voltak azok a gondolkodÂk, amelyek/akik hatottak MoÂr Gyula munkÀssÀgÀra? Elsûsorban Kant ¢s ä
fûk¢nt a k¢sûbbiek sorÀn ä Hegel. MoÂr Gyula ÃjkantiÀnus volt, de hatott rÀ az Ãjhegeli irÀnyzat is. SzÀmÀra ¢rt¢kes gondolatokat fedezett fel az Ãjkantianizmus marburgi
iskolÀjÀnak (Cohen, Natorp) tanÁtÀsÀban, valamint a badeni iskola (Windelband,
Rickert) kultÃrfilozÂfiÀjÀban. Nagyra ¢rt¢kelte Nicolai Hartman ontolÂgiÀjÀt. HatÀssal volt rÀ Rudolf Stammler (1856ä1938), SomlÂ BÂdog (1873ä1920), akinek tanÁtvÀnya volt, ¢s Hans Kelsen3 (1881ä1973), akivel egy ¢leten kereszt¡l folytatott intenzÁv
tudomÀnyos vitÀt.
Mi jellemezte MoÂr Gyula gondolkodÀsÀt, tudomÀnyos mÂdszer¢t? Elsûsorban a
Descartes-ra tÀmaszkodÂ szigorÃ racionalizmusa. Nem fogadott el igaznak mÀst, mint
aminek igazsÀgÀrÂl ä sine ira et studio ä racionÀlisan meggyûzûd´tt. RendkÁv¡l erûs
kritikai ¢rz¢kkel rendelkezett, amely nem hajolt meg a àtekint¢lyekÊ elûtt. Borotva¢les
logika jellemezte, amellyel fel tudta tÀrni egy-egy elm¢let belsû k´vetkezetlens¢geit,
esetleges belsû ellentmondÀsait. M¢lys¢gesen tisztelte a t¢nyeket. Empirista volt abban
az ¢rtelemben, ahogyan pl. Francis Bacon. Ellens¢ge volt az ¡res spekulÀciÂknak. ElûadÀsain gyakran mondotta: àHogy mi a jog, azt nem lehet kispekulÀlni a tudÂs szobÀjÀban,
hanem a valÂ ¢letben kell megismerni!Ê
Melyek azok az alapvetû k¢rd¢sek, amelyekkel jogfilozÂfiÀjÀban foglalkozott? Mindenekelûtt a jog mibenl¢t¢nek, a jog fogalmÀnak a k¢rd¢se. Ez a k¢rd¢s Àllt kutatÀsainak k´z¢ppontjÀban. MÀsodik t¢mak´re a k´lcs´nhatÀsok, az okozati ´sszef¡gg¢sek vizsgÀlata a jog
vilÀgÀban. A harmadik t¢mak´r: a jog ¢rt¢kel¢se, vagyis a jog helyess¢g¢nek k¢rd¢se.
így annak tisztÀzÀsa, hogy melyek a helyes jog krit¢riumai. Ezekhez egy negyedik t¢ma is csatlakozott: a jogtudomÀnyok mÂdszer¢nek a vizsgÀlata. (BÀr hangsÃlyozta, hogy
ez ä valÂjÀban ä nem jogfilozÂfiai, hanem tudomÀnyelm¢leti t¢ma.) Ezek szerint jogfilozÂfiÀja a k´vetkezû r¢szekbûl ¢p¡lt fel:
I. Jogi alaptan. Ebbe tartozik a jog fogalmÀnak k¢rd¢se.
II. JogszociolÂgia. Ide tartozik az okozati ´sszef¡gg¢sek vizsgÀlata a jog ¢s a tÀrsadalom k´r¢ben.
III. Jogi ¢rt¢ktan. (Jogi axiolÂgia.) T¢mÀja a jog helyess¢g¢nek k¢rd¢se.
IV. Jogi metodolÂgia. Ennek tÀrgya a jogtudomÀnyok mÂdszertana.
Ebbûl a gazdag repertoÀrbÂl csak az elsû t¢mak´rrel foglalkozom, azzal is csak vÀzlatosan. Igyekszem bemutatni MoÂr Gyula felfogÀsÀnak fûbb vonÀsait arra n¢zve,
hogy mi a jog. (LÀsd errûl fûk¢nt a BEVEZET°S A JOGFILOZñFIçBA [1923] ¢s A JOGB¹LCSELET PROBL°MçI [1945] cÁmü müveit.)4
A jog mibenl¢t¢nek tisztÀzÀsa kapcsÀn MoÂr Gyula fontos feladatÀnak tekinti az elhatÀrolÀst ä k¢t irÀnyban is. Az egyik: a jog elhatÀrolÀsa a nyers hatalomtÂl. A mÀsik: a jog
elhatÀrolÀsa az erk´lcstûl. (Ez a fû t¢mÀja a MACHT , RECHT , MORAL [1922] cÁmü k´nyv¢nek.) ä Ezek az elhatÀrolÀsok t´bb okbÂl is indokoltak. Az egyik az, hogy a jog t¢nylegesen a legszorosabb kapcsolatban van mind a hatalommal, mind az erk´lccsel. Keletkez¢s¢ben, ¢rv¢nyes¡l¢s¢ben, megszün¢s¢ben a hatalomra tÀmaszkodik. Ugyanakkor a tÀrsadalom ¢s tagjai elvÀrjÀk a jogtÂl, hogy Àlljon ´sszhangban az erk´lcsi sza-
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bÀlyokkal, legyen helyes, igazsÀgos. MoÂr Gyula gyakran id¢zte elûadÀsai sorÀn Szent
çgoston szavait: àQuid sunt regna sine iustitia, nisi magna latrociniaÊ (àIgazsÀgossÀg n¢lk¡l
ugyan mi mÀsok az Àllamok, mint nagy rablÂbandÀkÊ)5 ¢s Pascal sz¢p gondolatÀt: àLa justice
sans la force est impuissante, la force sans la justice est tyrraniqueÊ (àAz igazsÀgossÀg erû n¢lk¡l
tehetetlen, az erû igazsÀgossÀg n¢lk¡l zsarnokiÊ).6 Eml¢keztette hallgatÂit Nagy SÀndor ¢s
a kalÂz ismert t´rt¢net¢re is. Az elfogott kalÂz figyelmeztette Nagy SÀndort: àUgyan
mi k¡l´nbs¢g van k´z´tt¡nk? Te nagy hajÂhaddal csinÀlod ugyanazt, amit ¢n egyetlen hajÂval!Ê
ä Nemegyszer id¢zte a k´nigsbergi b´lcsnek, Kantnak a szavait: à...ha az igazsÀgossÀg
elpusztul, akkor mÀr nincs ¢rt¢ke annak, hogy emberek ¢ljenek a f´ld´n.Ê
A mÀsik ok, amely indokolja a jog szabatos elhatÀrolÀsÀt mind a hatalomtÂl, mind
az erk´lcstûl, az, hogy a jogfilozÂfiÀban t¢nylegesen megtalÀlhatÂk olyan n¢zetek,
amelyek a jogot vagy magÀval a nyers hatalommal azonosÁtjÀk, vagy pedig a àtisztaÊ
erk´lccsel. Az elûbbire p¢lda Ignaz Kornfeld felfogÀsa. (SOZIALE MACHATVERH®LT NISSE [1911].) Az utÂbbit pedig egy eg¢sz jogfilozÂfiai irÀny, iskola, k¢pviseli: az Ãn.
àterm¢szetjogi iskolaÊ.
MoÂr Gyula mindk¢t sz¢lsûs¢ges felfogÀst elutasÁtotta. A jog ä szerinte ä nem azonos
sem a hatalommal, sem az erk´lccsel. JogfilozÂfiÀjÀnak egyik l¢nyeges eleme az, hogy
az erk´lcsi helyess¢g nem formai (fogalmi) vonÀsa a jognak, hanem (ha az adva van)
csak tartalmi (esetleges) vonÀsa. A helyess¢g nem tartozik a jog fogalmÀhoz. Egy adott
jogszabÀly lehet akÀr erk´lcsileg helyes, akÀr helytelen, ¢s ä ez utÂbbi esetben ä ez a
k´r¡lm¢ny nem fosztja meg jogi jelleg¢tûl. MoÂr Gyula tehÀt elvetette a term¢szetjogi
iskola ÀllÀspontjÀt. Ezen az sem vÀltoztat, hogy a k¢sûbbiek folyamÀn kialakÁtott egy
a szakirodalomban teljesen Ãj, eredeti elm¢letet, amelyet ànegatÁv term¢szetjogÊ-nak nevezett. Eszerint az erk´lcsi helyess¢g nem tartozik ugyan hozzÀ a jog fogalmÀhoz, de
az igen, hogy egy jogszabÀly ne legyen kiÀltÂan erk´lcstelen.
A term¢szetjogi felfogÀs mÀr jelen volt az Âg´r´g, majd a k´z¢pkori filozÂfiÀban.
K¢sûbb pedig àÃjra megjelentÊ, ¢s uralkodÂ irÀnyzattÀ vÀlt a XVI. ¢s a XVII. szÀzadban. öjkori àmegalapÁtÂjaÊ (Ãjra-megalapÁtÂja) Hugo Grotius, àa nemzetk´zi jog atyjaÊ, aki DE IURE BELLI AC PACIS (1625) cÁmü müv¢ben a nemzetk´zi jogot (Ágy a hÀborÃ
¢s a b¢ke jogÀt) is az ember àtÀrsas ´szt´nÊ-¢bûl, àappetitus societatisÊ-ÀbÂl vezette le. Ebben a korban a term¢szetjognak olyan kiemelkedû gondolkodÂk voltak a k¢pviselûi,
mint Hobbes, Locke, Rousseau. Az iskola tanÁtÀsÀnak a l¢nyege a k´vetkezû:
1) L¢tezik egy olyan univerzÀlis jogi kÂdex (ez a àterm¢szetjogÊ), amely nemcsak ÀltalÀnos ¢rv¢nyü, hanem vÀltozatlan, ´r´k ¢rv¢nyü. Ez helytûl ¢s idûtûl f¡ggetlen¡l mindenkire k´telezû, akÀr t¢telesen is kimondja azt egy adott orszÀg jogrendszere, akÀr
nem.
2) A term¢szetjog tartalmilag felt¢tlen¡l helyes. Az valÂjÀban azonos az erk´lccsel.
Vajon honnan, mibûl lehet dedukÀlni a term¢szetjog egyes konkr¢t szabÀlyait? E
tekintetben megoszlottak a v¢lem¢nyek. Volt, aki isteni rendel¢sbûl, mÀsok magÀbÂl
a k¡lsû term¢szetbûl, ism¢t mÀsok az emberi term¢szetbûl vagy az ¢rtelembûl (a rÀciÂbÂl) v¢lt¢k azokat levezethetûknek.
MoÂr Gyula nem sorolta a jogot egyoldalÃan sem a puszta t¢nyek, a realitÀs (p¢ldÀul
a hatalom), sem az idealitÀs, a tiszta szellemi tartalmak (Ágy p¢ldÀul az erk´lcs) szf¢rÀjÀba.
Szerinte a jog àk¢tarcÃÊ, Janus-arcÃ jelens¢g, amely egyszerre tartozik k¢tf¢le vilÀgba:
van benne valÂsÀg, realitÀs, de vannak benne normatartalmak, szellemi tartalmak, ¢rt¢kek,
¢s Ágy az ä egyben ä az ideÀlis l¢t szf¢rÀjÀba is tartozik. A jog ä szerinte ä Ãn. à¢rt¢kes
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valÂsÀgÊ, amelyben egy¡tt van adva a àvanÊ ¢s a àlegyenÊ, a àSeinÊ ¢s a àSollenÊ. (Az à¢rt¢kes valÂsÀgÊ gondolata Rickerttûl ered.) ä A jog az emberis¢g kultÃrÀjÀnak r¢sze.
A jog r¢szben norma (szabÀly ¢s szabÀlytartalom), r¢szben pedig realitÀs. Ilyen realitÀs benne a hatalommal valÂ kapcsolata, m¢gpedig a hic et nunc legerûsebb tÀrsadalmi
hatalommal. Ilyen realitÀselemek a jogban a jog megalkotÀsa, alkalmazÀsa, t¢nyleges
k´vet¢se, a szankciÂ kiszabÀsa. Egy jogszabÀlyt a t¢nyek hoznak l¢tre akÀr a kodifikÀciÂ, akÀr a szokÀs (consuetudo) ÃtjÀn, ¢s egy jogszabÀlyt szint¢n a t¢nyek sz¡ntetnek
meg, akÀr egy Ãj jogszabÀly megalkotÀsa ¢s a r¢gi hatÀlyon kÁv¡l helyez¢se (abrogatio)
ÃtjÀn, akÀr a puszta nem alkalmazÀs, a jog elhalÀsa, desuetudÂja, ÃtjÀn.
MoÂr Gyula elsûsorban ezen a ponton ker¡lt szembe Hans Kelsennel, aki àtiszta
jogtanÊ-Àban (elûsz´r kifejtve a REINE RECHTSLEHR° -ben [1934]) azt a koncepciÂt alakÁtotta ki, hogy a jog tiszta norma, tiszta àSollenÊ, amely mentes minden empirikus
valÂsÀgelemtûl, mindentûl, ami a àSeinÊ birodalmÀba tartozik. (Ez¢rt àtisztaÊ ez az elm¢let!) Kelsen a jog k´telezû erej¢t nem egy tÀrsadalmi hatalombÂl eredeztette, hanem egy fikciÂbÂl, az Ãn. àhipotetikus alapnormÀÊ-bÂl vezette le. Az alapnorma ä tisztÀn
logikai konstrukciÂ.7
Nicolai Hartmann ontolÂgiÀja szerint k¡l´nb´zû l¢tr¢tegek vannak vilÀgunkban.
Ilyenek p¢ldÀul a kozmikus l¢t, az ¢lettelen l¢t, az ¢lûvilÀg, a fizikai l¢t (n¢gy dimenziÂjÀval), a pszichikai l¢t (egyetlen idûdimenziÂval) ¢s a szellemi tartalmak, a kulturÀlis
alkotÀsok, az ¢rt¢kek szf¢rÀja. Ez utÂbbiak dimenziÂ felettiek. A magasabb l¢tr¢tegek
mindig alacsonyabbakra tÀmaszkodnak. N¢lk¡l¡k nem l¢teznek. ä Amikor MoÂr
Gyula ä Kelsennel szemben ä a jogot nem egy àalapnormÀbÂlÊ, hanem a valÂsÀgbÂl
szÀrmaztatta, ¢s a valÂsÀggal fennÀllÂ szoros kapcsolatÀt hangsÃlyozta, akkor Hartmann ontolÂgiÀjÀra tÀmaszkodott.8
Hogyan definiÀlja MoÂr Gyula a jogot? Miben lÀtja a jog legfûbb jellemvonÀsait? Szerinte: àA jog olyan, valÂsÀggal ¢rv¢nyes¡lû tÀrsadalmi szabÀlyok ´sszess¢ge, amelyek ¢rv¢nyes¡l¢s¢t v¢gsû soron fizikai k¢nyszer alkalmazÀsÀval is biztosÁtja a legerûsebb tÀrsadalmi hatalom.Êi9
Melyek ennek a meghatÀrozÀsnak a legfontosabb elemei? 1) A jog egyfajta tÀrsadalmi szabÀly, 2) amely a valÂsÀgban (az esetek nagy t´bbs¢g¢ben) t¢nylegesen ¢rv¢nyes¡l,
3) amelynek az ¢rv¢nyes¡l¢s¢t ä v¢gsû soron ä a fizikai k¢nyszer alkalmazÀsa biztosÁtja,
¢s 4) amely m´g´tt a legerûsebb tÀrsadalmi hatalom Àll.
A jog tehÀt egy bizonyos tÀrsadalmi szabÀly. Ez a definÁciÂban a genus proximum. De
sokf¢le tÀrsadalmi szabÀly van. K´z¡l¡k a legjelentûsebb: az erk´lcs, a jog ¢s a konvenciÂ.
Ezeket a tÁpusokat tehÀt el kell hatÀrolni egymÀstÂl. Ehhez sz¡ks¢g van egy àmegk¡l´nb´ztetû jegyÊ-re (differentia specificÀra). MoÂr Gyula ezt annak a szankciÂnak a milyens¢g¢ben lÀtja, amely biztosÁtja a k¢rd¢ses norma ¢rv¢nyes¡l¢s¢t.
Ez a megk¡l´nb´ztetû jegy fogalmi, formai jellegü. Csak ilyen jegyek alapjÀn lehet
az emlÁtett normafajtÀkat elhatÀrolni egymÀstÂl. Tartalmuk alapjÀn ez lehetetlen, mert
egy bizonyos tartalom sohasem jellemzû rÀjuk. A àNe ´lj!Ê normatartalom egyarÀnt
benne van a k¡l´nb´zû b¡ntetûjogi kÂdexekben, ahogyan benne van a TíZPARANCSOLAT vallÀsi-erk´lcsi szabÀlyaiban. A k´sz´n¢st ä ÀltalÀban ä a konvenciÂ szabÀlyozza, de szabÀlyozza p¢ldÀul a katonai szolgÀlati szabÀlyzat, amely viszont egy jogrendszernek a r¢sze. Ez¢rt sajÀtos normatartalmakkal nem lehet az egyes normatÁpusokat
elhatÀrolni egymÀstÂl, de a szankciÂjuk minûs¢g¢vel (mint formai jeggyel) igen. Milyen k¡l´nbs¢geket talÀlt ezen a t¢ren MoÂr Gyula?
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Az erk´lcsi szabÀlyok m´g´tt nem Àll semmilyen k¡lsû (netÀn: fizikai) k¢nyszer. Megs¢rt¢s¡knek egyetlen szankciÂja van: a lelkiismeret-furdalÀs (amely ä feltehetûen ä a legsÃlyosabb szankciÂ, sÃlyosabb a halÀlb¡ntet¢sn¢l). Az erk´lcsi szabÀlyok ¢rv¢nyes¡l¢s¢nek egyetlen biztosÁt¢ka az ¢rintett szem¢ly belsû meggyûzûd¢se arrÂl, hogy amit a
szabÀly megk´vetel tûle, az helyes. Az erk´lcsrûl ¢s szankciÂjÀrÂl szÂlva MoÂr Gyula
gyakran Ágy id¢zte elûadÀsain az idûs Kant sz¢p szavait: àK¢t dolog van, mi egyre n´vekvû
csodÀlattal t´lt el: a csillagos ¢g f´l´ttem ¢s az erk´lcsi t´rv¢ny bennem.Ê10 ä Ezek szerint az
erk´lcsi szabÀlyok szankciÂja kizÀrÂlag belsû k¢nyszer.
A konvenciÂra az jellemzû, hogy szabÀlyai m´g´tt valamilyen k¡lsû k¢nyszer Àll, de az
sohasem fizikai jellegü. Ez a k¡lsû k¢nyszer a tÀrsadalmi helytelenÁt¢stûl eg¢szen a
tÀrsadalmi megvet¢sig, kik´z´sÁt¢sig terjedhet.
A jog m´g´tt ä v¢gsû fokon ä mindig a fizikai k¢nyszer Àll mint szankciÂ; a kÀrt¢rÁt¢s,
a p¢nzb¡ntet¢s, a szabadsÀgveszt¢s, a halÀlb¡ntet¢s. Ez azonban csak az àultima ratioÊ.
Sz¢les k´re van az enn¢l enyh¢bb motivÀlÂerûknek. T¢ny az is, hogy a fizikai k¢nyszerrel t´rt¢nû fenyeget¢s ä ´nmagÀban ä szint¢n àcsakÊ bizonyos lelki k¢nyszert fejt
ki. Mindig a cÁmzett elhatÀrozÀsÀn mÃlik, vajon teljesÁti-e a jog elûÁrÀsait vagy megs¢rti
azokat. V¢gsû fokon senkit sem lehet k¢nyszerÁteni, ha az illetû vÀllalja a szenved¢st
vagy a halÀlt. A jog (¢s valamennyi tÀrsadalmi szabÀly) az egy¢nek akaratÀnak szürûj¢n
kereszt¡l ¢rv¢nyes¡l, amikor ¢rv¢nyes¡l. Mert senki sem akarhatja azt, hogy mÀs mit
akarjon, csak azt akarhatja, amit û akar. Ez vonatkozik az Àllamra is.
A fizikai k¢nyszerrel valÂ fenyeget¢s nem egyetlen eszk´ze a jog ¢rv¢nyesÁt¢s¢nek.
A jog k´vet¢s¢nek van egy àeg¢szs¢gesÊ mÂdja is: az ´nk¢ntes k´vet¢s. A tÀrsadalom
nagy t´bbs¢ge nem az¢rt engedelmeskedik egy jogszabÀlynak, mert f¢l a kilÀtÀsba helyezett szankciÂtÂl (beteg dolog, ha valaki csak ez¢rt engedelmeskedik), hanem az¢rt,
mert egyet¢rt a k¢rd¢ses jogszabÀllyal, helyesli annak rendelkez¢s¢t.
Az eddigiek sorÀn t´bbsz´r szÂ esett a szankciÂrÂl, an¢lk¡l hogy megkÁs¢reltem volna
ezt ÀltalÀnossÀgban jellemezni. BÀr jelent¢se valÂban el¢gg¢ nyilvÀnvalÂ, ezt a jellemz¢st most pÂtolom. Mert mi is egy szankciÂ? Valamilyen hÀtrÀny az ¢rintett szempontjÀbÂl. HÀtrÀny ä objektÁv ¢rtelemben, amikor a nagy t´bbs¢g normÀlis megÁt¢l¢se irÀnyadÂ. Ez¢rt a b´rt´nb¡ntet¢s szankciÂ marad a àb´rt´naspirÀnsÊ eset¢ben is, aki fÀzik
t¢len a hÁd alatt, ¢s az¢rt t´r be egy kirakatot, hogy v¢gre meleg helyre, fed¢l alÀ jusson
egy b´rt´nben.
De f´lmer¡l a k¢rd¢s: vajon nem tÃlsÀgosan tÀg-e a jog emlÁtett definÁciÂja? MoÂr
GyulÀnak szembe kellett n¢znie ezzel a k¢rd¢ssel. Vajon nem foglalja-e az magÀban
(szÀnd¢kÀval ellent¢tben) p¢ldÀul a puszta hatalmi parancsokat is vagy az Ãn. ´nk¢nyes
parancsokat? MoÂr Gyula alaposan megvizsgÀlta ezt a k¢rd¢st, ¢s arra hatÀrozott nemmel vÀlaszolt.
Mert t¢ny ugyan, hogy egy k¢sûbben levert puccs m´g´tt is ott van a hatalom ¢s
szankciÂinak eszk´ztÀrÀban a fizikai k¢nyszerrel valÂ fenyeget¢s, esetleg annak t¢nyleges alkalmazÀsa, az ilyen Àtmeneti hatalom parancsai m¢gsem jogszabÀlyok, mert
m´g´tt¡k (amint ez bizonyos idû eltelt¢vel eldûl) nem a legerûsebb tÀrsadalmi hatalom
Àll. K¢ts¢gtelen azonban, hogy a helyzet megÁt¢l¢s¢hez t´bb-kevesebb idûre van sz¡ks¢g. Az ¢rv¢nyes jogrendszerre bizonyos ÀllandÂsÀg, stabilitÀs jellemzû. Ennek kapcsÀn MoÂr Gyula gyakran id¢zte SomlÂ BÂdog szavait: àA vilÀgt´rt¢nelem ÂrÀjÀnak mÀsodpercmutatÂjÀrÂl nem lehet jogi helyzetet leolvasni. Csak ha az Âra ¡t, lehet megmondani, mi
a jog ¢s mi a puszta hatalmi parancs.Ê11
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ögy tünik, hogy egy mÀsik elhatÀrolÀsi probl¢ma is felmer¡l. Ha a jogszabÀlyok
legfûbb jellemzûje a fizikai k¢nyszer alkalmazÀsÀval valÂ fenyeget¢s, akkor ä vajon ä
nem minûs¡l-e jogszabÀlynak pl. a bankrablÂ: àP¢nzt vagy ¢letet!Ê parancsa, vagy egy
rep¡lûg¢p elt¢rÁt¢se sorÀn (àIrÀny LÁbia, vagy sz¢tloccsantom a koponyÀjÀt!Ê), egy terrortÀmadÀs sorÀn, vagy egy tÃszszed¢ssel ´sszekapcsolt büncselekm¢ny elk´vet¢se alkalmÀval elhangzÂ parancs?
Term¢szetesen nem! Mert az ilyen parancs m´g´tt m¢g akkor sem Àll a legerûsebb
tÀrsadalmi hatalom, ha ez a parancs fizikai k¢nyszer alkalmazÀsa ÃtjÀn esetleg ¢rv¢nyes¡l ¢s a megtorlÀs is elmarad az elk´vetett büncselekm¢ny miatt.12 Ne felejts¡k el
tovÀbbÀ, hogy az ilyen, fizikailag szankcionÀlt parancs v¢gletesen erk´lcstelen, ez¢rt eleve
nem minûs¡lhet jogszabÀlynak. (LÀsd a ànegatÁv term¢szetjogrÂlÊ mÀr elmondottakat.)
Mibûl, honnan szÀrmazik a jogszabÀlyok ¢rv¢nyess¢ge, k´telezû ereje? ä Ez a jogfilozÂfia
egyik legvitatottabb probl¢mÀja! ä Elsû pillantÀsra Ãgy tünik, kifogÀstalan a k´vetkezû
vÀlasz: àEgy adott jogrendszeren bel¡l egy alacsonyabb szintü jogszabÀly mindig egy magasabb
szintü jogszabÀlytÂl nyeri az ¢rv¢nyess¢g¢t.Ê
Egy¢bk¢nt ez Adolf Merkl Ãgynevezett àl¢pcsûelm¢letÊ-¢nek a l¢nyege. Szerinte egy
adott jogrendszer olyan, mint egy piramis, amelynek a csÃcsÀn helyezkedik el az alkotmÀny, ¢s ä lefel¢ haladva ä a k¡l´nb´zû alacsonyabb szintü jogszabÀlyok (t´rv¢ny,
rendelet, az ´nkormÀnyzat rendelkez¢se, egy jogerûs bÁrÂi Át¢let, egy magÀnjogi vagy
egy gazdasÀgi szerzûd¢s). Ebben a gÃlÀban minden alacsonyabb szintü jogszabÀly egy
magasabb szintütûl nyeri az ¢rv¢nyess¢g¢t, tehÀt ä v¢gsû fokon ä az eg¢sz jogrendszer
¢rv¢nyess¢ge az alkotmÀnybÂl ered. (így biztosÁtva van a rendszer àtisztasÀgaÊ a àSeinÊ-elemektûl. Ez¢rt nem meglepû, hogy Kelsen be¢pÁtette tiszta jogtanÀba Merkl l¢pcsûelm¢let¢t.)
Igen! De mi¢rt ¢rv¢nyes az alkotmÀny? TalÀn egy m¢g magasabb normÀtÂl nyern¢
az ¢rv¢nyess¢g¢t? De hovÀ vezet egyÀltalÀban az az elk¢pzel¢s, hogy egy norma nem
nyerheti az ¢rv¢nyess¢g¢t a t¢nyekbûl (egy hatalomtÂl), hanem csak tovÀbbi, mÀs normÀktÂl? VilÀgos, hogy sehovÀ. Ez a felfogÀs: zsÀkutca! A regressus ad infinitum (a
visszafel¢ haladÀs a v¢gtelens¢gig!) ä lehetetlen. Egy hierarchikus normalÀncolatnak
egyszer v¢get kell ¢rnie, ¢s ekkor el kell jutni egy olyan àlegmagasabb normÀhozÊ,
amelynek az ¢rv¢nyess¢g¢t nem lehet megalapozni a normÀk vilÀgÀn bel¡l (csak azon
kÁv¡l), nem lehet visszavezetni àm¢g magasabb normÀkraÊ.
Term¢szetesen az sem jelent kiutat, ha valaki Ãgy v¢li, hogy egy adott Àllam jogrendszer¢nek az ¢rv¢nyess¢ge (az Àllam alkotmÀnyÀn kereszt¡l) a nemzetk´zi jogbÂl
¢s ä azon kereszt¡l ä a nemzetk´zi jog alkotmÀnyÀbÂl ered. A korÀbbi zsÀkutca ism¢t
adva van. Mert honnan ered a nemzetk´zi jog alkotmÀnyÀnak az ¢rv¢nyess¢ge?
Vagy talÀn m¢gis lenne megoldÀs ä hasonlÂ felfogÀs mellett is? Ha (tegy¡k f´l) egy
adott Àllam jogrendszer¢nek ¢rv¢nyess¢ge ennek az Àllamnak az alkotmÀnyÀbÂl eredne, akkor talÀn Ãgy kell felfogni a helyzetet, hogy ez az alkotmÀny ´nmagÀbÂl eredeztetn¢ az ¢rv¢nyess¢g¢t? Nem! VilÀgos, hogy ez abszurd àmegoldÀsÊ. MoÂr GyulÀtÂl
gyakran hallottuk elûadÀsain, hogy ez hasonlÂ ahhoz, mint amikor M¡nchhausen bÀrÂ sajÀt hajÀnÀl fogva hÃzza ki magÀt ¢s lovÀt a mocsÀrbÂl.
MoÂr Gyula felfogÀsa eset¢ben nincs szÂ àzsÀkutcÀrÂlÊ, mert szerinte, amikor a jog
¢rv¢nyess¢g¢nek alapjÀt, forrÀsÀt keress¡k, ki kell l¢pn¡nk a jog ¢s a normÀk vilÀgÀbÂl, ¢s ezt a forrÀst a jogon kÁv¡li reÀlis vilÀgban kell keresn¡nk. Egy adott jogrendszer
ä szerinte ä a legerûsebb tÀrsadalmi hatalombÂl, ennek fizikai k¢nyszerint¢zked¢sei-
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bûl, tehÀt a t¢nyekbûl (Kelsennel ellent¢tben: àSeinÊ-bûl) nyeri az ¢rv¢nyess¢g¢t. A jog
(egy adott jogrendszer) k´telezû ereje a valÂsÀgban gy´kerezik, nem mÀs, magasabb normÀkban.
LÀttuk, hogy ennek a k¢rd¢snek: àHonnan ered a jog ¢rv¢nyess¢ge?Ê ä elvileg csak
k¢tf¢le megoldÀsa lehets¢ges: 1) a t¢nyekbûl, 2) mÀs, magasabb normÀkbÂl. ögy tünik,
e kettûn kÁv¡l nincs harmadik lehetûs¢g. Kelsen azonban m¢gis mintha talÀlt volna
egy harmadik megoldÀst! (De valÂjÀban ez megfelel az im¢nti 2) alatti megoldÀsnak.)
Szerinte egy adott jogrendszer egy àhipotetikus alapnormÀÊ-bÂl nyeri az ¢rv¢nyess¢g¢t.
Kelsen ä KantbÂl kiindulva vagy inkÀbb ût f¢lre¢rtelmezve ä Ãgy v¢lte, hogy Àthidalhatatlan szakad¢k van a àSeinÊ ¢s a àSollenÊ, a àvanÊ ¢s a àlegyenÊ k´z´tt. Nincs k´z´tt¡k
àhÁdÊ. Ez¢rt kitartott azon n¢zete mellett, hogy àegy norma csak egy mÀsik normÀbÂl nyerheti
az ¢rv¢nyess¢g¢tÊ, de tÃlsÀgosan ¢les elm¢jü volt ahhoz, hogy ne vegye ¢szre a regressus
ad infinitum csapdÀjÀt. Ezt a csapdÀt ker¡lte ki (Ãgy v¢lte, hogy kiker¡lte) azzal, hogy
megkonstruÀlt egy fikciÂt, a logikai jellegü hipotetikus alapnormÀt (ezzel lezÀrta a normÀk ä egy¢bk¢nt a v¢gtelenbe nyÃlÂ ä lÀncÀt), ¢s belûle szÀrmaztatta egy adott jogrendszer ¢rv¢nyess¢g¢t. Elm¢lete logikus. Megûrizte a rendszer àtisztasÀgÀtÊ. Mindennek csak egy baja van: nincs olyan valami, mint hipotetikus alapnorma. Ez ennek a
àdenaturÀltÊ jogfelfogÀsnak a v¢gzetes hibÀja. Kelsennek ezt a hibÀjÀt mutatta ki MoÂr
Gyula egy sor vitacikk¢ben.
Itt emlÁtem meg, hogy egy jobszabÀly ¢rv¢nyess¢g¢tûl ¢lesen meg kell k¡l´nb´ztetni
a hat¢konysÀgÀt, a t¢nyleges ¢rv¢nyes¡l¢s¢t. MÁg az elûbbi kategÂria a àlegyenÊ, a àSollenÊ
birodalmÀba tartozik, addig az utÂbbi a àvanÊ, a àSeinÊ k´r¢be sorolandÂ. T¢ny, hogy
szoros ´sszef¡gg¢s van a jog ¢rv¢nyess¢ge ¢s t¢nyleges ¢rv¢nyes¡l¢se k´z´tt. De t¢ved,
aki Ãgy v¢li: a jog az¢rt ¢rv¢nyes, mert az t¢nylegesen ¢rv¢nyes¡l (akkor ¢rv¢nyes, ha
t¢nylegesen ¢rv¢nyes¡l). Ellenkezû a helyzet: a jog az¢rt ¢rv¢nyes¡l t¢nylegesen (ha
¢rv¢nyes¡l), mert ¢rv¢nyes.
A jog ¢rv¢nyes¡l¢se azonban sohasem kiv¢tel n¢lk¡li, hanem csak tÃlnyomÂ t¢nyleges ¢rv¢nyes¡l¢st jelent. (Csak a term¢szeti t´rv¢nyek ¢rv¢nyes¡lnek kiv¢tel n¢lk¡l.)
Egy jogszabÀly ¢rv¢nyes lehet akkor is, ha egyes esetekben Àtmenetileg nem ¢rv¢nyes¡l. De a t¢nyleges ¢rv¢nyes¡l¢s teljes ¢s v¢gleges hiÀnya (az Ãn. desuetudo, a jogelhalÀs)
m¢gis megfosztja a jogot ¢rv¢nyess¢g¢tûl. Ezek szerint a t¢nyleges ¢rv¢nyes¡l¢s nem
keletkeztet felt¢tlen¡l ¢rv¢nyess¢get, de teljes ¢s v¢gleges hiÀnya megsz¡nteti azt. Az
¢rv¢nyes¡l¢s csak sz¡ks¢ges felt¢tele az ¢rv¢nyess¢gnek, de nem el¢gs¢ges felt¢tele.13
(Tegy¡k fel, hogy egy adott tÀrsadalomban naponta ¢s kiv¢tel n¢lk¡l mindenki legalÀbb egyszer fogat mos ä ez valÂban dics¢retes dolog! ä, ettûl a naponk¢nti fogmosÀs
m¢g nem vÀlik jogi k´telezetts¢gg¢. De ha ä mondjuk ä egy ¢ven Àt egyetlen ÀllampolgÀr sem fizeti be az esed¢kes adÂjÀt, ¢s ez¢rt hÀtrÀny sem ¢ri, akkor nyugodtan
mondhatjuk, hogy a vonatkozÂ adÂt´rv¢ny ¢rv¢ny¢t veszÁtette.)
TehÀt: ha egy jogszabÀly ¢rv¢nyes, akkor nem az¢rt ¢rv¢nyes, mert tÃlnyomÂan
¢rv¢nyes¡l, de ha abszolÃte nem ¢rv¢nyes¡l, akkor nem is ¢rv¢nyes.
A jog fogalmÀval, mibenl¢t¢vel f¡gg ´ssze MoÂr Gyula egyik jelentûs, Ãj tudomÀnyos
eredm¢nye: a jogalkotÂ hatalom, a jog hatÀrai, korlÀtai tekintet¢ben kialakÁtott felfogÀsa,
a mÀr emlÁtett ànegatÁv term¢szetjogaÊ. Hadd foglalkozzam itt r´viden ezzel az elm¢let¢vel.
Vajon egy Àllam (egy tÀrsadalmi hatalom) bÀrmit elrendelhet-e jogszabÀlyai ÃtjÀn,
amihez kedve van? ä Volt (van?) olyan n¢zet, hogy igen.
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A t´rt¢nelem folyamÀn hosszÃ idûn kereszt¡l ismert volt egy elv, amelyet Machiavelli Ágy fogalmazott meg: àQuidquid principi placuit, legis habet vigorem!Ê, vagyis: àMindaz
a t´rv¢ny erej¢vel bÁr, ami a fejedelemnek Ãgy tetszik!Ê Nos, MoÂr Gyula negatÁv term¢szetjogÀval ez ellen a felfogÀs ellen l¢p fel. Meggyûzûen fejti ki, hogy a jogalkotÂ hatalomnak (magÀnak a jognak) vannak Àt nem hÀghatÂ hatÀrai, korlÀtai. Ezek a korlÀtok fizikai, logikai, tÀrsadalmi-gazdasÀgi ¢s erk´lcsi jellegüek. R´viden: nem vÀlhat joggÀ
egy olyan rendelkez¢s, amelynek a teljesÁt¢se akÀr fizikailag, akÀr logikailag, akÀr tÀrsadalmi-gazdasÀgi okokbÂl, akÀr erk´lcsileg l e h e t e t l e n. Egy olyan àszabÀlyÊ, amely
m¢gis bele¡tk´zik ezeknek a korlÀtoknak valamelyik¢be: nem hibÀs jog, hanem nem-jog
(non-ius). ä N¢zz¡nk p¢ldÀkat mindegyik csoportra.
A jogalkotÂ hatalom ÀthÀghatatlan fizikai korlÀtaira szinte v¢g n¢lk¡l lehetne p¢ldÀkat sorolni. Nem jogszabÀly egy olyan rendelkez¢s, amelynek a teljesÁt¢se a term¢szeti t´rv¢nyek folytÀn lehetetlen. Ha egy Âkori autokrata elrendelte volna tudÂsainak, hogy k¢szÁtsenek mük´dû ´r´kmozgÂt, parancsa nem lett volna jogszabÀly, ¢s
nem volt az Rudolf csÀszÀr parancsa sem alkimistÀihoz: àK¢szÁtsetek aranyat!Ê ä T¢ny
viszont, hogy sok minden, ami ma lehetetlen, holnap mÀr esetleg nem az. Rem¢nyeink
szerint a kutatÂk meg fogjÀk talÀlni az AIDS ellenszer¢t. De addig nem lenne jogszabÀly egy olyan àrendelkez¢sÊ, amely elûÁrnÀ az orvosnak, hogy AIDS-beteg¢t egy hÂnap alatt gyÂgyÁtsa meg.
Nagyon instruktÁvak MoÂr Gyula p¢ldÀi a jog logikai korlÀtai tekintet¢ben. P¢ldÀira
ä jÂr¢szt ä az jellemzû, hogy a àrendelkez¢sÊ bele¡tk´zik magÀnak a jognak a fogalmÀba. így hiÀba rendelkezn¢k a jogalkotÂ akk¢nt, hogy egy jogszabÀly legyen megvÀltoztathatatlan, ´r´k ¢rv¢nyü. Ugyanis a jog fogalmÀbÂl k´vetkezik, hogy nincsenek, mert nem lehetnek, ´r´k ¢rv¢nyü jogszabÀlyok (àleges in perpetuum valituraeÊ).
Egy ilyen szabÀly nem mehetne teljesed¢sbe. A jog egyik l¢nyeges vonÀsa a megvÀltoztathatÂsÀga. A àlex posterior derogat prioriÊ (àa k¢sûbbi jog lerontja a korÀbbitÊ) nem valamilyen hatÀlyon kÁv¡l helyezhetû t¢teles jogi szabÀly, amelyet egyszerü, kodifikÀciÂs
eszk´z´kkel ki lehetne iktatni a jogrendszerbûl. ä A jogalkotÂ nem tilthatja el a jogszabÀlyok ¢rtelmez¢s¢t (interpretÀlÀsÀt) sem, amint ezt Justinianus csÀszÀr sikertelen¡l megkÁs¢relte a PANDEKTçK ¢s a DIGESTçK kapcsÀn. A szabÀly cÁmzettje ugyanis
k¢ptelen azt k´vetni, amÁg meg nem ¢rtette, a meg¢rt¢snek pedig az ¢rtelmez¢s, az
interpretÀlÀs a felt¢tele. ä A jogalkotÂ nem hatalmazhatnÀ fel a bÁrÂt, hogy akkor tegye
f¢lre az ¢rv¢nyes jogszabÀlyt, amikor csak kedve tartja. Nem mondhatnÀ ki, hogy a
bÁrÂt nem k´tik az ¢rv¢nyes jogszabÀlyok. (Mintha a fÀt vÀgnÀ ´nmaga alatt.) ä A jogalkotÂ nem tilthatja el valamely Árott jogszabÀlyban sem Ãj szokÀsjog (consuetudo, p¢ldÀul bÁrÂi jog) keletkez¢s¢t, sem az esetleges desuetudÂt, jogelhalÀst. Az¢rt nem, mert
egy ilyen tilalom ¢rv¢nyesÁt¢se meghaladnÀ az erej¢t. ä De nem sorolok tovÀbbi p¢ldÀkat. Ilyeneket MoÂr Gyula müveiben lehet nagy bûs¢ggel tanulmÀnyozni.
De megemlÁtem, hogy MoÂr Gyula szerint nem jog egy olyan àrendelkez¢sÊ, amely
egy logikai ellentmondÀs megvalÂsÁtÀsÀt ÁrnÀ elû. Errûl A LOGIKUM A JOGBAN (1928)
cÁmü müv¢ben t´bbek k´z´tt ezt Árja: à[...] a jognak az emberi cselekv¢sek valÂsÀgÀban ¢rv¢nyes¡lnie kell, vagyis v¢grehajtÀst kell talÀlnia, az ellentmondÀs azonban nem hajthatÂ v¢gre.
A jog az emberek lelk¢n, az emberek gondolkodÀsÀn kereszt¡l ¢rv¢nyes¡l, az emberi gondolkodÀs
pedig sajÀtos szerkezet¢n¢l fogva csupÀn az ellentmondÀs n¢lk¡linek tudja magÀt alÀvetni. A
jogalkotÀs logikai hatÀrai tehÀt jÂr¢szt mÀr magÀbÂl az emberi gondolkodÀs logikus szerkezet¢bûl
folynak.Ê (I. m. 8. o.)
Mindig nagyon szeml¢letesek voltak azok a p¢ldÀk, amelyeket MoÂr Gyula elûadÀ-
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sain a jogalkotÀs logikai korlÀtai tekintet¢ben bemutatott. Eml¢kszem, kellû der¡lts¢get vÀltott ki hallgatÂi k´r¢ben a k´vetkezû p¢ldÀja: A vasÃt ûskorÀban ChicagÂban
¢rv¢nyben volt a vasÃtt´rv¢nynek egy sajÀtos rendelkez¢se. Eszerint egyszintü vasÃti
keresztezûd¢sben (akkor m¢g voltak ilyenek), ha k¢t vonat talÀlkozott, egyik sem mehetett tovÀbb, amÁg a mÀsik tovÀbb nem ment. (UgyebÀr mindk¢t vonat a vilÀg v¢gezet¢ig ott fog vesztegelni, vÀrva, hogy a mÀsik tovÀbbmenjen.)
Szoros kapcsolat van a jogalkotÀs logikai ¢s fizikai hatÀrai k´z´tt. Ami logikailag
lehetetlen, az ä term¢szetesen ä fizikailag is lehetetlen. FordÁtva ez nem Àll.
MoÂr Gyula koncepciÂjÀnak az a l¢nyege, hogy a jog nem Árhat elû valami lehetetlent. Ez¢rt vilÀgos, hogy nem rendelhet el olyasmit sem, aminek a megvalÂsÁtÀsa tÀrsadalmi-gazdasÀgi okokbÂl nem lehets¢ges. (Nem lenne jogszabÀly egy olyan rendelkez¢s, amely elûÁrnÀ, hogy a forint legyen konvertibilis holnap reggel nyolc ÂrÀtÂl.)
°s v¢g¡l: a jog nem lehet kiÀltÂan erk´lcstelen, nem ¡tk´zhet alapvetû erk´lcsi szabÀlyokba. Ebben lÀtta MoÂr Gyula a jogalkotÂ hatalom erk´lcsi korlÀtait. (Szerinte nem
volt jogszabÀly HerÂdesnek az a parancsa, amellyel elrendelte minden k¢t ¢v alatti
gyermek meg´l¢s¢t.)
Nem Àrtana, ha a kodifikÀtorok megszÁvleln¢k MoÂr Gyula fejteget¢seit a jogalkotÂ
hatalom korlÀtairÂl!
Szeretn¢k r´viden szÂlni egy t¢mÀrÂl, amely szint¢n szorosan ´sszef¡gg a jog mibenl¢t¢nek k¢rd¢s¢vel. Sok vita folyt a jogfilozÂfiÀban arrÂl, vajon vannak-e t¢nyleges (Ãn.
kognitÁv) h¢zagok a jogban. A jogh¢zagelm¢let hÁvei szerint: igen. Azt ÀllÁtjÀk (¢s ez elsû pillantÀsra el¢gg¢ k¢zenfekvûnek tünik), hogy mindig vannak olyan magatartÀsok, olyan emberek k´zti viszonyok, amelyeket egy adott jogrendszer nem szabÀlyoz.
MÀsok viszont a jog logikai zÀrtsÀgÀt ÀllÁtjÀk, vagyis azt, hogy egy adott jogrendszer
(vagy kifejezetten, vagy hallgatÂlagosan) mindig minden emberi magatartÀst szabÀlyoz. A jogh¢zagelm¢let hÁvei elûszeretettel hasonlÁtjÀk a jogot egy ementÀli sajthoz,
amelyben azonban t´bb a lyuk (a h¢zag), mint a sajt (a szabÀlyozÀs). Vajon melyik
elm¢letnek van igaza?
A k¢rd¢s gyakorlati kihatÀsa szembetünû. Ha egy jogrendszerben vannak t¢nyleges
(kognitÁv) h¢zagok, akkor mindig vannak olyan vitÀs jogesetek, amelyeket objektÁven
lehetetlen eld´nteni az ¢rv¢nyes jogrendszer szabÀlyai alapjÀn. Ezek szerint lenn¢nek
(lehetn¢nek) olyan polgÀri perek, amelyekben jogszabÀly hiÀnyÀban lehetetlen Át¢letet
hozni. Elûfordulhatna tehÀt, hogy egy per tÀrgyalÀsa utÀn a bÁrÂsÀg f´lÀll, ¢s ezt k´zli
a jelen l¢vû peres felekkel: àUraim! Menjenek haza! Az ¡gyben ä jogszabÀly hiÀnyÀban
ä nem lehet Át¢letet hozni!Ê
MoÂr Gyula meggyûzûen ¢rvelt a jog logikai zÀrtsÀga mellett. Szerinte egy adott jogrendszerben soha sincsenek t¢nyleges (kognitÁv) h¢zagok. (Szaknyelven szÂlva: nincsenek benne de lege lata h¢zagok.) Szerinte ugyanis a jog akkor is besz¢l, ha hallgat,
mert akkor megenged. Mindazt szabad tenni, amit nem tilos tenni. Amikor valaki egy
jogrendszer valamely h¢zagÀrÂl besz¢l, akkor ä valÂjÀban ä nem a jogi szabÀlyozÀs
hiÀnyzik (ez lenne a kognitÁv jogh¢zag), hanem a helyes jogi szabÀlyozÀs. JogszabÀly tehÀt
van, de az hibÀs. Az Ãn. àjogh¢zagokÊ mindig àcsakÊ kritikai h¢zagok (szaknyelven: de
lege ferenda jogh¢zagok). Ez pedig azt jelenti, hogy egy ¢rv¢nyes jogrendszer mellett
soha sincsenek objektÁven eld´nthetetlen jogvitÀk, de bûven vannak (lehetnek) olyan
jogvitÀk, amelyeket nem lehet helyesen (p¢ldÀul az erk´lcsi szabÀlyokkal egyezûen)
elbÁrÀlni, mert az ¢rv¢nyes jogi szabÀlyozÀs rossz, hiÀnyzik a helyes jogi szabÀlyozÀs.
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A jogfilozÂfiÀnak szÀmos olyan t¢mÀja van, amely szoros kapcsolatban Àll a jog fogalmÀnak probl¢mÀjÀval. MoÂr Gyula ezekkel is behatÂan foglalkozott. Ilyenek a forradalmi jog k¢rd¢se, a szokÀsjog, a nemzetk´zi jog, a szuverenitÀs, a lex imperfectÀk t¢mÀja.
Nagyon r´viden n¢hÀny szÂt szeretn¢k szÂlni MoÂr Gyula ÀllÀspontjÀrÂl ezen t¢mÀkat
illetûen.
Messzemenûen akceptÀlta a forradalmi jogkeletkez¢s lehetûs¢g¢t. Ennek nagy jelentûs¢get tulajdonÁtott. VilÀgosan kifejtette, hogy egy adott jogrendszer ä keletkez¢s¢ben ä mindig illegitim (àforradalmiÊ). Kiv¢tel n¢lk¡l minden jogrendszer, ha visszanyÃlunk a kezdetekhez, àt´rv¢nytelen szÀrmazÀsÃnakÊ minûs¡l. Kifejtette, hogy egy
adott jogrendszer ä v¢gsû gy´kereiben ä sohasem lehet legitim. T¢ves az az elk¢pzel¢s,
hogy legitim jogrendszerek olyan korÀbbi legitim jogrendszereken alapulnÀnak, amelyek maguk is legitim jogrendszereken alapulnak stb. (Ism¢t egy àregressus ad infinitumÊ!) Ebben a lÀncolatban sz¡ks¢gk¢ppen el kell jutni egy olyan àelsû lÀncszemhezÊ,
amely nem legitim, hanem originÀrius (eredeti) keletkez¢s¢ben.
MoÂr Gyula jogfilozÂfiÀjÀban fontos helye van a szokÀsjognak, amely kiv¢tel n¢lk¡l
minden jogrendszerben jelen van az Árott jog mellett, ha mÀsk¢nt nem, akkor Ãgy,
mint àkeretkit´ltû jogÊ. MoÂr Gyula is Ãgy v¢lte, hogy szoros kapcsolat van a szokÀsjog
l¢te ¢s a forradalmi jogkeletkez¢s k´z´tt. A szokÀsjogot gyakran àkonzervatÁv forradalomnakÊ nevezte. SzÀmos ÁrÀsÀban foglalkozott a szokÀsjoggal.
MoÂr GyulÀnak a nemzetk´zi jogra vonatkozÂ felfogÀsÀbÂl azt emelem ki, hogy ä szerinte ä m´g´tte a globÀlisan legerûsebb tÀrsadalmi hatalom Àll. V¢gsû fokon minden
Àllami jog a nemzetk´zi hatalmi egyensÃlyon alapszik. Ez¢rt ä ellent¢tbe ker¡lve kora
uralkodÂ ÀllÀspontjÀval ä nem fogadta el a szuverenitÀs hagyomÀnyos (Bodinen alapulÂ) fogalmÀt, vagyis azt, hogy egy szuver¢n Àllam àbefel¢Ê (tehÀt ÀllampolgÀrai irÀnyÀban) a legfûbb ¢s korlÀtlan hatalom, àkifel¢Ê pedig (tehÀt mÀs Àllamokkal szemben)
nem leszÀrmaztatott ¢s teljesen f¡ggetlen hatalom. Szerinte az Àllami szuverenitÀs
mindig korlÀtozott, sohasem korlÀtlan. (Ez is egyike a maga korÀban nagyon progresszÁv n¢zeteinek.)
Foglalkozott az Ãgynevezett àlex imperfectÀkÊ-kal, vagyis az olyan jogszabÀlyokkal,
amelyeknek nincs szankciÂjuk. Ezek k´r¢ben behatÂan elemzett egy ¢rdekes kategÂriÀt, a àk´zvetlen jogszabÀlyokÊ-¢t. (Tûle ered az elnevez¢s.) Mit ¢rt k´zvetlen jogszabÀlyon? Olyan jogi rendelkez¢st, amelynek sehol az adott jogrendszerben nem lelhetû
fel explicit, ÁrÀsban szabÀlyozott, szankciÂja, amely azonban m¢gis k´telezi a cÁmzettjeit. Itt ä mondja MoÂr Gyula ä el¢rkezt¡nk a àv¢gekhezÊ, a jogrendszer hatÀraihoz.
Itt ¢rintkezik a jog k´zvetlen¡l a valÂsÀggal. Mert a k´zvetlen jogszabÀlyoknak is van
szankciÂjuk, annak ellen¢re, hogy ez sehol sincs explicit mÂdon kimondva az adott
jogrendszerben. Ha valaki megs¢rt egy ilyen k´zvetlen jogszabÀlyt, a jogrendszer ¢s
a jogi apparÀtus, bÀr hiÀnyzik az explicit szankciÂs szabÀly, m¢gis mozgÀsba lend¡l,
¢s joghÀtrÀnyt alkalmaz a jogs¢rtûvel szemben. ä A k´zvetlen jogszabÀlyok koncepciÂjÀval
MoÂr Gyula ism¢t lezÀrt, illetve megoldott egy egy¢bk¢nti regressus ad infinitumot. Mert
vilÀgos, hogy a szankciÂk lÀncolata nem lehet v¢gtelen. Ha egy N1 norma megs¢rt¢s¢t
egy N2 norma szankcionÀlja, ¢s ez¢t egy N3 norma stb., akkor ä t¢nylegesen ä ez a
szankciÂs lÀncolat elûbb-utÂbb v¢get ¢r. Ha nem lenn¢nek àk´zvetlen jogszabÀlyokÊ
(a mÀr emlÁtett tulajdonsÀgokkal), akkor v¢gsû fokon minden jogrendszer csak valÂdi
lex imperfectÀkon (abszolÃte szankciÂ n¢lk¡li jogszabÀlyokon) nyugodn¢k. MagÀn a
SEMMIN nyugodn¢k! Hiszen egy igazi lex imperfecta, amelynek nincs sem explicit,
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sem implicit szankciÂja, nem mÀs, mint egy kegyes Âhaj (pium desiderium), amelyet a
cÁmzett, ha akar, k´vet, ha nem akar, nem k´vet ä ¢s az utÂbbi esetben semmi hÀtrÀny
nem ¢ri.
Mindazok, akik hallgattuk MoÂr Gyula elûadÀsait (egyre kevesebben vagyunk), ûrz¡nk magunkban valamilyen eml¢ket, ha Ãgy tetszik, àajÀnd¢kotÊ tûle, ami k¡l´n´sen
¢rt¢kes szÀmunkra. Alkati tulajdonsÀgoktÂl is f¡gg, hogy kinek-kinek mi jut e tekintetben elûsz´r az esz¢be. Minthogy mindig vonzÂdtam a logikÀhoz, a szÀmos ¢rt¢k
k´z´tt, amit tûle kaptam, kiemelkedû helyet foglal el mindaz, amit ¢les logikÀjÀval
nyÃjtott. Gyakran hÁvta f´l a figyelm¡nket egy-egy elm¢let valamilyen belsû, logikai
hibÀjÀra. Hadd emlÁtsek erre n¢hÀny p¢ldÀt!
A t´rt¢nelem nagy eszmerendszerei is Ãgy viselkednek, mint sajÀtos normarendszerek. Ez¢rt kÁvÀnatos, hogy c¢lkitüz¢seik ne ¡tk´zzenek egymÀssal. ä Ugyan kinek
a szÁv¢t nem dobogtattÀk meg a francia forradalom gy´ny´rü jelszavai? àLibert¢, egalit¢,
fraternit¢!Ê ä MoÂr Gyula (nem vonva k¢ts¢gbe ezeknek az eszm¢knek az ¢rt¢k¢t) figyelmeztetett minket, hallgatÂit, arra, hogy ha nem definiÀljuk pontosan, mit ¢rt¡nk
àszabadsÀgonÊ ¢s mit àegyenlûs¢genÊ, ha nem alkalmazunk jÂzan korlÀtozÀsokat
mindkettû vonatkozÀsÀban, akkor ellentmondÀs van ezen eszm¢k k´z´tt. A korlÀtlan
szabadsÀg nem kedvez az egyenlûs¢gnek. A rosszul f´lfogott egyenlûs¢g a szabadsÀg
ellen hat. (Ha valaki egy fejjel kimagaslik tÀrsai k´z¡l, esetleg meg kell r´vidÁteni a
fej¢vel ä az egyenlûs¢g ¢rdek¢ben.)14
MÀs. Ugyan ki nem ¢rt egyet a pacifizmussal? Le a hÀborÃkkal! Ne hÀborÃzzunk!
TÀrgyaljunk ¢s tolerÀljuk egymÀst! MoÂr Gyula rÀmutatott a pacifizmus ä mint c¢ljai
megvalÂsÁtÀsÀra t´rekvû mozgalom ä belsû, logikai ellentmondÀsÀra. Tegy¡k f´l, hogy
egy nemzetk´zi szervezet eltilt minden hÀborÃt. °s mit tud tenni, ha valamelyik Àllam
m¢gis hÀborÃba kezd? Maga indÁt hÀborÃt az illetû Àllam ellen? Ekkor megszegi az
alapelv¢t: àTilos minden hÀborÃ!Ê Vagy nem tesz semmilyen ellenint¢zked¢st? Ekkor
feladta a maga el¢ tüz´tt c¢lt.
Ism¢t mÀs. MoÂr GyulÀtÂl tanultam meg, hogy ellentmondÀs van Tolsztojnak abban a (moralizÀlÂ korszakÀban) kialakÁtott ÀllÀspontjÀban, amely elÁt¢lt mindenfajta
k¢nyszert. Mert hogyan lehetne megvalÂsÁtani egy k¢nyszer n¢lk¡li tÀrsadalmat (ha
ti. a tÀrsadalom egy r¢sze ´nk¢nt nem hajlandÂ erre)? NetÀn k¢nyszerrel? Ez ´nellentmondÀs. K¢nyszer n¢lk¡l? Ez lehetetlen. A kitüz´tt c¢l pedig magÀtÂl nem fog
megvalÂsulni. ä (T¢ny az is, hogy a k´vetkezetes tolsztojÀnus, aki a vele szemben alkalmazott fizikai k¢nyszerrel szemben sem v¢dekezik k¢nyszer alkalmazÀsÀval ä elpusztul.)
Ha MoÂr Gyula nem tesz ¢rz¢kenny¢ az ellentmondÀsok irÀnt, talÀn nem volna
olyan vilÀgos szÀmomra, hogy a mai nemzetk´zi jogban t´bb, egymÀsnak ellentmondÂ
elv k¡zd egymÀssal. P¢ldÀul a bel¡gyekbe valÂ beavatkozÀs tilalma ¢s az emberi, valamint a kisebbs¢gi jogok v¢delm¢nek a k´vetelm¢nye. Vagy a fennÀllÂ hatÀrok s¢rthetetlens¢g¢nek elve ¢s a n¢pek ´nrendelkez¢si jogÀnak a deklarÀlÀsa.
Ki volt MoÂr Gyula? Milyen hely illeti ût meg a jogfilozÂfiÀban? M¢g ma is neh¢z errûl
nyilatkozni. TalÀn m¢g mindig kev¢s a t´rt¢nelmi tÀvlat? RendszeralkotÂ volt-e vagy
csak eklektikus? öj f´lfedez¢sekkel gazdagÁtotta-e a jogfilozÂfiÀt vagy csak mÀsok gondolatait vette Àt? G¢niusz volt-e vagy csak sz¡rke k´zkatonÀja tudomÀnyÀnak? ä Napjainkban m¢g csak folyik, m¢g nem fejezûd´tt be MoÂr Gyula àrecepciÂjaÊ. Mai elis-
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mer¢s¢be t´bb negatÁvum ker¡l bele, mint amennyi indokolt lehetne. Szabadfalvi JÂzsef, aki sokat tett MoÂr Gyula tÀrgyilagos ¢rt¢kel¢se ¢rdek¢ben, kandidÀtusi ¢rtekez¢se t¢ziseiben (Miskolc, 1992) ä t´bbek k´z´tt ä ezt Árja rÂla: à[...] v¢gsû soron k¢ptelen
volt vÀllalt feladatÀt, a Ïnagy szint¢zistÎ, megvalÂsÁtani. JogfilozÂfiÀja a rendszer¢t f´l¢pÁtû elemek egyenetlen szÁnvonalÃ kidolgozottsÀga ¢s a kapcsolÂdÀsi pontok bizonytalansÀga miatt az
eklektikussÀg jegyeit viseli magÀn. Mindezek ellen¢re maga a kÁs¢rlet mindenk¢ppen szÀmottevû
¢s eurÂpai m¢rc¢vel m¢rve is jelentûs. [...]Ê (16. o.) Ennek a tÀrgyilagos indÁtÀsÃ ÀltalÀnos
¢rt¢kel¢snek a negatÁv megÀllapÁtÀsaival nem ¢rtek egyet, koncedÀlva r¢szigazsÀgait.
Eklektikus volt-e MoÂr Gyula? Nem volt az ä a szÂ pejoratÁv ¢rtelm¢ben, amikor az
azt jelenti, hogy valaki kritikÀtlanul Àtveszi mÀsok gondolatait, an¢lk¡l hogy azokhoz
egy jottÀnyit is hozzÀtenne, ¢s az Àtvett elemekbûl Ãj rendszert kÁs¢relne meg alkotni.
De a szÂ pozitÁv ¢rtelm¢ben eklektikus volt. Kora t´bb kivÀlÂ gondolkodÂjÀra tÀmaszkotott (Ágy Windelbandra, Rickertre, Nicolai Hartmannra, Stammlerre, SomlÂ BÂdogra, Pauler çkosra, hogy a korÀbbi nagyokat, Kantot, Hegelt vagy Arisztotel¢szt ne
is emlÁtsem). àçtvettÊ tûl¡k szÀmos ¢rt¢kes gondolatot. Azokat elegyÁtette sajÀt eszm¢ivel, ¢s az eg¢szet Ãj tudomÀnyos rendszerbe foglalta akkor is, ha ez nem egy egyetlen,
à´sszefoglalÂÊ müv¢ben t´rt¢nt, hanem a mÀr emlÁtett alapmüveiben ¢s t´bb tucat
kitünû essz¢ben. T¢ny, hogy ´sszefoglalÂ müv¢t nem tudta publikÀlni, de azt 1941
k´r¡l megÁrta mintegy hÀromszÀz´tven-n¢gyszÀz oldal terjedelemben, ¢s nyomdai
Ãton egy p¢ldÀnyban (munkap¢ldÀny) kiszedette. De ez, sajnos, elveszett. Rendszere
m¢gis jÂl lÀthatÂ annak szÀmÀra, aki essz¢it gondosan tanulmÀnyozza. çm k¢ts¢gtelen, hogy a kapcsolÂdÀsi pontok ezekben kidolgozatlanok. M¢gis: az eg¢sz ¢letmü egy
mer¢szen Ãjszerü gondolat¢p¡letet tÀr el¢nk. (Visszat¢rve az eklekticizmus vÀdjÀra:
ennek a szÂnak a pozitÁv ¢rtelm¢ben akÀr Wittgenstein vagy Kant vagy maga Arisztotel¢sz is àeklektikusÊ volt. Az igazi nagyok mindig mÀs nagyok vÀllÀn lettek azzÀ,
amiv¢ lettek.)
MoÂr Gyula nem utÀnzÂ volt ¢s nem epigon, hanem kreatÁv tudÂs, aki szÀmos igazi
Ãj f´lfedez¢ssel gazdagÁtotta a jogfilozÂfiÀt. Ezek k´z¡l korÀbban mÀr t´bbet emlÁtettem. Ilyen a jog kettûs arculatÀnak f´lismer¢se, annak kifejt¢se, hogy a jog realitÀsnak
¢s idealitÀsnak, a àvanÊ-nak ¢s àlegyenÊ-nek sajÀtos egys¢ge, a jog meghatÀrozÀsa, a jogi
szankciÂ sajÀtossÀgainak kimutatÀsa, elm¢lete a ànegatÁv term¢szetjogÊ-rÂl, a àk´zvetlen jogszabÀlyokÊ ¢s a lex imperfectÀk elemz¢se, a jogrendszer tagozÂdÀsÀnak (p¢ldÀul
k´zjog, magÀnjog, anyagi ¢s eljÀrÀsjogok) Ãj, elvi megalapozÀsa, a jogi szem¢lyekrûl
kialakÁtott felfogÀsa, az esk¡dtbÁrÀskodÀs behatÂ bÁrÀlata stb.
Mindent egybevetve Ãgy v¢lem, MoÂr Gyula a jogfilozÂfiÀnak nem sz¡rke k´zkatonÀja volt, hanem kivÀlÂ tudÂsa. G¢niuszÀnak sugÀrzÀsa alÂl senki sem tudta (¢s akarta) kivonni magÀt, aki ä annak idej¢n ä elûadÀsait hallgatta.
TanulmÀnyomban MoÂr Gyula jogfilozÂfiÀjÀnak csak egy r¢szlet¢rûl szÂltam.15 így
m¢g tudomÀnyos portr¢jÀt sem tudtam felvÀzolni, nem is szÂlva MoÂr Gyula àteljes
arck¢p¢rûlÊ. Egyetemi tanÀri mük´d¢se, pedagÂgiai, oktatÂi, k´zÁrÂi tev¢kenys¢ge, a
hazai demokrÀciÀban ´nzetlen¡l ¢s nagy Àldozatok ÀrÀn kifejtett politikai tev¢kenys¢ge, puritÀn szem¢lyis¢g¢nek a bemutatÀsa ä mindez kÁv¡l maradt ennek a szer¢ny
tanulmÀnynak a keretein.
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Jegyzetek
1. MoÂr Gyula BrassÂban sz¡letett 1888-ban,
1950-ben halt meg Budapesten.
2. Az ût ¢rt m¢ltatlan bÁrÀlat ¢s tÀmadÀs utÀn
MoÂr Gyula hosszÃ idûn kereszt¡l mintegy
àfeled¢sbe mer¡ltÊ. çmde sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¢vfordulÂja alkalmÀbÂl mÀr szÀmos ÁrÀs
jelent meg rÂla. P¢ldÀul Zsidai çgnes: T°NY
°S °RT°K (JogtudomÀnyi K´zl´ny, 1989. 10.) ä
Szabadfalvi JÂzsef: MOñR GYULA PçLYAKEZD°SE. (Uo.) ä Paczolay P¢ter: MOñR GYULA JOGFILOZñFIçJA . (Uo.) ä Szabadfalvi JÂzsef MoÂr
GyulÀrÂl Árt kandidÀtusi ¢rtekez¢st 1992-ben.
3. Kelsen 1917-tûl 1930-ig B¢csben egyetemi
tanÀr. ý dolgozta ki Ausztria 1920. ¢vi alkotmÀnyÀt. A fasizmus elûl az Egyes¡lt çllamokba emigrÀlt. 1945-tûl USA-ÀllampolgÀr. Professzor volt a kaliforniai Berkeley-egyetemen.
4. Az utÂbbi 1992-ben Ãjra megjelent reprint
kiadÀsban a HatÀgÃ SÁp AlapÁtvÀny kiadÀsÀban. ä LÀsd errûl Szabadfalvi JÂzsef: MOñR
GYULA : àA JOGB¹LCSELET PROBL°MçIÊ. (JogtudomÀnyi K´zl´ny, 1992. 7ä8.)
5. Augustinus: DE CIVITATE DEI . 4.4.
6. Az id¢zet Ágy folytatÂdik: àAz igazsÀgossÀgot
egyesÁteni kell az erûvel, hogy az, ami igazsÀgos:
erûs, s az, ami erûs: igazsÀgos legyen.Ê
7. A REINE RECHTSLEHRE megjelen¢se annak
idej¢n valÂsÀgos tudomÀnyos szenzÀciÂ volt.
Kelsennek ez a müve egy¢bk¢nt olyan bomba,
amely ä sok tekintetben ä m¢g ma is robban.
ä Kelsen amerikai tartÂzkodÀsa alatt jelent
meg ´sszefoglalÂ müve, a GENERAL THEORY
OF LAW AND STATE . (Anders Wedberg fordÁtÀsa. Harvard University Press, Cambridge,
Mass., 1946.)
8. Fûk¢nt Nicolai Hartmann: DER AUFBAU
DER REALEN W ELT . Gruyter, Berlin, 1940.
9. BEV EZET°S A JOGFILOZñFIçBA (1923). 262. o.

10. MoÂr Gyula a kanti gondolat l¢nyeg¢t
emelte ki. Annak teljes fordÁtÀsa Ágy hangzik:
àLelkemet k¢t dolog t´lti el annÀl jobban megÃjulÂ
¢s ´regbedû csodÀlattal ¢s tisztelettel, min¢l t´bbsz´r
¢s tartÂsabban foglalkozik vele gondolkodÀsom: a
csillagos ¢g f´l´ttem ¢s az erk´lcsi t´rv¢ny bennem.Ê
11. Ez a l¢nyege, nem pedig a pontos fordÁtÀsa
SomlÂ n¢met¡l megfogalmazott gondolatÀnak.
12. MoÂr Gyula ezt Árja errûl: àA sz¡ks¢gszerüen
bek´vetkezû ´ssze¡tk´z¢s eset¢n [ti. a joggal] a ÏmezÁtelen hatalomÎ t¢nylegesen gyeng¢bbnek bizonyul,
¢s ekkor k¢nytelen meghÀtrÀlni ¢s engedni a jognak.
Az Àltala felÀllÁtott Ï´nk¢nyes parancsÎ [...] nem tud
megvalÂsulni, nem k¢pes arra, hogy t¢nylegesen ¢rv¢nyes¡lû tÀrsadalmi normÀvÀ vÀlj¢k.Ê (MACHT,
RECHT , MORAL. 1928. 19. o. ä Az ¢n fordÁtÀsom.)
13. àAÊ el¢gs¢ges felt¢tele àBÊ-nek, ha àAÊ
megl¢te eset¢n àBÊ is adva van. àAÊ sz¡ks¢ges
felt¢tele àBÊ-nek, ha àAÊ hiÀnya eset¢n nincs
àBÊ.
14. A francia forradalom eszm¢inek egymÀshoz valÂ viszonyÀt, term¢szetesen, mÀr korÀbban t´bben elemezt¢k. P¢ldÀul Charles Al¢xis
Henri Cl¢rel de Tocqueville (1805ä1859). ä
BÀrÂ E´tv´s JÂzsef (1813ä1871) A XIX. SZçZAD URALKODñ ESZM°INEK BEFOLYçSA AZ çL-

(B¢cs, 1851ä54) cÁmü müv¢ben szint¢n kifejtette, hogy a szabadsÀg ¢s az
egyenlûs¢g eszm¢i ellentmondanak egymÀsnak.
15. MoÂr Gyula müvei nehezen hozzÀf¢rhetûk. írÀsainak m¢g nagy k´nyvtÀrainkban is
csak a t´red¢ke lelhetû fel. De nemr¢g megjelent az egyetemi elûadÀsairÂl k¢sz¡lt jegyzet: JOGFILOZñFIA , MOñR GYULA ELýADçSAI,
P¡ski, 1994.
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CsukÀs IstvÀn

ISTENKE, VEDD T°RDEDRE °DESANYçMAT
Istenke, vedd t¢rdedre ¢desanyÀmat,
ringasd szelÁden, mert nagyon elfÀradt,
ki adtÀl ¢letet, adj neki most Àlmot,
¢s mivel Ág¢rt¢l, szavadat kell Àllnod,
mert û mindig hitt ¢s sose k¢telkedett,
szÀjÀra suttogva vette a nevedet.
°n nem tudom felfogni, hogy t´bb¢ nincsen,
s szemem gy´nge, hogy a semmibe tekintsen,
hovÀ a f¢ny is csak Ãgy jut, hogy megt´rve:
helyettem n¢zz¢l be a m¢ly sÁrg´d´rbe,
prÂbÀlkozz, lehelj oxig¢nt, t¡dûd a lomb!
Nem is vÀlaszolsz, kukac-szik¢vel boncolod,
amit ´sszeraktÀl egyszer v¢gtelen t¡relemmel,
csak csont, csak por, ami volt valamikor ember,
mivel nem csak Minden vagy: vagy a HiÀny,
magadat operÀlod e f´ld alatti ambulanciÀn.
Mi mit nyel el a v¢g¢n, fÀsultan szitÀlod
a semmibûl a semmibe a l¢tezû vilÀgot,
anyÀt ¢s gyereket, az ¢lût s a holtat,
s mert Te teremtetted, nem is kÀromolhat,
csak sÁrhat vagy k´ny´r´ghet, hogy adj neki b¢k¢t,
nem tudjuk, hogyan kezdûd´tt, de tudjuk a v¢g¢t;
¢n sem kÀromollak, hallgasd meg imÀmat:
Istenke, vedd t¢rdedre ¢desanyÀmat!

AZ ALASZKAI FARKAS
MÀr harmadik ¢jjel zengett a vonÁtÀs,
tu-tÃ-tu, tu-tÃ-tu, szinkÂpÀsan visszaverûd´tt
a hold tÀny¢rjÀrÂl, bolgÀr ritmusba
t´rve pattogott a hÀzfalak k´zt, megcsÃszott kanyarogva a papok ministadionjÀn, nagyot huppant a kemping
sÀtrain, talÀn a tÂra is kimer¢szkedett,
de mindenesetre visszaj´tt s zengett
fÀradhatatlanul. Elûsz´r azt hittem,
Àlmomban hallom, szoktam ilyet Àlmodni, hogy
¢n vonÁtok, azutÀn azt hittem, hogy a kutyÀm,
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de û horkolt, mint egy gûzfür¢sz, sz´rcs´gve,
bugybor¢kolva, teljesen hÀziasÁtva, mint egy
csalÀdtag, vagyis hogy n¢ha versenyben
fÃjjuk a kÀsÀt, mig a feles¢gem meg nem
unja, Àtn¢ztem rÀ is Âvatosan, nem û volt,
¢desen aludt s mÀr gyanakodni kezdtem,
hogy m¢giscsak Àlmodom az eg¢szet,
s azt is Àlmodom, hogy ¢bren vagyok, ilyet is
szoktam Àlmodni, ¢bren is, nyitott szemmel,
talÀn az¢rt lettem k´ltû, hogy egyszerre
vagyok k¢t helyen, ami normÀlis emberrel
nem fordul elû, de visszat¢rve a vonÁtÀsra,
tûlem f¡ggetlen¡l szÂlt, kiv¡l zavaros
¢rz¢kszerveimen, vagyis a valÂsÀgban, bÀr
amelynek ¢n is r¢sze vagyok, de hagyjuk,
el¢g annyi, hogy mÀr harmadik ¢jjel nem
tudtam aludni, s elhatÀroztam, hogy
kiv¢telesen alaposan utÀnajÀrok.
Elûsz´r CzÀr Laci¢khoz mentem, de nÀluk
tacskÂ van s nem vonÁt, azutÀn KapuvÀri
Marci¢khoz, nÀluk meg macska van,
s kizÀrÂlag nyÀvog, ahogy rendes emberekhez,
illetve macskÀkhoz illik, s nagyon
´r¡ln¢nek, ha megsz¡nne ez az idegesÁtû
vonÁtÀs, mert ûk sem tudnak aludni.
AzutÀn FarkashÀzy¢khoz mentem, aha,
itt lehet a hÀza, ki van Árva a n¢vtÀblÀra,
de mi¢rt doktor? çm senki se volt otthon,
az ajtÂn c¢dula: àKulcs PÀkozdy¢knÀl!Ê
çtmentem oda is, se kulcs, se farkas,
¢s ûk se tudnak aludni. Mentem tovÀbb,
a HÀrom NyÀrfa kocsmÀba ¢s ekkor
meglÀttam: a k´z¢psû nyÀrfa alatt aludt,
sz¢p fej¢t a lÀbÀra hajtva! Suttogva
besz¢ltem a pinc¢rrel, igen, az ´v¢, m¢g
ma elviszi, mÀr t´bben is panaszkodtak,
menjek nyugodtan haza. Nem kÁnozzÀk,
nem beteg, csak nem tud ugatni, mivel
farkas, csak vonÁtani tud. A kerÁt¢sn¢l
m¢g visszafordultam s imigyen szÂltam:
àNem f¢rsz bele e vilÀgba, pedig gy´ny´rü vagy,
csak mÀs a hangod, mint amit m¢g el tudunk
viselni errefel¢. Tudom, ¢n is fÃjtam:
lehet bûre barna vagy feh¢r... a ti¢d
Àlomsz¢p k¢kessz¡rke, s csak e versbe f¢rsz
bele. Ez is t´bb a semmin¢l.Ê °s a v¢ge?
Most mÀr nyugodtan alszik mindenki,
csak ¢n riadok fel: valami hiÀnyzik.
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VOJA KERDE MANGE
Michael Sinclair Stewart: Daltestv¢rek. Az olÀh cigÀny identitÀs ¢s k´z´ss¢g tovÀbb¢l¢se a szocialista
MagyarorszÀgon
FordÁtotta SajÂ TamÀs, Szarvas Zsuzsa, Vargyas
GÀbor
A SzociÀlpolitikai °rtesÁtû K´nyvtÀra, 1994. 268
oldal, 396 Ft.
Voja kerde mange ä nagy ´r´met szerzett nekem Michael Stewart, ¢s irigylem is Misit, a
kedves, tehets¢ges angol szociÀlantropolÂgus
fiÃt, akit alighanem valamennyien megszerett¡nk, akik kapcsolatba ker¡lt¡nk vele ittl¢te idej¢n. Ami¢rt irigylem, azt û maga Ágy
fogalmazta meg: àMagyarorszÀgon a cigÀnyokrÂl szÂlÂ legt´bb publikÀciÂ a ÏcigÀnyk¢rd¢sÎ eszm¢j¢bûl indul ki, vagyis elfogadja a t´bbs¢gi tÀrsadalom lÀtÀsmÂdjÀt, amely szÀmÀra a cigÀnyok mint
k¡l´nÀllÂ etnikus csoport l¢te valÂban Ïk¢rd¢stÎ vet
f´l. Minthogy tizen´t hÂnapig roma nyelvet besz¢lû
cigÀnyok k´z´tt ¢ltem 1984ä86-ban, ¢n a cigÀnyok
szemsz´g¢bûl Ártam k´nyvet, ¢s onnan n¢zve, ha
egyÀltalÀn Ïk¢rd¢sÎ mer¡l fel, az a ÏgÀzsÂk¢rd¢sÎ.
Magam azonban sem cigÀny, sem a cigÀnyok szÂszÂlÂja nem vagyok, Ágy hÀt ÏkÁv¡lrûlÎ is Ártam a
t´rt¢netet, egy mind a cigÀnyok, mind a magyarok
vilÀgÀhoz k¢pest kÁv¡lÀllÂ perspektÁvÀjÀbÂl.Ê
Ebben az idûben gyüjt´ttem anyagot ¢n is
CIGçNYöT cÁmü k´nyvemhez, de helyzetembûl adÂdÂan ¢n ezt nem engedhettem meg
magamnak. Bel¡l l¢v¢n az esem¢nyeken, bûr´m´n, zsigereimben is tapasztalva a konfliktusokat, el kellett d´ntenem, hogy kinek a
szÂszÂlÂja akarok lenni. S mik´zben a cigÀnyokat vÀlasztottam, bele kellett ¢lnem magam azoknak a magyaroknak a gondolkodÀsÀba is, akik valÂban szenvedûi ennek az
egy¡tt¢l¢snek. Ebbûl a g´rcsbûl tÀrgyilagos
t¢nyfeltÀrÂ, egyÃttal a cigÀnyok bizonyÁtvÀnyÀt magyarÀzÂ, b¢k¢ltetû szerepvÀllalÀs kerekedett ki, akarva-akaratlan: missziÂ.
HÀtrÀnyÀt akkor szenvedtem meg legjobban,
amikor k´nyvem megjelen¢se utÀn hÁvtak

k¡l´nb´zû helyekre, ¢s ¢n a misszionÀriusok
elszÀntsÀgÀval vÀllaltam a szembes¡l¢st az ¢rtetlens¢ggel. De munkÀm sorÀn v¢gig szem
elûtt kellett tartanom azokat, akik k´nyvemet
majd olvasni fogjÀk.
Misi helyzete sokkal szerencs¢sebb volt.
Tehets¢g¢n, tudÀsÀn kÁv¡l ennek is k´sz´nhetû, hogy t´bbre jutott, mint mi, akik benne
¢l¡nk a slamasztikÀban. Az ´r´m, ami doktori disszertÀciÂjÀnak olvastÀn elfogott, csak
ahhoz hasonlÁthatÂ, amit olyankor ¢reztem,
amikor gyerekeim jÀtszi k´nnyeds¢ggel oldottak meg szÀmomra hosszas gy´trûd¢seket
jelentû probl¢mÀkat.
MÀr az elûszÂban lesz´gezi, amit ¢n csak
v¢geredm¢nyk¢nt mertem megÀllapÁtani
MagyarorszÀgon: hogy a cigÀnyok k´z¡l azok
maradtak ¢letk¢pesek, akik megûrizt¢k
k¡l´nÀllÀsukat, akiket nem ûr´lt fel a b¢rmunka.
KiindulÂpontja a cigÀnyok minden¡tt jelenvalÂsÀga ¢s minden tÀrsadalomhoz k¢pest
azonos mÀssÀga; ebbûl vonja le azt a k´vetkeztet¢st, hogy kell valami hasonlÂnak lennie
a Kelet ¢s a Nyugat tÀrsadalmai k´z´tt, amit
a cigÀnyok egybehangzÂan elutasÁtanak. Az
indiai eredet t¢ny¢t nem talÀlja el¢gs¢ges
magyarÀzatnak arra, mi¢rt nem olvadtak be
a romÀk ä mÀs n¢pekhez hasonlÂan ä a àbefogadÂÊ tÀrsadalmakba. Judith Okely angol
etnogrÀfus gondolatmenet¢hez csatlakozik:
eszerint a cigÀnyok olyan k´z¡l¡nk valÂk,
akik a feudalizmus ´sszeomlÀsÀval a tÀrsadalmon kÁv¡l rekedtek, l¢tformÀjuk a kapitalista munkaszervez¢s term¢kek¢nt ¢rtelmezhetû, amennyiben nem integrÀlÂdtak a b¢rmunkapiacba, ugyanakkor nem rendelkeztek f´lddel, amely lehetûv¢ tette volna f¡ggetlens¢g¡knek paraszti l¢tformÀban t´rt¢nû
megûrz¢s¢t. Ehhez füzi azt a munkahipot¢zist, hogy a romÀk az¢rt Àllnak ellen a munkÀnak, mivel ennek aktusa lehetûv¢ tenn¢ a
gÀzsÂk romÀvÀ vÀlÀsÀt ¢s ennek a fordÁtottjÀt
is. Van egy olyan pontja is a munkahipot¢zisnek, hogy a gÀzsÂkkal folytatott csere sorÀn a romÀk minden Àltaluk v¢gzett munkÀt
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elidegenÁtenek maguktÂl. Az a k´z´ss¢g,
amelyben Misi ¢lt, igazolta ezt a feltev¢st.
MÀs lett volna az eredm¢ny p¢ldÀul szegkovÀcsok k´z´tt. Itt az is megdûlt volna, hogy
a cigÀnysÀg l¢nyegi vonÀsa a kem¢ny munka
elutasÁtÀsa. A cigÀnyok a f¡ggûs¢get utasÁtjÀk
el: azt, hogy idegen normÀk szabÀlyozzÀk az
¢let¡ket. °s nem tulajdonÁtanak a munkÀnak
erk´lcsi jelentûs¢get ä de ezt a disszertÀciÂ
gy´ny´rüen bizonyÁtja.
Misi k´nnyed mozdulattal s´pri f¢lre a
magyarorszÀgi hagyomÀnyos ciganolÂgia leginkÀbb Vekerdi JÂzsef nev¢vel f¢mjelzett ä
nagy indulatokat kavarÂ ä iskolÀjÀt. Ennek
t¢telei, hogy a cigÀny kultÃra mÀs n¢pektûl
szerzett jegyek ´sszess¢ge, ¢s ezzel ´sszef¡gg¢sben a cigÀnyok tÀrsadalmi ¢lete hiÀnyossÀgok sorak¢nt ÁrhatÂ le. Ellenvet¢se roppant
egyszerü: hogyan lenne megmagyarÀzhatÂ
egy ilyen v¢letlenszerüen ´sszeÀllt kulturÀlis
rendszer Ãjratermelûd¢se generÀciÂk tucatjain kereszt¡l? Ami pedig egy n¢p hiÀnyokkal valÂ jellemz¢s¢t illeti, az teljesen szokvÀnyos mÂdja annak, ahogy àtermelûÊ n¢pek a
ànem termelûÊ n¢peket minûsÁtik vilÀgszerte.
A disszertÀciÂ c¢ljÀt annak vizsgÀlatÀban
jel´li meg a szerzû, hogy ha a cigÀnyok hagyomÀnyosan ellenÀllÀst tanÃsÁtanak a b¢rmunkÀval szemben, mi t´rt¢nik, ha erre
m¢gis k¢nyszerÁtik ûket. Ez egyÃttal a àt¢nylegesen l¢tezû szocializmusÊ sajÀtos vizsgÀlatÀt is jelenti: hogyan integrÀlÂdott egy marginÀlis n¢pcsoport a àszocialistaÊ gazdasÀgba,
mik´zben ellenÀllt a magyar tÀrsadalomba
valÂ asszimilÀlÂdÀsnak.
A MagyarorszÀgon ¢lû szÀmos cigÀny csoport k´z¡l vÀlasztania kellett egyet, amelynek
m¢lyrehatÂ vizsgÀlatÀval ÀltalÀnos ¢rv¢nyü
vÀlaszokat kaphat. Nagyon b´lcsen esett a vÀlasztÀsa egy roma nyelvet besz¢lû tradicionÀlis k´z´ss¢gre. Noha nem ûk vannak t´bbs¢gben a cigÀny n¢pess¢gen bel¡l, a cigÀnyokra
ÀltalÀnosan jellemzû vonÀsok legvilÀgosabban az û szokÀsaikkal magyarÀzhatÂk.
Ne fedj¡k fel a helys¢g nev¢t, ha û Harangosnak nevezi; a leÁrÀsokbÂl, t¢rk¢prûl ¢s rokon hangzÀsrÂl kitalÀlhatja, aki akarja, melyik vÀrosrÂl van szÂ. HÀromszÀz magyar cigÀny (romungrÂ) ¢s h¢tszÀz olÀh cigÀny ¢lt
itt a vizsgÀlÂdÀs idej¢n, egy¡ttesen a lakossÀg
k¢t szÀzal¢ka. Az olÀh cigÀnyok ´t telepen helyezkedtek el, ezeket a szerzû PÀrizsnak, Ko-

lÂniÀnak, G´d´rnek, KrakkÂnak ¢s DankÂ
utcÀnak nevezte el. K´z¡l¡k a legsz¢lsû, a PÀrizs mellett d´nt´tt. àSzervesÊ telepnek ismerte fel, amely az ott lakÂ cigÀnyok ¢letrendje szerint alakult, terjeszkedett. A t´bbi
a àtervezettÊ telep, amit a hatÂsÀg alakÁtott ki
a cigÀnyok szÀmÀra vagy k¢nyszerÁtette odatelep¡l¢s¡ket. Pontosan leÁrja az egyes telepeket, felvÀzolja az ott lakÂk ´sszet¢tel¢t, rokoni kapcsolatait. Az erk´lcsi normÀk elt¢r¢seit egy p¢ldÀval illusztrÀlja, amit feles¢ge,
Szegû Judit figyelt meg. A G´d´r egyik
blokkjÀban lakÂ egyed¡lÀllÂ magyar ember
meghalt. M¢g mÀsnap is ott fek¡dt az ÀgyÀban, senki se t´rûd´tt vele, rendûr t´rte fel
az ajtÂt. A PÀrizson is meghalt egy magÀnyos
f¢rfi. A pÀrizsi romÀk minden hÀztartÀsbÂl
p¢nzt gyüjt´ttek, ¢s k´z´sen temett¢k el
àtestv¢r¡ketÊ.
A vizsgÀlÂdÀs tÀrgya a PÀrizson ¢lû harminc csalÀd volt, de Àltaluk a szerzû kapcsolatba ker¡lt a t´bbi telepen, illetve mÀs telep¡l¢seken ¢lû rokonaikkal is. MunkÀja kezdet¢n besz¢lt mÀr magyarul, ¢s tudott valamit cigÀnyul. Hamar rÀj´tt, hogy cigÀnyul
legelûsz´r a rituÀlisan elhangzÂ sz´vegeket
(k´sz´nt¢seket, ¡dv´zl¢seket, bÃcsÃzÀsokat,
engedelemk¢r¢seket) kell tudnia. Ezek ismerete n¢lk¡l jobb, ha meg se szÂlal, de ha ezeket jÂl alkalmazza, elismerik, hogy àtudÊ cigÀnyul (zsÀnesz romÀnesz).
A vizsgÀlt csoport k´zvetlen k´rnyezet¢nek leÁrÀsa utÀn sz¢lesre nyitja a legyezût, ¢s
elhelyezi ûket a magyarorszÀgi cigÀnyok t´rt¢net¢ben. (CIGçNYOK A FEUDALIZMUSTñL A
SZOCIALIZMUSIG; H °TK¹ZNAP MUNKçSOK, VASçRNAP CIGçNYOK .) A hazai kutatÂk forrÀsainak felhasznÀlÀsÀval a cigÀnyok helyzet¢nek
alakulÀsÀt û is a gazdasÀgi ¢let vÀltozÀsaival
hozza ´sszef¡gg¢sbe. A àcigÀnyk¢rd¢sÊ megjelen¢s¢t û is az iparosodÀsban ismeri fel. MÀria Ter¢zia rendeleteinek ¢rtelmez¢s¢t felleli
a helyi dokumentumok k´z´tt EsterhÀzy p¡sp´k megfogalmazÀsÀban: àMunkÀra kell ûket
fogni... KovÀcsmesters¢get, mivel elegendû van a
vÀrosban, nem folytathatnak, hanem ha t´k¢letesen
kitanultÀk, ¢s c¢hbe akarnÀnak Àllani, azt a c¢h
meg ne akadÀlyozza... Akik muzsikÀlÀsbÂl ¢lnek,
azoktÂl el kell venni a hegedüt ¢s mÀs hangszert,
´ssze kell t´rni, ¢s az ÀrÀt neki megt¢rÁteni...Ê MegtalÀlta az egri lev¢ltÀrban az 1893-as foglalkozÀs szerinti ´sszeÁrÀs helyi adatait: negyven
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muzsikus, nyolc kovÀcs, k¢t vÀlyogvetû. ValÂszÁnünek tartja, hogy a negyven muzsikusnak
mÀs foglalkozÀsa is volt az alkalmank¢nti zen¢l¢sen kÁv¡l. A szÀzadfordulÂ idej¢n bevÀndorolt olÀh cigÀny csoportokkal kapcsolatos
probl¢mÀk egyes megoldÀsi javaslataiban az
1944-ben bek´vetkezett nÀci n¢pirtÀs elûzm¢nyeit ismeri fel.
Szem¢lyes vallomÀsok ¢s ÁrÀsos dokumentumok segÁts¢g¢vel elemzi az 1945-´s korszakvÀltÀs utÀn kialakulÂ folyamatokat, amelyek sorÀn az alkotmÀny biztosÁtotta jogok ellen¢re a cigÀnyok kÁv¡l rekedtek a magyar
tÀrsadalmon, ¢s lemaradÀsukat ´nhibÀjukk¢nt k´nyvelte el a k´zv¢lem¢ny. SzÀmot ad
a hivatalos cigÀnypolitika alakulÀsÀrÂl ¢s a
hatÀrozatok helyi alkalmazÀsÀrÂl. SzÀmba veszi a lakÀsk´r¡lm¢nyeket, az eg¢szs¢g¡gyet,
az oktatÀst ¢s a munkÀt. Ez utÂbbival kapcsolatban megÀllapÁtja: à...A munkÀnak MagyarorszÀgon nagyobb az ideolÂgiai jelentûs¢ge, mint a
kapitalista gazdasÀgokban, ahol az Àrucser¢n ä a
tÀrsadalmi Ãjratermel¢s legkiemelkedûbb tev¢kenys¢g¢n ä van a hangsÃly... A nemzetet hivatalos
megfogalmazÀs szerint a dolgozÂ n¢p alkotja, ¢s
ez¢rt a magyarok elsûsorban nem mint ÀllampolgÀrok, hanem mint dolgozÂk nyerik el teljes tÀrsadalmi stÀtusukat a tÀrsadalmi Ãjratermel¢s folyamatÀban... Ennek az ideolÂgiÀnak mÀsik oldala,
hogy a munkÀt morÀlis erûvel ruhÀzza fel, ami
meglepû a kapitalista gazdasÀghoz szokott ember
szÀmÀra. GyÀrban dolgozva a dolgozÂ k´zvetlen¡l
Ï¢pÁti szocialista tÀrsadalmunkatÎ. A fizikai munkÀnak olyan felemelû hatÀst tulajdonÁtanak, amelyet mi az intellektuÀlis erûfeszÁt¢sekkel tÀrsÁtunk.
Ha tehÀt dolgozÂkat faragunk a cigÀnyokbÂl ä Ágy
a v¢leked¢s ä, t´bb generÀciÂ Âta elûsz´r tessz¡k lehetûv¢ szÀmukra, hogy a tÀrsadalomnak ´nbecs¡l¢sre k¢pes tagjaivÀ vÀlhassanak. Mivel a szocialista gyÀrban a munka erk´lcsi m¢ltÂsÀgot ad, a cigÀnyok olyan ¢rt¢kk¢nt tapasztalhatjÀk meg a munkafegyelmet, az ÀllandÂ rendszeres munkÀt, amit
nem dolgozÂ ¢let¡kre is alkalmazhatnak. Ennek sorÀn a kupec gyors ¢s lÀtvÀnyos kereset¢hez valÂ
szinte gyermeki k´tûd¢s¡kbûl ¢s az ezzel az ¢letmÂddal jÀrÂ pazarlÂ fogyasztÀsbÂl Ïfel fognak nûniÎ.Ê
K´zli a cigÀnyok munkavÀllalÀsÀrÂl szÂlÂ
rem¢nyteljes statisztikÀkat. Ezek utÀn pedig
szembesÁti az ideolÂgiÀt a gyakorlattal. BeszÀmol arrÂl, hogy MagyarorszÀgon az alapvetû
szociÀlis juttatÀsok is (mint p¢ldÀul a csalÀdi
pÂtl¢k abban az idûben) munkaviszonyhoz

k´tûdtek. Emiatt a vizsgÀlt cigÀnycsalÀdok
szÀmÀra c¢lszerünek bizonyult, ha a csalÀd
egy tagja leadta valahova a munkak´nyv¢t.
BebizonyÁtja, hogy a fizet¢s¢rt v¢gzett gyÀri
munka valÂjÀban csak akkor emeli fel a cigÀnyokat, ha egy¢b elûny´kkel is pÀrosul. A helyi parkettagyÀr p¢ldÀul 1979-ben kitalÀlta,
hogy ha leteleped¢si ¢s hÀz¢pÁt¢si seg¢lyt ad
a cigÀnyoknak, ezzel a munkahelyen maradÀsra ´szt´nzi ûket. Ennek volt k´sz´nhetû,
hogy az ¢rintettek hÀzat vettek megfelelû telepen udvarral ¢s hozzÀ tartozÂ f´lddel; ez lehetûs¢get biztosÁtott disznÂtartÀsra, amelynek j´vedelm¢bûl alaptûk¢t k¢pezhettek
bankk´lcs´n felv¢tel¢hez, amibûl a hÀzat felÃjÁthattÀk. Ezzel szemben az Ipari Szerelv¢ny- ¢s G¢pgyÀr munkÀsai, akik a DankÂ utcÀban laktak, nem tudtÀk ugyanezt megtenni. Vagyis ¢ppen azok a cigÀnyok tudtÀk legsikeresebben megtartani ÀllandÂ munkahely¡ket, akiknek nem b¢rmunkÀbÂl szÀrmazÂ
egy¢b j´vedelm¡k is volt. Besz¢lt a szerzû
gyÀri vezetûkkel is, akik megÀllapÁtottÀk,
hogy a cigÀnyok àdolgozÂvÀÊ vÀlÀsuk ellen¢re sem sajÀtÁtottÀk el àa megfelelû hozzÀÀllÀstÊ a munkÀhoz.
Igyekezett minden r¢szletre kiterjedûen
megfigyelni, mit jelent a b¢rmunka a cigÀnyok mindennapi ¢let¢ben. MegÀllapÁtotta,
hogy a b¢rmunkÀval szerzett j´vedelem, illetve a munkaviszonybÂl szÀrmazÂ nyugdÁj n¢lk¡l´zhetetlen a cigÀnycsalÀdokban. LeÁrta,
hogyan szabÀlyozta a fizet¢snap a k´z´ss¢g
¡nnepi esem¢nyeit, k´lcs´nk¢r¢ssel egybek´t´tt rokonlÀtogatÀsait, illetve a k´lcs´nadÀs
elker¡l¢s¢nek manûvereit. De azt is megÀllapÁtja, hogy miutÀn a b¢rmunka a cigÀnyok
szÀmÀra kellemetlen, neh¢z, piszkos munkÀkat jelent, t´bbre becs¡lik a k¡l´nf¢le kereskedelmi tev¢kenys¢geket, maszek vÀllalkozÀsokat. TÀrsadalmi presztÁzst is csak ilyesmivel
szerezhetnek, mert a k´rnyezet Àltal elismert
¢letszÁnvonal el¢r¢s¢hez a b¢rmunkÀbÂl szÀrmazÂ j´vedelem kev¢s. S noha a cigÀnyok
statisztikailag kimutatott jÂl¢t¢nek n´veked¢s¢ben a b¢rmunkÀnak komoly szerepe volt,
maguk k´z´tt szÂlva elismerûen nyilatkoztak
az olyan cigÀnyrÂl, aki munka n¢lk¡l gazdagodott meg.
LeÁr egy esetet annak bizonyÁtÀsÀra, hogy
a cigÀnyok m¢g a munkahelyen is ¢rz¢kelhett¢k, t´bbet ¢r ¡zletelni, mint àdolgozniÊ. Egy
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elszeg¢nyedett ember, aki seg¢dmunkÀsk¢nt
dolgozott, azt a feladatot kapta a munkahely¢n, hogy szedje ´ssze a f¢mhullad¢kot, ¢s
adja el a M°H-nek. Ezen t´bbet keresett,
mint a havi fizet¢se volt, ¢s ebbûl tudott Ãjra
lovat vÀsÀrolni.
°rz¢kelte a szerzû a hatÂsÀgok hozzÀÀllÀsÀt a cigÀnyok ¢letformÀjÀhoz. 1974-ben l¢p¢seket tettek a lÂtartÀs ä ¢s ¢rtelmez¢s¡k
szerint a vele jÀrÂ antiszociÀlis magatartÀs ä
megakadÀlyozÀsÀra. MegÀllapÁtotta, hogy a
àcigÀnypolitikaÊ, amely arra irÀnyult, hogy
leszoktassa a cigÀnyokat a cigÀny ¢letmÂdrÂl,
nem jÀrt sikerrel.
Ezek utÀn rÀt¢r arra, mit is jelent àcigÀny
mÂdonÊ ¢lni. (A Jñ °LET K°PEI ; K EM°NY ºZLET; DALTESTV °REK ; A KERESKED°S MçGIçJA.)
Mindenekelûtt lesz´gezi: àA legt´bb roma csalÀd ¢let¢t alapvetûen meghatÀrozÂ szeg¢nys¢g, a
k´zpontosÁtott ipari tÀrsadalom perem¢n valÂ tengûd¢s megnyomorÁtÂ hatÀsa ellen¢re a roma k´z´ss¢gek ¢lete sz¢p p¢lda rÀ, hogy az emberek nem
pusztÀn elszenvedik a k´r¡lm¢nyeket, amelyeket
nem maguk vÀlasztottak, hanem erej¡kh´z m¢rten
meg is vÀltoztatjÀk azokat; hogy megkÁs¢rlik az ûket
k´r¡lvevû vilÀgot tûl¡k telhetûen a legjobbra formÀlni, ¢s a mindennapok fÀjdalmai ¢s nyomorÃsÀgai k´z´tt is megûrizni egy jobb ¢let k¢p¢t.Ê
Elsûk¢nt a nyelvi jelens¢geket elemzi.
MegÀllapÁtja, hogy noha a romÀk magyarral
kevert nyelven besz¢lnek, a szertartÀsos sz´vegek csak romÀul hangozhatnak el (azokkal
a cigÀnyul ragozott magyar szavakkal, amelyek be¢p¡ltek a roma nyelvbe), ¢s azt is,
hogy az egyes cigÀnycsoportok nyelvjÀrÀsÀban k¡l´nb´zûk¢ppen hangzanak el a sztereotip sz´vegek. A vizsgÀlt csoport a mÀsÀri
dialektust besz¢lte. A csoport elnevez¢se halÀszokra utal, de az eredeti mesters¢get r¢gen felcser¢lt¢k a lÂkeresked¢ssel. Megjegyzi
a szerzû TÀlos Endre nyelv¢sz ¢szrev¢tel¢t,
hogy a mÀsÀri besz¢lûi sajÀt dialektusukat a
sz¢lesebb k´rben elterjedt lovÀri hatÀs alatt
ÀllÂ dialektussal keverik. Felveti: nem figyelhetû-e meg manapsÀg erûs nyelvi homogenizÀciÂ a magyarorszÀgi roma besz¢lûk k´z´tt.
VÀlaszom: megfigyelhetû. KutatÀsom sorÀn
NyÁrvasvÀriban ¢rz¢keltem, hogy az ottani,
eredetileg gurvÀri ä a kÀrpÀtihoz k´zel ÀllÂ ä
dialektust besz¢lûk Àtvett¢k a hodÀsziak cerhÀri ä a lovÀrihoz k´zelebb ÀllÂ ä nyelvjÀrÀsÀt. HÀzassÀgk´t¢sek r¢v¢n rokonsÀgba ke-

r¡ltek a hodÀsziakkal, ¢s ¢rt¢kesebbnek ismert¢k el az Àltaluk besz¢lt dialektust. A kÀrpÀti a MagyarorszÀgon ismeretes legr¢gibb
roma dialektus, ma mÀr kevesen, csak a szegkovÀcsok ¢s leszÀrmazottaik besz¢lik, nagyon
h¢zagosan. A lovÀri viszont a vilÀgszerte legt´bbek Àltal besz¢lt roma dialektus, ezen vÀlik ÁrÀsbeliv¢ a roma nyelv. A homogenizÀciÂt
nagym¢rt¢kben elûsegÁtik a Kalyi Jag ¢s mÀs
egy¡ttesek sz¢les k´rben elterjedt kazettÀi,
amelyeken a dalok lovÀri dialektusban szÂlalnak meg.
EzutÀn leÁrja a roma ´lt´zk´d¢st, a roma
konyhÀt, a vend¢glÀtÀst ¢s a mulatsÀgot. Ez
utÂbbival kapcsolatban fontos megÀllapÁtÀst
tesz. àA vend¢glÀtÀs etikÀja, amely a h¢tk´znapokban a vend¢geknek nyÃjtott ¢telben ¢s italban nyilvÀnul meg, a leglÀtvÀnyosabb ¢s legnyilvÀnosabb
mÂdon a mulatsÀgÂnak nevezett ´sszej´vetelekben
fejezûdik ki... A mulatsÀgo az ideÀlis Àllapotot jelenti a romÀk szÀmÀra, ¢s sajÀt maguk egyik legfontosabb jellemzûjek¢nt tartjÀk szÀmon, hogy ûk a
gÀzsÂkkal szemben k¢szek mindent odahagyva
r¢szt venni az ilyen alkalmakon. A mulatsÀgo
ugyanis a k´z´ss¢gi ¢let etikÀjÀnak egyidejüleg t´bb
fontos elem¢t is felvonultatja. Kulcsszerepet jÀtszik
ezek k´z´tt, hogy a romÀknak k¢szs¢gesen meg kell
osztaniuk a dolgaikat egymÀssal.Ê
°rdekes megfigyel¢seket k´z´l az osztozÀs
¢s segÁts¢gnyÃjtÀs szokÀsairÂl. P¢ldÀul, hogy
a segÁts¢get nem felajÀnljÀk, hanem k¢r¢sre
nyÃjtjÀk egymÀsnak, visszautasÁtani viszont
nem szokÀs. Ez¢rt aztÀn vigyÀznak arra, hogy
nagy k¢szleteket ne tartsanak otthon semmibûl, mert akkor biztosan k¢rnek belûle, ¢s a
k¢r¢st megtagadni nem lehet. Ezt a szerzû ¢s
feles¢ge is hamar ¢szrevette, ¢s azt is, hogy
bÀrmilyen k¢r¢srûl legyen szÂ, az egyszerü
visszautasÁtÀs hatÀstalan. àV¢g¡l aztÀn rÀj´ttem,
hogy az egyed¡li kiÃt az, ha mindent egy lapra f´lt¢ve megÀtkozom magam, sût m¢g inkÀbb a sajÀt
gyerekeimet. Ha p¢ldÀul az elutasÁtÀshoz hozzÀtettem: haljon meg a fiam (ti. ha hazudok), nem tudok
elmenni (te merel muro sav, nastig zsav), az mÀr
el¢gs¢ges oknak szÀmÁtott. Ha valaki m¢g akkor is
tovÀbb unszolt volna, az azt jelentette volna, teljesen hidegen hagyja ût a gyermekeim sorsa. Ha csak
az ¢n szem¢lyes akaratomrÂl van szÂ, azt tromfolja
az az elv, hogy segÁtenem kell a t´bbi romÀnak. Ha
azonban megÀtkozom magam, azzal a sajÀt akaratom k¢rd¢s¢t a probl¢mÀn kÁv¡l helyeztem.Ê
Felfigyelt a szerzû arra a nagyon fontos
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k´r¡lm¢nyre, hogy a romÀk a gyerekek nevel¢s¢ben is àosztoznakÊ. Nem jelent sz¡lûi
gondatlansÀgot, ha a gyerekek nagysz¡lûkn¢l, rokonoknÀl t´ltenek huzamosabb idût,
mert azok ugyanolyan felelûss¢ggel vigyÀznak rÀjuk, ¢s nem rossz nû az az asszony, aki
mÀsodik hÀzassÀgÀban ¢lve elsû hÀzassÀgÀbÂl
szÀrmazÂ gyerekeit t´rt¢netesen az anyjÀra
bÁzza. Nem az¢rt teszi, mintha a mostohaapa
nem szeretn¢ ûket. ArrÂl van szÂ, hogy a cigÀnyok nem nukleÀris csalÀdban ¢lnek, m¢g
ha egy-egy hÀztartÀs sz¡lûkbûl, gyerekekbûl
¢p¡l is fel. A rokoni csalÀdok nyitottak egymÀs szÀmÀra, ¢s a gyerekeket a nagy csalÀd,
a k´z´ss¢g neveli ä erûszakmentesen. UgyanÁgy viselnek gondot az ´regekre is: nem
hagyjÀk ûket egyed¡l.
SzÂl a szerzû a p¢nzbeni osztozÀs hatÀrairÂl: nem szabad kamatra k´lcs´nadni, ¢s
nem szabad Ãgy k´lcs´nk¢rni, hogy a k´lcs´nadÂt ezÀltal kÀrosodÀs ¢rje (p¢ldÀul
bankban k´t´tte le a p¢nz¢t). àKizÀrjÀk a nyer¢szkedû c¢lÃ csere¡gylet bÀrmif¢le asszociÀciÂjÀt, ¢s
a legintimebb emberi k´tel¢keket id¢zû ÏszabadÎ
adÀssal mossÀk egybe... a k¢t f¢l, m¢g ha nem is
rokonok, szÀjon csÂkolja egymÀst...Ê
Elemzi az endogÀmia mik¢ntj¢t: amenynyire ÂhajtjÀk a rokoni kapcsolatok kisz¢lesÁt¢s¢t, annyira elvetik a rokonok k´z´tti hÀzassÀgot. K¢t csalÀd lÀnyainak k´lcs´n´s cser¢je is tilos. Ezzel hozza ´sszef¡gg¢sbe a szerzû a lÀnyk¢r¢s àelveszett a bÀrÀnyunkÊ szertartÀsÀt. A leendû apÂs Ãgy ÀllÁt be a lÀnyos hÀzhoz, mintha ott a sajÀt juhocskÀjÀt keresn¢,
aki mindig is az û csalÀdjÀhoz tartozott. Ennek ellen¢re a gyakori vÀlÀsok r¢v¢n a romÀk àosztozniÊ lÀtszanak feles¢geiken; Àm az
elûzû hÀzassÀgok emleget¢se tabut¢ma. Sarkalatos megfigyel¢s, hogy a roma identitÀs
alapja a k´z´ss¢get ´sszetartÂ testv¢ris¢g, s
hogy ebben a vonatkozÀsban a f¢rfiak ´szszetartozÀsa a d´ntû. A muro phral (fiv¢rem)
hordozza ezt a k´z´ss¢gi jelent¢st. A muro
phen (nûv¢rem) kifejez¢s ehhez k¢pest jelent¢ktelen. Fontos az egy¢n megnevez¢se, ¢s
anyak´nyvezett àmagyarÊ nev¢n kÁv¡l minden romÀnak àcigÀnyÊ neve is van, egyidejüleg akÀr t´bb is. Ezt rendszerint valamilyen
tulajdonsÀgÀbÂl szÀrmaztatjÀk. (A szerzû hÀzigazdÀjÀt Thulo n¢ven emlegeti ä jelent¢se:
k´v¢r.)

SzÀrmazÀsi csoportjuk megjel´l¢s¢re a
nemzet (nemzeto) fogalmÀt hasznÀljÀk, ¢s valamely tÀvoli felmenûj¡ktûl eredeztetik magukat. A vizsgÀlt csoportban Savul, Dinka ¢s
Nano utÂdai szavulestye, dinkestye, nanestye
nemzetÂhoz tartoztak.
àOstromÀllapot mentalitÀsÊ-nak nevezi, Árja le
azt a jelens¢get, hogy a romÀk tudatÀban
vannak alÀvetett helyzet¡knek, ¢s ez¢rt igyekeznek olyan szituÀciÂkat teremteni, amelyekben nincsenek kiszolgÀltatva a gÀzsÂknak. Az asszonyok ÂvjÀk f¢rj¡ket a kocsmÀtÂl,
ahonnan nagyon k´nnyen rendûr viheti el
ûket. Vesz¢lyes, mert idegen hely a kÂrhÀz;
seregest¡l lÀtogatjÀk beteg hozzÀtartozÂjukat. Ellens¢ges a katonasÀg ¢s a b´rt´n, mert
a legfontosabbtÂl, szabadsÀguktÂl fosztja meg
ûket. Dalaikban gyakorta adnak hangot ezekkel kapcsolatos ¢rzelmeiknek. LeÁrja a szerzû
a bÃcsÃztatÂ szertartÀsokat, amelyekkel a k´z´ss¢g megerûsÁti a rabsÀgba vonulÂt.
A szorongatottsÀg, szeg¢nys¢g, elhagyatottsÀg ¢rz¢s¢vel hozza ´sszef¡gg¢sbe, hogy a
k´z´ss¢gen bel¡l nincs kerÁt¢s ¢s zÀrt ajtÂ,
bÀrki bÀrmikor beÀllÁthat bÀrhovÀ, ¢s m¢g a
legalkalmatlanabb ÂrÀkban sem ¢reztetik
senkivel, hogy rosszkor j´tt.
Mivel a b¢rmunka kiszolgÀltatott viszonyt
jelent, az olyan munkÀkat r¢szesÁtik elûnyben, amelyek kÁv¡l esnek ezen a k´r´n. SajÀtjuknak ¢rzett munkÀk k´z¢ tartozik a gyüjt´get¢s, a koldulÀs, az ¡zletel¢s ¢s a lopÀs.
Ezek k´z¡l a gyüjt´get¢s ¢s az ¡zletel¢s a legfontosabb. LeÁrja a helyi vÀltozatokat, a müszÀlas fonalak gyüjt¢s¢t ¢s eladÀsÀt, a tallÂzÀs
szokÀsos mÂdozatait ¢s a gÀzsÂkkal valÂ kapcsolatot j´vedelemszerzû tev¢kenys¢geik sorÀn: a f´l¢nybe ker¡l¢s t´rekv¢seit.
Fontos fejezete a k´nyvnek, amelyben a
lÂkeresked¢s nagy szÁnjÀt¢kait Árja le aprÂl¢kos r¢szletess¢ggel. Ez az a ter¡let, ahol a roma egy¢rtelmüen a gÀzsÂ f´l¢ kerekedik
¡gyess¢g¢vel. A cigÀnyok nem teny¢sztenek
lovat, hanem igyekeznek min¢l gyorsabban
tÃladni rajta: praktikÀik erre irÀnyulnak, ¢s
ebben müv¢szek. Aff¢le ¡gyn´ki szerepet t´lt
be a cincÀr: feladata az Àru feldics¢r¢se, ¢s siker eset¢n r¢szesed¢st kap. Esk¡k, Àtkok kÁs¢rik az alkudozÀs rituÀl¢jÀt: ûsi kultÃra terepe a lÂvÀsÀr. N¢prajzosaink k´z¡l senki sem
hatolt Ãgy ennek a m¢ly¢re, mint az AngliÀ-
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bÂl hozzÀnk ¢rkezett fiÃ. TalÀn mert senki
sem tudott vagy bÀtorkodott Át¢let n¢lk¡l
szÂlni arrÂl, hogy a cigÀnyoknak b¡szkes¢g¡k ez a mesters¢g, amelyben tÃljÀrnak a
gÀzsÂk esz¢n. ír a szerzû arrÂl, ahogyan a cigÀnyok f¢nyk¢peztetik magukat a lovakkal,
¢s ahogy a gyerekek fokozatosan felnûnek az
ûsi mesters¢ghez. K´zli egy anya sz´veg¢t,
aki n¢hÀny hÂnapos kisfiÀnak pÀrbesz¢des
formÀban mes¢l: a gyerek helyett is mondja,
mit fog csinÀlni, ha majd nagy lesz. àElmegy
a fiam, ugye, fiam? HovÀ m¢gy, D¢nes? A nagy
vÀsÀrra, vissz¡k a lovakat. HÀny lovat viszel, D¢nes? Kettût vagy hÀrmat. (Muro sav zsaltar, ugye,
muro sav? Kaj zsah, D¢nes? Ando baro foro. Ingrah e grahten. Szode grahten ingreh, D¢nes? Duj
vagy trinen.Ê Magam is tapasztaltam, hogy
mennyire jelen van a lÂvÀsÀr a tradicionÀlis
k´z´ss¢gekben ¢lû cigÀnygyerekek tudatÀban. NyÁrvasvÀri gyerekek szerepjÀt¢kÀban
figyelhettem meg a felnûttek pontosan utÀnzott vÀsÀri szavait, gesztusait. A romÀk kem¢ny ¡zlet¢rûl szÂlÂ tudÂsÁtÀs vezet Àt a cÁmadÂ fejezethez, a dolog l¢nyeg¢hez, a àcigÀny
mÂdonÊ valÂ ¢let esszenciÀjÀhoz.
A DALTESTV °REK szÂ´sszet¢telt valÂszÁnüleg angol szerzûnk hasznÀlta elûsz´r, a friss
szemü felfedezû nagyszerü felismer¢s¢vel.
KorÀbban is szÂ volt mÀr arrÂl, hogy a roma
k´z´ss¢g ´sszetartÂ ereje a f¢rfiak testv¢ris¢ge. A mulatsÀgo a k´z´ss¢gi ´sszetartozÀs
fontos esem¢nye: f¢rfi-´sszej´vetel. Nûktûl
valÂ tÀvoltartÀst ig¢nyel a romÀk legfontosabb ¡zlete, a lÂvÀsÀr is. InkÀbb a vÀsÀrt¢ren
t´ltik a f¢rfiak a megelûzû ¢jszakÀt, semmint
hogy feles¢g¡kh´z akÀr csak hozzÀ is ¢rjenek, mert az nem hozna szerencs¢t. Ez a f¢rfi-´sszetartÀs nyilvÀnul meg a romÀk improvizatÁv k´z´s ¢nekl¢s¢nek szertartÀsÀban is.
Nem azt jelenti ez, hogy nûk nem ¢nekelnek
egy¡tt. A daltestv¢ris¢g olyan alkalmakat jelent, amikor a f¢rfi¡zletekkel szerzett j´vedelmet fordÁtjÀk f¢rfimulatsÀgra, amelynek
elengedhetetlen tartoz¢ka az ital ¢s a dal. Ezzel id¢zik elû azt az Àllapotot, amit voja n¢ven
ismer a roma nyelv, ¢s jÂkedvn¢l sokkal t´bbet jelent. A voja az ¢let emelkedett pillanatait jelenti: amikor az ember Àt¢li a l¢tez¢s
nagysÀgÀt. Ez pedig f¢rfiakra tartozik, f¢rfitÀrsasÀgban.

àapol Khuren me te tradem,
Savale, romale, jaj,
KorÀn detehara
Po foro te tradav, jaj,
haj Bikinav, paruvav,
E voja te kerav, phrala,
jaj,
De r¢gi nÂta!
haj Te kerav e voja
phrala, Le bute romenca, jaj.
akkor A csikÂim kivezettem,
FiÃk, cigÀnyok, jaj,
KorÀn reggel
Kivezettem a vÀsÀrra, jaj,
¢s Eladok, cser¢lek,
VojÀt csinÀlok, testv¢rek,
jaj,
De r¢gi nÂta!
¢s VojÀt csinÀlok,
testv¢r, A sok romÀval, jaj.Ê
A nûk az ¢let fenntartÂi, tovÀbbadÂi. De
azt, ami¢rt ¢lni ¢rdemes, a f¢rfiak tartjÀk fenn
a romak´z´ss¢gekben. °s erre nem sajnÀlnak
semmit. A roma nem a p¢nz¢rt ¡zletel, hanem amit azon meg tud vÀsÀrolni. A vojÀ¢rt.
Ez¢rt van, hogy a f¢rfi¡zletek j´vedelme
sose folyik be a hÀztartÀsba. Azt az asszonynak kell fenntartania: b¢rmunkÀval, aprÂ ¡zletel¢ssel, seg¢lyekkel, koldulÀssal, lopÀssal ä
ahogy tudja. A nagy p¢nzeken fontosabb dolgot kell megvenni. MondhatnÀnk: az ¢let ¢rtelm¢t.
Ezzel magyarÀzhatÂ az a sok felhÀborodÀst kivÀltÂ jelens¢g is, hogy milliomos ¡zletelûk feles¢gei seg¢lyek¢rt folyamodnak. A
romÀk ¢lete a gÀzsÂk tÀrsadalmÀban hazugsÀgok, ¡gyesked¢sek sorozata. Az igaz besz¢d
(csÀcsi vorba): a dal. így maradtak fenn, ez
ûrizte meg ûket az asszimilÀciÂtÂl.
EgyÃttal ebben gy´kerezik ´r´k konfliktusuk a k´rnyezû tÀrsadalommal. A gÀzso ÀltalÀban nem cigÀnyt jelent. Konkr¢tan, ha magyarra fordÁtjÀk a szÂt, azt mondjÀk: paraszt.
A legt´bb magyarorszÀgi roma ¢lete a parasztok¢hoz k¢pest alakult mÀsk¢pp. A paraszti
¢let jellemzûje a kem¢ny munka, a munkÀban tanÃsÁtott szorgalom ¢s erûfeszÁt¢s, az ´nmegtagadÂ vagyonszerz¢s. A magyar k´z-
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gondolkodÀsban ennek az ¢letformÀnak van
erk´lcsi ¢rt¢ke, ehhez k¢pest Át¢ltetik meg a
àcigÀny mÂdonÊ valÂ ¢let. L¢nyeg¢ben arrÂl
van szÂ, hogy az egyik oldalon a legfûbb ¢rt¢k az erûfeszÁt¢ssel, ´nmegtagadÀssal szerzett vagyon, a mÀsikon pedig az ¢let ´r´mteli
Àt¢l¢s¢nek ¢rz¢se. A termelû ¢s nem termelû
n¢p ´r´k konfliktusÀt erûsÁtett¢k fel a àdolgozÂ n¢pÊ-nek tulajdonÁtott hatalom ¢vei;
dolgozhatott akÀrmennyit a cigÀny ember,
nem vÀlt àigazi dolgozÂÊ-vÀ. S hogy mi lesz
vel¡k ezutÀn, senki se tudja. Csak benn¡k
bÁzhatunk: hogy ellen¡nkben is fenn fogjÀk
tartani az ¢let ¢rtelm¢nek Àltaluk Àt¢lt magyarÀzatÀt.
A k´tet harmadik r¢sz¢ben (A ROMA A GçZSñK V ILçGçBAN) arrÂl a kÁs¢rletrûl ad szÀmot a szerzû, amelynek sorÀn a romÀk ä akik
alÀrendeltek a tÀrsadalomban ä elzÀrkÂznak
ettûl a tÀrsadalomtÂl: mert tisztÀtalannak Át¢lik. A tisztÀtalansÀg oka, hogy a gÀzsÂk nem
tudjÀk: az alsÂ ¢s felsû testr¢szeket el kell egymÀstÂl k¡l´nÁteni. Ettûl aztÀn hÀzaik büzlenek. Ha a roma olyan hÀzba k´lt´zik, ahol
korÀbban gÀzsÂk laktak, fertûtlenÁti. Az alsÂ
¢s felsû testr¢szek elk¡l´nÁt¢se undorÁtÂ dologgÀ teszi a romÀk szem¢ben a f¡rd¢st. MosakodÀshoz a cigÀny nûk szÁvesebben hasznÀlnak port vagy folyad¢kot, nehogy a test¡k
szennyezûd¢se rÀtapadjon a szappanra, amit
a konyhÀban tartanak. A mosÀsnÀl ¢s mosogatÀsnÀl hasznÀlt tÀrgyakat, az erre valÂ vizet
szigorÃan k¡l´n kell kezelni. Az altesti funkciÂk tabujÀval f¡gg ´ssze, hogy a f¢rfiak nem
lÀthatjÀk a nûket m¢g v¢c¢re menet sem. SzigorÃ tilalmak füzûdnek a menstruÀciÂhoz ¢s
a gyermekÀgyhoz. AlsÂ- ¢s felsûtest elk¡l´nÁt¢s¢t fejezi ki az ´lt´zk´d¢s: hosszÃ kabÀt,
egybeszabott ruha nem hasznÀlatos a cigÀnyviseletben. Erotikus ingerek forrÀsa a haj: a
cigÀnyasszonyok csak bek´t´tt fejjel mutatkozhatnak. Az ¢bredû ¢s kihunyÂ szexualitÀst, term¢kenys¢get mÀs-mÀs szÁnek fejezik
ki. MÀs-mÀs erk´lcsi norma ¢rv¢nyes a f¢rfi¢s nûi szexualitÀsra. Sz¢p megfigyel¢seket
k´z´l a szerzû a nagysz¡lûi ¢letkorrÂl: amikor az idûs cigÀny f¢rfi mÀr nem feles¢g¢vel,
hanem unokÀival osztja meg az ÀgyÀt, s az
idûs asszonyt nem k´tik a szem¢rem fiatalokra n¢zve szigorÃ szabÀlyai. AprÂ r¢szletekre
kiterjedûen szÀmol be a f¢rfi- ¢s nûi munkamegosztÀsrÂl, amelyben a f¢rfi àfelsûbb-

rendüÊ, a nû alÀvetettebb helyzete is kifejez¢sre jut.
Amikor elûsz´r konstatÀltam, hogy a cigÀnyok falain b¢k¢sen megf¢rnek egymÀs mellett a szentk¢pek ¢s a szexfotÂk, azt gondoltam: Áme, a n¢p, amelynek teste ¢s lelke harmÂniÀban ¢l egymÀssal, s a k¢t ´sszetartozÂt
nem szakÁtotta kett¢ a kereszt¢ny filozÂfia.
Misi mÀs k´vetkeztet¢sre jutott: û ¢pp a sz¢tszakÁtottsÀgot ¢rz¢kelte. HozzÀjÀrult ehhez
annak meggondolÀsa, vajon mi¢rt szÂlÁtja
dalaiban a roma f¢rfi feles¢g¢t àmuri romnyiÊ helyett àmuri gÀzsiÊ-nak. így jutott el a
tisztÀtalan gÀzsi ¢s tiszta romnyi, a szexualitÀs
¢s term¢kenys¢g k¡l´nvÀlasztÀsa, a àromnyiban lakozÂ gÀzsiÊ teÂriÀjÀhoz. Valami
olyasmirûl van itt szÂ, hogy ha a roma f¢rfi
olyan vÀgyakkal k´zeledik a feles¢g¢hez,
amelyekkel csak egy tisztÀtalan gÀzsit illethetne, akkor a romnyiban lakozÂ gÀzsihoz k´zeledik. Lehet, hogy Misinek igaza van, de ezt
a teÂriÀt ¢rv¢nyes megnyilatkozÀsokkal nem
tudta igazolni. Szerintem nem is fog sem û,
sem mÀs ilyen m¢lyre hatolni, mert a cigÀnyokat szem¢rmess¢g¡k visszatartja az ilyen
vonatkozÀsÃ hitelt ¢rdemlû megnyilatkozÀsoktÂl.
Olvastam egyszer, cigÀny ember tollÀbÂl,
egy szakdolgozatot a cigÀnyok szexuÀlis ¢let¢rûl. SzÁntiszta kÂklers¢g volt. Elk¢pzeltem,
ahogy az illetû r´h´g magÀban a dilo gÀzsÂkon, akik k¢nytelenek hitelesnek elfogadni
ezeket a pornogrÀfia hatÀrÀt sÃrolÂ s¡letlens¢geket, mert ellenûrizni nem tudjÀk.
Michael Stewart hallatlanul ¢rt¢kes munkÀt v¢gzett. TeljesÁtm¢nye ä minden r¢szletre
kiterjedû megfigyel¢sei pontossÀgÀval ¢s
azzal, hogy a n¢prajzi jelens¢geket nem ´nmagukban, hanem a szociolÂgiai helyzetk¢ppel ´sszef¡gg¢sben vizsgÀlta ä magasan kiemelkedik az eddig ismert munkÀk k´z¡l.
K¡l´n ´r´m, hogy disszertÀciÂjÀt a szociÀlpolitika karolta fel. Fontos irodalommal lettek gazdagabbak a szociolÂgia, szociÀlpolitika, szociÀlis munka ter¡let¢n dolgozÂ szakemberek. Olyan ponton ragadta meg vizsgÀlatÀnak tÀrgyÀt, ahol a legt´bb ismeret tÀrulhat fel.
Azt gondolom, amit nem siker¡lt feltÀrnia, az maradjon a roma n¢p titka.
DiÂsi çgnes
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àHOL VAN AZ °J,
AZ A KOCSMA,
A HçRSAK ALATT
AZ AZ ASZTAL?Ê
Nagy LÀszlÂ: KrÂnika-t´red¢k
Helikon, Budapest, 1994. 540 oldal, 730 Ft
NaplÂt szÁvesen olvas az ember, hiszen a naplÂolvasÀs: besz¢lget¢s. Besz¢lget¢s azzal, aki a
naplÂt Árta. S az ember szeret besz¢lgetni.
M¢g a magÀnyt kedvelû is szÁvesen tÀrsalog
ä valakivel, aki mÀr nincs. TÀrsalgÀsa, bÀr
egyoldalÃ ä û hallgat ä, m¢giscsak besz¢lget¢s, esetleg sok ¢s sok szÀz ¢vvel korÀbbi dolgokrÂl, egy valaha ¢rzû, gondolkodÂ valakivel. A magÀnyba zÀrt ember, a k¢nyszerü
egyed¡l l¢vû pedig besz¢lgetûtÀrsra talÀl a
naplÂÁrÂban. Eg¢sz tÀrsasÀggal veheti k´r¡l
magÀt: lelkekkel, kiket kedv¢re alakÁt a romantikus k¢pzelet ä mennek hegyoldalban,
komor fenyvesek k´z´tt, hÂban, vagy padra
dûlnek egy omlatag vÀrosi parkban, esûverte
lombok alatt. °s naplÂik olvasÂjÀt, az eml¢kezet v´lgy¢ben pihenût, b¢ke t´lti el. Ez az
a nyugalom, ami egy¡tt jÀr az ¢lettel. Mert
¢lûnek lenni jÂ. S a halÀl müve: a mÃlt, s az
azt k´zvetÁtû naplÂ megerûsÁti az ember ´r´m¢t az ¢let felett. Mert ifjÃsÀgok ¢s korok,
Àlomszerü utak ¢s csendes emberek ä lÀthatÂ
¢s lÀthatatlan dolgok szakad¢kain Àt karjÀt
nyÃjtja nek¡nk a mÃlt. à¹r¡lj!Ê ä ¡zeni a halÀl. Nagy LÀszlÂ naplÂjÀt olvasom, messze
k¢k ruhÀs emberek tetût kopÀcsolnak, nyÀr
van, alakjuk szinte az ¢gbe ¢r. àçlom-leÁrÀsra
szÀntam ezt a k´nyvetÊ ä Nagy LÀszlÂ bejegyz¢se ez a mÀsodik napon, 1975. februÀr 15-¢n,
szombaton, naplÂjÀba.
Az anyagot sajtÂ alÀ rendezû G´r´mbei
AndrÀsnak a k´tethez Árott utÂszavÀbÂl id¢zek: àNagy LÀszlÂ ¢lete utolsÂ hÀrom esztendej¢ben
Árta ezt a naplÂt. Egyetlen noteszlapnyi feljegyz¢st
k¢szÁtett szinte minden nap. Eredetileg csak az Àlmait akarta feljegyezni, talÀn azok k´ltûi kamatoztatÀsÀra is gondolva. ...A hetvenes ¢vek legv¢g¢n,
Nagy LÀszlÂ vÀratlan halÀla utÀn n¢hÀny hÂnappal Sz¢csi Margit k¢rt engem arra, hogy g¢peljem
le a k¢zÁrÀsos naplÂt. ...Az volt az ÀllÀspontja, hogy
ezt a naplÂt csak eg¢sz¢ben szabad publikÀlni.
...Nagy AndrÀs hozzÀjÀrult ahhoz, hogy a Hitel

cÁmü folyÂirat megkezdje a naplÂ k´zl¢s¢t. Az ott
megjelent tizenhÀrom r¢szlet kivÀlasztÀsa mÀr annak a tudatÀban t´rt¢nt, hogy hamarosan megjelenik az eg¢sz naplÂ. A k´nyv cÁm¢t Nagy AndrÀs
vÀlasztotta, kiindulva az azonos cÁmü Nagy LÀszlÂ-versbûl. A K RñNIKA-T¹RED°K Nagy LÀszlÂ
naplÂjÀnak teljes anyagÀt tartalmazza. ...Nagy
LÀszlÂ a naplÂt k¢sû este, legt´bbsz´r ¢jszaka Árta.Ê
àFogynak az ¡res lapok ebben a k´nyvben.
Fogynak a napok, hÂnapok, a nagy torokba tünnek, s m¢g mindig ¢lek, Árogatom a betücsk¢ket,
napszÀmosa vagyok ennek a krÂnikÀnak. Mindig
este, mikor mÀr megnyÃzott a nappal.Ê (75. V III.
16.) àMost 3/4 12, Pesten vagyok mÀr. °jf¢lig leÁrom nagyjÀbÂl: mi t´rt¢nt ma velem, vel¡nk, pontosabban mit csinÀltunk.Ê (75. V. 15.) àMÀr megakadok minden szÂnÀl. 1 Âra.Ê (77. III. 12.)
A naplÂt ä utazÀsai, iszkÀzi ¢s szigligeti tartÂzkodÀsai kiv¢tel¢vel ä otthonÀban Árta,
ñbudÀn, DunÀra n¢zû ablaka elûtt. àFÃ a sz¢l,
elfÃjja a madarakat. Ostorozza a DunÀt, ez¡st sebek Ãsznak.Ê (75. III. 14.) àSivÁt a sz¢l, hÀnytorog
a Duna, pÀrÀban a szigeti fÀk.Ê (75. VIII. 19.)
àA telehold most j´tt a Duna f´l¢, ¢jf¢lkor.Ê (76.
VI. 14.)
àEnnek a naplÂnak mi haszna?Ê ä k¢rdi ´nmagÀtÂl. (76. VI. 16.) àNaplÂjegyzeteimet a j´vûben is a szokott mÂdszerrel Árom: fûleg a t¢nyeket
´r´kÁtem meg.Ê (76. I. 12.) à...ezek a f´ljegyz¢sek
csak eml¢keztetûk ä ha nem nekem, akkor mÀsnak.Ê
(75. V I. 28.) àSajnos, ¢jf¢l utÀn jutok csak a krÂnikÀmhoz, ez¢rt kapkodok mindig. Majd lesz nyugodtabb idûm is, szebben Árok, s tÀn megbocsÀtom
e kuszasÀgot, mert hÁrt Àd a mÃltbÂl magamnak:
magamrÂl.Ê (75. IV. 9.)
A ànoteszlapnyi feljegyz¢sekÊ, a k´r¡lbel¡l negyedÂra alatt k¢sz¡lt naplÂjegyzetek
egy àlefokozottÊ, egy csendes ¢let t¡k´rcserepei: Âbudai d¢lelûtt, Margit hÁd, rakpart, az
°S szerkesztûs¢ge, eb¢d a NimrÂdban, Margit hÁd, Retek utcai keny¢r, s¢ta a MÀrtÁrok
ÃtjÀn, k¢sesbolt, ñbuda, telefonok, versek,
fafaragÀs, barÀtok, ¢desanyja, ´ccse, feles¢ge,
fia. Egyfajta àfiorettiÊ a K RñNIKA-T¹RED°K ,
megformÀlÀsban ¢s terjedelemben azonos
lapjai, napjai egy XIII. vagy XIV. szÀzadi
szerzetes ¢let¢re hasonlÁtanak, esem¢nytelens¢g¡k ritmusa olyan egyszerüs¢get teremt,
mely nem a mai vilÀgbÂl valÂ. Eml¢keztetnek
inkÀbb azokra a kedves freskÂkra, miket Fra
Angelico k¢szÁtett rendtÀrsai cellÀiba, s amiket a firenzei San MarcÂban ma is lÀthatunk.
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A k´ltû ¢s grafikus Nagy LÀszlÂ van jelen a
naplÂjegyzetekben: mondatai mint ceruzavonÀsok, szavai mint vÁzfest¢kfoltok. PrÂzarajzok ä mondhatnÀnk, sose volt ¢s sose lesz
müfaji meghatÀrozÀssal. à9-ig jÂ alvÀs. KÀv¢
mellett ¡l´k, dohÀnyzom. S¡t a nap. A szobÀban
ÃjsÀgon halom szûlû. Lepik a muslicÀk, legyek.
Csupa l¢gyz¡mm´g¢s, d´ng¢s a k¢t ablak k´ze.
Hullanak mÀr, tetem¡k a belsû pÀrkÀnyon. NemsokÀra indulok ki a hÀzhoz, ott b¢k¢ben leszek. ýsz
van, eszembe jut, mÀr 5-6 ¢ve szeretn¢k egy sz¢p
disznÂt´k´t lÀmpÀnak. Itthon kivÀjnÀm, felf¡st´ln¢m. A k¡lsû hÀznÀl konyhÀt, szobÀt megtekintek,
fiÂkokat vizslatok. A belsû falakrÂl is szakad a vakolat, vagyis a sÀrozÀs. SzomorÃ vilÀg, rem¢nytelen. Az udvart Ãjra kaszÀlni kellene. T¢rdig harmatos vagyok. A pajtafalbÂl alig van mÀr valami.
Bel¡l a vetûg¢p, csak vÀza Àll, illetve s¡llyed, k´vetei, a vas is belerohad a f´ldbe, a fa utÀn.Ê (75.
IX. 20.)
KortÀrsai is mintha egy rajzos vÀzlatk´nyvbûl l¢pn¢nek elû D¢ry Tibor temet¢s¢n: àBernÀth Aur¢l m´g´ttem ¡lt egy kriptÀn.
Igen szÂtlan voltam. Illy¢st is lÀttam, a szeme kicsit
sÁrÀsra Àllt. Vas ZoltÀn haza akart hozni a kocsijÀval, bÀrhova is ä mondta, a verseim¢rt. A szerk.
autÂjÀval a NimrÂdba. We´res Sanyi Ill¢s Endre
hÀtÀn Árt valamit D¢ryrûl az °S-nek m¢g a temetûben.Ê (77. VIII. 22.)
A k¡lvilÀgbÂl valÂ kirekesztetts¢g, a testi
bajok, a fizikai kÁnok, a szinte mindennapos
hÀnyÀs, ÀlmatlansÀg, rosszkedv, a teljesen
ig¢nytelen ¢let dokumentÀlÀsa mellett Àtmeg Àtsz´vik a naplÂt az Àlmok, a meg¢rz¢sek, a sejtelmek. àA test a l¢lek sÁrk´veÊ ä
mondja PlatÂn. A naplÂ a l¢lek sÁrfelirata.
à¹regapÀm keresztj¢n jÂl olvashatÂ a ÁrÀs. °lt 50
¢vet. Ennyi vagyok kb. ¢n is. SzÁvrohamban halt
meg.Ê (76. XI. 1.) àHÀromszor hÀnytam az ¢jjel,
a sav el¢gette a torkomat, szÀmat. SzÂdabikarom
nincs. Egy ¢gû kard lakik bennem. Olyan Àrva ¢s
esendû vagyok, hogy ez mÀr gyalÀzatos k¢ptelens¢g.
Ilyen sz´rnyü idûvÀltozÀs! Vagy egyszerüen betegs¢g? Nincs erûm semmihez. Kiesik a toll a kezembûl. Egyed¡l vagyok a lakÀsban. B. nem tudom,
mikor ¢rkezik. T¢nfergek, asztalhoz ¡l´k, lefekszem,
alszom, Ágy megy eg¢sz nap. MÀr majdnem azt gondolom, jÂ volna elaludni ´r´kre.Ê (77. II. 6.) àN¢ha egy-egy pillanat a teljes k¢ts¢gbees¢st hozza.Ê
(75. IX. 5.) à°n mÀr nem sokat tudok vÀrni.Ê
(76. XII. 28.) àSajnos, elfogy az ¢letem. Harag
¢s bÀnat a sÂhajtÀsban.Ê (76. III. 26.) à°n mÀr

tÃl b´lcs vagyok, azt mondom, menteni, ahogy lehet, de csak az ¢rt¢ket.Ê (75. VI. 8.) àHÀzterv, a
fejemben is, de ¢n csak bel¡l ¢pÁtkezem.Ê (75. V.
28.) àT. egy dobozban k¢seket ajÀnd¢kozott nekem.
Sz¢p k¢zimunka valamennyi. Ne feledjem ide Árni:
mindez Àlom. Gondoltam, jelentkezni fog. ValÂban:
d¢lutÀn f´lhÁvott.Ê (75. VIII. 12.) çlmÀban lovak besz¢lnek (77. V I. 1.), szobÀjÀt betemeti
a gabonavirÀg (76. X. 13.).
ýrzi a K RñNIKA-T¹RED°K t´bb, az ¢letmü
szempontjÀbÂl kiemelkedû vers keletkez¢st´rt¢net¢t ä ezekrûl tanulmÀnyokat Árnak
majd egyszer. CsakÃgy, mint Nagy LÀszlÂ ¢s
JuhÀsz Ferenc kapcsolatÀrÂl ä fÀjÂ mÂdon
fel-felbukkan a naplÂban ez a nagyon fontos
volt-barÀtsÀg.
UtolsÂ naplÂjegyzet¢t 1978. januÀr 29-¢n,
vasÀrnap ¢jjel k¢szÁti ä fakszimil¢ben is ott ez
az oldal a k´nyvben ä, mÀsnap reggel meghal, ñbudÀn, otthonÀban.
A januÀr 5-i bejegyz¢stûl kezdve: àEkkor
beleÀllt a kard a bal oldalamba, hasamtÂl a szÁvemig szÃrtÊ ä a K RñNIKA-T¹RED°K Nagy LÀszlÂ
meghalÀsÀnak t´rt¢nete: àN¢vtelen szomorÃsÀg
eg¢sz nap.Ê (I. 5.) à...nem fÀjt semmi, csak a l¢lek.Ê
(I. 6.) à...bal oldalamban k¢s.Ê (I. 16.) à...mozdulataim lassulnak, majdnem alszom.Ê (I. 21.)
àMajdnem elpatkoltam az ¢jjel, fuldoklÀsra ¢bredtem, hajamrÂl is cs´p´g´tt a vÁz. ...Aludtam este is
9-tûl majdnem 11-ig... Semmihez nem volt erûm,
Áme most ezt a naplÂt Árom.Ê (I. 22.) àTeljesen erûtlen¡l.Ê (I. 23.) àHa nagyot l¢legzek, csaknem sz¢treped a mellkasom.Ê (I. 24.) à...a hajam t´ve is
fÀj. ...Mellemnek teljes sz¢less¢ge fÀj...Ê (I. 25.)
àMilyen r¢szeim fÀjnak? Hajam, szemem, fogam,
nyakam, hÂnaljam, mellkasom, Àgy¢kom, ÀltalÀban
bûr´m, s n¢ha egy-egy l¢legzet-elÀllÁtÂ villÀm bennem.Ê (I. 26.) àEg¢sz mÃlt ¢jjel izzadtam...Ê (I.
27.) àSzerettem volna megmondani, hogy 10 napig
fuldokoltam...Ê (I. 28.) àEsett az esû reggelre. °n
f¢l 11-ig hÃztam az alvÀst izzadozva.Ê (I. 29.)
LÀdikÀt farag, aljÀra galambot, amit pirosra fest. Egyik utolsÂ vers¢t ä HñSZAKADçS A
SZíV RE ä az öj írÀs nem k´zli. JovÀnovics MiklÂs megjelenteti az °S-ben januÀr 20-Àn. Ebbûl id¢zek: àDe N. L. ...belefÃlt az is a hÂbaÊ.
A K RñNIKA-T¹RED°K harmadik naplÂjegyzet¢t (75. II. 16.) Ágy fejezi be: àHomÀlyos a
nap. Elkezdem: APçNK A MçSV ILçGRñL. Legyen
vidÀm!Ê K¢t nap mÃlva ezt Árja: àçlmodtam
apÀmmal, tÀn az¢rt, mert rÂla a versem alig akar
elk¢sz¡lni. MÀr alig eml¢kszem valamire, m¢lyen
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aludtam, fÀradt voltam. ...F¢l n¢gykor eb¢d utÀn
lefek¡dtem, hamarosan az ajtÂn cs´ngettek, de kimenve nem lÀttam senkit. KÀv¢t fûztem, hamarosan megÁrtam a verset: APçNK A MçSV ILçGRñL.Ê
PÀr hÂnap mÃlva ÀlmÀban Ãjra lÀtja apjÀt:
àCsak a mi udvarunkat lepte meg a d¢r, apÀm csikket szÁv, a m¢hes k´r¡l (sose volt, illetve akkor volt,
mikor m¢g nem ¢ltem) tesz-vesz.Ê (75. V II. 2.)
A halÀla elûtti hetekbûl k¢t ÀlmÀrÂl tudunk: àHÀzunk padlÀsÀn Àllt a vÁz, deszkÀval lapÀtoltam, k´zben szidtam apÀmat, aki hamarosan
lapÀtokkal j´tt, kidobÀltuk a tetûn a vizet. Sz´rnyü
Àlom. çll-e m¢g az iszkÀzi hÀz? Sok halott rokont
is elevenk¢nt lÀttam.Ê (78. I. 13.)
HalÀla elûtt hÀrom nappal jegyzi fel a mÀsikat, utolsÂ ÀlmÀt: àçlmomban lÀttam: apÀm javÁtja a vetûg¢pet. Ez a g¢p kerekeivel belerohadt a
f´ldbe. A romlott fÀt v¢segette rÂla. °n csak n¢zegettem, ý: eltelt ez a nap is, nem segÁtett¢l semmit.
ä Majd egy k¢tÀgÃ z´ld fÀt emelt be k´z¢pre.Ê
Ez a naplÂ hozott valamit ide, a XX. szÀzad v¢g¢re. A napok ¢s ¢vek semmis¢gein,
egy tovÀbb mÀr nem egyszerüsÁthetû ¢leten,
a mindennapos kÁnlÂdÀsok ¢s egy halÀl leltÀrÀn tÃl, hozott valami megfoghatatlant. Valami eltünût ä nyomÀban nem marad mÀs, csak
ingÂ lÀmpa, libbenû abrosz. Eg¢sz ¢let¡nk a
szakad¢kok ment¢n.
Hidv¢gi MÀt¢

KIS MAGYAR LºSZIENEK
Tibor Fischer: A b¢ka segge alatt
FordÁtotta Bart IstvÀn
EurÂpa, 1994. 364 oldal, 420 Ft
GÀspÀr B. çrpÀd: ¹rv¢ny
Magvetû, 1994. 332 oldal, 450 Ft
Szinte term¢szetes, hogy egy¡ttesen tÀrgyaljuk a k¢t reg¢nyt. Mindkettû elsû reg¢nye
szerzûj¢nek, mindketten k¡lf´ld´n ¢lû magyar ÁrÂk, mindk¢t reg¢ny cselekm¢nye az
´tvenes ¢vekben jÀtszÂdik, fûhûseik f¢lfelnûttek, f¢lkamaszok. °s nevelûd¢si reg¢ny
mindkettû ä a szÂ persze korlÀtozott, huszadik szÀzad v¢gi ¢rtelm¢ben ä, a fûszereplûk
Lucien de Rubempr¢ kicsinyke, csenev¢sz

magyar utÂdai, hogy a kiÀbrÀndÁtÂ valÂsÀg
meg¢l¢se utÀn, t´rt¢net¡k v¢g¢n mindketten
ott cs¡cs¡ljenek az elveszett illÃziÂk kopÀr
senki f´ldj¢n. °s Àt¢lik persze az elsû szerelem madÀrf¡tty´s r¡gyfakadÀsÀt is, Àm Ãtjaik
v¢ge ism¢t azonos, a sz¢ps¢ges lÀnyok friss
sÁrg´dr¢hez vezet, ¢s a temet¢sekhez a T´rt¢nelem szolgÀltat csÃfondÀros gyÀszindulÂt.
DurvÀn ´sszefoglalva ennyi a k´z´s. çm k´zvetlen¡l ´sszehasonlÁtani a k¢t k´nyvet nem
lenne sem szerencs¢s, sem term¢keny vÀllalkozÀs. Mindenekelûtt, mert Tibor Fischer
munkÀja nem a magyar irodalom r¢sze.
A reg¢ny angolul ÁrÂdott ä ez a t¢ny elegendû, hogy ne tekints¡k a magyar irodalomhoz tartozÂnak. çm szigorÃbban megvizsgÀlva a dolog egy kiss¢ bonyolultabbnak
bizonyul. Angol nyelvü reg¢ny, Àm szerzûje
¢s tÀrgya oly m¢rt¢kben magyar, az ÁrÂ olyannyira jÀrtasnak tünik a magyar irodalom
¢s t´rt¢nelem AngliÀbÂl n¢zve kiss¢ talÀn
obskÃrus anyagÀban, hogy az olvasÂ k´nynyen elbizonytalanodik, ha rÀk¢rdeznek a
k´nyv szÀrmazÀsi hely¢re. Mindehhez jÀrul,
hogy a nyelvhasznÀlat ä valÂszÁnüleg Bart IstvÀn kongeniÀlis fordÁtÀsÀnak k´sz´nhetûen is
ä abszolÃt m¢rt¢kben pesti, fordulatai k´rÃtiak, Ázei letagadhatatlanul hazaiak. °s magyar
a k´nyv ¢szjÀrÀsa is: tÀrcÀs vilÀgszeml¢let¢t a
r¢gi Pest kÀv¢hÀzaiban csiszoltÀk oly v¢gzetesen fel¡letesre, adomÀzÂ, viccmes¢lû feuilletonizmusÀt a hÀborÃ elûtt e tÀjon n´vesztett¢k mÀig hatÂ, ÀtfogÂnak v¢lt vilÀgmagyarÀzattÀ. Vitathatatlan, hogy ez a reg¢ny magyar
szellemi kontextusa, ¢s ha ez erûsebb, mint
az angolszÀsz ä ¢s m¢g szer¢ny ismereteim
alapjÀn is ezt joggal felt¢telezem ä, akkor hajlamosak vagyunk, hogy szellemi ¢rtelemben
m¢gis a magyar irodalomhoz kapcsoljuk a reg¢nyt. Valami k¡l´n´s mimikrireg¢ny ez, a
szerzû, Tibor Fischer fûhûse, Fischer Gyuri
maszkjÀba bÃjva kamaszkodja v¢gig a k´zelmÃlt magyar t´rt¢nelm¢nek egyik perd´ntû
szakaszÀt, 1944 december¢tûl 1956 november¢ig. °s bÀr a sz´veg mindig egyes szÀm
harmadik szem¢lyben szÂl, m¢gis azt ¢rezhetj¡k, hogy Fischer Gyuri szemsz´g¢bûl ÁrÂdott. Akkor hÀt meglelt¡k a mü àmagyarsÀgÀnakÊ okÀt, a honi àpoint of viewÊ mindent
magÀhoz hasonÁt.
°s most szeretn¢k m¢g egyet nyakatekerni
a dolgon. Mert a reg¢ny, legyen a fent vÀzolt
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¢rtelemben m¢goly magyar, alapvetûen m¢gis egy kÁv¡lÀllÂ perspektÁvÀjÀbÂl keletkezett.
Ez a szeml¢let mÀr a cselekm¢nyben is tetten
¢rhetû. Gyuri legfûbb t´rekv¢se mindv¢gig
az, hogy elhagyja sz¡lûhazÀjÀt, hogy, bÀrmi
Àron, de disszidÀljon MagyarorszÀgbÂl. A t¢nyek ismeret¢ben ez k¡l´n´s mell¢kjelent¢seket ad a reg¢nynek. Tudjuk, hogy Tibor
Fischer 1959-ben sz¡letett AngliÀban, a
k´nyv tehÀt semmik¢ppen sem ´n¢letrajzi
ihletetts¢gü. M¢gis mintha sajÀt, fikciÂs ¢lett´rt¢net¢t Árta volna meg az ÁrÂ, nem l¢tezû
´n¢letrajzÀt, mely mindv¢gig azt sugallja, Ágy
is t´rt¢nhetett volna. AkÀrha visszafel¢
hosszabbÁtotta volna meg sorsÀt, egy elûzû
¢letet kreÀlt volna magÀnak, jÂcskÀn kitolva
sz¡let¢se valÂdi dÀtumÀt. Csak innen el,
àanywhere out of HungaryÊ, hogy Baudelaire
hÁres prÂzavers¢t magyarÁtsam ä ez lett volna
Tibor Fischer leghûbb vÀgya, ha valÂdi ¢let¢ben Fischer Gyuri ¢let¢t ¢lhette volna. Ism¢tlem: a reg¢ny egy mindentudÂ kÁv¡lÀllÂ
szemsz´g¢bûl ÁrÂdott, egy olyan ember n¢zûpontjÀbÂl, aki mÀr csak vend¢gnek ¢rzi magÀt a hazÀjÀban. Az angol Fischer ¢s a magyar Fischer tekintete Ágy egybekapcsolÂdik.
E mindentudÂ, mindenen ÀtlÀtÂ, mindent
f´l¢nyes kÁv¡lÀllÀssal szeml¢lû fûhûs perspektÁvÀja voltak¢ppen hiteltelenÁti a reg¢ny vilÀgszeml¢let¢t. Gyuri, ha nem lenne ellÀtva
Tibor k¢sûbb szerzett anyagismeret¢vel, semmit sem tudhatna a t´rt¢nelem menet¢rûl
MagyarorszÀgon, nem nyilatkozhatna oly
magabiztos ¢retts¢ggel az orra elûtt lejÀtszÂdÂ ¢s a maguk k´zvetlens¢g¢ben bizonyosan
kaotikusnak lÀtott, Àm Tibor mindentudÀsa
miatt azonnal helyesen ¢rt¢kelt ¢s rendezett
eg¢ssz¢ ´sszeÀllÂ esem¢nyekrûl. EgyszÂval ä
P¢terfy JÂkai-tanulmÀnyÀt parafrazeÀlva ä:
Tibor Fischer hatalmas ÃtravalÂval lÀtja el fûhûs¢t, aki Ágy k¢pes rÀ, hogy ¢retlen fûvel
azonnal ÀtlÀsson zürzavaros ¢s m¢g a legtapasztaltabbak szÀmÀra is komoly fejt´r¢st
okozÂ szituÀciÂkon. A legnyilvÀnvalÂbban az
1956-os jelenetekben ¢rzem a tÃlzott ÁrÂi tÀmogatÀst. Ez a r¢sz egyr¢szt egy frivol ÃjsÀgÁrÂ kÁv¡lÀllÀsÀval, mÀsr¢szt Gyuri f´l¢nyes,
mindent azonnal a maga hely¢re rakÂ tisztÀnlÀtÀsÀval van megÁrva. A SztÀlin-szobor led´nt¢se: àAz esem¢ny monumentalitÀsÀhoz k¢pest
nem is volt tÃlsÀgosan nagy a k´z´ns¢g; legfeljebb
hÀromezren gyülhettek ´ssze a szobor k´r¡l; t´red¢-

ke csupÀn annak a rengeteg embernek, aki kinn
volt az utcÀn aznap este, ¢s akik mind beleremegtek
volna a gy´ny´rüs¢gbe, ha tudjÀk, hogy akkor d´ntik le a bronzbÂl ´nt´tt ÂriÀs gyalÀzatot. Gyuri
azonban mÀr akkor sejtette, hogy mÀsnap mindenki
azt ÀllÁtja majd magÀrÂl, hogy û is ott volt a t¢ren.Ê
A t¡ntet¢s elûtti k´zhangulat: àGyuri Ãjra kifele n¢zelûd´tt a villamos ablakÀn, ¢s egyetemistÀkat lÀtott, akik kisebb-nagyobb csoportokba verûdve,
mindenf¢le feliratokkal mÀszkÀltak az utcÀn. A
brutalitÀs dobogÂs bajnokaitÂl megf¢lemlÁtve egy
darabig csendben voltak, most azonban a magyarok
Ãjra ÀtadtÀk magukat legkedvesebb nemzeti idût´lt¢s¡knek: megint panaszkodtak. Mindenki benne
volt. M¢g az írÂsz´vets¢g is, az erk´lcsi ¢hkopp
t´rzshelye, ¢s az ÁrÂk egyszeriben megtagadtÀk
mindazt, amit az elmÃlt n¢hÀny ¢v alatt Ártak. Az
írÂsz´vets¢g kihÃzta a fej¢t RÀkosi valagÀbÂl, ¢s
most pislogva Àllt a naps¡t¢sben.Ê Nem sorolom
tovÀbb. Tibor Fischer pozitÁve rÀgalmazza
meg hûs¢t, a t´rt¢nelem e sorsd´ntû pillanataiban sokkal m¢lyebb ¢s igazabb a Stendhalf¢le ÀbrÀzolÀs: Fabrizio del Dongo csak jÂval
k¢sûbb ¢rti meg, hogy a vilÀgt´rt¢nelem
egyik perd´ntû esem¢ny¢n¢l t¢blÀbolt a waterlooi csatat¢ren. Ez a t´rt¢netfilozÂfiai szer¢nys¢g igazabbÀ ¢s m¢lyebben ÀtgondoltabbÀ tehette volna Tibor Fischer reg¢ny¢t.
Egy¢birÀnt a reg¢ny mindent tartalmaz,
ami n¢lk¡l egy fiatalok k´r¢ben jÀtszÂdÂ t´rt¢nelmi lektür nemigen k¢pzelhetû el. Van
bajtÀrsias, boh¢m kosÀrlabdacsapat, tagjai
k´zt a deklasszÀlÂdott arisztokrata, Demeter,
a rendkÁv¡li k¢pess¢gekkel megÀldott, Àm
rossz Ãtra t¢vedt deviÀns, Pataki, hogy a
szoknyabolond, izg¢kony falloszÃ RÂkÀrÂl
mÀr ne is besz¢ljek. °s persze ott a nûszerz¢sek rem¢nytelen vesszûfutÀsa, a v¢g¢n a megtalÀlt nagy Szerelem: a lengyel lÀny, Jadwiga,
ki egyk¢nt jÀratos a g¢ppisztolypucolÀs ¢s a
szeretkez¢s ûsi kamasztudomÀnyÀban. IronizÀlok, de nem v¢letlen¡l: e szerelem ÀbrÀzolÀsa, v¢g¡l Jadwiga halÀla kedvese mellett
a barikÀdon, v¢szesen k´zel ker¡l a partizÀngiccshez, pedig az ÁrÂ mindent megtesz a
m¢rt¢ktartÂ intonÀciÂ megtalÀlÀsa ¢rdek¢ben.
A zÀrÂk¢pben Gyuri v¢gre el¢ri c¢ljÀt:
àDisszidÀlva volt. Ekkor hirtelen ¢s vÀratlanul elsÁrta magÀt. ºgyetlen¡l, hÀtrÀlva l¢pkedett, hogy
Kurucz ne lÀssa. A k´nnycseppek egymÀssal versenyeztek az arcÀn.Ê
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Tibor Fischer reg¢nye szinte iskolap¢ldÀja
a k´z¢pszerü irodalomnak: lapos, meglehetûsen szük´s vilÀgszeml¢let, legfeljebb szÂlamokban ¢lû filozÂfia, Àm szÂrakoztatÂ cselekm¢nyvezet¢s, remek anekdotÀk, n¢hÀny
plasztikus epizÂd, lepkek´nnyü nyelvhasznÀlat. Boldog orszÀg lehet Anglia, ahol az ÁrÂt
1993-ban bevÀlasztottÀk a hÃsz legjobb negyven ¢ven aluli brit reg¢nyszerzû k´z¢.
K´nnyekkel zÀrul GÀspÀr B. çrpÀd reg¢nye
is, valÂdiakkal: àAz ¢let mosdatott forrÂn zÀporozÂ k´nnyeimben, mint er¢lyes kezü bÀbaasszony a
nyÀlkÀs, v¢res Ãjsz¡l´ttet. Az voltam: az ¢let m¢h¢nek mocskos gy¡m´lcse. Zokogtam, ordÁtottam tiltakozÀsk¢pp, mert a vilÀg addig nem sejtett k´zege
nyÁlt meg elûttem. A s´t¢ts¢g burka kett¢hasadt, ¢s
¢n tiltakoztam, ¢s tehetetlen¡l nyeltem bûs¢ges, sÂs
k´nnyeimet.Ê °s k¢pzeletbeliekkel: àN¢ha Ãgy
tetszik, hogy ott lent, gy´kerek Àtszûtte n¢masÀgodban, ahogy fekszel a hÀtadon; n¢zel rÀm szemed
csont¡reg¢vel, valami megremeg, v¢gigg´rd¡l az
arcodon, ¢s valamit suttogsz csontajkad hibÀtlan
sz¢ps¢g¢vel.Ê E k¢t id¢zet talÀn alkalmas rÀ,
hogy felvillantson valamit a reg¢ny hangulatÀbÂl, nyelvhasznÀlatÀbÂl, vadromantikus
elemeibûl. LÀtjuk mindenekelûtt a burjÀnzÂ,
vadromantikus k¢pek irÀnti vonzÂdÀst, a tÃlzÀsokat, a nyelv ànedvesÊ r¢tegeinek kitÀrulkozÀsÀt. GÀspÀr B. çrpÀd mintegy àizombÂlÊ
fogalmazta meg mondatait, a szecessziÂbÂl
kin´vû expresszionizmus hiszt¢rikus ecsetkezel¢s¢vel, harsÀny szÁnekkel, g´rcs´s gesztusok gÃzsÀban pÂzolÂ alakokkal, kiss¢ ¢rz¢ketlen¡l a csendesebb mozdulatok irÀnt. Amolyan prÂzÀban Árt szimfonikus k´ltem¢ny ez,
´r´k´s crescendÂban lihegû zenekar, szÀmüzve nemhogy a decrescendÂt, de a mezzopianÂt is. ArÀny¢rz¢ket, tagolÀsra valÂ hajlandÂsÀgot mindhiÀba keresn¢nk a k´nyvben, a tombolÂ hangorkÀn kiss¢ elfÀraszt,
majd sivÀr unalomba ejt. A sz´veg elsû szem¢lyben szÂl, egy fiatalember vallomÀsa
1951 n¢hÀny tragikus esem¢ny¢rûl, az elsû
szerelemrûl, a sztÀlinista r¢muralomrÂl, csalÀdjÀrÂl, a kisvÀros tespedt retteg¢s¢rûl, ¢s
m¢g sorolhatnÀm. Ha ezt a hangszerel¢st a
monologizÀlÂ kamasz autentikus nyelvhasznÀlatÀnak tekinten¢nk, m¢ltÀnyosabbnak
tünne a bÁrÀlat, de a tÀvolsÀgtartÀs hiÀnyÀt
mindenk¢ppen szÀmon k¢rhetn¢nk az ÁrÂn.
çm a reg¢nyben nyoma sincs mÀs intonÀciÂ-

nak, mindenki ugyanezen a berliozi megÀtalkodottsÀgÃ ´sszhangzattanon nevelkedett.
Az elbesz¢lû barÀtja, az Àllamv¢delmi Laci Ágy
besz¢l: àGondolkozz, l¢gy szÁves, mert elsÁrom magam. RÀÀllÁtottak valakire, ¢rted? °s te keresztezed
az utamat. T´kmindegy, hogy Àrtatlanul, ¢s hogy
milyen ¢rz¢sek ny¡zs´gnek Àrtatlan szÁvecsk¢dben.
A tiedben! Mert az ´v¢ben, errûl biztosÁtlak, borotva¢les cÀpafogak sorakoznak... Te csak amolyan f¢regcsipegetû madÀr vagy a cÀpÀk hÀtÀn. CÀpahigi¢nia, a term¢szet csodÀlatos munkamegosztÀsa.Ê
°s Ágy tovÀbb. Egy¢bk¢nt is jellemzû GÀspÀr
B. munkamÂdszer¢re, hogy ha egyszer beindÁt egy metaforasort, azt a v¢gletekig kizsigereli, egyetlen r¢st nem hagy sem reg¢nyalakjainak, sem az olvasÂnak. A sz´veg Ágy
bûbesz¢düv¢ vÀlik. Az ÁrÂ jeleneteket Ár, nem
reg¢nyt, a jeleneteken bel¡l bekezd¢seket,
v¢g¡l pedig mondatokat. Az ¹RV °NY mondatokkÀ esik sz¢t. Minden mondatot t´k¢letesre szÀn a szerzû, az olvasÂ t´bbnyire csak
ezt a becsvÀgyÀt ¢rz¢keli. Egy r¢gi PilinszkyinterjÃban a k´ltû ´sszeveti a r¢gebbi ¢s a
modern prÂzaÁrÀst: àA nagy reg¢nyÁrÂk tudtak
meghalni, mondatonk¢nt mertek meghalni, nem
biztosÁtottÀk be magukat. öjabban viszont valami
k´ltûi ig¢nnyel az ´r´kl¢tre t´rnek, mondatonk¢nt.Ê
(In: PILINSZKY JçNOS ¹SSZEGYþJT¹TT MþV EI.
BESZ°LGET°SEK . SzÀzadv¢g, 1994. 21. o.) Ez
az ig¢ny toporz¢kol GÀspÀr B. çrpÀd reg¢ny¢ben is.
Valami leveses f¢lhomÀly borÁtja el a nyelvet, akÀr a cselekm¢nyt. A k´nyv 1951 n¢hÀny napjÀt ÀllÁtja a t´rt¢n¢sek k´z¢ppontjÀba, a n¢vtelen, kamasz elbesz¢lû megismerkedik ugyancsak n¢vtelen szerelm¢vel, aki
ÀpolÂnû a kÂrhÀzban. A nû kibogozhatatlanul titokzatos morfinista bonyodalmakba keveredik, egy¢bk¢nt valÂszÁnüleg az Àllamv¢delem besÃgÂja; az elbesz¢lût ¢s csalÀdjÀt elhurcoljÀk. A narrÀtort valamif¢le (mif¢le?!)
fegyveres felkel¢s szabadÁtja ki a b´rt´nbûl,
hogy v¢g¡l ott talÀljuk egy ¡res mezûn, a
mÀr id¢zett zÀrÂjelenetben. E k¢pbûl az is kider¡l, kedvese idûk´zben meghalt, hogyan,
mi mÂdon, erre nincs k´zelebbi magyarÀzat.
Mindezt csak nagyon felt¢telesen fogalmazom, hisz a reg¢nyben rengeteg a f¢lhomÀlyos titok, sejtet¢s, csak f¢lig elvarrott cselekm¢nyszÀl. Az ÁrÂ szemmel lÀthatÂan a titok
l¢gk´r¢nek felid¢z¢s¢re t´rekedett. EljÀrÀsa
¢rthetû, hisz valÂban szÀmtalan titok rejlik az
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eff¢le kisvÀrosok gondozott kertekkel ellÀtott
hÀzaiban. çm az ÀbrÀzolÀsban mindez csupÀn àtitokzatossÀgotÊ jelent, JÂkait, annak
k´lt¢szete n¢lk¡l. Sajnos GÀspÀr B. mÃzsÀja
valahol Dosztojevszkij kolosszÀlis kisvÀrosi
eposzaiban fogant: Àtvette a nagy orosz vÀzlatos hiszt¢riÀjÀt, ponyvaÁzü kirohanÀsait, Àm
semmit nem hasznosÁtott filozÂfiÀjÀbÂl, a reg¢nyek roppant belsû intellektuÀlis fesz¡lts¢g¢bûl. Ott d¢monok rohangÀlnak, itt csupÀn
epikus fantomok.
A Holmiban (1994/1.) k´z´lt reg¢nyr¢szletei alapjÀn igen sokat rem¢ltem GÀspÀr B.
çrpÀd bemutatkozÀsÀtÂl. çm azok egy mÀsik
reg¢ny r¢szletei voltak. Ott hallottam az
arÀny¢rz¢ket, a ritmikÀt. Itt valamif¢le ¡temjelek n¢lk¡li tovaszÀguldÀst lÀtok. Ha megjelenik majd a mÀsodik reg¢ny is, bizonyÀra Àrnyaltabban rajzolhatjuk meg az ´sszk¢pet.
BÀn ZoltÀn AndrÀs

öTBAN
EGY STRUKTURALISTA
ZENEELM°LET FEL°
Vladimir Karbusicky: Kosmos ä Mensch ä Musik.
Strukturalistische Anthropologie des Musikalischen. (Kozmosz ä Ember ä Zene. A zenei strukturalista antropolÂgiÀja)
Verlag Dr. R. Kr¤mer, Hamburg, 1990. 365 oldal
A strukturalizmus eszm¢i a hatvanas ¢vek v¢g¢n a magyar szellemi ¢letet is megbolygattÀk. A marxista ideolÂgusok sokszor viharos
hadakozÀsa ellen¢re az irÀnyzat m¢gis t¢rt
hÂdÁtott a legk¡l´nb´zûbb tudomÀnyter¡leteken: a nyelv¢szetben, az irodalomelm¢letben, a szociolÂgiÀban, a filozÂfiÀban, a n¢prajzban stb.; a zeneeszt¢tika bÀstyÀit azonban
nem tudta megk´zelÁteni.
A zene strukturalista elemz¢s¢nek programjÀt Claude L¢vi-Strauss hirdette meg
1964-ben megjelent LE CRU ET LE CUIT (A
NYERS °S A FýTT) cÁmü müv¢nek bevezetû fejezet¢ben (bÀr fejteget¢sei elsû megk´zelÁt¢sben egyÀltalÀn nem a zen¢rûl szÂlnak). L¢vi-

Strauss c¢lja tulajdonk¢ppen az etnogrÀfia
mÂdszer¢nek megalapozÀsa. Az etnogrÀfia
egyik fû feladata szerinte a mÁtoszok elemz¢se. A kiindulÂ k¢rd¢s az, hogy milyen mÂdszertani szabÀlyokkal lehet megk´zelÁteni a
kollektÁv megismer¢snek azokat a formÀit, melyeket mÁtoszoknak nevez¡nk. A mÂdszertani
szabÀlyok meghatÀrozÀsakor a mÁtoszok sajÀtossÀgaibÂl kell kiindulnunk. A mÁtoszok ä
L¢vi-Strauss szerint ä nem tekinthetûk lehatÀrolt ¢s zÀrt egys¢geknek, az elemz¢skor
ez¢rt a legfontosabb feladata a àszemantikus
k´rnyezetÊ f´lt¢rk¢pez¢se, a kivÀlasztott ¢s
k´z¢ppontba ÀllÁtott mÁtosz àk´r¡ljÀrÀsaÊ. Ez
a mÂdszer szemben Àll az Ãjkori tudomÀnyokban k´vetett, Descartes-ra visszavezethetû lineÀris okfejt¢ssel, de szemben Àll az elvont spekulÀciÂval is, ¢s Ágy lehetûv¢ teszi az
empirikus elemz¢s k´vetelm¢ny¢nek megfogalmazÀsÀt. Ezt a negatÁve meghatÀrozott
mÂdszert nevezi L¢vi-Strauss ä elsû megk´zelÁt¢sben ä strukturÀlis elemz¢snek. A strukturalizmus ebben az ¢rtelemben a mÁtoszok
elemz¢s¢nek adekvÀt mÂdszere. A strukturalista elemz¢s ä L¢vi-Strauss szerint ä analÂg
bizonyos zenei formÀkkal. K´nyv¢nek fel¢pÁt¢s¢t zenei fogalmak tagoljÀk: a nyitÀny, a
szonÀta, a szimfÂnia, a fÃga, az invenciÂk stb.
A k´nyvben Ágy a zenei kategÂriÀk a strukturalista elemz¢s mÂdszertani pill¢rei. E gondolat elûzm¢nyei az 1958-ban megjelent
STRUKTURçLIS ANTROPOLñGIç-ig k´vethetûk
nyomon. àA mÁtoszt Ãgy fogjuk feldolgozni, mintha olyan zenekari partitÃra volna, amelyet egy perverz mükedvelû sorrÂl sorra egyetlen folyamatos
dallamsor formÀjÃra Árt volna Àt, ¢s amelyet megkÁs¢rel¡nk helyreÀllÁtani eredeti elrendez¢sben.Ê (A
MíTOSZOK STRUKTöRçJA. In: Hankiss E.
[szerk.]: STRUKTURALIZMUS I. k´t. EurÂpa,
1971. 142. o.) Az eddigiekben rekonstruÀlt
gondolatmenet alapjÀn Ãgy tünik, hogy a zene fontos a strukturÀlis elemz¢s mÂdszere
szÀmÀra, de nem vÀlik annak tÀrgyÀvÀ. A zene strukturalista elemz¢s¢nek programjÀhoz
m¢g egy fordulatra sz¡ks¢g van, a mÁtoszokkal foglalkozÂ strukturÀlis elemz¢snek magÀnak is mÁtosznak kell lennie. Ezt a àmÁtosztÊ
is a zene kategÂriÀi strukturÀljÀk, ez¢rt ezen
a sÁkon mÀr besz¢lhet¡nk a zene ¢s a mÁtosz
konkr¢t rokonsÀgÀrÂl. Ezt a rokonsÀgot L¢vi-Strauss a mÁtosz ¢s a zene k´z´s nyelvkarakter¢ben lÀtja. A hasonlÂsÀg meghatÀrozÀ-
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sa Richard Wagner zenei kompozÁciÂinak logikai megfelelûje. àWagner d´ntû szerepet jÀtszott
szellemi fejlûd¢sembenÊ ä mondja L¢vi-Strauss
egy interjÃban. Wagner nemcsak a mÁtoszokra ¢pÁtette a maga operÀit, hanem hallatlan
erûfeszÁt¢seket tett a mÁtoszok tagolÀsÀra is.
(L. DAS NAHE UND DAS FERNE. Fischer Verlag, 1989. 225. o.) E program k¢t¢rtelmüs¢ge
d´ntûen abbÂl szÀrmazik, hogy a formÀlis
analÂgia ¢s a tartalmi hasonlÂsÀg L¢vi-StraussnÀl k¡l´nb´zû elemz¢si sÁkokhoz k´tûdik.
KoncepciÂjÀnak kidolgozÀsakor Karbusicky a l¢vi-straussi program t´bbfordulÂs kritikÀjÀbÂl indult ki. (Vladimir Karbusicky
1925-ben sz¡letett, 1953-ban PrÀgÀban doktorÀlt, 1968 Âta az akkori NSZK ter¡let¢n ¢l,
a prÀgai strukturalizmus iskolÀjÀhoz tartozik.) Elsû megk´zelÁt¢sben azt kifogÀsolja,
hogy a L¢vi-Strauss Àltal hivatkozott zenei
formÀk eg¢szen mÀs korhoz tartoznak, mint
a bemutatott mitikus anyag. Ez az idûbeli eltolÂdÀs mÀr n¢mileg csorbÁtja a mÁtosz ¢s a
zene analÂgiÀjÀnak t¢zis¢t. (190. o.) Ezt az
analÂgiÀt (a k´vetkezû ellenvet¢s ¢rtelm¢ben)
a L¢vi-Strauss Àltal kijel´lt keretek k´z´tt
nem is lehetett kidolgozni. Ha ugyanis a zenei kategÂriÀk a kifejt¢s szervezûelvei, akkor (a
zene vonatkozÀsÀban) az elemz¢sek sz¡ks¢gk¢ppen formÀlisak ¢s spekulatÁvak maradnak. A strukturalizmus d´ntû k´vetelm¢nye
viszont az empirikus elemz¢s. (199. o.) °s v¢g¡l a legsÃlyosabb probl¢mÀt Karbusicky a
mÁtosz ¢s a zene ä L¢vi-Strauss Àltal f´lt¢telezett ä k´z´s nyelvkarakter¢ben lÀtja. (187ä
189. o.) A strukturalista elemz¢sek egyik
d´ntû sajÀtossÀga a nyelvi (¢s a nyelvelm¢leti)
perspektÁva dominanciÀja. A strukturalizmussal szemben megfogalmazott ¢rvek k´z¡l
a leggyakoribb a nyelvi redukciÂ kritikÀja. Ez
az ellenvet¢s a magyar strukturalizmusvitÀban is meghatÀrozÂ szerepet jÀtszott. àAzzal
¢rvel¡nk ä olvashatjuk Kis JÀnos ¢s Bence
Gy´rgy tanulmÀnyÀban ä, hogy a mÂdszer, amelyet L¢vi-Strauss a nyelv¢szetbûl k´lcs´n´z, nem
el¢gs¢ges mÀr a term¢szetes nyelvek... kimerÁtû
elemz¢s¢re sem ä nem valÂszÁnü tehÀt, hogy alkalmas volna a metaszemiotikai rendszerek [a mÁtoszok, irodalmi alkotÀsok stb.] kimerÁtû elemz¢s¢re.Ê (A STRUKTURALIZMUS HATçRAI. Kritika,
1969/10. 34. o.) A strukturalizmus t´rt¢net¢ben àfordulÂponthozÊ ¢rkez¡nk, amikor
Karbusicky k¢sz akceptÀlni ezt az ellenvet¢st

an¢lk¡l, hogy magÀrÂl a strukturalista elemz¢srûl lemondana. E szituÀciÂbÂl Ãgy lehet
kiutat talÀlni, hogy a zen¢t kivonjuk a nyelv
perspektÁvÀjÀbÂl. A program kidolgozÀsÀhoz
mindenekelûtt azt kell megmutatni, hogy a
zene mÀs (strukturÀlis) sajÀtossÀgokkal rendelkezik, mint a nyelv. Ennek igazolÀsÀhoz
Karbusicky a Noam Chomsky Àltal kidolgozott nyelvelm¢leti koncepciÂra, a generatÁv
grammatikÀra tÀmaszkodik. àA mondat ä Árja
Chomsky ä egy NP-bûl (noun phrase, n¢vszÂi
csoport) ¢s egy VP-bûl (verb phrase, igei csoport)
Àll. így lehet elkezdeni a mondatok felbontÀsÀt.Ê A
mÀsodik l¢p¢sben ¢szrevehetj¡k, hogy az NP
à´sszetevûje lehet egy that (hogy) meg egy mÀsik
mondat...; vagy egy n¢velû meg egy fûn¢v...; vagy
egy to (prepozÁciÂ) meg egy igei csoport... ¢s Ágy tovÀbbÊ. A VP pedig ÀltalÀban egy ig¢bûl ¢s egy
objektumbÂl Àll. Ha ezt a felbontÀst Ãjra ¢s
Ãjra alkalmazzuk, egy piramisszerü àmorf¢masortÊ (egy Ãn. tree structure-t) kapunk,
amely kijel´li a mondat struktÃrÀjÀnak erûvonalait. (LÀsd N. Chomsky: A SZINTAXIS
TRANSZFORMçCIñS MEGK¹ZELíT°SE. In: Hankiss E. [szerk.]: STRUKTURALIZMUS I. k´t. 36ä
39. o.) A generatÁv grammatikÀt ÀltalÀban a
strukturalizmus legkidolgozottabb nyelvelm¢let¢nek szokÀs tekinteni. (BÀr a hagyomÀnyos strukturalista nyelvfelfogÀs ¢s a generatÁv grammatika k´z´tt k¡l´nbs¢gek is vannak; lÀsd ehhez Kis JÀnos ¢s Bence Gy´rgy
tanulmÀnyÀt: Kritika, 1969/10. 34. o.) Ez a
nyelvelm¢leti koncepciÂ azonban nem alkalmazhatÂ
a zen¢re. Karbusicky, hogy ezt igazolja, elsû l¢p¢sben egy 1396-bÂl szÀrmazÂ cseh n¢pi
tÀnczenedallamot elemez. Ha a dallamot
megprÂbÀlnÀnk f´lbontani a tree structure
mintÀjÀra, elv¢ten¢nk annak ¢rtelm¢t. NP ¢s
VP helyett inkÀbb funkcionÀlisan ´sszef¡ggû
elemeket kell keresn¡nk. A szÂban forgÂ dallam egy improvizatÁv-tapogatÂzÂ bevezetû
r¢szbûl (melyben kikristÀlyosodik a fût¢ma)
¢s egy funkcionÀlis ¢rtelmet k¢pviselû r¢szbûl
Àll. Ezeken bel¡l olyan komponensek szerepelnek, melyek egyarÀnt k´tûdnek mindk¢t
r¢szhez. A keresztbe k´tûd¢sek azt mutatjÀk,
hogy a zene elemz¢sekor nem lehet kidolgozni a tree structure-hoz hasonlÂ lineÀris fel¢pÁt¢sü logikai-grammatikai s¢mÀt. E gondolat tovÀbbi ÀrnyalÀsÀt lÀthatjuk Mozart A-DöR
SZONçTç -jÀnak (K. 331) elemz¢se kapcsÀn.
Ha e mü fût¢mÀjÀt megprÂbÀljuk f´lbontani,
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akkor egy gyakori zenei fel¢pÁt¢shez jutunk:
AA'BA''+ coda. A k´vetkezû l¢p¢sben pedig
azt lÀtjuk, hogy a fût¢ma hÀrom nagyon egyszerü elementÀris alakzatbÂl ¢p¡l fel, melyek
variÀlÂdnak. E felbontÀssal szemben Karbusickynak Ãjra az a legfontosabb ellenvet¢se,
hogy elfedi a zene ¢rtelm¢t. °rtelm¢t tekintve
ugyanis e t¢tel t¢mÀbÂl + variÀciÂbÂl ¢s
visszat¢r¢sekbûl ¢p¡l f´l. Az ilyen fel¢pÁt¢st a
tree structure elm¢let¢vel nem tudjuk kimutatni. °s megfordÁtva: Mozart t¢mÀjÀnak
àmondatszerkezeteÊ nem alkalmazhatÂ a
nyelv elemz¢s¢re. Az empirikus-strukturalista zeneelm¢lethez csak a zene ¢s a nyelv k¡l´nbs¢geinek tudatosÁtÀsÀval juthatunk el.
A zene ¢s a mÁtosz kapcsolatÀnak elemz¢sekor L¢vi-Straussnak van egy t¢tele, amely
nehezen illeszthetû a gondolatmenet fû sodrÀsÀba: A mÁtosz ¢s a zene egyarÀnt az ember
antropolÂgiai sajÀtossÀgaibÂl k´vetkezik. (C.
L¢vi-Strauss: LE CRU ET LE CUIT [A NYERS °S
A FýTT] ä a n¢met kiadÀs: DAS ROHE UND DAS
GEKOCHTE. Suhrkamp Verlag, 1971. 48. o.)
Az ember antropolÂgiai m¢lyszerkezet¢t prÂbÀlta meg feltÀrni Karbusicky az ûsformÀk elm¢let¢ben. Az ember e formÀk alapjÀn rendezi el ä vizuÀlisan ¢s akusztikusan ä azt a kÀoszt, amelyik k´r¡lveszi. Az ûsformÀk az ember antropolÂgiÀjÀhoz tartozÂ olyan orientÀciÂs mintÀk, melyek mÀr az ontogenezis sorÀn kibontakoztak. (188. o.) °s amelyek feladata, hogy elrendezz¢k a meghatÀrozatlan
idûfolyamot. (190. o.) Az elemz¢s fû c¢ljÀvÀ
most az ûsformÀk elm¢let¢nek kidolgozÀsa
vÀlik, s ez fogja elfoglalni a generatÁv grammatika hely¢t. Ezzel a fordulattal n¢mileg
megvÀltozik a strukturalista zeneelm¢let profilja is. L¢vi-StraussnÀl a zene strukturalista
elemz¢s¢t a mÁtoszhoz valÂ nyelvi hasonlÂsÀg
tette lehetûv¢; Karbusicky viszont a mÁtosz ¢s
a zene k´z´s gy´kereire irÀnyÁtja a figyelmet. (A
àmÁtoszÊ szÀmÀra elsûsorban az epikus elbesz¢lû müvek ´sszefoglalÂ neve.) A k´z´s gy´kerek k´z´tt vannak olyan struktÃrÀk, amelyek inkÀbb a zen¢ben, mÀsok pedig inkÀbb
a mÁtoszokban fordulnak elû, de olyanokkal
is talÀlkozhatunk, melyek mindk¢t szf¢rÀban
fontos szerepet jÀtszanak. Az ûsformÀk struktÃrÀja meghatÀrozott hierarchiÀt alkot.
1. A kiindulÂpont a àv¢gtelen produkciÂÊ ûsformÀja, mely struktÃrÀjÀt tekintve az elsû kit´r¢si kÁs¢rlet a àhangzÀs lebegû felhûj¢bûlÊ; Ágy

indul ÃtjÀra a zene evolÃciÂja. (191. o.) E
kit´r¢si kÁs¢rlet l¢nyege az idû elrendez¢se
(Zeitgestaltung). àAz idûfolyam beosztÀsÀnak legelementÀrisabb fajtÀja a v¢gtelen produkciÂ. E produkciÂnak nincs se eleje, se v¢ge, az elemi komponensek impulzÁv mÂdon variÀlÂdnak...Ê (190. o.)
Az ûsforma k´zponti fogalmÀvÀ Ágy az ism¢tl¢s + variÀciÂ vÀlik. Ez az elv a k´vetkezû formÀkban jelenik meg: a c¢lorientÀlt rituÀl¢kban, az epikus hûsk´ltem¢nyek elûadÀsmÂdjÀban, az afrikai zene ritmikai gazdagsÀgÀban
¢s a klasszicista zen¢ben (variÀciÂk egy t¢mÀra).
2. A k´vetkezû ûsforma az àadditÁv-tektonikus eljÀrÀsÊ, mely az elûzû formÀbÂl szÀrmaztathatÂ. àEzt az ûsformÀt torlÂdÀsnak tekinthetj¡k
az idûfolyambanÊ (193. o.); az ¢pÁtûelemek egymÀsra halmozÀsÀval egy Ãjfajta eg¢sz j´n l¢tre. AmÁg az elsû ûsformÀban az idû elrendez¢s¢n volt a hangsÃly, addig a mÀsodikban a
t¢r kit´lt¢s¢n. A k´zponti fogalom itt a t¢r
mikrotonÀlis tÀgÁtÀsa ¢s r´gzÁt¢se. Ez az elv
k¡l´n´sen az Àzsiai magas kultÃrÀk zen¢j¢ben finomult ki, az eurÂpai zen¢ben pedig a
fÃgaforma jelenti a csÃcspontjÀt. (àA fÃga müv¢szien kifejlesztett ¢s a transzcendentÀlis monumentalitÀsig emelt formÀja... az additÁv-tektonikus
eljÀrÀsra ¢p¡l...Ê 190. o.)
3. A k´rk´r´s à´r´k´sÊ visszat¢r¢s az idû
¢s a t¢r param¢tereit a visszat¢r¢s mozzanatÀval k¡sz´b´li ki. A k´zponti fogalom a k´rk´r´s mozgÀs. E mozgÀs eredm¢nye az Ãjrafelismer¢s effektusa, melyet Karbusicky ûsi
¢rz¢snek tekint. (àMÀr a magasabb rendü ÀllatoknÀl is megfigyelhetû az Ãjrafelismer¢s ´r´me.Ê
193. o.) Ez az elv jelenik meg a rondÂban
(ABACADAE...), a r¢gi tÀncballadÀkban, valamint (az elsû ûsformÀval egy¡tt) a mai pop¢s rockzen¢ben.
A 4. ûsformÀban olyan visszat¢r¢ssel van
dolgunk, amely egyszeri: ABA'. (KiindulÂpont ä bonyodalom ä visszat¢r¢s.) Ennek az
ûsformÀnak a rendez¢si elve: a t¢rben egyidejüleg lehets¢ges szimmetriÀk idû szerinti
feloldÀsa. Az elv a k´vetkezû megfigyel¢sre
¢p¡l: az A a visszat¢r¢sben a B ¢lm¢ny¢vel
gazdagodva A'-v¢ alakul. A hellenizmus korÀtÂl kezdve ez a s¢ma a mÁtoszokban is uralkodÂvÀ vÀlt. A az isteni egys¢get k¢pviseli,
mely k¢sûbb vÀlsÀgba ker¡lt (B), ¢s a c¢l a kiindulÂpont Ãjrael¢r¢se. Ez a t¢zis ä antit¢zis
ä szint¢zis gnosztikus mitolÂgiÀja, mely He-
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geln¢l ontologizÀlt formÀt ´lt´tt, ¢s amelyet
Marx is f´lhasznÀlt. A szÂban forgÂ motÁvum
eg¢szen a k´z¢pkori eposzokig nyomon k´vethetû. Az ABA' ûsforma szimmetriÀja a zen¢ben metaforikus, mivel az A r¢sz visszat¢r¢se
nem a megfordÁtÀs, hanem az Ãjrakezd¢s elv¢t k´veti. Az emberi f¡l a zen¢ben csak a horizontÀlis tengelyre valÂ t¡kr´z¢st k¢pes f´lismerni (p¢ldÀul a kontrapunktot); a vertikÀlis t¡kr´z¢st nem. A dallamot megfordÁtva
nem tudjuk azonosÁtani (p¢ldÀul a rÀkot a tizenk¢t fokÃ zen¢ben); a t¡kr´z¢st csak vizuÀlisan, a kottak¢p alapjÀn ismerj¡k f´l.
Az 5. forma a meg¢lt tartalmak lekerekÁt¢s¢nek (l. 4. forma) hely¢be az ¢lm¢nyek
utÂpikus dramatizÀlÀsÀt ÀllÁtja. A dramatizÀlÀsi folyamat n¢gy l¢p¢sbûl Àll: a jelen ontolÂgiai k¢pe: hol, mi ¢s hogyan adott; a jelen
mÃltbeli gy´kereinek f´ltÀrÀsa; visszat¢r¢s a
jelenbe a kategoriÀlis Át¢letalkotÀs bÀzisÀn, a
f¢nyes j´vûbe vezetû Ãt akadÀlyai; a j´vû imaginatÁv ÀbrÀzolÀsa, amely keretbe foglalja a
morÀlis ÃtmutatÀsokat. Ezt az ûsformÀt Karbusicky az ´tvenes ¢vek v¢g¢n fedezte fel, a
mozgalmi dalokat elemezve. A szÂban forgÂ
dalok a didaktikus fel¢pÁt¢s miatt k¡l´n´sen
alkalmasak e s¢ma bemutatÀsÀra. I DEOLOGIE
IM LIED, LIED IN DER I DEOLOGIE (I DEOLñGIA
A DALBAN, DAL AZ IDEOLñGIçBAN) cÁmü müv¢ben (Edition Gerig, 1973) Karbusicky kimutatta a nemzetiszocializms ¢s a szocializmus mozgalmi dalainak strukturÀlis azonossÀgait. Ez a s¢ma nemcsak az ideolÂgiai dalokban, hanem a politikai besz¢dekben is kimutathatÂ: a vilÀgpolitikai helyzet + a sajÀt
orszÀg gazdasÀgi neh¢zs¢geinek ecsetel¢se ä
a neh¢zs¢gek k´zelmÃltbeli gy´kereinek
àb´lcsÊ f´ltÀrÀsa ä a àmozgalomÊ kategoriÀlis
maximÀinak hangoztatÀsa ä ¢s a finÀl¢: a f¢nyes j´vû. Ez a struktÃra Karbusicky t¢zise
szerint azonos a ciklikus szonÀtaforma dramaturgiÀjÀval.
Az ´t ûsformÀban (a mÁtosz ¢s a zene gy´kereiben) egyszerre talÀlkozhatunk pszich¢s
¢s tÀrsadalmi elemekkel. Az ´sszefonÂdÀst az
tette lehetûv¢, hogy a kÀosz strukturÀlÀsa
antropolÂgiai k´vetelm¢nyk¢nt jelent meg.
Ezen a sÁkon mÀr nem lehet k¡l´nbs¢get tenni a pszich¢s ¢s a kollektÁv mozzanatok k´z´tt. Ennek az indifferenciÀnak konstitutÁv
jelentûs¢ge van: Karbusicky azt akarta igazolni, hogy L¢vi-Strauss t¢ved, amikor azt ÀllÁt-

ja, hogy a zene az ember pszich¢s gy´kereibûl, a mÁtosz pedig a kollektÁv gy´kereibûl
tÀplÀlkozik. (C. L¢vi-Strauss: DAS ROHE UND
DAS GEKOCHTE. I. k. 48. o.) Az ûsformÀk elm¢let¢ben ebben a vonatkozÀsban mÁtosz ¢s
zene k´z´tt nincs k¡l´nbs¢g.
A mÁtosz ¢s a zene k´z´s gy´kereinek f´ltÀrÀsÀt k´vetûen Karbusicky kÁs¢rletet tesz
egy pozitÁv strukturalista zeneelm¢let k´rvonalainak f´lvÀzolÀsÀra. A szerteÀgazÂ fejteget¢sek m´g´tt meghÃzÂdÂ koncepciÂ hÀrom
r¢szbûl Àll: az ember alapvetû ´szt´neinek
bemutatÀsÀbÂl, a zene jelk¢nt valÂ ¢rtelmez¢s¢bûl ¢s a transzcendenciÀra valÂ utalÀsbÂl.
Ez az az ´sszef¡gg¢srendszer, amelyben ä
Karbusicky szerint ä a zene l¢nyege meg¢rthetû. A meg¢rt¢snek a strukturalizmus k´vetelm¢nyei szerint az empÁria sÁkjÀn kell mozognia; a hÀrom r¢sz kifejt¢se ez¢rt mindenkor egy-egy kÁs¢rlet leÁrÀsÀba ÀgyazÂdik. (A
kÁs¢rletekre 1987 ÀprilisÀban ¢s november¢ben, valamint 1988 ÀprilisÀban ker¡lt sor
a hamburgi egyetem zenetudomÀnyi tansz¢k¢n; a kÁs¢rlet alanyai a tansz¢k hallgatÂi
voltak.)
1. Az ember alapvetû ´szt´neit Karbusicky
ä Freud nyomÀn ä az ErÂszban, a LibidÂban
¢s Thanatoszban hatÀrozta meg. A kÁs¢rletben a feladat az volt, hogy a hallgatÂk talÀljanak egy motÁvumot az ´r´m (a Libido szublimÀlt formÀja), egy szimbolikus motÁvumot a
halÀl kifejez¢s¢re ¢s egy olyan zenei elemet,
amely erotikus hatÀst kelt. (110ä111. o.) A kÁs¢rlet bebizonyÁtotta, hogy az alapvetû ´szt´n´k kifejez¢se a kulturÀlisan adott zenei formÀkra tÀmaszkodik. Az ´r´m¢rz¢s megkomponÀlÀsakor olyan motÁvumok sz¡lettek, melyekben az alap´tlet az ugrÀlÀs kifejez¢se
vagy a dalszerüs¢g volt. A halÀl szimbolikus
megformÀlÀsakor ¢rezhetû volt az a (XV III.
szÀzadban kialakult) konvenciÂ, miszerint a
gyÀsz, a szomorÃsÀg a moll hangnemekhez
k´tûdik; a kompozÁciÂkban lefel¢ irÀnyulÂ
mozgÀsok ¢s ´sszeomlÀsok szerepeltek. Az
ErÂsz ÀbrÀzolÀsainak egyik tÁpusÀt a ritmus
hatÀrozta meg, a mÀsik tÁpusÀt pedig az
emberi hang elvÀltozÀsa, fÀtyolossÀ vÀlÀsa.
Ezzel a kÁs¢rlettel Karbusicky azt mutatta
meg, hogy milyen fontos a zene meg¢rt¢s¢hez az antropolÂgiai kiindulÂpontok f´ltÀrÀsa. (136. o.)
2. A koncepciÂ mÀsodik r¢sze a zenei jelek
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sz¡let¢s¢vel foglalkozik. Ehhez Karbusicky
egy olyan kÁs¢rletet konstruÀlt, mely egy bizonyos leszükÁt¢st tartalmazott. A feladat
olyan motÁvum komponÀlÀsa volt, amely a
meglepûd¢st fejezi ki negatÁv vagy pozitÁv ¢rtelemben. (Hogyan viselkedik az ember, ha
meglepûdik, milyen a hanglejt¢se, ¢s hogyan
lehet ezt zenei eszk´z´kkel kifejezni? 138. ¢s
145. o.) A mÀsodik feladat egy olyan t¢ma/motÁvum kidolgozÀsa volt, ami a sÀtÀnt (a
gonoszt) ÀbrÀzolja. A feladat l¢nyege nem zenei utalÀs zenei megformÀlÀsa volt. A hipot¢zis az volt, hogy nem minden tekinthetû
jelnek, de minden jell¢ vÀlhat ä akÀr zenei
jell¢ is. (134. o.) àA zen¢ben a jelnek... mindenekelûtt zeneileg ¢rtelmes alakzattal kell rendelkeznie.
Ebben a rendszerben az eszt¢tikai funkciÂ a meghatÀrozÂ, ¢s nem a kommunikatÁv, mint a nyelvben.Ê (167. o.) A kommunikÀciÂ felt¢tele,
hogy a nyelvi jelek pontosan ÁrjÀk le tÀrgyukat; a zen¢ben viszont minden megÀllt a lebegû fogalmak szintj¢n. (168. o.) Min¢l konkr¢tabb egy zenei jel, annÀl kevesebb energiÀval rendelkezik a tovÀbbfejlûd¢shez, annÀl
kev¢sb¢ ´szt´n´z egy mü megalkotÀsÀra.
3. A harmadik kÁs¢rlet a transzcendencia
zenei ÀbrÀzolÀsÀval foglalkozik. A kÁs¢rleti
szem¢lyek azt a feladatot kaptÀk, hogy Gustav Dor¢ k¢t I L PARADISO cÁmü k¢pe ¢s Dante
I STENI SZíNJçT°K -Ànak egyik r¢szlete alapjÀn
komponÀljÀk meg az istens¢grûl szerzett benyomÀsaikat. Karbusicky n¢mileg tartott attÂl, hogy a feladat a diÀkoknak tÃl neh¢z lesz,
hiszen mÀr Liszt is visszarettent a Paradicsom
megkomponÀlÀsÀtÂl, ¢s a PurgatÂriummal
fejezte be a DANTE-szimfÂniÀt. Az alkotÀsok
azonban (egy kiv¢tellel) elk¢sz¡ltek, ¢s ahogy
a k¢pek alapjÀn vÀrhatÂ volt, k¢t alapvetûen
k¡l´nb´zû eredm¢ny sz¡letett: az egyik csoport a hangzÀsra, a mÀsik a mozgÀsra helyezte a hangsÃlyt. F´lmer¡lhetne a gyanÃ, hogy
a kÁs¢rleti szem¢lyek t´bbs¢ge vallÀsi vagy
metafizikai meggyûzûd¢sbûl hisz a tÃlvilÀgban, de ezeket a lehetûs¢geket egy elûzetes
felm¢r¢s kizÀrta. így az itt sz¡letett eredm¢ny ä Karbusicky szerint ä azt igazolja,
hogy a transzcendencia utÀni vÀgy az emberi
l¢t alapvetû kvalitÀsa; ezt a kvalitÀst a müv¢szet ¢letben tarthatja vagy fel¢lesztheti.
A XX. szÀzad nagy eszt¢tikai koncepciÂival Karbusicky a strukturalista müv¢szetel-

m¢letet ÀllÁtja szembe. Olyan eszt¢tikai koncepciÂt szeretett volna kidolgozni, amely a
zene elemz¢s¢re is k¢pes. A zen¢t szerinte
csak empirikus Ãton lehet meg¢rteni. A XX.
szÀzad nagy eszt¢tikÀi rendszerek, melyek
nem biztosÁtanak helyet az empirikus vizsgÀlatok szÀmÀra. A zene Ágy az eszt¢tikÀk mostohagyermek¢v¢ vÀlik. àA rendszereszt¢tikÀkban
ä olvashatjuk Karbusicky egyik tanulmÀnyÀban ä ÀltalÀban a zen¢rûl szÂlÂ fejezetek a leggyeng¢bbek.Ê (EIN ENDE DER SYSTEM-®STHETIKEN?
ZUM W IDERSPIEGELUNGSMODELL DER MUSIK
IN LUKçCS' ®STHETIK . [A RENDSZERESZT°TIKçK V °GE? A ZENE V ISSZATºKR¹Z°S-MODELLLUKçCS ESZT°TIKçJçBAN.] K´lner
J°RýL
Zeitschrift f¡r Soziologie und Sozialpsychologie.
Sonderheft 17. 1977. 68. o.) A rendszer leÀrny¢kolja a müv¢szet konkr¢t vonatkozÀsait, s
ez a zen¢rûl szÂlÂ fejezetekben ¢rezhetû a
leginkÀbb. A konkr¢t elemz¢sek hiÀnya ÀltalÀban k¢t okra vezethetû vissza: 1. a speciÀlis
zeneeszt¢tikÀk eredm¢nyei figyelmen kÁv¡l
maradnak; 2. a kortÀrs zenei alkotÀsok csak
egy nagyon szük, elûzetesen meghatÀrozott
perspektÁvÀban bukkannak f´l. Az elsû probl¢ma futtatta zÀtonyra a k¢sei LukÀcs ESZT°TIKç-jÀt. LukÀcs ä Karbusicky szerint ä mÀr
az eszt¢tikai fogalmak meghatÀrozÀsÀnak sÁkjÀn kiiktatta azokat a terminolÂgiÀkat, amelyek lehetûv¢ tehett¢k volna a konkr¢t eszt¢tikÀk eredm¢nyeinek felhasznÀlÀsÀt, a rendszer Ágy a legÀltalÀnosabb kategÂriÀk fel¢ sodrÂdik, elsûsorban a visszat¡kr´zûd¢s ¢s a lek¢pez¢s fel¢. Ezt a t¢zist Karbusicky a lukÀcsi
münek az ´t´dik ûsformÀra ¢p¡lû elemz¢s¢vel igazolja. (I. m. 80. o.) LukÀccsal ellent¢tben Adorno rendkÁv¡li erûfeszÁt¢seket
tett a zene konkr¢t megragadÀsÀra. A modern zene recepciÂjÀnak beszük¡lt perspektÁvÀja azonban akadÀlyokat g´rdÁtett e tervezet el¢. Ha Adorno Hindemith zen¢j¢t àkispolgÀrinakÊ, Stravinsky¢t viszont ànagypolgÀrinakÊ tartja, akkor ezek olyan minûsÁt¢sek, melyek strukturÀlisan nem el¢gg¢ differenciÀltak. Ezt az eljÀrÀst, mely a szavakat fogalmakkÀ stilizÀlja, Karbusicky nem tudja elfogadni. (51. o.) Az elhatÀrolÂdÀsok mutatjÀk
Karbusicky kÁs¢rlet¢nek rendkÁv¡li sÃlyÀt,
mely a tovÀbbi megm¢rettet¢sre is ¢rdemes
lenne.
Freund Erika
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A HOLMI POSTçJçBñL
A DZSUNGEL K¹NYVE
VÀlasz MÀrton LÀszlÂnak
Kedves Laci, k´sz´n´m ¢szrev¢teleidet. Leleplezn¢m n¢hÀnyukat. çdÀzul. Ennek ¢rdek¢ben elûsz´r erûnek erej¢vel kiszaggatnÀm
ûket kontextusukbÂl, majd pedig, ekk¢ppen
v¢dtelenn¢ t¢ve ûket, egy kicsit megtaposnÀm ûket, rugdosnÀm ûket egy kicsit, k´zben
kacagn¢k sÀtÀnian, ¢s v¢g¡l ä szememben
gonosz f¢ny villan ä diadalittasan abbahagynÀm.
De f¢lre az eff¢le komolysÀggal. Tr¢fÀlkozzunk inkÀbb:
àAz ÁrÀs sok szigorrÂl ¢s vajmi kev¢s szeretetrûl tanÃskodikÊ ä Árod. ValÂszÁnüleg nem ugyanÃgy
¢rtj¡k a àszigorÊ szÂt. Az ÁrÀs szerintem szigorellenes. Igaz, nem szigorÃan. A szeretet
nem kizÀrÂlag elhatÀrozÀs k¢rd¢se. De ne
menj¡nk bele. Az egy nagyon mÀs müfaj lenne. Maradjunk egy olyan besz¢dn¢l, amely
valamennyire felkÁnÀlja magÀt a megvitathatÂsÀgnak. àFarkas Zsolt eszm¢nye, ha jÂl veszem
¢szre, nem a meg¢rtû, hanem a leleplezû kritikaÊ,
¢s hÀt àt´bbnyire csak szeretet n¢lk¡l lehet leleplezniÊ. Egy hely¡tt utalsz az olvasÂi szokÀsokra,
maliciÂzusan emlegetve, hogy ugyebÀr mik
àmozdÁtjÀk elû egy-egy folyÂiratszÀm olvasottsÀgÀtÊ.
ögy tünik, abban, hogy mit àveszel ¢szreÊ, nem
k¡l´nb´z´l ettûl az ÀtlagtÂl, hacsaknem abban, hogy T¢ged a szeretet vez¢rel. Amely
szeretet, a szeretetlen kritikus¢t kiv¢ve, bizonyÀra minden ÁrÀsra egyformÀn ¢rv¢nyes.
Azt nem tudom, hogy mi az eszm¢nyem, azt
viszont (Ãgy) tudom, hogy a meg¢rt¢s ¢s a leleplez¢s nem zÀrja ki egymÀst. Ellenkezûleg.
Egyfelûl, a leleplez¢s nagyon is m¢lyen ¢rteni
v¢li àtÀrgyÀtÊ. Olyannyira, hogy az utÂbbi Àltal prezentÀlt àlÀtszattalÊ szemben felfedezni
v¢li annak àigaziÊ term¢szet¢t, a lepel m´g´tt
az elleplezett àl¢nyegetÊ, a àvalÂtÊ. A gondolkodÀsnak ezzel a ä szerintem t´bb¢-kev¢sb¢
mindenkiben meglevû ä sematikÀjÀval szemben, itt nem r¢szletezhetû okokbÂl, szÀmos
fenntartÀsom van. Emiatt, tovÀbbÀ amiatt,
hogy a àleleplez¢sÊ szÂnak van egy (szÀmom-

ra) negligÀlhatatlan, moralizÀlÂ, mÀr-mÀr
kriminÀlis felhangja ä nem szeretem. (Leleplezni valami makacsul elleplezni akart dolgot
ä bünt ä lehet.) MÀsfelûl, a meg¢rt¢s az emberi gondolkodÀs l¢tmÂdja. A gondolkodÀs
legegyszerübb aktusai is alapvetûen reflexÁvek, ¢s a meg¢rt¢snek az egzakt analÁzis szÀmÀra k´vethetetlen¡l bonyolult szerkezet¢t
tartalmazzÀk, mÀr a legelemibb szinten is. A
meg¢rt¢s ¢s a leleplez¢s valÂban egy koordinÀta-tengelyen van, de nem ellent¢tes, hanem egyugyanazon irÀnyban. Minden kritika
meg¢rt ¢s leleplez. Viszont az ¢rt¢kel¢s nem
elsûsorban a meg¢rt¢säleleplez¢s tengely¢n
mozog. °s nem is a àmÂdszertanÊ-¢n, akÀrmilyen ¢lvezetesen jÀtssza is ezt el.
Hollywoodban egyre ¡gyesebbek. T¢nyleg. Az Ãjabb filmek ma mÀr mÀsk¢pp valÂszerütlenek, mint r¢gebben. A jeleneteket
mikroszinten sokkalta jobban oldjÀk meg,
mint akÀr csak tÁz ¢vvel korÀbban. Ma mÀr
csak nagy ritkÀn fordul elû, hogy leblokkolok
egy jelenetn¢l, nem is tudom tovÀbb k´vetni
a filmet, ¢s hangosan azt kell mondanom: àç.
Ez nem Ágy megy.Ê így nem hagyja ott az
anya a gyerek¢t, Ágy nem csÂkolÂznak sose a
szerelmesek, Ágy nem reagÀl senki a szerette
halÀlÀra stb. Hogy maradhatott Ágy ez a jelenet? Hogy nem zavarta a rendezût? Hogy lehet ilyen ostobÀn valÂszerütlennek lenni?
Stb.
Viselked¢semet szÀmos reflexiÂ, sût bÁrÀlat illetheti. P¢ldÀul, hogy mi ez a megÀtalkodott fixÀciÂ a àvalÂszerüs¢greÊ? Mi¢rt kell
annak a nyomorult jelenetnek Ãgy t´rt¢nnie,
ahogy àa valÂsÀgbanÊ, pontosabban ahogy ¢n
azt elk¢pzelem? (°s akkor mi¢rt olyan izgalmas a teljesen àvalÂszerütlenÊ SZTALKER?) Sokat k¢ne gondolkodnom, hogy valami vÀlaszf¢l¢t tudjak mondani erre, ¢s m¢g szÀmos
mÀs, jogos k¢rd¢sre. P¢ldÀul, hogy: jÂ, jÂ,
àvalÂszerüs¢gÊ, de mi¢rt kell annyira leragadni enn¢l az aprÂsÀgnÀl, hogy mÀr oda se
tudsz figyelni tûle, ¢s k´zben elmulasztasz
egy csomÂ dolgot a filmbûl? Erre ¢n se tudn¢k hirtelen vÀlaszolni.
°s arra sem, hogy mi¢rt nem lÀtom a HALçLNAPLñ mondataitÂl, àmit gondol Balassa a
reg¢ny ¢s a filozÂfia viszonyÀrÂl, a vilÀg Àt¢lhetûs¢g¢nek problematikussÀ vÀlÀsÀrÂl, modernizÀciÂ ¢s
¢rt¢kûrz¢s ´sszeegyeztethetûs¢g¢rûl stb.Ê. ApropÂ,
stb. Nekem mintha r¢mlene egy-k¢t ÀltalÀnos
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probl¢ma, egy-k¢t àerdûr¢szletÊ, amirûl szÂ
volt. P¢ldÀul, hogy mit gondol Balassa a àkivonulÀsrÂlÊ, a kritikÀrÂl, a vilÀgi besz¢drûl, az
ÀlomrÂl stb., bÀr k¢ts¢gkÁv¡l arra koncentrÀltam, hogyan besz¢l. Ami pedig a felsorolÀsod
stb. elûtti elemeit illeti, azok ä amennyire
munkÀssÀgodat ismerem ä alapvetûen a te sajÀt probl¢mÀid. °s ez Ágy is van rendj¢n. Nem
ÀllÁtom, hogy nem l¢nyegesek Balassa szÀmÀra is, de nem inkÀbb, mint amiket ¢n olvastam bele/ki a sz´vegeibe/-bûl. MindazonÀltal
felhÁvnÀm a figyelmet a dolgozat cÁm¢re. A
Te àk¢pszerüs¢gedÊ vilÀgÀban fogalmazva, cÁme
nem az volt, hogy AZ ERDý, hanem az, hogy
A FçK K°RG°RýL. Azt lehet mondani, hogy a
kritika nevets¢gesen bagatell probl¢mÀt tüz´tt ki maga el¢, ¢s lehet a mü sÃlyos ¢s komoly ¢s m¢ly probl¢mÀira vÀlaszt keresû olvasÂjak¢nt elolvasÀsra m¢ltatlannak tartani,
de szÀmon k¢rni tûle azt, amit nem tüz´tt ki
maga el¢...
Persze mi¢rt ne lehetne. Mindent lehet.
Csak prÂbÀlgatom az ¢rveket. Nem hiszem,
hogy alapvetû ellenv¢lem¢nyek eset¢n àaz
igazsÀgÊ diszkurzÁve kibonthatÂ. Sût azt sem,
hogy a konszenzus az a legfûbb jÂ, amelyre
minden diszkurzusnak t´rekednie kell. Sût az
ellenkezûj¢t sem, hogy a disszenzus volna az;
vagy azt, hogy a konszenzusra t´rekv¢s hiba.
Mivel nem hiszem, hogy az igazsÀg demonstrÀlhatÂ, pontosabban, hogy az igazsÀg egy
àvilÀgosan ¢s tisztÀnÊ megragadhatÂ entitÀs
volna, amelynek ellenÀllhatatlan kisugÀrzÀsa
van mindenkire, ¢s hogy l¢tezhet olyan kit¡ntetett mÂdszer, amelyet szolgÀlatÀba fogadva gyûzedelmeskedhetn¢k a àpuszta v¢leked¢sekenÊ, az àidolumokonÊ ¢s a àhamis
bÀlvÀnyokonÊ ä a àracionÀlisÊ ¢rvel¢smÂdokban is csak annyira bÁzom, hogy tudom, ezek
viszonylag elfogadott ¢s hat¢kony retorikai
technikÀk. Eszembe sem jut vakmerûbb rem¢nyeket tÀplÀlni, t¢nyleg, ez szÀmomra valami eg¢szen alapvetû ¢s mindent ÀthatÂ
probl¢ma. Hogy a mÂdszer ¢s az ¢rt¢kel¢s, a
mÂdszer ¢s az igazsÀg viszonya alig elviselhetûen esetleges; hogy a k¡l´nb´zû àhelyesÊ
mÂdszerek a v¢lem¢nyalkotÀs szociolÂgiailag
legitimÀlt, Àm ¢ppen tudomÀnyosan legitimÀlhatatlan mÂdozatai; hogy a àmegfelelû
mÂdszerÊ kivÀlasztÀsa annak a hadmüveletnek a fedûneve, mely a kritikai analÁzis ¢rt¢kel¢s¢t retorikailag szalonk¢pess¢ ¢s ezen be-

l¡l a lehetû leghatÀsosabbÀ teszi; hogy a kritikus min¢l erûsebben szeretn¢ elhinni nyelvjÀt¢kÀnak tudomÀnyossÀgÀt, mÂdszeress¢g¢t,
k´zvetlen referencialitÀsÀt ¢s min¢l kev¢sb¢
meglÀtni annak l¢nyegi retoricitÀsÀt ¢s v¢gsû
legitimÀlhatatlansÀgÀt, annÀl ostobÀbb ¢s annÀl indokolatlanabbul nagyk¢pü. A nagybecsü ¢s tiszta erk´lcsü mÂdszerek valÂjÀban
mindenf¢le ¢rt¢kel¢s kurvÀi. àHasznÀlhatÂ k´vetkeztet¢sekÊ-rûl lehet besz¢lni, de tudni kell,
hogy annak a àmÂdszertanhozÊ nincs t´bb k´ze, mint a àmÀr mindig isÊ jelen l¢vû ä bÀr
àmÀr mindig isÊ vÀltozÂ ä àÁt¢lethezÊ, ¢rt¢kel¢shez. Az nem Ãgy megy, hogy valaki elolvassa a müvet, ¢s ekkor pusztÀn az objektÁv
t¢nyeket lÀtja, majd nekiÀll elemezni, ¢s speciÀlis eszk´zeivel t¡zetesen ÀtvizsgÀlja az objektumot, sz¢tszedeget, csoportosÁt, ´sszerakosgat, ´sszegzi a MÂdszerrel a T¢nyeket ä
¢s mindezek kez¢be adjÀk az ít¢letet. Ennyit
àaz elsû pillanattÂl eld´nt´ttnek lÀtszÂ elutasÁtÀsÊrÂl. Azt pedig v¢gk¢pp nem hiszem, hogy
ÁrÀsom t´bb vagy nagyobb àmÂdszertani
probl¢mÀtÊ vetett volna fel, mint ä p¢ldÀul ä
Balassa akÀrmelyik ÁrÀsa vagy a Te olvasÂi leveled. Ez utÂbbibÂl n¢zz¡nk n¢hÀnyat.
Ebben a pillanatban legalÀbbis, megoldhatatlannak lÀtom azt a àmÂdszertani probl¢mÀtÊ, hogy hogyan lehetne meggyûzû ellenvet¢st tenni ama kijelent¢sedre, mely szerint
a HALçLNAPLñ mondatai àegyÀltalÀn nem
rosszak, hanem, kontextusukbÂl kiszakÁtva, v¢dtelenekÊ. Ugyanis teljess¢ggel argumentÀlatlan,
bÀr ez ä szerintem ä nem felt¢tlen¡l hiba.
Csak vitatkozni legk¢nyelemesebben ¢rvekkel lehet. SzÀmodra bizonyÀra jÂl megragadhatÂ ¢s probl¢mÀtlan az a bizonyos kontextus.
T´bb hosszÃ p¢ldÀt hoztam arra, hogy mik¢ppen problematikus szÀmomra a sz´vegek minimÀlis szemantikai koh¢ziÂja. àK¢pszerüs¢gedetÊ egy mÀsik metafora fel¢ terelve, dolgozatomban azt ÀllÁtottam, hogy ez az àerdûÊ egy
dzsungel. HiÀba vÀltoztatsz pozÁciÂt, a vegetÀciÂ tÃl sürü. °s pontosan ebbûl, hogy nem
lÀthatod az erdût, tudod, mivel van dolgod:
egy dzsungellel. Ezt a t¢zisemet, hosszadalmas bizonygatÀsÀval egy¡tt, egyszerüen ignorÀltad. Szeretet ide vagy oda, ez szÀmomra
el¢g durva eljÀrÀs.
Ama kijelent¢s igazsÀg¢rt¢k¢t megÀllapÁtani, mely szerint àv¢gigkekeckedem hosszÃ dolgozatomatÊ, kiemel¢s tûlem, nincs mÂd. Csak
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a legpuhÀbb àellenvet¢seimetÊ mondom, azt
is lÀgyan. Figyelemre m¢ltÂnak talÀlom, hogy
ilyen ¢les t¢zis ¢s megfogalmazÀs, mint e szÂban forgÂ kijelent¢s¢, fûk¢nt a àv¢gigÊ, csak
nagyon kev¢s van az ¢n lÀtszÂlag nagyon ¢les
kritikÀmban. Ezt egyÀltalÀn nem v¢dekez¢s¡l
mondom, hiszen a kekecked¢st ä bizonyos
korlÀtok k´z´tt ä sokkal ¡dÁtûbb idût´lt¢snek
¢rzem, mint mondjuk egy f¢lig impresszionisztikus-recitatÁv, f¢lig fenomenologikus-tudomÀnyos, mindazonÀltal teljes eg¢sz¢ben
unalmas kritikaÁrÀst ¢s -olvasÀst. JÂlesik ez a
kis kekecked¢sed, bÀr el¢gg¢ meggondolatlannak lÀtom. °rdemes belemenni ennek
taglalÀsÀba? Nem tudom. Csak egy icipicit,
hogy mük´dtess¡k àa nyelv fatikus funkciÂjÀtÊ
(Jakobson), mely, tekintettel az igazsÀg (u)tÂpiÀjÀt ¢s a hozzÀ el (nem) vezetû mÂdszert illetû k¢telyeinkre, s a t¢nyre, hogy mindez
nem ¢rinti kommunikÀciÂ¢hes, alapvetûen
tÀrsas l¢ny mivoltunkat, talÀn fontosabb,
mint valaha is gondoltuk. SzÂval. TalÀn arrÂl
lehet szÂ, hogy a kekecked¢s kategÂriÀjÀt mint
olyat jelentûsen mÀsk¢pp ¢rtj¡k. Ahogy ¢n ¢rtem, k¢t alapvetû konnotÀciÂja van, az egyik:
àk´t´zk´dik, pimaszkodikÊ; a mÀsik: àpitiÀner dolgokon lovagolÊ. Megjegyzem, hogy a
szÂ az ût tartalmazÂ mondatban az àaprÂl¢kos
elemz¢sekÊ szintagma szemantikai erûter¢ben
Àll, vagyis az utÂbbi konnotÀciÂt erûsÁti fel.
Ezzel azonban nem akarom elhÀrÁtani magamtÂl az elsû konnotÀciÂt sem, àellenkezûleg,
nehezen tagadhatnÀmÊ, hogy perverz eszt¢tikÀmban elûkelû helyen szerepel az eff¢le
G´tzenh¤mmerung, akÀr a nietzscheÀnus
hagymÀz formÀjÀban, akÀr a feyerabendi ismeretelm¢leti dadaizmus, a wolfe-i àÃjzsurnalizmusÊ vagy a derridai mÂdszeres kekecked¢s formÀjÀban, vagy ahogy Marx a GFKban leosztja a neohegeliÀnusokat, ahogy SzabÂ Dezsû ä ismereteim szerint ä egyetlen igazÀn kivÀlÂ, bÀr excesszusoktÂl sem mentes
kritikÀjÀban a HALçLFIAI-t elk¡ldi a halÀl
f(´ncenzÃra)ra, vagy ahogy egy egy¢bk¢nt
ostobÀcska hollywoodi kommersz egy mell¢kmondatban àlerendeziÊ àSontag kisaszszonytÊ. Az elsû szÀmÃ konnotÀciÂ ¢rtelm¢ben
ÁrÀsom kekecked¢si rÀtÀja valÂban magasabb
az itt-mostansÀg megszokottnÀl. çm az ¢n ¢rz¢kel¢sem szerint a szÂban forgÂ kritika tÃlnyomÂ hÀnyadÀt egyfajta àracionÀlisÊ ¢rvel¢s
teszi ki, melynek diszkurzivitÀsa, argumentÀ-

ciÂs technikÀi, fogalmi k¢szlete, sût mÂdszerei olyan rettenetesen nem k¡l´nb´znek a
mai magyarorszÀgi kritika ÀtlagÀtÂl. Vagyis
egy-k¢t, a feh¢rÀllomÀnyi r¢giÂkat is megc¢lzÂ gonoszkodÀst, Àrtatlan retorikai gaztettet
leszÀmÁtva nagyjÀbÂl k´z´ns¢ges, ÀltalÀnosan
bevett ¢rvel¢smÂdokat hasznÀl. De ha ¢rz¢kel¢sem rÃtul rÀszedett is, annyira csak nem,
hogy ne venn¢m ¢szre àa t¢nytÊ, hogy v¢gigkek(most mÀr nem mondom ki t´bbsz´r)em
az ÁrÀst. (MÀsfelûl utaln¢k a vitÀnkra, amelyre
Te is utalsz ä leveled v¢g¢n ä, ¢s amelynek
egyik tanulsÀga, hogy m¢g egy ilyen nagyon
egyszerü szerkezetü ¢s k´nnyen ellenûrizhetû vitÀban is akadtak olyan àmÂdszertani probl¢mÀkÊ, amelyek az ´tcsillagos MetaxÀt hÀromcsillagossÀ tett¢k.)
Id¢zed az ÁrÀsombÂl, hogy ànem Àrtana fel¢pÁteni, diszkurzÁvabbÀ, Àttekinthetûbb¢ tenni azt a
szignifikÀciÂs folyamatot, amelyben egy korÀntsem
k¢zenfekvû jelent¢srendszer elûÀllÊ. Ezt Ãgy interpretÀlod, hogy ¢n àatombiztos mondatokatÊ,
a àkifejt¢s egy¢rtelmüs¢g¢t, az argumentÀciÂ sarkalatossÀgÀt, a valÂszÁnüsÁtett v¢leked¢sek meggyûzû
csoportosÁtÀsÀtÊ àk¢rem szÀmonÊ, sût àk´vetelem
meg normak¢ntÊ. Kiemel¢sek tûlem. Az igazsÀg demonstrÀlhatÂsÀgÀt ¢s az ¢rvel¢s univerzÀlis ¢rv¢ny¢t illetû k¢ts¢geim k´z´tt hÀnyÂdva csupÀn annyit mondhatok: Isten a tanÃm, hogy a mondat nagyon nem azt jelenti,
ahogyan interpretÀlod. Semmif¢le fontos dologrÂl nem tudok, amely beszorÁthatÂ volna
àa formÀlis logikÀn alapulÂ rÀciÂ keretei k´z¢Ê. A
frappÀns Ignotus-mondat (Akasszanak fel,
ha ¢rtem, de gy´ny´rü) egy olyan müv¢szet¢rz¢kel¢snek ¢s -¢rt¢snek a megfogalmazÀsa, amely n¢lk¡l a huszadik szÀzad müv¢szet¢nek csaknem eg¢sze idegen marad ä viszont egy a magyart legalÀbbis nem utÀlÂ gimnazistÀtÂl f´lfel¢ mindenki tudja is ezt. °n is.
Nagyon ¢rdekes megfigyel¢s, ¢s fûleg a megfigyel¢s n¢zûpontja ¢rdekes, mely szerint àa
k´z´ns¢ges nyelv nem is annyira k´z¢rthetûs¢get jelent, inkÀbb a mindenkori besz¢lû szem¢lyes tulajdonsÀgainak ¢s fantÀziamük´d¢s¢nek elt¡ntet¢s¢t
teszi normÀvÀÊ, bÀr szerintem jÂcskÀn alÀbecs¡li a nyelvnek a gondolkodÀsban, a fantÀziamük´d¢sben ¢s az eg¢sz lelki apparÀtusban jÀtszott alapvetû ¢s szerteÀgazÂ szerep¢t,
leszÀmÁtva azt, hogy a nyelven kÁv¡li lelki
inskripciÂkat valahogy m¢gis hatalmÀban Àll
kit´r´lni. Az à¡dÁtû rendszeridegens¢gekkelÊ,
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àfurcsasÀgokkal ¢s szertelens¢gekkelÊ ä legalÀbb
hÀromszor hangsÃlyoztam a kritikÀmban ä
az ¢gvilÀgon semmi bajom, kiv¢ve, ha tÃl sok
van belûl¡k. Hogy hol kezdûdik a àtÃl sokÊ,
mint oly sok mindent, szint¢n nem lehet formÀlisan megmondani. P¢ldÀul Pilinszky k´lt¢szet¢ben k¢tszer fordul elû a torony, hangsÃlyos helyeken. Egyszer az APOKRIF-ban
(àIszonyu terhe omlik alÀ a levegûn, hangokat ad
egy torony testeÊ), egyszer pedig az I MPROMPTU-ben (àS a hÀzak k´zt, a homokon a roppant
t´meg¡ torony. Ki eszelhet ki nÀla szomorÃbbat?Ê).
Elk¢pzelhetû, hogy ez a k¢t elûfordulÀs kapcsolÂdik egymÀshoz; mindk¢tszer meglehetûsen irracionÀlis, ¢rthetetlen ¢s megh´kkentû mÂdon bukkan fel. LegalÀbbis nekem
alapvetû meg¢rt¢si probl¢mÀim vannak
mindkettûvel. M¢gis az APOKRIF-beli egyszerüen irritÀl, az I MPROMPTU-belit viszont d´bbenetes erejünek ¢rzem. Nem tudnÀm ÀltalÀban megmondani, mikor lesz àtÃl sokÊ furcsasÀg ¢s tÃl sürü a homÀly. De az egyes esetekben ÀltalÀban az¢rt m¢gis egy¢rtelmü. çltalÀban annyit tudn¢k mondani, amennyit Cioran: àNincs igazi müv¢szet egy jÂkora adag banalitÀs n¢lk¡l. Azt, aki folyton a szokatlant tÀrja el¢m,
hamarosan megunom, minthogy mi sem olyan elviselhetetlen, mint a rendkÁv¡li egyformasÀga.Ê
A HALçLNAPLñ MONDATAIRñL cÁmü ÁrÀsomat tehÀt azzal vÀdolod, hogy nem Àtall a
HALçLNAPLñ mondatairÂl Árni, ¢s ezt nem
csupÀn Ãgy ¢rted, hogy kiker¡li a szÂban forgÂ mü mÀs probl¢mÀit, hanem Ãgy is, hogy
nem vÀllalja az eg¢sz Balassa-¢letmü hasonlÂ
probl¢mÀinak elemz¢s¢t. így igaz. De m¢g
errûl is Árnom ä a sz¡ks¢ges mÂdszertani
gondossÀggal ä, az mÀr tÃl sok lenne, nekem
is, mÀsoknak is. Kit¡ntetû ¢rdeklûd¢sedre
vÀlaszolva diÂh¢jban annyit, hogy Balassa
¢letmüv¢nek korÀbbi darabjait ä az Àltalam
felvetett besz¢dmÂdprobl¢ma szempontjÀbÂl
ä Àtlagban egy kicsit jobbnak talÀlom, helyenk¢nt sokkal jobbnak (pl. Flaubert-rûl, M¢sz´ly FILM-j¢rûl), helyenk¢nt ugyanolyannak, mint a HALçLNAPLñ-t. Nagy k¡l´nbs¢g
viszont, hogy, egy: az ancien r¢gime-ben Balassa az irodalom szabadsÀgharcÀnak katonÀja, s mint ilyen, egy¢rtelmüen pozitÁv figurÀja
volt, kettû: az a t´bb¢ vagy kev¢sb¢ homÀlyos-maszatolÂs, profetikus stÁlus akkor e szabadsÀgharc egyik leghat¢konyabb besz¢d-

mÂdja lehetett. çm ami akkor izgalmas utalÀs
lehetett, az ma ¢rthetetlen utalgatÂsdi, ami
akkor enigmatikus lehetett, az ma zavaros, ¢s
ami akkor karizmatikus lehetett, az ma pÂzolÂ ¢s dagÀlyos. Azt Árod, hogy à...bÀtran szembe kell n¢zni az ¢letmü tartÂs ¢s erûs hatÀsÀnak
probl¢mÀival...Ê. Szerintem is, kiemel¢s tûlem.
Nekem nincs kedvem a feladathoz. (A gyanakvÂ hermeneutÀkat itt k¡l´n megk¢rn¢m:
ne habozzanak levonni k´vetkeztet¢seiket.)
MindazonÀltal ¢n is osztom azt a sz¢les k´rü
v¢leked¢st, hogy egy megcsontosodott, nem
tÃl jÂ szellemis¢gü, meglehetûsen monolitikus, rÀadÀsul egy buta ¢s irodalomellenes
irodalompolitika Àltal türt-tiltott-tÀmogatott
k´zegben Balassa fell¢p¢se kifejezetten ¢s
csak igen kevesek Àltal k¢ts¢gbe vontan progresszÁv volt. Balassa az Ãgynevezett àÃjabb
irodalomÊ paradigmÀjÀnak egyik fû megteremtûje volt. MunkÀssÀga talÀn irodalompolitikailag a legtiszteletrem¢ltÂbb. De ¢rt¢kel¢sei ä EsterhÀzy, NÀdas stb., ¢s elûdeik:
Ottlik, M¢sz´ly, MÀndy stb. müv¢szet¢nek
centrumba nyomÀsa ä a ma meghatÀrozÂ eszt¢tikai Át¢letek ¢s diszkurzusok szerint is (¢s
szerintem is) jÂk voltak, olyannyira, hogy,
Ãgy tünik, ennek radikÀlis Àt¢rt¢kel¢s¢re a
k´zelj´vûben nem ker¡l sor, dacÀra annak,
hogy az Ãgynevezett àlegÃjabb irodalomÊ kritikusai, Ãgy tünik, radikÀlisan mÀs megk´zelÁt¢seket ¢rv¢nyesÁtenek, lÀsd Szilasi, SzilÀgyi,
SzirÀk, hogy csak n¢hÀny kitünûen alliterÀlÂ
kitünûs¢get emlÁtsek. E fent felsoroltak miatt
volt szerintem Balassa hatÀsa àerûsÊ. A àtartÂsÊ-sal viszont Âvatosabb lenn¢k. ValÂszÁnü,
hogy, mindezek egy¢rtelmü elismer¢se mellett is, Balassa munkÀssÀga egyre inkÀbb kiszorul a kritikai diszkurzus centrumÀbÂl. °s
nem csupÀn az¢rt, mert az û nagy korszakÀnak k´r¡lm¢nyei ¢s normÀi mÀra igen megvÀltoztak, û viszont nemigen, hanem az¢rt is,
mert a fent emlegetett paradigmÀn kÁv¡li irodalomra lÀthatÂan ¢s bevallottan nem fog¢kony, p¢ldÀul olyan, a j´vûben nagy valÂszÁnüs¢ggel meghatÀrozÂ szerzûk müvei irÀnt,
mint Darvasi, Garaczi, Kem¢ny, Szijj stb., sût,
mÀr a f¢lig-meddig az elûzû paradigmÀhoz
tartozÂ Kukorelly ¢s Parti Nagy irÀnt sem.
(Ezek persze durva fogalmak, precizÁrozÀsukra itt nincs t¢r; nyilvÀnvalÂ, hogy sem a
àP¢ter-paradigmaÊ, sem a àCsipesz-paradig-
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maÊ nem monolit, tovÀbbÀ, hogy a kettû egymÀsra k´vetkez¢se egyÀltalÀn nem diszkontinuus.)
Tr¢fÀbÂl ennyit mÀra. Nagyon ´r¡l´k neki,
hogy ä sokakkal ellent¢tben ä nem v¢rre menû vereked¢sk¢nt ¢s àaz ellens¢gÊ megsemmisÁt¢sek¢nt ¢rz¢kelted kritikÀmat. Enn¢l
semmi sem Àll tûlem tÀvolabb, hacsak nem az
àÃriemberekÊ unalmas bÀjcseveg¢se.
BarÀtsÀggal:
Farkas Zsolt

London, 1994. szeptember 30.
Kedves Szerkesztû ör!
ArdÂ ZsuzsannÀnak a Holmi szeptemberi szÀmÀban k´zz¢tett, AZ ANGOL SZíV REJTELMEI ?
cÁmü dolgozatÀt szeretn¢m n¢hÀny k¢rdûjellel megtüzdelni. BÀr az olvasmÀnyos essz¢ ¢s
a tisztess¢ges recenziÂ itt kifejezetten f¢lresiker¡lt ´tv´zete egyszerre nagy tÀmadÀsi fel¡letet kÁnÀl, ¢s ÂriÀsi hiÀny¢rzetet is teremt,
innen AngliÀbÂl ArdÂ ZsuzsannÀnak csak a
nyelvtanulÀs, a piac ¢s a kultÃra ´sszef¡gg¢seirûl vallott n¢zetei tisztÀzÀsÀt kÁs¢reln¢m
meg. A t¢ves ¢rtelmez¢seket ¢s ezek k´vetkezm¢nyeit ugyanis a poentÁrozott sz´vegnek
a àha-mÀr-X-akkor-mi¢rt-nem-Y Ê tÁpusÃ retorikÀja k´nnyen elfogadtathatja a Holmi gyanÃtlan olvasÂival.
Elûsz´r is a LONGMAN'S DICTIONARY OF
ENGLISH LANGUAGE AND CULTURE (LDELC),
mÀs hasonlÂ k´nyvvel egy¡tt ä k´nyv. A foly¢kony besz¢det ezzel Ãgy kapcsolatba hozni, ahogyan ezt dolgozatÀban teszi ArdÂ Zsuzsanna, nem lehet. Jellemzû, hogy mÀr dolgozata cÁm¢ben is misztifikÀlja e müvet, hiszen az eredeti angol reklÀmsz´vegben szÂ
sincs rejtelmekrûl, csak az angol nyelv legbelsûbbj¢rûl vagy leglelk¢rûl.
AngliÀban k¡l´nben nagy hagyomÀnya
van a reklÀmnak ¢s a reklÀmsz´vegnek, t´bb
angol ÁrÂ ¢s k´ltû ¢pp reklÀmirodÀban kezdte pÀlyÀjÀt. Lehet, hogy a reklÀm vilÀga is
azok k´z¢ a kulturÀlis tanulandÂk k´z¢ sorolhatÂ, amelyekkel az LDELC-f¢le k´teteknek
is foglalkozniuk kell. Mindenesetre tisztÀban

kell lenn¡nk azzal, hogy a caveat emptor kifejez¢s jÂval megelûzi a kapitalizmus korszakÀt.
S vegy¡k ¢szre, hogy az, aki a piactÂl f¢lti a
kultÃrÀt, a kultÃra szÂt mÀsk¢pp ¢s vesz¢lyesen ¢rtelmezi.
°ppen ez¢rt az LDELC cÁm¢ben AZ ANGOL NYELV °S KULTöRA kifejez¢st nem lehet
Ãgy tagolni, hogy AZ ANGOL NYELV + (A) KULTöRA, mint ArdÂ Zsuzsanna gondolja. Term¢szetesen AZ ANGOL NYELV-°S-KULTöRç-rÂl
van szÂ, tehÀt nem valami abszolÃtnak v¢lt,
ànemzetk´ziÊ ¢rt¢khalmazrÂl vagy ¢rt¢krendrûl, hanem a puszta (bÀr alapos) nyelvtudÀst kieg¢szÁtû, az angolokkal t´rt¢nû kommunikÀciÂt elûsegÁtû, kulturÀlis angol tudnivalÂkrÂl. Ennek a kieg¢szÁt¢snek a hatÀrairÂl
bûven lehet vitatkozni, azonban ArdÂ Zsuzsanna vilÀgosan az elûbbi ¢rtelmez¢s jegy¢ben kifogÀsolja ezt a müvet.
IllusztrÀciÂk¢nt Àlljon itt a k´vetkezû eszmefuttatÀsa: àHa se Hegel, se Heidegger nem ker¡l be a szÂtÀrba, meg¢rtem; ha mindkettûj¡k kimarad, nem szÂln¢k egy szÂt sem. De mi indokolja,
hogy Hegel benne van, Heidegger viszont nincs?Ê
Erre a jellemzûen f¢lk´ltûi k¢rd¢sre rendkÁv¡l fontos a nem k´ltûi vÀlasz. Ha valaki a
filozÂfiÀrÂl kÁvÀn tÀj¢kozÂdni angol nyelven,
Az ENCYCLOPEDIA B RITANNICç-tÂl kezdve lexikonok, k¢zik´nyvek, szakk´nyvek v¢gelÀthatatlan sora Àll rendelkez¢s¢re. Amit ez a
szÂtÀr (ArdÂ Zsuzsanna is elismeri, hogy nem
lexikonrÂl van szÂ) hivatott k´z´lni, csak
annyi, hogy ä Hegellel ellent¢tben ä Heidegger szinte teljesen ismeretlen AngliÀban, az
angol gondolkodÀsra, kultÃrÀra eddig komoly hatÀssal nem volt. (Csak a kontinentÀlis
beÀllÁtottsÀgÀrÂl is hÁres, intellektuÀlis szempontbÂl AngliÀban egyed¡lÀllÂ George Steiner ÁrÀsaiban lelhetû fel nyoma.) A szÂtÀrnak
nem dolga minûsÁteni ezt az Àllapotot; ez
t¢ny, akÀr a piac. S ezt az AngliÀban folytatott
tÀrsalgÀsok, sût az angol kultÃrÀval foglalkozÂk szÀmÀra potenciÀlisan fontos tudnivalÂt
a HEIDEGGER cÁmszÂ mellûz¢s¢vel e szÂtÀr
sikeresen k´z´lte.
Egy h¢tk´znapibb p¢lda a londoni
HAMPSTEAD ¢s a ST. JOHN'S WOOD k´z´tti k¡l´nbs¢g. HAMPSTEAD az¢rt (is) szerepel cÁmszÂk¢nt ebben a szÂtÀrban, mert
r¢szben lexikalizÀlÂdott fogalom, p¢ldÀul azt
mondjÀk, hogy àHampstead intellectualÊ (=
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balos n¢zeteket vallÂ, bÀr jÂmÂdÃ, jellegzetesen e sz¢p ¢s drÀga londoni vÀrosr¢szben
¢lû angol ¢rtelmis¢gi). Egy ilyen alak akÀr a
szomsz¢dos St. John's Woodban is lakhatna, Àm a àSt. John's Wood intellectualÊ csak
vicck¢nt ¢rtelmezhetû. Ezzel szemben az az
esetleg kulturÀlis informÀciÂnak is minûsÁthetû t¢ny, hogy a Beatles egy¡ttes egyik lemezstÃdiÂja, illetve a hÁres Lord's krikettpÀlya f´ldrajzilag, k´zigazgatÀsilag a St. John's
Wood nevü vÀrosr¢szben talÀlhatÂ, lexikÀlis
¢s fogalmi szempontbÂl k´z´mb´s (igen
helyesen a LORD'S k¡l´n cÁmszÂk¢nt szerepel). Ezek a helyek csak f´ldrajzi lexikon
vagy vÀrosi atlasz r¢v¢n ker¡lnek e vÀrosr¢sz nev¢vel kapcsolatba. Ez¢rt sem szerepel
ST. JOHN'S WOOD cÁmszÂk¢nt az LDELCben.
FolytathatnÀm a sort ä hiszen a dolgozatnak szinte minden ÀllÁtÀsa ilyenfajta kieg¢szÁt¢sre szorul ä, de talÀn mÀr a fentiekbûl is
nyilvÀnvalÂ: ha egy olyan kivÀlÂan k¢pzett s
az angol ¡gyeknek a kulturÀlis finomsÀgokra
¢rz¢keny szak¢rtûje, mint ArdÂ Zsuzsanna
sem vette ¢szre a fent emlÁtetteket, akkor talÀn ¢ppen egy ilyen tÁpusÃ szÂtÀrnak is lehet
haszna az angol nyelv tanÁtÀsÀban-tanulÀsÀban. Ez¢rt ki kell mondanom, hogy ArdÂ
Zsuzsanna V¢gk´vetkeztet¢se frivolnak tünik,
az angolul tanulÂra n¢zve pedig kifejezetten
kÀrosnak mondhatÂ.
Befejez¢s¡l ä nehogy azt higgy¢k, hogy a
rÀzÂsabb Ár k¢rd¢ssel nem kÁvÀntam foglalkozni ä csak annyit mondan¢k errûl a r¢sz-

ben mÀsk¢pp kezelendû ¢s messzire vivû t¢mak´rrûl, hogy igen kÁvÀncsi lenn¢k (mondjuk) A MAGYAR NYELV °S KULTöRA ARGUMENTUM SZñTçRç-nak ERD°LY cÁmszavÀra.
ýszinte tisztelettel ¢s nagyrabecs¡l¢ssel
k´sz´nt´m:
Peter Sherwood

Tisztelt Szerkesztûs¢g!
HalÀlos unalomban fogok bele Ãjabb olvasÂi
levelembe, de a dolog l¢nyeges, ¢s persze
senki sem szereti, ha h¡ly¢nek festik...
KÀrolyi Csaba kritikÀt Árt N¢meth GÀborrÂl az oktÂberi szÀmban. íme egy r¢szlet:
àNincs semmilyen elbesz¢lûi sz´vegszervezû elv,
csak az esetlegess¢g. (Innen szÀrmazhat BÀn ZoltÀn AndrÀs sajnos kifejtetlen ¢s Àtgondolatlan gyanÃja: bl´ff ez, vagy hatÀrozott ÁrÂi terv szerint valÂ.Ê M¢g csak hasonlÂt sem Ártam ama àhÁrhedtÊ kritikÀmban (Holmi, 1992/9.). MiutÀn
r¢szletesen kifejtettem az Àltalam felismerni
v¢lt ÁrÂi strat¢giÀt A SEMMI K¹NYV °BýL-ben,
Ágy szÂlt a v¢gk´vetkeztet¢s: àa nagykoncepciÂ
¢l, Àm ¢lni nemigen hagy...Ê. °ppens¢ggel arra
gondoltam, hogy N¢meth GÀbor vask´vetkezetes ÁrÂi terv szerint dolgozott. çm amellett
¢rveltem, hogy ez m¢g nem zÀloga a müv¢szi
sikernek.
F¢lre¢rt¢seink gyakran kreatÁvak. A KÀrolyi CsabÀ¢ abszolÃt term¢ketlen.
BÀn ZoltÀn AndrÀs

A folyÂirat a Nemzeti KulturÀlis Alap,
a Soros-alapÁtvÀny, a Budapest Bank ¢s a JÂzsef Attila-alapÁtvÀny
tÀmogatÀsÀval jelenik meg

