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VÀrady Szabolcs

SZIKKAD, KIHþL

Ti lÀzas-¢des ¢vek, ¢vadok!
Ti r¢gi voltak, hogyha voltatok!
Szikkad, kihül, jegesedik az agy,
elmÃlt hevek eml¢ke belefagy.

T¢len, hogy t¢l van: ´r¡lt¡nk nagyon.
NyÀron, hogy nyÀr: az volt a vigalom.
Eml¢kszel? °n nem eml¢kszem, dehogy.
Szikkadt agyba a bûs¢g belefogy.

Valami lekvÀrmarad¢kszerüt
kapargatok ä Â nedvek! Â nedük!
Hogy ¡dv´z¡lt az Ány, azt meghiszem!
Az volt csak, az! A milyen, a milyen.

IRIGYKEDEM

Irigykedem, mikor lÀtom, hogy mÀsnak,
mert nekem csak a percek hadonÀsznak,
ideje telve mÃlik, ¢s f´lkelve,
mert nekem nincs folytatni mit reggelre,
mintha l¢pcsûn fel, igazÁtja lÀbÀt,
ahogy soha a l¢hütû garÀzdÀk.

KI SZñL?

A k¢rd¢s Ãgy szÂl, hogy ki szÂl.
°n szÂlok ki, de mi alÂl?
Mert nem felsûbb instancia
az °n felfÃjt staniclija.

291



UNALMAS

MagamrÂl Árni? Mit, szenyÂra, mit?
Nyomul a megszokÀs, ¢s bekerÁt.
AhÀny az utca, tudni rÂla, zsÀk.
BejÀrt, bejÀratott agÂniÀk.
Jambusok, rÁmek ä ezt is hogy unom!
Eliszkoln¢k egy jÂ eg¢ruton.

EGY MçSIK

MagamrÂl Árni mÀr unok.
Nyakam k´r¡l legyek hurok?
A vÀllamon kereszt?
AutÂs unhatja Ágy a KRESZ-t.
TiltÂ tÀblÀk! ötviszonyok!
°s a belsûm ereszt.

HA MAJD

KosztolÀnyinak hÂdolattal

Ha majd eg¢szen ´sszementem,
ha majd elÀll a sz¢l,
simul csapzott fûm ûsze menten,
csak egy ugrÀs a t¢l.
De ugrani se mÂd, se hajlam.
BÀr meg se ¢ljem, meg se haljam!
Vagy meg ne ¢ljem, s halni haljak:
ugorni mÀr se mÂd, se hajlakk.
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SÀrk´zi MÀtyÀs

FºST MILçN LEVELEI BíRñ LAJOSHOZ

A hÀborÃ Àts´p´rt MagyarorszÀgon. Aki tÃl¢lte viharÀt, megt¢pÀzva, romok k´z´tt, ¢hesen n¢-
zett k´r¡l, de m¢gis abban a tudatban, hogy valamif¢le rettenetes Àtoknak v¢ge szakadt. 1945-
ben ́ tvenh¢t ¢ves volt F¡st MilÀn. ºld´ztet¢se v¢get ¢rt, s rem¢lhette, hogy meglesz a becs¡lete
az Ãj ¢letet kezdû MagyarorszÀgon. De nem fogta el ujjongÂ ́ r´m. ýs´reg aggastyÀnnak ¢rezte
magÀt, s gyÀszolta a hÀborÃ alatt odaveszett k¢ziratait.
 JÂt tett a lelk¢nek, ha panaszait meghallgatta valaki, ¢s vigaszt, segÁts¢get ajÀnlott. így volt
ez a Londonban ¢lû ÁrÂval, BÁrÂ Lajossal, akinek a jÂ szavai¢rt, aprÂ ajÀnd¢kai¢rt hÀlÀs volt
F¡st MilÀn, ¢s neki Árt leveleiben a maga jellegzetes, sokszavÃ, lelki zsilipeit kiengedû mÂdjÀn
kisÁrta magÀt, hogy k´nnyÁtsen szorongÀsain.
 Nemr¢giben, BÁrÂ Lajos matrÂnakorÃ leÀnyÀnak a halÀla utÀn, elûker¡lt Londonban a csa-
lÀdi leveleslÀda, benne F¡st MilÀn tizennyolc levele. A legkorÀbbinak 1946. augusztus 5. a dÀ-
tuma.

M¢lyen tisztelt, kedves Uram,
nagyon meghatÂ ¢s megtisztelû level¢t szÁvbûl k´sz´n´m. MindabbÂl, amit nekem oly
kedvesen s oly jÂsÀgosan Árt, csak egy fÀjdalmam adÂdik: hogy ennyi idûnek kellett
eltelnie s ennyi szenved¢snek kellett beteljes¡lnie rajtam, hogy megtudjam: milyen jÂ
szÁvvel vannak irÀntam egyesek, akiket ¢n is szeretek ¢s nagyra becs¡l´k. [...] nekem
nincs mÀr itt barÀtom ä akiket szerettem, mind meghaltak, s ¹n mindig Ãgy jelent
meg elûttem, hogy milyen jÂ volna, ha a barÀtom lehetne.

[...] Uram, nekem, sajnos, mindenre sz¡ks¢gem van, amit ez az ostoba civilizÀciÂ
n¢lk¡l´zhetetlenn¢ tett szÀmunkra, mert mindenembûl kifosztottak. (S ami a legret-
tenetesebb szÀmomra, ¢letem legfûbb munkÀjÀt, gyermekkorom Âta vezetett naplÂ-
mat el is ¢gett¢k ä s ¢n m¢gis, m¢g ¢lek!) ä EgyszÂval: altatÂm nincs, Uram, erre volna
e pillanatban leg¢getûbben sz¡ks¢gem, tovÀbbÀ csakugyan zaccharinra nagyon, mert
cukorbajos vagyok, injekciÂs tükre, egy k¢t k´bcentim¢teres pravazra (ha ilyesmi is
tehetû egy ajÀnlott lev¢lbe) ä fÀjdalomcsillapÁtÂ is nagyon kellene (fej- ¢s idegfÀjÀsok
ellen) ä tovÀbbÀ, ha lehetne: carbon-papÁrt is k¢rn¢k, mert itt megfizethetetlen¡l drÀ-
ga ¢s rossz, s a munkÀmhoz kell, s ugyanehhez g¢pszalag is (ÁrÂg¢pbe valÂ) ä szeg¢ny
feles¢gemnek tü ¢s c¢rna ä s ami mÀrmost a luxussz¡ks¢gleteket illeti: csakugyan jÂ
volna nekem egy kis k´nnyü dohÀny vagy cigaretta, de cigarettapapÁr is, de tüzkû is (itt
n¢gy forint darabja) ä, s ha nem szer¢nytelens¢g: n¢hÀny borotvapenge csakugyan
megk´nnyÁten¢ veszûds¢geimet, ¢s k¡l´n´sen, ha m¢g egy borotvÀlkozÂ-pamacs is
elhelyezhetû volna egy ilyen lev¢lben. S ennyi az eg¢sz.

Az Ãtban l¢vû ´t font sterling nagy segÁts¢g nek¡nk, nagyon jÂkor is j´n, mert az Ãj
p¢nz bevezet¢se folytÀn beÀllott zürzavarbÂl term¢szetszerüleg sok Ãj bajunk, neh¢z-
s¢g¡nk adÂdik most. SzÁvbûl, nagyon melegen k´sz´n´m ezt is ä s arra k¢rem: ne
legyen ¢rtem, miattam semminemü rossz ¢rz¢se ä minden sz¢gyenkez¢s n¢lk¡l k´-
sz´n´m.

S most m¢g arra k¢rem, engedje meg, hogy elk¡ldjem ¹nnek ´regkorom k¢t f¢-
nyess¢g¢t: nagy reg¢nyemet ¢s Henrik kirÀly cÁmü drÀmÀmat. PostÀn nem hiszem,
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hogy lehetne innen k¡ldeni ä ha nem lehet, majdcsak megy valaki mostanÀban megint
Londonba, majd vele k¡ld´m. Ha netÀn talÀlkozna Barta Lajossal, legyen kedves
mondja meg neki, hogy ¢n level¢re r´gt´n vÀlaszoltam, de r´gt´n beadvÀnnyal for-
dultam a k´zoktatÀsi miniszterhez is, s k¢rtem ¡gy¢ben valÂ k´zbenjÀrÀsÀt. (Ezt meg
is Ág¢rte a miniszt¢rium ä de az ÁrÂk sz´vets¢g¢ben is elûterjesztettem ¡gy¢t, ott is meg-
Ág¢rte az eln´k [Gergely SÀndor] azonnali k´zbel¢p¢s¢t.)

S most minden szeretetemmel ¡dv´zl´m!
F¡st MilÀnja

Barta Lajos ÁrÂ 1934-tûl 1946-ig ¢lt Londonban, ekkor hazat¢rt. ä A k´vetkezû lev¢l 1946. au-
gusztus 29-¢n indult AngliÀba a PÀrisi utcÀbÂl:

 
DrÀga jÂ Uram!
Engedje meg, hadd besz¢ljek kicsit magamrÂl megint. Rettenetes munkÀt v¢geztem
most megint hat hÂnapon Àt: ha kedvem volna rÀ, igazÀn megcsodÀlhatnÀm ´regko-
romat, hogy ezt bÁrja. °letem legfûbb munkÀja ä mint mÀr megÁrtam ¹nnek ä, sze-
g¢ny, pÀratlan naplÂm java r¢szben elveszett, de vele harminc ¢vem munkÀja: eszt¢-
tikÀm is, s e k¢t dolog, akÀrhogy forgatom is, nagyon fÀj. Igaz, a fÀk is odaadjÀk Àgaik
egy r¢sz¢t, leveleiket, mennyi virÀgjukat Àldozatul, s az Àllatok, emberek a gyerekeik
egy r¢sz¢t, a karjukat, a szem¡ket ä Ãgy lÀtszik, Àldozatot kell hozni a teremt¢snek
az¢rt, hogy itt lehessen az ¢lû ä, s Ãgy lÀtszik, innen, ebbûl az ûsi tapasztalatbÂl adÂdtak
¢s eredtek a r¢m¡let ́ nk¢ntes Àldozatai ä mindezt meggondoltam mÀr ezerszer, elk¢p-
zelheti, Uram ä, ¢s m¢gis. Aki hÀrom gyerek¢t veszÁtette el, az van talÀn Ãgy, mint ¢n.
Ha eszembe jut az utcÀn ez a dolog ä (megnevezni se szoktam, magamban sem, mert
f¢lek tûle) ä, ha m¢gis eszembe jut, minden ¡gyes taktikÀzÀsom, lelki manûvereim
ellen¢re is, bizony meg kell fogÂznom valamibe, k¡l´n´sen l¢pcsûk´n, hogy ´ssze ne
essek, ¢s le ne guruljak. Nagyon hajlamos vagyok a sÁrÀsra is, alighanem azÂta ä nem
az ¡ld´ztet¢sek ¢s menek¡l¢sek poklÀtÂl, nem az ostromtÂl, ¢hs¢gtûl s minden egy¢b-
tûl, ami bûs¢gesen bebizonyÁtotta elûttem, hogy igen, m¢giscsak itt van a pokol ¢s nem
odalent valahol ä, szÂval nem ettûl sÁrok ¢n, ¢rzem, hanem attÂl a dologtÂl. Amely is
kimondhatatlan, megnevezhetetlen, olyan, hogy csak megûr¡lni lehetne tûle, ha nem
vigyÀzn¢k annyira magamra. (Most is sÁrok, s az ¹n level¢n is hosszan, hosszan, so-
kÀig.) De folytatni szeretn¢m. EgyszÂval: hat hÂnap elûtt k´nnyelmüen Ágy szÂltam
valakihez: ä Tartan¢k ¹n´knek tÁz elûadÀst az eszt¢tikÀbÂl. ä Nagyon megijedtem sajÀt
szavaimtÂl. Hiszen az a dolog elveszett! ä jutott eszembe, s elkezdtem azonmÂd han-
gosan sÁrni. Az illetû kedves ember volt, meg´lelt, ¢s azt mondta: ä TalÀn pÂtolni fogja
majd ¢ppen evvel, talÀn k¢pes lesz rekonstruÀlni, prÂbÀlja meg, az Isten segÁteni fogja,
meglÀtja. ä S ¢n azonnal hozzÀ is fogtam otthon. Kilenc napom volt az elsû elûadÀshoz
ä (jÂ publikum elûtt, az egyetemen) ä, s attÂl fogva tÁz h¢tig ÃgyszÂlvÀn fel se keltem
t´bb¢. (Hetenk¢nt volt egy elûadÀsom, mindig szerdÀn f¢l hattÂl h¢tig.) S ugyanazon
a dÁvÀnon ¡lve ¢s fekve (mert ÁrÀshoz valÂ helyem nincsen m¢g) ä igazÀn mostoha
viszonyok k´z´tt elk¢szÁtettem egy hÃsz nyomtatott Áves eszt¢tikai k´nyvet. Tess¢k en-
gem meg¢rteni: nem filozofÀlÀst k¢szÁtettem ä hanem tiszta fogalmazÀst, tehÀt bÁzvÀst
Ãgy nevezhetem: müv¢szeti filozÂfiÀt ä, igen neh¢z, bonyolult anyagot dolgoztam fel,
s azt m¢gis ¢letteljesen, ¢l¢nken, a hallgatÂsÀg szÀmÀra szinte szÂrakoztatÂn, mert
szÁnesen ¢s vilÀgosan ¢s k´nnyed elûadÀsban ä no de majdnem bele is haltam. (Sz¢p
halÀl lett volna: to die in harness.) S ez m¢g nem is el¢g. Mert mihelyt befejeztem az
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elûadÀsokat, r´gt´n nekilÀttam, hogy a sz´veg hibÀit, elûadÀsaim k´zben tapasztalt
gyenges¢geit kijavÁtsam ä s ez volt talÀn a m¢g nehezebb munka. S persze a nyomtatott
betü is mÀst k´vetel, mint az ¢lûszÂ ä el¢g abbÂl annyi, hogy tovÀbbi ́ t-hat h¢tig, amÁg
az itt fellelhetû hÀzmesterlÀnyoknak kettûszÀz ¢s negyven forint¢rt ´t mÀsolatban le-
diktÀlhattam ä mialatt egyik hÀzmesterlÀny a mÀsik utÀn hagyott magamra, mert ÀllÀst
kapott, vagy a babÀja meg¢rkezett, vagy mert tyÃkokat ¢s gy¡m´lcs´t akart enni vi-
d¢ken ä mialatt papÁrt nem lehetett kapni sehol, vagy csak liszt¢rt, se carbon-papÁrt,
se ÁrÂg¢pszalagot ä mialatt szeg¢ny ostrom-verte ÁrÂg¢pem k¢tszer is megÀllt, s a ja-
vÁtÀs¢rt tovÀbbi szÀz´tven forintot k´vetelt ä mialatt ¢n magam Àlmatlan voltam, s a
jobb karomban neuralgia ä, de mit folytassam? Mialatt ezt leÁrom, nevetek. Mert sajÀt
magam szÀmÀra is hihetetlennek lÀtszik, hogy Ágy volt, ¢s m¢gis megcsinÀltam. De
m¢g ez sem el¢g, most jut csak eszembe ä mert hisz k´zben k¢t eml¢kbesz¢det is k¢-
szÁtettem: egyet szeg¢ny, drÀga, fiatal barÀtomrÂl, a pÀratlan tehets¢gü Gell¢ri Andor
Endr¢rûl, akit elcipeltek, s aki, sajnos, elpusztult ä ¢s szeg¢ny GÀspÀr ZoltÀnrÂl is egyet
ä egy rÀdiÂ-elûadÀst is kellett tartanom (tehÀt el is k¢szÁtenem) ä a reg¢nyem Ãj kiadÀsÀt
korrigÀlnom, ¢s v¢letlen¡l m¢g egy verset is Ártam. °s ¢n hatvan ¢vem k´r¡l vagyok,
¢s egy roncs, minden Ázemben.

°n mÀr semmit se szeretek: szÁnhÀzba sose jÀrtam, se moziba, hÃsz ¢v Âta m¢g hang-
versenyre sem, tÀrlatra sem, ÃjsÀgokat sosem olvastam, rÀdiÂt se hallgattam soha ä
ma mÀr az emberek tÀrsasÀgÀt se tür´m ä, Ãgy lÀtszik, a munkÀmban van minden
´r´m´m. ögy, hogy mikor egy este a fÀradtsÀgtÂl f¢lÀjultan ¡ltem ugyanazon a dÁvÀ-
non, s m¢g a karom is fÀjt megint, Ágy szÂltam ´reg feles¢gemhez: ä N¢zz meg jÂl,
mert most a boldog perceimet ¢lem ä sokat dolgozom ugye? ¢s hogy ny´g´k amel-
lett ä, lÀtod, ilyenek az ¢n ´r´meim. ä A munka jutalma pedig ez: hogy v¢gtelen szo-
morÃan ¡l´k ugyanazon a dÁvÀnyon, t´k¢letesen kifacsarva, s az eg¢sz erûfeszÁt¢s v¢-
gelÀthatatlan hiÀbavalÂsÀgÀn tünûd´m ä illetve m¢g azt sem vagy csak alig. Eg¢sz egy-
szerüen szomorÃ vagyok ¢s ¢rdektelen, s ha e munkÀmrÂl besz¢l nekem valaki, nem
is hallom. FÀradt vagyok halÀlosan.

Ne haragudjon, hogy magamrÂl ennyit Ártam ¹nnek ä n¢zze el nekem, sz¡ks¢gem
volt rÀ. Isten tudja, mi minden k¢sztetett erre ä Ãgy ¢rzem, hogy legfûk¢ppen a sze-
retetem. S ezt csak nem veheti rossz n¢ven!

SzÁvem minden hajlandÂsÀgÀval az ¹n¢:
F¡st MilÀnja

1946. oktÂber 23-Àn j´tt a k´vetkezû lev¢l:

DrÀga Uram,
ne haragudjon e formÀtlansÀg¢rt, hogy ceruzÀval Árok: ´t hete fekszem, zsÀbÀm van
ä de felsorolni se tudom, mennyi mindenf¢le bajom, s a tollamban mÀr csak kev¢s
tinta van ä ¢s tinta ebben a pokol rendetlens¢gben sehol se talÀlhatÂ ¢s Ágy tovÀbb.
Nyüggel-bajjal veszûd´m ÀllandÂan ä Ãgy lÀtszik, ebbûl Àll mÀr ez az eg¢sz hÀtral¢vû,
fÀradt ¢letem.

S most csak pÀrt sort. Mondja meg kedves feles¢g¢nek, legyen oly szÁves, hogy meg-
kaptam levelezûlapjÀt, s hogy nagyon k´sz´n´m Ãgy azt, mint a cigarettÀkat ¢s f¡ldu-
gaszokat (amelyek kitünûek) ä s hogy ma, ¢pp ma Ãjabb ajÀnlott level¡k ¢rkezett negy-
ven igen jÂ cigarettÀval. Viszont a nagy csomagnak m¢g se hÁre, se hamva, pedig az
´regasszony, szeg¢ny feles¢gem nagyon csillogott mÀr, mikor meghallotta, hogy cso-
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kolÀd¢t is kap. Nem lÀtom, mi van itt most a csomagokkal, mÀsok is panaszoljÀk, mint
hallom, hogy mÀr r¢g nem kapnak semmit. (Csak nem lopjÀk ezt is?) TovÀbbÀ: hogy
azonnal vÀlaszolni akartam, de lehetetlen volt fel¡ln´m az Àgyban, a feles¢gem viszont
(akÀrmilyen der¢k, kedves asszony is) soha m¢g tollat nem vett a kez¢be, miÂta isme-
rem. (ögy lÀtszik, helyettem unta meg mind´r´kre.) [...]

Szeretettel ¡dv´zl´m ¹n´ket, szeretû hÁv¡k:
F¡st MilÀn

EzutÀn egy levelezûlap k´vetkezett, 1946. november 10-rûl:

DrÀga jÂ Uram,
[...] Az¢rt Árok lev.lapon, hogy l¢gipostÀn k¡ldhessem, minthogy leveleket csak ¡zleti
¡gyekben lehet innen Ágy k¡ldeni. TehÀt: m¢g mindig beteg vagyok, s Ãgy gyanÁtom,
hogy legfûbb bajom neve: ÀltalÀnos ¢letuntsÀg. Beteg is vagyok, igen, de nincs is ked-
vem t´bb¢ meggyÂgyulni ä illetve, hisz ezt Ãgyse lehet mÀr, de m¢g jobban lenni sincs
kedvem. Sok a bajom, ¢s ehhez m¢g pokolian rosszul is bÀnnak velem itt ä hova le-
gyek? mit csinÀljak? Csillagk´zi terekre k¢ne kivÀndorolnom, Ãgy lÀtszik. ä TovÀbbÀ:
szÁves, utÂlagos engedelm¢nek rem¢ny¢ben lemÀsoltattam level¢t, s elk¡ld´ttem Ãgy
a kiadÂmnak, mint n¢hÀny barÀtomnak ä semmi ¢rtelme nincs az ilyesminek, ¢s m¢g-
is! Ebben a sarkÀban a vilÀgnak csak politikumnak lehet hatÀsa ä mÀs ¢rdemnek itt
semmi sikere nem lehet, ¢s m¢gis, azt gondoltam: ezt most megmutatom nektek. °s
mi volt az eredm¢nye? Az emberek h¡mm´gtek, ¢s elfelejtett¢k. K´z¢piskolÀhoz ne-
veztek ki Ãjra k´zel hatvan¢ves fejemmel (azt is csak nagy nehezen), s beosztottak a
t´rzsk´nyvtÀrba lektornak, ahol k¢tnaponk¢nt egy belletrisztikai k´nyvet kell elolvas-
nom ä vagyis fÀt vÀgnom ä, vagyis 180 k´nyvet elolvasnom ¢vente havi 398 forint fi-
zet¢s¢rt. Hogy dudÀvÀ fog megnûni a fejem ä de nem is hiszem, hogy kibÁrom ezt. ä
No de mindegy. Elmenni innen ´reg fejjel mÀr nem lehet ä ¢s ha mÀr ott van az em-
ber... akÀrmilyen sz´rnyü is az idegess¢g ä mert sz´rnyü, tudom! ä, de ha mÀr Ágy-Ãgy
m¢gis beleszokott az ember... EgyszÂval: igyekezz¢k elviselni, drÀga jÂ Uram, mert
neh¢z ez itt nagyon ä Barta Lajos nagyon fog csodÀlkozni, ha mÀr itthon lesz. ä K.
feles¢g¢nek k´sz´nettel csÂkolom a kez¢t: a cigarettÀk ¢s zacharinok meg¢rkeztek, s
tegnap ¢rtesÁtettek egy v´r´skeresztes csomag ¢rkez¢s¢rûl. Isten megÀldja magukat,
minden szeretetemmel ´lelem!

F¡st MilÀnja

1946. december 2-Àn kapta a k´vetkezû levelet àLewis BÁrÂÊ a londoni Telegraph Hill 3 szÀm
alatt:

Igen tisztelt, drÀga Uram! 
Beteg vagyok ä most mÀr hetek Âta vizsgÀlnak megint:

1.) Egy kis anginÂzus valami ä mondjÀk, de az¢rt ne aggÂdjon. Nem aggÂdom.
2.) Egy kis t¡dûtÀgulÀs ä az¢rt ¢rzi magÀt olyan rosszul reggel. Igaz, hogy reggel?

ä Igaz ä felelem. ä De az¢rt nem nagy baj ez sem, ne nyugtalankodj¢k. Nem nyugta-
lankodom.

3.) Gyomorhurut ä avval ne t´rûdj´n. ä Nem t´rûd´m.
4.) Ami pedig ezt a csigolyagyulladÀst illeti, majd megr´ntgenezz¡k ´tsz´r. ä HÀt jÂ.
5.) A vÀllÁz¡letben is van lerakÂdÀs, az¢rt fÀj annyira. Azt is besugÀrozzuk ä sose

bÀnkÂdjon. ä Nem bÀnkÂdtam tehÀt.



6.) Ami pedig a cukorbajÀt illeti ä egy kicsit rosszabbodott az Àllapota, ez igaz, de
az¢rt oda se neki ä nem igaz? De igaz.

7.) Az ¢relmeszesed¢se pedig... de nem is folytatom. AttÂl f¢lek, hogy m¢g nevet-
s¢gesebb vagyok, mint amilyennek ¢n magam ¢rzem magamat. Valaki, egy ´regem-
ber, azt mondta nekem egyszer, hogy û olyan mÀr, mint az orvosi müszer¢szek kira-
katÀban lÀthatÂ nyomor¢k ember, akinek mindene f´l van ragasztva ¢s meg van tÀ-
masztva ä nos, Ãgy lÀtszik, idÀig jutottam el ¢n is.

S hogy ezt m¢rt Árom meg ¹nnek? Isten tudja ä r¢szben mert sz¡ks¢g¢t ¢rzem,
mÀsr¢szt talÀn ments¢gem¡l is, hogy mi¢rt nem k´sz´ntem meg szÁvem szerint oly-
annyira, oly rendkÁv¡lien kedves level¢t. Pedig, hogy mennyire meghatott ä t´bbsz´r
k´nnyeztem olvasÀsa k´zben. S aztÀn, nem tagadom, lemÀsoltattam jÂ n¢hÀny p¢l-
dÀnyban, s elk¡ldtem Ãgy szÁvtelen kiadÂmnak, mint n¢hÀny barÀtomnak is ä ne ve-
gye rossz n¢ven ezt a vissza¢l¢st. R¢szben s fûk¢nt az¢rt, mert b¡szke vagyok a v¢le-
m¢ny¢re (ez¢rt kellett okvetlen elk¡ldenem), ¢s az¢rt is, hogy lÀssÀk: milyen rosszul
bÀnnak velem itt minden¡tt.

Mert istentelen¡l rosszul bÀnnak velem ä k¢pzelje, a FûvÀrosi K´nyvtÀr lektorÀnak
tettek meg hÀrom hÂnap elûtt, mint tanÀrt odahelyeztek (jÂszÁvüen, nehogy mint idûs
ember BudÀra, a JurÀnyi utcÀba kelljen ÀtjÀrnom istentelen k´zleked¢si viszonyok k´-
z´tt, tanÁtanom) ä, s itt e k´nyvtÀrban Braun RÂbertn¢ szupra-hivatalnok ¢rt¢semre
adta, hogy k¢tnaponk¢nt kell egy k´nyvet abszolvÀlnom ä vagyis szÀznyolcvanat ¢ven-
te ä, tess¢k ezt elk¢pzelni! Hogy meg van dagadva a fejem ettûl a sok undok szamÀr-
sÀgtÂl, amelyen v¢gig kell rÀgnom magamat ä olyan reg¢nyeken, amelyek szerzûit
minden gyÂgyÁthatatlan emberszeretetem mellett is szÁvesen k¡lden¢m el valahovÀ a
dünÀkra kaszÀlni. [...]

Isten Àldja meg ¹nt! JÂlesik, hogy mÂdon van Árnom ¹nnek ä miÂta KosztolÀnyi
meghalt, egy l¢lek nincs itt, akinek szÁvem szerint kim¢rgelûdhetn¢m magamat. ý
szeg¢ny nagyon okos ember volt (¢s sokkal-sokkal tisztess¢gesebb is, mint amilyennek
bohÂc-sipkÀjÀban e vilÀg Át¢lete elûtt lenni lÀtszott) ä û mindennap elj´tt hozzÀm, n¢ha
k¢tszer is, lerakta nÀlam keserüs¢geit, s ezzel magam is megk´nnyebb¡ltem. S mitûl?
Az okossÀgÀtÂl. Mert û igazi jÂ szak¢rtûje volt az ¢letnek, Uram. Igyekezett nem
komolyan venni az eg¢szet ä s mindennap megk¡zd´tt ¢rte ´nmagÀval, hogy ez ben-
ne Ágy legyen. Mert a k´nnyeds¢gnek ¢s k´nnyüs¢gnek ez a m¢rt¢ke volt egyszers-
mind a lelke mindennapi egyensÃlyÀnak l¢trehozÂja is. S aki ma itt van: str¢ber, str¢-
ber, str¢ber ä (s a fiatalsÀg legfûk¢pp ä ezek nem tanulni akarnak, hanem ¢rv¢nyes¡l-
ni) ä, s aki nem t´rtetû, az ideolÂgus. Olyanok ez utÂbbiak, mint az ´kr´k ä ûk az
elûtt¡k l¢vû jÀszol szeml¢let¢bûl akarnak maguknak elm¢leteket k¢szÁteni az angyalok
k´rmeire vonatkozÂlag is. [...]

SzÁvem szeretet¢vel ¡dv´zl´m!
F¡st MilÀnja

A k´vetkezû lev¢l mÀr 1947-ben kelt, januÀr 8-Àn:

DrÀga, jÂ Uram,
ezt a levelet ÀgybÂl diktÀlom ä mÀr jÂ ideje Àgyban vagyok megint ä, nagyon kÁnoz
engem sokf¢le bajom. LÀtja, panaszkodÂbb term¢szet vagyok, mint ¹n ä bÀmulom
hûsies mell¢kmondatÀt arrÂl, hogy a szemeit f¢lti ä, ¢n, Uram, Ãgy lÀtom, telik¡rt´l-
n¢m avval a vilÀgot, hogy f¢ltem. Engem ugyanis rendkÁv¡l szomorÃvÀ tesz az ́ rege-
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d¢s. Megint ki fog hullani egy szeg¢ny fogam, s m¢ghozzÀ egy el¡lsû, s nem tagadom,
bizony ¢n m¢g ez¢rt is k¢pes vagyok szomorkodni n¢mely ¢jszakÀn. Egyebekben is
romlÀs mutatkozik az eg¢sz szerkezeten: ha k´h´g´k, fenyeget a s¢rv ä mostanÀban
nagyon is fenyeget ä, ha kev¢s honorÀriumot kapok, guta¡t¢s fenyeget, olyan v¢rto-
lulÀsom van kiadÂim p¢ldÀtlan szemtelens¢ge miatt ä ha csak egy cs´ppel is t´bbet
eszem, el lehetek rÀ k¢sz¡lve, hogy n¢hÀny napig ny´gni fogom ä, ha egy cs´ppet
vissza¢lek az Àldott feketekÀv¢ ÀldÀsaival, a szÁvem kezd kalimpÀlni, s oly mÂdon,
ahogy ehhez sehogy se lehetek hozzÀszokva eddigi der¢k viselked¢se alapjÀn... Ami
talÀn valamelyest jellemezheti e koromat: hogy t´k¢letesen idegen nekem a mai ar-
com. °n egy mÀs archoz voltam hozzÀszokva, drÀga, jÂ Uram! S bÀr a r¢git se szerettem
(nemigen n¢ztem ¢n a t¡k´rbe soha!) ä, de a mait legszÁvesebben lek´pn¢m. [...] Egy
dolgot mÀr r¢gen meg szerettem volna k¢rdezni ¹ntûl, s ez a k´vetkezû: kÂkler¡nkrûl,
a geniÀlis Ady Endr¢rûl, a nagy k´ltûrûl ¢s akarnokrÂl oly sokan Ártak mindenf¢l¢t, s
¢n vÀltig azt csodÀltam, hogy ¢ppen ¹nt nem k¢rdezi meg Adyra vonatkozÂlag senki.
Mikor tudvalevû, hogy milyen jÂ viszonyban voltak valamikor, m¢g NagyvÀradon, Ãgy
hÁrlik, hogy egy szobÀban is laktak ä meg vagyok rÂla gyûzûdve, hogy az ¹n szavai
volnÀnak e tÀrgyban leghitelesebbek. Vagy mindenben Ãgy van ez? Hogy ¢pp a leg-
hivatottabbak szavÀra senki se kÁvÀncsi? Nem arra akarom e pÀr szavammal rÀbesz¢l-
ni, hogy ¹n is k´nyvet Árjon rÂla ä mÀr-mÀr Ãgyis sokallom e fantom-kultuszt, amit
eml¢k¢bûl kitermeltek, csak azt szeretn¢m el¢rni, hogy ¹n m¢giscsak megmondanÀ,
amit vele kapcsolatban tapasztalt ä, nem Ãgy gondolom, hogy minden rosszat, hanem
Ãgy, hogy minden k´z¢rdeküen jellemzût. [...] Amit t´rt¢nelemnek vagy iroda-
lomt´rt¢netnek nevez¡nk, mindez formÀs hamisÁtvÀny csupÀn. M¢gis a hamisÁtvÀ-
nyok k´z´tt is k¡l´nbs¢g van ä ¢n azt szeretn¢m, hogy egy okos ember is hamisÁtson
errûl v¢gre valamit. Az a hamisÁtvÀny m¢giscsak igazabb lenne, mÀr okossÀgÀnÀl fogva
is, annÀl a sok ostobasÀgnÀl, amit zagyval¢kos szempontÃ emberek e tÀrgyban ´ssze-
vissza Ártak. Nem volna kedve hozzÀ? Itt olyan permanens divatja van Adynak, hogy
az irodalmi vilÀg bizonyÀra nagyon hÀlÀs volna ¹nnek ez¢rt. MÀrmost nehogy azt tes-
s¢k hinni, hogy ¢n Ady ellenfelei k´z¢ tartozom ä ¢n csak annak vagyok ellenfele, hogy
az is dicsûÁttess¢k, ami ellenszenves benne. [...]

Feles¢gem nev¢ben is nagyon szÁvesen ¡dv´zl´m ¹n´ket ¢s ¹nt k¡l´n ´lelem!

F¡st MilÀnja

 
A maga betegs¢geivel, romlÂ lÀtÀsÀval, bajaival, munkÀival viaskodÂ ¢s F¡st MilÀnnÀl nyolc ¢v-
vel idûsebb BÁrÂ Lajos nehezen tudott l¢p¢st tartani nagy kapacitÀsÃ levelezûpartner¢vel, aki
mÀrcius 27-¢n Ágy Árt:

Kedves jÂ Uram! HalÀlos munkÀban vagyok, k´zel 60 ¢ves fejemmel 17-18 ÂrÀt dol-
gozom naponta. Csak ¢pp hogy altatÂval alszom egy kicsit, s r´gt´n utÀna megint haj-
rÀ, tÃlzÀs n¢lk¡l mondhatom, egy pillanatnyi vesztegl¢s n¢lk¡l. A helyzet ugyanis az,
hogy elk¢stem a munkÀmmal. K´nyvnapra kell kij´nnie az eszt¢tikÀmnak, s ¢n sajnos
el¢gedetlen lettem a sz´veg¢vel, fogtam hÀt az eg¢szet, ÀtgyÃrtam mindenest¡l, s Ãjra
diktÀlom elej¢tûl v¢gig. S minthogy sok hiba van m¢g benne, s az idû is nagyon s¡rget,
tehÀt ¢jjel-nappal kell dolgoznom. Vagyis: jÂl is kell dolgoznom ¢s m¢g gyorsan is ä
elk¢pzelheti, micsoda erûfeszÁt¢s ez. S amellett m¢g tanÁtok is a müv¢szeti fûiskolÀkon,
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tovÀbbÀ m¢g cikkeket is Árok, hetenk¢nt legalÀbb egyet, de van Ãgy, hogy kettût is,
m¢g k¢t verset is Ártam ä az egyikkel k¡l´n´sen meg vagyok el¢gedve, de m¢g egy
kellemes novellÀcskÀt is, egyszÂval majd megszakadok mÀr a munkÀtÂl. Most jut
eszembe, hogy m¢g egy egyfelvonÀsost is csinÀltam k´zben, igaz, hogy nincs m¢g ki-
dolgozva ä ennek a megmunkÀlÀsa is rÀm vÀr m¢g. ä Nagyon fÀjlalom, hogy utolsÂ
levelem Âta semmi ¢rtesÁt¢st sem kaptam ¹ntûl ä a k´vetkezûktûl f¢lek: 1.) Hogy ¹n
talÀn beteg ä talÀn a szemeivel van valami baja, 2.) hogy talÀn neheztel rÀm valami¢rt?
Nem tudom, nem esik-e ¹nnek rosszul, amit Adyval kapcsolatban Ártam? [...] Egye-
bekben ¢rtesÁtem, hogy magÀntanÀrrÀ habilitÀltak a pesti egyetemen, s hogy ez igen
sz¢pen ¢s ¡nnep¢lyesen folyt le. Valamelyest ́ r´met is okoz, mert szenved¢lyes tanÁtÂ
vagyok. [...]

 
A k´vetkezû k¢t lev¢l (1947. jÃnius 7. ¢s jÃlius 23.) fûleg az eszt¢tika kiadÀsÀnak viszontagsÀ-
gairÂl szÂl. F¡st MilÀn t´bbsz´r sz¢tbontotta ¢s ÃjradiktÀlta a sz´veget. A jÃniusi lev¢l Ágy foly-
tatÂdik:

Az eg¢sz ¢let csupa irracionalitÀs ä senki se vette volna ¢szre halÀlosan ostoba hibÀit:
k¢t filozÂfustanÀr olvasta ä Kornis ¢s LukÀcs Gy´rgy ä, kitünûnek talÀltÀk, mÀr eredeti
ÀllapotÀban ä aztÀn, mondom, Àtdolgoztam, s megmutattam: 1.) egy szakmabeli filo-
zÂfusnak logikai bÁrÀlata v¢gett ä remeknek mondta, aztÀn: 2.) egy francia müvelû-
d¢st´rt¢neti embernek ä az is remeknek mondta ä 3.) aztÀn egy nagyon okos fiatal
ÁrÂnak, aztÀn m¢g egy igen jÂl k¢pzett fiatal ÁrÂnak ä ezek is remeknek mondottÀk, s
¢n erre elolvastam, s ¢szrevettem, hogy telisded-teli van ostobasÀgokkal, s mindezek
ezt nem vett¢k ¢szre, drÀga Uram ä, akkor m¢rt bontottam sz¢t, ha Ãgyse veszi senki
¢szre a k´nyv bajait? Minthogy senki a vilÀgon nem olvas figyelemmel ä illetve talÀntÀn
hÀrom ember az eg¢sz vilÀgon, mondjuk...

A feszÁtett munka megbosszulta magÀt. 1947. augusztus 14-¢n F¡st MilÀn a RusznyÀk-klinikÀrÂl
Árt kiadÂs levelet. íme n¢hÀny r¢szlet:

Szeretett, jÂ Uram, szeretett BarÀtom! K´nnyek k´zt olvastuk level¢t, feles¢gem is
k´nnyezett, ¢n is. [...] °n aligha kereshetem fel most mÀr, pedig, megvallom, az volt
a tervem, hogy meglepem. S annak ellen¢re, hogy ma mÀr nem szeretek utazni (valaha
persze nagyon szerettem volna, csak nem lehetett) ä ma mÀr iszonyodom az utazÀs
viszontagsÀgaitÂl, fÀradalmaitÂl, az idegens¢gtûl, az idegen nyelvvel valÂ veszûds¢g-
tûl ä, ¢n csakis nyugalom utÀn vÀgyom (¢pp ma gondoltam hajnalban ezen a klinikÀn,
¢letem ´r´k´s ¢s c¢ltalan szÀmadÀsaival bÁbelûdve, hogy hÀtral¢vû napjaimat lehetû-
leg n¢gy fal k´z´tt szeretn¢m elt´lteni) ä k¡l´nben is: a tÀg, nagy ¢gmezû kietlen ne-
kem, a hatÀrtalansÀga nyugtalanÁtÂ, bosszantÂ, s ezt a nagy nyÀri virÀgzÀst is szem¢r-
metlennek, szemtelens¢gnek ¢rzem. [...] Felk¡ldtem szeg¢ny, fÀradt feles¢gemet a mi-
niszt¢riumba, azzal a szemrehÀnyÀssal, hogy miutÀn annyinak adtak mÀr, adjanak hÀt
nekem is egy kis k¡lf´ldi ´szt´ndÁjat. S Áme, kider¡lt, hogy nem is zÀrkÂznak el ez
elûl: hatezer forintot hajlandÂk n¢kem is adni. °s m¢gse lehet, alighanem ez mÀr nem
fog menni. Kider¡lt, hogy a lÀbaimon nincs pulzus (claudicatio intermittens, idûk´zi
sÀntÁtÀs, szÂval dohÀnyzÀs okozta ¢relmeszesed¢s a lÀbakban, s ¢n 14 ¢v Âta, mint a
csatÀk hûse, ¢letet megvetû bÀtorsÀggal m¢gis dohÀnyzom: a gangr¢na ä vagyis ¡sz´k
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ä vesz¢ly ellen¢re is). [...] Tegnap itt volt egy barÀtom (tÀvoli barÀtom), Gegesi-Kiss
PÀl professzor lÀtogatÂban, s megemlÁtettem neki a londoni utat. ä Minek ez neked?
ä azt mondja. ä M¢g t´bb benyomÀst akarsz szerezni, mint amivel zsÃfolva vagy? Nem
el¢g neked a fÀradtsÀgod, m¢g t´bb kell? ¹regembernek a meditÀciÂ valÂ, nem a s¡r-
g´lûd¢s. M¢g SvÀjcba se menj, ha le akarsz fek¡dni egy hegyen, menj a SvÀbhegyre.
ä EgyszÂval, ahogy Arany JÀnosunk mondja: ä lassÃ koppal! ä ma mÀr nekem is Ágy
kell, drÀga BarÀtom! [...]

El¢rkez¡nk 1948-ig, amikor F¡st MilÀn a legelsû Kossuth-dÁjak egyik¢t kapta meg. JanuÀrban
m¢g ezt Árta:

Kedves, szeretett BarÀtom!
Now I am alone ä ahogy Hamlet¡nk mondja. Ez pedig nÀlam a k´vetkezûket jelenti:
hogy munka ¢s munka ¢s betegs¢g ¢s bajok ¢s megint k´teless¢gek ¢s telefon, s ¢n
egyetlen olyan pillanatot nem ¢lek meg hÂnapszÀmra, hogy azt mondhatnÀm: no,
most egy kis enyh¡let van. [...] Mialatt most ´sszes verseimet javÁtgattam Ãjra Ãj ki-
adÀsuk elûtt ä valami megszÀllt, s Ártam tovÀbbi ́ t Ãjat (ami nÀlam a legnagyobb csoda
ä vagyis az utolsÂ hÀrom ¢vben m¢giscsak kilencet, az utÂbbi tizenn¢gy ¢v alatt tehÀt
m¢giscsak tizenegyet, s ez mÀr valami!) ä, s mi volt n¢kem azelûtt, ha siker¡lt egy verset
Árnom ä azt hittem tûle: m¢g a tetû is lÀngban Àll f´l´ttem ä s most? ä, m¢g csak el sem
olvasom Ãjra, mert nem ¢rek rÀ. [...]

MÀjus 9-¢n ism¢t reklamÀlt F¡st az elmaradÂ vÀlaszlevelek miatt. AttÂl tartott, hogy BÁrÂ Lajos
valami¢rt megharagudott rÀ. BÀr feltünt neki, hogy a mindig udvarias BÁrÂ nem nyugtÀzta
´sszegyüjt´tt verseinek a megk¡ld¢s¢t, m¢gsem felt¢telezte, hogy beteg, hiszen a sajÀt beteg-
s¢geivel volt elfoglalva. K¢sz¡lt az¢rt idûlegesen m¢g a nyavalyÀit is feledni, mert Àllami segÁt-
s¢ggel svÀjci ¡d¡l¢sre k¡ldt¢k. Ettûl fellelkesedve a mÀjusi lev¢lben dicshimnuszt zengett a ro-
mok elt¡ntet¢s¢rûl, a hidak fel¢pÁt¢s¢rûl, a diÀkmenzÀkrÂl ¢s a n¢pi koll¢giumokrÂl. A n¢gy-
oldalas lev¢l Ágy v¢gzûdik:

Bün´s ez az orszÀg, szÂ sincs rÂla, sz´rnyü dolgokat müvelt a mÃltban ä de m¢giscsak
az ember hazÀja. [...] Az ember nem tud annyira haragudni rÀ, hogy ne szeresse. ä
Valami csek¢lyet ¢rv¢nyesÁtsen ebbûl jelen barÀtjÀra vonatkozÂlag is!! ä °s hÀrom szÂt,
sort Árjon legalÀbb, legyen olyan nagyon kedves. Nem sokÀig vagyok mÀr itt, erre fi-
gyelmeztetem! De addig is ´lelem, csÂkolom eg¢sz szÁvemmel:

F¡st MilÀnja

A filmÁrÂi robotba, hajnalig tartÂ stÃdiÂmunkÀba belefÀradt londoni barÀt azonban hÀrom szÂ-
ra sem m¢ltathatta F¡st MilÀnt, mert szeptember 9-¢n, hatvannyolc ¢ves korÀban meghalt. F¡st
m¢g tizenkilenc, mellûz¢ssel, majd felmagasztalÀssal tarkÁtott, testi kÁnokkal terhes, de ÁrÂi si-
kerekben gazdag ¢vet ¢lt meg.
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MÀndy IvÀn

A FA °S °N

Elmenûben meg akart ¢rinteni egy jÀrdasz¢li fÀt.
A fa elhÃzÂdott.
Beleesett egy pocsolyÀba.
A pocsolya befogadta.
Megf¡rdette szennyes-sz¡rke viz¢ben.
ötjÀra engedte.
A fa gy´ng¢d szeretettel n¢zte.
VisszavÀrta.

CsukÀs IstvÀn

NEM CSAK °N LESEM A SEMMIT

Nem csak ¢n lesem a semmit,
nem bizony, ha egy kicsit enyh¡l
a vacogÀsom, csitul nagyk¢pünek
mondhatÂ k¢ts¢gbees¢sem, s visszasuttyanva
bûr´mbe k´r¡ln¢zek, nemcsak a t¢mÀban,
hanem a k´rnyezetemben, vagyis a vilÀgban,
amelynek ¢n igen szer¢ny r¢sze vagyok,
de csak akkor, ha igen szer¢ny vagyok,
s mÀr egy¡tt less¡k a semmit, ami
büz´s hi¢napofÀval k´r¡l´tt¡nk ÂlÀlkodik,
hipnotizÀlva mered¡nk a t¢li ¡res
¢gre, pislogni se mer a kilûtt szemü utcai
lÀmpa, vak szemg´d´r a madÀrf¢szek is,
az orgonabokor s¡ndisznÂÀllÀsba g´mb´ly´dik,
a r¡gyek visszahÃzÂdtak, mint a sumÂ birkÂzÂk
her¢je, a fagy nikkelezi a fÀt, remeg egyet,
s megdermed tragikus pÂzban, beÀllok
k´z¢j¡k, megdermedek ¢n is, egymÀsnak
sÃgjuk: ne f¢lj, vagy legalÀbb ne nagyon!
Nem moccanunk, ûsi csel ez, hibernÀlva
vÀrjuk a tavaszt, hogy kiolvasszon halottainkbÂl.
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EGY ROSSZ MOZDULAT
°S Lý A REUMA

Egy rossz mozdulat ¢s lû a reuma!
¹sszerogyok Ãton ¢s Ãtf¢len,
¢s ez nemcsak amolyan k´ltûi duma,
fogcsikorgatva cser¢lem
a pÂzokat: kicsit fel, kicsit le, majd jobbra;
bÀr bel¡lrûl lûnek,
elmehetn¢k, gondolom k´zben vigyorogva,
westernfilmbe fûszereplûnek!

Ez az ¢n mozim, melyben egyed¡l jÀtszom
a trag¢diÀt ¢s kom¢diÀt,
bukdÀcsolok a halhatatlan vÀsznon,
sÁrok s mutatok i-Àt,
talÀn, hogy ne gondoljak addig se a kÁnra,
talÀn egy kicsit bolond vagyok,
s a Nagy ForgatÂk´nyvben meg vagyon Árva,
hogy a v¢g¢n meghalok.

De addig jÀtszom, p¢ldÀul azt, hogy ¢lek,
s vagyok halhatatlan,
keservet, ´r´m´t k´nnyed¢n cser¢lek,
bÃjok szÀz alakban,
mi elûl, ki elûl? Most a reuma lû,
hÀtha nem talÀl,
bohÂckodva ¢s cikÀzva szem elûl
veszÁt a halÀl!

EGY KIS SZABADES°S

Egy kis szabades¢s reggel nyolc
¢s kilenc k´z´tt, tÃl az ev¢sen, v¢c¢n,
f¡rd¢sen, vagyis tisztÀn s tele gyomorral,
s tele hittel, illetve az elûzû napi
ki¡rÁtve, az elsû korty kÀv¢, az elsû
cigaretta utÀn rep¡l´k, vagyis
zuhanok a felpumpÀlt v¢rnyomÀs
szÀrnyÀn, amely ´tpercenk¢nt visszaesik
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szÀz per nyolcvanra, de ki tagadhatnÀ,
hogy rep¡l¢s ez is, az mindegy, hogy lefel¢,
de szabadon ¢s ez a fontos, mindegy
az irÀny, hiszen a t¢r v¢gtelen, m¢g
kis szobÀmban is, bizony, v¢gtelen,
rep¡l¢s k´zben Àmulva ¢szlelem ezt is,
mÁg agyam a koponyatetûh´z pr¢selûdik,
benne pr¢selûdik a vilÀg, vagy csak
az a r¢sze, amely belef¢rt az agyamba,
fosszilis lelet, vers lesz belûle, Kr¢takorbÂl
feladott tÀvirat, tudÂsÁtÀs egy mÀsik
Kr¢takornak, zuhanÀs k´zben viccelek,
van idûm: ´r¡lnek majd a kr¢tapornak,
k´zben kÀv¢t kortyolok, rÀgyÃjtok,
megÀllok lebegve, kin¢zek az ablakon,
a telefont hipnotizÀlom: szÂlaljon meg,
mert minden ¡r¡gy jÂ, hogy abbahagyjam,
az ablakon k´df¡gg´ny, a telefon
n¢ma, sÂhajtva, belet´rûdve folytatom
a zuhanÀst, megprÂbÀlom ¢lvezni,
ahogy a megerûszakolt nûknek
tanÀcsoljÀk, csak egy kicsit siker¡l,
pedig hÀt amÃgy profi lenn¢k, el¢g
r¢gÂta üz´m az ipart, ami abbÂl is
kitünik, hogy kÁv¡lrûl lÀtom magamat,
de aztÀn behunyom ezt a k¡lsû
szememet, bel¡lrûl szebb vagyok,
s milyen kÀr ¢rtem, ezen k´nnyezve
el¢rz¢keny¡l´k, tocsogok az ´nsajnÀlat
tenger¢ben, mi¢rt, ki sajnÀljon, ha
¢n nem, ki lÀtott engem, ez is
milyen ismerûs, de az¢rt m¢g igaz,
de ¢n mÀr egy picit modernebb
vagyok, s nem erûltetem, hogy szeressenek,
nem azt mondom, hogy tojok rÀ,
de idegesÁt, ha benyÀlaznak,
az a sok nyÀlas csÂk, ami itt
elcsattan naponta az emberis¢g
homlokÀn, mÁg k´zben rakÀsra d´glenek,
s mi k´zben kÀv¢t kortyolunk, cigarettÀra
gyÃjtunk a füt´tt szobÀban, akkor mÀr
ûszint¢bb, ha magamat sajnÀlom,
tiszta szÁvbûl, sÁrva ¢s ÀtkozÂdva,
hogy milyen kÀr lesz ¢rtem, micsoda
vesztes¢g, ha egyszer majd f´ldet ¢rek!
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ALBATROSZ BEVçSçRLñSZATYORRAL

Totyogok, mint albatrosz a fed¢lzeten,
f´lfele a CsatÀrka utcÀn,
t¢len-nyÀron, kezemben egy bevÀsÀrlÂ-
szatyor, most t¢l van, k¢toldalt
a kerÁt¢s hajÂkorlÀt,
tÃlnan zÃg a tenger,
fenn v¢gtelen az ¢g,
de nem n¢zek se oldalt, se f´l,
csak elûre, mindig elûre,
orrom piros irÀnytü,
elszÀntan k´vetem, mint egy felfedezû!
Bizony Àm, mert bel¡l mindenki
tud rep¡lni, s mindenki egy nagy utazÂ!
°n meg plÀne, d¢lelûtt Ãgy tizenegy
¢s f¢l tizenkettû k´z´tt, ahogy caplatok
a boltba, mert nem az idû szÀmÁt
¢s nem a hely, minden¡tt ott zÃg
a tenger, f´l´tte a halhatatlan kalap:
az ¢g, azzal k´sz´n¡nk Istennek
jÂ reggelt ¢s jÂ est¢t, s ami k´zte van,
az a mi¢nk, s elvissz¡k magunkkal.
SzÀrnyam begyürve a matrÂztrikÂ alÀ,
hü irÀnytüm az orrom, azon l¢legzek,
kicsit sz´rcs´gve, kicsit taknyosan,
de mÀr nem kell mÀs irÀnytü,
mivel mÀr nincs is mÀs irÀny,
mint ami fel¢ totyogok, itt lent
a f´ld´n, hol mÀshol? °s k´ztetek,
albatrosz bevÀsÀrlÂszatyorral,
s mint egy verssort mormolom: àTej,
keny¢r, felvÀgott, disznÂsajt ¢s ¢lesztû...Ê
Csupa fontos dolog, mind kell
a nagy Ãtra, az utolsÂ nagy utazÀsra,
mikor majd f´lfedezem a Semmit,
mint elûttem mÀr annyi nagy utazÂ,
s ahonnan m¢g nem j´tt vissza senki!
De most m¢g csak gyakorolok,
izmot edzek, lelket edzek,
szoktatom szÁvemet, mint az a drÀga,
s t¢nyleg nem oly neh¢z,
s szoktatom a vilÀgot is, hogy ne sÁrjon
nagyon, ne hullasson hamis k´nnyeket,
mert mi van, ha esetleg visszaj´v´k?
HÀrom nap mÃlva? Bizony Àm, akkor mi van?
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ñvatosan kiprÂbÀlom a rep¡l¢st is,
hogy ne ¢rjen k¢sz¡letlen¡l a mennybemenetel,
lÀbujjhegyre Àllok, ¢s elrugaszkodom
a jÀrdÀrÂl. M¢g nem t´k¢letes.
K´r¡ln¢zek, lÀtta-e valaki?
Nem akarom, hogy idû elûtt
kitudÂdjon s hogy kir´h´gjenek!
Nevessenek csak a totyogÀsomon,
a bevÀsÀrlÂszatyromon, piros
orromon, majd meglÀtjuk, ki
nevet a v¢g¢n! Addig vidÀman
k´sz´ngetek a halhatatlan kalappal:
jÂ reggelt, jÂ est¢t mindenkinek!
°n mÀr itt is vagyok a boltban,
s elrejtûz´k boldogan a teli
polcok k´z´tt, szimatolok, szaglÀszok,
megsimogatom a konzervdobozra
festett nyÀri almÀt, csipegetek
a sajtbÂl, most nem ¢rek rÀ meghalni,
majd holnap talÀn! Ha lesz holnap.

Hans Sachs

A LOVAG MEG AZ IBOLYA

Farsangi kom¢dia

Mann Lajos fordÁtÀsa

Szereplûk

FRIGYES, Ausztria hercege
EUFRñNIA, a feles¢ge
NEIDHART

F°MIA, Neidhart feles¢ge
JANCSI udvari bolond
ODATOJDI

BEREZELDI  parasztok
G¹BEFINGI

A Bolond l¢p be, ¢s besz¢l

BOLOND ºdv n¢ktek, jÀmbor emberek!
J´tt´k, hogy jÂt nevessetek.
M¢rt is ne lenn¢nk mind vigan,



mikor farsangi este van? ä
Neidhartot lÀtjuk s AusztriÀt:
mint lelt Neidhartunk ibolyÀt,
borÁtott rÀja kalpagot,
s hÁvta a hercegnût legott;
k´zben egy zeiselmaueri
vad paraszt hogy tolt v¢le ki,
hagyvÀn a sz¢p virÀg hely¢n
piszkÀt; s a hercegnû, szeg¢ny,
mit szÂlt; a sz¢gyenben maradt
Neidhartban mint gyÃlt vad harag,
mint t´lt´tte ki bosszujÀt;
s az ellenbosszÃ mib¡l Àllt;
Neidhart mi cselt szûtt ellene ä
ez lesz jÀt¢kunk l¢nyege.
Akad egy¢b is benne, sok,
kÀr lenne tÃlzsibongnotok.
J´n Neidhart. JÂl mulassatok! (Kimegy)

I

Neidhart j´n, ¢s besz¢l

NEIDHART ñ, t¢l, kitûl mindenki borzad,
hol van erûd? Elt¢kozoltad!
Te, kitûl bÃtt a fü, a lomb,
s minden teremtm¢nyt ´lt a gond,
ki f´ld´n, vÁzben, l¢gben ¢l,
eltünt hadad, a hÂ, a d¢r!
A nyÀr, mi ¢lvk´r¢be von,
midûn gy´ny´rrel hallgatom,
mint hangicsÀl a sok madÀr,
kit f´lvidÁt a napsugÀr,
mint k¡ldi ¢nek¢t az örnak.
S hogy a napok csak egyre nyÃlnak,
engem se k´t le Ãgy az udvar,
zord mÀr a vÀrfal Ágy tavasszal.
A vÀgy most vÀndorolni kerget:
jÀrom az erdût ¢s a berket,
patakment¢ket, r¢teket,
hÀtha elsûnek ¢n lelek
hercegs¢g¡nkben ibolyÀt,
mit is Ãrnûnknek adok Àt,
hadd lÀssa benne û, a sz¢p,
hüs¢gem Ãj tanÃjel¢t.
Mit meg nem tenn¢k ¢rte ¢n?
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Nincs szolgÀlat, mely tÃl kem¢ny.
De nicsak, mily z´ld r¢t ez itt!
Ily zsenge fü is l¢tezik?
S mi k¢klik k´zte? N¢zz oda!
Az elsû szÀl kis ibolya!
Igen, nem csalt meg hü szemem.
T¢pem le mÀris, ¢s viszem.
De nem! ä mÁg vÀgtatn¢k vele,
kezemben holttÀ nyeklene.
Maradj csak ¢p, te szüz szirom!
Majd a hercegnût rÀbirom,
Ãtja vezessen erre ma,
t¢pjen le t¢ged û maga;
hozza el teljes udvarÀt.
S hogy rÀd leljek majd, kis barÀt,
f´l¢d borÁtom kalpagom.
De most rohannom kell nagyon.
(RÀborÁtja kalapjÀt az ibolyÀra, ¢s elsiet)

J´n a hÀrom paraszt

G¹BEFINGI Nem vicc, szomsz¢dok, szÁn valÂ:
Neidhart jÀrt itt, a talpnyalÂ.
Itt bÂklÀszott, a r¢temen,
ibolyÀt lelt a szemtelen.
A kalpagjÀval fedte le,
¢n meg amonnan lestem, e!
Kitudtam, mit is tervez û:
hogy a hercegnû erre jû,
s ibolyÀm k´r¡l û maga
tÀncikÀl majd meg udvara.
Ej, hogy is k´pjek, vaj' bele?

ODATOJDI Nos, G´befingi, s¡ss ide! ä
Az ibolyÀval elt¡n¡nk...
Nek¡nk is van jÂ tÀnchely¡nk,
magunk jÀrjuk majd ott k´r¡l.
AztÀn, ha Neidhart nem ´r¡l,
itt is, amott is szÂt emel,
mit se kÁm¢lj¡k, verj¡k el!
Nem baj, ha seggin nincs ruha.

BEREZELDI TudnÀm, hogy m¢rt vagy ily puha! ä
Mi az, hogy te csak ellopod?
CsesznyÁts oda egy vastagot!
Azt hagyd az ibolya hely¢n!
Legyen vagy ´t font s jÂ kem¢ny,
hogy egy sert¢s, ha rÀharap,
tudja, mi az a bû falat!
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Ha jû Neidharttal asszonyunk,
s k´r¡llejt itt, hol most vagyunk,
s reÀpillant a nagy rakÀsra,
lesz n¢ki elragadtatÀsa!
E csÃfsÀg, erre fogadok,
led´nti majd a lovagot. ä
Elveszti hercegnûnk kegy¢t;
s vele egy¡tt a herceg¢t.
Neidhart nek¡nk sok kÀrt csinÀlt,
vadÀszni f´ldjeinkre jÀrt,
de Ály sz¢p bosszÃt nem rem¢ltem.

ODATOJDI °n hÀt az ibolyÀt let¢pem,
s hely¢be jÂkorÀt tojok.
Az¢rt tudok ma jÂ nagyot,
mert tegnap este volt a tor:
tepertû, v¢res hurka, bor.
Ezekb¡l sz¢p rakÀs telik,
s tÃl nagy ny´g¢s se kelletik.
Ej, kedvetekre lesz nagyon,
oly sz¢pen megcsavargatom!
Gyertek el¢m, ezt lÀtni kell!

G¹BEFINGI No, csak csavard, s mÀr csÁpd is el!
Nehogy m¢g addig kalkulÀld,
hogy itt teremjen NeidehÀrd,
s rajtavessz¡nk a csÁnytev¢sen!

BEREZELDI HÃ, azok ûk mÀr, Ãgy it¢lem!
Egy falka udvaronc tolong ott.
Int¢zd el f¡rg¢n ezt a dolgot!
Guggolj le, s tojj egy jÂkorÀt!

Odatojdi lekuporodik, odatojja a rakÀst, felÀll, ¢s rÀmutat

ODATOJDI Ezt n¢zz¢tek meg, cimborÀk!
°n ilyen gyorsan mit sz¡l´k:
szinte parÀzslik, f¡st´l´g!
Hamar a kalpagot, koma,
hadd higgy¢k azt, hogy ibolya!

A parasztok rÀborÁtjÀk a kalapot, ¢s elmennek az ibolyÀval. J´n Neidhart, a Hercegnû
meg a Bolond

NEIDHART örnûm, e kalpag Âvja azt,
amit a mÀjus k´lt, fakaszt;
miben ott rejlik mÀr a nyÀr,
s tûlem, mint hÂdolat, kijÀr.
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HERCEGNý Neidhart, e szolgÀlat nemes,
nagyÃri kegyre ¢rdemes.
Mi tudjuk, mennyit fÀradoztÀl,
hogy itt Àlljunk ez illatos szÀl
virÀg elûtt, mit k´lt a mÀjus.
Ez¢rt hÀt kelj¡nk tÀncra mÀris,
fakadjunk dalra nagy vigan!
Nosza, csel¢dim, mind, ki van!

F´lsorakoznak, ¢s k´r¡lveszik az ibolyÀt. A Hercegnû az elû¢nekes, a t´bbiek k´vetik

Te mÀjus, te mÀjus,
te dÃs virÀghozÂ!
Az ¢n szÁvem szabad szÁv,
de kinek lenne jÂ?
De kinek lenne jÂ?
Egy mÀsik szÁvnek szÀnom,
ki ¢rtem Ãgy eped,
hogy selymes ing alatt is
Ãgy ¢rzi, megreped.
ögy ¢rzi, megreped.
ögy hallja, csalogÀny szÂl,
pedig csak lÀnyka, sz¢p;
ki nem lehet a pÀrja,
s sziv¢t bÃ t¢pi sz¢t.
Sziv¢t bÃ t¢pi sz¢t.
(ötjÀra bocsÀtja a k´rt)
IbolyÀnk k´r¡l ¢nekelt¡nk,
vidÀm k´rt vontunk, tÀncra kelt¡nk.
De most mÀr lÀssuk ût, a drÀgÀt,
mÀjusnak ¢kes, sz¢p virÀgÀt;
szÁvjuk be ¢des illatÀt,
lÀssuk, nek¡nk a nyÀr mit Àd!

BOLOND VÀrj, örnûm, hadd szagoljam ott!
Hagyd rajta m¢g a kalpagot!
(Beszagol a kalap alÀ)
Oly illatÃ ez, mint a szar!

NEIDHART (od¢bb taszÁtja a Bolondot a lÀbÀval)
Tartsd a pofÀd, ¢s tünj hamar!

A Hercegnû felemeli a kalapot, ¢s megpillantja a rakÀst

HERCEGNý Neidhart, Neidhart, mondd, mit tev¢l?
Fejembe tÂdul mind a v¢r!
Idecsalsz Àlnok szÁn alatt,
s n¢zz¡k fertelmes mocskodat?
Nemesemberre vall ilyen?
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M¢g hogyha paraszt volna! ä Nem!
Akkor is oly goromba tett,
mit mentegetni nem lehet.
Esk¡sz´m, hallja f´nn az ¢g,
meg fogod ezt te bÀnni m¢g!
S panaszt teszek majd Herceg¡nkn¢l;
mert oly csÃfsÀg, mit v¢lem üzt¢l,
ha nem borult el m¢g eszem,
soha nem t´rt¢nt meg velem.

Neidhart a Hercegnû lÀba el¢ veti magÀt

NEIDHART Fels¢ges örnûm, irgalom!
Nem az eny¢m e borzalom.
Egy ibolyÀcskÀt leltem ¢n,
elloptÀk, Ãgy van ez hely¢n.
ñ, hogy rohadna el a beste,
ki vel¡nk ezt megcselekedte!
Sejtem is ¢n mÀr, hogy ki volt az:
egy Zeiselmauerbûl valÂ gaz!
Ki ott paraszt, az mind komisz.
De kapjak el csak egyet is,
Ãgy elverem az ´rd´gadtÀt,
elûordÁtja majd az apjÀt!

BOLOND örnûm, hadd n¢zek ¢n is szembe nyÁltan
vele, ha mÀr az illatÀt kibÁrtam!
Mif¢le sz¢p szar ez, te jÂ ¢g!
Tepertû benne ä szinte jÂ m¢g;
k´v¢rje ä Ánynek ritka kincs;
szalonna ä rajta bûrke nincs.
°s milyen jÂkorÀra termett!
Ezt aztÀn nem tojhatta gyermek!
Ki hordta, ember¡l kihordta,
kotolhatott rajt' pÀr nap Âta!
Gondolom, hogy termelte ki:
lyukat csÀkÀnnyal vÀjt neki.
Ez tudna aztÀn jÂllakatni!
Kedvem vÂn' serpenyûbe rakni.
°s ha akadna m¢g nagyobb tÀn,
azt is a serpenyûbe raknÀm:
d´nts¢k el ûk, ki jobb falat,
s egymÀsbul Ãgy harapjanak!
De m¢g a tÀncom hÀtravan.
MÀr lejtem is: param-param!...
Mit gondolsz, örnûm, hagyjam itt?
Nem k¢r az udvar egy kicsit?
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Ki enn¢l jobb lep¢nyt fogyaszt,
biztos nem sz¡lte szajha azt!
(Elviszi az ¡r¡l¢ket)

HERCEGNý No, menj¡nk, mert m¢g messze van
B¢cs vÀrosa, s a perc rohan!

BOLOND ögy Àm! Legjobb, ha indulunk,
B¢csben mÀr biztos vÀr urunk.
S ne feledj¡k, ma enni kell m¢g!
JÂ kosztot mÀris elviseln¢k.
Eml¢k ne rontson gyomrot, elm¢t!

Elmennek valamennyien

II

J´n a hÀrom paraszt

ODATOJDI NohÀt, parasztok, akkor itt
mi tÀncolunk most egy kicsit!
Hogy ez Neidhartnak tetszik-e,
az mÀr aztÀn az û ¡gye.
Ha erre t¢ved pÀr leg¢nnyel,
majd lÀtja, nem futunk mi sz¢jjel!
MegtisztÁtjuk a tÀnchelyet,
s megbÀnja, hogy j´tt, Ãgy lehet.

BEREZELDI HoznÀ csak el a jÂfene,
hogy az ibolyÀt elvigye,
tudom, hogy kezel¢sbe venn¢m!
Van egy nem ¢ppen csorba peng¢m,
kiszabnÀm v¢le rajt' az ÁrhÀt,
kitoldanÀm a szÀja pÁrjÀt!
M¢g a szolga is Ãgy kikapna,
rÀ nem ismerne anyja, apja!
çts¡tne irhÀjÀn a nap!

G¹BEFINGI Tûlem is jobb, ha megszalad.
Ha ¢n a gaz zsivÀnyra rontok,
levedli Àm az Ãri rongyot!
ögy kell kosÀrba gyüjteni!
CsÃcsos sisakja van neki?
Mert n¢kem az! S van keszty¡m is.
NadrÀgom pÀnc¢l. Nem hamis.
Kell k¡l´nb fegyveres vit¢z?

ODATOJDI Csupasznak engemet se n¢zz!
Van egy kiprÂbÀlt lÀncos ingem.
Lyukas, de itt a sz¢na, ingyen.
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S ha szÀmszerÁjam rÀfogom,
Neidhart se hûsk´dik nagyon!
V¢gzi, mielûtt kezden¢:
tollas nyilacska Àll bel¢.
IbolyÀt t´bb¢ nem szagolgat,
hacsak... de hagyjuk most a dolgot,
tartsunk ibolyaszentelût!
JÀrjuk el itt a csür elûtt,
amÁg az udvar f¡ttyre tÀncol:
paraszti szar k´r¡l vihÀncol!

Felf¡ggesztik az ibolyÀt

G´befingi, mÁg bÀrmi lenne,
kezdd el a dalt, de tÀnc¡temre!

G¹BEFINGI JÂl van, ¢n akkor kezdem is.
De mÀs se l¢gyen Àm hamis!
(Elûre ¢nekel, a t´bbi k´veti)
Mit mondhatunk az egy¡gyüknek,
kik ott bolondnak egybegyültek?
JÀrjÀk, hogy szem¡k es kid¡lled,
Ãgy ¡nnep¡lnek!
Most fordulunk, gyere, düjj bele!
MÀr itt totyog a torz vit¢z.
PÀnc¢lja is van, jÂ neh¢z.
Goromba kardjÀn kurta k¢z.
Mint medve n¢z.
Most fordulunk, gyere, düjj bele!

Neidhart ¢s a Bolond j´n

NEIDHART HÀt itt az ibolyÀm, bolondok?
No, lesz itt ¡nnep, annyit mondok!
Elû az Âcska kardokat!

A parasztok fegyver¡kh´z kapnak

G¹BEFINGI Gyere, ebadta, lÀsd magad!
Terajtad is csak hÀj van Àm!
Meg¡tsz? Nem ingyen, egy komÀm!

¹sszecsapnak, a parasztok elmenek¡lnek. A Bolond utÀnuk rohan. Neidhart leakasztja
az ibolyÀt a rÃdrÂl

NEIDHART Csak fussatok, most mÀs a gondom:
örnûmnek kell ezt Àltaladnom.
LÀssa, hogy bün´s nem vagyok,
hüs¢gem f¢nylik, ¢s ragyog.



A Bolond j´n vissza, tÀrsasÀgÀban udvaroncok

BOLOND HÀrom parasztot fold a borb¢ly,
nem foldja ´ssze tripla zsold¢r'.
Van Odatojdin oly seb Àm,
hogy nem nagyobb egy zseb se tÀn.
A f¢l karjÀt meg felk´t´tt¢k.
Hogy rÁ az asszony, Â, te szent ¢g!
Ki vitathatnÀ el jogÀt? ä
Siratja f¢rje k¢t fogÀt.
De m¢g kutyÀbbul jÀrt a mÀsik:
G´befinginek mind kilÀtszik.
Kapott mell¢ a vakmerûje
k¢t nagy ¡t¢st a fejtetûre.
Berezeldinek bûre fess:
kopasz lett, mint egy szerzetes;
¢s hordja hÂn alatt a mankÂt.
Viszket a pÃpotok, fajankÂk?
UgrÀljatok csak, lÀm, ki bÀnja:
az ostobÀnak nûje, lÀnya! ä
Az bûg, ¢s t¢pi majd hajÀt.

NEIDHART Jancsim, ez Ágy igaz, de hÀt
m¢rt szaporÁtjuk itt a szÂt?
Becs¡let¡nk´n semmi folt:
Kiszagoltuk a lÂk´tûket,
jÂl elagyaltuk, -vert¡k ûket.
Meg sem Àllnak a lÀbukon.
Hogy fog ´r¡lni, hej, tudom,
herceg urunk meg asszonyunk,
ha a ver¢srûl hÁrt adunk!
De most, barÀtom, trapp, futÀs,
vacsorÀt fÃj a trombitÀs!

Neidhart ¢s a Bolond elmegy. Berezeldi j´n k¢t mankÂn, G´befingi k´t¢ssel a fej¢n, Odatojdi
meg felk´t´tt karral

ODATOJDI Szomsz¢dok, hogy k¢n' bosszut Àllni
e gaz kutyÀn, hogy ¢rje bÀrmi,
ki minket ily pocs¢kra vert?

G¹BEFINGI Fegyverrel semmik¢pp se, mert
lÀthattuk, hogy bÀnik vele,
s v¢g¡l m¢g sÁrba d´ntene.
Hagyjuk a fegyverforgatÀst,
prÂbÀljunk latba vetni mÀst!
Valami cselt k¢n' kieszelni,
de nem jut most eszembe semmi,
pedig csak az felelne meg.
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BEREZELDI Jut az eszembe n¢kem egy! ä
N¢ki van legszebb asszonya,
nem lÀtott szebbet Ausztria.
S ki m¢g nem lÀtta: herceg¡nk;
hacsak hÁrt rÂla nem visz¡nk.
Kutya legyek, ha nem terem
az asszony mellett iziben!
Mert a herceg Ãr nagy lator...
HÀt, rÀuszÁtjuk, tiszta sor.
Ez lesz az ¢des bosszÃ Àm!

ODATOJDI Hogy milyen eszed van, komÀm!
ímmÀr magam meg G´befingi
fogjuk a dolgot v¢gbevinni.
MegvizitÀljuk herceg¡nk,
hÁrrel hizelg¡nk, henceg¡nk,
Árt a seb¡nkre Ágy tesz¡nk!

Elmennek mind a hÀrman

III

J´n a Herceg, ¢s magÀban besz¢l

HERCEG Nem nevets¢ges ez a Neidhart,
ki a pÂr ellen Ãjra helytÀllt,
vad bosszÃt Àllva rajta, mert
ibolyÀjÀhoz nyÃlni mert,
s feje hely¢re piszkitott?
Hogy nûm mit ¢rez, nem titok:
e csÃnya ¡gy Ãgy megviselte,
mÀig is sÁnyli teste, lelke.

J´n Odatojdi G´befingivel

ODATOJDI Fels¢ges ör, egy h´lgyike,
nûink legeslegszebbike
¡dv´zli Hercegs¢gedet.
SzÁv¢n, mond, sebet ¢getett,
s kegy¢tûl gyÂgyulÀst rem¢l.

HERCEG AztÀn ki az a sz¢p szem¢ly?
G¹BEFINGI ý bizony Neidhart asszonya.

HERCEG Nocsak! S valÂban nem csunya?
ODATOJDI Ha lÀtott Fels¢g helyre nût!

HERCEG Mielûbb vÀgyom lÀtni ût.
Ez a ti¢tek... Menjetek!
VÀlaszom m¢g ma tudja meg!
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A parasztok elteszik a p¢nzt, ¢s elmennek

Ha Neidhart nûje Ãgy akar
engem, hÀt kapjon meg hamar!

Neidhart j´n be

H¢, Neidhart, vÀgtass most haza!
Mondd meg, a herceg s udvara
holnap fel¢tek üz vadat,
s mert kast¢lyodnÀl elhalad,
k¢sz¡lj´n kukta ¢s szakÀcs,
ott t´lti majd az ¢jszakÀt!

NEIDHART Megtisztelsz v¢le, Hercegem!
HERCEG Neidhart, mes¢lt¢k ¢nnekem,

hogy nûd felett¢bb sz¢p, csinos.
NEIDHART °n is Ãgy v¢lem, takaros.

Csak hÀt, pÀr ¢vvel ezelûtt,
gonosz betegs¢g dÃlta ût. ä
F¡l¢re ment a csÃnya baj,
s olykor a szÂbÂl mit se hall.
OrdÁtanom kell, Ãgy bizony!

HERCEG Ej, ej, ezt fÀjlalom nagyon!
Nagy, nagy kÀr, hidd el ¢nnekem!

NEIDHART De mÀr hadd fussak, Hercegem!
Gondom lesz tüzre ¢s szakÀcsra,
szÀllÀsra, jÂ fogadtatÀsra. (Elmegy)

HERCEG Kezdj¡nk hÀt nagyvadÀszatot!
Vajon mily zsÀkmÀnyt ejtek ott?
TudattÀk tervemrûl a sz¢pet?
LÀssam, mi vÀr, ha szÁnre l¢pek! (Elmegy)

A hÀrom paraszt j´n

BEREZELDI Szomsz¢dok, mit int¢ztetek?
ODATOJDI T´bbet, komÀm, mint k¢pzeled:

Neidhartn¢ mÀris bajba' van,
nyakÀn az ostrom ¢s roham.
Herceg¡nk holnap b¢veszi!
Addig is csÂkot k¡ld neki.
Nagy kutyalagzi k¢sz¡l itt!

G¹BEFINGI Engem ugyancsak felvidÁt,
hogy Neidharton, ki oly mer¢sz,
hogy fog ki egy kis jÂzan ¢sz.
Ha meg d¡h¢re gondolok,
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hÀt m¢g a k´nnyem is csorog!
A f¢lt¢kenys¢g tud csak ´lni!
Gyer¡nk, szomsz¢dok, fr¡st´k´lni!

A parasztok elmennek. Neidhart j´n

NEIDHART A herceg hozzÀm is bet¢r.
JÂl tudom ¢n, hogy mit rem¢l,
ûkelme hÁrhedett lator.
De itt a spÀjzba nem hatol!
El¢g jÂl v¢di azt a csel,
hogy nyitni ordÁtozva kell.
De ha az ¢sz Ágy Âvja mÀr,
m¢rt ne legyen rajt' dupla zÀr?
M¢rt ne kelthetn¢k oly hitet,
hogy a vend¢g Ãr f¢ls¡ket?
Ha fennhangon szÂl pÀrom is,
aligha lesz a szÂ hamis!
Nincs a vilÀgon oly pecs¢t,
mely Ágy ûrizn¢ nûm becs¢t!

F¢mia, Neidhart feles¢ge j´n be

F¢miÀm, menj, riaszd a hÀzat,
mert ma nÀlunk lesz nagyvadÀszat,
s a herceg kast¢lyunkba szÀll!
Telj¢k meg Ãri mÂd a tÀl,
s a szÀllÀs is finom legyen!

F°MIA DrÀga f¢rjuram, szÁvesen!
Azt mondogatjÀk rÂla, sz¢p,
fiatal, kedves ¢s der¢k.
íg¢rem, mindent megteszek,
hogy itt marasszam, mÁg lehet.
Csak tudnÀm, mit kell mondanom!

NEIDHART Mondd, amit ¢rzel, angyalom! ä
Csak egy a fû: hogy hangosan! ä
F¢ls¡ket Ãr az ¢n uram.
Tudod, pÀr ¢vvel ezelûtt,
a lova levetette ût.
AzÂta nagyothall szeg¢ny.

F°MIA Istenem, hogy sajnÀlom ¢n!
Mily jÂ is tudnom, mit tegyek! ä
KiÀltok majd, hogy ¢rtse meg.

NEIDHART Hallottad ezt? A k¡rt rivallt,
a herceg mÀris erre tart!
Egy pillanat ¢s itt terem.
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Menj majd el¢be kedvesen!
El ne feledd: csak hangosan!
°n kint lesem, a kapuban. (Kimegy)

J´n a Herceg, az asszony el¢be jÀrul. A Herceg Àt´leli, ¢s hangos szavakkal k´sz´nti ût

HERCEG ºdv, sz¢ps¢ges sz¢p öri h´lgy!
F°MIA KiÀlt, Fels¢g, a domb, a v´lgy,

oly nagy a megtiszteltet¢s!
HERCEG örnûmre minden szÂ kev¢s.

Befogad minket ¢jszakÀra?
F°MIA HÀzunk parancsÀt lesi, vÀrja.

Ha tetszik itt idûznie,
tiszteljen minket meg vele!

HERCEG ñh, mily ´r´m, hogy lÀthatom!
JÂ hire terjed szÀrnyakon. ä
Ausztria legszebb h´lgye ´n!

F°MIA Fels¢g, a bÂkot k´sz´n´m.
Fels¢gedrûl is van rege:
hogy a hercegek hercege!
Hogyne fogadnÀnk ´r´mest?

HERCEG örnûm, fogadja tûlem ezt!
Hordja e gyürüt kedvem¢rt,
s ha majd fel´tlik, mit meg¢lt,
gondoljon olykor ¢nreÀm!

F°MIA Fels¢ges ör, ez igazÀn
legfûbb erekly¢m lesz nekem!

BOLOND UracskÀm, ez itt zÀrt terem. ä
Mit ordibÀlsz, mint szÀjkovÀcs,
¡stfoltozÂ vagy r¢szeg Àcs;
kanÀsz, ha kanja elbitangolt,
ker¢k, min zsÁr egy ¢ve nem volt?
Elmehetn¢l Ágy hÀzalÂnak,
zeiselmaueri vad tahÂnak.
Otthon az¢rt ezt nem teszed.
Itt m¢rt? Elment az ¢p eszed?
No, ha Ãrnûmnek megsugom,
lesz mit hallgatnod, lesz bizony!

HERCEG Jancsim, ha ezt most rÀm hagyod,
Ãj f¡tyk´st kapsz, Ãj sityakot.

Neidhart j´n be

NEIDHART Fels¢g, az asztal k¢szen Àll,
rajta megannyi teli tÀl.



Van jÂ borunk is ¢jszakÀra:
attÂl lesz m¢g puhÀbb az Àgya.

BOLOND Menj csak, igyeksz¡nk mind utÀnad,
mardos az ¢hs¢g, mint vadÀllat.
SzÂlj a szakÀcsnak, ¢g a hÀz:
Ágy az elûtÀnc elcsigÀz!
HÃsz zsemle, f¢l pint bor legyen
tÀncban a nûcsk¢m, partnerem!

Mindannyian kimennek. Neidhart j´n be, ¢s magÀban besz¢l

NEIDHART A herceg szinte lila mÀr,
olyan jÂl mük´dik a zÀr.
MondanÀ û, mi titka van,
de hogy tehetn¢ hangosan?
Nincsenek titkok, nincs gyanÃ:
itt az eg¢sz hÀz f¡ltanÃ.
Megyek, a gazda ¢n vagyok,
ûrz´m a jÂ hangulatot! (Kimegy)

A Bolond j´n be

BOLOND UracskÀm vadat ¢s halat fal,
¢s Ãgy ordÁt, hogy reng az asztal.
BolonddÀ vÀlt az ¢n uram,
bolondabbÀ, mint jÂmagam.
Ha esze tokja Ágy marad, hÀt
vehet ¢nnekem cs´rgûs sapkÀt,
magÀnak kell, hogy feltegye.
S ki lesz a vesztes? ä °n, ugye! (Kimegy)

A Herceg j´n be, ¢s magÀban besz¢l

HERCEG HiÀba bÁztam sz¢p kalandban,
nyilacskÀm mind, mind visszapattan.
°n ordibÀlok, û ¡v´lt,
rajtunk r´h´g, kit hord a f´ld!
Ideje lesz mÀr helyrej´nn´m,
s NeidharttÂl sz¢pen elk´sz´nn´m;
itt hagynom ût ¢s asszonyÀt,
Ausztria-sz¢pe F¢miÀt.
Van Ãgy, hogy kÀrba v¢sz a harcunk,
m¢rt marcangolnÀnk ¢rte arcunk?
Nincs jobb mulatsÀg, mint kudarcunk!

Mindenki sorban tÀvozik. A Bolond j´n be, ¢s ´sszegzi a tanulsÀgot
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BOLOND Neidhart nej¢vel f¢rje hÀlt!
Ha volna itt, ki mÀsra vÀrt,
szelÁdebb szÂra s tettre tÀn,
bocsÀssa meg, az ¢n hibÀm.
De hÀt ki bolond vagy paraszt,
nem kell az¢rt m¢g ¡tni azt.
Mondja, mit lÀt, az esztelen,
nem fesztelen, csak meztelen.
Farsangkor, persze, mÀs dukÀl,
de jÀt¢kunknak v¢ge mÀr.
àJ´vûre tÀn majd jÂt mondhatszÊ
ä biztatja jÂmagÀt Hans Sachs.

A fordÁtÂ utÂmottÂja àaz RomhÀnyi nÂtÀjÀraÊ

BOLOND Van ´n´k k´zt, ki f¢ls¡ket?
Nincs? ä Akkor eln¢z¢s¡ket!

KroÂ Gy´rgy

BAYREUTH, 1994

Wagner zen¢s szÁnhÀzi müveiben ä eltekintve a XVIII. szÀzadi francia zen¢s szÁnpad-
tÂl ¢s az 1820 k´r¡li n¢met romantikus operÀtÂl ´r´k´lt pantomimikus szimfonikus
tablÂk tÁpusÀtÂl ä semmivel sem szorosabb, szervesebb sz´veg, szÁnpad ¢s zene kap-
csolata, mint Mozart, Verdi vagy Muszorgszkij operÀiban. Sz´vegÁrÂ ¢s zeneszerzû
perszonÀluniÂja, Wagner kiv¢telesen erûteljes szÁn¢szi tehets¢ge ¢s szÁnhÀz-, szÁnpad-
ismerete ¢rdemben semmit sem mÂdosÁt ezen a t¢nyen. Hogyan egyeztethetû ´ssze
ez a v¢lem¢ny a Gesamtkunstwerk fogalmÀval, amely a Wagner-apolog¢tÀk mai hasz-
nÀlatÀban sz´veg, szÁnpad, zene egyed¡lÀllÂan szoros, organikus kapcsolatÀra utal?

A Gesamtkunstwerk fogalmÀt Wagner ¢let¢ben k¢tszer hasznÀlta. Egyszer 1849 jÃ-
liusÀban A MþV°SZET °S A FORRADALOM lapjain, az antik drÀma hanyatlÀsÀval kap-
csolatban (àMint ahogy a k´z´ss¢gi szellem ezer egoisztikus irÀnyzatra hasadt sz¢t, feloldÂdott
mint nagy ´sszmüv¢szeti alkotÀs a trag¢dia is azokban a müv¢szi alkotÂr¢szekben, amelyeknek a
foglalata voltÊ), majd n¢hÀny hÂnappal k¢sûbb a Feuerbachnak ajÀnlott A J¹Vý MþAL-

KOTçSA cÁmü ÁrÀsÀban, amikor a j´vû k´ltûj¢nek feladatak¢nt jel´lte meg, hogy az a
cselekv¢nynek rendelje alÀ a hÀrom testv¢rmüv¢szetet, a zen¢t, a nyelvet ¢s a tÀncot.
A Gesamtkunstwerk fogalma ebben a fejteget¢sben egyr¢szt ¢ppÃgy jelenti a müv¢-
szetek egy¡ttmük´d¢s¢t, mint a k´zremük´dûk kollektÁvÀjÀt vagy minden müv¢sz
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sz´vets¢g¢t (Genossenschaft) ä ebben àa cselekv¢ny müv¢szi reprodukÀlÀsÀt c¢lzÂ szenved¢-
lyes t´rekv¢s¢benÊ a szÁn¢sz is k´ltû lesz. MÀsr¢szt utÂpisztikus jellegü, amennyiben Àltala
a k´z´ss¢gi gondolkodÀs zsenij¢re c¢loz, aki majd megteremti a j´vû müalkotÀsÀt (Ge-
samtkunstwerk der Zukunft). Ha ezekben az ´sszef¡gg¢sekben olvassuk, a Gesamt-
kunstwerk fogalmÀbÂl nem k´vetkezik a zene, sz´veg, szÁnpad viszonyÀnak semmif¢le
Ãj eszt¢tikai vagy dramaturgiai k´vetelm¢nye.

A probl¢mÀval kapcsolatban gyakran id¢zett, de ugyancsak f¢lre¢rtett, f¢lremagya-
rÀzott fogalom, a zenedrÀma a müfajjel´l¢ssel kapcsolatos. A Musikdrama kifejez¢st
a Sturm und Drang egyik jeles k¢pviselûje, Theodor Mundt hasznÀlta 1833-ban, KRI-

TISCHE W®LDER (KRITIKAI BERKEK) cÁmü müv¢ben, m¢ghozzÀ a hagyomÀnyos ope-
ramüfaj szinonimÀjak¢nt. Wagner hÁvei ¢s ellenfelei ezzel szemben Wagner LOHENG-

RIN utÀni müveinek müfajmegjel´l¢s¢re hasznÀltÀk, annak ellen¢re, hogy Wagner
nyomat¢kosan tiltakozott a szerinte minden ¢rtelmet n¢lk¡l´zû terminus ellen (A àZE-

NEDRçMAÊ ELNEVEZ°SRýL, 1872), s hogy elker¡lje a zavart, 1852 ¢s 1882 k´z´tt Árott
operÀinak müfajÀt a B¡hnenfestspiel, illetve a PARSIFAL eset¢ben a B¡hnenweihfest-
spiel szÂval jel´lte. A zenedrÀma szÂ ma az analÁzisekben egyes zen¢s szÁnpadi alkotÀ-
sok eset¢ben a teljes tematikus-motivikus ÀtkomponÀltsÀg t¢ny¢re vonatkozik, ¢s hasz-
nÀlata nem perd´ntû a szÁnpadi, a sz´vegi, a zenei kifejez¢s elsûbbs¢ge k´r¡l folyÂ
vitÀban.

AmiÂta a II. vilÀghÀborÃ utÀn Wagner unokÀi Ãj elûadÂi stÁlust kezdem¢nyeztek a
folyamatos Wagner-tradÁciÂ s a müh´z valÂ teljes ¢s felt¢tlen hüs¢g fellegvÀrÀban,
Bayreuthban, amely mint ¢pÁt¢szeti l¢tesÁtm¢ny, mint a szerzû tervei szerint megva-
lÂsult szÁnhÀz is ä akusztikÀjÀval, jÀt¢kt¢r ¢s n¢zût¢r k´zvetlen kapcsolatÀval s a benne
akkor mind´ssze nyolcvan ¢vvel korÀbban a szerzû Àltal betanÁtott, ellenûrz´tt elsû
elûadÀsok eml¢k¢vel egy¡tt ä a vilÀg szÀmÀra az autentikus, mondhatni a àletzter
HandÊ akaratÀt is magÀban foglalÂ Wagner-interpretÀciÂ let¢tem¢nyese volt, szaka-
datlanul folyik a vita a lÀtvÀny, a szÁnpad szerep¢rûl, funkciÂjÀrÂl, ¢rtelm¢rûl, jelen-
t¢s¢rûl Wagner eszt¢tikÀjÀban ¢s dramaturgiÀjÀban. Az, amiben minden felk¢sz¡lt
hozzÀszÂlÂ egyet¢rt, Wagnernak az a m¢rt¢kadÂ akarata, t´bbsz´r megfogalmazott
meggyûzûd¢se, hogy müvei az antik g´r´g szÁnhÀz, az antik g´r´g trag¢dia ¢rtelm¢-
ben szÁnpadi alkotÀsok, mutatis mutandis azt mondhatnÀnk, hogy nem k´nyvdrÀmÀk
¢s nem rÀdiÂ- vagy hanglemezoperÀk, tehÀt hatÀsuk kizÀrÂlag a szÁnpadrÂl ¢rv¢nye-
s¡l, a k´z´ns¢ggel valÂ talÀlkozÀsuk csak àvon der B¡hne herabÊ j´het l¢tre. Interp-
retÀciÂ tÀrgya lett azonban, hogy mit ¢rtett Wagner a szÁnpad fogalmÀn. A vizuÀlis
elem mibenl¢te ugyanis a legkev¢sb¢ k´r¡ljÀrt, v¢giggondolt, meghatÀrozott eleme a
Wort-Ton-Drama müfajeszt¢tikÀjÀnak ¢s dramaturgiÀjÀnak. Sz´veg, zene ¢s szÁnpad
sz´vets¢ge, ´tv´zete, egyes¡l¢se mÀs-mÀs ¢rtelmü lehet ¢s mÀs-mÀs hierarchiÀra utal
Wagner k¡l´nb´zû ÁrÀsaiban.

Az OPERA °S DRçMA szerzûje 1851-ben azt vallja, hogy a zene, amelynek funkciÂja,
hogy a k´ltûi szÀnd¢kot az ¢rzelmek szÀmÀra megjelenÁtse, ¢s hogy felvÀzolja a lÀthatÂ
szcenikai ¢s gesztikus akciÂ k´rvonalÀt ä ebben a kompozÁciÂtechnikai ¢rtelemben ä,
a drÀma megvalÂsÁtÀsÀnak eszk´ze. K´vetkez¢sk¢ppen a drÀma szÂt itt a fogalom mimikai,
szcenikai ¢rtelm¢ben hasznÀlja, a drÀma l¢nyeg¢t a valÂsÀgos, lÀthatÂan cselekvû em-
berben ismeri fel, a drÀma szÂ helyett ebben a jelent¢sben ¢l Wagner nemegyszer a
Handlung (cselekv¢ny) kifejez¢ssel. HÀrom ¢vvel k¢sûbb, mint ÀltalÀban v¢lik, Scho-
penhauer A VILçG MINT AKARAT °S K°PZET cÁmü müv¢nek hatÀsÀra, Wagner a zen¢t
nevezi meg, mint a drÀma szubsztanciÀjÀt, ennek megfelelûen a cselekv¢ny, a folyamat
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belsû oldala a zene, az fejezi ki a l¢nyeget, a szÁnpad ezt csak lÀthatÂ megjelen¢shez
segÁti. A zene ebben az ́ sszef¡gg¢sben Wagner szÀmÀra eszt¢tikai, metafizikai jellegü:
mint az anya´l ¢ppen azt az àÀhÁtatotÊ sz¡li meg, amely a reÀlis lÀtvÀny jelentûs¢g¢t
lefokozva a k¡lsû megjelenÁt¢s helyett a belsû lÀtomÀs fokÀn k¢pes megvalÂsÁtani a
k´ltûi szÀnd¢kot, azaz a drÀmÀt. A Liszt szimfonikus k´ltem¢nyeirûl Árott 1857-es ta-
nulmÀnyÀban ism¢t azt hangsÃlyozza, hogy a zen¢nek, ahhoz, hogy l¢trej´jj´n, tehÀt
a kompozÁciÂtechnikai ¢rtelm¢ben vett zen¢nek formÀlÂ motÁvumra van sz¡ks¢ge, s
ez a Formmotiv nem lehet mÀs, mint a szÂ (a nyelv) vagy a mimikus, szÁnpadi megje-
lenÁt¢s. Az 1870-es Beethoven-tanulmÀny ÁrÂja ugyanebben a szellemben arrÂl ¢rte-
kezik, hogy a voltak¢ppeni müv¢sz a szÁnpadi megjelenÁtû, azaz a szÁn¢sz; az û szÀmÀra
ad anyagot a k´ltû ¢s a zen¢sz, hogy annak segÁts¢g¢vel tegye lÀthatÂvÀ ¢s Àt¢rezhetûv¢
a valÂsÀgos emberek drÀmÀjÀt. çm ugyanekkor azt is ÀllÁtja Wagner, hogy a szÁnpadi
cselekv¢ny legbensûbb l¢nyeg¢t a zene oly k´zvetlen ¢rthetûs¢ggel mondja ki, hogy
mihelyt teljesen megtel¡nk a zen¢vel, noha lÀtÂk¢pess¢g¡nk a cselekv¢ny ¢rz¢kel¢-
s¢re kev¢sb¢ intenzÁv, a l¢nyeget v¢g¡l is, an¢lk¡l, hogy lÀtnÀnk, meg¢rtj¡k. V¢g¡l
1872-ben a müveire ragasztott zenedrÀma müfajmegjel´l¢s ellen tiltakozÂ ÁrÀsÀban
(A àZENEDRçMAÊ ELNEVEZ°SRýL) ebben az utÂbbi ¢rtelemben fogalmazza meg a hÁ-
ress¢ vÀlt formulÀt, miszerint az û drÀmÀi nem egyebek, mint a zene lÀthatÂvÀ lett
tettei (àersichtlich gewordene Taten der MusikÊ), s ez nemigen ¢rthetû mÀsk¢pp, mint a
zene meghatÀrozÂ szerep¢nek deklarÀlÀsak¢nt.

A szÂt, a nyelvet, a sz´veget a maga konkr¢tsÀgÀban Wagner sohasem tartotta a
àzenedrÀmaÊ l¢nyeg¢nek, annÀl inkÀbb hangsÃlyozta az Àltala hordozott gondolat je-
lentûs¢g¢t, amely viszont, szerinte, az ¢rzelmek Àltal vÀlik megfoghatÂvÀ, amÁg azokat
a zene ¢s a szÁnpad àmozgatjaÊ. A Wagnern¢l t´bbsz´r olvashatÂ Worttonsprache kife-
jez¢s ¢rtelm¢t is leginkÀbb akkor ragadhatjuk meg, amikor a mozdulatok kimondha-
tatlan nyelv¢vel azonosÁtjuk. így hasznÀlja az OPERA °S DRçMA szerzûje, amikor arrÂl
Ár, hogy a zenekar a cselekv¢ny drÀmai mozdulatait fejezi ki. BizonyossÀgot azonban
mindebbûl csak abban a tekintetben nyer¡nk, hogy a drÀma szcenikai vet¡lete vagy
r¢tege hangsÃlyosan magÀban foglalja a gesztusokat is, s hogy a zenekar ¢s a szÁnpad
´sszef¡gg¢s¢nek is ez a legfontosabb mozzanata, lÀncszeme. A Wort-Ton-Drama szÂ-
´sszet¢tel harmadik tagja, a szÁnpadi cselekv¢ny az elûzûek ¢rtelm¢ben ä kib¢kÁtve,
interpretÀlva a k¢tf¢le zenefogalmat, mondhatjuk, hogy ä egyszerre sz¡letik a zen¢vel,
a kettû egymÀssal terhes. így lehets¢ges, hogy mint a zeneszerzûnek a TRISZTçN °S

IZOLDA befejez¢se utÀni esztendûben Árott A J¹Vý ZEN°JE cÁmü essz¢je tanÃsÁtja, Wag-
ner a Handlung fogalmÀt nemcsak a lÀtvÀny, a cselekv¢ny, a szÁnpadi gesztus k´r¢ben
¢rtelmezte, hanem beletartozÂnak ¢rezte a lelki motivÀltsÀg, a lelki folyamatok kife-
jez¢s¢t is.

Nem kev¢sb¢ zavarbaejtûen k¡l´nb´zû lehetûs¢geket kÁnÀl a vÀlasz, ha a müfajesz-
t¢tika m¢ly vizeirûl a filolÂgia szÀrazf´ldje fel¢ indulva azt a k¢rd¢st tessz¡k fel ma-
gunknak, mennyiben szerves tartoz¢ka a mü textusÀnak a partitÃrÀba Árott s a szÁn-
padi megjelenÁt¢sre vonatkozÂ szerzûi utasÁtÀs. L¢nyeges vagy jÀrul¢kos r¢sze-e a mü-
nek? BonyolÁtja a k¢rd¢st, hogy a àrendezû WagnerÊ keze nyoma nem korlÀtozÂdik
az ¢letmü elsû fel¢bûl szÀrmazÂ partitÃrÀkra. A zen¢t ¢s a mimikÀt, a szÁnpadi mozgÀst
¢s a l¢lek gesztusait nemcsak A BOLYGñ HOLLANDI ¢s a TANNH®USER szerzûje kezeli
ä kottak¢nt ¢s szÁnpadi utasÁtÀsk¢nt egyarÀnt ä mint elvÀlaszthatatlan egys¢get, hanem
A WALKºR ¢s A NºRNBERGI MESTERDALNOKOK alkotÂja is. Csakhogy a francia melo-
drÀma ¢s a n¢met romantikus opera pantomimhoz kapcsolÂdÂ àleÁrÂÊ zenekari t¢tel-
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tÁpusainak jelenl¢te az Auber-, Hal¢vy- ¢s Weber-mintÀkon nevelkedett fiatal Wagner
operÀiban a rÀjuk vonatkozÂ szerzûi szÁnpadi utasÁtÀsokkal egy¡tt a textusnak a hang-
magassÀghoz ¢s idûtartamhoz hasonlÂan szÂ szerint veendû szerves r¢sze; sût felt¢te-
lezhetûen nemcsak a pantomimikus szakaszokra, hanem a hanghordozÀsra, a szÁnpa-
di gesztusokra is gondol a zeneszerzû, amikor A SZíN°SZEKRýL °S °NEKESEKRýL szÂlÂ
1872-es ¢rtekez¢s¢ben a TANNH®USER-re ¢s A MESTERDALNOKOK-ra egyk¢nt vonat-
koztatva egy¢rtelmüen kijelenti, hogy egy t´k¢letes drÀmai elûadÀs szÀmÀra a parti-
tÃra technikailag r´gzÁtett modellk¢nt szolgÀl, vagyis, mint Dahlhaus ¢rtelmezi: a par-
titÃra a mimikus improvizÀciÂt textusk¢nt integrÀlja a mübe. M¢gis A NIBELUNG GYþ-

RþJ°-tûl kezdve a szÁnpad, a Handlung vizuÀlis megjelenÁt¢se Wagner szÀmÀra mind-
inkÀbb a lelki t´rt¢n¢sek, a belsû motivÀciÂk ¢s ´sszef¡gg¢sek, mondhatni a gondola-
tok vÁziÂjÀt jelenti. Elsûsorban müveinek konkr¢t szÁnpadi elûadÀsaival kapcsolatos,
nemegyszer kiÀbrÀndult nyilatkozatai utalnak a szerzûi szÀnd¢knak ilyen term¢szetü
´ninterpretÀciÂjÀra. àEgy tÃl realisztikus megjelenÁt¢s elvenn¢ a fûjelenet intimitÀsÀtÊ, Árja a
TRISZTçN °S IZOLDA elsû felvonÀsÀval kapcsolatban Eduard Devrientnek, aki az opera
1861-es, Karlsruh¢ban tervezett elûadÀsÀnak elûk¢sz¡lete idej¢n azon tünûd´tt, ho-
gyan ÀbrÀzolja a tengert ¢s a hajÂt. A RING bayreuthi bemutatÂja elûtt àa valÂban mü-
v¢szi fantÀzia mük´d¢s¢rûl ¢s ennek Ãj stÁlust teremtû lehetûs¢geirûlÊ Àlmodozott, s hogy ezt
az Ãjat mennyire nem egy illÃziÂszÁnpad ¢rtelm¢ben gondolta, azt a jelmeztervezû
Doepler professzornak mondott szavai tanÃsÁtjÀk: àitt minden tapasztalattÂl tÀvol esû kul-
tÃrkorszakbÂl valÂ, teljesen szem¢lyes folyamatokrÂl van szÂ, ami tÀg teret enged a szellemdÃs
kompilÀciÂnak ¢s a szabad fantÀziÀnakÊ. Tudjuk, hogy haraggal fogadta a hÁrt, amely sze-
rint A WALKºR tüzvarÀzsjelenet¢t a Bayreuthban csak jelzett lÀtvÀny helyett valame-
lyik operaszÁnpadon reÀlis effektusk¢nt ÀllÁtottÀk szÁnpadra. DekoratÁv dÁszletek, szÁn-
padi hatÀsok helyett arra vigyÀzott, hogy a szÁnpadk¢p àhallgatÂ hÀtt¢rk¢nt, csendes k´r-
nyezetk¢ntÊ jÀtsszon egy¡tt a drÀma t´bbi elem¢vel, legyen minden pillanatban egy¡tt-
mük´dû alapeleme az elûadÀsnak, s a fest¢szet ¢s a vilÀgÁtÀs funkciÂjÀt abban lÀtta,
hogy a szÁnpadi ¢let szerves t¢nyezûjek¢nt az eg¢szet ÀtszellemÁtse, Àlomk¢pp¢, Àlom-
ban lÀtott ¢lett¢ (àZu einem TraumlebenÊ) tegye. Nem Kaulbach, hanem Genelli volt az
eszm¢nye, fejtegeti a Wagner-filolÂgus, Westernhagen, vagyis nem a szÁnhÀzi realiz-
mus, hanem egyfajta k´ltûi idealizmus alapjÀn gondolt müvei szÁnpadÀra. AbbÂl,
ahogy a FAUST szÁnhÀzi elûadÀsÀnak lehetûs¢g¢rûl besz¢l, kider¡l, milyen fontosnak
tartotta a szÁnpadi alap egyszerüs¢g¢t, a modern technika felhasznÀlÀsÀt, ¢s, fûk¢nt,
mennyire szÀmÁtott àa n¢zû tev¢keny k¢pzelûerej¢reÊ azon az Ãton, amelyen Goethe vezeti
hûs¢t à¢gen, f´ld´n, poklon ÀtÊ. Wagner mindenfajta szÁnpadi lÀtvÀnyt a zen¢sz szem-
¡veg¢n kereszt¡l ¢szlelt, szÀmÀra nem a naturÀlis valÂsÀg, hanem soha meg nem ¢lt
dolgok àigaz ÀlmaÊ volt a l¢tezû. S amikor a PARSIFAL mÀsodik felvonÀsÀnak Kundry-
jelenet¢t k¢szÁtette elû, el¢gedetlens¢g¢ben Ágy fakadt ki: àmindenekelûtt a koszt¡m- ¢s
smink-gondolkodÀsmÂdtÂl iszonyodom. S ha arra gondolok, hogy az olyan figurÀkat, mint
Kundry, be kell bugyolÀlni, azonnal eszembe jutnak az undorÁtÂ müv¢szfesztivÀlok ¢s az, hogy
miutÀn l¢trehoztam a lÀthatatlan zenekart, ki kellene talÀlnom a lÀthatatlan szÁnhÀzat isÊ.

A szavakban rejtûzû gondolat ÀbrÀzolÀsa az egyik lehetûs¢g a àpartitÃrÀba kompo-
nÀltÊ, esetleg ott szerzûi szÁnpadi utasÁtÀsk¢nt is megjelenû lÀtvÀny modern, m¢gis
Wagner szellem¢ben t´rt¢nû interpretÀlÀsÀra. A mÀsik, ha elûbbi gondolatmenet¡nk
nem ´nk¢nyes olvasata a zeneszerzû àk´ltûi szÀnd¢kÀnakÊ, a lÀtomÀs megsejtet¢se,
tÃll¢pve az illÃziÂszÁnhÀz realizmusÀn a àTraumlebenÊ megteremt¢se fel¢.

*
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AmÁg mÀs vilÀghÁrü zenei fesztivÀlok nimbusza ¢s az irÀntuk megnyilvÀnulÂ ¢rdeklû-
d¢s k´z´tt az egyensÃly inogni lÀtszik, a bayreuthi Festspielhaus elûtt hajnaltÂl ¢jsza-
kÀig tart a Jegyet keresek feliratÃ papÁrtÀblÀcskÀval a k¢zben, est¢lyi ruhÀban vagy ¢ppen
r´vidnadrÀgban s¢tÀlÂk meghatÂ, k¡l´n´s k´rmenete. Jegyet, Ãgy mondjÀk, hatszor
kell rendelni, hogy a hetedik ¢vben valÂban es¢lyess¢ vÀlj¢k az ig¢nylû: mintha a nagy
t´bbs¢g A BOLYGñ HOLLANDI sorsÀt ¢ln¢ Àt: àDie Frist ist um... und abermals verstrichen
sind sieben Jahr...Ê (àA hatÀridû lejÀrt, ism¢t elmÃlt h¢t esztendû...Ê)

Bayreuth mindenekelûtt Wagner zsenij¢nek ¢s müvei minta¢rt¢küen magas szÁn-
vonalÃ elûadÀsainak k´sz´nheti hÁrnev¢t. De oda vonzza a Wagner zen¢j¢re szomjas
vÀndort az a jogos rem¢ny ¢s folyamatos tapasztalat is, hogy a z´ld dombon a hiteles
tradÁciÂ ¢s az ´r´k megÃjulÀsi k¢szs¢g kettûs forrÀsÀbÂl ihat. Akkor is Ágy van ez, ami-
kor a rendezû ¢rtelmez¢se inkÀbb ellenpontozza, mint megerûsÁti a zene igazÀt, ahogy
az idei TRISZTçN-elûadÀs p¢ldÀzta szÀmomra, Ágy van akkor is, ha az ÃjragondolÀs
egy rendezûi ¢letmü v¢gsû summÀjak¢nt voltak¢ppen a hagyomÀny hitel¢t igazolja,
mint a hetven´t ¢ves Wolfgang Wagner ¢s Sinopoli PARSIFAL-ja eset¢ben t´rt¢nt, s
akkor is, ha zenei interpretÀciÂ, lÀtvÀny ¢s rendez¢s egyarÀnt friss hallÀsbÂl, szÀrnyalÂ
k¢pzeletbûl, elfogulatlan szeml¢letbûl fakad, s Ãj mÂdon d´bbent rÀ a mü r¢gi nagy-
sÀgÀra ä mint ahogy errûl A NIBELUNG GYþRþJE Levine-, Kirchner-, Rosalie-f¢le fel-
ÃjÁtÀsa gyûz´tt meg.

Sikeresnek, sût a RING 1951 utÀni bayreuthi t´rt¢net¢ben Ãj szeml¢letet, Ãj korsza-
kot hÁrlelû interpretÀciÂnak ¢rzem ezt a produkciÂt, az ¢len James Levine zseniÀlis
karmesteri teljesÁtm¢ny¢vel, k¡l´nleges ¢rz¢kkel a wagneri hangszerel¢s ¢s a bay-
reuthi hangzÀs irÀnt, a nagy müv¢szi kifejezûerûvel rendelkezû, k¢pzeletgazdag Gud-
run M¡llerrel, müv¢sznev¢n Rosalie-val, a mindig szellemes, a vizuÀlis fantÀziÀt a
zenei k¢pzettÀrsÁtÀs menet¢be illesztû, nemegyszer csodÀlatos k´ltûi magassÀgba
emelkedû szÁnpadi lÀtvÀny megteremtûj¢vel ¢s a LevineäRosalie pÀros alkotÂk¢pes-
s¢geit hallatlan fegyelemmel ¢s figyelemmel, intelligens ¢s intenzÁv szÁn¢szvezet¢ssel,
kivÀlÂ szÁnpadi ritmus¢rz¢kkel, valamint vilÀgszÁnhÀzi kom¢diÀzÂkedvvel szolgÀlÂ Alf-
red Kirchnerrel. Ez a nem mindennapi alkotÂgÀrda hÀrom nemzed¢ket k¢pvisel:
Kirchner, az egykori szÁn¢sz, majd br¢mai, stuttgarti, bochumi, b¢csi, berlini rendezû,
a JENUFA, a KATONçK, AZ çLARCOSBçL, legÃjabban a HOVANSCSINA szÁnpadra ÀllÁtÂja
a hatvanhoz k´zeledik, Levine, aki 1982 Âta dirigÀl a Festspielhausban, s aki New
York-i RING-ciklusa r¢v¢n mÀr jÂ n¢hÀny ¢ve a tetralÂgia mai legkivÀlÂbb karmes-
ter¢nek tekinthetû, kereken ´tven¢ves, Rosalie, J¡rgen Rose tanÁtvÀnya, aki Ham-
burgban, az IDOMENEñ-ban mÀr egy¡tt dolgozott Kirchnerrel, ¢ppen negyvenesz-
tendûs.

A RING sorsÀt Bayreuthban a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀni Ãjrakezd¢stûl, 1951-tûl
1975-ig kerek negyedszÀzadon Àt a k¢t Wagner unoka, Wieland ¢s Wolfgang k¢t-k¢t
rendez¢se s az utolsÂ ciklusban Horst Stein dirigÀlÀsa hatÀrozta meg, majd nagy vÀl-
tozÀsk¢nt 1976-tÂl 1980-ig a hÁrhedt, majd hÁres Patrice Ch¢reau-f¢le rendez¢sben
jÀtszottÀk, Pierre Boulez vez¢nylet¢vel, Peduzzi szÁnpadk¢peivel. çtmeneti korszak-
nak tekinthetû Peter Hall ¢s William Dudley rendezûi, szÁnpadi koncepciÂjÀnak ¢r-
v¢nyes¡l¢se Solti Gy´rgy, majd Peter Schneider zenei irÀnyÁtÀsÀval. Az utolsÂ hat ¢v
RING-¢rtelmez¢s¢t az ¡nnepi jÀt¢kok vezetûje, Wolfgang Wagner 1988-tÂl 1993-ig be-
zÀrÂlag Harry Kupferre, a zenei irÀnyÁtÀst Daniel Barenboimra bÁzta.

Az idei Ãj produkciÂ, mint mondottam, t´bb tekintetben is korszakvÀltÂ. Elûsz´r is
az¢rt, mert a Hans Knappertsbusch- ¢s Lovro von Mata§iÔ-f¢le oroszlÀnok kihalÀsa
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Âta ä mellesleg Knappertsbusch 1958-ban dirigÀlta utoljÀra a RING-et Bayreuthban,
Mata§iÔ pedig, legalÀbbis a hÀborÃ utÀn, sohasem ä, ezeknek az ÂriÀsoknak a letün¢-
se Âta elûsz´r ker¡lt a vez¢nylûpÀlca a Festspielhausban igazÀn jelentûs ¢s a RING

vez¢nyl¢s¢re sz¡letett, ahhoz m¢ltÂ karmesterg¢niusz kez¢be. MÀsr¢szt ez a RING-
produkciÂ, tovÀbbl¢pve a bünbees¢s, a vilÀg megment¢s¢re tett kÁs¢rletek ¢s a vi-
lÀgpusztulÀs trag¢diÀjÀnak modern-mitologikus interpretÀciÂjÀtÂl, szakÁtott az utolsÂ
k¢t ¢vtized tolmÀcsolÀsÀnak ideologikus s a mÁtoszt aktualizÀlÂ, benne ¡zeneteket
felfedezû ¢s megfogalmazÂ rendezûi irÀnyzataival, s a vilÀgdrÀma mitikus nagysÀga
mellett felmutatja annak commedia umana term¢szet¢t is. A kettû egy¡tt, visszaÀllÁt-
va a Wort-Ton-Drama eredeti, a szerzûi szÀnd¢kot t¡kr´zû belsû egyensÃlyÀt, cent-
rÀlis jelentûs¢ghez juttatja a partitÃrÀt, s a zen¢be foglalt drÀmÀt ¢rv¢nyesÁti a lÀt-
vÀny ¢s az akciÂ k´zeg¢ben is, ahogy Wagner kÁvÀnta, àvon der B¡hne herabÊ. Ember-
k´zeli ¢s zenek´zeli RING ez. A rendez¢s a szÁnpadon ´nmagunkat, de nem mai,
hanem mindenkori l¢ny¡nket fedezteti fel, s a zene hihetetlen karakter- ¢s ´tletgaz-
dagsÀgÀnak, kimerÁthetetlen harmÂniai ¢s hangszerel¢si szÁnbûs¢g¢nek invenciÂjÀt
transzponÀlja a vizualitÀsba, a lÀtvÀny anyagÀnak, formÀjÀnak, szÁn¢nek szuggesztÁv
fantÀziak¢pekk¢ valÂ ÀtszellemÁt¢s¢vel, Ãjfajta k¢pi-szÁnpadi leitmotÁvumok terem-
t¢s¢vel.

A jÀt¢kt¢r, a mindenkori helyszÁn alapja a glÂbusz egy szelete, kivÀgata, a Wagner
unokÀk korongjÀnak utÂdjak¢nt enyh¢n hajlÂ g´mbfel¡let. Rajta eszm¢nyien kev¢s,
de frappÀnsan jellegzetes dÁszletelem. Egy f¡ggûleges helyzet¢bûl kimozdult giganti-
kus falÀndzsa Àll A RAJNA KINCSE mÀsodik jelenet¢nek k´z¢ppontjÀban. Hegye az ¢g
fel¢, a mindens¢g vagy egy naprendszer magjÀra irÀnyul, szinte ÀtszÃrva azt. Hatal-
mas, ¢gbe nyÃlÂ, de bel¡lrûl korhadÂ kûrisfa A WALKºR elsû felvonÀsÀnak egyetlen
dÁszlete, a feket¢re festett g´mbfel¡leten Hunding kunyhÂjÀt csupÀn a hÀtteret elzÀrÂ,
tÃldimenzionÀlt, f¢nyesen csillogÂ ¢s Ágy a Nibelheimre is eml¢keztetû vÀlasztÂ f¡g-
g´ny ¢rz¢kelteti, ez zuhan a f´ldre villÀmcsapÀsszerü hatÀssal a tavasz ¢rkez¢s¢nek
pillanatÀban. A k´vetkezû felvonÀs lÀtvÀnya a geometrikus ¢g ¢s f´ld alakzatok tÀvol-
sÀgÀt ´sszek´tû, az eg¢sz szÁnpadi elût¢ren ÀtÁvelû v¢kony, karcsÃ hÁd; Wotan a ma-
gasbÂl k´zeledik, FrickÀval f¢lÃton talÀlkozik, Br¡nnhild¢hez szÂlÂ monolÂgja k´zben
lassan az alsÂ szintre ¢r. A Walk¡r-sziklÀn egy rituÀlis k´r, egy t¢glalap alakÃ f¢mlemez
¢s egy vitorla alakÃ k¢kes pajzs biztosÁt lenyüg´zû k´rnyezetet apa ¢s lÀnya bÃcsÃjÀnak
¢s a sÀrgÀs-v´r´ses meleg f¢nyt ÀrasztÂ tüzvarÀzsnak. Korhoz nem k´tûdnek ezek a
dÁszletek. N¢ha term¢szetk¢p benyomÀsÀt keltik, n¢ha geometrikusak, mÀskor Àlom-
vagy fantÀziak¢pre eml¢keztetnek. A konkr¢t formÀk, sût tÀrgyak ´sszhatÀsa, archai-
kus ¢s modern elemek egy¡ttese kelti az absztrakciÂ, a mindenkor, mindenhol, min-
denki szÀmÀra ¢rv¢nyess¢g benyomÀsÀt. Ki lÀtott mÀr sellût, sÀrkÀnyt, ki jÀrt a Wal-
hallÀban, a Nibelheimben, k¢rdezi Rosalie. S elk¢pzel egy kozmoszt, fantÀziÀjÀban a
zene inspirÀciÂjÀra megpillantja ¢s lÀthatÂvÀ teszi a mÁtoszt. E k¢pekben a gyermek-
rajzok talÀl¢konysÀga, naivitÀsa, tisztasÀga ¢s az ¢rett müv¢szi alkotÂerû rafin¢riÀja
egyszerre nyilvÀnul meg.

A matrÂzgall¢ros, fekete-feh¢r halÀsznadrÀgba ¢s sortba bÃjt, sildes sapkÀs sellûk
egy leginkÀbb propellerhez hasonlÁthatÂ, ez¡st´sen f¢nylû forgÂ hintÀn jÀtszanak, s
ig¢zû k¢k hÀtt¢r elûtt kezdenek ki a h¡llûre eml¢keztetû, bûrpÀnc¢ljÀt hÀtizsÀkk¢nt
viselû Alberichhel. Az ÂriÀsok tÃldimenzionÀlt emberek, totemszerü sÀrga-fekete
pettyes arccal, der¢kig ¢rû fekete szalmahajjal. A nibelungok Alberich Àltal robottÀ
deformÀlt l¢nyek, mozgÂ, alumÁniumf¢nyü cs´vek. A szivÀrvÀnyhatÀst a magasbÂl
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f¡ggû t¢relvÀlasztÂ fonalakra aggatott, csodÀsan megvilÀgÁtott ¡vegprizmÀk hozzÀk
l¢tre, rajtuk kereszt¡l az istenek szem¢vel lÀtjuk a vÀr aranylÂ f¢nyszÀlakbÂl elûtünû
konstrukciÂjÀt. A walk¡r´k lovaglÀsa nyitott ajtajÃ rep¡lû szekr¢nyek liftkoreogrÀfi-
Àja. A vilÀgÁtÀs hihetetlen¡l magas szÁnvonalÃ ¢s k´ltûi indÁttatÀsÃ, a technika l¢legzet-
elÀllÁtÂ (a müszaki vezetû Gero Zimmermann, a vilÀgÁtÀs irÀnyÁtÂja Manfred Voss). A
sÀrkÀny elûsz´r k´v¡letk¢nt beleolvad a domboldalba, aztÀn a z´ld erdû sz¢l¢nek egy
darabjÀvÀ hasonul, majd mintha gerince ment¢n sz¢tnyÁlna, sz´rnyetegg¢ vÀlik, a nyÁ-
lÀs most mÀr a szÀja, v´r´sen izzik, de lehet barlang is, amelybûl Fafner halÀla utÀn
Siegfried a kincset kihozza. Ugyanebben a felvonÀsban az erdû z´ld lombkoronÀja
hol vadonszerüen sürü, hol lugasszerüen hÁvogatÂ, de legcsodÀlatosabb, amikor szÀz
meg szÀz levele ernyûk¢nt (Schirm) lebeg, neveltj¢t, Siegfriedet v¢dve. Erre rÁmel cso-
dasz¢p ́ tletk¢nt, amikor AZ ISTENEK ALKONYA kopÀr erdej¢ben Siegfried halÀla utÀn
fej¡ket lehajtva megg´rnyednek a fÀk. PÂkhÀlÂs, fekete, alaktalan l¢nyek a nornÀk,
porszÁvÂcsûre eml¢keztetû karjukkal tapogatjÀk a sors fonalÀt.

Aki A RAJNA KINCSE szÁnpadÀt n¢zi, talÀn m¢g tÃlsÀgosan tarkÀnak, rev¡szerüen
k´nnyednek ¢rzi ezt a szÁn- ¢s formagazdagsÀgot, amelynek egyes mozzanatai, p¢ldÀ-
ul Freia krinolinja, Wotan ¢gszÁnk¢k szoknyÀja elsû pillanatban egy divatbemutatÂ
atmoszf¢rÀjÀval h´kkentenek meg. çm ez a szÁn- ¢s formanyelv hallatlanul k´vet-
kezetes, jellemzi a figurÀkat, ´sszef¡gg¢st teremt k´z´tt¡k, sût a zen¢vel egy¡tt a vÀl-
tozÀst, az ¢rzelmi ¢s intellektuÀlis kibontakozÀst, az ¢rlelûd¢s folyamatÀt is jelzi àvon
der B¡hne herabÊ. Csak n¢hÀny p¢lda. A hebehurgya ifjÃ Wotan ¢gszÁnk¢kje a FrickÀval
¢s Br¡nnhild¢vel ¢nekelt Walk¡r-jelenetekben mÀr s´t¢tk¢k, s amikor nagy kalapos
vÀndork¢nt l¢p el¢nk, a szÁne fekete: mint ahogy Wotan hangszÁne is m¢ly¡l, s´t¢te-
dik a hÀrom este sorÀn. A matrÂzgall¢r a sellûk s a walk¡r´k mitolÂgiai rokonsÀgÀ-
nak jelzûje. A walk¡r´k koszt¡mj¢nek piros-feket¢je a gibichung harcosok, a Hagen-
leg¢nyek egyenruhÀjÀnak szÁn¢ben folytatÂdik. A f´ldbûl virÀgformak¢nt kiemelke-
dû Erda k¢kje a SIEGFRIED-ben, a Wotannal valÂ v¢gsû ´sszecsapÀs idej¢n mÀr ez¡s-
t´sfekete. Van ugyan a zenei karakterrel nem mindenben harmonizÀlÂ egy-k¢t vizu-
Àlis jellemz¢s is. Az ÀtlÀtszÂ abroncsszoknya àelzÀrjaÊ az utat Freia menek¡l¢s¢nek tra-
gikus ¢rtelmez¢se elûl; Gutrune narancssÀrga ´lt´zete is megt¢vesztû AZ ISTENEK AL-

KONYA elsû ¢s mÀsodik felvonÀsÀban, mert û nem csupÀn kiÀllÁtÀsi tÀrgy, eladÂ ¢s el-
adott cicababa. çm a jelz¢srendszer eg¢sze zseniÀlisan mük´dik, kifejezû, ¢rthetû, egy-
szerü ¢s sz¢p.

V¢gre! Nem ideologikusan igaz, hanem kÀprÀzatos, elragadÂ ¢s megrendÁtû, mint
a zene.

Kirchner, annak ellen¢re, hogy mind a n¢gy est¢n elviselni k¢nytelen a minden-
Àron Wagner-ellens¢g-k¢pre vÀgyÂ k´z´ns¢gr¢teg pfujolÀsÀt (n¢met¡l ezt a finomab-
ban hangzÂ Buh kiÀltÀsokkal fejezik ki), kivÀlÂan rendezte a tetralÂgiÀt. A commedia
umana szellem¢ben filmszerüen k´zel hozta az arcokat, szerepet ad a mimikÀnak ä s
ez rendkÁv¡li vÀltozÀs a szoboralakok gal¢riÀjÀra ¢p¡lt RING-interpretÀciÂk utÀn. Azt
is engedi, hogy a szereplûk aprÂbb gesztusokkal, hangulati elemekkel jÀtsszanak:
m¢ghozzÀ nemcsak a SIEGFRIED mesemüfajÀban ¢s scherzoszerü jeleneteiben, hanem
a gibichungok udvarÀban is vagy akÀr A RAJNA KINCSE istenvilÀgÀban. Donner kez¢-
ben, mik´zben Loge elbesz¢l¢s¢t hallgatja a semmivel sem kivÀlthatÂ szerelemrûl, ta-
vaszrÂl, tÀncolni kezd a kalapÀcs, ¢s a szerelmes Fasolt kedvesen megveregeti gyilkolÂ
dorongjÀval Freia hÀtsÂ fel¢t. A lÁrai mozzanatokra is ¢rz¢keny ez a szÁn¢szvezet¢s. Az
egymÀsra ismert Siegmund ¢s Sieglinde Hunding kunyhÂjÀban egymÀs mellett ¡lve
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lÂbÀlja a lÀbÀt. Amikor a f¢rfi kihÃzza az apai kardot a kûrisfÀbÂl, a nû hÀtulrÂl Àt´leli,
az ´r´ks¢g mindkettûj¡k¢. Emberi kontaktus van Fricka ¢s Wotan k´z´tt is, ¢s el-
mondhatatlan sz¢ps¢gü, amikor A WALKºR utolsÂ k¢p¢ben Wotan lÀnyÀtÂl vagy in-
kÀbb ´nmaga illÃziÂkkal teli ifjÃsÀgÀtÂl kezd bÃcsÃzni.

AnnÀl sürübb lehet a trag¢dia l¢gk´re a vilÀgdrÀma d´ntû ¢rzelmi, mondhatni fi-
lozÂfiailag is kiteljesedû csÃcspontjain. A WALKºR nagy Wotan-monolÂgjÀban egy is-
ten k´zel¢t ¢rezz¡k, a HagenäAlberich-Àlomjelenet valÂsÀggal felizzik az ¢jszakÀban,
a Br¡nnhildeäWaltraute-dialÂgus ¢rzelmi dimenziÂi a v¢gtelenbe tÀgulnak, a bün-
sz´vetkez¢s tragikus aurÀja szinte perzsel, s a v¢gsû megoldÀsra talÀlÂ Br¡nnhilde eb-
ben a rendez¢sben valÂban ´nmaga ¢s mindenki f´l¢ emelkedve àfordulÊ egy eposz
hûsnûjek¢nt az utÂkor fel¢.

Veszendûbe alig valami ment. Legfûk¢ppen a SIEGFRIED elsû felvonÀsÀban Mime
hallucinÀciÂja, a f¢lelem ultramodern zen¢j¢nek lÀttatÀsa. S k¢rd¢ses is csupÀn annyi,
hogy vajon AZ IFJö SIEGFRIED koncepciÂja (1850-ben Wagner eredetileg Ágy nevezte
a SIEGFRIED cÁmü operÀt) folytatÂdik-e AZ ISTENEK ALKONYç-ban is. Vagyis hogy az,
aki a rajnai Ãt csÂnakjÀbÂl a gibichung partra ugrik, ugyanaz a kamasz fiÃ-e m¢g,
mint aki a medv¢t kergette Mime kunyhÂjÀban? Rosalie szÁnei jelzik az eltelt idût,
Kirchner mintha karakterk¢nt ÀllandÂsÁtanÀ az ifjÃ Siegfried korjellemzûit. De ez a
k¢rd¢s mÀr ´sszef¡gg az ¢nekes szereposztÀssal is. Mert valÂszÁnüleg Wolfgang
Schmidtnek a k´z¢pfekv¢sben nem el¢gg¢ felhangdÃs hangszÁne, hangkaraktere ¢s
ÂriÀsi jÀt¢kk¢szs¢ge inspirÀlta a rendezût a n´vend¢k Siegfried figurÀjÀnak Àllan-
dÂsÁtÀsÀra. Ennek megfelelûen indul ki a vizuÀlis megformÀlÀs is egy ÂriÀs b¢bi Àb-
rÀzolÀsÀbÂl, de ennek hûsi perspektÁvÀjÀt is k¢rd¢sess¢ teszi mÀr a SIEGFRIED elsû
jelenet¢ben, hogy a besz¢dtÂnusa k¡l´n´s mÂdon hasonul a nem is oly r¢gen
m¢g Siegfriedet ¢neklû, most Mim¢t alakÁtÂ Manfred Jung orgÀnumÀhoz. A har-
madik felvonÀsban, ahol egy¢bk¢nt Kirchner rendez¢se mÀr nem artikulÀlja r¢szle-
teiben a dialÂgust, Siegfried legfeljebb egy leendû hûstenor rem¢nyeirûl tud meg-
gyûzni. Igaz, AZ ISTENEK ALKONYA elûjÀt¢kÀban mÀr nemesebb ¢s f¢nylûbb ez a tenor
hang, s amikor, a tüz´n mÀsodszor Àthaladva, Gunthert imitÀlja, megd´bbentûen
szuggesztÁv, sût a halÀl perceit bet´ltû Br¡nnhilde-eml¢k felid¢z¢sekor megejtûen lÁ-
rai. Ennek ellen¢re alkatilag ¢s meghatÀrozÂ m¢rt¢kben ezen a szÁnpadon is ifjÃ
Siegfried marad.

James Levine tempÂkarakterei az elsû perctûl az utolsÂig a mÁtosz, az elbesz¢l¢s
sz¢les mederbe Àgyazott h´mp´lyg¢s¢t ¢rz¢keltetik. Hihetetlen¡l lassÃ tempÂkat tud
szÁnnel, hangzÀssal, artikulÀciÂval, cezÃrÀkkal, intenzÁv melodikus kifejez¢ssel hosszÃ
idûn Àt fantasztikus fesz¡lts¢ggel megt´lteni. A bayreuthi akusztika ihlet¢se ez, a hely
szellem¢nek marad¢ktalan ¢rv¢nyes¡l¢se a mü ¢rdek¢ben. M´g´tte v¢gig ¢rezhetû
az ideÀlisan pontos, a zene minden ´sszetevûj¢vel, a hangok minden viszonylatÀval
elszÀmolni tudÂ, nagyÁtÂ alatti kottaolvasÀs v¢gtelen biztonsÀga ¢s teljess¢ge. Eg¢szen
Ãjszerü motivikus artikulÀciÂ, hangszÁn-hierarchia ¢s ritmikus profilkiemel¢sek r¢v¢n
Levine valÂsÀggal Ãjrafogalmaz fontos partitÃrar¢szleteket, s a Wagner-stÁlusban
ideÀlisan felv¢rtezett, pÀratlan homogeneitÀssal ¢s kifejez¢ssel rendelkezû Festspiel-
haus Orchester mindezt, nyugodtan mondhatom, hÃsz ÂrÀn Àt t´k¢letesen realizÀlja.
A zenekari let¢t szolisztikus mozzanatai egyenesen a legnagyobb zenei elûadÂmüv¢-
szek csillagos ÂrÀinak teljesÁtm¢nyeivel vetekszenek.

Az ¢nekesek kivÀlasztÀsÀban is sikeres a szÁnhÀzvezet¢s ¢s a karmester munkÀja. A
harminchat szÂlista, mai vagy j´vendû vilÀgsztÀr kivÀlÂ teljesÁtm¢nye k´z¡l csak a le-
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nyüg´zû, szuggesztÁv alakÁtÀsokat, megszem¢lyesÁt¢seket, s azokat is csak felsoro-
lÀsszerüen emlÁthetem. John Tomlinson felejthetetlen WALKºR-beli WotanjÀt ¢s
SIEGFRIED-beli csodÀlatos VÀndorÀt, Siegfried Jerusalem m¢g a Peter Schreier-f¢le
Loge eml¢k¢vel is versenyezni k¢pes briliÀns alakÁtÀsÀt, Eric Halfvarson elementÀris
Fafnerj¢t ¢s feneketlen m¢lys¢gü, s´t¢t Hagenj¢t, Ekkehard Wlaschiha emberszabÀsÃ
Alberichj¢t, a k´z¢ppontban a vilÀgt´rt¢nelmi esem¢ny kisugÀrzÀsÀt eszm¢nyien ¢rez-
tetû Àtokjelenettel, Brigitta Svend¢n titokzatos ¢s bÂdÁtÂ hangÃ ErdÀjÀt, Poul Elming
egy t´mbbûl faragott SiegmundjÀt, Deborah Polaski az emberi ¢rz¢sek minden hÃrjÀn
jÀtszani tudÂ, m¢gis fens¢ges, epikus ¢s hangban uralkodÂ Br¡nnhild¢j¢t, Falk
Struckmann fûszerepszerüen ÀthatÂ Guntherj¢t, Hanna Schwarz minden eddigi Àl-
talam hallottat fel¡lmÃlÂ, az elbesz¢l¢st helyenk¢nt mÀgiÀvÀ fokozÂ Waltraut¢jÀt, a
fenomenÀlis angoläamerikai sellûtercettet (Sarah Fryer, Jane Turner, Joyce Guyer) ¢s
a kanadaiäsv¢dälitvÀn nornahÀrmast (Brigitta Svend¢n, Violeta Urmana, Frances
Ginzer), valamint a walk¡r´k oktettj¢t. Norbert Balatsch kÂrusÀrÂl ezÃttal is csak szu-
perlatÁvuszokban lehet besz¢lni.

Bayreuth ezzel a RING-produkciÂval ¢rdemben ÃjÁtott, az eurÂpai kultÃra egyik
legnagyobb müalkotÀsÀra vetett friss f¢nyt. Az ¢n ¢lm¢nyem bizonyos tekintetben ah-
hoz a felfedez¢shez hasonlÁthatÂ, amit akkor ¢reztem, amikor elûsz´r hallottam
HaydnäMozart-zongoraszonÀtÀt fortepianÂn. S a tetralÂgia v¢g¢n, amikor a f´ldi
mÀglya t¡z¢t mÀr maga alÀ temette a vÁz, a magasban lÀthatÂvÀ vÀlt a WalhallÀt el-
pusztÁtÂ lÀngok terjedû, gomolygÂ hÀncssz´v¢tneke, s utolsÂ k¢pk¢nt, a Desz-dÃr t¢-
ma kÁs¢retek¢nt a Bayreuthba zarÀndoklÂ az ¡res jÀt¢kteret lÀtja a kozmonautÀk sze-
m¢vel k¢kes k´dben derengeni, nemcsak a vilÀg, hanem az elûadÂ-müv¢szet j´vûj¢t
illetûen is rem¢ny t´ltheti el.

BatÀr Attila

AZ IDý MINT TERVEZý

M´lker Steig, egy àjelent¢ktelenÊ utca

A M´lker Steiget v¢letlen¡l fedezz¡k fel; egy b¢csi hÀzt´mb belsû utcÀja. ötikalauzok
nem vezetnek el hozzÀ, ¢pÁt¢szeti szakk´nyvek nem jegyzik, nem szabadt¢ri mÃzeum,
Ãtja nem a àsz¢ps¢gÊ diadala, s m¢gis, v¢gigjÀrva meglepet¢ssel vessz¡k tudomÀsul,
hogy a nem àsz¢pÊ, àjelent¢ktelenÊ t¢rsorozat milyen komplex emberi rezonanciÀkat
vÀlt ki. Ez a paradoxon figyelmet ¢rdemel. Mi lehet az oka ennek a hatÀsnak?

A M´lker Steiget magÀba foglalÂ hÀzt´mb az elsû lÀtÀsra ä a HofburgbÂl kiindulÂ
Herrengasse, majd Schottengasse ÃtvonalÀn v¢gigs¢tÀlva ä a t´bbi b¢csi hÀzt´mbh´z
hasonlÂnak tünik. A s¢tÀlÂra a mÃlt szÀzadbÂl valÂ tekint¢lyes, ́ t-hat szintes b¢rhÀzak
tekintenek le. Elt¢r¢st csak a t´mb k´zep¢n¢l fedez¡nk fel, ahol egy trap¢z alakÃ t¢r
fesz¡l a hÀzak k´z¢. A trap¢z ´sszetartÂ oldalainak a v¢g¢n l¢pcsû vezet fel, lÀtszÂlag
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sehovÀ, vagy m¢gis, egy szük, felemelt udvarra, melyet magas hÀzfalak zÀrnak szoro-
san magukba. ZsÀkutcÀnak tünik. Vele szemben, lent az ¢kszerü t¢r a Schottengasse
oldalÀn kisz¢lesedik, majd sz¢tÀradva bele´mlik a tÀgas Ringstrass¢ba ¢s az ahhoz kap-
csolÂdÂ Votivkirche parkjÀba. ZsÀkutca ¢s kinyÁlÀs, a kettû kontrasztja felkelti a kÁvÀn-
csisÀgunkat.

A t´rt¢nelmi fejlûd¢s v¢letlenjei ä a hÀzt´mb k´r¡ljÀrÀsa
A Schottengasse mÀr a XII. szÀzad v¢g¢n is l¢tezett (keletkez¢se idej¢n m¢g Hoch
Strasse),1 mely a Babenbergische Stadtmauernek nevezett vÀrosfalhoz, illetve a Schot-
tentor vÀroskapuhoz (mely nev¢t a szomsz¢dos Schottenklostertûl kapta)2 vezetett. De
nemcsak az Ãtvonal ¢s a vÀrosfal volt k´z¢pkori, hanem a M´lker Steiget magÀba fog-
lalÂ hÀzt´mb is, mely a XIII. szÀzad v¢g¢re mÀr nagyr¢szt be¢p¡lt; hatÀrvonalait a
napjainkban is megl¢vûk hüen k´vetik.3 A korabeli vÀrosnak ez volt az utolsÂ hÀz-
t´mbje, melynek ¢szaki perem¢t, a mai M´lker Bastei ment¢n, a k´z¢pkori Baben-
bergische vÀrosfal k¢pezte. E vÀrosfalrÂl mÀr a t´r´k hadsereg 1529-es b¢csi ostroma
idej¢n bebizonyosodott, hogy elavult. MegerûsÁt¢s¢re az olasz reneszÀnsz tapasz-
talatainak felhasznÀlÀsÀval tizenk¢t Ãj bÀstyÀt emeltek, k´zt¡k 1535-ben a M´lker
Basteit.4

Ha utunkat a M´lker Bastei ment¢n folytatjuk, s a t´mb´t ¢szak felûl k´zelÁtj¡k
meg, a reneszÀnsz bÀstya maradvÀnyaira bukkanunk. Pillanatok alatt ¢vszÀzadokat
l¢p¡nk vissza. A mÃltra itt nemcsak a bÀstya, de k´rvonalak, a f´ldt´lt¢s meg az utca
neve ä M´lker Bastei ä is eml¢keztetnek. A t´lt¢sen rÀmpÀk, l¢pcsûk vezetnek fel a
dombra, mely egykor a f´ldvÀr r¢sze lehetett.5 Ezen a f´ldvÀron, a bÀstya f´l´tt f´ltü-
nik egy n¢hÀny szintes hÀzakbÂl ÀllÂ miniatür, dÁszes egy¡ttes; a mÃltbÂl itt felejtett
szÁnpadi t¢r. E hÀzak mainÀl is kisebb barokk elûdei XVII. szÀzadi adatok szerint
katonasÀg, vÀrosi ûrs¢g beszÀllÀsolÀsÀra szolgÀltak, a XIX. szÀzad elej¢n azonban a
vÀrosi ûrs¢ggel egy¡tt eltüntek.6 Hely¡kbe Ãjabbak, az 1800-as szÀzadfordulÂ idej¢bûl
valÂ, ma is megl¢vû polgÀrhÀzak ker¡ltek.7 E k¢t-hÀrom szintes, magas tetûs, k¢sû
barokk ¢s klasszikus ¢p¡letek k¡l´n´sen jÂl lÀthatÂk, ha a bÀstya ment¢n a Schrey-
vogelgass¢n d¢l fel¢ tovÀbb haladunk. A dÁszbe ´lt´z´tt, egymÀsra dobÀlt, emelkedû
t´megek vidÀm mesevilÀg-hangulatot keltenek. A piedesztÀlra helyezett mÃlt t¡nd´-
k´l a magasban.

E miniatür egy¡ttes m´g´tt ott tornyosulnak a XIX. szÀzad k´zep¢n ¢p¡lt nagy
t´megü b¢rhÀzak hÀtsÂ homlokzatai.8 Ezek, bÀr a t´mb tÃlsÂ oldalÀn, az utca szintj¢n
kezdûdnek, m¢gis magasabban v¢gzûdnek, mint dombra ¡ltetett aprÂ tÀrsaik. AmÁg
a kis hÀzak tetûikkel felkÃsznak a b¢rhÀzak tüzfalaira, addig a magas, sima falak a bÀs-
tyÀk Ãjkori vÀltozataik¢nt vigyÀzzÀk az alattuk meghÃzÂdÂkat. E b¢rhÀzak homlokza-
tairÂl mÀr elmaradtak az ¡de dÁszÁtûelemek; m¢rt¢ktartÂ rendj¡kkel, klasszikus jelle-
gü beosztÀsukkal, ablakrÀmÀikkal ¢s pÀrkÀnyaikkal szigorÃ vilÀgot teremtenek. De az
´sszk¢pnek nem ûk az egyetlen alkotÂi, a k¢p t´bb sÀvbÂl Àll, alul a bÀstya, fel¡l a
tüzfal, s kettej¡k k´z´tt csillognak a jÀt¢k hÀzak.

1857-ben Ferenc JÂzsef csÀszÀr elrendelte a t´bb mint hÀromszÀz ¢ve fennÀllÂ vÀrfal
lebontÀsÀt.9 Haussman p¢ldÀja ´szt´k¢lt, szabaddÀ kellett tenni az utat a b¢csi k´rÃt,
a Ringstrasse fel¢pÁt¢s¢re. A M´lker Bastei nagy r¢sze beleesett a fel¢pÁtendû Ring
ÃtvonalÀba. A bontÀsra 1861ä62 ¢s 1870ä71 k´z´tt ker¡lt sor. A bÀstya vÀros felûli
falÀnak egy r¢sze tÃl¢lte a rombolÀst, s a hÀzt´mb alkotÂeleme lett (rajta kÁv¡l m¢g
hÀrom bÀstya menek¡lt meg a teljes lebontÀstÂl).10 A Ring fel¢pÁt¢s¢vel egy idûben a
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t´mb m¢g szabadon maradt k¡lsû telkeire tovÀbbi sz¡rke, behemÂt, komor, eklektikus
b¢rhÀzak ker¡ltek (Teinfeltstrasse).11, 12 A k´r d¢len is bezÀrult, a b¢rhÀzak sora ha-
rapÂfogÂba fogta a mÃltat. Kialakult a t´mb mai, v¢gleges formÀja.

Az egymÀst k´vetû korszakok; M´lker Steig ä Àtkel¢s a hÀgÂn
A M´lker Steiget magÀba foglalÂ t´mb eredetileg k¢t r¢szbûl Àllt, s a vÀlasztÂvonalat
a mai M´lker Steig hely¢n fekvû utca hÃzta meg. Tûle d¢lre fek¡dt a nagyobbik, n¢gy-
zetes formÀjÃ M´lkerhof, ¢szakra ¢s nyugatra, a vÀr falÀnak tÀmaszkodva ¢p¡lt fel a
mÀsik, a keskeny sÀvÃ hÀzsor.13 A mÃlt szÀzadban a k¢t r¢szt egyesÁtett¢k, s ezzel a
M´lker Steig szerepet vÀltott. Ma mÀr nem vÀlasztja sz¢t a t´mb´t, inkÀbb belsû ud-
varnak tünik, mely a hÀzak k´z´tt Àtvezet a dombon. öt helyett Ãtvesztû.

A h¢t ¢vszÀzadra visszatekintû M´lker Steig ugyanÃgy magÀn hordja az egymÀst
k´vetû korszakok k¢zjegyeit, mint az ût magÀba foglalÂ t´mb eg¢sze; Ãtvonala ment¢n
k´z¢pkor, reneszÀnsz, barokk, klasszicizmus ¢s eklekticizmus mind megjelenik. A
mind´ssze ́ tszÀz lÀb hosszÃ Ãtvonalra a t´rt¢nelem eml¢keket halmozott. HasonlÂan
t´m´rÁtett a domb is ä bÀr csak hÃsz lÀb magas ä a r´vid tÀvolsÀg ¢s a hirtelen emelkedû
miatt. T´rt¢nelem ¢s topogrÀfia egy¡ttesen soroztÀk az utca vonalÀra a legk¡l´nb´-
zûbb komplex t¢rformÀkat s az utca-hÀzak l¢p¢srûl l¢p¢sre vÀltozÂ keresztmetszeti
arÀnyait. Az ÀtjÀrÂ cikcakkos, n¢gyszer is megbicsaklik, amÁg Àt¢r a tÃlsÂ oldalra. T´-
r¢spontjain egy-egy lÀmpaoszlop Àll rendezûk¢nt, mely elvÀlaszt ¢s ´sszefog. A terek
r¢szint e lÀmpaoszlopok k´r¡l, r¢szint k¢t lÀmpaoszlop k´z´tt alakultak ki. A terek
egymÀsutÀnja egyidejüleg egybefolyik ¢s megt´rik; komplex t¢rsorozat.

A szükebb ¢rtelemben vett M´lker Steig az Ãtnak a dombra emelt szakasza, mely
keleten a n¢vadÂ l¢pcsûvel, nyugaton pedig rÀmpÀval kezdûdik. D¢l felûl k´zelÁtve a
Schreyvogelgasse egyik, az utca szintj¢rûl felhajtÂ Àga a rÀmpa, melyet a bÀstyafal,
k¢sk¢nt benyÃlva, vÀlaszt le az alsÂ szakaszrÂl. A rÀmpa az utca szintj¢t k¢t elt¢rû ma-
gassÀgba helyezi; a k¢p megbillen. E k¢tszintüs¢g, felemÀssÀg a fenti szintnek stÀtust
ad. A bÀstya azonban nemcsak emel, egyben takar is; az elhajlÂ rÀmpa v¢g¢n a k¢p
inkÀbb csak sejthetû. A v¢gpontban feltünû k¢sû barokkra eml¢keztetû ¢p¡let bÀja
m¢gis felkelti a kÁvÀncsisÀgot.

A rÀmpa ment¢n, keleten a XIX. szÀzad elej¢n fel¢p¡lt, finoman tagolt emelkedû
hÀzsor csillogÀsa r¢v¢n m¢reteit messze fel¡lmÃlÂan uralkodik az utca tÃloldalÀn fek-
vû, nÀla magasabb, de sz¡rke b¢rhÀzakon. A cizellÀlt, l¢gies ¢p¡letsor felemelkedik ä
tovÀbb billen a k¢p. A bÀstya megk´zelÁthetetlens¢ge ¢s a cizellÀlt egy¡ttes vonzÀsa
k´z´tt a rÀmpa kÁnÀl megoldÀst; magabiztossÀgot ¢s izgalmat egyesÁt. A rÀmpa felsû
v¢g¢n, a platÂn az Ãt kinyÁlik, trap¢z alakÃ teret formÀlva. Fent a trap¢z sz¢ttartÂ szÀrai
hirtelen l´kik el¢nk a lÀtvÀnyt, a rÀmpa v¢g¢ben ÀllÂ copf stÁlusban ¢p¡lt Ãgynevezett
àDrei Madle HausÊ-ot.14

A platÂn, a trap¢z alakÃ pihenûn f¢l kar¢jban n¢hÀny alacsony hÀz, vidÀman ¡lnek
a bÀstya ¢s a domb tetej¢n. Len¢znek. A felemelts¢g kiv¢telezetts¢g¢t ¢lvezik. Helyze-
t¡k a magasban drÀmai. A bÀstya elûtt egy magÀnos lÀmpaoszlop Àll, lezÀrja az elsû
Ãtszakaszt. De nemcsak lezÀr, egyben szervezi is a teret: oszlop a f¢lk´rÁv k´z¢ppont-
jÀban. A f¢lk´r azonban szegmentekbûl Àll, s a hÀzak t´rt vonalai esetlegesek. A hom-
lokzatokon burjÀnzik a finom dÁszÁt¢s, r¢szletek k´tik le a figyelm¡nket, sz¢tt´rik a
k¢p. Az egy¡ttes innen nem b¡szke vÀr, inkÀbb dombszigetre sodort intimitÀs. Az ¢p¡-
letek finom cizellÀltsÀga elbÀjol, a k¢p idillikus. MaradnÀnk, de nincs hovÀ le¡lni, nincs
honnan szeml¢lni. Letelepedhetn¢nk a mellv¢dre, onnan jÂl ́ sszefoghatÂ az egy¡ttes,
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de a m¢lys¢g m´g´tte elriaszt. DrÀma ¢s idill ellent¢tes ¢lm¢nyek; marasztalnak ¢s
k¡ldenek.

A t¢ren a lÀmpaoszlop fordulÂpont, mert az Ãt der¢ksz´gben megt´rik. Szembe-
fordulva a hÀzakkal, k´z´tt¡k feltünik egy r¢s: felfedezz¡k az Ãt folytatÀsÀt. De az Ãt
vonalvezet¢se cikcakkos, s az egymÀs mell¢ dobÀlt hÀzak falai belÂgnak a k¢pbe. K¢p-
zet¡nk a t¢rs¢grûl m¢gsem csak kuszÀlt. Az Ãtszakasz minden kisz´gell¢se, beugrÀsa
esem¢ny, t´megek halmozÀsÀt, hÀztetûk meredeks¢g¢t, manzÀrdszobÀk ablakainak
vÀltozatossÀgÀt figyelj¡k. Az utca most ¡res, de k´nnyü elk¢pzelni, hogy estefel¢ a hÀ-
zakbÂl kihozott asztalok mell¢ telepednek az emberek, megter¡lnek az asztalok, s
megszÂlal a zenekar: ¢lettel telik meg a t¢r.

E t´redezett egyenesekkel hatÀrolt Ãt v¢ge megint sz¢tnyÁlik, az elûzû trap¢z alakÃ
motÁvum megism¢tlûdik. De csak az alaprajz azonos, minden mÀs t¢nyezû elt¢rû. A
macskak´ves Ãt k¢t oldalÀn a kis barokk hÀzak jÀt¢kossÀga m¢g az elûzû miliû folyta-
tÀsa, de szemben vel¡nk, az Ãt v¢g¢n, a klasszicista elemekkel tagolt ¢p¡let mÀr tere-
b¢lyes ¢s mosolytalan. Maga a befejez¢s is t´bb¢rtelmü: a trap¢z kitÀrt karja k´z´tt a
hatalmas falhÀtt¢r elûtt ¢s alatt elt´rp¡l a fÂkuszban ÀllÂ lÀmpaoszlop s mellette a pad.
Ez az oszlop nemcsak az Ãt v¢g¢nek, hanem egy Ãj hangulatÃ t¢rnek is a jelz¢se. Az
ezt megelûzû t¢r, a platÂn, m¢g idillikus volt, ez mÀr melankolikus hangulatÃ. A ma-
gÀnos lÀmpa alÀ a padra k´nnyü odak¢pzelni egy rezignÀlt ´reget, egy egymÀsba bo-
nyolÂdott pÀrt. BÀr az arÀnyok eltolÂdtak, s a hÀtt¢r megn´vekedett dimenziÂja elûtt
a k´zponti elem lÀtszÂlag zsugorodott, az arÀnytalansÀg m¢gsem nyomasztÂ. A hely
nem k¢nyszerÁti rÀ, csupÀn felajÀnlja hangulatÀt az odavetûdûnek. Ez¢rt lehet a l¢gk´r
melankolikus, inkÀbb meghitt, mint szomorÃ.

A mÀsodik lÀmpaoszloppal is lezÀrul ¢s elkezdûdik egy Ãj szakasz. Nemcsak az¢rt,
mert az Ãt kilencven fokban elfordul. FordulÂpontot jelez Àtvitt ¢rtelemben is. öjabb
trap¢z alakÃ t¢rbe l¢p¡nk ä harmadik a sorban ä, melyet minden oldalrÂl szigorÃ
b¢rhÀzak fognak be szorosan. A t¢r elhelyezked¢s¢vel is megism¢tli az elûzû kettût. A
lÀtvÀny fel¢ fordulva a t¢r oldalai ugyanÃgy sz¢ttartanak. A lÀtvÀny ezÃttal is teljesen
zÀrt: szemben vel¡nk egy b¢rhÀz hÀtsÂ homlokzata emelkedik. Az ellenperspektÁva
miatt Ãgy ¢rezz¡k, hogy a szemben fekvû fal szinte el¢nk ugrik, s megÀlljt parancsol.
A masszÁv t´mb´kkel befogott t¢r k¡rtûh´z hasonlÁt. Az elûzû arÀnytalansÀg tovÀbb
fokozÂdik, megnûtt a hÀzak magassÀga. Eltünt az emberi l¢pt¢k s a nyitottsÀg; az eget
is csak meredeken feln¢zve lÀthatjuk. A t¢rarÀny zordsÀgÀt tovÀbb erûsÁti az ¢p¡letek
puritÀn szigora. Hol van mÀr az elûbbi vidÀm burjÀnzÀs! B¢rkaszÀrnyÀk k´z¢ beszo-
rÁtott l¢gtelen udvart talÀlunk; napf¢nytelen, hüv´s, dohos teret, ahonnan a felmentû
sz¢l is kintreked. Egy b´rt´n kiv¢gz¢sre szolgÀlÂ udvara lehetne. A b¢rhÀzak t´mege
rÀnk nehezedik, bûr¡nk´n ¢rezz¡k nyomÀsÀt.

E t¢r egyetlen esem¢nye Ãjra csak egy lÀmpaoszlop, mely a M´lker Steig legmaga-
sabb pontjÀn jelzi a àcsÃcsotÊ. E tetûpont egyben a t¢rsorozat legzÀrtabbja is. Ellen-
t¢tben a megszokott k¢pzettel, ebben az esetben felemelkedve nem tÀgult a t¢r. Ez a
t¢r nem nyugvÂpont, itt senki sem andalog.

A lÀmpaoszlopot el¢rve der¡l ki: van folytatÀs. Jobbra der¢ksz´gben egy Ãjabb
fordulat, s egy szük utcafolyosÂban talÀljuk magunkat. Itt a b¢rhÀzak egymÀssal pÀr-
huzamosak, az elûzû t¢rrel egy¡tt L formÀt alkotnak. BÀr az utcafolyosÂban az arÀny-
talansÀg (magassÀg a sz¢less¢ghez k¢pest) m¢g nagyobb, a t¢r m¢gsem k¡rtû, a folyosÂ
v¢g¢n a hÀzak sora megszakad; az utca meghosszabbÁtÀsÀban feltünik a vÀros. Az L
k¢t szÀra sokban hasonlÂ, de a felhasÁtÀs miatt az utcafolyosÂ karaktere a mÀsik szÀrtÂl
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elt¢rû. A hasÁtÀs rem¢nyt nyÃjt: a nyomasztÂ t¢r v¢gleg m´g´tt¡nk. Az utcafolyosÂ
v¢g¢n Ãjra egy lÀmpaoszlop jelzi az Ãjabb fordulÂpontot. Az Ãt itt is megt´rik, de az
elûzûktûl elt¢rûen nem a vÁzszintes sÁkjÀban: az utca a l¢pcsûsoron Àt lefordul a Schot-
tengasse szintj¢re. A b¢rhÀz (M´lkerhof) ¢s tÀmfal k´z¢ beszorÁtott szük l¢pcsû hirtelen
l´ki le a jÀrÂkelût az alsÂ t¢rre, ahol a jÂl ismert b¢csi vilÀg sodrÀsa pillanatokon bel¡l
mindenkit elragad.

BÀr ÀltalÀban a l¢pcsûn valÂ lemenetel s a meg¢rkez¢s diadalmas ¢rz¢st teremt, ese-
t¡nkben a fel¡lrûl j´vûk helyzeti elûny¢bûl m¢gsem lesz diadal. A szük l¢pcsûn ke-
reszt¡l az alsÂ t¢rre inkÀbb bet¢vednek, mint leereszkednek az emberek. A hÀtsÂ be-
jÀraton Àt beengedettek zavara vesz erût a s¢tÀlÂn. Pedig az alsÂ t¢rre valÂ meg¢rkez¢s
felszabadulÀs is: a zÀrtsÀgbÂl az ¢letbe, a csendbûl a zsongÀsba, a rideg s´t¢tbûl a nap-
f¢nybe l¢ptek be. A kivÀltott ¢rz¢sek Ãjra csak ambivalensek.

A t¢rre meg¢rkezût a l¢pcsû tengely¢nek meghosszabbÁtÀsak¢nt hÀrom, egy sorban
ÀllÂ lÀmpaoszlop fogadja; hÀrom pont a mondat v¢g¢n, mely folytatÀsra utal. A t¢r
trap¢z formÀjÃ (a negyedik s egyben utolsÂ a sorban), kitÀrt szÀrnyaival kapcsolÂ-
dik B¢cs utcarendszer¢hez. A t¢r az utca kit¡reml¢se, nem ´nÀllÂ, nem intim, r¢sze
az utca forgalmÀnak. HiÀba a fÀk, padok, lÀmpaoszlopok, kovÀcsoltvas kÃt... egy ked-
ves t¢r minden kell¢ke, emberek ritkÀn ¡lnek a padokon. Annak a tudatnak k´vet-
kezt¢ben, hogy a t¢r hÀtÀban r¢s maradt, amelyen Àt l¢pcsû, domb lefolyhat, a hÀ-
gÂn Àt meg¢rkezûk szÀmÀra a t¢r nem lesz ÀllomÀs, inkÀbb ÀtjÀrÂ, melyen kereszt¡l
csatlakozhatnak a Ring s a Votivkirche parkja fel¢ vagy a belvÀros irÀnyÀba tartÂ for-
galomhoz.

HalmozÀs
A M´lker Steig eset¢ben az a kiv¢teles, hogy ilyen r´vid tÀvon, ilyen alacsony emelke-
dûn, egy t´mbbe sürÁtve a t´rt¢nelem ennyi k¡l´nb´zû karakterü t¢rformÀt hozott
l¢tre. E t¢rsorozat ¢lm¢nyhalmozÀssal jÀrt. A bÀstya drÀmÀt, a miniatür egy¡ttes idillt,
a t´megek emelkedetts¢get id¢znek. çm a sor folytatÂdik: a kontrasztos t¢r melankÂ-
liÀt, a k¡rtûszerü t¢r szorongÀst, a szük utcafolyosÂ lehangoltsÀgot kelt, majd a hasÁ-
tÀsban feltünik a vÀros lÀtk¢pe, ez ÃjbÂl rem¢nnyel t´lt el, mÁg a l¢pcsûn valÂ leeresz-
ked¢s kis bizonytalansÀggal, hogy v¢g¡l az alatta sz¢tnyÁlÂ falak felszabadulÀst hozza-
nak. Minden egyes kompozÁciÂ Ãjabb t¢rkoncepciÂt jelent, ¢s ezzel Ãj atmoszf¢rÀt te-
remt.

A terek Àltal felkÁnÀlt hangulatokat egymÀs utÀn v¢gig¢lve nemcsak vÀltÀst, hanem
fokozÀst is ¢rz¡nk. Az egymÀst k´vetû t¢rformÀkra rezonÀlva az ¢lm¢ny intenzitÀsa
fokozÂdik. A M´lker Steiget v¢gigjÀrva ez a fokozÀs akkor is igaznak tünik, ha a han-
gulat elûjelet vÀlt, ha p¢ldÀul a k¡rtût el¢rve az ´r´m visszÀjÀra fordul. BÀr a kelle-
mestûl a kellemetlenig az ¢rz¢sek fokozÀsa ellent¢tes irÀnyÃ, a jelens¢gekre valÂ re-
zonancia m¢gis erûs´dik, ¢ppen a drÀmai fesz¡lts¢g miatt. FokozÀs (a rezonancia erûs-
s¢ge) ¢s elûjelvÀltÀs (lelkesbûl a csalÂdÀsba, majd vissza a felszabadulÀs ¢rz¢s¢be), e k¢t
t¢nyezû egy¡ttesen formÀlja ¢rzelmi g´rb¢nket.

K¡l´n´s az is a M´lker Steig eset¢ben, hogy a t¢r¢lm¢nyek vÀltozÀsa, az emberben
kialakulÂ izgalom n´veked¢se az Ãt, a terep emelked¢s¢vel egy¡tt j´n l¢tre. A M´lker
Steig a rÀmpÀn s a dombon Àt egy parabola ÃtjÀt jÀrja v¢gig. De a parabola vonala
torzult, nem szimmetrikus elrendez¢sü, a csÃcspont a k´z¢pponttÂl eltolÂdott. A g´r-
be inkÀbb hasonlÁt kilûtt l´ved¢k pÀlyÀjÀhoz, mely a tetûpont el¢r¢se utÀn hirtelen
lezuhan. Ehhez hasonlÂan vÀlt az emberi rezonancia erûss¢ge is. A megtett ÃtpÀlyÀval
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pÀrhuzamosan az emberi rezonancia is fokozatosan n´vekedik, hogy a k¡rtûszerü t¢r
elhagyÀsa utÀn lelohadjon, amint a s¢tÀlÂ a l¢pcsûn Àt a t¢rre, a megszokott b¢csi ¢letbe
visszat¢r.

A terek g´rb¢je ¢s a jelens¢gekre valÂ emberi rezonancia g´rb¢je hasonlÂ, de nem
pontosan fedi egymÀst. A kellemesbûl a kellemetlen ¢rz¢sre valÂ ÀtvÀltÀs a topogrÀfiai
csÃcspont elûtt t´rt¢nik, mÁg a szorongÀsbÂl a felszabadultsÀg ¢rz¢s¢re valÂ ÀtvÀltÀs
utÀna. Ha volna olyan m¢rûeszk´z, amellyel a M´lker Steiget v¢gigjÀrÂ ember lelki
hullÀmzÀsÀt, ¢rzelmi rezonanciÀjÀt m¢rni lehetne, ¢s ha a pulzus, szÁvver¢s frekven-
ciÀjÀban k¡l´n tudnÀnk vÀlasztani azt, ami a fizikai ig¢nybev¢telbûl (az emelked¢sbûl,
a rÀmpÀn valÂ jÀrÀsbÂl) adÂdik, attÂl, amit az izgalom, az Àt¢lt ¢lm¢nyek vÀltanak ki,
akkor az utÂbbibÂl szÀrmazÂ frekvencia vagy az amplitÃdÂ nagysÀga messze tÃlszÀr-
nyalnÀ a fizikai erûfeszÁt¢sbûl adÂdÂt.

öj konfigurÀciÂ ä vissza az Ãton
Ha elhatÀrozzuk, hogy az elûbb megtett utat visszafel¢ is v¢gigjÀrjuk, akkor a lÀtvÀny
nem lesz egy visszafel¢ p´rgetett filmmel azonos. SzembetalÀlkozunk azzal, amit az
im¢nt m¢g csak a hÀtunkkal ¢szlelhett¡nk, mÀs megelûzû benyomÀsokra rakÂdnak
rÀ az Ãjabban felfogottak, ¢s ez¢rt mÀs konfigurÀciÂban halmozÂdnak vagy rombo-
lÂdnak a k¢pzetek. Az eredm¢ny egy Ãj, az elûzûktûl elt¢rû ¢lm¢nysorozat lesz, s k´-
vetkez¢sk¢ppen megvÀltozik az ¢lm¢nyek summÀja is.

A Schottengass¢bÂl kit¡remlû trap¢z alakÃ t¢r b¢rhÀzai most is ugyanolyan m¢ltÂ-
sÀgteljesek, mint elûbb, azÀltal, hogy a trap¢z ´sszetartÂ szÀrai k´z´tt B¢cs forgalmas
lÀtvÀnya helyett most falak k´z¢ szorÁtott, magÀnos l¢pcsû k¢pe bukkan elû, a t¢r han-
gulata m¢gis megvÀltozott. Most az eleven utca helyett a komor hÀzakhoz tartozik a
t¢r, zavartan hÃzÂdik meg a falak alatt. A meg¢rkez¢skor ¢rzett oldottsÀggal szemben
bezÀrva ¢rezz¡k magunkat.

Ilyen jellegzetesen sÁk vÀrosban, mint B¢cs, meglepet¢s l¢pcsûre talÀlni, s titokza-
tosnak tünik a pÂdiumra emelt ismeretlen vilÀg. A domb most rejtett, nem ¢rtj¡k,
hovÀ vezet a l¢pcsûsor. Izgalmat ¢rz¡nk, Àm egyidejüleg a falak a magasban visszatar-
tanak. A l¢pcsû mint ¢pÁtm¢ny nyilvÀnvalÂan visszafel¢ is ugyanaz, de a l¢pcsûn a f´l-
menetel a leereszked¢ssel szemben kinetikailag teljesen elt¢rû. çm fel¢rve a platÂ csa-
lÂdÀs, mi¢rt az erûfeszÁt¢s, ha nem ¢rkez¡nk meg sehovÀ? A lej´vetelkor tapasztalt
vidÀm izgalommal szemben most elbizonytalanodva szorongunk.

Fent, az utcafolyosÂban, a nagy t´megü ¢p¡letek k¢t oldalrÂl vÀltozatlanul kÁs¢r-
nek, de az Ãt v¢g¢n most a hasÁtÀs elmaradt, szemben vel¡nk, hely¢n a fal magas. ögy
tünik, egy magÀnhÀz udvarÀba t¢vedt¡nk be, zavarban vagyunk. De nemcsak a lÀt-
vÀny miatt. M´g´tt¡nk a ny¡zsg¢s, a zsongÀs mind rendre elmaradt. Itt csend van,
talÀn tÃl sok csend. Felemelkedve beles¡llyedt¡nk az egyed¡ll¢tbe. Az elûtt¡nk feltü-
nû elt¢rû szÁnterek, valamint a magunk m´g´tt hagyott k¡l´nb´zû hangulatok az elû-
jelet vÀltott kinetikai ¢lm¢nnyel egy¡tt mindent visszÀjÀra fordÁtottak.

A folyosÂrÂl a k¡rtûszerü t¢rbe fordulva az is mÀsnak tünik; ezÃttal nem lÀtszik
k¡rtûnek. BÀr a trap¢z szÀrai most ´sszetartÂk, a t¢r lÀtszatra m¢gis megnyÃlik. Elût-
t¡nk most ez a t¢r hasadt fel, s a tÀvlati pont messzebbre tolÂdott. EzÃttal szemben
vel¡nk jelenik meg a nap, f¢ny vÀltja fel az elûbbi Àrnyas utcar¢szeket. RÀadÀsul lefel¢
haladunk a lejtûn. A zÀrtsÀg, magÀny ¢s kiszolgÀltatottsÀg ¢rz¢se... mind sorra elma-
rad. Az Ãj tÀvlati k¢p, a szÁnt¢r hatÀsa, a lejt¢s... mind a megfordÁtott t¢rformÀval meg-
egyezû irÀnyba hat.
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A k¡rtût elhagyva a kontÃrok tovÀbb bomlanak, kinyÁlik a t¢r. EgymÀs utÀn tünnek
elû fokozatosan az aprÂ hÀzak homlokzatai s a tüzfalak, majd a bÀstyamellv¢d, a b¢r-
hÀzak s v¢g¡l a hÀtt¢rben a b¢csi utcak¢p. Minden elem ismerûs, de nem az ´sszk¢p.
Idej´vetelkor m¢g minden elemet a M´lker Steig tengely¢re felfüzve fogtunk fel, most
az elemek szanasz¢jjel lebegnek ä zsonglûr dobÀlhatta fel a levegûbe ä, tetûk, macska-
k´vek ¢s stÁlusok egymÀstÂl f¡ggetlen¡l ¢lnek. M¢gis, a sz¢tszÀllÂ, sz¢tt´redezett ele-
mek valahogy egymÀshoz kapcsolÂdnak. Az aprÂbb hÀzaktÂl a messzibb, nagyobb vo-
lumenekig, a sz¢tnyÁlÂ k¢pben s a feltünû b¢csi sziluettben a megnûtt dimenziÂk
´sszefogjÀk a lÀtvÀnyt.

TovÀbbl¢p¡nk az Ãton, mely elûtt¡nk àlefolyikÊ. Lefel¢ n¢z¡nk, s k´zben a lejtû
minket is lesodor. Minden jelens¢get ebben a sodrÀsban fogunk fel. A bÀstyÀhoz k´-
zelÁtve m¢gis visszafogjuk l¢pteinket, nem akarunk a mellv¢d felett Àtlend¡lni. E f¢-
kez¢s azonban test¡nk mellett a fantÀziÀnkat is visszatartja. CsalÂdottan, hogy a mÃlt
dÁszletvilÀga v¢get ¢rt, indulunk el a rÀmpÀn lefel¢. Az az ´r´m, amit a mÀsik v¢gen,
a zÀrtsÀg utÀn meg¢rkez¢s¡nkkor Àt¢lt¡nk, most elmaradt. HiÀba hasonlÂ a meg¢r-
kez¢s helye ä a megszokott b¢csi utcak¢p ä, az az elt¢rû miliû, amit a k¢t esetben ma-
gunk m´g´tt hagytunk, k¡l´nb´zû (csalÂdott vagy ´r´mteli) hangulatot teremtett.

ögy tünik, visszafel¢ a megtett Ãt tÀvolsÀga r´videbb, talÀn mert az Àt¢lt ¢lm¢nyek
szÀma cs´kkent, talÀn mert a àcsÃcsÊ el¢r¢se a l¢pcsûn Àt n¢lk¡l´zi a hosszÃ elûk¢szÁ-
t¢st, s a csÃcs utÀn a b¢csi vilÀgba valÂ visszat¢r¢s fokozatok n¢lk¡li. Az Ãt ¢rzelmileg
befejezûd´tt, mielûtt el¢rt¡nk volna a v¢g¢re; a lemenetel nagy r¢sze m¢g hÀtravan.

BÀr visszafel¢ elmaradt a folyamat sokr¢tüs¢ge, n¢hÀny, egy n¢zûpontbÂl ¢szlelt k¢p
most erûsebb ¢s gazdagabb. Ha p¢ldÀul a visszafel¢ vezetû Ãton le¡l¡nk a lÀmpaoszlop
melletti padra, s a nap meleg¢t a tÀjjal egy¡tt ¢lvezz¡k, b¢k¢sen elm¢lÀzva, szem¡nk
jobbrÂl balra vÀndorolva, volumenrûl volumenre, szÀzadokrÂl szÀzadokra ugrÀlva
gyüjtheti ´ssze a jelens¢geket. K¢pzet¡nket nem annyira a t¢r, mint fantÀziÀnk ihleti.
A szeml¢lûdû fantÀziafolyamata komponÀlja egybe ¢s r´gzÁti k¢pbe a sz¢tszÂrt je-
lens¢geket az elmaradt vÀndorlÀs sorÀn formÀlÂdÂ, folytonos percepciÂ k¢psorozata
helyett.

A megvÀltozott kinetikai ¢lm¢ny is hozzÀjÀrult az Ãj ´sszk¢p kialakÁtÀsÀhoz. MÁg a
felfel¢ vÀndorlÀs sorÀn lassan, folyamatosan em¢sztett¡k meg a lÀtnivalÂkat, fÀrado-
zÀsaink ellen¢rt¢keit, addig visszafel¢ lecsurogva, erûfeszÁt¢s n¢lk¡l, k¢szen kapjuk az
¢lm¢nyeket. A fokozatossÀg ebbûl a szempontbÂl is elmarad. HasonlÂan vÀltott a f¢ny-
¢lm¢ny is. Visszafel¢ d¢l felûl szembekapjuk a napot, mely ha nem kÀprÀztat, akkor
is szem¡nkbe vilÀgÁt. Nincs mÂdunk az ´nÀrny¢kos ¢s az Àrny¢kos megk¡l´nb´ztet¢-
s¢re, valamint az Àrnyas ¢s a megvilÀgÁtott fel¡letek ´sszevet¢s¢re. A s´t¢tbûl a f¢nybe
az Àtt¢r¢s drÀmaibb, de a k¢p ÀrnyaltsÀga elmarad.

Az oda-, majd a visszavezetû Ãt sorÀn minden t¢nyezû: mint a magunk m´g´tt ha-
gyott eml¢kek, a felfogÀs folyamata, az ¢lm¢nyvÀltÀs, az ¢lm¢nyek szÀma, az ¢lm¢nyek
idûzÁt¢se, a f¢ny¢lm¢ny ¢s mozgÀs¢lm¢ny... mind mÀsk¢pp formÀlt miliût. Mint ÀllÂ-
k¢p a mozgÂtÂl, mint drÀmai vÀltÀs a hosszÃ, fokozatos folyamattÂl, a k¢tszer megtett
Ãt ¢lm¢nye Ãgy t¢r el egymÀstÂl.

A szabÀlytalan dics¢rete
Minek k´sz´nhetû a t¢rkompozÁciÂknak ¢s a t¢rkoncepciÂknak ez a gazdagsÀga? Mitûl
e sürÁtetts¢g? Mi¢rt k¢pes egy ilyen r´vid t¢rsorozat ennyif¢le emberi rezonanciÀt ki-
vÀltani? Milyen t¢nyezûk alakÁtottÀk? Az elsû meghatÀrozÂ t¢nyezû a vÀltozÂ terep-
szint, mely ¢pÁt¢szeti bravÃrra k¢nyszerÁtette az ¢pÁtûket. Ehhez csatlakozik a t´r-



t¢nelmi t¢nyezû, mely ¢vszÀzadokon Àt halmozÂdott a vÀltozatos talajra. A M´lker
Steiget a t´rt¢nelem szesz¢lye tervezte; a M´lker Steig felhalmozott t´rt¢nelem.

A t´rt¢net dokumentÀlÀsa azonban a fennmaradt eml¢kekben hiÀnyos, a folyamat
szaggatott. BÀr a megmaradt tÃl¢lûk k¡l´nb´zû korszakokban keletkezve eljutottak a
mÀba, jelenleg m¢gsem minden periÂdus reprezentÀlt. A mÀr elbontott, sajÀt korÀban
maradandÂan befolyÀsolva a k¢sûbb ¢rkezett tÃl¢lûket, csak hatÀsÀban ¢l tovÀbb. Az
elmÃlt a mÀban lÀthatatlanul van jelen. Az egyes korszakok tÀrgyi eml¢kei egymÀs mi-
liûibe belegÀzolva nemcsak fokoztÀk, de romboltÀk is az egy¡ttes hatÀsÀt. Az ebbûl
adÂdÂ fesz¡lts¢geket az utca minden fordulÂjÀban ¢rezz¡k.

A M´lker Steig eset¢ben irtÀs ¢s tÃl¢l¢s egyformÀn formÀlta az Ãtvonalat, innen az
Ãtvonal heterog¢ns¢ge. öjkori racionalizmus itt is legyalulhatta volna utcaszintig a
t´rt¢nelmet, m¢gsem tette, hanem meghagyta a dombokat ¢s a rajta ÀllÂ hÀzakat. A
hÀzak lebontÀsÀra az¢rt sem ker¡lt sor, mert a felaprÂzott telkekre az Ãjkori b¢rhÀzak
elterjed¢se idej¢n nem volt kifizetûdû magas hÀzakat felhÃzni. Mire a nagyobb arÀnyÃ
fejleszt¢sre sor ker¡lhetett volna, mÀr k¢sû volt: a hagyomÀny k´zbeszÂlt, nem enge-
dett rombolni. így megmaradt a f´ldhÀnyÀs ¢s a domb is, nem lehetett azokat elka-
parni a hÀzak alÂl, s hasonlÂk¢ppen maradt a tÀmfal is, hogy tartsa, tÀmassza a f´ldet.
így ´r´k´lt¡k meg a M´lker Steig komplex t´rt¢neti egy¡ttes¢t.

Az Ãtvonal komplexitÀsÀt sokfajta halmozÀs okozza. HalmozÂdott a terep: a term¢-
szet eredeti egyenetlens¢geit tovÀbbi f´ldhalommal, f´ldvÀrral toldottÀk meg. öjabb
halmozÀs: a vÀltozÂ terepszintet elt¢rû volumenü ¢p¡letekkel tet¢zt¢k meg. V¢g¡l: a
halmozÀs fizikai formÀi t´rt¢neti asszociÀciÂkat is kivÀltanak, s a t´megek egymÀsra
rakÂdÀsÀnak a sorrendje ä az egymÀst k´vetû t´rt¢neti korszakok fÀzisainak megfe-
lelûen ä egyÃttal t´rt¢neti halmozÀst is jelent. Az ¢p¡letek emelked¢se egyben azok
idûrendj¢t is jelzi. A sz¡let¢s¢t tekintve jelenhez k´zelebb ÀllÂ egyre magasabban fek-
szik a t¢rben. A legr¢gibb korra, a k´z¢pkori utcaszintre (Schottengasse) ¢p¡lt rÀ az
ugyancsak k´z¢pkori vÀrosfal (Babenbergische Stadtmauer) ¢s a dombra a f´ldvÀr,
majd a reneszÀnsz korabeli bÀstya (M´lker Bastei). Ezekre hÃztÀk fel a k¢sû barokk,
a copf stÁlusÃ ¢s a klasszicista hÀzakat (Schreyvogelgasse), melyek felett feltünnek az
eklektikus b¢rhÀzak (M´lkerhof).

E hÀrmas halmozÀst kieg¢szÁti egy negyedik, a percepciÂ sorrendje. A M´lker Steig
eset¢ben az a sajÀtos, hogy a dombon Àtkelve a lÀtnivalÂk t´rt¢neti sorrendben ker¡l-
nek el¢nk. A percepciÂ sorrendje megegyezik az Ãt t´rt¢net¢vel (az alkotÀs sorrend-
j¢vel). Innen a fokozÀs: az idûbeli (t´rt¢neti ¢s percepciÀlis) vÀltozÀssal egy¡tt jÀr egy-
r¢szt az Ãt, mÀsr¢szt az ¢p¡letek t¢rbeli emelked¢se; az Ãt grafikonja az idû¢ is.

A M´lker Steig tervezûje terep ¢s t´rt¢nelem egy¡ttesen. Nem egyszeri alkotÀs,
nem egy ember agyÀban sz¡letett meg, nem egy egys¢ges koncepciÂ megvalÂsulÀsa.
A M´lker Steiget nemzed¢kek alkottÀk, toldottÀk vagy romboltÀk, elt¢rû korok ig¢nye,
Ázl¢se, preferenciÀja szerint. Egy ember, bÀrmilyen zseniÀlis is, nem lett volna k¢pes
¢vszÀzadok ellentmondÂ szempontjait ¢rv¢nyre juttatni s egymÀs ellen kijÀtszani, a
v¢letlent s az esetlegest l¢legzethez juttatni. KizÀrÂlag az ´nk¢nyes ¢s nemt´rûd´m
t´rt¢nelem, a t´rt¢nelmi korok egymÀsutÀnja k¢pes ilyen abszurd mÂdon kiegyensÃ-
lyozatlan, ellentmondÂ karakterü tereket egymÀs mell¢ rendelni.

A M´lker Steig heterog¢ns¢ge ellen¢re sem kÀosz. E t¢rsorozat annyira mÀs, mint
k´rnyezete, hogy ehhez a mÀssÀghoz k¢pest minden belsû elt¢r¢s r¢szletnek tünik.
Az Ãt mÀssÀga egyesÁt. Egys¢gess¢ teszi a M´lker Steiget intenzitÀsa is. A terek az Ãt-
vonal sorÀn olyan intenzitÀssal k¢pviselik mÀssÀgukat, hogy az intenzitÀsnak ez a foka
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az egy¡ttest jÂval a nÀla sz¡rk¢bb, egyhangÃbb k´rnyezet f´l¢ emeli. A mÀssÀg ¢s az
intenzitÀs sokkal jÀr: megh´kkentû a t´mb m¢h¢ben dombra lelni, meglepet¢s a sza-
bÀlyos utcarenden bel¡l rendetlens¢ggel talÀlkozni, bizarr az Àlmok vilÀgÀt felfedezni
a c¢lszerü huszadik szÀzadban. Nem a àsz¢ps¢gÊ, valami mÀs, a terek egy¢ni hangu-
latai fogjÀk meg fantÀziÀnkat.
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RÀba Gy´rgy

A KISFIö

çll k¡sz´b´m elûtt
rem¢nykedûn tudatlan
nÀla lelkesedûbb
nincsen hogy befogadjam

T¡relmetlenkedik
vÀrt vend¢gesked¢se
csontjÀba hÁreit
majd a bûr¢re v¢sse

SÂvÀrgÀsa min¢l
t´bb vÀlik itt valÂra
uzsorÀs szenved¢ly
metsz bel¢ komisz Âra

Egy boldogsÀga ¢s
romlÀsa ez a fajta
nem nyÃlhat ¢rte k¢z
segÁteni rajta

Toporog v¢gtelen
terek naprendszer¢ben
s kapkod hatÀrok¢rt
Fej¢t csÂvÀlja a f¢rfi
a kisfiÃt ugyan ki ¢rti

RçOLVASçS

Nem mind dalok el¢giÀk
lÁrai eredet¡k mÀs ok
szorongÀsbÂl torkomon Àt
ki-kit´rû rÀolvasÀsok
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Ez a szÂkincs se tÀr belûlem
t´bbet f¢nyre vagy egyebet
mint hogy ott bujkÀl minden ûszben
egy magakelletû gyerek

kinek megvan a maga nyelve
jelmondata megfejthetû
hogy ¢rte valaki szeresse
û meg lakj¢k benne csak û

SzabÂ Magda

SZ°P ERNý °S AZ ELSý VILçGHçBORö

Kiskacsa f¡rdik

K¢ts¢gbeesetten, tehetetlen¡l, megalÀzottan ¢s stilisztikÀjÀtÂl idegen minûs¢gü szen-
ved¢llyel gyül´li a hÀborÃt, amelyet sem hazÀja, sem szem¢lye nem tudott kiv¢deni.
Iszonyodva k´zeledik a v¢rhez ¢s a lûporf¡sth´z, kezdetben m¢g csak imÀdkozik, Àm
ahogy a hadiesem¢nyek alakulnak, ¢s egyre sÃlyosabbÀ vÀlik az elsû vilÀghÀborÃban
a frontok ¢s a front m´g´ttiek ¢lete, megprÂbÀl f¢nyjelz¢seket adni, hÁrt arrÂl, mi t´r-
t¢nik. Rettegve ¢rzi: azt, aminek tanÃja, akkor is el kell kiÀltania, ha szÀz ¢v mÃlva ¢lû
k´ltûutÂdjÀnak csak annyit ¡zenhet: nem volt mük´d¢s¢nek t´bb eredm¢nye, mint
amikor a nyÀjban a juh nyugtalankodni kezd, felb¢get, de elnyomjÀk, ¢s eltünik al-
konyatkor a porfellegben.

K¡l´n mutatÂt szerkeszthetn¢nk hÀborÃs verseihez, akÀr t¢rk¢pet, milyen mell¢k-
¢s fûÃtvonalakon prÂbÀlja becsemp¢szni az igazsÀgot, megkÁs¢rli stilizÀlt gyermekdal-
mondÂka, n¢pballada formÀjÀban is, vannak kriptogramjai, aztÀn egyszer csak abba-
hagyja a kamuflÀlt jelz¢seket, megnevezi verse keletkez¢si dÀtumÀt, ¢s kimondja,
1916-ban nincs harangszÂ, karÀcsonyi gyertya, a fenyû megfizethetetlen, forintba ke-
r¡l egy-egy Àg, nincs diÂ, aranypapÁr, nincs apa, aki megrÀzza a csengût, nincs sz¢n,
fa, mosoly sincsen, csak gyÀsz van, k´nny, gond ¢s halÀl. Egy ¢vvel k¢sûbb m¢g a k¢k
¢gtûl is szÀmon k¢ri, mi¢rt nem jelzi szÁn¢vel a kiontott v¢rt, a nap mi¢rt nem vÀltozik
feket¢v¢, Ágy illen¢k fekete fellegek k´z¢, hisz a madÀrnak is hallgatnia, az erdûnek
sikoltania, a hegynek jajvesz¢kelnie kellene, ¢s a halottaknak joguk volna maguk mell¢
hÁvni benn¡nket.

Kezdetben azt rem¢li, mÁg r¢szv¢t¢nek ¢s emberszeretet¢nek hangot ad, elviselhe-
tûbb¢ teszi a voltak¢ppen elviselhetetlent, hosszÃ utat tesz meg, mire belÀtja, az iszo-
nyat felett villÂdzÂ, a hÀborÃs szenved¢sek ellen¢re olykor m¢gis ¢rz¢kelhetû tiszta
sz¢ps¢g mÀr nem mened¢k se neki, se mÀsnak, EML°K cÁmü, 1917-ben kiadott k´te-
t¢ben, amelyben szÀz ¢v mÃlva, 2017-ben ¢lû utÂdjÀnak ¡zen, verse v¢g¢re hangot is
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vÀlt. A sz¢ps¢get egy j´vû nemzed¢kre hagyÂ testamentumÀbÂl egyszer csak kibukik
az igazsÀg, hiÀba volt mezÁtlÀbas l¢ptei alatt ¡de pÀzsit valamikor, lÀtszott kast¢ly a
v´lgyben, szÂlt benne ¢ji zene, elfÃjja lassan a sz¢l mindazt, amiben ´r´m¢t lelte, a
h¢tk´znapi kis csodÀkat, maga az ¢let elkopott, mint a fest¢k, vÁzk¢nt Àrad az elmÃlÀs.
Az emberek halÀlt vesznek egymÀstÂl, kÁn, baj mindenfel¢, elsorvadt Àlom ¢s rem¢ny,
nincs mÀs vilÀgossÀg itt, csak a halÀl:

àA szÀraz
¢szben mÀs ments¢g nincsen, csak a halÀl. Nincs vigasz,
csak a halÀl. Fed¢l nincs, csak a halÀl. Ki hÁ, az
csak a halÀl. Nincs vÀlasz, csak a halÀl a vÀlasz.Ê

Nem vesz¢lytelen lÁrai vÀllalkozÀs az elsû vilÀghÀborÃ idej¢n nev¢n nevezni a kol-
lektÁv iszonyatot. SzÀmtalan mÂdon prÂbÀlkozik, elrejti a mondanivalÂ ¢l¢t a hajszÀl-
v¢kony rajzba, amelyet egy fiatal lÀny homlokÀn felfedezett rÀncrÂl hÃzott, amit mos-
dÂvÁz le nem mos, fÀtyol el nem fed, orkÀn el nem seper, s amelynek egyszerü vonala
m´g´tt egy halott vûleg¢ny tekint fel¢nk, akit mÀr vÀrnia sem lehet az ´zvegy meny-
asszonynak. A CITERA cÁmü versben elûtt¡nk birkÂzik ´nmagÀval, t¢pn¢ ki magÀbÂl
az iszonyÃ igazsÀg felismer¢s¢t, lÀzad a lantos, viszolyog attÂl, hogy megszÂlaltassa ci-
terÀjÀt ¢s kiverje rajta a valÂsÀg ¢nek¢t. KÁnÀlgatna a r¢gi ismert kincstÀr kell¢keivel,
besz¢l a hullÂ hÂ sz¢ps¢g¢rûl, a csilingelû szÀnkÂrÂl, a k´ltem¢ny elemzûje ¢rzi, kap-
kod, egyszerre kÁm¢ln¢ az olvasÂt ¢s sajÀt magÀt, egyik¡k se hurcolja a àcsÃnya terhetÊ,
neki nem siralom a mesters¢ge, a bÀnat Ãgy lÂg rajta, mint a rosszul szabott ruha, nem
a halÀl tanÃjÀnak teremtûd´tt, el¢g, ha jÂra, sz¢pre buzdÁtja az embereket, ha inti ûket,
hogy hÂlabdÀval gÂrÀljÀk egymÀst, ver¢s helyett egymÀst simogassÀk. Szinte hallani
csalÂdott foga vacogÀsÀt, mikor felfogja, az ÀbrÀzolÀs felelûss¢g¢nek nem vÀllalÀsa
nemcsak kivihetetlen, becstelens¢g is. A jÂsÀgprogram kev¢s, a sz¢ps¢ggel valÂ büv´-
l¢s is, nem menek¡lhet attÂl, ami van, az eszt¢tika ´r´meinek ¢lvez¢s¢hez nincs part-
nere sem a kozmoszban, sem k´zvetlen k´rnyezet¢ben. SajÀt verse vall a lantos ellen
(OLY SZ°PEK A TAVASZ FELHýI): hiÀba prÂbÀlja ÀbrÀzolni, milyen boldogÁtÂan sz¢p a
reggel, ha k´zben kis ÀrvÀk ¢nekkel forognak, b¢nÀn kÀntÀlnak a porban, ha az erdû
halott, ha a mennybolt alÀrogyott, mind nyomorultak vagyunk, a virÀgarcÃ hÃsz¢ves
fiÃk halÀlakor liliomok k´z´tt kaszÀlt a halÀl. StilisztikÀja egy¢bk¢nt az elpusztult hÃsz-
¢vesekrûl szÂlÂ vers¢ben elcsÃszik a tejhabon, nem elszomorÁtja, meg¡ti az olvasÂt a
hÂfeh¢r, tejszagÃ mennyorszÀg, ahol felhûn k´ny´k´l az elpusztult ifjÃ nemzed¢k, ¢s
egy¡tt ¡nnepel az angyalokkal. ValahÀnyszor felismer¢seit mitizÀlja, azonnal elg´rb¡l
verse zenei vonalvezet¢se is, optikÀja r¢m¡lten kancsi lesz, sorai zeng¢s¢t csak akkor
kapja vissza, ha reszketve, kelletlen¡l, Àm alÀereszkedik a rettegett, de ÀbrÀzolandÂ
pokolba.

Az EML°K cÁmü k´tetben m¢lytudatÀban k¢tszer t¢r vissza a mesterhez, Arany JÀ-
noshoz, egyszer a DUNAKORZñ cÁmü versben, mÀsodszor a LYçNYOKNAK VALñ NñTç-
ban. Arany àLyÀnyok-lyÀnyok: lakodalomÊ kezdetü vers¢nek Sz¢p Ernû-s vÀltozatÀban az
egymÀst karolÂ sz¡zek piros naplement¢t n¢znek z´ld erdûben, folyÂparton figyelik
a habokat, hajukba pusztai sz¢l fÃj (Dul kirÀly lÀnyai), m¢g a metrikÀban is ott az ûsi
nyolcas. A lÀnyok csapata a vers v¢g¢re k´rt alkot, a fejek ´sszehajlanak, a balladÀs
k´ltem¢ny nem indokol semmit, de minden olvasÂ tudja, mi¢rt peregnek a k´nnyek.
E cs´ndes sÁrÀsrÂl lesz m¢g szÂ a k´tetben, akkor n¢pballada formÀjÀban prÂbÀl utalni
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arra, aminek nyers kimondÀsÀtÂl m¢g mindig menek¡lne, csak mÀr k¢ptelen. A
k´nnycseppek dinamikÀja megvÀltozik, a lefel¢ csordogÀlÂ kis patakok elvÀndorolnak
az emberi arcokrÂl, gy´ngyszÁnü tÂvÀ t´m´r¡lnek, a tavon barna hattyÃ k¢p¢ben a
mÃlhatatlan bÀnat, a sÂhajok sÂhajokkal egyes¡lnek, az ́ sszet´rt szÁvek piros dombbÀ
vÀltoznak, k´r´tt¡k elesett fiatal testekbûl d¢lceg fasor. Szeg¢ny citerÀs, meg kell lÀtnia,
amit nem akar, el kell kiÀltania azt, aminek lÀtvÀnya szÁven ¡ti, ott tÀntorognak elûtte
az utcÀkon vilÀgtalan katonÀink. A vakok ÀbrÀzolÀsÀhoz m¢g mindig angyal szeretne
lenni, hogy legyezhesse a vilÀgtalanokat szÀrnyÀval, szÂrakoztassa aranyhegedüvel,
bec¢zû szavakkal, szÁvesen lenne kÁs¢rûj¡k, vezetûj¡k. Ezt a verset tulajdonk¢ppen be
sem tudja fejezni, Brueghel lÀtomÀsa ¢s a bec¢zû hegedüs figurÀja, mik´zben titok-
zatos hajnal ¢s ¡dv´ss¢g fel¢ tereli szomorÃ csapatÀt, nem szerves¡lnek, ugyan hogy
volna àmerû ÀlomÊ, amit ¢l, s mitûl lehetne rÂzsahajnala annak, aki nem lÀt. A tejszagÃ
mennyorszÀg ¢s a b¢kÁtû ¡dv fel¢ botorkÀlÂ ifjÃ halottak ¢s megvakult katonÀk szo-
morÃan fals citerazen¢je mellett szerencs¢re talÀlunk k¢t kriptogramot is, mindkettû
pÀros rÁmü, kurta sorpÀrokbÂl ÀllÂ, vers formÀjÃ ¢letk¢p, hadszÁnt¢ren jÀtszÂdÂ mini
szÁndarab k¢t-k¢t szereplûvel. Az egyik vers az û K°T GRçNçTOS-Ànak variÀciÂja, a mÀ-
sik a maga mÂdjÀn vÀratlan fricska a korabeli hÀborÃs cenzÃrÀnak. A versszÁnpad von-
zÂ, majdnem ked¢lyes elûf¡gg´nye m´g´tt ott a takart valÂsÀg.

A VçNDORLEG°NYEK

ä Jaj a lÀbom, jaj a vÀllam,
Nem Àllom mÀr, jaj hogy Àlljam.

Ne kezdd megint, no ne jajgass,
Gyere sz¢pen, gyere, hallgass.

ä ºlj¡nk le az Àroksz¢lre,
A lÀdÀmat hadd venn¢m le.

Csak ne ülj¡nk, csak haladjunk,
K¢sû lesz, el ne maradjunk.

ä °hes vagyok, szomjas vagyok,
°n itt mindjÀrt leroskadok.

Gyere csak, elûre n¢zz¢l,
Ne hadd magad, f¡ty´r¢ssz¢l.

ä Mondjad merre, mondjad hova,
Mi vagyok ¢n, isten lova?

ögy vegyed csak, mint egy s¢tÀt,
Szagolgasd a margar¢tÀt.

ä Mondjad mi¢rt, mondjad meddig,
Mondd meg m¢rt kÁnlÂdtunk eddig.
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Ott egy kÃtÀgas mÀr, mondom,
Torony is j´n tÃl a dombon.

ä Ki vÀr minket, ki hÁ minket,
Ki k¢rdezi k´nnyeinket?

MingyÀr nyÁlnak a csillagok,
Addig ¢n mÀr elballagok.

ä BorÃl az ¢g, fÀzok, f¢lek,
Mondd meg n¢kem minek ¢lek.

Majd a jÂszagÃ sz¢nÀba
MegÀgyalunk ¢jszakÀra.

ä °desanyÀm is volt n¢kem,
°desanyÀm nincs most n¢kem.

LÀgy sz¢nÀba belebÃvunk,
Hallgatunk, hogy elalÃdjunk.

ä Mondd meg mi lesz holnap reggel,
Mondd meg nekem m¢rt keljek fel?

El nem bÃcsÃzÃnk egy szÂval,
Megy¡nk tovÀbb kakasszÂval.

ä Eml¢kszem te, gyermek voltam,
JÂ az isten azt gondoltam.

Elmegy¡nk mink sz¢p vid¢kre,
Mintha menn¢nk tiszta ¢gbe.

ä Nem birja mÀr szeg¢ny szÁvem,
Megszakad mÀr az ¢n szÁvem.

Ott megszÀllunk, ott majd ¢l¡nk,
Majd ott mindent elmes¢l¡nk.

Sz¢p Ernû grÀnÀtosai VçNDORLEG°NYEK fedûn¢v alatt adnak hÁrt a baka nyomorÃ-
sÀgÀrÂl, ketten vergûdnek, katonÀk term¢szetesen, nem a versben jelzett lÀdÀval, ha-
nem hadifelszerel¢ssel, nyilvÀn tÀbori k´t´zûhelyet keresn¢nek, vagy elszakadtak a k´-
tel¢k¡ktûl. Egyik¡kben van m¢g annyi erû, hogy bÀtorÁtani tudja a tÀrsÀt, aki legszÁ-
vesebben f´ldre rogyna, nem bÁrja mÀr. MÁg vÀnszorognak, besz¢lgetnek: minden pÀ-
ratlan sorpÀr a panasz¢ ¢s a rem¢nytelens¢g¢, minden pÀros a vigasz¢. SÁr az egyik
katona, fÀj a lÀba, a vÀlla, nem megy tovÀbb, û le akar ¡lni, ¢hes, szomjas, pihenni
vÀgyik, tÀrsa csendesÁti, nem szabad megÀllnia, a jajgatÀsnak nincs ¢rtelme, nem fon-
tos most az ¢tel sem, ne engedje el magÀt, nem szabad. A panaszkodÂbÂl kit´r a ke-
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serüs¢g, fogalma sincs, merre jÀrnak, megint csak felhangzik a biztatÀs, ne a r¢ms¢g¢t
¢rezze ennek az Ãtnak, amelynek a v¢g¢n pihen¢s vÀrja ûket. A sirÀnkozÂ pontosabb
idûmeghatÀrozÀst k¢r, mint amit eddig kapott, bizonytalan jelz¢sek helyett konkr¢tu-
mot, meddig m¢g az erûltetett menet. A vigasztalÂ megint csak felel, azt ÀllÁtja, mÀr
¢szlelhetû valami falu, lÀtszik kÃtÀgas ¢s torony is a horizonton. A tÀrsa nem nyugszik
meg, mert mi lesz, ha be sem fogadjÀk ûket, a vigasztalÂ ¢kesszÂlÀsa egy Àrnyalattal
gyeng¡l, nyilvÀnvalÂ, hogy fogalma sincs, merre jÀrnak, nem arra vÀlaszol hÀt, amire
kellene, azt k´zli, mÀr j´nnek fel a csillagok, ¢s olyan k´zel, ami messzinek lÀtszik,
hogy odÀig az esti f¢nyben is el lehet jutni. Az ¢g v¢gk¢pp beborul, a cs¡ggedt katonÀt
rÀzza a hideg ¢s a f¢lelem, amit k¢rdez: àmondd meg n¢kem, minek ¢lekÊ, megint olyan
k¢rd¢s a bajtÀrs f¡l¢nek, amire nem adhatÂ felelet, mÀsrÂl besz¢l hÀt, a sz¢nÀrÂl, ami
megoldja az ¢jszakÀt, amibe Àgyk¢nt belebÃjnak, ha c¢lhoz ¢rnek. A panaszkodÂ se-
bes¡lt gondolatai egyszer csak megtorpannak, ¢s menek¡lni kezdenek az idûben
visszafel¢. A vÀltozott irÀny a l¢lek tÀvozÀsi k¢szs¢g¢re utal, a katona vÀratlanul az ¢des-
anyjÀrÂl kezd besz¢lni, aki volt, aki most nincs, erre megint csak nem lehet vÀlaszolni,
visszat¢r a r¢gi biztatÀs a sz¢nÀrÂl, majd nagyot pihennek benne. A tizenhatodik sornÀl
Ãj aggodalom tÀmad a sebes¡ltben, m¢g ha igaza volna is a tÀrsÀnak, mi lesz vel¡k
tovÀbb, ¢s mire kelnek fel virradÂra? A bajtÀrs ezt a k¢rd¢st is kiv¢di, nyugodtan teheti,
hiszen tudja, a mÀsik szÀmÀra a reggelnek mÀr nem lesz jelentûs¢ge, megÁg¢rheti hÀt,
nem maradnak ott, kurta pihen¢s utÀn mindjÀrt indulnak is tovÀbb. Az im¢nt az ¢des-
anyÀig visszabillent gondolat most az ¢g fel¢ szÀll, a katona nem mondja ki, de a ki-
mondatlan m´g´tt ott a meghasonlÀs, a burkolt vÀd, hogy nem ezt vÀrta Istentûl, ami-
re jutott. VigasztalÂ tÀrsÀnak nincs k´nnyü dolga, annÀl kev¢sb¢, mert sajÀt legjobb
meggyûzûd¢se ellen¢re tartja a mÀsikban a lelket, mikor azt szuggerÀlja: à¢g mÂdjÀra
sz¢pÊ vid¢kre mennek el majd ûk ketten, tudja, hogy egyik¡k se megy sehovÀ, az ¢let
befejezûd´tt, itt maradnak front ¢s front k´z´tt. A panaszkodÂ utolsÂ szavaival figyel-
mezteti tÀrsÀt, û mÀr nem vÀllal semmit, ¢rzi, meg fog Àllni a szÁve, mindennek v¢ge,
a cs´ndes vers lezÀrÀsa elÀrulja, a vigaszt nyÃjtÂ kezdettûl tudta, nem ¢rnek el ûk se-
hovÀ, ott maradnak az Ãton, ¢s ahovÀ m¢gis eljutnak, az a katonÀk utolsÂ otthona, az
valÂban az ¢g. IszonyÃ Àrny¢ka van az utolsÂ n¢gy szÂnak, amely maga a kimondatlan
vÀd minden miatt: àmajd ott mindent elmes¢l¡nkÊ. Ugyan mit lehet mindarrÂl, amit Àt-
¢ltek ¢s amibe belehaltak, Istennek elmondani?

TESTV°R, °DES TESTV°R

Testv¢r, ¢des testv¢r
Mi k¢ne ha vÂna?
Nyisson bazsarÂzsa
Ideki a hÂba?
Esû meg ne verjen,
SÀr le ne ragasszon,
G´ringy fel ne t´rj´n,
Sz¢l ne hasogasson?
FaÀg ne z´r´gj´n,
F´ld g´dr´t ne tÀtson,
PatkÀny ne cincogjon,
VarjÃ ne kiÀltson?



Este is nap s¡ss´n,
A cseresnye essen,
NyÃl neked szaladjon,
Menyecske kergessen?
Reggel tÃrÂs b¢les,
D¢lbe diÂs, mÀkos,
Egyszer m¢zes keny¢r
MÀsszor meg lekvÀros?
F¡ty´r¢szn¢l folyvÀst
Sz¢p furulyaszÂra?
Testv¢r, kedves testv¢r
Mi k¢ne, ha vÂna?

Majd j´n lucernÀba
Csendes d¢li Àlom.
J´n piros pillangÂ
Hogy kezedre szÀlljon.
SzÀz sz¢p eladÂ j´n
Erdûben a bÀlon,
J´n egy banda cigÀny,
T¢ged muzsikÀljon.
J´n az ellenzûbe
Tarka selyem kendû,
Zsebbe bÀrsony buksza,
Abba ezer pengû.

J´n a jÂ ¢des must
Csecses kis korsÂba,
J´n galamb a dÃcba,
Csida j´n az Âlba.
J´n fonatos kalÀcs,
Mazsola kalÀcson,
J´n hÃsv¢tra p¡nk´st,
P¡nk´stre karÀcsony.
J´n a selyem bÀrÀny
D´rzs´lûdzik hozzÀd,
J´n tajt¢kpipÀbÂl
K¢k f¡stbe boldogsÀg.

J´n az akÀcfÀnak
J´n feh¢r virÀgja,
J´n haza a bÃza
Estharang szavÀra.
J´n a sz¢p esthajnal
Ha egy csillag nyÁlott,
Elj´n a HalÀl is
Mikor magad hÁvod.
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Ha sz¢nÀs szeker¢t
Hazafele hajtja,
Tetej¢be felvesz.
Ha szÁved Âhajtja,
SÂhajod sÂhajtja:
JÂ lesz fenn a sz¢nÀn,
Alszok egyet rajta.

MÀsodik rejtjeles hadijelent¢s¢ben szint¢n k¢t szereplût talÀlunk, az egyik n¢ma, an-
nak szÂl a vers biztatÀsa, a mÀsik, a szint¢n a l´v¢szÀrokban a napok iszonyatÀt meg-
osztÂ barÀt, a BajtÀrs. Ennek a sz´veg¢t vÀllalja magÀra Sz¢p Ernû, mikor a vers meg-
kezd¢se elûtt a meg nem Árt sorokban ¢s a tovÀbbiakban mindig hallgatÂ szereplû el-
panaszolja, mi bÀntja. A vÀlasz, amit kap, Àlnaiv, neg¢des, mintha egy b¢k¢tlenkedû,
ig¢nyes gyereknek azt mondanÀ a jÂzan felnûtt, ugyan mi a bajod, mi kellene m¢g,
toronyÂra lÀnccal? A pÀros rÁmü, ´t versszakbÂl ÀllÂ k´ltem¢nynek n¢gy strÂfÀja ti-
zenk¢t soros, a zÀrÂ versszak t¢r el csak ettûl, az ¡nnep¢lyes befejezû k¢p m¢ltÂsÀga
megnyÃjtja egy kev¢ssel a sorszÀmot, tovÀbb zeng a vers. A k¢tszereplûs ¢s hÀtteret
felt¢teleztetû k´ltem¢ny ebben a formÀjÀban sajÀtsÀgos monolÂggÀ alakul, amelyet
egy immÀr eln¢mult, abbahagyott panaszÀradat elûz´tt meg, a k´ltû zseniÀlis stiliszti-
kai megoldÀst talÀlt arra, hogy k´zvetÁtse, amit a hadicenzÃra lehetetlenn¢ tenne, a
galÁciai fronton k¡zdû sereg szenved¢s¢t. KÂdrendszere elm¢s ¢s egyszerü. Az olva-
sÂnak csak az a feladata, hogy az elsû k¢t versszak k¢rdû mondatait tagadÂ monda-
toknak olvassa; bazsarÂzsa nem nyÁlhat, mert k´r´s-k´r¡l hÂ van, esû ¢s sÀr, minden
van, aminek neml¢t¢t az elhallgatott panaszkodÂ felsorolta, de amirûl az elsû vilÀghÀ-
borÃ sajtÂetikÀja nem szeretett besz¢lni. Megvan minden negatÁvum, viszont minden
pozitÁvum ä ami utÀn az, aki a versben immÀr hallgat, vÀgyakozik ä hiÀnyzik, az idûbeli
sÁkok minden¡tt mÀshol helyezkednek el, mint az optimista tartalom logikÀja meg-
engedn¢, a jelenben megl¢vûnek ÀllÁtott vagy elj´vendû k¢pek egyarÀnt irreÀlisak. A
pillanat àmi k¢ne, ha vÂnÀÊ-jÀnak egyetlen eleme sincs meg, de valaha legalÀbb r¢szle-
teiben, kev¢sb¢ gazdagon megvolt, sût meg is lehet, az ÀbrÀzolÀs jÀt¢kosan neg¢des
dupla bukfencet r´gzÁtett, mert a jelen egyszerre azonos a mÃlttal ¢s a rem¢lt j´ven-
dûvel, amelyben legalÀbb a term¢szetes halÀl kegyelm¢t megkaphatja a katona.

Legnagyobb hÀborÃ ihlette remekl¢se a

LENGYELORSZçG

Fekete k¢m¢ny
Mered magÀba
Minden hatÀrba
LengyelorszÀgba.

Tüzhelyen pernye,
Hamu az Àgya,
Csendbe megy a f¡st
LengyelorszÀgba.

SzabÂ Magda: Sz¢p Ernû ¢s az elsû vilÀghÀborÃ ã 343



HÁd t¢rdre rogyott,
Sz¢thullt a pÀrna,
Elt´rt a ker¢k
LengyelorszÀgba.

A harang elment
Mind ¢jszakÀra,
Jaj a jÂreggelt
LengyelorszÀgba.

A lomb hibÀzik,
Cs¡ng a fa Àga,
NyÀr el nem ûszül
LengyelorszÀgba.

A f´ld orcÀja,
RÂzsÀs orcÀja
Csupa barÀzda
LengyelorszÀgba.

Hol volt, hol nem volt
Fecsk¢nek pÀrja,
GÂlyÀnak fia
LengyelorszÀgba.

Csak csÂka csipi,
Vagy varju vÀgja
A kopasz mezût
LengyelorszÀgba.

Mint halott lÀnynak
Mosolyog szÀja,
Mosolyog a hold
LengyelorszÀgba.

Kis kacsa f¡rdik
Fekete tÂba,
AnyjÀhoz k¢sz¡l
LengyelorszÀgba.

HÀborÃs reflexiÂinak mintegy ´sszefoglalÀsakor m¢g egyszer visszat¢r a k¢t kriptog-
ramvers ÀbrÀzolta GalÁciÀhoz, ism¢t nem akÀrmilyen mÂdszerrel, egy gyermek lÀtha-
tatlanul, de annÀl hallhatÂbban az ûsi k´zismert dalt ¢nekli a kiskacsÀrÂl, aki fekete
tÂban f¡rdik, ¢s anyjÀhoz k¢sz¡l. Mellette egy tÀrgyilagos, minden ¢rzelemtûl mÀr-
mÀr taszÁtÂan mentes t¢rk¢p¢sz ¢s kÀrbecslû felm¢ri, mit talÀl a kiskacsa, ha meg¢r-
kezik LengyelorszÀgba. Rokon madarat aligha, mert a k¢m¢ny ki¢gett, elpusztultak
a gÂlyÀk, a fecske eltünt, a k¢m¢ny alatti tüzhely csak hamu, a lakosok otthonaiban

344 ã SzabÂ Magda: Sz¢p Ernû ¢s az elsû vilÀghÀborÃ



l´v´ld´zhettek, mert a pÀrnÀbÂl kinn a toll, a hidak megs¢r¡ltek, leomlottak, nincs
egy ¢p szek¢r, s az ÀgyÃtalpak alatt rÀncosra karcolÂdott a lengyel f´ld, a harangokat
be´nt´tt¢k, a n´v¢nyzet is pusztulÂban, mert a golyÂk szÁven lûtt¢k a gallyakat, a mezût
nem vetette be senki, nem magra, holttestre veti magÀt a varjÃ. A hold halott tÀjat
figyel, maga sem lÀtszik elevennek, halott szÀja mosolyog Ãgy, mint a lengyel tÀjak
felett ÃszÂ holdvilÀg. Amit ÀbrÀzol, annyira lesÃjtÂ, hogy fel¢kesÁthetetlen, ennek a
vÀdat meg se nevezû, csak n¢mÀn ÀbrÀzolÂ k´ny´rtelen vÀdiratnak az a stilisztikÀja,
hogy nincs. Csak egy Àrva ¢nekel v¢kony hangon, csak a megborzadt kozmosz holdar-
ca torzul el, miv¢ vÀltozott az ism¢telhetetlen ¢let ¢s a pusztulÀst ¢s pusztÁtÀst egyarÀnt
elviselni k¢nyszerÁtett vilÀg.

A MAGYAR STATIKA VERSE

Sz¢p Ernû: TISZAPART

SzÁnk¢pelemz¢s
 

àþl egy szeg¢ny halÀsz ember
Kettesben a n¢ma csenddel,
Ott ül f¡st nekül pipÀzva,
A tolvaj hÀlÂt vigyÀzza.

Kezdi a hÀlÂt emelni,
Halat nem tud benne lelni,
SzÀll le mint a pÂk a hÀlÂ,
KÃt, kazal, fa, mind oly ÀllÂ.

çll a nap fenn, Àll a felhû,
Nem j´n fecske, nem j´n szellû,
Nem lÀtszik hogy a vÁz folyna,
Isten mintha bÂbiskolna.Ê

Bejelent¢s¢t, û gyÀszkast¢lyban lakott, herceg volt, ¢s szerette ût a kirÀlylÀny, aki val-
lomÀs helyett azt k´z´lte vele, szÁvesen enn¢k sÀrgadinny¢t, ¢ppoly term¢szetesnek
talÀlja az olvasÂ, valahÀnyszor a k´ltû Àt¢leti vele: rÀj´tt mÀr, hogy oda a gyerekkor
biztonsÀga, û felnûtt, nincs apja, aki valamikor megmutatta neki, falusi kisfiÃnak a
vÀrost, elengedt¢k a kez¢t. Elfogadjuk, hogy egy ¢jjel, mÁg az AndrÀssy Ãton barangol,
megszÂlÁtja GÀbor arkangyalt az eml¢kmü oszlopÀrÂl, s eljÀtszik az ÀbrÀnddal, mi is
lenne, ha hirtelen m¢zes hÀrfaszÂra rÂzsaf¢nyben megnyÁln¢k az ¢g, onnan alÀeresz-
kedn¢k tizenk¢t angyal, ût k´rbefognÀk, k¢sûbb tÀncolnÀnak vele, kifaggatnÀk, nem
fÀradt-e, ´r¡l-e annak, hogy meglÀtogattÀk, egy kicsit jÀrnÀk vele a tÀncot, aztÀn az
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egyik angyal kis k´nyvet mutatna neki, amelyben fel volna jegyezve minden sÂhajtÀsa,
kiperd¡lt k´nnycseppje, minden durva szÂ, amit ¢lete folyamÀn hallania kellett. Az
is term¢szetes, hogy mikor a k´ltû elvÀlik az ¢giektûl, ¢s a VÀrosliget fel¢ halad tovÀbb,
az indirekt ÀbrÀzolÀs hirtelen direktre fordul, k¢pzelete mÀr nem vertikÀlis, horizon-
tÀlis irÀnyba vezeti: egyszer csak madÀrdal ¢s sz¢lmozgÀs n¢lk¡li, nyomorÃsÀgos fa-
sorok menet¢vel talÀlja magÀt szembe, szeg¢ny rabk¢nt k´zelednek fel¢ a fÀk szoros
rendben, mint foglyok a rabs¢tÀn. Az olvasÂ rÀbÂlint, nyilvÀn azon az ¢jjelen mozogtak
a fÀk, mi¢rt ne tett¢k volna, Sz¢p Ernû olyan alkotÂ volt, akin¢l nem meglepû, ha fel¢je
fordul rabok ¢s angyalok bizalma, az ¢gi lakÂk m¢g segÁten¢nek is neki, szÁvesen
visszaadnÀk gyerekkori labdÀjÀt, amelyet egykor felhajÁtott, de nem kapott vissza,
mert a mennyre tapadt.

Ki ne szeretn¢ ezt a k´ltût, akinek ibolyacsokor volt a szÁve, ¢s eml¢kezete raktÀrÀ-
ban a legsajÀtsÀgosabb eml¢keket ûriz, csigÀt, kiscsirk¢t, gyÀszruhÀs nût, pÃpos szabÂ,
gitÀros aggastyÀn figurÀjÀt, pongyola pitypang pelyh¢t, f¡st´t, aranygyertyÀt, nadrÀ-
gokat ¢s hervadt legyezût, aki hol azt ¢rzi magÀrÂl, szakadt hÃrÃ hegedü û, zÀtonyra
futott hajÂ, hol elvirult virÀg, m¢g csak a tintÀja is vonaglik, ¢s nincs mÀs ments¢ge,
mint az ¢gen a felhû, rettegett, elhÀrÁthatatlanul k´zelÁtû halÀla utÀnra meg nincs mÀs
terve, mint bekopogni a jÂistenhez, kÀrpÂtlÀst k¢rni tûle az elmaradt hippodromlÀ-
togatÀs miatt, ¢s elk¢rni a valaha meg nem kapott pÂnilovat ¢s r¢z messzelÀtÂt. Mo-
solygunk, mosolygunk, aztÀn egyre komolyabbak lesz¡nk szavai varÀzsÀtÂl, ott mara-
dunk boldog Àldozataik¢nt. Ez a k´ltû valami k´z´s, eddig fel nem ismert titok r¢sze-
s¢v¢ tesz valamennyi¡nket, m¢ghozzÀ Ãgy, hogy egyetlen sora vagy k¢pe nem hat is-
meretlennek, csak felfedez¢snek: Sz¢p Ernû sajÀt telev¢ny¢be szÁvta a csupa vÀratlan
t¢nyezûbûl ÀllÂ vilÀgot, s Ãgy sugÀrozza vissza az olvasÂra, mintha elemezni nem mert
Àlmaival akarnÀ szembesÁteni. °let¡nk sz¢tszakadt lÀnc, mÃltunk k¡l´nb´zû helyszÁ-
nein itt is egy gy´ngy, ott is, ha k¢rj¡k, ha nem, û ´sszegyüjti szÀmunkra, s egyszer
csak ism¢t egyetlen eg¢sz a mindaddig t´redezett darabok ´z´ne, szÁv¡nk meg, ha
akarjuk, ha nem, egy¡tt dobog a k´ltû s¢tabottal porba karcolt szÁv¢vel, elûtt¡nk ¢des
keserüj¢vel az ism¢telhetetlen ¢let, mindaz, ami oda lett, ami valÂban volt vagy lehetett
volna, ¢s ami nincs mÀr. Mint k´ltû, ́ nmagÀn kÁv¡l senkihez sem hasonlÁt ez az alkotÂ,
annyira egyedi, hogy ´t szÂ utÀn rÀismer¡nk akÀrhÀny k¢zirat k´z¡l az û sz´veg¢re,
büv´l, mikor szomorÃ, büv´l, ha lelkendezik, s Ãgy tartja valamikor elengedett gye-
rekujjai k´z´tt a müv¢szetet, mint egy pillangÂt, aminek halÀlfeje van.

Ilyen tehetetlen szomorÃsÀggal, ilyen sz¢gyen n¢lk¡l, nyÁltan, mint ût, senkit se hÀ-
borÁtott fel, hogy az ¢let v¢ges, s milyen gy´ny´rüen abszurd az is, amivel indokolja,
tulajdonk¢ppen mi¢rt olyan neh¢z egyszer majd kiszÀllnia a l¢tbûl, amelybûl egy¢b-
k¢nt soha nem az jutott, amire vÀrt. Az elmÃlÀs t¢nye nem azt juttatja esz¢be, hogy a
l¢tez¢s folytonossÀga megszakad, ¢s mÀs k´zegbe ker¡l¡nk, mik´zben test¡nk felbom-
lik, ¢s eml¢keinket elomlÂ koponyÀnkkal egy¡tt magÀba szÁvja a f´ld, hanem hogy
nem vihetj¡k magunkkal mindazt, amit fontosnak ¢rezt¡nk, a kell¢keket, valamikori
mivoltunk tanÃit. AngyalszavÃ bÀrÀnyt, izgalmas ¢telÁzeket, a hajnalok homÀlyÀt, az
ÀlomrÂl Àlmodott Àlmot, a szÁneket, a lev¢lperg¢st, feh¢r fejü pojÀcÀt, r¢pÀt, a kukorica
selym¢t, a hÃsv¢ti tyÃktojÀst, j¢gvirÀgot, az aranyba pingÀlt k¢peket, a t¡llt, a csokrot,
a legyezût, az eszm¢letlen bÀjÃ jÀt¢k babÀkat. Hogyan lehetne ¡dv´ss¢ges a tÃlvilÀg
szÀnkÂ, bÀl, csikÂ, csÂkolÂ szÀj ¢s taliga n¢lk¡l? Szeg¢ny halott û, szeg¢ny halott mi,
szeg¢ny halott minden halott, ´nmaga vagy a k´r¡lm¢nyek led´f´tt Àldozata, az el-
vesztett f´ldi vilÀg n¢lk¡l. Sz¢p Ernûrûl halÀlos ellens¢ge sem mondhatnÀ, hogy r¢sz-
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v¢te ne volna egyetemes, szÂl az minden kisemmizettnek, kiszolgÀltatottnak vagy
olyannak, akin Àtfutott a robogÂ ¢let kereke. (K¡l´n tanulmÀnyt ¢rdemel optikÀja,
mellyel az elsû vilÀghÀborÃ trag¢diÀjÀt k´veti nyomon. Bizony belepirulunk IMçD-

SçG-Àba, melyben a csillagokhoz esdekel, k´ny´r¡ljenek ¢des hazÀjÀn, s 1917-ben ki-
adott EML°K cÁmü k´tet¢nek legd´bbenetesebb darabjai ¢pp a hÀborÃ esem¢nyeit kÁ-
s¢rik. Kell¢ktÀra egyszerre szük¡l ¢s tÀgul, csak csodÀlatra m¢ltÂ k¢plÀtÀsa marad a
r¢gi, a Duna-korzÂ k´rny¢k¢t helyszÁnben felvÀltjÀk a l´v¢szÀrkok, an¢lk¡l hogy akÀr
c¢lzÀs esn¢k is rÀjuk, eltünik a szÁvtelen Ãr, aki karcsÃ, mint a pecs¢tviasz, helyette
bakÀk vÀnszorognak valahol GalÁciÀban.) A nem k¢pzelt, a naponta t¢nylegesen jelen
l¢vû halÀl szem¢be bÀmulÂk¢ minden ¢rdeklûd¢se, voltak¢ppen nem illik megren-
d¡ln¡nk azon, hogy a fecske Àrny¢kÀt szÀmon tartÂ, a hÁd mindk¢t v¢g¢n ´nmagÀt
talÀlÂ, a szivÀrvÀny szÁneibûl rÂzsarem¢nyt, violagyÀszt, hervadt lev¢l szÁnü lemondÀst,
k¢k honvÀgyat, bÁbor fÀjdalmat ¢s j¢gszÁnü rem¢nytelens¢get kielemzû k´ltû olyan
verset is Ár, amelyben ´sszes stilisztikai fegyver¢t eldobja, egyszerü, mint egy n¢pdal,
s megalkotja a koldusszeg¢ny paraszt portr¢ja mell¢ a speciÀlisan magyar statika k´l-
tem¢ny¢t Ãgy, hogy a hÀrom versszakos k´ltem¢nyben felbukkanÂ figura anyagi hÀt-
ter¢nek tisztÀzÀsÀra, ¢lete ¢s foglalkozÀsa minûsÁt¢s¢re hÀromszor szükÁt meg hÀrom
fûnevet jelzûvel, s egyetlen hasonlatot enged meg magÀnak.

MagyarsÀgÀban, szociÀlis ¢rz¢kenys¢g¢ben ritka remekmü ez az ûsi nyolcasban r´g-
zÁtett falusi nyomor, az elkoldusodott halÀsz figurÀja megfesthetûen plasztikus, k´r´tte
a csend akkora, hogy szinte kiÀlt. DohÀnyra mÀr nem telik, ¡res pipÀt szorÁt ajkai k´-
z´tt, Ãgy figyel a hÀlÂra, amellyel meglopnÀ a TiszÀt: ha nincs dohÀny, legalÀbb hal
legyen, de a hÀlÂ hiÀba mer¡l alÀ, ¡res marad, a mozdulat sÃlyos, mint az Âlom, halÀlos
a hallgatÀs, akÀr a rem¢nytelen pillanatok. Ez a vers a sz¡netel¢s ¢s sz¡neteltet¢s k´l-
tem¢nye; a hÀlÂ vÁz alatt, de nem t´rt¢nik semmi, a tÀjat csak rÀfestette a term¢szet a
magyar t¢rk¢pre, moccanatlan a hÀtt¢r kÃtjÀval, kazaljÀval; a l¢ttel valÂ rem¢nytelen
viaskodÀsnak az univerzum is cinkosa, az ÀbrÀzolÀson statikus a nap, az a felhû is, hisz
nem moccan, nem leng tovÀbb, a Tisza-parti n¢masÀgot m¢g csak egy ÀtszÀllÂ madÀr
se lazÁtja fel, sût mintha a vÁz is beledermedt volna a hasztalan iparkodÀsba, nincs hul-
lÀm sem, ´nmaga felszÁne rÀfagyott a TiszÀra. Csend van, rem¢nytelen n¢masÀg, a
festett k¢pen csak kÃt, fa ¢s kazal, ¡res hÀlÂ, meg nem t´lt´tt pipa, a rem¢ny ¢s a
vÀrakozÀs Ág¢rete hiÀnyzik a festm¢nyrûl. Valami t´rt¢nt a t´m¢ny statika pillanatÀ-
ban: minden megÀllt. Isten elbÂbiskolt a vilÀg felett, a term¢szet befejezte funkciÂit.

Ebben a versben a horizontÀlis folyton metszi a vertikÀlist. A vÁzszintes parton a
f¡ggûleges maga a halÀsz, a kÃt, a kazal, a fa, s negatÁvan vertikÀlis a horizontÀlisan
merev, mozdulatlannÀ vÀlt folyÂ viz¢be alÀmer¡lû hÀlÂ. A k¢pnek szintjei vannak, fo-
lyÂm¢ly, vÁz, part, a folyÂ feletti meg¡resedett, merev l¢gk´r, s azon is tÃl Isten otthona,
ahonnan most nem pillant irgalmas irgalom a halÀszemberre. A festm¢ny rÀmÀja a
hallgatÀs, alÀmer¡lt¢ben a hÀlÂ se csobban. A pipaf¡st csak a k¢pzeletben irizÀl, a lÀt-
vÀnynak m¢gis akkora sÃlya van, hogy alÀvonja ´nmagÀban a szinteket. Sz¢p Ernû
sose titkolta, mennyire szereti a falut, csak ritkÀn k´zelÁtett abbÂl a sz´gbûl a vid¢khez,
ahogy ebben a versben tette: v¢dtelen¡l, r¢szv¢t¢ben pÂz n¢lk¡l kiszolgÀltatottan. Ez
a szinte n¢ma vers joggal r´gz¡lhet Ãgy irodalmunkban, mint Cs´rghe´ Csuli¢k hall-
gatÀsa: a magyar statika ÀbrÀzolÀsÀnak egyik csodÀja ez a k´ltem¢ny.

(SzabÂ Magda az EML°K [1917] cÁmü Sz¢p Ernû-k´tet alapjÀn id¢zi a versek sz´veg¢t.)
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Imre FlÂra

VçLTOZATOK

1

az ujjaidra gondolok
csak dalok tün¢keny dalok
egy kev¢s eml¢k szerelem
nem is kell ige ugye nem

csak dallam gy´ng¢d mormolÀs
kis herceg ugye semmi lÀz
az ujjaid az ujjaim
bolyongva egymÀs tÀjain

csak jÀt¢k k´nnyü sz¢d¡let
csak futÂlag ´szt´nileg
ha eml¢k is nem fÀjdalom
nem mondhatom csak dÃdolom

kis herceg gondolj n¢ha rÀm
valami unott ¢jszakÀn
¢rezd meg az ujjaidon
hogy m¢gis rÂluk Àlmodom

2

volt volt is egyszer semmi kis ¢nekek
az ujjaidra gondolok ¢vre ¢v
 hogy hullt veled jÀtszottuk el hogy
  Àprilis ¢s csak a dallam ûsz van

szÁnek k´d´k k´zt mÀr csak a k¢t szemed
virÀgzik Àt a t¢ren idûn szavak
 szavak maradtak ujjaidra
  gondolok ûsz van a t¢l is elj´n

kis herceg ¢s nem hÀtha csak ¢nekek
t¡nd¢r ha olykor vÀltozatok soha
 t´bb¢ lehull mÀr nem vilÀgÁt
  csak z´r´g ¢s rohad ¢s avarszag
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MIñTA TART MçR

miÂta tart mÀr ez a mediterrÀn
hev¡letü nyÀr itt nap napra lobban
Â mennyit ¡lt¡nk azon a verandÀn
ezekben a jelen¢ses napokban

forrÂ napok ¢s forrÂ ¢jszakÀk
jÀtszott gerinced tüzhÃrjÀn az ujjam
jelk¢pek k´zt bujdokolt Àt meg Àt
az utazÂ akartam nem akartam

t¡sk¢k szÃrtÀk a talpam n¢ztelek
nem az voltÀl mÀr akit megszerettem
az ¡vegharang ¢g vÀllad felett

az a f¢ny m¢g itt sÃlyosul felettem
minden elmÃlik testre n¢z a test
nem kell mÀr semmi ûsz j´n csend a csendben

íGY SZñL AZ öR

Ágy szÂl az ör az Át¢let eny¢m
denev¢rek cikÀznak Àt a kerten
Àt¡t a bün a sejtek felszin¢n
a kapu m´g´tt nincs mÀs csak a tenger

csalÀs ez is term¢keny ´ncsalÀs
nem menthetlek fel nincsen rÀ hatalmam
sz¢p voltÀl hovÀ folyik el a lÀz
bÃvÂpatak Àllok szeles magasban

t¢rdeljetek k´r¢m Â angyalok
boldog sziget s´t¢ts¢g koszorÃzta
ne n¢zz rÀm t´bb¢ csillag nem ragyog
nem segÁthetek egyed¡l vagy Ãjra

egyed¡l ¢n is t¡csk´k ¢jjel¢n
Ágy szÂl az ör az Át¢let eny¢m
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DÀvidhÀzi P¢ter

àISZONYODNçM ENMAGAM ELýTTÊ (I)

Egy ÁrÂi Oidipusz-komplexum drÀmÀja

A hetven¢ves N¢meth G. B¢lÀnak szeretettel

Oidipusz Àrnya nem csak v¢r szerinti apa ¢s fiÃ k´z¢ vet¡lhet. Elfogadott szakkifejez¢s
hÁjÀn k´zvetett Oidipusz-komplexumnak nevezhetn¢nk a szellemi apa elleni lÀzadÀs
sz´vev¢nyes lelki indÁt¢kait, ha a fiÃ ´ntudatlan c¢lja mÀr t´bb, mint pusztÀn ´nÀllÂ-
sÀgÀnak kivÁvÀsa: hely¢be szeretne l¢pni, legalÀbb jelk¢pesen, vÀlasztott mentorÀnak.
Amikor az elûd f¢lretolÀsÀnak drÀmai indulatÃ kÁs¢rlete ÁrÂk, k´ltûk vagy kritikusok
k´z´tt jÀtszÂdik le, ÁrÂi vagy (Babits szavÀval) irodalmi Oidipusz-komplexumrÂl1 be-
sz¢lhet¡nk. Nem v¢letlen, hogy a freudi fogalom e tovÀbbfejleszt¢se ¢ppen Babits
egyik vitacikk¢ben tünik fel: fiatalok tÀmadÀsÀnak keresztt¡z¢ben gyakran ¢rezte ma-
gÀt hÀlÀtlan fiak ÀldozatÀnak. K´lt¢szet¢ben szelÁd el¢giÀval bukkan fel egy hasonlÂ
motÁvum (àakikkel jÂt tettem, megtagadtakÊ, panaszolja az ýSZ °S TAVASZ K¹Z¹TT, àakik¢rt
ragyogtam, eltemetnekÊ); nemzed¢ki pol¢miÀk hev¢ben v¢res rÁtushoz hasonlÁtja, ami
vele t´rt¢nik: àAz irodalomban bevett szokÀs az apagyilkossÀg, akÀrcsak egyn¢mely vad t´r-
zsekn¢l: l¢lektan indokolja, erk´lcs szentesÁti igen sok esetben. Az ÁrÂ hasonlÁt talÀn az Âkori Nemi
papjaihoz, aki ÀllÀsÀt csak akkor kaphatta meg, ha elûdj¢t siker¡lt meg´lnie.Ê E SÀrk´zi
Gy´rgynek cÁmzett sorok 1924-ben mÀsokra is c¢loznak (leginkÀbb SzabÂ Lûrincre);
Babits t´bb àdarufiÂkÀtÊ emleget, akiket û kapatott szÀrnyra, t´bb ÁrÂjel´ltet, akik¢rt û
harcolt, k¢zirataikkal kilincselve, szük´s idûkben kenyer¢t ¢s fedel¢t is megosztva n¢-
melyik¡kkel.2 Egy bû ¢vtizeddel k¢sûbb HalÀsz GÀbor nemzed¢k¢rûl jutnak esz¢be
az irodalmi trÂn´r´kl¢s kegyetlen t´rv¢nyei, Nemi papjai ¢s ä Oidipusz. àValami iro-
dalmi Oidipusz-komplexum ez; avval a k¡l´nbs¢ggel, hogy az apagyilkossÀg itt nem lelkifur-
dalÀs, hanem feladat.Ê3 Az Oidipusz-drÀmÀk ihletett fordÁtÂja elismerte Freud tanainak
jelentûs¢g¢t ¢s vilÀgirodalmi hatÀsÀt (àfigyelmeztetett lelki ¢let¡nk s´t¢t hÀtter¢re, elnyomott
k¢pzeleteink veszedelmes sokasÀgÀra, Àlmaink ¢s ´ntudatlan cselekedeteink ÀrulÂ jellegzetess¢g¢-
reÊ),4 de szerinte magÀnak Oidipusznak nem volt Oidipusz-komplexuma, s az OIDI-

PUSZ KIRçLY nem a pszichoanalÁzis, hanem a sors drÀmÀja, melyben a fûhûs egy talÀnyt
akar megfejteni, mÁg k¡lsû nyomokat k´vetve v¢g¡l megtalÀlja a gyilkost ä ´nmagÀ-
ban.5 HabÀr az irodalmi Oidipusz-komplexumra nem mindig ¢rv¢nyes a Babits meg-
figyelte k¡l´nbs¢g (nemegyszer lÀtjuk a lelkifurdalÀs jeleit), a klasszikus freudi k¢p-
lettûl t´bb vonatkozÀsban elt¢rhet. A szellemi apa elleni tÀmadÀst ritkÀn okozza a pÀrja
irÀnti elfojtott vonzalom (Babits, T́ r´k Sophie ¢s SzabÂ Lûrinc fesz¡lt hÀromsz´g¢ben
sem Ágy t´rt¢nt), hacsak nem helyettesÁtj¡k az anyÀt magÀval az irodalommal, az apa
presztÁzs¢vel vagy mÀs szellemi javÀval, amelyet el lehet irigyelni tûle. Az apaszerep
f¢rfiassÀgÀnak tudata Ágy el is halvÀnyulhat; logikailag ez¢rt lehets¢ges, hogy egy dÃlt
pillanatÀban Babits anyametaforÀval ÀbrÀzolja magÀt: àhÀlÀtlan fiak, kik ¢letemben t¢ko-
zoljÀtok el gazdag ´r´ks¢gem ä diadalmaskodjatok! Bolond csecsszopÂk! karmoljÀtok az emlût,
mely tÀplÀl: talÀn a tej helyett majd v¢r is j´n belûleÊ.6 Az ÁrÂi Oidipusz-komplexum bonyo-
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lult term¢szetrajzÀban leheletfinom egyedi k¡l´nbs¢gek rejlenek, melyek csak egy-
egy esettanulmÀny nagyÁtÂja alatt rajzolÂdhatnak ki, szemben az ÀltalÀnosÁthatÂ t´r-
v¢nyszerüs¢gek elnagyolt s¢mÀival.

A f¢lmÃlt vagy akÀr a szÀzadelû jÂl ismert p¢ldÀi helyett l¢pj¡nk m¢lyebben vissza
az idûben, hogy a korai XIX. szÀzad magyar ÁrÂi k´zt megfigyelhess¡k e l¢lektani drÀ-
ma egy sajÀtos kibontakozÀsÀt. A szereposztÀs egyik paradoxona, hogy a fiÃt olyasva-
laki jÀtssza, akire mint alapÁtÂ atyÀra szoktunk eml¢kezni. àý a magyar irodalomt´rt¢net
atyja, s vÀllain fog emelkedni mindenki, a ki e t¢rre l¢p.Ê7 Mintha Toldy Ferenc klasszikus
keretbe foglalt portr¢jÀnak k¢palÀÁrÀsa volna, literÀtusnemzed¢kek eg¢sz sora tanulta
Gyulai eml¢kbesz¢d¢nek hÁres mondatÀt vagy legalÀbb annak szÀllÂig¢v¢ vÀlt elsû r¢-
sz¢t, mely Toldy nev¢nek hallatÀn mindmÀig esz¡nkbe jut, Âhatatlanul meghatÀroz-
vÀn, hogyan k¢pzelj¡k el ût, mit tÀrsÁthatunk alakjÀhoz, s mit nem. Aligha gondolunk
arra, hogy az atya is volt fiÃ, neki is j´nnie kellett valahonnan, sût û is valakinek a
vÀllÀn emelkedett oda, ahovÀ feljutott. (Toldy maga is szÁvesen tekintette magÀt ala-
pÁtÂnak, de megalapozatlan, sût t¢ves az a rosszmÀjÃ megjegyz¢s, miszerint k´z¢pkori
irodalomt´rt¢net¢nek elûszavÀban [1851] olvashatÂ az àutolsÂ, bÀr anonym hivatkozÀsa
elûdeireÊ, s ezutÀn àmÀr mint a magyar irodalomt´rt¢net-ÁrÀs megteremtûj¢t t¡nteti fel magÀtÊ.8

Legnagyobb irodalomt´rt¢net¢nek ha nem is elûszavÀban, de az idûrendi tÀrgyalÀs
megfelelû pontjain sorra megeml¢kezik elûdei munkÀirÂl, szigorÃan, de nem m¢l-
tÀnytalanul.)9 Ugyancsak paradoxon, hogy Toldy szellemi apjÀnak szerep¢t meg
olyasvalaki jÀtssza, akinek irodalomt´rt¢neti hely¢t ¢s alakjÀt mi mÀr fûk¢nt egy ¢ppen
ToldytÂl (irodalomt´rt¢n¢sz utÂdain Àt) rÀnk hagyott kÀnonbÂl ismerj¡k, mintha ki-
csit az û teremtm¢nye volna: Kazinczy Ferenc. K´lt¢szet¢nek eleven ¢lm¢nye megfa-
kult, k´zvetlen hatÀsa eleny¢szû, s bÀr prÂzÀja mindmÀig meg¢rint egy-egy ÁrÂt, mint
az 1970-es ¢vekben p¢ldÀul Nemes Nagy çgnest ¢s SzabÂ MagdÀt (akik meglepûdve
fedezik fel, hogy az iskolÀban rÀhÃzott irodalomt´rt¢neti sablon m´g´tt milyen izgal-
mas szerzû rejlik), az Ãj nemzed¢kek egyre inkÀbb t´rt¢neti (nyelvÃjÁtÂ ¢s irodalmi
hûskort teremtû) ¢rdeme miatt becs¡lik, ahogy azt Toldy kanonizÀlta a nemzeti iro-
dalom t´rt¢net¢nek mÀig hatÂ nagy elbesz¢l¢s¢ben, melynek idevÀgÂ alapt¢teleivel
¢s ¢rt¢krendj¢vel ritkÀn szÀll szembe valaki.10 Lassank¢nt f´lcser¢lûdtek a szerepek,
az egykori fiÃ mint az apa ûstÁpusa ¢l benn¡nk, ha ¢l egyÀltalÀn, mÁg az egykori apÀnak
hozzÀ k¢pest valamif¢le leszÀrmazotti stÀtus marad: bÀr vizsgat¢tel, s neve sz¢lesebb
k´rben cseng ismerûsen, mint a b´lcs¢szek c¢h¢n kÁv¡l csaknem elfeledett Toldy¢, Ka-
zinczy ma mÀr fûk¢nt a Toldy nyomÀn Árt tank´nyveknek k´sz´nheti l¢t¢t, vagyis he-
ly¢t a k´z´ss¢gi eml¢kezetben, müvei klasszikus szerzûnek jÀrÂ kiadÀsait, s ezzel az
Ãjrafelfedez¢s mindenkori lehetûs¢g¢t. Mintha egy sÁron tÃl is folytatÂdott elsûbbs¢gi
k¡zdelemben a fiÃ elfoglalta volna az apa hely¢t, s emiatt osztoznia kellene a maguknÀl
hÁresebb fiat nemzû apÀk mellûztet¢s¢ben, mÀr (Gyulai kiterjeszthetû metaforÀjÀval)
Kazinczyt is Toldy tartja a vÀllÀn, mik´zben û maga hovatovÀbb a lÀthatatlansÀgig be-
s¡ppedt a mÃlt f´veny¢be.

�Atyai szeretet¢re m¢ltatott˚: a szellemi apa keres¢se
Hogy mi¢rt ÀhÁtozott Toldy mÀr szinte gyerekfejjel arra, hogy szellemi apÀt talÀljon
magÀnak, azt sajÀtos kiindulÂ helyzet¢bûl ¢rthetj¡k meg, s akkor nem fogunk meg-
¡tk´zni k¢sûbb is lankadatlan ¢s lelem¢nyes prÂbÀlkozÀsain. Minden pÀlyakezdû ÁrÂ
a mÀr befutottak k´r¢n kÁv¡lrûl ¢rkezik, s befogadtatÀsÀhoz segÁts¢gre szorul, amit
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gyakran (mindmÀig) egy idûsebb ¢s tekint¢lyes pÀlyatÀrs nyÃjt. S bizony kevesen ¢r-
keztek messzebbrûl, mint ahonnan a fiatal Schedel j´tt; neki fokozottan sz¡ks¢ge volt
egy ilyen (nevezz¡k Ágy) befogadÂ apÀra. Amit a kulturÀlis antropolÂgiÀban rite of passage
(beavatÀsi rÁtus) terminussal jel´lnek, annak az û ¢let¢ben most ¢rkezett el az ideje,
hiszen szinte egyszerre kellett v¢gk¢pp felnûtt¢, magyarrÀ, ÁrÂvÀ, orvossÀ, s a tÀrsa-
dalmi hierarchiÀban valakiv¢ vÀlnia. Mind l¢lektani, mind gyakorlati szempontbÂl
sz¡ks¢ge volt tehÀt egy k´ztiszteletben ÀllÂ szem¢lyre, aki a k´r´n bel¡lrûl segÁti, hogy
mintegy stÀtust kapjon s ezzel bebocsÀttasson e k´z´ss¢gekbe. A k¢rd¢s csak az volt,
ki legyen ez a szem¢ly. Az ifjÃ szerencs¢j¢re jÂakarÂkban nem volt hiÀny. De bÀrmilyen
sokat k´sz´nhetett pÀlyÀja kezdet¢n Kisfaludy KÀrolynak, aki Ázl¢s¢t pall¢rozta ¢s ÁrÂi
fogÀsokra tanÁtgatta (àvalÂsÀgos aesthetikai tanÀrom lettÊ),11 s bÀrmennyire fontos volt
szÀmÀra a K´lcseytûl kapott buzdÁtÀs, a befogadÂ apa szerep¢re ¢letkoruknÀl fogva
ketten j´hettek szÂba: VirÀg Benedek ¢s Kazinczy.

Azonban VirÀg, ha bet´lt´tte is e szerepet, annyira nem vilÀgias felfogÀsban jÀtszot-
ta, hogy aligha vÀlthatott ki ÁrÂi Oidipusz-komplexumot. Toldy ¢vtizedekkel k¢sûbb,
1853-ban, megindultan eml¢kszik vissza arra, hogy a àszent ́ regÊ hogyan avatta ût ÁrÂ-
vÀ 1820-ban, tizen´t esztendûs gyerekfejjel, amikor BajzÀval meglÀtogattÀk legendÀba
illûen szeg¢ny hajl¢kÀban. Toldynak ¢letre szÂlÂ erûforrÀsa lett e kis szertartÀs eml¢ke:
fogadalmat tettek, hogy ¢let¡ket a nemzeti irodalomnak ÀldozzÀk, s az agg k´ltû ez-
utÀn egy csÂkkal mintegy felszentelte ûket.12 A pÀlyakezdû tudatÀban kit´r´lhetetlen
nyomot hagyott ez a finom pedagÂgiai ¢rz¢kkel r´gt´nz´tt ¢s ÀhÁtatos komolysÀggal
celebrÀlt rÁtus; ¢lete alkonyÀn, amikor majd HorvÀth MihÀly szÀmÀra ´n¢letrajzi vÀz-
latban foglalja ´ssze eg¢sz munkÀssÀgÀt, m¢g mindig vÁzvÀlasztÂnak ¢rzi: àmind t´bbet
olvastam, Árogattam; kivÀlt miutÀn 1820-ban az ´reg VirÀg atyai szeretet¢re m¢ltatott ¢s BajzÀ-
val egy¡tt formaszerint f´lvett az ÁrÂi karbaÊ.13 (A megfogalmazÀs nemcsak azt Àrulja el,
hogy a r¢gi aktus mit sem veszÁtett egykori jelentûs¢g¢bûl, hanem egyÃttal ritka lelet-
k¢nt szeml¢lteti, hogy egy sÂvÀr pÀlyakezdû, aki a reformkorban mielûbb ÁrÂnak sze-
rette volna tekinteni magÀt, mik¢nt t´lthette be k¢pzelet¢ben az int¢zm¢nyes auto-
rizÀciÂ hiÀnyÀt: àformaszerintÊ, mintha hivatalos beiktatÀs lett volna; àaz ÁrÂi karbaÊ, mint-
ha l¢tezett volna ilyen test¡let.) Toldy 1821ä1822-bûl fennmaradt naplÂjÀban sürün
felbukkan, hogy àtisztelendû VirÀg Benedek ÃrnÀlÊ idûz´tt, s nagyokat s¢tÀltak a budai
hegyekben, nyilvÀn besz¢lget¢sekbe mer¡lve.14 Ahogy azonban mÀr e titulus is sejte-
ti, a vilÀgtÂl elvonult ´reg papot nyÀjas egy¢nis¢ge, a k¡l´nb´zû irÀnyzatok Àltal egy-
arÀnt elismert, de olykor ¢rz¢kenys¢ge miatt is kÁm¢lt15 ÁrÂi alakja, valamint szinte
meghatÂan ig¢nytelen ¢s f¢lreesû jelenl¢te16 sajÀtosan szakrÀlis, Àtszellem¡lt s ez¢rt
tÀvoli apafigurÀvÀ l¢giesÁtette. RÀadÀsul a k¢t siheder egyike sem tudta ût ÁrÂk¢nt
igazÀn komolyan venni; alig n¢hÀny ¢vvel a beavatÀs utÀn egymÀs k´z´tt fanyalogva
latolgatjÀk tehets¢g¢t, s az ifjÃsÀg kÁm¢letlens¢g¢vel l¢pnek tÃl rajta. MiutÀn Bajza
szÀrazon megjegyzi, hogy VirÀgnak kevesebb talentum adatott, mint çnyosnak, s bÀr
t´bbre vitte nÀla, k¢sûbbi korban sz¡letve sem àsokkal lett volna nagyobb mint mostÊ,
Schedel tÂdÁtva fitymÀlkozik: VirÀg àmind¢g csak k´vetû volt volnaÊ, neve ZrÁnyi¢ vagy
akÀr çnyos¢ mellett àszÀmba sem j´nÊ, hiszen û legf´ljebb àazon talentumtalan, ¢rtelmes,
bÀr korlÀtolt tudomÀnyÃ f¢rfiak k´zz¢ tartozik, kik sokat hasznÀltak p¢ldÀjokkal!Ê.17

A verseng¢s l¢lektanÀra figyelve mindegy, hogy az ifjÃ titÀnoknak mennyire volt iga-
zuk. K´nnyü szeretni, akit ilyen k´nnyen lerÀzhatunk. °rett fûvel Toldy majd nagy-
lelkübben nyilatkozik rÂla irodalomt´rt¢neteiben,18 ekkor azonban m¢g nincs t¡rel-
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me hozzÀ. A k¢t fiatalember szem¢ben ennek az apÀnak semmije se volt, ami miatt a
fiÃi hÀla visszÀjÀra fordulhatott volna; Ãgy ¢rezhett¢k, igazi ÁrÂi jelentûs¢g hÁjÀn nincs
mit elirigyelni (netÀn elragadni) tûle, vilÀgi hatalom hÁjÀn nincs miben osztozni vele,
parancsolÂ tekint¢ly hÁjÀn nincs mi¢rt lÀzadni ellene. (BizonyÀra nem v¢letlen, hogy
belûle lett az ÁrÂavatÂ apafigura idûtlen ¢gi mÀsa, akinek egyszerre papi ¢s k´ltûi
ÀldÀsÀ¢rt majd egy KosztolÀnyi Dezsû fog visszasÂvÀrogni, elk¢pzelv¢n lÀtogatÀsÀt
egyszerü lakÀsÀn, ahol a àszent ´regÊ v¢g¡l ÀtnyÃjt neki, elfogÂdott ifjÃ lantosnak, ver-
s¢¢rt ä egy almÀt.)19

Kazinczy ezzel szemben szinte hÃs-v¢r apÀvÀ vÀlhatott az ifjÃ szÀmÀra, e nagyon is
f´ldi k´tel¢k ismerûs lelki probl¢mÀinak egyedi sz´vev¢ny¢vel. Nem szem¢lyesen ce-
lebrÀlt szertartÀssal, de KazinczytÂl ugyancsak beavatÀst rem¢lhetett, hiszen k´ztudo-
mÀsÃ volt, hogy az ÁrÂvÀ avatÀst a sz¢phalmi vez¢r lev¢lben gyakorolta, s persze jÂval
sz¢lesebb k´rben, mint VirÀg. Toldy k¢sûbb irodalomt´rt¢net¢ben is megeml¢kezik
arrÂl, hogy Kazinczy levelez¢se egy eg¢sz irodalmi ¢let sokr¢tü feladatait ellÀtta, t´b-
bek k´zt àa kezdûk nÀla kerestek buzdÁtÀst, tanÀcsotÊ.20 Ettûl a mestertûl û maga sokkal
t´bbet kapott, mint amennyit probl¢mÀtlanul f´l tudhatott dolgozni magÀban, s Ágy
persze elûbb-utÂbb belsû ´nÀllÂsÀgÀt is tûle kellett f¢ltenie. K¡zdelmes nyelvi befo-
gadtatÀsÀt, legalÀbbis ÁrÂk¢nt, n¢lk¡le nem tudta volna kivÁvni: a n¢met ajkÃ csalÀd
fia, aki iskolÀban tanult magyarul, ¢s sz¡leivel ¢let¡k v¢g¢ig csak n¢met¡l besz¢lhetett
(k¡l´nben nem ¢rtett¢k volna meg), ÁrÂi nyelv¢t a Kazinczy megÃjÁtotta irodalmi nyelv
gyors elsajÀtÁtÀsÀval iparkodik kialakÁtani, ez¢rt elsû fordÁtÂi ¢s k´ltûi term¢s¢t barÀt-
jÀn kÁv¡l fûk¢nt vele igyekszik megbÁrÀltatni, jÂvÀhagyatÀsukat rem¢lve, s amikor szer-
telen ÃjÁtÀsait az idûs mester meg-megsokallja, intelmeit hajlandÂ (n¢mi vonakodÀs
utÀn) megszÁvlelni, s azok idûvel be¢p¡lnek egyre arÀnyosabb, magabiztosabb ¢s ki-
egyensÃlyozottabb ¢rtekezû prÂzÀjÀba. Amikor elhatÀrozza, m¢gpedig pÀlyavÀlasztÀsi
vÁvÂdÀsai lezÀrulÀsÀnak sorsd´ntû pillanatÀban, hogy csalÀdi vezet¢kneve helyett ÁrÂi
n¢vk¢nt f´lveszi a Toldyt, barÀtjÀn kÁv¡l megint csak Kazinczyval besz¢li meg (lev¢lben)
a dolgot, s a sz¢phalmi mentortÂl kap hozzÀ tapintatos l¢lektani bÀtorÁtÀst: tedd meg
bÀtran, r¢g vÀrtam erre, s ´r¡l´k neki, ezÀltal is l¢gy, ami lenni akarsz, a helyedben
ugyanezt tenn¢m. S nemcsak az anyanyelv hely¢be l¢pû Ãj nyelv s az apai n¢v hely¢be
illesztett ÁrÂi n¢v felv¢tele zajlott a befogadÂ apa segÁts¢g¢vel, hanem az ÁrÂi ¢s iroda-
lomtudÂsi szerepk´r kivÀlasztÀsa is, s mindezek r¢v¢n a tÀrsadalmi hierarchiÀba valÂ
betagozÂdÀs. A fiatalember asszimilÀciÂjÀt ¢s autorizÀciÂjÀt egyarÀnt Kazinczy tÀmo-
gatta leginkÀbb; maga teremtette Ãj identitÀsÀnak jÂvÀhagyÀsÀt elsûsorban tûle vÀrta
¢s neki k´sz´nhette.

�Milylyel fiu atyj�hoz siet˚: a csalÀdias bensûs¢g szimbolikÀja fel¢
Kapcsolatuk azzal kezdûd´tt 1822-ben, hogy egy Schedel nevezetü ismeretlen siheder
szolgÀlatk¢sz levelet Árt a nagy Kazinczynak. A mester jÂindulatÃ vÀlasza utÀn ´t ¢s f¢l
¢vig szorgosan leveleztek, de m¢g nem lÀttÀk egymÀst, amikor Kazinczy egyszer csak
bejelenti: Pestre lÀtogat. Az immÀr f´lcseperedett, huszonk¢t esztendûs ifjÃ ́ sszeszedi
bÀtorsÀgÀt, ¢s (1827. december 18-Àn) elûhozakodik egy sokatmondÂ k¢r¢ssel. àMidûn
itt lesz az Âra, melyben lÀtni foglak, kettûztesd szerencs¢met az Àltal, hogy azon kedves szÂcskÀval
szÂlÁts, melylyel az atya fiÀt szokta.Ê Mint kider¡l a folytatÀsbÂl, a te szÂcskÀt szeretn¢ hal-
lani, s vele a tegezûd¢s kivÀltsÀgÀt megkapni szem¢lyes ¢rintkez¢si formak¢nt is (le-
v¢lben mÀr tegezûdtek, de ebbûl akkoriban nem k´vetkezett, hogy ¢lûszÂban is meg-
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tehetik), ahogy VirÀg Benedek tegezte ût, az otthonossÀg boldog ¢rzet¢t keltve benne,
amÁg szakÀllt nem kezdett viselni. VirÀg, sejthetûen, a felnûtt¢ vÀlÀs jel¢nek tekintette
a szakÀllt, s lÀttÀra nyomban Àtt¢rt a magÀzÀsra, az immÀr Kazinczyn cs¡ggû tanÁtvÀny
azonban most a vÀgyott apa-fiÃi kapcsolat szimbÂlumÀnak ¢rzi e kivÀltsÀgot, s ez¢rt
szeretn¢ megkapni. àTedd, Tek. Ur! hogy ¢n mindenkor oly ´r´mmel siessek hozzÀd, milylyel
fiu atyjÀhoz siet. Ez helyes viszonya a mesternek a tanÁtvÀnyhoz.Ê21 Az ism¢tl¢s elÀrulja, hogy
a k¢r¢s t¢tje fontosabb, mint maga a k¢r¢s.

A korabeli szokÀsokhoz k¢pest persze az a szÂcska sem volt csek¢lys¢g, amit a fia-
talember k¢rt. BirtoklÀsÀhoz egy lÀthatatlan, de jÂl kitapinthatÂ falat kellett Àtt´rni.
Ekkor m¢g a fiatal irodalom nagyjÀbÂl egyÁvÀsÃ jelesei sem tegezûdtek, s amikor n¢-
hÀny ¢vvel k¢sûbb elszÀnjÀk rÀ magukat, valÂsÀgos kis szertartÀssal adjÀk meg a mÂd-
jÀt. Bajza tudÂsÁtja a k¡lf´ld´n utazgatÂ Toldyt, hogy tÀrsasÀguk (V´r´smarty, Bajza,
BÀrtfay, Helmeczy, Stettner) àazzal akarta 1830. ¢v elsû napjÀt eml¢kezetre m¢ltÂvÀ tenni,
hogy tagjai egymÀst a barÀti Te nevezetre szabadÁtottÀk-felÊ, ût ezÃton szÂlÁtjÀk fel csatlako-
zÀsra, sût mindenki alÀÁrÀsÀval pecs¢telte meg a k´z´s Âhajt.22 F¢lre¢rthetetlen¡l utal
az eff¢le aktus korabeli jelentûs¢g¢re, hogy Szemere PÀl lelkendezve szÀmol be K´l-
cseynek egy hasonlÂ kivÀltsÀg elnyer¢s¢rûl: àBajzaschedel-V´r´smarty¢kkal nem Ãrszolga
¢s szolgaÃr, hanem te-ismerûs, te-frigyes vagyok immÀr. °letem legszebb keresm¢nye!Ê23 Szemere
kit´rû ´r´me itt szÂbeli tegezûd¢snek szÂlt; a pusztÀn ÁrÀsbeli szint¢n sokat jelentett,
de m¢gsem ennyit, ¢s okai mÀsf¢l¢k is lehettek. Nemegyszer olvashatunk magÀzÂdÂ
lev¢lbe ¢kelt tegezû ¢rzelemkit´r¢st; Schedel Berlinbûl 1829. november 12-¢n V´r´s-
martynak Árt magÀzÂ levelet, melyben a honvÀgy n¢hÀny felkiÀltÀsa k¢pez ilyen nyelv-
tani kiv¢telt,24 1827. november 27-¢n kelt level¢be pedig, K´lcseyhez, egy eg¢sz be-
kezd¢snyi tegezû magasztalÀst iktat, ¢pp miutÀn szakrÀlis metaforikÀjÃ nyelvezetre
vÀltott (K´lcsey a nemzet MÂzese; û hozta fel a napot; legyen mÀrtÁrja a nemzet mü-
velûd¢s¢nek), ami mintegy l¢lektanilag indokolja a tÀrsadalmi k´t´tts¢gek ¢s nyelv-
szokÀsok Àtmeneti feloldÀsÀt.25 Elûfordulhatott, hogy k¢t fiatal ÁrÂ, akik m¢g sosem
lÀttÀk egymÀst, mintegy elûlegezett barÀtsÀggal tegezûdik mÀr elsû lev¢lvÀltÀsÀban,
mint K´lcsey ¢s D´brentei 1813 ûsz¢n,26 ezt azonban a kiv¢telnek jÀrÂ szenved¢lyes
retorikÀval illett megokolni. SzentmiklÂssy Alajos elsû level¢t tegezûdve Árta V´r´s-
martynak, 1829. december 9-¢n, de hiÀba indokolta azzal, hogy elv¢gre egyazon anyÀ-
nak, a hazÀnak gyermekei ûk, ami testv¢ri ́ lel¢sre ¢s ́ sszefogÀsra k´telez, ¢kesszÂlÀsa
nem bizonyult el¢gnek ahhoz, hogy a k´ltût vÀlaszra bÁrja.27 K´zvetve a szÂbeli tege-
zûd¢s jelentûs¢g¢re vall, hogy ¢rzelmi fedezet¢nek esetenk¢nti hiÀnya milyen heves
visszatetsz¢st vÀltott ki; erre utal FÀy AndrÀs m¢ltatlankodÀsa, aki az¢rt kÁvÀnkozott
haza barÀtai k´z¢ a pozsonyi orszÀggyül¢s k´nnyen fraternizÀlÂ l¢gk´r¢bûl, mert
ûszinte szÂra vÀgyott. à°n itt per te vagyok nagy r¢sz¢vel TÀblÀnknak, forog k´zt¡nk a' ba-
rÀt-nevezet 's k¢zszorÁtÀs; de a' szÁv csak ugyan hidegen marad k´zt¡nk; non fit hoc verbis, non
tam cito Marce fili!Ê28

A te szÂcska csakugyan nem int¢zhetett el mindent egy csapÀsra, de sok k¡l´nbs¢get
Àthidalhatott, valamif¢le ́ sszetartozÀst sugallt, s Toldynak r¢szben ez¢rt is volt rÀ sz¡k-
s¢ge. Ami Kazinczyt illeti, û eg¢sz ¢let¢ben Àt¢rezte, a szokÀsosnÀl is fog¢konyabban,
az ¢rintkez¢si formÀk jelent¢s¢nek finom Àrnyalatait. MÀsf¢l hÂnappal esk¡vûje utÀn,
hÀzassÀga boldogsÀgÀt ecsetelve, egy spontÀn kialakult megszÂlÁtÀsi szertartÀsukkal
b¡szk¢lkedik Kis JÀnosnak: àvalamÁg a' nap a firmamentumon vanÊ, feles¢g¢vel n¢met¡l
besz¢lnek, m¢gpedig t´bbnyire magÀzÂdva, àhogy magunkat eml¢keztess¡k, hogy egymÀst
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becs¡ln¡nk kellÊ, napszÀllta utÀn azonban Àtt¢rnek a tegezûd¢sre, immÀr magyarul.29

K´lcseyt mÀr 1810-ben f´lmenti az alÂl, hogy Tekintetes Urazza ût (àhagyja el a' titu-
laturÀt level¢ben. Mi barÀtok is, rokonok is vagyunkÊ), amikor azonban n¢hÀny ¢v mÃlva
K´lcsey odÀig hev¡l, hogy tegezû levelet k¡ld neki, hiÀba indokolja lelkes¡lten (àFor-
rÂbb vagyok mint sem a' hideg ceremonialnak minden k´tel¢kit ´szve nem kellene t¢pnem [...]
°rezzed boldogsÀgomat, ¢rezd mi teszen engem b¡szk¢v¢ V¢led is Nagy F¢rjfiÃ a' barÀtsÀgnak
legbiztosabb hangjÀn szÂllaniÊ), Kazinczy nem tÀmogatja a kezdem¢nyez¢st, mely Ágy el-
szigetelt kÁs¢rlet marad.30 írÂi levelez¢s¢ben a tegezûd¢sre Àtt¢r¢s, netÀn a magÀzÂ-
dÀsra visszat¢r¢s mindig ¢rzelmi vÀltÀst jelez, a szem¢lyes talÀlkozÀs ritka alkalmaikor
pedig nyilvÀn m¢g jobban ¡gyelt a szÂbeli ¢rintkez¢s megfelelû formÀjÀnak kivÀlasz-
tÀsÀra.

Mi t´bb, Toldy apai tegez¢st szeretett volna hallani. A kÁvÀnsÀg ismerûs lehetett Ka-
zinczynak. Aki annyi ifjat fedezett f´l, mint û, azt persze szÀmosan tekintett¢k (vala-
mennyire) szellemi apjuknak, s olykor benne is megdobbant az apai szÁv egy-egy ro-
konszenves ifjÃ tehets¢g lÀttÀn; ebbûl azonban m¢g nem k´vetkezett, hogy vonzÂdÀ-
suk a megszÂlÁtÀsban is testet ́ lts´n. RitkÀn fordult elû, hogy valaki annyira elbüv´lte,
mint a fiatal UjhÀzy LÀszlÂ, a k¢sûbbi szabadsÀgharcos, akivel 1814-ben egy bÀlon ta-
lÀlkozott; r´gt´n meg¢rezte kivÀlÂsÀgÀt (àIch war entz¡ckt ¡ber den braven jungen
MannÊ),31 s talÀlkozÀsukrÂl Ágy szÀmolt be valakinek: àEzt Ãgy n¢ztem mint fijamat, û en-
gem Ãgy mint atyjÀt. Nekem nagy ¢rdemem az, hogy a jÂ ifjakat distinguÀlom, 's szikrÀt lobbantok
szÁvekbe.Ê32 (Az atya-fiÃ kapcsolat azonnali elfogadÀsÀnak kiv¢teless¢g¢t azonban jÂl
mutatja elûzm¢nye: a fiÃ apjÀt, UjhÀzy SÀmuelt r¢gÂta igaz barÀtjak¢nt szerette Ka-
zinczy, anyjÀ¢rt pedig, az àimÀdÀst ¢rdemlûÊ RadvÀnszky PolixenÀ¢rt annyira rajongott,
hogy egyszer meg¡zente neki: mindhalÀlig ût fogja minden asszonyok k´zt az elsûnek
tartani, aki utÀn sajÀt feles¢ge csak mÀsodik.)33 Levelez¢s nem k´vette e talÀlkozÀst,
ami talÀn ́ nmagÀban is k¢ts¢gess¢ teszi, hogy Kazinczy ezutÀn mÀris fiÀnak szÂlÁtotta
volna vagy akÀr apai hangon szÂl hozzÀ. Szemere PÀl, akivel leveleikben magÀztÀk
egymÀst, 1813-ban csaknem ugyanazt kÁvÀnta, amit majd Toldy fog mÀsf¢l ¢vtizeddel
k¢sûbb, s bÀr a vÀgyott elûjog csupÀn az ÁrÀsbeli ¢rintkez¢seikre szorÁtkozott volna
(àM¢ltÂztass¢k °des Uram BÀtyÀm engemet leveleiben FijÀnak nevezni, 's m¢ltÂztass¢k viszont
nekem meg engedni, hogy ¢n °des Uram BÀtyÀmat, AtyÀmnak szÂlÁthassam!Ê),34 vÀlaszul Ka-
zinczy Ãgy szidta meg hosszÃ hallgatÀsÀ¢rt, szinte mondatonk¢nt Uram ¹cs¢mnek
szÂlÁtva, hogy tr¢fÀs zs´rt´lûd¢s¢ben a jÀmbor Âhajt is alaposan kifigurÀzta, lehetet-
lenn¢ t¢ve annak megism¢tl¢s¢t.35

Mindezek ismeret¢ben nem meglepû, hogy elhÀrÁtja tanÁtvÀnya rajongÂ k¢r¢s¢t.
àAzt kÁvÀnod, hogy ha Pesten leszek, szÂval is Ãgy nevezzelek, mint leveleimben. Hagyjuk azt,
¢des barÀtom, az idûre; mutassa ki az, mit tegy¡nk.Ê36 Mivel azonban indoklÀsk¢nt nem az
apa-fiÃi viszony elûl t¢r ki (r¢g nem lÀtott barÀtai ànehezteltek, hogy a' RÂmai megszÂllÁtÀs
formulÀjÀvalÊ akart ¢lni), a tanÁtvÀny k´vetkezû level¢ben a nyitva hagyott kiskapun Àt
prÂbÀlkozik. àCsÂkold helyettem Emilt, s ha engem nem akarsz is Ãgy szÂlÁtani, mint atya maga
fiÀt, engedd, hogy fiadat testv¢rk¢nt szÂlÁtsam meg.Ê37 JÀmbor Âhaj, alig tünik fel a lev¢l
v¢g¢n, vÀlaszt sem kÁvÀn a mÀsiktÂl. M¢gis arrÂl Àrulkodik, hogy a megszÂlÁtÀs mi-
k¢ntj¢n¢l, sût a szÂbeli tegezûd¢s eg¢sz kivÀltsÀgÀnÀl kezdettûl fontosabb lehetett az
ifjÃ szÀmÀra az, amit elsû olvasÀsra talÀn csak alkalmi szeml¢ltetû hasonlatnak v¢lhet-
t¡nk volna: maga a fiÃvÀ fogadtatÀs. Ha csak szimbolikusan is, a tanÁtvÀny itt bek¢-
redzkedik mestere csalÀdjÀba. CsÂkold helyettem Emilt: ´nmagÀban is familiÀris bensû-
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s¢get felt¢telezû lev¢lzÀrad¢k, a testv¢rk¢nt szÂlÁtÀs jogÀval egy¡tt m¢g inkÀbb. Mer¢sz
l¢p¢s, mÀr-mÀr vakmerû, fûk¢nt ilyen elûzm¢nyek utÀn. Hiszen a Kazinczy v¢r szerinti
fiÀra vonatkozÂ k¢r¢s mÀr v¢gk¢pp kit´r az irodalom k´ztÀrsasÀgÀbÂl, sût elhagyja az
ÁrÂi magÀn¢rintkez¢s k´ztes hatÀrsÀvjÀt is, s besodrÂdik a tisztÀn magÀn¢leti, sût v¢rs¢gi
kapcsolatok vilÀgÀba, amely pedig a rendi tÀrsadalom hierarchiÀjÀtÂl aligha f¡gget-
lenedhet. T́ bb ¢s mÀs ez az Ãjabb Âhaj, mint egy kezdû ÁrÂ vÀgyott szellemi hovatar-
tozÀsÀnak metaforikus kifejez¢se. Olyan ter¡letre keveredt¡nk, ahol mÀr nem egy ÁrÂ-
palÀnta k¢r bebocsÀttatÀst az ÁrÂfejedelem legbelsû ¢letk´reibe, hanem a budai n¢met
postamester fia a magyar tekintetes Ãr¢ba.

Pedig Kazinczy meghÂdÁtÀsa nem Ág¢rkezett k´nnyünek. BÀrmennyire elfogadta
az irodalom respublikÀjÀnak gyorsan terjedû ethoszÀt (mely a vele levelezû Dessewffy
grÂftÂl sem Àllt tÀvolabb, mint Bajza barÀti k´r¢tûl), û az¢rt a lelke m¢ly¢n szÀmon
tartotta ismerûsei rendi hovatartozÀsÀt, s olykor bizony kÁm¢letlen¡l szÂvÀ is tette az
attÂl tÃlsÀgosan elrugaszkodÂ viselked¢st. °ppen Toldynak ÁrvÀn pelleng¢rezte ki
D´brenteit, ami¢rt az hivalkodÂn barÀtsÀga jel¢¡l ajÀnlotta k´nyv¢t grÂf Sz¢chenyinek;
mÀskor magÀnak D´brenteinek sem habozott orra alÀ d´rg´lni, hogy hÀlÀtlan felka-
paszkodott, aki n¢lk¡le legf´ljebb falusi papocska lehetett volna, netÀn füszeres ¢s vas-
kereskedû, mint testv¢re. Ugyanebben a szellemben tiltakozik majd, amikor Pyrker
¢rsek müv¢vel a vitÀzÂ fiatalok nem a szerzû rangjÀhoz m¢ltÂn bÀnnak, àfelejtv¢n hogy
az Patriarcha, hogy az °rsek, hogy az Fû-IspÀny, hogy az csillagot hord melly¢n, hogy (a' mint
vÀrni lehet) PrÁmÀs lesz, a' szerint tÀmadÀk meg, mintha az eggy nyavalyÀs SzarÀndokocska
volnaÊ.38 Ha Kazinczy igazÀn megszeretett valakit, a barÀtsÀg szÀrnyalÂn nagylelküv¢
tette, s fel¡l tudott emelkedni a tÀrsadalmi k¡l´nbs¢geken, de ha csalÂdÀsa visszahÃzta
a f´ldre, bizony nem tartozott azok k´z¢, akik k´nnyed¢n semmibe veszik a hatÀrokat.

Nincs rÀ biztos adat, hogy talÀlkozÀsukkor, 1828. februÀr 18-Àn, Kazinczy v¢g¡l
hogyan szÂlÁtotta tanÁtvÀnyÀt. N¢hÀny ÂrÀval meg¢rkez¢se utÀn lev¢lben meg¡zente
neki, hogy este vÀrja ût (BajzÀval egy¡tt) FÀy AndrÀsnÀl, ahol Szemer¢vel s BÀrtfayval
t´lti elsû napjÀt. E pÀr soros lev¢lk¢hez Toldy utÂlag ezt a megjegyz¢st füzte: àM¢g
azon estve meg´leltem, j´ttek V´r´smarty, Feny¢ry 's BÀrtfay is.Ê39 Ha az ig¢t szÂ szerint ¢rt-
hetj¡k, az ´lel¢st a fiatal irodalom szÁne-virÀga lÀthatta. MÀsnap Toldy egy n¢met Sal-
lustius-fordÁtÀst k¡ld ajÀnd¢kba Kazinczynak, aki meghatott lev¢lben k´sz´ni meg a
kedvesked¢st, s ha fiÃi gesztusnak nem is, a kifogyhatatlan barÀtsÀg Ãjabb bizonysÀ-
gÀnak nevezi. HazautazÀsa utÀn m¢g megindultabb hangon k¡ldi ¡dv´zlet¢t àToldy-
nak, a' szeretetre oly igen m¢ltÂnakÊ, akit m¢g jobban becs¡l, amiÂta szem¢lyesen lÀthatta,
s mÀr nem csupÀn irodalmi ¢rdemei¢rt szeret. àTe nem csak tanult, munkÀs tÀrsam vagy,
hanem olly szeretetrem¢ltÂ ember azonfel¡l, kit nem lehetne nem szeretni, ha semmit nem Árt volna
is.Ê40 NemsokÀra Toldy arrÂl szÀmol be, hogy sz¡lei ¢s barÀtai tÀrsasÀgÀban milyen
bensûs¢gesen ¡lt¢k meg Kazinczy sz¡let¢snapjÀt41 (melyre a tÀvoli ¡nnepelt k¡ld´tt
bort), mire Kazinczy meleg hangÃ n¢met levelet Ár, elûsz´r, de nem utoljÀra, Toldy
sz¡leinek. AkÀrhogy n¢zz¡k, kapcsolatuk mÀr meglehetûsen csalÀdias.

�„  meg fogja m¢g ¢rezni ostoromat˚: az impietas kÁs¢rt¢sei
A tanÁtvÀnyt kezdettûl hÀla t´lt´tte el, a hÀlÀtlansÀg lappangÂ f¢lelm¢vel, talÀn szo-
rongÂ elû¢rzet¢vel egy¡tt. Jelk¢pnek is felfoghatjuk, hogy mÀr legelsû level¢ben mint-
egy elûre kifejezi lek´telezetts¢g¢t. àMind¢g a' legmelegebb hÀlÀval adÂzandom.Ê A j´vû
idejü ige hÀlÀt Ág¢r; e bemutatkozÂ lev¢lhez mell¢keli Isokrates-fordÁtÀsÀt, valamint
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Czinke Ferencz gÃnyvers¢t, amellyel az akkori egyetem professzora kajÀnkodott a
nyelvÃjÁtÀsi harc ´nk¢ntes aprÂdjÀn: mindezzel a tizenhat esztendûs kamasz, mint
majd m¢g annyiszor, felkÁnÀlja szolgÀlatait, fegyvertÀrsul ajÀnlkozik.42 Kazinczy vÀla-
szÀra az addig mintegy megelûlegezett ¢rzelem tÃlcsordul. àVegye a Tek. Ur ´r´mtûl ma-
gÀn kÁvül l¢vû szÁvemnek oly meleg hÀlÀjÀt irÀntam nyilatkoztatott hajlandÂsÀgÀ¢rt, melylyel min-
denki tartozik legfûbb jÂtevûj¢nek.Ê A jÂt¢tem¢ny ¢rezhetûen nem mer¡l ki abban, hogy
Kazinczy vÀlaszra m¢ltatta (megdorgÀlvÀn szertelens¢ge miatt); a hÀla annak is szÂl,
hogy Kazinczy van, s bÀtorÁtÂ p¢ldak¢nt f´l lehet n¢zni rÀ. àMert elevenen ¢rzem, meny-
nyivel tartozom ¢n s minden t´bbre vÀgyÂ ifjÃ a Tek. Urnak.Ê43 AzutÀn persze mind t´bb
szem¢lyes oka lesz hÀlÀra: Kazinczy komolyan veszi, szÀrnyprÂbÀlgatÀsait tapintatos,
de k´vetkezetes ¢s mindig tanulsÀgos bÁrÀlattal figyeli, pÀlyavÀlasztÀsÀnak elsû fordu-
lÂinÀl tanÀcsot ad, s amire a messzirûl j´tt kezdûnek mindenn¢l ¢getûbb sz¡ks¢ge volt:
buzdÁtja ¢s bÀtorÁtja. àValÂban megsz¢gyenÁtesz Tek. Ur! nem ¢rdemelt kegyess¢ged sokszorozÀsa
Àltal.Ê Egy k¡ldem¢ny vÀltja ki e felkiÀltÀst 1828. oktÂber 25-¢n, de errûl Âhatatlanul
esz¢be jut m¢lyebb, ÀtfogÂbb, szellemi ¢rtelemben egzisztenciÀlis adÂssÀga. àA mit ed-
dig prÂbÀltam, csak UtÀnad prÂbÀltam, s Ágy a mit tettem a literatÃrÀban, ha tettem, çltalad
van. Meg fogom e ezt hÀlÀlhatni valaha? meg e szeretetedet?Ê44

A k¢rd¢sben ekkor mÀr, az irodalmi csatÀrozÀsok nemzed¢ki ¢s irÀnyzati szek¢rtÀ-
borainak kialakulÀsÀval, ott lappangott egy mÀsik: nem viszonzom-e hÀlÀtlansÀggal,
amit tûled kaptam? Hogy milyen kev¢s kellett e fordulathoz, s milyen elfojtott indu-
latok vÀrtak kit´r¢sre az ifjÃ tudata m¢ly¢n, azt viszonylag pontosan lem¢rhetj¡k. Ka-
zinczy recenziÂt Ár az AurÂra ¢s a H¢be 1826. ¢vi k´teteirûl, nem is elmarasztalÂt, csak
nem eg¢szen az AurÂra-k´r szÀja Áze szerintit, s Toldy mÀris v¢szjÂslÂn kommentÀlja
BajzÀnak: àGyalÀzatos. Kazinczy mÀr eg¢szen elvesztette szeretetemet. ¹ meg fogja m¢g ¢rezni
ostoromat.Ê45 S amikor aztÀn Toldy Ár recenziÂt az °let ¢s Literatura 1826. ¢vfolyamÀrÂl,
n¢hÀny kit¢tel¢vel Ãgy megbÀntja mester¢t, hogy t´bb lev¢lvÀltÀson ÀtkÁgyÂzÂ kÁnos
magyarÀzkodÀsra k¢nyszer¡l. Az egyik t¡ske, mely k¡l´n´sen m¢lyre szalad, egy hety-
k¢re siker¡lt buzdÁtÂ felkiÀltÀs (àL¢gy a' r¢gi!Ê), melynek rejtett szÃrÀsÀra (hogy tudni-
illik mÀr nem vagy az) a cÁmzett fÀjdalmasan felszisszen: àÃgy kell hinnem, hogy ez a' l¢gy
a' r¢gi nem ezt fogja jelenteni: Maradj a' mi vagy ä hanem ezt: L¢gy azzÀ, a' mi hajdan
valÀl.Ê46 A fiÃ zavarba j´n, szabadkozik, ragaszkodna v¢lt igazÀhoz, ugyanakkor leg-
szÁvesebben bocsÀnatot k¢rne. àHa Neked fÀj, hogy a publ. elûtt mondtam ki ama szavakat,
magamnak nem kev¢sbb¢ fÀj hogy tettem.Ê47 A mester m¢g dorgÀlja egy kicsit, majd Ãgy
zÀrja le az ¡gyet, mintha kitalÀlta volna az ostorozÀsi szÀnd¢kot: àBÁzom barÀtsÀgodhoz,
hogy t´bbet meg nem csapkodsz.Ê48 S miutÀn Toldy f´ltÀrta neki lelkifurdalÀsÀt, ami¢rt
ugyanebben a recenziÂban Dessewffy grÂfot kigÃnyolta, holott a grÂf csupa szÁv¢lyes-
s¢get ¢s bizalmat tanÃsÁtott irÀnta,49 Kazinczy megnyugtatja, Àm egy l¢lektani ¢leslÀ-
tÀsrÂl tanÃskodÂ, szinte jÂslatnak is beillû figyelmeztet¢st k´t a lelk¢re. àDe ha megszÀll
ism¢t a' kedv, ûtet vagy mÀst sujtani, eml¢kezz¢l, hogy D. a' Haza AtyÀji k´ztt most talÀn hato-
dikszor ül, ¢s ott ragyogott, ¢s hogy az illyet tiszteletlens¢ggel illetni impietas. K¡lsû f¢ny¢n 's
ûsz hajain kiv¡l is ¢rdemli û figyelmedet.Ê50 Ha majd ism¢t megszÀll a kedv valakit sÃjtani:
milyen hÀtborzongatÂan tekint el e kifejez¢s az irodalmi pol¢miÀk rendszerint fenn-
k´lten megfogalmazott elvi indÁt¢kaitÂl! S ûtet vagy mÀst, amibe persze maga Kazinczy
is belef¢r: a tanÁtvÀny lappangÂ büntudatÀt telibe talÀlÂ int¢s az impietas szÂval (amely
egyarÀnt jelent kegyelets¢rt¢st ¢s istentelens¢get) immÀr nem csupÀn a tÀrsadalmi il-
lem megszeg¢s¢tûl, hanem egy (homÀlyosan, de az¢rt jÂl ¢rthetûen) transzcendens
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v¢tektûl akart egy ¢letre elrettenteni. (Latinos iskolÀzottsÀgukkal tudniuk kellett, hogy
a pietas vilÀgi ¢s vallÀsi ¢rt¢keket egyesÁt, s ellent¢te sem csupÀn f´ldi szabÀlyok ÀthÀ-
gÀsa.) A figyelmeztet¢s maradandÂ nyomot hagyott Toldyban: t´bb mint hÀrom ¢vti-
zed mÃltÀn is ennek szellem¢ben, sût hasonlÂ szavakkal sajnÀlkozik azon, hogy a nagy
hazafiÃi ¢rdemeket szerzett grÂf az Ãn. Conversations lexikon p´r¢ben BajzÀval szem-
beker¡lv¢n àaz ifjui szertelen tüz ostromÀt tisztes fej¢re vontaÊ.51

Kazinczy jÂslatszerü p¢ldÀlÂzÀsÀnak k´zvetlen hatÀsa katartikus: a tanÁtvÀny meg-
retten a hÀlÀtlansÀg k´zell¢t¢tûl, az indulataiban kÁs¢rtû impietas bün¢tûl, s mintha
´nn´n lelk¢t f¢lten¢, meg akar tisztulni: BajzÀnak (vagy inkÀbb Bajza elûtt magÀnak)
megfogadja, hogy akÀrmi lesz, hü marad jÂtevûj¢hez. àIszonyodnÀm enmagam elûtt, ha
ezt a bizodalmÀt, respective k¢r¢s¢t, a szeretetre m¢ltÂ s megbecsülhetetlen ¢rdemü, ûsz barÀtomnak,
ki egykor egyetlen egy buzdÁtÂm s ´n¢rz¢sem fentartÂja vala, megjÀtszanÀm.Ê IszonyodnÀm en-
magam elûtt: mennyire magÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel bukkan fel itt ez a drÀmai
erejü kifejez¢s, mely egyszer csak a g´r´g sorstrag¢diÀk nyelv¢t id¢zi! (Elûfordulhatna
Szophokl¢sznÀl, sût mondhatnÀ maga Oidipusz is, rosszat sejtve, mielûtt megbizonyo-
sodik arrÂl, hogy û ´lte meg apjÀt.) S fogadalmÀnak indoklÀsÀban Toldy ez egyszer
nyÁltan fel¡lbÁrÀlja BajzÀval k´z´s programszerü t¢tel¡ket, miszerint a kritikai igazsÀg
r¢szrehajlÀs n¢lk¡li kimondÀsa mindig elûr¢bb valÂ, mint a szem¢lyes ¢rz¢kenys¢g
tiszteletben tartÀsa. à°n annyival felebb becs¡l´m az emberek viszonyaikat a tudÂsok¢inÀl,
az az a szÁvet a kritikÀnÀl, hogy magamat ezennel Kazinczy legbuzgÂbb v¢dûj¢nek declarÀlom
mind halÀlÀig ä de Ãgy ¢rtsd, mindenkor m¢g is azzal a vigyÀzattal, hogy a mÁv¢szs¢g istenn¢j¢t
meg ne s¢rtsem.Ê52 Az utÂbbi megszorÁtÀs jelzi, hogy az elk´telezetts¢g most sem felt¢t-
len, s bÀr a szÁv hüs¢g¢t ÀllÁtja szembe az eszt¢tikai elvek netalÀni meghasonlÀsÀval, a
l¢lektani fejlem¢nyeket idÀig k´vetve alig hihetj¡k, hogy a tisztÀzatlan ¢rzelmek f¢szke
ne bolydulna meg t´bb¢.

àMind halÀlÀigÊ, vagyis a fogadalom Kazinczy halÀlÀig szÂlt. Toldy aggodalmÀt ¢s lap-
pangÂ büntudatÀt fokozhatta, hogy Kazinczy mÀr levelez¢s¡k kezdet¢n aggastyÀnnak
szÀmÁtott, s az ¢vek mÃltÀval egyre inkÀbb tartani kellett halÀlÀtÂl. Mai korunk men-
talitÀsÀhoz k¢pest, mely mindenÀron igyekszik a fiatalsÀgot meghosszabbÁtani s az el-
hallgatÀs ¢s eufemizmusok lelem¢nyes eszk´zeivel szeretn¢ elodÀzni a halÀllal valÂ
szemben¢z¢st, mÀr-mÀr meglepû tapintatlansÀgnak ¢rezhetj¡k, hogy akarva-akarat-
lanul milyen gyakran eml¢keztetik az agg mestert levelezûtÀrsai: napjai meg vannak
szÀmlÀlva. Toldy mintha a t´bbiekn¢l is jobban kivenn¢ a r¢sz¢t e nyilvÀn jÂindulatÃ,
mindig ûszinte f¢lt¢st kifejezû, tudat alatti l¢lektanÀban olykor m¢gis k¢tes ¢rtelmü
ism¢telget¢sbûl. Kinek szÃrna szemet p¢ldÀul, ha ´nmagÀban Àllna, egy 1822 v¢g¢n
k¡ld´tt Àrtatlan Ãj¢vi jÂkÁvÀnsÀg? àAdnÀ az a' ki ott fenn vagyon, hogy m¢g sokÀig ¢rzenûk
T. Urat k´zt¡nk ¢lni, 's munkÀlÂdni jÂ eg¢szs¢gben 's szerencs¢ben.Ê53 Mi sem term¢szetesebb,
mint a m¢g sokÀig ÂhajtÀsa, mely csak k´zvetve tudatosÁtja, a tudat k¡sz´b¢ig talÀn fel
sem jutva, a v¢gess¢get; az eff¢le jÂkÁvÀnsÀgok elszaporodÀsa azonban szinte kitapint-
hatÂvÀ tehette Kazinczy szÀmÀra a halÀl k´zels¢g¢t. àMÀr fenn jÀrokÊ, tudÂsÁtja pÀrt-
fogoltjÀt 1824 tavaszÀn, egy betegs¢g utÀn lÀbadozva. àM¢g e' szÀraz kisded testben sok
az ¢leterû. Gyermekeim tehÀt ¢s barÀtim nem retteghetnek, hogy elvesztenek.Ê54 M¢g a lelkes¡l¢s
perc¢ben is, amikor (1826-ban) Bajza, V´r´smarty ¢s KovacsÂczy irodalmi kibonta-
kozÀsÀtÂl elragadtatva Ãgy ¢rzi, û mÀr bet´lt´tte hivatÀsÀt ¢s (Simeon bibliai szavait
id¢zve) elszÂlÁthatja az ör (àNunc dimittis servum tuum DomineÊ), siet hozzÀtenni, hogy
ragaszkodik az ¢lethez. àDe ¢n m¢g sokÀig nem szeretn¢k dimittÀltatni, mind gyermekeim mi-
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att, mint hogy a' ti f¢nyeiteket lÀthassam, lelkes istenfiak.Ê55 Kazinczy betegs¢g¢nek kÂsza
hÁre, sût annak cÀfolata el¢g volt ahhoz, hogy 1827 elej¢n Toldy jÂkÁvÀnsÀgÀba a szo-
rongÂ k¢pzelet mÀris belevegyÁtse a halÀl felr¢mlû lehetûs¢g¢t. àBuzgÂn k¢rem a v¢gzetet,
hogy m¢g sokÀra nyÃjtsa drÀga ¢letedet! Mely fÀjdalmas volna nekem azon ¢des szokÀstÂl meg-
vÀlnom: T¢ged ¢lni s reÀnk figyelmezni tudnunk!Ê56 Nem k¢ts¢ges, hogy borzad tûle, de
az ilyen elszÂlÀsok egybehangzÂan tanÃsÁtjÀk, hogy tudat alatt mennyire foglalkoztatja
ez az eshetûs¢g.

Se szeri, se szÀma az utalÀsoknak, amelyek Kazinczyt a k¢rlelhetetlen¡l mÃlÂ idûre
figyelmeztett¢k, s az û vÀlaszai is mintha a k´zelgû halÀl Àrny¢kÀban fogalmazÂdnÀ-
nak. Milyen fÀjdalmas, panaszolja neki 1827 mÀjusÀban szemrehÀnyÂan (ÁrÂbarÀtai
nev¢ben is) Toldy, hogy az utÂbbi idûkben àoly it¢leteidet kelle olvasnunk, melyek¢rt legjobb
esetben korod vÀdoltatottÊ;57 n¢hÀny hÂnappal k¢sûbb, amikor Kazinczy verseinek ki-
adÀsÀrÂl tanakodnak, a k´ltû felsÂhajt: àSzeretn¢m nyomtatva lÀtni mÁg m¢g ¢lek.Ê58 S mit
¢rezhetett vajon a halÀltudattal k¡szk´dû ´reg a k´vetkezû ¢v elej¢n, amikor Toldy
tapintatosan, sût gy´ng¢den, de m¢giscsak arra buzdÁtotta, hogy a PçLYçM EML°KE-

ZET°-t szÀnja posztumusz münek, mert akkor mindazt elmondhatja benne, amit egye-
lûre (àmidûn m¢g ¢lszÊ) nem lehet? S bÀr maga Kazinczy is szeretett k¢pzelet¢ben az
utÂkor szemsz´g¢bûl visszapillantani ́ nmagÀra,59 ugyan mit ¢rezhetett, amikor Toldy
nagy bele¢l¢ssel vetÁtette el¢ az ´n¢letrajz elk¢pzelt fogadtatÀsÀt, persze az û halÀla
utÀn? àHa nekem ifjÃnak, s tanÁtvÀnyodnak, Neked tisztelve szeretett mesterem, szabad valamit
javasolnom, arra k¢rlek, folytasd azt Ãgy, mint ha nem a veled-¢lûknek ÁrnÀd, hanem a j´ven-
dûs¢gnek [...] s ha az akkor fog a k´zs¢g kezeibe jutni, midûn t´bb¢ nem leszesz ä a mi adja iste-
n¡nk, hogy igen sokÀra l¢gyen ä a magyar Ãgy fogja azt n¢zni, mint egy szent erekly¢t, s engesz-
telûdve, bÀnkÂdva s Fel¢d visszasÂhajtva fog bÀjos szavaidon cs¡ggeni.Ê60 Kazinczy maga is
el-eltünûdik, mi lehet m¢g hÀtra ¢let¢bûl, s mind t´bbet gondol az idûre, amikor û
majd nem lesz t´bb¢. Mint Toldynak beszÀmol rÂla, hatvankilencedik sz¡let¢snapja
(1828. oktÂber 27.) ¢jszakÀjÀn Àlmatlanul forgolÂdva gondolatban szÀmvet¢st k¢szÁtett
(àv¢gig pillantvÀn elmÃlt napjaimon, 's elûre a' hÀtravalÂkraÊ), ugyanekkor panaszolja em-
l¢kezete gy´ng¡l¢s¢t;61 1829 nyarÀn a k¡lf´ldre k¢sz¡lû tanÁtvÀnyt bÃcsÃztatva Âha-
tatlanul esz¢be jut, vajon meg¢ri-e hazat¢rt¢t. àBÀr m¢g meglÀthassalak!Ê Az alkalom
ihlette vallomÀs tÃl is tekint a halÀlon. àOh ha majd nem l¢szek is, hidd, hogy a sÁrban is
´r¡lni fogok ragyogÀsodnak, 's ´rvendeni 'hogy t¢ged lÀttalak, kev¢lykedni, hogy szerett¢l.Ê62 A
m¢g szÂcska gyakran feltünik Toldy leveleiben is, t´bbnyire szinte ¢szrev¢tlen term¢-
szetess¢ggel, mint 1830 ûsz¢n a szokÀsos sz¡let¢snapi k´sz´nt¢sben (àOh ¢des Tek. Ur!
°ljen m¢g sokÀig k´z´tt¡nk!Ê),63 de elûfordul, hogy feltünû s manapsÀg talÀn otrombÀnak
szÀmÁtÂ k¢pzettÀrsÁtÀssal: Kisfaludy KÀroly temet¢s¢rûl Kazinczynak beszÀmolvÀn
Toldy azzal vigasztalÂdik, hogy àa Tek. Ur ¢l m¢gÊ.64 Nem û az egyetlen, aki e halÀleset
nyomÀn ebbûl merÁt erût; Kazinczy kondoleÀlÂ level¢re Kisfaludy SÀndor hasonlÂ el-
lent¢ttel vÀlaszol: testv¢re elhunyta f´l´tti bÀnatÀt àazon ́ r´m¢rz¢s derÁtheti valamennyire
fel, hogy mostani LiteratÃrÀnknak egygyik Fûszerzûje ¢s AlapÁtÂja Benned m¢g ¢lÊ. °ljen is,
teszi hozzÀ, a magyarok Istene adjon neki hosszÃ boldog ´regs¢get, az emberi ¢let
szokÀsos hatÀrÀn tÃl, s az °g adja neki azt is, amit ´ccs¢tûl elvett!65 N¢hÀny hÂnap
mÃlva Kis JÀnostÂl ¢rkezik olyan k´sz´nt¢s (àIsten ¢ltessen kedves barÀtom, 's adjon ha-
nyatlÂ napjaidnak sok sz¢p ´r´m´ket, bajaid' elt¡r¢s¢re pedig f¢rjfias erûs lelketÊ), amelyben
akaratlan eml¢keztet¢s rejlik: az Ãt mÀr lefel¢ tart, lassan mindennek v¢ge.66 Sz¢p,
illû, jÂlelkü fohÀszok, k¡l´n-k¡l´n buzdÁtÀs volna mindegyik, de aki sz¡ntelen¡l ilyes-
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mit k¢nytelen olvasni, az ha akarna sem tudna megfeledkezni a halÀlrÂl. Nem csoda,
hogy a nyolcadik ¢vtized¢t taposÂ mester azzal kÁnÀl fegyversz¡netet D´brenteinek:
àutolsÂÊ ¢veit nyugalomban szeretn¢ t´lteni.67 K´ltem¢nyei megjelen¢s¢t is az¢rt vÀrja
megint repesve, mert szeretn¢, Ãgymond, hogy àm¢g ¢ltemben nyomtatva l¢gyenekÊ.68 Az
utÂbbit Toldynak Árja; a memento mori ilyenkor Âhatatlanul a tanÁtvÀnyt is figyelmez-
tette: nemsokÀra el fogsz veszÁteni.

�Mind hal�l�ig˚: szimbolikus apagyilkossÀg
¢s valÂsÀgos halÀl egyidejüs¢ge
De hiÀba ¢rezte Toldy mind nyugtalanabbul mestere fogyÂ idej¢t, nem tudta megÀllni,
hogy ki ne Àssa a csatabÀrdot. Bek´vetkezett az impietas, amitûl a lelke m¢ly¢n û maga
f¢lt legjobban, s amit Kazinczy eml¢kezetes intelme szinte megjÂsolt. Az m¢g nem lett
volna baj, hogy lev¢lbeli vitÀikban a tanÁtvÀny idûnk¢nt ezutÀn is lÀzadozva szembe-
fordult mester¢vel, hiszen e kisebb-nagyobb ́ sszekoccanÀsaik utÀn helyre lehetett Àl-
lÁtani a jÂ viszonyt. Kapcsolatuk ekkori l¢lektanÀra n¢zve is jÂ p¢lda erre vitÀjuk Ka-
zinczy verseinek kiadÀsi elveirûl. Toldy m¢g 1830 tavaszÀn LondonbÂl k¢rte, hogy û
lehessen ´sszegyüjt´tt verseinek kiadÂja, s û Árhasson hozzÀ bevezetû tanulmÀnyt.69

Nagy ´r´m¢re meg is kapta tûle a megbÁzÀst, amikor azonban Kazinczy mÂdosÁtani
akar a sz´vegeken, kit´r a v¢sz.

HasonlÂ helyzetben n¢hÀny ¢vvel korÀbban Toldy m¢g szinte alÀzatos tisztelettel
hÀrÁtotta el az enged¢lyt, miszerint beleszÂlhatna a kiadandÂ sz´veg alakÁtÀsÀba. àAzon
hizelkedû bizodalmad¢rt, mely szerint nekem just adsz dolgozÀsodon vÀltoztatni, fogadd k´sz´-
netemet; de hadd mondjam, hogy arra sem sz¡ks¢g, sem nekem bÀtorsÀgom. Egy betüh´z sem
nyÃlok. Vegye a publ. müvedet, mik¢p az a mester keze alÂl került, kivev¢n tÀn nehÀny gramma-
tikai inconsequentiÀkat, mikrûl azonban elûre tudÂsÁtani foglak. HÀt ha ¢n t¢vedek.Ê70 1827
tavaszÀn m¢g Ágy ¢rzett, 1831 elej¢n ettûl mÀr messze vagyunk. Most nem gondolja
magÀt illet¢ktelennek a fel¡lbÁrÀlÀsra, sût mintha immÀr Kazinczyt tartanÀ annak, el-
vitatja tûle sajÀt müvei megÁt¢l¢s¢nek k¢pess¢g¢t. Udvariasan, de magabiztosan, egy
nemzed¢k konszenzusÀra hivatkozva figyelmezteti, hogy utÂlagos vÀltoztatÀsaival
ront egykori k´ltem¢nyein, s ugyanez¢rt ne nyÃljon mÀr korÀbbi prÂzai müveihez
sem. àNem tagadhatom, hogy a' bek¡ld´tt versekben ä valamennyien vagyunk ä alig talÀltunk
egy k¢t vÀltoztatÀst, melly egyszersmind javÁtÀs ¢s sz¢pÁt¢s volna. Te tisztelt apÀnk! eg¢sz fÀbÂl egy
eg¢szet vÀgni remek¡l tudsz, de faragcsÀlni, nyesgetni, foltozgatni, enyvezgetni nem ä mint G´the
apa sem.Ê A Goeth¢hez hasonlÁtÀs s az alkotÀstipolÂgiai magyarÀzat k¢t ¢des ostyÀja is
nehezen fedi el a belecsomagolt v¢lem¢ny keserüj¢t: amit egykor jÂl megcsinÀltÀl, azt
mÀr csak t´nkretenni tudod. àMi mindnyÀjan azt hissz¡k, hogy remek¡l dolgozol, de hogy
vÀltoztatgatÀsaidnÀl semmi nem lehet szerencs¢tlenebb, 's kikkel prÂzai ÁrÀsaid ´szvegyüjt¢s¢rûl
szÂltam, a' legnagyobb f¢lelemben vannak, hogy azoknak egy mÀsodik k¢z hasznÀlni nem fog.Ê
A legszerencs¢tlenebbnek titulÀlt vÀltoztatgatÀsok t´vis¢nek szÃrÀsÀt enyhÁten¢, hogy in-
doklÀsul Toldy nem a szerzû hajlott korÀra vagy cs´kkent Át¢lûerej¢re, hanem az ere-
deti müvek irodalomt´rt¢neti dokumentum¢rt¢k¢nek megÂvÀsÀra hivatkozik,71 csak-
hogy az ¢rvel¢s egyik f¢lmondatÀba ÀrulkodÂ ¢vszÀm keveredik (à1815-tûl fogva leg-
t´bbnyire elsû dolgozÀsaid legjobbakÊ), amely elûtt tehÀt Kazinczy m¢g tudott javÁtani elsû
fogalmazvÀnyain.72 Minden elûvigyÀzat ellen¢re Toldy ilyen figyelmeztet¢sei ugyan-
azt ¡zenik a hanyatlÂ korÀra amÃgy is gyakran eml¢keztetett ´regnek, mint amit a
àL¢gy a' r¢gi!Ê felszÂlÁtÀsa sugallt: mÀr nem vagy a r¢gi, ti¢d a mÃlt, de add Àt nek¡nk
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a jelent. Alighanem e rejtett s tÀn ´ntudatlan ¡zenetre is reagÀl Kazinczy, amikor k´-
vetkezetes logikÀval v¢di jelenlegi ¢nj¢nek jogÀt a kifejez¢shez. àEggyben nem t¢rhetek
az Ur' ¢rtelm¢re: hogy dolgozÀsainkat a' szerint adjuk ki Ãjabban mint elûsz´r jelentek meg ä
(Ágy v¢lekedett Schiller is) ä mert azok historiai bizonyÁtvÀnyok. A' ki ezt keres, felleli az elsû ki-
adÀsban; 's az is historiai bizonyÁtvÀny, ha azt lÀttatjuk hogy most mi gondolkozÀsunk ¢s Ázl¢-
s¡nk.Ê73 K¡l´n´s, hogy ekkor Toldy (lelke m¢ly¢n talÀn attÂl tartvÀn, hogy Kazinczy-
nak lett volna mi¢rt megbÀntÂdnia) olybÀ veszi, mintha nyÁlt v¢lem¢nymondÀsa àv¢t-
kesnek talÀltatottÊ volna, s ez¢rt szabadkozik; Kazinczy eloszlatja a f¢lre¢rt¢st, s m¢g egy-
szer kifejti elvi ÀllÀspontjÀt.74 E disputa levelez¢s¡kben zajlott, nem nyomtatÀsban, volt
m¢g idû tisztÀzni az ¡gyet, s jÂ szÀnd¢kkal tÃl lehetett l¢pni rajta.

çm az utolsÂ, nyilvÀnos ¢s megrendÁtû ´ssze¡tk´z¢s, a sors dramaturgiÀja r¢v¢n
nem sokkal Kazinczy halÀla elûtt, olyan fÀjdalmas csalÂdÀst okozott a mesternek, hogy
kapcsolatuk a hÀtralevû kis idûre is v¢gleg elhideg¡lt, a tÃl¢lûben pedig a jÂvÀtehe-
tetlen v¢tek büntudatÀt hagyta hÀtra. Az esetet az irodalomt´rt¢net Pyrker-p´r n¢ven
tartja szÀmon: Kazinczy SZENT HAJDAN GY¹NGYEI cÁmmel prÂzÀban magyarra fordÁ-
totta Pyrker LÀszlÂ ¢rsek n¢met¡l Árott eposzÀt, s errûl Toldy G. szignÂval ¢les kritikÀt
k´z´lt a Kritikai Lapokban, egyr¢szt hazafiatlannak b¢lyegezve, hogy egy magyar sz¡-
let¢sü szerzû n¢met¡l Árt, s az ilyen müvet eleve m¢ltatlannak Át¢lve a fordÁtÀsra, mÀs-
r¢szt k¡l´n megrÂva a prÂzÀban valÂ fordÁtÀst. Ami az elûbbi (fû) vÀdat illeti, a n¢met
ajkÃ csalÀd magyar ÁrÂvÀ lett fia korszerü ÀllÀspontot k¢pviselt, s hazafias megbotrÀn-
kozÀsa ûszinte, de hev¡let¢t gerjeszthette n¢mi neofita kompenzÀlÀsi buzgalom is: azt
marasztalja el tÃlzott enged¢kenys¢gben, aki egykor ût magÀt ÀtsegÁtette a nyelvi ¢s
kulturÀlis otthonra talÀlÀs viszontagsÀgain. Belsû tisztÀzatlansÀgra vall, hogy elfelejti:
Pyrker egy mÀsik n¢met eposzÀt ¢pp û ajÀnd¢kozta mester¢nek.75 Kazinczy is fej¢re
olvassa majd viselked¢se ellentmondÀsait: àA' ki fordÁtÀ a' MailÀth' Reg¢jit, a' ki az ¢n
fordÁtÀsomat kiadni akarÀ, mint tÀmadhat meg az¢rt, hogy azokat fordÁtottam?Ê76 Mindebbûl
gyanÁthatÂ, hogy a tÀmadÀst nem magyarÀzhatnÀnk pusztÀn elvi okokkal, ahogy
szembeker¡l¢seiket a szakirodalom indokolni szokta.77

BÀr a szerkesztûk nem akartÀk elÀrulni Kazinczynak a recenzens kil¢t¢t, a dolog
nem sokÀig maradhatott titokban, s az Ãjabb tÀmadÀs nagyon rosszul esett neki; le-
v¢lben ¢s nyomtatÀsban egyarÀnt keserüen vÀlaszolt rÀ. Sût a sz¢phalmi vez¢r, akitûl
egykor Toldy azt k¢rte, hogy szÂban is tegezze ût, mint az apa szokta fiÀt, ettûl fogva
ism¢t magÀzva Ár neki, s a tanÁtvÀny nem mer t´bb¢ visszat¢rni a tegezûd¢sre. Kazinczy
¢rzelmeirûl legt´bbet egy apai fÀjdalommal teli, ´ngy´trûn tÀvolsÀgteremtû lev¢l tu-
dÂsÁt, melyet 1831. jÃnius 12-¢n Árt P¢celrûl. Aki egykor kiv¢teles helyet k¢rt mestere
szÁv¢ben, most e vallomÀsbÂl megbizonyosodhat arrÂl, hogy megkapta. à°n az Urat
szerettem minden tÀrsai k´zt leginkÀbb, 's ezek a' kedvetlens¢gek az Ur' egykori szeretet¢t velem
feledtetni nem fogjÀk.Ê Csak akit valÂban szeret¡nk, annak v¢tk¢t nem tudjuk elhinni,
s csak azt igyeksz¡nk bÀrmi Àron mentegetni: àilly ellenkez¢st, ¢n az Ur' gondolkozÀsÀban,
character¢ben k¢pzelni nem tudok, 's inkÀbb hiszem hogy holmit a' k´r t¢tet az Urral mint magaÊ.
A zÀrÂformula egy ¢vtizedes barÀtsÀg v¢g¢re tesz pontot, keresetlen, egyszerü m¢ltÂ-
sÀggal. à°ljen szerencs¢sen, ¢des barÀtom. Szeresse annak eml¢kezet¢t, a' kit egykor szerete, ha
tovÀbb nem szeretheti is. °n az Ur' ¢rdemei erÀnt mind¢g igazsÀgos leszek.Ê

Szeresse eml¢kezet¢t ä a szÂ nemsokÀra tragikusan Àt¢rtelmezûdik. A pol¢mia, amely-
ben Bajza is r¢szt vett, m¢g nem csitult el, amikor Kazinczy vÀratlanul meghal. A fia-
talok egy darabig m¢g k¢nyszeresen cs¢pelik a levegût, majd f´locsÃdnak, ¢s zavartan

DÀvidhÀzi P¢ter: àIszonyodnÀm enmagam elûttÊ (I) ã 361



abbahagyjÀk. Toldynak van a legt´bb oka rÀ, hogy magÀba szÀlljon. Szimbolikus apa-
gyilkossÀg ¢s valÂsÀgos halÀl sorsszerü egyidejüs¢ge m¢lyen felkavarta a megszegett
fogadalom terh¢t hordozÂ tanÁtvÀnyt. ¹nvÀdjÀnak gy´trelm¢t nem magyarÀzhatnÀnk
meg pusztÀn abbÂl, hogy Ãgy ¢rezhette: megszegte a magÀnak (Bajza elûtt) tett foga-
dalmat, miszerint nem tÀmadja t´bb¢ Kazinczyt, ¢s àmind halÀlÀigÊ v¢dûpajzsk¢nt szol-
gÀl neki. Igaz ugyan, hogy mÀr e fogadalom megszeg¢s¢nek esetleges bek´vetkezt¢rûl
is Ãgy nyilatkozott, hogy iszonyodnia kellene ´nmaga elûtt, ha megt´rt¢nne, de az
utÂlagos ´nvÀd mardosÀsÀt biztosan fokozta a sors dramaturgiÀja, mely Kazinczyt a
pol¢mia csÃcspontjÀn parancsolta le a szÁnpadrÂl. A jÀrvÀny augusztus 5-¢n ¢rte el
Sz¢phalmot, Kazinczy 21-¢n kapta meg, s 23-Àn mÀr halott. A tanÁtvÀny lelkiismeret¢n
aligha k´nnyÁthetett az a racionÀlis mentû k´r¡lm¢ny, hogy mester¢t nyilvÀnvalÂan a
kolera vitte el, s nem az û tÀmadÀsÀba pusztult bele. Minden valamirevalÂ ´nvÀd ir-
racionÀlisabban dolgozik: homÀlyos m¢lyeinkbe f¢szkeli magÀt, a tudatalattibÂl is vÀ-
logat, t¢vedhetetlen¡l kikeresve mindent, ami terhelû bizonyÁt¢k lehet. Toldy hiÀba
olvasta volna Ãjra Kazinczy utolsÂ level¢t, mely 1831. jÃlius 10-¢n kelt, ¢s azzal kez-
dûdik, hogy a kassai postÀn kell felt¢tetni, mert Ujhely, sût az eg¢sz Zempl¢ny megye
karant¢nba zÀrult àa' Cholera miattÊ; ez a baljÂslatÃ hÁr nem enyhÁthette fiÃi büntuda-
tÀt, amikor a lev¢l sarkÀra k¢sûbb f´ljegyezte: à72 ¢s utolsÂÊ. Ugyanis a Sz¢phalomrÂl
k¡ld´tt r´vid tudÂsÁtÀs, mely nagy erûfeszÁt¢ssel k¢sz¡lt (a mestert kimerÁtette a t´bb-
fel¢ k¡ldendû levelek megÁrÀsa: àalig lÀt t´bb¢ szemem, 's nyakam' inai csak nem megmere-
vedtekÊ), megindÁtÂ bÃcsÃszavakkal v¢gzûdik, jÂllehet Kazinczy jÃnius 12-i level¢nek
nemes fÀjdalmÃ atyai szÀmonk¢r¢s¢re Toldy legutÂbbi level¢ben semmit nem vÀlaszolt.
àAz Ur' barÀtsÀga nekem igen becses ´r´meket adott, 's az Ur' ¢rdemeit senki inkÀbb nem vallja,
mint ¢n. Maradok hÀlÀs tisztelettel hÁv barÀtja Kazinczy Ferenc mpr.Ê78 Megsz¢gyenÁtûen
nagylelkü v¢gkicseng¢s; az ilyet nem lehet egyhamar eln¢mÁtani magunkban.

A hÀborgÂ lelkiismeret annÀl is komorabb szÁnekkel itathatta Àt a k¢pzelet ¢s em-
l¢kez¢s k´z´s sz´ved¢k¢t, mert az ÁrÀsbeli kritikÀt a korabeli szÂhasznÀlat ¢s gondol-
kodÀsmÂd szinte magÀtÂl ¢rtetûdû term¢szetess¢ggel azonosÁtotta a testi bÀntalmazÀs,
sût a fizikai megsemmisÁt¢s k¢pzeteivel. Id¢zt¡k mÀr Toldy feneked¢s¢t, hogy Ka-
zinczy meg fogja m¢g ¢rezni az û ostorÀt, s Kazinczy k¢r¢s¢t, hogy ha tanÁtvÀnyÀt Ãjra
megszÀllnÀ is a kedv, valakit sÃjtani, kÁm¢lje az ¢rdemeseket, s ût ne csapkodja meg t´bb¢.
Kis JÀnos is Ãgy lÀtta, hogy a Kritikai Lapok fiatal Át¢szei àa' b¡ntet¢sben igen nagy ́ r´m´ket
lelikÊ, s Ágy k´nnyen az lehet a sorsuk, àmi a' b¡ntetû vesszû¢, melly utÂbb maga is a' t¡zre
vettetikÊ.79 JÂllehet Kazinczy 1831 mÀrciusÀban dohog a fiatalok tiszteletlen, àvak ¢s
vadÊ szilajsÀga miatt, s a G. szignÂjÃ recenzens kil¢t¢t talÀlgatva azzal zÀrja ki Guzmics
szerzûs¢g¢t, hogy àa' K´nyvben û is meg van verveÊ, k¢t hÂnappal k¢sûbb maga is Ãgy
fogalmaz, hogy D´brenteit àBajza megverte, ¢n pedig hÀrom levelemben meggyilkoltam [...]
¢n tudok ´lni m¢ltÂsÀggalÊ.80 Fiatal vitapartnerei nyelvhasznÀlatÀban ugyanilyen szere-
pet kapnak az ¢lethalÀlharc metaforÀi, az ÁrÀs Àltali ´l¢s szÂk¢pei, olyan k¢pzettÀrsÁ-
tÀsokrÂl Àrulkodva, amelyek az agresszivitÀs irodalmi Àtt¢telezûd¢s¢nek alig leplezett,
sût naiv ûszintes¢ggel vÀllalt szokÀsÀra utalnak. °ppen Toldynak Árja Bajza 1830-ban
egy mÀsik csatÀjuk riadÂjak¢nt: àStettnert [...] felt¡zeltem, hogy vÀlaszoljon, s rakja-le ûket.
MÀr k¢szül felelete, melly D´brenteit agyon fogja verni.Ê81 Az egykori fogadalom megsze-
g¢s¢n kÁv¡l, s Kazinczy halÀlÀnak büntudatot ¢bresztû idûzÁt¢se mellett, harmadik rej-
tett l¢lektani forrÀsa tehÀt az lehetett Toldy ´nvÀdjÀnak, hogy a nagy vitapartner hir-
telen eltÀvoztÀval c¢ljavesztett harci kedve rÀ¢bresztette ût addig ́ ntudatlan indulatai
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vadsÀgÀra, amelyet immÀr a befogadÂ apa irÀnti hÀlÀval v¢gk¢pp nem tudott ´ssze-
egyeztetni.

MagyarÀzkodni pedig t´bb¢ nem volt kinek. Ha szabad ez egyszer k¢sûbbi (s a
freudi pszichoanalÁzist mÀr ismerû) szerzûtûl k´lcs´n´zn´m szeml¢ltetû hasonlatot,
Toldy ekkori helyzet¢nek l¢lektanÀba talÀn bevilÀgÁt (elt¢r¢sekre is f¢nyt vetve), ahogy
a Babitscsal szembeni büntudatÀtÂl szenvedû JÂzsef Attila lÀttatta magÀt: àMint gyer-
mek, aki bosszut esk¡d´tt / ¢s felgyujtotta az apai hÀzat / s most idegens¢g lepi, mint a k´d, / s
csak annak mell¢n, aki ellen lÀzadt, / tudnÀ magÀt kisÁrni.Ê (MINT GYERMEK.) Eltekintv¢n
alkatok ¢s korstÁlusok elt¢r¢seitûl, melyek tÃl messze vezetn¢nek, fontos helyzeti k¡-
l´nbs¢g, hogy JÂzsef AttilÀnak m¢g a szellemi apa ¢let¢ben mÂdja volt bocsÀnatk¢rû
gesztusokra, majd pedig elûbb halt meg, mint akit megbÀntott; Toldy azonban v¢g-
zetesen elk¢sett az utolsÂ megk´vet¢ssel, s n¢gy ¢s f¢l ¢vtizeddel ¢lte tÃl szellemi apjÀt.
S mivel a Kazinczy antikritikÀjÀra adott nyilvÀnos felelete jÂkora k¢s¢ssel, csak 1833-
ban jelent meg, utolsÂ tÀmadÀsa mintha mÀr egyenesen a halott szellem¢t ¢rte volna.
A korÀbbi kisebb-nagyobb megbÀntÀsokat vagy megbÀntÂdÀsokat utÂlag mindig el le-
hetett simÁtani, legalÀbb Ãgy-ahogy, most azonban a tÃl¢lûnek, hogy ne kelljen (sajÀt
egykori szavÀval) iszonyodnia ´nmaga elûtt, stilizÀlt formÀkat kellett talÀlnia a jÂvÀt¢-
telhez. Büntudata csillapÁtÀsÀra k´zvetÁtû szertartÀsokra volt sz¡ks¢ge.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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KovÀcs Ida

AZ UTOLSñ PILLANAT LENYOMATA:
A HALOTTI MASZK

àKer¡lgettem s megszerettem egy halotti maszkot. K´zben azonban
¢vek mÃltak el. °vek s az ostrom.
 PÀtzay elk¢szÁtette Babits maszkjÀt a halottas Àgyon. írÂk, tiszte-
lûk, barÀtok, tanÁtvÀnyok osztoztak a huszon´t-harminc mÀsolaton.
°n is szereztem egyet s kiakasztottam. K¢t napig f¡gg´tt a szegen.
A szegrûl egy polcra ker¡lt, onnan lejjebb egy mÀsikra. °vekig to-
logattam, dugdostam, k´nyvek m´g¢, ablak alÀ. IrtÂztam tûle. Ke-
zem ¡gy¢ben voltak a k´nyvei, a maszkkal azonban Ãgy tettem,
mintha elveszett volna. [...] N¢hÀny napja elmentem ablakom alatt.
Orosz tiszt lakÂm szokott kik´ny´k´lni rajta estefel¢. Aznap hÂfeh¢r,
csontos f¢rfiarcot lÀttam odafenn. Ember vagy kÁs¢rtet ilyen halo-
vÀny? Csak nyakig lÀtszott, mintha az ablak m´g´tt guggolna. Ba-
bits maszkja volt, a kihajtott ablakot tÀmogattÀk vele. [...] F´lmen-
tem a tiszthez, s elk¢rtem. Itt van a kezemben. [...] Azelûtt is szelÁd
volt ez a maszk, csak ¢n nem lÀttam a hazug, Àrny¢ktalan f¢nyben.
Sz¢pen megvÀrta, amÁg Àtcsiszolta szememet a halÀl. RÀ¢rt vÀrni
lassÃ vÀndorÃtjÀn a k´nyveim m´g´tt. MihÀlynak eddig ¢n csak
az ¢lû embert tudtam szÂlÁtani. ÏMihÀlyÎ ä szÂlÁtom elûsz´r a masz-
kot, alig hallhatÂan. Holnap mÀr hangosabban mondom. Tudok
mindent, MihÀly.Ê

(Cs. SzabÂ LÀszlÂ)1

Ha nem lÀttunk m¢g halotti maszkot, akkor is ¢rtj¡k, mi¢rt hasznÀljÀk metaforak¢nt
ÁrÂk, k´ltûk egy-egy müv¡kben ezt a komor ¢s ¡nnep¢lyes szÂ´sszet¢telt. Tisztelg¢s
¢s kegyelet az embernek, eml¢kez¢s ¢s eml¢k ÀllÁtÀsa a szellemnek. HALOTTI MASZK

ä csak ennyit Ár KosztolÀnyi Dezsû TÂth çrpÀd halÀlakor a Nyugatban megjelentetett
gyÀszverse f´l¢. Elsû sorai:

àAhogyan a szobrÀsz
´nti a gipszet
a halhatatlan
arcra, azonk¢p
´ntj¡k mi c¢hesek-
mÁvesek szavunknak
anyagÀt ¢s vÀrunk,
vÀrunk, mÁg a kÁntÂl
kûv¢ nem dermed.Ê2

A k´ltû k¢pe szinte k¢nyszerÁti az olvasÂt, hogy v¢sse eml¢kezet¢be a halott arcot,
ûrizze a vesztes¢g felett tÀmadt fÀjdalmÀt. Sch´pflin AladÀr 1937-ben megjelentetett
magyar irodalomt´rt¢net¢ben k¡l´n fejezettel ä cÁme: HALOTTI MASZKOK ä adÂzik
elhunyt kortÀrsainak: àAz alÀbbiakban n¢hÀny ¢remszerü arck¢pet kÁvÀnok adni az Ãj nem-
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zed¢k azon tagjairÂl, kiknek ÁrÂi t´rekv¢seiben legjobban t¡kr´zûdik az Ãj ÁrÂi forradalom szelle-
me. Kezdem azokon, akiknek a pÀlyÀja mÀr be van fejezve, a halottakonÊ ä Árja Sch´pflin.3

MÁg KosztolÀnyinÀl pozitÁv, Sch´pflinn¢l pedig ÀltalÀnos metaforak¢nt jelenik meg a
àhalotti maszkÊ, HorvÀth MÀrtonnÀl BABITS HALOTTI MASZKJA cÁmü ÃjsÀgcikk¢ben
(mely reakciÂ Cs. SzabÂ LÀszlÂ A MASZK cÁmü ÁrÀsÀra) negatÁv metaforÀvÀ tereb¢lye-
sedik: egy a szerzû Àltal elutasÁtott szeml¢let, vilÀglÀtÀs embl¢mÀjÀvÀ lesz, eszk´zz¢ a
k´telezû ideolÂgia szolgÀlatÀban. Id¢zz¡k: àKÁnÀljÀk magukat a nyugati polgÀri demokrÀ-
cia müv¢szet¢nek veterÀnjai ¢s a Ïk´z¢penÎ az eg¢sz felett ott lebeg Babits halotti maszkja. [...]
A poharak ´sszekoccantak, de hely¡k´n maradtak. ÏAz ostromban kiss¢ megs¢r¡lt, de az¢rt ¢p
Babits halotti maszkjaÎ ä Árja Cs. SzabÂ LÀszlÂ. ä A f¢lfeudalista-fasiszta magyar reakciÂ gy´-
kereit elvÀgtuk a f´ldreformmal, de a virÀgait nem ¢rt¢k a fejszecsapÀsok.Ê4

Egy valÂsÀgos halotti maszk k´zvetlen lÀtvÀnya kÁvÀncsisÀgot, esetleg viszolygÀst vagy
megrend¡l¢st ¢breszt valamennyi¡nkben. A halotti maszk a relikviÀk relikviÀja. Ab-
szolÃt hü k¢pmÀs. Egy ¢lû arc utolsÂ utÀni pillanatÀnak lenyomata: mutatja vonÀsait,
rÀncait, sebhelyeit, esetenk¢nt szûrszÀlakat, hajszÀlakat is ûriz.

Foly¢kony gipsszel veszik le az arcrÂl, melyet elûzûleg olajjal vagy zsirad¢kkal ken-
nek be. Finom papÁrral lefedik a homlokba hullÂ hajat, illetve a bajuszt vagy szakÀllt.
Az anyagot t´bb r¢tegben, Âvatosan, csurgatva hordjÀk fel, s megvÀrjÀk, hogy teljesen
megszilÀrduljon. Ez kb. hÃsz percet vesz ig¢nybe. A gipszet t´bb, de leggyakrabban
k¢t darabban t´rik le az arcrÂl az elûzûleg az arc¢lre fektetett fonÀl ment¢n. Az Ágy
nyert forma alapjÀn csupÀn egy pozitÁv kÂpiÀt ´nthetnek, de tovÀbb mÀsolhatjÀk a
mÀr k¢sz maszkot darabformÀzÀssal. Az elk¢sz¡lt halotti arcmÀs kegyelet tÀrgyÀvÀ lesz,
s ha nevezetes szem¢lyis¢get ÀbrÀzol, ¢s lÀtvÀnya nem taszÁtÂ, kultuszkell¢kk¢ vÀlhat:
megtekinthetj¡k eml¢kszobÀkban, alkalmi kiÀllÁtÀsokon vagy szobÀnk falÀn helyezz¡k
el. A halotti maszk esetenk¢nt k¢pzûmüv¢szeti alkotÀsok elûk¢pe, ihletûje is lehet
(gondoljunk a mÀr-mÀr emblematikus Ady-maszkra).

A halotti maszkok k¢szÁt¢s¢nek eredete, majd kultusza egyszerre vet fel kultÃrt´r-
t¢neti, r¢g¢szeti, müv¢szett´rt¢neti s irodalomt´rt¢neti k¢rd¢seket. Visszavezet ben-
n¡nket letünt korok halotti, temetkez¢si kultÃrÀjÀhoz, valamint az arck¢p-, a k¢pmÀs-
k¢szÁt¢s kezdeteihez. Az elhunytak f´ldi maradvÀnyait mÀr a term¢szeti n¢pek is ki-
alakult szokÀsrendszer alapjÀn k¡l´nÁtett¢k el az ¢lûk¢tûl, tisztelettel vett¢k k´r¡l, fel-
k¢szÁtett¢k a tÃlvilÀgi Ãtra. Kunt Ernû Árja, hogy az ´tvenezer ¢vvel ezelûtti, k´z¢psû
kûkorszaki moustier-i kultÃrÀhoz tartozÂ francia sÁrokban kûeszk´z´ket, Àllatcsonto-
kat, piros ¢s fekete fest¢knyomokat talÀltak. A sÁrg´dr´ket, amelyekben a csontvÀzak
egy r¢sze embrionÀlis pÂzban fekszik, tÃlnyomÂr¢szt bûr´kkel borÁthattÀk. A leletek,
amelyeket Kunt àa halÀlhoz füzûdû ritualizÀlt viszonyÊ legkorÀbbi bizonyÁt¢kak¢nt emlÁt,
arra is engednek k´vetkeztetni, hogy az emberek gondolkodÀsÀban mÀr a kûkorszak-
ban megjelenhetett a tÃlvilÀgi l¢t k¢pzete. Az Ãj-guineai pÀpuÀknÀl a kettûs temetke-
z¢s volt szokÀsban, a test megkapta a rituÀlis v¢gtisztess¢get, de az igazi szertartÀs csak
k¢sûbb k´vetkezhetett: a koponyÀt feldÁszÁtve, kifestve elhelyezt¢k az Ãn. f¢rfiak hÀ-
zÀban vagy ûs´k hÀzÀban.5 Zolnay Vilmos az ûs´k koponyÀinak kultikus ûrz¢se kap-
csÀn Árja: àA koponyÀt azonosÁtottÀk az atyÀval. Az ´reg ereje, hatalma, b´lcsess¢ge, nemzûk¢-
pess¢ge, minden, amit ¢let¢ben megtestesÁtett, legfûk¢ppen pedig ́ r´kk¢valÂsÀga, benne ¢lt tovÀbb.
Az atyÀt megilletû tisztelettel vett¢k tehÀt k´r¡l ¢s helyezt¢k el. Az ember elsû müalkotÀsa ez a
koponya volt. K¢ts¢gtelen¡l drÀmai mü.Ê6 T´bb kultÃrÀban is szokÀs volt halottak arcÀt
v´r´sre festeni, kezdetben talÀn v¢rrel, k¢sûbb v´r´s fest¢kkel. JerikÂi ÀsatÀsok sorÀn
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pedig i. e. kb. 6000-bûl valÂ, sÀrral fejj¢, arccÀ kieg¢szÁtett koponyÀkat talÀltak, me-
lyeken a szem hely¢re vÁzszintesen fektetett aprÂ kagylÂt helyeztek el.7 Az Âegyipto-
miak kiterjedt halotti kultuszÀban jelenik meg legszeml¢letesebben az elhaltak porh¡-
vely¢nek megûrz¢s¢re irÀnyulÂ erûfeszÁt¢s, melyet a tÃlvilÀgba vetett hit motivÀl. FÀ-
raÂik test¢t bebalzsamozzÀk, v¢kony textilcsÁkokkal k´r¡lpÂlyÀzzÀk, s dÁszes szarkofÀ-
gokban helyezik el. (Ezt az Ãn. àembermegûrzûÊ szÀnd¢kot vitte tovÀbb s a maga k¢-
p¢re formÀlva alkalmazza m¢g ma is az eurÂpai civilizÀciÂ, amikor bebalzsamozza egy-
egy nagysÀg test¢t.) A halott elûkelûk arcÀnak ÀbrÀzolÀsa az egyiptomi szarkofÀgokon
¢s az aranyozott, festett maszkokon igen gyakori, de az arc minden esetben stilizÀlt,
ÀltalÀnosÁtÂ, gyakran a tÀrsadalomban bet´lt´tt pozÁciÂnak szÂlÂ, mintegy annak je-
gyeit emblematikusan ´sszefoglalÂ. Maszkot az¢rt borÁtanak az elhunyt arcÀra, hogy
lelk¢t visszairÀnyÁtsÀk v¢gsû nyugvÂhely¢re, megÂva ût a gonosz lelkektûl. Az egyip-
tomi maszkok legnevezetesebb p¢ldÀnya Tutanhamon fÀraÂ aranymaszkja i. e. kb.
1350-bûl. SziÀmi ¢s kambodzsai kirÀlyok arcÀn, valamint inka mÃmiÀkon is maradtak
fenn aranymaszkok. Az Andokban ¢s Peru ter¡let¢n pedig k¡l´n´s f¢mmaszkokat ta-
lÀltak, mozgathatÂ arcr¢szekkel, pl. f¡lekkel. Term¢szetesen az egyes ember arcvonÀ-
sainak megjelenÁt¢s¢vel ezek is adÂsak maradtak. Az Âkori sÁrokbÂl feltÀrt, nevezetess¢
vÀlt domborÁtott (arany, ez¡st) lemezmaszkok tulajdonk¢ppen Àlarcok, s inkÀbb Àllnak
rokonsÀgban a rituÀl¢k, ¡nnepek tartoz¢kak¢nt hasznÀlatos elidegenÁtû, elleplezû
maszkokkal, szobrokkal ¢s bÀlvÀnyokkal, mintsem a megformÀlt archü ́ ntv¢nyekkel.

A halotti, temet¢si maszkok eredet¢t inkÀbb a rÂmai imÀgÂknÀl kell keresn¡nk. A
n¢met Pauly lexikon8 àimagines maiorumÊ (ûs´k k¢pei) cÁmszavÀnÀl olvashatjuk, hogy
az Âkori RÂmÀban r¢gi patrÁciusszokÀs szerint az elûkelû halottnak h¢t napon Àt kellett
kiterÁtve fek¡dnie, hogy rokonsÀga elbÃcsÃzhasson tûle. A tetem ennyi idû alatt mÀr
bomlÀsnak indul, ez¢rt gipszlenyomatot vettek rÂla, s ezt megszilÀrdÁtott viaszba ´n-
t´tt¢k, majd utÂlag kiszÁnezt¢k. BÀbut k¢szÁtettek, s erre rÀerûsÁtve az ¢lethü arcmÀs-
maszkot, kicser¢lhett¢k, àkivÀlthattÀkÊ a holttestet. A szertartÀs utÀn a viaszmaszkot
megûrizt¢k, Ágy hosszÃ ¢vek alatt ´sszegyült az ûs´k arck¢pcsarnoka. A maszkok az
Àtriumban kis f¡lk¢kben f¡ggtek, majd a k´vetkezû csalÀdtag elhunytakor ism¢t sze-
rephez jutottak. Min¢l t´bb viaszmaszk jelent meg egy patrÁcius temet¢s¢n (rend-
szerint a szolgÀk tartottÀk arcuk el¢, s ûk vonultak a gyÀszmenetben a koporsÂ elûtt),
annÀl elûkelûbbnek szÀmÁtott a famÁlia. Az antik irodalomban t´bb helyen is talÀlunk
utalÀsokat az imÀgÂkra, emlÁti Plinius, Tacitus, Plutarkhosz, Seneca, Horatius. Id¢z-
z¡k Tacitust: à[Germanicus atyjÀnak ravatala k´r¡l] ott sorakoztak... a Claudiusok s Iuli-
usok ûsk¢pmÀsai... Ezzel szemben Germanicusnak... Hol maradtak az ûsi szokÀsok, a ravatalra
kitett viasz k¢pmÀs, az elhunyt er¢ny¢re eml¢keztetû ¢nekek ¢s magasztalÀsok...Ê9 °s mÀsutt, is-
m¢t Tacitus: àA philippi csata utÀn a 64. ¢vben bev¢gezte ¢let¢t Iunia, Cato unokahÃga... Marcus
Brutus nûv¢re is. [...] A hÃsz leghÁresebb csalÀd ûsk¢pmÀsait hordoztÀk el´l, a Manliusokat, Quinc-
tiusokat s mÀs, ugyanilyen elûkelû neveket.Ê10 A legt´bb informÀciÂt az imÀgÂkkal kapcso-
latosan ez ideig Plinius NATURALIS HISTORIAE LIBRI cÁmü harminch¢t k´tetes mun-
kÀja adja.11 Ebbûl tudjuk, hogy elsûk¢nt Lysistratos Sicyonius vett mintÀt emberi arc-
rÂl, v¢gezte el a gipsz´nt¢st, majd ebbûl viaszpozitÁv k¢szÁt¢s¢t. Az û nev¢hez füzûdik
az agyagformÀzÀs, valamint a szobor´nt¢s feltalÀlÀsa is.12 ValÂban, a portr¢szobrÀszat
kezdete ez. Alapvetû szeml¢leti vÀltozÀs t´rt¢nik: a k¢pzûmüv¢szek alkotÀsain megje-
lenik az egy¢n, az egyes ember arca. Ami magÀnak a maszknak tovÀbbi sorsÀt illeti,
arra vonatkozÂlag id¢zz¡k Andr¢ Chastel szavait: àA maszk elsû alkalmazÀsa fokozatosan
elkorcsosul ¢s kihal, egy¢bk¢nt helytûl ¢s idûtûl f¡ggûen vÀltozÂ m¢rt¢kben, de Ãj alkalmat lel a
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feltÀmadÀsra egy olyan tev¢kenys¢g keret¢ben, mely f¢lÃton van ¢let ¢s müv¢szet k´z´tt: a szÁn-
jÀtszÀsban, ahol jelmez ¢s maszk pÀratlan diadalt arat a commedia dell' art¢val.Ê13

N¢metorszÀgban a weimari Nationalmuseum ma olyan nagysÀgoknak ä a XIV. ¢s
a XX. szÀzad k´z´tt k¢sz¡lt ä ¢lû-, illetve halotti maszkjait ûrzi, mint Dante ¢s Tasso
(ezek Goethe tulajdonÀban voltak), valamint Lessing, Heine, Schiller, Beethoven,
Goethe, Liszt, Wagner, Nietzsche stb., de van kÂpiÀjuk Mickiewicz ¢s Puskin halotti
maszkjÀrÂl is. A maszkok k¢szÁttet¢s¢nek gyakorlata feltehetûen itÀliai mintÀra, olasz
mesterek, illetve tanÁtvÀnyaik k´zvetÁt¢s¢vel terjedt el EurÂpa-szerte, Ágy N¢metor-
szÀgban ¢s hazÀnkban is.

MagyarorszÀgon a k´z¢pkorban, a XVII. szÀzad felvirÀgzÂ halotti kultuszÀnak r¢-
szek¢nt tÀmad az az ig¢ny, hogy a megboldogultat ä holtÀban ä meg´r´kÁts¢k. Nagy-
m¢retü olajfestm¢nyeken, Ãn. ravatalk¢peken, valÂsÀghüen, teljes ¢letnagysÀgban,
dÁszes ruhÀban jelenÁtik meg a legelûkelûbb nemeseket: nÀdorokat, bÁborosokat, fe-
jedelmeket. Garas KlÀra kutatÀsai szerint az elsû hazai ravatalk¢pre vonatkozÂ adat
1594-bûl, mÁg a legk¢sûbbi a XVII. szÀzad v¢g¢rûl szÀrmazik.14 Maszkk¢szÁt¢srûl ¢s
portr¢szobrÀszatrÂl azonban MagyarorszÀgon tudomÀsunk szerint a XIX. szÀzad ele-
j¢ig egyÀltalÀn nem besz¢lhet¡nk.

Szimbolikusnak is tekinthetn¢nk, de nem v¢letlen, hogy a legkorÀbbi Àltalunk is-
mert ¢s fennmaradt ä bÀr mind ez idÀig datÀlatlan ä maszk az antikok büv´let¢ben
¢lû Kazinczy Ferenc¢.15 ý az elsû olyan ÁrÂnk, aki komoly jelentûs¢get tulajdonÁt a
k¢pzûmüv¢szet ¢s irodalom kapcsolatÀnak, hangsÃlyt helyez ennek ÀpolÀsÀra, vala-
mint lelkesen javasolja ÁrÂ- ¢s k´ltûtÀrsainak portr¢juk elk¢szÁttet¢s¢t. A gondolatot
feltehetûen Goeth¢tûl vette Àt, aki szerint a müv¢szet egyik legfontosabb feladata,
hogy ´r´kÁtse meg a sz¢ps¢g ¢s hatalom k¢pviselûit. BizonyÀra mindketten egyet-
¢rtettek Winckelmann-nal, aki a r¢giek utÀnzÀsÀban lÀtta a naggyÀ vÀlÀs, az utÀnoz-
hatatlansÀg zÀlogÀt.16 Kazinczy 1817-ben Gyulai KÀrolynak Árott level¢ben megemlÁti,
hogy eddig mÀr huszonk¢tszer festett¢k le, majd mÀsutt kijelenti, hogy az û t´rv¢nye
Ágy hangzik: mindenki festesse le magÀt.17 Meglepû, hogy a XIX. szÀzad elej¢n milyen
divatban volt egyik arck¢pnek a mÀsikrÂl valÂ mÀsoltatÀsa, illetve ennek Àtvitele met-
szetre, s ugyanilyen divat a k¢pek (sokszor nagym¢retü olajfestm¢nyek) egymÀsnak,
barÀti ajÀnd¢kk¢ppen valÂ k¡ld´zget¢se. Kazinczy azon tÃl, hogy elûszeretettel ajÀn-
lott festûket, metszûket, szobrÀszokat barÀtainak, maga is megprÂbÀlkozott arcmÀsok
k¢szÁt¢s¢vel. A kor felkapott technikÀjÀval, az Ãn. Àrny¢krajzolattal k¢szÁtett (valljuk
be, nem tÃl siker¡lt) profilk¢peket (Àrnyk¢peket), amelyekbûl ma huszonhatot isme-
r¡nk.18 A kiterjedt Kazinczy-levelez¢s tanÃsÀga szerint az ÁrÂt k¢t Ázben m¢g a sÁrem-
l¢ktervez¢s gondolata is foglalkoztatta.19 ValahÀnyszor k¡lf´ld´n (n¢hÀnyszor B¢cs-
ben, majd Erd¢lyben) jÀrt, nem mulasztotta el a vÀrosok müv¢szeti eml¢keinek, sût
müv¢szmütermeinek megtekint¢s¢t s ezekrûl r¢szletes, kritikus beszÀmolÂ ÁrÀsÀt. Saj-
nos hosszabb terjedelmet a maszkk¢szÁt¢s leÁrÀsÀnak sehol sem szentelt.

Az elsû adat, amely fel¡letes olvasÀsra ¢lûmaszk v¢tet¢s¢t sejtetheti, egy Kazinczy
Àltal 1789-ben Aranka Gy´rgynek Árott lev¢lbûl valÂ: àTermetem (ne nevess ezen) alatsony,
szÁnem barnÀs-fej¢r, physiognomiÀmat mutatni fogja eggy r´vid nap alatt b¢k¡ldendû gipsz k¢-
pem, mellyet Leonard Posch nevü B¢tsi K¡nstler k¢szÁtett, ¢s amelly hozzÀm t´k¢letesen hasonlÁt,
kiv¢v¢n azt, hogy RÂmai ´lt´zetem ¢s lobogÂ hajam azt nagyon el-idealizÀlja.Ê20 Nem is k¢ts¢-
ges, hogy az idealizÀlÀs Kazinczy kifejezett k¢r¢s¢re t´rt¢nhetett.21 M¢gsem valÂszÁnü,
hogy Posch maszkot k¢szÁtett volna az ÁrÂ arcÀrÂl, s a pozitÁvra rÀmintÀzta volna a k¢rt
rekvizitumokat, bÀr teljesen ki sem zÀrhatjuk. (P¢ldÀul IzsÂ MiklÂs az Àltala 1863-ban
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k¢szÁtett Lisznyay KÀlmÀn halotti maszkra utÂlag hajat ¢s bajuszt formÀzott.) Az elk¢-
sz¡lt portr¢ inkÀbb a korban akkor igen divatos àviaszdomborÁtÀsÊ lehetett: Posch
ugyanis elsûsorban àviaszmodellûrÊ-k¢nt hirdette magÀt. Csatkai Endr¢n¢l ¢s az alÀbb
majd mÀs vonatkozÀsban emlÁtett BecskehÀzi Becske BÀlintnÀl is talÀlunk utalÀst arra,
hogy Ferenczy IstvÀn KazinczyrÂl 1827-ben megkezdett szobrÀhoz tanulmÀnyk¢nt
felhasznÀlta Posch 1789-es ´ntv¢ny¢t. A munka tehÀt ä amely ma mÀr nem fellelhetû
ä minden bizonnyal el¢g valÂsÀghüre siker¡lhetett. A fennmaradt Kazinczy-maszk k´-
r¡l is van n¢mi bizonytalansÀg. A mütÀrgy k¢t megûrz´tt p¢ldÀnyÀnak egyike 1984-
ben, v¢tel ÃtjÀn ker¡lt a Petûfi Irodalmi MÃzeum Müv¢szeti TÀrÀba. A hibÀtlan tech-
nikÀval utÂlag bronzszÁnüre patinÀzott ¢s mÁvesen kidolgozott ´ntv¢ny az ÁrÂ arcÀt
viszonylag szük kivÀgÀsban, a f¡leket kihagyva ÀbrÀzolja. Az eladÂ (SÀmuel JÂzsefn¢)
szÂbeli k´zl¢se alapjÀn a maszk az ¢lû KazinczyrÂl k¢sz¡lt ismeretlen idûpontban. Az
elsû utalÀs, amely tÀmpontot adott a maszk datÀlÀsÀhoz, a k´vetkezû: 1909-ben jelent
meg a Magyar TudomÀnyos Akad¢mia gondozÀsÀban BecskehÀzi Becske BÀlint kata-
lÂgusa, a sz¢phalmi Kazinczy-mauzÂleum erekly¢inek jegyz¢ke. Ebben a kiÀllÁtott
mütÀrgyak k´z´tt nem szerepel ugyan Kazinczy-maszk, de a Ferenczy IstvÀn Ka-
zinczy-szobrÀt emlÁtû t¢tel jegyzet¢ben talÀlunk egy fontos utalÀst. Mielûtt id¢zn¢nk,
megjegyezz¡k, hogy Ferenczy szobrÀnak egyik p¢ldÀnya, bÀr hosszÃ ¢vekig dolgozott
rajta, Kazinczy ¢let¢ben nem k¢sz¡lt el teljesen, s a szobrÀsz 1854-ben bek´vetkezett
halÀla utÀn MarschalkÂ JÀnos fejezte be 1859-ben. Ez ker¡lt 1882-ben a sz¢phalmi
mauzÂleum birtokÀba, s ezt emlÁti az alÀbbi id¢zetben BecskehÀzi BÀlint: à...Szepesi
sz¡let¢sü deÀk müv¢sz¡nk MarschalkÂ JÀnos lûn megbÁzva, ki azon gipszlenyomat segÁts¢g¢vel,
melyet Kazinczy 1816. ¢vben KolozsvÀron v¢tetett magÀrÂl, s Ágy k´rvonalakra ¢s arÀnyokra
n¢zve biztos tÀmaszpontokat nyÃjtott, azt Kazinczy ismerûsei k´z´s vallomÀsaik szerint szerencs¢-
sen fejezte be.Ê

Ismeretes, hogy Kazinczy 1816-os erd¢lyi Ãtja sorÀn valÂban megfordult Kolozs-
vÀron is, elsû Ázben jÃnius v¢g¢n, majd pedig augusztus utolsÂ napjaiban. SzÀmtalan
lev¢lben szÀmol be barÀtainak ¢lm¢nyeirûl, s Âhatatlan, hogy t´bbsz´r is megemlÁt
egy-egy k¡l´nleges esem¢nyt, talÀlkozÀst. Az alÀbbi ä szÀmunkra perd´ntû ä lÀtoga-
tÀsrÂl, illetve annak terv¢rûl mind´ssze egy kurta sort talÀlhatunk a bûs¢ges levele-
z¢sanyagban. 1816. augusztus 26-Àn Árja Kazinczy KolozsvÀrrÂl grÂf Gyulay Lajosnak
s KarolinÀnak: à...Schmelzerhez ma 5 Ârakor megyek le´ntetni fejemet. MÀr megk¢rtem rÀ...Êi22

K¢ts¢get kizÀrÂan maszkot, m¢gpedig siker¡lt maszkot ´nt´ttek az ÁrÂ arcÀrÂl. Nem
tudhatjuk, mi okbÂl nem r¢szletezi az egy¢bk¢nt sokszor l¢nyegtelen dolgokat is bû
l¢re eresztû Kazinczy ezt az esem¢nyt. K¢sûbb, az ERD°LYI LEVELEK-ben KolozsvÀr
szobrÀszai k´z´tt megemlÁti ugyan Schmelzert is, de nem t¢r ki arra, hogy a müv¢sz
maszkokat is k¢szÁt, s hogy rÂla is vett volna: àSchmelzer szobrokat ¡gyesen farag, s m¢g
¡gyesebben fogna, ha tûle nemcsak szobrok, hanem sz¢p szobrok is kÁvÀntatnÀnak.Ê23 BÁrÂ JÂzsef
ERD°LY MþV°SZETE cÁmü k´tet¢ben olvashatjuk: àB¢csbûl hozta magÀval Schmelzert Beth-
len Lajos [ti. KolozsvÀrra] 1816-ban, s vele k¢szÁtteti a kerl¢si kast¢ly ¢s park szobrait, dolgozott
Fenesen JÂsika MiklÂsnak s Kazinczyt mintÀzta KolozsvÀrt.Ê24 BÁrÂ az ERD°LYI KAST°LYOK-
ban az elûbbitûl n¢mileg elt¢rûen ezt mondja: àSchmelzert mindenesetre felkaptÀk ekkor
KolozsvÀrt, hol feh¢r hollÂ volt az idevalÂsi mester: Kazinczy is vele k¢szÁttetett magÀnak gipsz-
lenyomatot, amitûl nem volt elragadtatva; egy¢bk¢nt aprÂ nippek k¢szÁt¢s¢bûl ¢lt, s ezeket egy Ïga-
lanterie-ÀrusÎ hozta forgalomba.Ê (BÁrÂ JÂzsef a Schmelzerre vonatkozÂ informÀciÂinak
jÂ r¢sz¢t D´brentei GÀbor 1816. november 17-¢n Kazinczynak Árott level¢bûl vette.)25

Csatkai Endre Schmelzer kapcsÀn Ãj vÀltozatot emlÁt: àKazinczyrÂl 1816-ban k¢szÁtett
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dombormüve elveszett.Ê26 Az adatok tehÀt n¢mileg ellentmondanak egymÀsnak, de Ãgy
¢rezz¡k, a fennmaradt maszk birtokÀban figyelmen kÁv¡l hagyhatjuk ûket. Van egy
mÀsik adal¢kunk is, amely megerûsÁti az 1816-os maszkv¢tet¢s t¢ny¢t. A Magyar Nem-
zeti MÃzeum leltÀrk´nyv¢ben, az 1878. 58.9. leltÀri t¢tel alatt a k´vetkezû beÁrÀs sze-
repel: Kazinczy maszk, gipsz, Kazinczy hullÀjÀrÂl (!) felv¢ve, belsej¢be belekarcolva:
àK. F. 1816. KolozsvÀrott.Ê ä A maszkot tizenegy mÀs Kazinczy-relikviÀval egy¡tt27 a mÃ-
zeum 1878-ban ajÀnd¢kba kapta Kraynik Imr¢n¢ sz¡l. Kazinczy Eug¢niÀtÂl, Kazinczy
Ferenc ama leÀnyÀtÂl, aki elkÁs¢rte apjÀt erd¢lyi ÃtjÀra, s nem lehetetlen, hogy vele
volt akkor is, amikor a maszkot vett¢k. Az 1958-ban v¢gzett mÃzeumi revÁziÂ sorÀn a
tizenk¢t leltÀri t¢telbûl csupÀn egy, az ez¡stserleg volt meg, a t´bbi tÀrgy, Ágy a maszk
is, a LapidÀriumban 1945-ben ki¡t´tt tüz martal¢kÀvÀ vÀlt. Megmaradt azonban k¢t
darab kifogÀstalan minûs¢gü ¡vegnegatÁv, amely plasztikusan mutatja a gipsznyoma-
tot. A fent emlÁtett bekarcolÀs, miszerint Kazinczy àhullÀjÀrÂlÊ vett¢k volna a maszkot,
inkÀbb utal arra, hogy nem tudtÀk pontosan kifejezni a müvelet nev¢t, mintsem arra,
hogy bÀrki is azt hitte volna, hogy az ÁrÂ 1816-ban meghalt. KazinczyrÂl egy¢bk¢nt
minden valÂszÁnüs¢g szerint nem k¢sz¡lt halotti maszk. Az ÁrÂ a nagy kolerajÀrvÀny-
nak esett Àldozatul 1831 augusztusÀban. Emûd LÀszlÂ Árja KAZINCZY EST°JE cÁmü cik-
k¢ben: àA temet¢s a rendkÁv¡li k´r¡lm¢nyekhez k¢pest a lehetû legegyszerübb volt. ögyszÂlvÀn
ijesztû magÀnossÀgban folyt le. A fekete r¢m tÀvol tartotta a k´z´ns¢get a nagy ember koporsÂjÀtÂl.
KÀlniczky JÀnos akkori kovÀcsvÀgÀsi reformÀtus lelk¢sz v¢gezte az egyhÀzi szertartÀst. Vele egy¡tt
az otthonl¢vû csalÀdtagokat is szÀmÁtva ´sszesen heten ÀlltÀk k´r¡l a kertben megÀsott sÁrt.Ê28

1941-ben m¢gis Kazinczy halotti maszkrÂl olvashatunk a Fiatalok cÁmü ÃjsÀg hasÀbjain
BarÀth Ferenc tollÀbÂl, aki cikket k´z´l a sz¢phalmi mauzÂleum kiÀllÁtÀsÀrÂl: à°s od¢bb
mÀs szekr¢nyek eml¢keztetik a lÀtogatÂt. Hamvveder, melybe az ¡ld´z´tt Kazinczy egyes el¢getett
leveleinek hamvÀt tette, halotti maszkja, aztÀn a poharai, amelyekbûl a b´rt´nben ivott.Ê29 ä A
szerzû nyilvÀn az ¢lûmaszk egy kÂpiÀjÀt lÀthatta az 1909 Âta mÀr bizonyosan felÃjÁtott
kiÀllÁtÀson. ¹sszehasonlÁtva a Nemzeti MÃzeum f¢nyk¢p¢n lÀthatÂ maszkot a Petûfi
MÃzeum¢val, illetve a sz¢phalmival, megÀllapÁthatjuk, hogy teljesen egyformÀk, azaz
ugyanarrÂl a negatÁvrÂl k¢sz¡lhettek vagy mÀsoltÀk ûket.

Kisfaludy KÀroly az elsû magyar ÁrÂ, akirûl bizonyosan tudjuk, hogy elk¢szÁtett¢k
halotti maszkjÀt. A gipsz sajnos nem maradt fenn, de az ́ ntet¢s t¢ny¢t t´bb dokumen-
tum is alÀtÀmasztja. Toldy Ferenc 1830. november 26-Àn lev¢lben ¢rtesÁti Kazinczyt
Kisfaludy KÀroly halÀlÀrÂl, ebben olvashatjuk: àK¢pe nem maradt. Volt tehÀt gondom reÀ,
hogy a festû m¢g is valami alappal bÁrjon, s lev¢tettem arczÀt gipszben. De ah! mely holt, mely
hideg k¢p ez! Peschky ismerte ût, s rem¢nylem, a k¢p nem lesz hasonatlan hozzÀ. °n KÀrolyunkat
B¢csben fogom metszetni, itt pedig b¡sztj¢t fogja Ferenczy elk¢szÁteni.Ê30 Kazinczy pedig Kis-
faludy SÀndornak Árott level¢ben november 30-Àn mÀr szÂba is hozza az ÀbrÀzolÀso-
kat: àMelly kÀr hogy k¢p¢t nem hagyÀ! De barÀtjai arrÂl gondoskodtak. Az csak Àrny¢ka lesz
Àrny¢kÀnak, de a legk¢sûbb marad¢k tisztelet¢nek m¢g Ágy is kedves tÀrgya.Ê31 Toldy Ferenc
Kisfaludy KÀroly ¢let¢rûl szÂlÂ munkÀjÀban (1832) ism¢t megeml¢kezik nagyra tartott
pÀlyatÀrsa meg´r´kÁt¢s¢rûl: à¹nmagÀt û igen ifju korÀban fest¢ le; ennyit tudok, nem azt is,
hol legyen a k¢p? ý szer¢nys¢g¢ben el nem hitethetn¢ magÀval, hogy a k´zs¢gnek egykor kedves
dolog leszen vonÀsait hü k¢pben bÁrni, ¢s soha sem ¡lt. E sorok ÁrÂja a kÀrt kipÂtolni akarvÀn,
legott barÀtja halÀla utÀn k¢p¢t gipszben v¢tet¢ le a holttetemrûl; s a festû, ki ût ¢ps¢ge korÀban
jÂl ismerte, visszaÀllÁtÀ az elvÀltozott, eltünt vonÀsokat olly szerencs¢vel, hogy a melly k¢p munkÀi
kiadÀsÀt ¢kesÁti, hozzÀ jÂl hasonlÁt, azonban az nem a duzzadozÂ ¢ps¢gü Kisfaludy t´bb¢; a mü-
v¢sz let´rl¢ arczairÂl az ¢let telj¢t, s szemeiben a szertelen t¡zet azon k¢mlelû tekintettel vÀltÀ fel,
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melly a tünûdûnek, utolsÂ ¢letszakaszÀban sajÀtja volt.Ê32 V¢lhetûen Toldynak k´sz´nhetj¡k
a jÂl ismert ä KISFALUDY KçROLY A HALOTTAS çGYON ä metszet elk¢szÁttet¢s¢t is. Toldy
elismer¢ssel adÂzott Kisfaludy KÀroly festûi tehets¢ge elûtt is. Irodalmi besz¢deiben
olvashatjuk: àý t.i. k¢pÁrÂ is volt, mer¢sz, ¡gyes ecsetü, ¢s lelkes: egyszersmind gyüjtûje, tanult
¢rtûje a müv¢szet mestermÁveinek; amit elhallgat¢k vala, ha azt csak ´n gy´ny´rüs¢g¢re akarta
volna üzni. De û e mezûre is kÁvÀnta fordÁtani honfiaink tehets¢geit s ¢lte utolsÂ ¢v¢ben elevenen
foglalatoskodott azon szÀnd¢kkal: egy a k¢pzûmüv¢szeteket tÀrgyazÂ honi int¢zetet alkotni. El-
hunyt vele, s talÀn sok idûre, ennek is tÀmadÀsa.Ê33

Idûrendben a k´vetkezû halotti maszk, amelyrûl tudomÀsunk van, DeÀk Ferenc¢.
DeÀk temet¢se 1876-ban valÂsÀgos apoteÂzis volt, test¢t bebalzsamoztÀk, ravatalÀnÀl
maga Erzs¢bet kirÀlyn¢ t¢rdelt fekete gyÀszruhÀban. A nemzet lassan megtanulta m¢l-
tÂn eltemetni nagyjait, egyben alkalmat talÀlva arra is, hogy erûsÁtse nemzeti identi-
tÀsÀt. A DeÀk¢t megelûzû V´r´smarty-, Sz¢chenyi-, Teleki-, illetve BatthyÀny-Ãjrate-
met¢s a gyÀszpompa vonatkozÀsÀban ä utÂlag ä csupÀn szÀrnyprÂbÀlgatÀsnak tünhe-
tett. DeÀk Ferenc halotti maszkja 1949-ben m¢g megtalÀlhatÂ volt az OrszÀggyül¢si
MÃzeum gyüjtem¢ny¢ben, 156. sorszÀm alatt, 29 696 nyilvÀntartÀsi jelzettel. 1949
szeptember¢ben A N¢pk´ztÀrsasÀg Eln´ki TanÀcsÀnak hatÀrozata alapjÀn megsz¡n-
tett¢k az OrszÀggyül¢si MÃzeumot, ¢s teljes anyagÀt a Magyar Nemzeti MÃzeum keze-
l¢s¢re bÁztÀk. A Nemzeti MÃzeum bizonyos mütÀrgyakat Àtadott a cegl¢di Kossuth
MÃzeumnak, a fûvÀros T́ rt¢neti MÃzeumÀnak ¢s a MunkÀsmozgalmi Int¢zetnek. çt-
adÀsi jegyz¢keik ma is megvannak. Egyes tÀrgyak Àtker¡ltek a Magyar Nemzeti Ga-
l¢riÀba ¢s a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeumba is. Sajnos ezeknek a lajstroma elveszett, esetleg
el sem k¢sz¡lt.34 A DeÀk-relikviÀk, k´zt¡k a maszkkal, az Ãn. DeÀk-szoba r¢szek¢nt
1949. november 11-i ÀtadÀssal-Àtv¢tellel beolvadtak a FûvÀrosi T´rt¢neti MÃzeum
gyüjtem¢ny¢be. Az anyagban szerepelt t´bbek k´z´tt monogramos fekete gyÀszszalag,
DeÀk ravatali fejpÀrnÀja ¢s DeÀk halÀla elûtt Árt v¢grendelete. DeÀk Ferenc halotti
maszkja ma sem a Budapesti T´rt¢neti MÃzeum, sem mÀs mÃzeum gyüjtem¢ny¢ben
nem lelhetû mÀr fel.

A szÀzad v¢g¢hez k´zeledve egyre gyakoribbÀ vÀlt a halotti maszkok k¢szÁttet¢se.
TorinÂban 1894. mÀrcius 20-Àn elhunyt Kossuth Lajos. Test¢t, akÀrcsak DeÀk¢t, be-
balzsamoztÀk, ¢s elk¢szÁtett¢k halotti maszkjÀt. A ravatalra s´t¢t ruhÀban, teljes alakjÀt
kiemelve, felsûtest¢t felpolcolva, virÀgtenger k´zep¢re fektett¢k. A korszak legn¢psze-
rübb k¢pes hetilapja, a VasÀrnapi öjsÀg hatalmas oldalakon, teljes r¢szletess¢ggel szÀ-
molt be Kossuth ¢let¢nek utolsÂ perceirûl ¢s a friss gyÀsz ÂrÀirÂl. àA turini vÀroshÀzÀra
kitüzt¢k a gyÀszlobogÂt is. Crispi minisztereln´k tÀviratilag int¢zkedett, hogy a nagy halott hÀ-
borÁthatatlanul ott maradjon lakÀsÀn, mÁg hazÀja a temet¢s irÀnt int¢zkedik. [...] A nagy halott
mÀrcius 21-¢n m¢g az egyszerü vasÀgyon pihent, fekete ruhÀba ´lt´ztetve. ArcÀn nem lÀtszik a
kÁnos betegs¢g, feh¢rr¢ vÀlt, mintha mÀrvÀny volna. [...] VirÀg, koszorÃ mindenfel¢... A csalÀd
tagjait csak nehezen lehetett rÀvenni, hogy hagyjÀk el a halottat, s pihenjenek. Olasz szobrÀszok
gipsz´ntv¢nnyel halotti maszkot vettek Kossuth arcÀrÂl. Egy turini f¢nyk¢p¢sz lef¢nyk¢pezte a ha-
lottas Àgyat. Festûk, rajzolÂk vÀzlatokat k¢szÁtettek.Ê35 A halotti maszkbÂl t´bb p¢ldÀny is
fennmaradt. K¡l´n´s, hogy az OrszÀggyül¢si MÃzeum ÀtadÀsi-Àtv¢teli jegyzûk´nyve-
in ¢s a cegl¢di Kossuth MÃzeumnak Àtadott leltÀrban sem szerepel Kossuth-maszk,
holott a r¢szben torinÂi bÃtorok, hasznÀlati tÀrgyak, metszetek, ruhanemük k´z´tt
regisztrÀljÀk Linek Lajos KOSSUTH A HALOTTAS çGYON cÁmü olajfestm¢ny¢t, valamint
t´bb csomag temet¢si koszorÃszalagot, illetve Kossuth halotti lepl¢t. A leplet felt¡n-
tetik ugyanebben az idûpontban az elveszett ereklyetÀrgyak listÀjÀn is. Jelenleg a Ma-
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gyar Nemzeti Gal¢ria SzoborosztÀlya egy, a Magyar Nemzeti MÃzeum öjkori OsztÀ-
lyÀnak gyüjtem¢nye pedig k¢t Kossuth halotti maszkot regisztrÀl (ebbûl az egyik p¢l-
dÀny a monoki, a mÀsik a cegl¢di kiÀllÁtÀs ÀllandÂ darabja). ä °rdekess¢gk¢nt jegyzem
meg, hogy a Gal¢riÀban talÀlhatÂ Kossuth-maszk provenienciÀjak¢nt az OrszÀg-
gyül¢si MÃzeum van felt¡ntetve. A maszkot vevû szobrÀszok nev¢t a VasÀrnapi öjsÀg
cikke nem emlÁti, erre a Magyar Nemzeti MÃzeum nyilvÀntartÀsÀbÂl der¡lt f¢ny. Az
egyik mÃzeumi p¢ldÀny kartonjÀn szerepel, hogy a maszk egy Operti nevü olasz Àl-
lampolgÀr ajÀnd¢ka, s az û informÀciÂi szerint a k¢rd¢ses k¢t szobrÀsz Kossuth halottas
ÀgyÀnÀl G. Giovanni ¢s G. Olivero volt.

JÂkai MÂr halotti maszkja 1904 mÀjusÀban, az ÁrÂ halÀla utÀni napokban mÀr az
ÃjsÀgban is megjelenik: az egyik hasÀbon f¢nyk¢pfelv¢tel a halottas ÀgyrÂl, a mÀsikon
felv¢tel a maszkrÂl, amelyen jÂl lÀtszik, hogy az ÁrÂ fej¢t ravatali pÀrnÀjÀval egy¡tt vet-
t¢k le. Az ´nt¢st RÂna JÂzsef szobrÀszmüv¢sz v¢gezte el.36 (A maszknak ma k¢t p¢ldÀ-
nya is fellelhetû, mindkettû a Petûfi Irodalmi MÃzeum birtokÀban van.) JÂkai meg-
kapta a nemzet legnagyobbjainak kijÀrÂ v¢gtisztess¢get. S hogy ez a korban mi min-
dent jelenthetett, azt megtudhatjuk Lakner Judit HALçL A SZçZADFORDULñN cÁmü
munkÀjÀnak frappÀns ´sszefoglalÀsÀbÂl: àA hÁres emberek haldoklÀsa, halÀla, temet¢se sok-
szor napokig megt´lt´tte az ilyenkor gyÀszkerettel megjelenû lapokat, minden egyebet hÀtt¢rbe szo-
rÁtva. A hÁradÀs a haldoklÀssal kezdûd´tt ¢s a rekviemmel ¢rt v¢get. A cÁmoldalon alkalmi k´lte-
m¢ny, nekrolÂg vagy eg¢sz oldalas portr¢ volt az elsû napokban, k¢sûbb a halott a halottas Àgyon,
felk´t´tt Àllal, paplanon ́ sszekulcsolt k¢zzel, a halotti maszk, majd valamely, a halottra, a halÀlra
vonatkozÂ elvontabb k¢p jelenik meg. A belsû oldalakon k´vetkeznek a m¢ltatÀsok, az ¢letrajzok,
versek, r¢szletek az ¢letmübûl, orvosi beszÀmolÂk a haldoklÀs ÀllomÀsairÂl, a lÀtogatÀsok, a ra-
vatalozÀs, a gyÀszolÂ csalÀd, a r¢szv¢tnyilvÀnÁtÀs, a koszorÃk, a gyÀszolÂ utcÀk leÁrÀsa, k¢pekkel
illusztrÀlva. Semmi nem ker¡lte el az ÃjsÀgÁrÂk figyelm¢t. [...] Nemcsak a hÁradÀs terjedelme ejti
Àmulatba az embert, de az az ¢lveteg precizitÀs is, amellyel az ÃjsÀgok a t¢mÀt kezelik... A halÀl
tÀrgyk´r¢ben az ÃjsÀgok leggyakrabban hasznÀlt jelzûi: impozÀns, nagyszabÀsÃ, grandiÂzus, me-
s¢s, f¢nyes, ragyogÂ, csillogÂ, vilÀgraszÂlÂ. A halÀl a n¢pszerüs¢g csÃcsa. Ha ¢let¢ben nem is
mindig, halÀlÀban biztosan megkoronÀzza nagyjait a nemzet.Ê37

1910. mÀjus 28-Àn meghalt MikszÀth KÀlmÀn. DÁszes ravatalÀt az Akad¢mia aulÀ-
jÀban ÀllÁtottÀk fel, a k¢pes lapok f¢nyk¢peket k´z´ltek a kiterÁtett halottrÂl, majd a
pompÀs temet¢srûl.38 Az ÁrÂ maszkjÀt StrÂbl Alajos, a kor egyik legn¢pszerübb müv¢-
sze k¢szÁtette el. (Egy-egy p¢ldÀnya ma is a Magyar Nemzeti MÃzeum, illetve a Magyar
Nemzeti Gal¢ria gyüjtem¢ny¢ben talÀlhatÂ.)

RendhagyÂnak szÀmÁt az a maszk-szobor, amely Kaffka MargitrÂl maradt fenn a
SÀrospataki ReformÀtus Koll¢gium gyüjtem¢ny¢ben. A finom arclenyomatra utÂlag
t´m´tt hajat ¢s tÀgra nyitott szemet mintÀztak. JÂl lÀthatÂ egy hosszanti reped¢s (t´-
r¢s?) nyoma is, amely v¢gighÃzÂdik a homloktÂl az Àllig. A gipsz Rolla Margit ÁrÂnû
hagyat¢kÀbÂl ker¡lt a mÃzeumba, s nem tulajdonÁtva neki k¡l´n´sebb jelentûs¢get,
halotti maszkk¢nt tartottÀk nyilvÀn. A k¢szÁtû neve bizonyos volt: Sassy SzabÂ Attila
festûmüv¢sz. Kaffka Margit 1905 ¢s 1910 k´z´tt bensûs¢ges viszonyban volt a müv¢sz-
szel, de kapcsolatuk m¢g jÂval Kaffka mÀsodik hÀzassÀgk´t¢s¢t megelûzûen megsza-
kadt. Amikor az ÁrÂnû ¢s kisfia 1918 november¢ben fertûzû spanyolnÀthÀval kÂrhÀzba
ker¡lt, s ott mindketten meghaltak, ÀgyuknÀl ott virrasztott a f¢rj: Bauer Ervin. Dr.
Jaulus BorbÀla, aki Kaffka Margit egyik kÂrhÀzi kezelûorvosa volt, szem¢lyesen je-
gyezte le a haldoklÂ v¢gakaratÀt, s mellette volt a halÀl pillanatÀban is. A doktornû
1949-ben a VÀlasz hasÀbjain k´zreadta eml¢keit,39 jegyzeteiben term¢szetesen nem

KovÀcs Ida: Az utolsÂ pillanat lenyomata: a halotti maszk ã 373



esik szÂ halotti maszkrÂl. A maszk-szobrot Sassy SzabÂ Attila feltehetûen m¢g kapcso-
latuk idej¢n, 1905 ¢s 1910 k´z´tt k¢szÁthette Kaffka MargitrÂl.

BÀr a maszkv¢tel k¢ts¢gtelen¡l nem elsûrangÃ szobrÀszi feladat, m¢gis a legneve-
sebbeket hÁvjÀk müv¢szek, koszorÃs ÁrÂk-k´ltûk, politikusok halottas ÀgyÀhoz, s ûk ezt
a legritkÀbb esetben utasÁtjÀk vissza. Egy JÂkai, MikszÀth, Ady, MÂricz neve mell¢ egy
RÂna, StrÂbl, Csorba, Medgyessy illik, Ágy ¢rzi a szobrÀsz ¢s az ÁrÂt gyÀszolÂk tÀbora
egyarÀnt. Ady Endre halotti maszkjÀnak elk¢szÁt¢s¢vel kapcsolatosan p¢ldÀul egyszer-
re t´bb jeles müv¢sz¡nk neve is felvetûdik, s v¢g¡l az a k¡l´n´s helyzet Àll elû, hogy
az ́ ntv¢ny v¢tel¢t valamennyien maguknak tulajdonÁtjÀk. A legk¢zenfekvûbb n¢vnek
Csorba G¢zÀ¢ tetszett. K¢ts¢gtelen azonban, hogy a halottas Àgy mellett megjelent Fe-
renczy B¢ni, Vedres MÀrk, Beck ¹. F¡l´p ¢s Hatvany Lajosn¢ Winsloe Christa szob-
rÀsznû is. Az 1977-ben napvilÀgot lÀtott Ady-tanulmÀnyk´tetben W. Somogyi çgnes
(dolgozatÀnak cÁme: K°PZýMþV°SZEK ADY HALOTTAS çGYçNçL)40 teljes r¢szletes-
s¢ggel megkÁs¢rli rekonstruÀlni az Ady tetem¢n¢l 1919. januÀr 27-¢n lezajlott esem¢-
nyeket. Sorra veszi ¢s bemutatja a szanatÂriumi ÀgynÀl megfordult müv¢szeket ¢s pro-
minens lÀtogatÂkat, valamint feldolgozza az ¢rintett nappal kapcsolatos sajtÂk´zl¢se-
ket ¢s utÂlagos vallomÀsokat is. Felkutatja ¢s reprodukciÂban k´zli az Adyt betegen ¢s
halÀlÀban ÀbrÀzolÂ grafikÀkat, ¢rmeket, szobrokat s a k¢sûbbi sÁreml¢khez k¢sz¡lt k¡-
l´nf¢le terveket. V¢g¡l a tÀrsint¢zm¢nyekben ¢s a Petûfi Irodalmi MÃzeumban ûrz´tt
hat Ady-maszk alapjÀn arra a k´vetkeztet¢sre jut, hogy az Ady Endre arcÀrÂl fenn-
maradt halotti maszk negatÁvjÀt minden valÂszÁnüs¢g szerint Vedres MÀrk szob-
rÀszmüv¢sz k¢szÁtette. MegÀllapÁtja, hogy Ferenczy B¢ni a k´ltû halottas ÀgyÀnÀl min-
tÀzott egy maszkra eml¢keztetû arcszobrot, Csorba csupÀn rajzolt, Winsloe Christa
szint¢n, s bÀr Beck ¹. F¡l´p vett ´ntv¢nyt, az vagy elt´r´tt, vagy ma is lappang. So-
mogyi çgnes konklÃziÂjÀval, tekintetbe v¢ve a felmutatott bizonyÁtÂ erejü dokumen-
tumokat, egyet kell ¢rten¡nk.

MegrendÁtû sorokat olvashatunk Gell¢rt OszkÀr KORTçRSAIM cÁmü k´nyv¢nek
KosztolÀnyi Dezsûrûl Árott fejezet¢ben:

àPÀtzay PÀlnÀl, a szobrÀszmüv¢szn¢l jÀrtunk 1941-ben Illy¢s GyulÀval, hogy megn¢zz¡k azt
a halotti maszkot, melyet BabitsrÂl k¢szÁtett. Az egyik polcon, fejjel hÀtrafordÁtva, ¢szrevesz¡nk
egy gipszfigurÀt. Megk¢rdezz¡k PÀtzaytÂl, az kinek a feje.

ä Halotti maszk. De nem mutatom meg, mert megijedn¢tek.
ä Mi¢rt? Hiszen azt mondjÀk, hogy a halÀl pillanatÀban kisimulnak az arcvonÀsok, sokszor

mintha mosoly ¡lne az ajk k´r¡l, hasonlatos a csecsemû mosolyÀhoz ä felelem ¢n.
K¢r¢s¡nkre aztÀn m¢gis megmutatja. KosztolÀnyi halotti maszkja volt. De az a maszk ¢lt!

ñriÀsi daganattal a f¢larcÀn vonaglott, jajongott, utolsÂ pillanatÀban is kegyelem¢rt esengett a
halÀlhoz.

Megdermedt¡nk a lÀtvÀnytÂl.Ê41

K¡l´n´s, hogy KosztolÀnyi Dezsû halotti maszkjÀval kapcsolatos adatot mÀs ÁrÂba-
rÀt, kortÀrs, szemtanÃ nem jegyzett le. Nem talÀltunk iratanyagot, leveleket, sem Ãj-
sÀgcikket, sem f¢nyk¢pet. KosztolÀnyin¢ nem ejt szÂt rÂla f¢rj¢rûl Árott k´nyv¢ben, s
Illy¢s a PÀtzaynÀl tett lÀtogatÀst sem emlÁti 1941-es NAPLñJEGYZETEI-ben. PÀtzay PÀln¢
k¢rd¢s¡nkre elmondta, eml¢kezete szerint a szobrÀsz soha nem besz¢lt neki errûl a
maszkrÂl. KosztolÀnyi kegyetlen daganatos betegs¢gben halt meg. UtolsÂ kÂrhÀzi
f¢nyk¢pe alapjÀn sejthetû, mennyire megrÀzÂ lehetett az arcÀrÂl levett maszk lÀtvÀ-
nya. Elk¢pzelhetû, hogy a csalÀd birtokÀba egyÀltalÀn nem ker¡lt ´ntv¢ny, s PÀtzay
PÀl egyedi p¢ldÀnya, amely 1941-ben m¢g a VillÀm utcai tisztviselûtelepi müterem
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polcÀn Àllt, elpusztult a szobrÀsz ´sszes t´bbi munkÀjÀval egy¡tt Budapest ostroma
idej¢n.42 KosztolÀnyin¢ hÀzÀt 1944-ben ¢rte bombatalÀlat, ha lett volna is kÂpia, bi-
zonyÀra odaveszett a romok alatt.

PÀtzay PÀl Babits-maszkjÀbÂl, ahogyan azt a mottÂban is id¢zz¡k, hÃsz-harminc
p¢ldÀny is k¢sz¡lt. PÀtzay Babitsra, Babits arcÀra eml¢kezve ä talÀn szem¢rmess¢gbûl
ä m¢gsem emlÁti, hogy maszkot vett a k´ltûrûl ä szavai azonban nem tudjÀk àelleplez-
niÊ a modellj¢t minden zsiger¢ben ismerû ¢rz¢keny szobrÀszattitüd´t:

àEg¢szs¢gesen ¢s igen jÂl fejlett, sz¢pformÀjÃ koponya-alkatÀban nem volt semmi tÃlzÀs, semmi
torzulat. Erûs csontokkal jellegzett, sovÀnyan pÀrnÀzott arcformÀi messzirûl is ¢rtelmesen rajzol-
tÀk meg a fej¢t. NemesvÀgÀsÃ jelent¢keny orra, erûteljes Àlla, kifejezûen t¡remkedû nagy f¡le,
¢rtelmesen nûtt szemcsontjai hÀzÀbÂl kitekintû szabÀlyos rajzÃ szeme, vastag, nyÁrott bajusszal
Àrny¢kolt szÀja: mindez jÂl fejlett, eg¢szs¢ges ¢rz¢kszervekre vallott. Azt sejtette, hogy jÂl lÀt, jÂl
hall, jÂl szagol, Ázlel ¢s jÂl gondolkodik... ArcformÀinak r¢gies egyszerüs¢ge valami figyelmen
kÁv¡l nem hagyhatÂ pÀtoszt sugÀrzott, a megismer¢shez valÂ hüs¢g bÀtorsÀgÀnak erk´lcsi pÀ-
toszÀt.

BizonyÀra szokatlan, hogy egy k´ltûnek nem szellem¢t ¢s müv¢t id¢zem. De akik ismert¡k ¢s
szerett¡k Babits MihÀlyt, az eleven embert, nem kev¢sb¢ kedves nek¡nk szellem¢nek porh¡velye
sem.Ê43

Illy¢s Gyula Babits halÀla napjÀn, 1941. augusztus 4-¢n, kev¢ssel a k´ltûn¢l tett lÀ-
togatÀsa utÀn ezt veti papÁrra: à...k´z¢pkori barÀtokra hasonlÁtott, ahogy csatÀban magasra
emelik a keresztet, vagy hitvallÂkra, ahogy a mÀglyÀn felegyenesednek. De ugyanakkor megha-
tÂan hasonlÁtott gyermekkori arck¢peire is.Ê44

ñhatatlanul ki kell t¢rn¡nk ä ha szigorÃan v¢ve nem tartozik is t¢mÀnkhoz ä a maszk,
illetve halotti maszk szerep¢re a kortÀrs magyar k¢pzûmüv¢szetben. MÀr 1936-ban is
lÀthatunk k¡l´n´s, sz¡rrealizmusba hajlÂ, m¢gis jÀt¢kos gipsz maszkkompozÁciÂt Ill¢s
çrpÀdtÂl, de igazÀn csak az 1960-as ¢vektûl, feltehetûen az amerikai pop-art s elsû-
sorban George Segal hatÀsÀra kezdi itthon is n¢hÀny müv¢sz az ´ntv¢ny technikÀjÀt
tudatosan alkalmazni; mintegy a valÂsÀgos tÀrgyak lenyomatÀt s ennek mik¢ntj¢t be-
emelni a müv¢szet szf¢rÀjÀba. SchaÀr Erzs¢bet, Melocco MiklÂs, JovÀnovics Gy´rgy
¢s Pauer Gyula mÀs-mÀs mÂdon ¢s indÁttatÀssal az arc, a test vagy akÀr tÀrgyak, idomok
mÀsolatÀt, lenyomatÀt k¡l´nf¢le mÂdokon dolgozzÀk vagy hasznÀljÀk fel, rend-
szerekben helyezik el, k¡l´n vilÀgot teremtenek szÀmukra, olykor m¢reteikkel mani-
pulÀlnak. Az Ady-maszk konkr¢tan is megjelenik n¢hÀny müv¢szn¢l: Swierkiewicz
RÂbert a hetvenes ¢vek k´zep¢n fotÂsorozatban dolgozza fel a halotti maszkkal ¢s Ady
verseivel kapcsolatos ¢lm¢ny¢t, Melocco MiklÂs 1968-tÂl kezdûdûen t´bb Ady-portr¢t
is k¢szÁt, mÁg rÀj´n: Ady egyed¡l autentikus arca a halotti maszk. 1977-es p¢csi Ady-
szobrÀnak s az ugyanebben az ¢vben a Petûfi Irodalmi MÃzeumban felÀllÁtott ADY-
OLTçR Ady-figurÀjÀnak ez¢rt ugyanazt az arcot adja: a halott Ady¢t.

Melocco ADY-EML°KMþ-v¢hez ¢s ADY-OLTçR-Àhoz s korÀbban Kondor B¢lÀrÂl k¢-
szÁtett maszk-szobrÀhoz t´bbsz´r´s¢re nagyÁtotta fel a halotti maszkot. Louise McCagg
amerikai szobrÀsznû ¢lûmaszkokat ¢s halotti maszkokat kicsinyÁt. ý nem gipsszel, ha-
nem egy speciÀlis algÀs vegy¡lettel ¢s papÁrmasszÀval dolgozik. KortÀrs magyar ÁrÂk-
rÂl k¢szÁtett ¢lûmaszkokat az elmÃlt k¢t ¢v sorÀn: Kukorelly Endr¢rûl, Garaczi LÀsz-
lÂrÂl, BarÀnszky JÂb LÀszlÂrÂl, Karig SÀrÀrÂl ¢s Petri Gy´rgyrûl, valamint formÀt vett
Ady, MÂricz, FÀbry ZoltÀn, Babits MihÀly, SzÀntÂ Gy´rgy ¢s KodÀly ZoltÀn halotti
maszkjÀrÂl. A k¡l´nf¢le m¢retüekre kicsinyÁtett (hÀrom ¢s tizen´t centim¢ter k´z´tt)
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¢s k¡l´nf¢le szÁnü, a homokkû textÃrÀjÀra eml¢keztetû papÁrokbÂl ki´nt´tt arcok a
speciÀlis technika k´vetkezt¢ben nem arÀnyosan zsugorodnak. TorzulÀsuk artisztikus,
a müv¢sz Àltal irÀnyÁtott. Eredm¢nyk¢ppen k¡l´n´s arck¢pgal¢riÀt kapunk: ¢lû ¢s holt
k´ltûk pÀrbesz¢de teremtûdik meg, az arcok idûtlenn¢ vÀlnak, a halottak Àlarcot vesz-
nek fel, az ¢lûk pedig halottÀ lesznek. Petri Gy´rgy alÀbbi kis hatsoros verse azokban
a percekben sz¡letett, amikor rÂla Louise McCagg az arcmÀs´ntv¢nyt k¢szÁtette 1991-
ben, mÀjus 12-¢n, Manhattanben:

àNagyon jÂ volt halottnak
lenni. Ez volt a fûprÂba.
°lû az vagyok. MomentÀn.
De halottnak lenni. Az igen.
Az v¢g¢rv¢nyes.
MagyarÀn: totsicher.Ê

SzÂljon v¢gezet¡l a maszkrÂl, a àrelikviÀk relikviÀjÀrÂlÊ annak k¢szÁtûje, a szobrÀsz:
àA halÀl komoly dolog, ¢s a halotti maszk is komoly. A halotti maszk, az ¢p, s¢rtetlen halotti

maszk, szobor.
Elk¢szÁtettem Kondor B¢la halotti maszkjÀt. A holttest azonos a halottal. L¢pjen be a hulla-

hÀzba bÀrki, f¢lelmet ¢s tiszteletet fog ¢rezni, ¢s lÀthatja kicsit k¢sûbb, hogy a hulla sz´rnyü mÂdon
azonos azzal, akit keres, a halottal. HÃzza fel a szemh¢jÀt, ha meri, ¢s a halott visszan¢z rÀ,
olyan, mintha feltÀmadt volna.

VÀltozott persze, olyan, mintha nevetne, vagy aludna, vagy meghalt volna, de bÀrmelyik pil-
lanatban ¢lhetne. De hÀt ugyanaz.

Elk¢sz¡lt a maszk. Annak, akinek a halott vesztes¢g ¢s sz´rnyüs¢g, annak a szÀmÀra szobor.
Szobor, amelynek minden porcikÀja tragikusan, hiszt¢rikusan fontos.

...A halotti maszk r´vid ¢letü, ¢s kicsi a birodalma, mert a remekmü szintj¢n csak azoknak az
embereknek fontos, akik ismert¢k ¢s szerett¢k a halottat. Ha mÀr ezek sem ¢lnek, akkor a maszk
nem szobor t´bb¢, csak expresszÁv tÀrgy, ¢s bevonul az eszt¢tizÀlÂ ÏszobrokÎ k´z¢, szÂval olyan
lesz, mint ÀltalÀban a szobrok.

A halotti maszk csak r´vid ideig igazi szobor. SzÀmomra ´r´kre az lesz a Kondor maszkja.
AmÁg ¢lek. Logikus. [...] SzobrÀszat ez is, hozzÀtartozik egy ¢letformÀhoz, ez¢rt k¢szÁtettem el Kon-
dor B¢la halotti maszkjÀt. HalÀlhÁre miatt, tehetetlens¢gbûl.Ê (Melocco MiklÂs)45

(MunkÀmhoz nyÃjtott szÁves segÁts¢g¡k¢rt, ¢rt¢kes adatok¢rt, dokumentumok¢rt ezÃton szeretn¢k k´sz´netet
mondani DÀvidhÀzi P¢ternek, Haak-Macht IlonÀnak, Haider Editnek, Kalla GÀbornak, Kelev¢z çgnes-
nek, Melocco MiklÂsnak, R¢z PÀlnak, RÂzsa Gy´rgynek ¢s Szücs Gy´rgynek.)
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Jegyzetek

MagyarorszÀgi k´zgyüjtem¢nyekben (hu-
szon´t fûvÀrosi, illetve vid¢ki mÃzeumban) je-
lenleg hetvenh¢t neves szem¢lyis¢g (ÁrÂ, k¢p-
zûmüv¢sz, szÁn¢sz, zeneszerzû, politikus) ´sz-

szesen szÀz´t halotti, illetve ¢lûmaszkjÀt ûrzik.
Ezeknek jegyz¢k¢t itt ä helyszüke miatt ä nem
tudjuk k´zz¢tenni. SzÀmtalan maszk magÀn-
tulajdonban van ma is, Ágy p¢ldÀul az alÀbbi
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szem¢lyek¢: Pilinszky JÀnos, KoffÀn KÀroly,
Kondor B¢la, Nagy Etel, Szentkuthy MiklÂs,
Nagy LÀszlÂ, SzabÂ Lûrinc, Mikes Lajos, Ta-
mÀsi çron.
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Fischer MÀria

MçJUSI HARMATON

MÀjusi harmaton Àzott f¡veket tapogat
szÀmtalan ujjal a nap. Harsog a z´ld legelû.
Messzire lÀtok. SÃlyÀt a vilÀg felemelt
fejjel bÁrja el, ¢s jÀtszanak ¡nnepein
vadnyulak, ûzek, f¡tty´kkel sÀrgarigÂk.
Olykor az ember is Àtl¢p m¢ly zavarÀn,
´szt´n´sen; maga sem tudja, mi¢rt menek¡l
hajnali f´ldeken Àrtatlanul, ¢gi rem¢nyt
sejtve csupÀn idekinn, vagy szabadabb levegût.
Megtehetem, hogy mÀr hÀtra se n¢zek, igaz ä
megtehetem magam¢rt. °rzem a tÀvlatokat.
M¢g szellû simogat, k¢z simogat, falev¢l ä
Visszatekingetek. çmÁtanak Àrnyalakok,
lÀgy susogÀssal a lelkek, vegytiszta erûk.
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SçRGA NAP °S ELEVEN JçT°K

SÀrga nap ¢s eleven jÀt¢k, m¢zarany ûsz ä
ínyen a csÁpûs must Áze pezseg; darazsak
dûzs´lnek; csenev¢sz k´rtefa rût haja hull,
v¢re csepeg. Didereg csontjaimon madarak
rejtett ´szt´ne, mÀr messzire csillog a szÁv.
K´nnyü sz¢l mutogat ujjaival ä szaporÀn ä;
¢rett arcokat ¢rint, makacs Àrnyakat is.
K¢keres ¢g mezej¢n fÀradt fecskemagÀny.
F¢nykoszorÃkon ä a tÀvolban ä gesztenyefÀk
siklanak Àt, s a szemen k´dfalak. Itt szabadon
ä lassan ä elindulok, ¢s cammog az Àlmos idû
is velem. °lem a csendet, befel¢ nevetek ä
M¢g hiszem, ´sv¢ny ´sv¢nyt k´vet, Àrva hegyen
lÀngol a k¢pzelet, ¢s messze van innen a t¢l.

Tordai ZÀdor

APOCALYPSE NOW

1

A gondolatok ¢rtelm¡ket vesztik, ha divatossÀ vÀlnak. Ettûl m¢g olyan eszme sem me-
nek¡lhet, mint amilyen az apokalipszis. Ez¢rt ¢s Ágy lett a fûn¢vbûl jelzû: hogy a ka-
tasztrÂfa fogalmÀnak v¢gletes fokozÀsÀt szolgÀlhassa. Azon az Àron, hogy elvesztette
eredeti abszolÃt ¢rtelm¢t. A fokozÀs ugyanis viszonylagossÀ tette a fogalmat. Oly-
annyira azzÀ tette, hogy felemÀs lett, ¢s ekk¢nt k¢t lehets¢ges ¢rtelem k´z´tt lebeg.
Ezek egyike szerint mÀr elvesztette, mÀsika szerint m¢g nem alakÁtotta ki ¢rtelm¢t.
Nincs is t´bb ereje, mint amennyi a divat szellemi nyomÀsÀhoz el¢g. Annyi l¢lektani
ereje sincs, mint ami a freudi pulziÂkat, azaz hajtatÀsokat jellemzi. °rthetû, ha Ãton-
Ãtf¢len ¢s a legk¡l´nb´zûbb ´sszef¡gg¢sekben Árnak apokalipszisrûl, an¢lk¡l hogy
bÀrki is gondolna a fogalom eredeti ¢rtelm¢re.

Az apokaliptikus ideolÂgia sem ker¡lhette el a sorsÀt, ¢s ma Ãgy visz kÁs¢rt¢sbe, mint
a ponyvareg¢nyek V¢gzetes Nûje. Neh¢z eld´nteni, ki csÀbÁtja az elm¢ket inkÀbb: a
JELEN°SEK apostola vagy Babilon asszonya. Pedig talÀn csak az ¢rtelmess¢g vÀgya sze-
g¡l az ¢rtelmetlen vilÀggal szembe. Erûs lehet ez a vÀgy, ha m¢g az ¢rtelmetlens¢get
rejtû ¢rtelem is megejthet. ögy, mint egy t¡k´rjÀt¢k vagy mise en ab¬me, amely a tudat
pereme alatt hatÂ ́ rv¢nybûl is captatio benevolentiae-t csinÀl. Mert a t¡kr´k vagy cÁmk¢k
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vÀltozÂ mÂdokon (¢s tartalmakkal) ´nmagukra utalnak. Az apokaliptikus ideolÂgia
ilyen ÀtalakulÀsok Àltal vÀlt v¢g¡l formÀt adÂ tartalombÂl formÀt keresû tartalommÀ.

A g´r´g apokal¡pszon kifejez¢s egyszerüen kinyilatkoztatÀst jelent, vagyis olyan va-
lÂsÀgra vonatkozik, amely csak a k¢pzeletben l¢tezik. Az apokaliptikus ideolÂgiÀk
m¢gsem ez¢rt k¢t¢rtelmüek. Hiszen ez csak lehetûs¢get ad arra, amit az ¢rtelmez¢sek
k¢sûbb alakÁtottak ki. AzÀltal, hogy a lÀtomÀsok a hÁvûk vilÀghoz füzûdû viszonyÀt Isten
vilÀgra irÀnyulÂ tett¢nek k´zvetÁt¢s¢vel fogalmaztÀk meg. Ezt a t¢nyt magyarÀzni sok-
f¢lek¢ppen lehet, de meg¢rteni csak a kereszt¢ny hit gondolattÀ vÀlÀsÀban ¢s a racio-
nalista gondolat hitt¢ vÀlÀsÀban kibontakozÂ ellentmondÀsbÂl lehet.

Mert amennyire igaz, hogy az apokalipszis eszm¢je a hitbûl sz¡letett, annyira igaz
az is, hogy eredeti formÀja a kereszt¢ny hit gondolatrendszerr¢ vÀlÀsÀban, modern
formÀja pedig az abszolutizÀlÂ hit ¢s az abszolÃtum ig¢ny¢nek racionalizmusbeli Ãj-
jÀsz¡let¢s¢ben alakult ki.

Az abszolÃtum a hitet egy¢rtelmüv¢ teszi, ¢s ebben minden ellentmondÀs fel tud
oldÂdni. Semmi sem k¢nyszerÁti arra, hogy meghaladja vagy szint¢zisbe olvassza az
ellentmondÀsokat, sût m¢g tudomÀsul sem kell vegye ûket. Ilyen hitvilÀgban az Eu-
angelion, a kereszt¢nys¢get szeretetben, toleranciÀban ¢s megvÀltÂ Ág¢retben megala-
pozÂ JÂ HÁr mellett ennek visszÀja is meg tudott jelenni. Vagyis az a HÁr, amelyben az
¡zenet baljÂs, az Ág¢ret pedig f¢lelmes. JÀnos apostol JELEN°SEI ugyanis szint¢n elj´-
vetelt jÂsolnak, de eleve kettûst: a megment¢st pusztÁtÀs ¢s b¡ntet¢s kÁs¢ri.

A JÂ HÁrt kieg¢szÁtû figyelmeztet¢s tovÀbbÀ az Át¢let ¢s elpusztÁtÀs azonossÀgÀn alap-
szik. A kettû k´z´tt sem k¡l´nbs¢get, sem oksÀgi kapcsolatot nem lehet felt¢telezni.
Az elpusztÁtÀs Át¢let, ez Isten Át¢let¢nek formÀja. így sÃjtja az az eg¢sz vilÀgot. Megk¡-
l´nb´ztet¢s n¢lk¡l mer¡l el minden v¢rben ¢s tüzben. Hogy az igazak megment¢se
feltÀmadÀsukban valÂsuljon meg. Mintha az eg¢sz vilÀgot el kellene pusztÁtani ahhoz,
hogy a lelkek egy r¢sz¢t meg lehessen menteni. Mintha Istent s¢rtetts¢g t´lten¢ el,
mintha nemcsak azokon akarna bosszÃt Àllni, akik nem fogadtÀk alÀzatos l¢lekkel az
û Jel¢t, ¢s nem tett¢k lelk¡k l¢talapjÀvÀ a JÂ HÁrt, hanem m¢g azt a vilÀgot is el akarnÀ
pusztÁtani, amely ilyen lÀzadÀs helye lehetett.

BÀrki ihlette volna az apostolt, a lÀtomÀsok erej¢t ¢s ¢let¢t az û hit¢nek kivetÁtett ¢s
abszolutizÀlt ¢rzelmei adjÀk.

Az abszolutizÀlt s¢rtûd´tts¢g kulcsa mindenesetre megtalÀlhatÂ a lÀtomÀsok kezdeti
passzusaiban, ahol az Apostol kimondja, hogy àaz idû k´zel vanÊ. Ez a kit¢tel nem egy-
szerü prÂf¢cia, hanem olyan, amely a jÂslatot t´rt¢nelmi idûbe helyezi. Csak ez a t´r-
t¢nelmis¢g igazolhatja a JELEN°SEK ÀltalÀnosÁtÂ, sût egyetemes ¢rtelmü t¡relmetlen-
s¢g¢t.

Ha az idû a lÀtomÀsokban csak ennyiben ¢s csak ebben a formÀban l¢tezne, akkor
az m¢g megfelelt volna a rabbinikus hagyomÀnyoknak. De az apokalipszisnek van bel-
sû t´rt¢n¢se is. MeghatÀrozott idû telik el a jÂsolt esem¢nyek elsû ¢s mÀsodik szakasza
k´z´tt. Ezer ¢v vÀlasztja el a k¢t feltÀmadÀst egymÀstÂl, az az idûszak, amelyben a Go-
nosz lÀncra van verve, a feltÀmadt igazak pedig Krisztussal egy¡tt uralkodnak. A t´b-
biek viszont a millennium v¢g¢n fognak feltÀmadni: hogy elszenvedj¢k az Át¢letet.

Ezeket a fontos tartalmat hordozÂ idûrendi viszonyokat keverte ´ssze a prÂf¢ciÀk
ideolÂgiai befogadÀsa. így vÀltott szerepet a millennium is, amennyiben az elkezdû-
d´tt apokalipszis elsû szakaszÀbÂl a pusztÁtÀst megelûzû ¢s azt elûk¢szÁtû mitikus ¢s
misztikus idû lett.

Ebbûl a csÃsztatÀsbÂl indult aztÀn ki minden millenarizmus, bÀrmilyen lett volna
is az. M¢gpedig Ãgy, hogy jelleg¡ket mÀr nem maga a hit, hanem az arra ¢pÁtû ¢rtel-
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mez¢sek hatÀroztÀk meg ä egy a hitbûl fakadÂ, de azon tÃll¢pû megk¡l´nb´ztet¢s le-
hetûs¢ge szerint. Ez a megk¡l´nb´ztet¢s akkor j´tt l¢tre, amikor a hitet strukturÀlÂ
gondolkodÀs ideolÂgiÀvÀ alakult Àt. Ezen bel¡l fogalmazÂdtak meg az alapvetû prob-
l¢mÀk vÀlaszt ig¢nylû ¢s ezÀltal vÀlasztÀst k´vetelû formÀi.

Igaz, hogy ezeket az ideolÂgiÀkat a hit ¢ltette, csakhogy azzal, hogy k´z´s szellemi
valÂsÀggÀ vÀltak, megvÀltozott a jelleg¡k ¢s a szerep¡k. A hit ugyancsak a priori, az
ideolÂgia viszont a posteriori mÂdon l¢tezik. Ez¢rt nincs sz¡ks¢ge a hitnek megalapo-
zÀsra. Az maga alapozza meg l¢t¢t is ¢s tartalmait is. A gondolkodÀsnak viszont ä ¢s
Ágy minden ideolÂgiÀnak ä sz¡ks¢ge van megalapozÀsra. Ezek a meg¢lt alapjÀn valÂ-
sÁtjÀk meg magukat oly mÂdon, hogy a tudatosult tapasztalatokat egymÀssal rokon
¢rzelmek k´z´s szellemi valÂsÀgba fogjÀk ´ssze. Ebben a folyamatban Àtalakul az ab-
szolutizÀciÂ is: az ideolÂgiÀkat ¢ltetû abszolÃtum mÀs, mint az, amely a hit magvÀt al-
kotja.

A k´z´s hit eszmerendszerr¢ alakulÀsÀban mindig fontosak a leegyszerüsÁtû ¢rtel-
mez¢sek. Ezek k´vetkezt¢ben vÀlasztÂdott sz¢t JÀnos apostol JELEN°SEI-nek k¢t sza-
kasza is, ¢s szakadt el egymÀstÂl az Apokalipszis ¢s az UtolsÂ ít¢let. Az ¢rtelmez¢sek
egyik r¢sze ugyanis a lÀtomÀsok elsû fel¢t ÀllÁtotta elût¢rbe, ¢s a vilÀg elpusztÁtÀsa k´r¢
rendezte gondolatvilÀgÀt. A mÀsik r¢sze viszont a mÀsodik szakaszra ´sszpontosÁtotta
figyelm¢t, ¢s mindent az UtolsÂ ít¢let gondolata k´r¢ rendezett. Az ebbûl kialakulÂ
k¢t vallÀsideolÂgiai irÀnyzatot pedig az Át¢let n¢lk¡li apokalipszis, illetve az apokalip-
szis n¢lk¡li Át¢let alternatÁvÀja jellemezheti.

Ez annyiban alternatÁva ¢s nem puszta ellent¢t ä vagy k¢tf¢le lehetûs¢g ä, ameny-
nyiben mind a k¢t ¢rtelmez¢s a kereszt¢ny gondolkodÀs ugyanazon probl¢mÀjÀt
igyekszik feloldani. Ez a probl¢ma a Gonosz l¢t¢vel f¡gg ́ ssze, de nem ÀltalÀban. Mert
a Gonosz l¢te egyetlen vallÀsban, Ágy a kereszt¢nys¢gben sem igazi probl¢ma. Erre
minden vallÀs k´nnyen ad, ha nem is meggyûzû magyarÀzatot, de mindenk¢ppen hi-
hetû vÀlaszt. A kereszt¢ny gondolkodÀs probl¢mÀja ezen bel¡l l¢tezik. Abban az el-
lentmondÀsban, ami a megvÀltÂ keresztÀldozat ¢s a Gonosz vÀltozatlanul folyamatos
tovÀbb¢l¢se k´z´tt fesz¡l. Az apokalipszizmus, amely erre vÀlaszol, Ágy eg¢sz¢ben ¢s
kizÀrÂlag kereszt¢ny ideolÂgia.

Az apokalipszizmus ebbûl kiindulva lett a Gonosz elûtti emberi tehetetlens¢g ä majd
k¢sûbb a tÀrsadalom embertelen mük´d¢s¢vel szembeni tehetetlens¢g ä sajÀtos vÀ-
laszideolÂgiÀja.

Az apokalipszizmus azonban a kereszt¢ny gondolatrenden ¢s ideolÂgiÀn bel¡l csak
az egyik vÀlasz. Voltak mÀsok is, amelyek mind tartalomban, mind pedig ¢rzelmi te-
lÁtetts¢gben k¡l´nb´ztek tûle. Az apokalipszizmusban ugyanis az abszolÃt JÂba vetett
hitnek megfelelû abszolÃt gyül´let lakozik. A gyül´let azonban mindig mÀs emberre
vagy emberekre irÀnyulÂ ¢rzelem. Csakhogy ha a JÂ alanya abszolÃt ¢s ez¢rt elvont,
akkor a Gonosz¢ is ilyen kell legyen. Ez viszont elfedi a gyül´let valÂsÀgos tÀrgyÀt,
vagyis a t´bbi ember sokasÀgÀt. Minthogy a gyül´let ellent¢tben is Àll az evang¢liumok
¡zenet¢vel, k´zvetÁt¢sre ¢s a k¢t terminus egyik¢nek elhomÀlyosÁtÀsÀra van sz¡ks¢g.
Ez valÂsul meg akkor, amikor a gyül´let tÀrgya sz¢tÀrad a vilÀg elvont totalitÀsÀban.

így az ellent¢t, ami JÀnos apostol JELEN°SEI-nek k¡l´nb´zû ¢rtelmez¢sei ä ¢s a meg-
felelû hitek, tanÁtÀsok ¢s ideolÂgiÀk ä k´z´tt fesz¡l, inkÀbb t´rt¢neti, mintsem elvi. Eb-
bûl viszont az is k´vetkezik, hogy a Gonosz folyamatos jelenl¢t¢re adott k¡l´nb´zû
vÀlaszok ¢s a vilÀg elutasÁtÀsÀnak k¡l´nb´zû formÀi v¢g¡l mind ́ sszef¡ggenek ¢s kap-
csolÂdnak egymÀshoz. Az apokalipszizmus vÀltozatainak meg¢rt¢se ennek megfelelû-
en az alapvetû k¢rd¢sre adott fontosabb vÀlaszok ismeret¢t ig¢nyli.
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Az apokaliptikus ideolÂgia az ¢rzelmek ä fûleg a gyül´let ä p¢ldÀtlan kit´r¢se volt. De
nem k¢pezte az egyetlen v¢gletes magatartÀst, sem az egyetlen, v¢gsû k´vetkeztet¢-
sekhez eljutÂ vÀlaszt. A bogumilok ¢s a katÀrok vÀlasza nem volt kev¢sb¢ k´vetkezetes,
csak ¢ppen homlokegyenest ellenkezû konklÃziÂkhoz vezetett. ýk is a v¢gsû hatÀrig
vitt¢k a vilÀggal valÂ szembenÀllÀsukat, m¢gsem engedtek a gyül´letnek. Viszont el is
m¢lyÁtett¢k a szembenÀllÀst: ontolÂgiai alapot ¢s gyakorlati m¢lys¢get adtak a JÂ ¢s a
Gonosz abszolutizÀlt ellent¢t¢nek. Abban hittek, hogy a vilÀgot nem Isten, hanem a
Gonosz teremtette. Ennek k´vetkezt¢ben semmilyen vilÀgon bel¡li megoldÀst nem
tudtak elfogadni. A vilÀg dolgaiban valÂ minden r¢szv¢tel a Gonosszal valÂ tÀrsulÀst
jelentette volna. Csak a teljes elutasÁtÀs lehet büntûl mentes. így az igaz Ãt a vilÀgbÂl
valÂ megtisztÁtÂ visszavonulÀs kellett legyen. Fokozatos katharsis Àltal vÀlhat az ember
tisztÀvÀ, majd pedig megszentelû szertartÀsos aktussal ¢rheti el a legfelsû fokozatot.
Ekkor nyÁlik meg a lehetûs¢g, hogy az utolsÂ cselekv¢s, a tÀplÀlkozÀs elutasÁtÀsa elhoz-
za a szabadÁtÂ ´nk¢ntes halÀlt.

Ez a megoldÀs szinte mindenben pontos ellent¢te az apokaliptikusnak: szigorÃan
egy¢ni, hiÀnyzik belûle minden agresszivitÀs, de m¢g a cselekv¢s ig¢nye is. Olyannyira,
hogy a gy´keres passzivitÀs a Gonosszal szembeni tehetetlens¢g konzekvenciÀinak tu-
datosulÀsa.

Ezzel szemben az egyhÀzak Àltal kÁnÀlt megoldÀs egyetlen irÀnyban sem megy el a
k´vetkezm¢nyekig. Mindent viszonylagossÀ tesz, de an¢lk¡l, hogy a relatÁv magatar-
tÀsokat egys¢gbe ´tv´zn¢ vagy akÀr csak egyensÃlyba fognÀ. Ez azonban nem gyen-
ges¢g, mert ¢ppen ez biztosÁtotta mind sz¢les k´rü elterjed¢s¢t, mind pedig hatÀsÀnak
tartÂssÀgÀt. V¢geredm¢nyben ez tette kollektÁv valÂsÀgÀnak int¢zm¢nyes¡l¢s¢t lehe-
tûv¢.

A vilÀg elutasÁtÀsÀt azonban csak viszonylagossÀ t¢ve ¢s k´r¡lhatÀrolÂ mÂdon fo-
gadta be az egyhÀz. Eszerint adott annak a remetes¢gben egy¢ni, a szerzetesrendek-
ben k´z´s formÀt. Az elutasÁtÀs ÀltalÀnos igazolÀsÀt pedig az ¢let ́ r´meinek megtaga-
dÀsÀban alakÁtotta ki azÀltal, hogy azokat bün´knek b¢lyegezte, amelyek k´z¡l leg-
v¢szterhesebbnek a test büneit kiÀltotta ki. A latin egyhÀzban ennek tiszta ¢s szimbo-
likus formÀja a papok c´libÀtusa lett. A megtartÂztatÀs papsÀgra szükÁtett k´teles-
s¢gk¢nt valÂ kodifikÀlÀsa aztÀn egy kaszt, egy szervezet privil¢giumait is nyilvÀnvalÂvÀ
tette. Hogy ezzel is jelezze: az egyszerü halandÂk ¢s az egyhÀz emberei k´z´tti k¡l´nb-
s¢g egy¢ni formÀban a papok k´zvetÁtû szerep¢vel, tÀrsadalmi formÀban pedig az egy-
hÀz hatalmÀval eg¢sz¡l ki.

Ha a gyakorlatot a viszonylagossÀg, az elveket ä ¢s mindent, ami a Gonosz szerep¢t
illeti ä inkÀbb a k¢t¢rtelmüs¢g, sût a zavarÂ konfÃziÂ jellemzi. Mindennek azonban
¢ppen Ágy van helye az int¢zm¢nyes¡lt hitrendben. AkÀrcsak az Apokalipszis ¢s az
UtolsÂ ít¢let k´z´tti viszony alakulÀsÀban is. Mert az elsû a mÀsodiknak oly m¢rt¢kben
van alÀrendelve, hogy az Apokalipszis nemcsak elhalvÀnyodik az UtolsÂ ít¢let mellett,
hanem ki is hull a hÁvek k´z´s hit¢let¢bûl. Az Apokalipszis kiszorulÀsa v¢g¡l az UtolsÂ
ít¢let folyamatos, felaprÂzott Át¢letek sokasÀgÀban valÂ feloldÀsÀt is lehetûv¢ teszi. A
halÀl utÀni isteni Át¢let pedig az azt megelûzû gyÂnÀsok ¢s feloldozÀsok sorÀnak ren-
delûdhet alÀ. Mintha a feloldozÀs akÀr el is foglalhatnÀ a megvÀltÀs hely¢t.

Az apokalipszis ¢s az Át¢let hite az¢rt is vÀltozott meg, mert egyr¢szt lehiggadtak a
hitek erej¢t adÂ ¢rzelmek, mÀsr¢szt szimbÂlumokkÀ alakultak a k¢pzelettartalmak. A
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lÀtomÀsos hitek emotÁv hajtatÀsai tehÀt szimbÂlumokat ¢ltetû ¢s ezek szerkezet¢t ren-
dezû erûv¢ vÀltak. A szimbÂlumok pedig az ideolÂgia csomÂpontjaik¢nt adtak formÀt
a kollektÁv szellemi ¢letnek. Az ÀllandÂvÀ tÀgult Át¢let v¢g¡l nemcsak viszonylagossÀ
vÀlt, hanem elvesztette ideolÂgiai jelleg¢t. Cser¢be viszont morÀlis szerepet kapott,
ami Àltal a hÁvûk mindennapi ¢let¢nek szabÀlyozÂja lett. Ez a vÀltozÀs abban is kisz¢-
lesÁtette hatÀsÀt, hogy az egy¢ni viszonyokat tÀrsadalmi, azaz k´z´s viszonyokkÀ ala-
kÁtotta Àt.

Az ¢rzelmek vÀltozÀsa enn¢l sokkal m¢lyebb volt, mert az apokalipszis hit¢t mozgatÂ
gyül´let hely¢t az Át¢lettûl valÂ f¢lelem foglalta el. Ez egy¢ni ¢s t´bb¢-kev¢sb¢ konkr¢t
f¢lelem volt, hiszen a bün mindig egy¢ni. Ugyanakkor kieg¢szÁtette az eredeti bünh´z
kapcsolÂdÂ ÀltalÀnos ¢s diffÃz f¢lelem is. Mivel pedig senki sem lehet biztos abban,
hogy minden bün¢t valÂban feloldozÀs el¢ vitte, ez v¢g¡l a szorongÀs aureolÀjÀt szûtte
a f¢lelem k´r¢.

A kereszt¢nys¢gben a megoldÀs viszonylagossÀga ¢s a kompromisszumok vÀltak ¢v-
szÀzadokra uralkodÂkkÀ, az apokalipszis eszm¢je pedig gyakorlatilag kirekesztûd´tt
a hitrendszerbûl. Az apokalipszizmus ez¢rt nem is sz¡lethetett a kereszt¢ny kultÃrÀn
bel¡l ÃjjÀ. Ugyanezt tÀmasztja alÀ, hogy ÃjjÀsz¡let¢se a messianizmus fel¢led¢s¢vel
kapcsolÂdott ´ssze. Ez utÂbbi pedig hogyan is lett volna lehets¢ges egy olyan vallÀs
vilÀgÀn bel¡l, amely arra ¢p¡lt, hogy a MegvÀltÂ mÀr elj´tt? A modern idûk hajnalÀn
mind a kettû a zsidÂ vilÀgban ä igaz, a kereszt¢ny gondolkodÀs hatÀsaitÂl nem f¡gget-
len¡l ä tÀmadt Ãj ¢letre.

Ez a folyamat Sabbatai Zwi szem¢ly¢hez ¢s messianizmusÀhoz kapcsolÂdott. °s t´b-
bet adott a j´vûnek, mint amennyit a mÃlttÂl kapott. MÀr nem rem¢nnyel teli vÀra-
kozÀs jÀrta Àt, mint a korÀbbiakat, a zsidÂ messianizmust, amely passzivitÀsra inti az
embereket, mert a megszabadÁtÂ cselekv¢s csak a MessiÀs dolga lehet, vagy a keresz-
t¢nyt, amelyben a MessiÀs is passzÁv. Krisztus elfogadta ¢s vÀllalta a passiÂt, a megvÀl-
tÀst hozÂ keresztre feszÁt¢st. Ezzel ellent¢tben Sabbatai Zwi tanÁtvÀnyai szerint a meg-
vÀltÀst tudatos vÀlasztÀs alapjÀn szÀnd¢kolt tettek hozzÀk el. Ezeket Sabbatainak, a
MessiÀsnak kell tanÁtvÀnyaival egy¡tt v¢grehajtania. AktivitÀselv¡k m¢ly teolÂgiai ra-
cionalitÀsÀt a KABALç-bÂl szÀrmazÂ elvek ¢s elm¢letek tovÀbbfejleszt¢s¢vel alapoztÀk
meg. Eszerint az¢rt van sz¡ks¢g cselekv¢sre, mert az isteni Sekhina ezer darabra hull-
va szÂrÂdott sz¢t a vilÀgban. A MessiÀs k´teless¢ge a szilÀnkok ́ sszegyüjt¢se. Mert csak
a Sekhina egys¢ge biztosÁthatja ä vagyis ÀllÁthatja helyre ä a vilÀg isteni rendj¢t. Ahhoz,
hogy a MessiÀs elhozhassa a megvÀltÀst, alÀ kell tehÀt mer¡lj´n a büntûl megrontott
vilÀgban, le kell szÀlljon a m¢lys¢gek fenek¢re, hogy ´sszegyüjthesse az isteni jelenl¢t
szikrÀit. Sabbatai Zwi v¢gig is jÀrta ezt az utat, amennyiben m¢g a hitehagyÀs abszolÃt
bün¢t is elk´vette. Persze: amikor hÁvei Ágy igazoltÀk az û tetteit, akkor sajÀt alÀmer¡-
l¢s¡ket a bünbe is igazoltÀk ezzel.

Sabbatai Zwi eretneks¢g¢nek nem volt k´zvetlen hatÀsa a kereszt¢nys¢g k´r¢ben,
a zsidÂ hitvilÀg pedig v¢g¡l le tudta ä ha n¢mi neh¢zs¢g ÀrÀn is ä gyûzni. K¢sûbb, a
felvilÀgosodÀs korÀban volt ugyan mindk¢t kultÃrÀban hatÀsa, de ez sem volt nagy.
AnnÀl fontosabb viszont, hogy ez a messianizmus lett a posztkereszt¢ny messianizmu-
sok paradigmÀja.
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A àposztÊ jelzû ma Àlkulcs, amely semmit sem nyit. Meglehet, eleve is puszta flatus voci
volt. M¢gis lehet ¢rtelme, de csak meghatÀrozott mÂdon. A posztkereszt¢ny fogalma
eszerint olyan, teljesen laikus gondolatrendet jel´lhet, amely azonban egy kereszt¢ny
ideolÂgiÀkban kialakult eszmerend szerkezet¢t ¢s ¢rtelmi irÀnyultsÀgÀt folytatja. De
ez a folytatÀs igen sajÀtos, mert olyan gondolkodÀsbeli magatartÀsok jellemzik, ame-
lyek teljesen megszabadultak konkr¢t tartalmaiktÂl, ¢s Ãgy rendezûdnek Ãj ́ sszef¡g-
g¢sekbe, hogy nem is tekinthetûk a r¢giek ÀtformÀlÂdÀsÀnak. Ilyen ÃjjÀ¢ledû ¢s egy-
ben ÀtvÀltÂ folytatÀs a mai apokalipszizmus, amely inkÀbb egyfajta modern messia-
nizmus. Ez utÂbbi ugyanis nem t¢telez fel megvÀltÀst, viszont a tÀrsadalmi viszonyokat
akarja radikÀlisan ¢s v¢gleges megoldÀs szerint ÀtalakÁtani. Ennek ¢rdek¢ben minden
vallÀsossÀgot elvet, sût vallÀselleness¢get is hirdet. TehÀt nem tekinti ¢s nem is tekint-
heti magÀt messianizmusnak. Gondolatmenete, az ¢rzelmeket rendezû artikulÀciÂi,
belsû szerkezete ¢s emberi tartalma azonban m¢lys¢gesen rokon a kereszt¢nys¢gbeli
formÀkkal.

Ha a k´z´s tudat alakulÀsÀt lineÀris elvi folyamat vezetn¢, akkor a modern apoka-
lipszizmus ¢s messianizmus Nietzsche hÁres megÀllapÁtÀsÀnak, miszerint àIsten halottÊ,
egyenes konklÃziÂja lenne. A post hoc, propter hoc hibÀs ¢rvel¢s mÂdjÀn. Mert minden
az elsû vilÀghÀborÃnak a legsz´rnyübb r¢mÀlmokat ¢s lÀtomÀsokat meghaladÂ tapasz-
talataibÂl nûtt ki.

Ezt a hÀborÃt mindenki a hÀborÃk hagyomÀnyos ¢sszerüs¢ge szerint kezdte volt
el. Csakhogy az nem eszerint folytatÂdott ¢s ¢rt v¢get, hanem Ãgy, hogy racionalitÀsa
fokozatosan irracionalitÀsba vÀltva teljesedett ki. Kezdetben mindenki meg volt gyû-
zûdve, hogy r´vid lesz, ¢s f¢rfias kalandok sora utÀn felemelûen sz¢p gyûzelemmel ¢r
majd v¢get. AztÀn fokozatosan kibontakoztak a borzalmak. M¢ghozzÀ olyan erûvel,
hogy senki sem tudott sokkolÂ hatÀsuknak ellenÀllni. V¢g¡l minden ¢s mindenki el-
mer¡lt a pusztÁtÀs ¢s pusztulÀs, a nyomorÃsÀgok ¢s szenved¢sek ÀradatÀban. így nyi-
totta meg ez a hÀborÃ a modernitÀs korÀt. Megindult a lefel¢ t´rt¢nû nivellÀlÂ haladÀs,
ami egyben az ¢rintett tÀrsadalmak egyre fokozÂdÂ uniformizÀlÀsÀhoz vezetett. Az
anyagi k´vetkezm¢nyeken fel¡l lehetett emelkedni, de a szellemieken ¢s a lelkieken
nem. Mindennapi ¢s jelent¢ktelen lett az ´l¢s, hûsiess¢g ¢s becs¡let dolga a gyilkolÀs.
TÃl sokÀig gyakoroltÀk az emberek a t´meges m¢szÀrlÀs mesters¢g¢t ahhoz, hogy ki-
jÂzanodni tudtak volna. A v¢gsû ¢s ÀltalÀnos ´sszeomlÀs pedig nem kev¢sb¢ ÀltalÀnos
¢s minden emberi ¢rz¢st megfojtÂ gyül´letbe torkollt. °s minthogy a hÀborÃ kezdett
totÀlissÀ vÀlni, a vÀlasz sem lehetett mÀs, mint totÀlis.

A tÀrsadalom minden megÀllapodott formÀjÀval szembefordulÂ, rem¢nyvesztett
gyül´let elvont formÀt k´vetelt. Ilyen volt a vilÀg gyül´lete. Csak ennek irracionalitÀsa
tudott a hÀborÃ irracionÀlis ûr¡let¢re hasonlÂ, de ellent¢tesnek lÀtszÂ agresszivitÀssal
vÀlaszolni. Erre ¢p¡lt az a racionalitÀs, amely igazolÂ ¢rtelmet adhatott a vilÀg sz¢tve-
r¢s¢nek azzal egy¡tt, hogy egy Ãj ¢s jobb vilÀg fel¢pÁt¢s¢t Ág¢rte. Az ¢rzelmeknek ebben
az ´rv¢nyl¢s¢ben nagyon r¢gi, az apokalipszis ¢s a megvÀltÀs kapcsolatÀt ´sszekovÀ-
csolÂ logika munkÀlkodott. M¢ghozzÀ Ãgy, hogy az ¢rzelmi ÀtvÀltÀssal rokon mÂdon
fordÁtotta meg a kettû k´z´tti viszony irÀnyÀt is.

A kapcsolat irÀnyÀnak ilyen mÂdon t´rt¢nû megfordÁtÀsa k¡l´nben nem is volt Ãj
jelens¢g. MÀr az arisztotel¢szi causa finalis is egy hasonlÂ fordulat lehetûs¢g¢t tartal-
mazta. M¢gis inkÀbb olyan ´sszef¡gg¢s volt ez, amelyet a BABILONI TALMUD egyik
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passzusa vilÀgÁthat meg. Az, ahol a T́ rv¢nyek megt´r¢se ¢s az ör megvÀltÂ cseleke-
dete k´z´tti viszonyrÂl van szÂ. àIdeje, hogy az ör cselekedj¢k, megt´rt¢k a Te t´r-
v¢nyedet. Raba mondotta: Az ÁrÀsnak ezt a vers¢t lehet az elej¢rûl a v¢g¢re menve magyarÀzni,
¢s lehet a v¢g¢rûl az elej¢re menve magyarÀzni. Lehet az elej¢rûl a v¢g¢re menve magyarÀzni:
Ideje, hogy az ör cselekedj¢k, mert megt´rt¢k a Te t´rv¢nyedet. Lehet a v¢g¢rûl az elej¢re menve
magyarÀzni: megt´rt¢k a Te t´rv¢nyedet, az¢rt, mert ideje, hogy az ör cselekedj¢k.Ê

Az ´sszef¡gg¢s ¢rtelmez¢s¢t tovÀbb is lehet vinni. ögy, ahogy azt Sabbatai Zwi t´r-
t¢net¢re kÁnÀlja. Mert û, elfogadva, hogy MessiÀsnak tartsÀk, azt is gondolhatta, hogy
ha megt´ri a t´rv¢nyeket, akkor sietteti a MessiÀs elj´tt¢t ä mintha cselekv¢sre k¢ny-
szerÁthetn¢ az Urat. AztÀn az elsû vilÀghÀborÃ ´ld´kl¢seit ¢s haditetteit is lehet a T´r-
v¢ny ÀltalÀnossÀ vÀlt megt´r¢s¢nek tekinteni. Amibûl k´vetkezik, hogy elj´tt a cselek-
v¢s ideje.

Akik az elsû vilÀghÀborÃt mint apokalipszist ¢lt¢k meg vagy ekk¢nt ¢rtelmezt¢k,
azt is hihett¢k, hogy a katasztrÂfa maga utÀn kell vonja a megvÀltÀst. Vagyis a forra-
dalmat, amely sz¡ks¢ges, sût kiker¡lhetetlen kell legyen, hogy minden szenved¢snek
¢rtelme lehessen. Mi t´bb, Ágy ¢rtelmet kaphat a hÀborÃ teljes irracionalitÀsa is. A k´-
z´s megvÀltÀs pedig szem¢lyess¢ vÀlik: a tÀrsadalmi messianizmus ¢rtelm¢ben. Aho-
gyan hasonlÂt kÁnÀlt a nemzeti megvÀltÀs eszm¢je is, amely az ä akÀr egy¢ni, akÀr k´z´s
ä haditetteket ugyancsak egyfajta messianizmus nev¢ben szentelte meg.

T¢ved¢s volna azonban azt hinni, hogy ez a folyamat meghaladta volna az ¢rzel-
mektûl uralt szakaszt, ¢s vilÀgos, tudatos formÀkhoz jutott volna el. Mert mindez nagy
szellemi kuszasÀgban t´rt¢nt. A formÀlÂdÂ gondolatok bizonytalanok maradtak, ¢s
ez¢rt csak ideolÂgiÀvÀ tudtak kikristÀlyosodni. Viszont ¢ppen ez¢rt tudtÀk a lÀzadÀ-
sokat, a forradalmi mozgalmakat homÀlyos, de makacs ¢s hat¢kony messianizmussal
Àtitatni.

Az Ágy l¢trej´tt messianizmus mÀs volt, mint minden korÀbbi. MÀr csak az¢rt is,
mert emberi vilÀgon kÁv¡lrûl j´vû megoldÀst, azaz megvÀltÀst nem t¢telezett fel. Sût
minden eff¢le lehetûs¢g tagadÀsÀbÂl indult ki. TranszcendentÀlis szubjektum hÁjÀn ¢s
semmilyen elj´vetelre nem bÁzva magÀt, passzÁv sem lehetett. MagÀnak kellett a
megvÀltÂ szubjektum szerep¢t vÀllalnia. Egyszerre alannyÀ ¢s tÀrggyÀ kellett tegye
magÀt abban a reflexivitÀsban, amelyben az egy¢n a k´z´s megvÀltÀsban tÀmad Ãj
¢letre.

Ennek megfelelûen viszont abszolÃt szubjektummÀ a kollektÁv megvÀltÂt kellett te-
gye. ögy, ahogy az azzal valÂ hitnek megfelelû azonosulÀs konstituÀlta a megvÀltÀs
kollektÁv szubjektumÀt. Olyan abszolutizÀlÀs szerint, amely az egy¢nre visszavetÁtûdve,
meghozta annak megszentelû feloldozÀsÀt is.

így jelenik meg Sabbatai Zwi paradigmÀja abban is, hogy a megvÀltÀs ÃtjÀt meg-
nyitÂ tette megk´vetelte a tÀrsadalom m¢lys¢geibe valÂ alÀszÀllÀst. Mert csak ezÀltal
lehet a kollektÁv megvÀltÂval, vagyis a n¢ppel, a kisemmizettekkel: àa F´ld ElÀtkozott-
jaivalÊ vagy a nemzettel mint n¢ppel azonosulni. Az alÀszÀllÀs erk´lcsi is kellett legyen,
mert a c¢l a t´rv¢nyek megszeg¢se volt. Az ig¢nyelt ´nfelÀldozÀs v¢g¡l minden sze-
m¢lyes ´nÀllÂsÀg ¢s ig¢ny feladÀsÀval kellett egybeessen: ¢rz¢sben, ¢rzelemben, gon-
dolatban, sût szem¢lyes kapcsolatokban egyarÀnt. Mindenkit a szem¢lyes Àldozat kel-
lett besoroljon a megvÀltÀs ÃtjÀt megnyitÂ kollektÁv Àldozatba ä cselekvûk¢nt vagy el-
szenvedûk¢nt. A pÀrhuzamot tovÀbb is lehet vinni. Mert a n¢p, a t´megek k´z¢ valÂ
alÀszÀllÀs az¢rt is sz¡ks¢ges, hogy a lÀzadÀs szikrÀit ́ ssze lehessen gyüjteni, hogy irÀnyt
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lehessen adni a kisemmizettek vÀgyainak ¢s rejtett l¢nyeg¡knek megfelelû formÀt az
´nmagÀban Âhatatlanul formÀtlan kollektÁv lÀzongÀsnak.

Az emberis¢g megment¢se ezek szerint azt k´vetelte, amit Julien Benda àaz ÁrÀstu-
dÂk ÀrulÀsÀÊ-nak nevezett.

A valÂsÀg ¢s a lÀtomÀs k´z´tti ellent¢t v¢g¡l egy harmadik alapvetû jellegzetess¢g-
hez vezetett. A k¢pzelet nem ismer hatÀrokat, hacsak nem sajÀt k¢pess¢gei¢t. Szabad
az abszolÃtum fel¢ t´rû vÀgyak Ãtja. A valÂsÀgos vilÀgra irÀnyulÂ modern messianiz-
mus azonban nem el¢gedhet meg lÀtomÀsokkal ¢s prÂf¢ciÀkkal, valÂsÀggÀ akarja ten-
ni a megvÀltÀs Àltala elk¢pzelt munkÀjÀt. A v¢gsûkig el kell menjen, ha komoly a hite.
A katasztrÂfa hatÀrtalan rem¢nytelens¢g¢re k¡l´nben sem vÀlaszolhat mÀs, mint a
nem kev¢sb¢ hatÀrtalan akarat. Az abszolÃtumnak ez a rejtett vÀgya a c¢lok ¢s eszk´-
z´k abszolutizÀlÀsÀban is nyilvÀnvalÂ lett. A tÀrsadalmi viszonyok sÃlyos ellenÀllÀsa,
vagyis hogy az emberek nem fogadjÀk el az Ág¢rt megvÀltÀst, v¢g¡l Ãjra¢leszti a mes-
sianisztikus gyül´letet. AktivizÀlt ¢s Ágy tÃlfüt´tt gyül´let irÀnyul mindazok ellen, akik
nem vetik alÀ magukat az örnak, aki mÀr nem a transzcendencia Istene, hanem a
Nemzet vagy az OsztÀly. Ez utÂbbiak k¢pviselûi pedig azok az emberek, akik tüzbe ¢s
halÀlba vetnek mindenkit, aki nekik ellenÀll, aki nincs az OsztÀly vagy a Nemzet ¢le-
t¢nek k´nyv¢be beleÁrva.

4

A messianisztikus birodalmak ´sszeomlÀsa nem a JÂ ¢s a Rossz k´z´tti harcban dûlt
el. Nem is a dolgok ereje Àltal k´vetkezett be az utolsÂ millenÀris birodalom v¢ge. Ha-
nem azok hoztÀk el a v¢g¢t, akik fel¢pÁtett¢k. Nem volt Armageddon, hanem csak
leomlott a Fal. A modern messianizmusok hitelveszt¢se azonban hiÀba Àsta alÀ a mo-
dern apokalipszizmusok ideolÂgiai alapjait, mert m¢g a JÂ ¢s a Rossz, a JÂk ¢s a Go-
noszok k´z´tti dichotÂmia biztonsÀgainak eltünte sem vezette vissza a k´zgondolko-
dÀst a valÂsÀghoz. Ahogy a hirtelen kerekedett rem¢nyek sem vÀltoztattÀk meg a vi-
lÀggal szembeni ellens¢gess¢g ¢rz¢s¢t.

Nem is lett a vilÀg sem kev¢sb¢ fenyegetû, sem kev¢sb¢ ÀtlÀthatatlan. így minden
a bizonytalansÀgban Àllapodott meg. Maradtak viszont a h¢tk´znapok, amelyekben
semmi sem tud k´z´s cselekv¢ss¢ vÀlni. °s ahol m¢g a k¢pzelet sem tud nekilend¡lni.
így m¢g a vilÀg elutasÁtÀsa is racionÀlis ¢s intellektuÀlis formÀkat kell talÀljon. An¢lk¡l,
hogy ezek bÀrmelyike vÀlaszt tudna adni a modern vilÀg ¢lm¢nye Àltal sz¡lt rossz ¢r-
z¢sekre. A meg¢lt tapasztalatok ¢s a lehets¢ges vÀlaszok k´z¢ belopakodott a tudat te-
hetetlens¢ge: a bajok gy´kereit m¢g feltÀrni sem k¢pes senki. A tehetetlens¢g pedig
lehetetlenn¢ teszi, hogy a hatÀsukat vesztett vallÀsi megszem¢lyesÁt¢sek helyett Ãj k´-
z´s k´zvetÁt¢sek alakuljanak ki. Olyan cselekv¢st meg elk¢pzelni sem lehet, amely ¢r-
telmesen tudna ezzel a helyzettel megbirkÂzni.

A zavart ¢s a szellemi tehetetlens¢get csak fokozza, hogy m¢g a rossz ¢rz¢sek oka
sem vilÀgos vagy egy¢rtelmü. Nincs elemz¢s, amely a vilÀg bonyolult viszonyaival meg
tudna birkÂzni. Az ÀltalÀnosÁtÂ ¢s elvet adÂ filozÂfiai elk¢pzel¢sek sem segÁthetnek,
mert ¢rv¢ny¢t vesztette mindegyik.

A biztonsÀgoknak ez a nagy szertefoszlÀsa a Fal leomlÀsÀval kezdûd´tt. Az egyik
àtÀborÊ eltünte ugyanis semmiben sem igazolta a mÀsikat. Az ´nigazolÀsok ¢s ´ndi-
csûÁt¢sek Àradata pedig puszta hÁvsÀgnak bizonyult. K¢t rossz k´z´tt mindig lehet a
kisebbet vÀlasztani. De amikor mÀr csak a kisebb l¢tezik, amikor alternatÁva sincs, ak-
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kor a kisebb rossz ÀltalÀnos lesz. °s lÀthatÂvÀ vÀlik az ideolÂgiÀk n¢lk¡li vilÀg kirÀlyi
meztelens¢ge.

Eddig mindig Ãgy volt, hogy a katasztrÂfÀkat rendezûd¢s k´vette, mert az emberek
´sszeszedt¢k magukat. Az ideigleness¢gekbûl stabilitÀs lett, mik´zben a globÀlis ideo-
lÂgiÀk tovÀbbvitt¢k vagy inkÀbb Ãjra¢lesztett¢k a rem¢nyeket. Most azonban a min-
dent ÀtfogÂ ¢s rendezû ¢rtelmez¢sek hely¢n mÀr semmi mÀs nem maradt, mint a r¢sz-
leges ¢s t´red¢kes elm¢letek sokasÀga. Ezek mind csak r¢szvalÂsÀgokat fognak Àt, ¢s
egymÀssal ´ssze nem f¡ggû, pusztÀn ´nmagukban ¢rv¢nyes megÀllapÁtÀsokat kÁnÀl-
nak. Ez¢rt korlÀtozottak az elûrelÀtÀsok is, ez¢rt tudnak azok is csak elszigetelten hi-
hetûk lenni. ¹kolÂgiai katasztrÂfa, demogrÀfiai robbanÀs, minden anyagi forrÀs kor-
lÀtozottsÀga, a folyamatos ¢s korlÀtlan haladÀs lehetetlens¢ge: ezek meg mÀs hasonlÂ
megÀllapÁtÀsok minden Ázl¢st ¢s ig¢nyt ki tudnak el¢gÁteni. °s egyiket sem lehet f¢l-
retolni vagy megcÀfolni. Viszont egyik sem k¢pes rendezû vagy ´sszefogÂ elm¢letet
nyÃjtani. Minthogy megoldÀsokat pedig m¢g elk¢pzelni sem lehet, semmi ÀltalÀnos
nem marad azon az ¢rz¢sen kÁv¡l, hogy vilÀgunk megfoghatatlan katasztrÂfÀba rohan.

Modern kultÃrÀnk szÁv¢be annyira bef¢szkelûd´tt az ¢rtelmez¢s tehetetlens¢ge,
hogy m¢g sajÀt okait sem tudja felismerni. Pedig azokban semmi ¢rthetetlen nincs.
El¢g arra rÀj´nni, hogy semmi mÀsbÂl nem k´vetkezhet, mint gondolkodÀsunk meg-
szokott mÂdjÀbÂl. Az az elemzû logika, amely csak a lineÀris ¢rvel¢sben ¢s a megha-
tÀrozhatÂ oksÀgi viszonyokban bÁzik, ennek egyik oka. Mert ez a gondolkodÀs a szin-
t¢zist is csak elemz¢sekre alapozva tudja elk¢pzelni, ¢s ez¢rt a globÀlis, k´zvetlen¡l
ÀtfogÂ gondolkodÀst eleve elutasÁtja. így mind kev¢sb¢ tud azoknak a folyamatoknak
a bonyolultsÀgÀval megbirkÂzni, amelyekkel folyamatosan szembeker¡l. Az pedig
v¢gk¢pp megzavarja, hogy be kellene lÀtnia: a bonyolultan ´sszetett viszonyokban ¢s
folyamatokban mind nagyobb az esetlegess¢g szerepe, egyre nyomasztÂbb az àimpon-
derÀbiliÀkÊ egy¡ttes sÃlya.

GondolkodÀsi mÂdunk addig volt hat¢kony, amÁg a term¢szet ¢s a tÀrsadalom cse-
lekedeteink minden k´vetkezm¢ny¢t nagyobb zavar n¢lk¡l tudta az egyensÃlyok
rendszereibe beleolvasztani. Ez azonban a mÃlt¢. A hatÀsok ´sszegezûd¢sei ugyanis
fokozatosan felborÁtjÀk a korÀbbi egyensÃlyokat. Ez¢rt ma csak akkor lehet ¢rtelmesen
cselekedni, ha szÀmolunk az ´sszegezûd¢sekkel, valamint azok k´vetkezm¢nyeivel.
Ha a cselekedeteknek katasztrofÀlis ¢s ¢rtelemellenes hatÀsai vannak, akkor ezt annak
k´sz´nhetj¡k, hogy nem ¢rtj¡k ezeket a folyamatokat, ¢s hogy ma ¢ppÃgy nem t´rû-
d¡nk vel¡k, ahogy a mÃltban sem gondoltunk rÀjuk. Mi t´bb, r¢gi jÂ racionalitÀsunk
ideolÂgiÀvÀ abszolutizÀlÂdott: egyetemesnek, egyetlen helyes mÂdszernek hiszi ¢s hir-
deti magÀt. GondolkodÀsunk pedig sajÀt b´rt´n¢t ¢pÁtette fel.

Ugyanakkor megvÀltozott cselekv¢svilÀgunk jellege. Mert a tÀrsadalmivÀ sz¢lese-
dett individualista magatartÀs olyan erûs ́ sszegezû erû lett, hogy m¢g az ¢rdekek meg-
fogalmazÂdÀsÀt is meghatÀrozza. Mell¢kess¢ t´rp¡lt mindaz, aminek nincs k´zeli vagy
k´zvetlen jelentûs¢ge, amit nem lehet valami k´zvetlennek alÀrendelni. Ezt a korlÀ-
tozÀst erûsÁti az is, hogy a gyakorlatban minden, ami az emberi ¢let tartamÀt megha-
ladja, az ideolÂgusok ¢s a tudomÀnyok birtoka lett. így ott r¢szben absztrakciÂk, r¢sz-
ben pedig spekulÀciÂk uralkodnak. Amikor ez az individualizmus teljess¢ ¢s mindent
ÀtfogÂvÀ sz¢lesedik, ¢s ideolÂgia lesz, akkor nemcsak a jelleg¢t, hanem az ¢rtelm¢t is
megvÀltoztatja. Semmiben sem hasonlÁt mÀr a mindig l¢tezett, egyszerü ¢s term¢szetes
individualizmusra, mert ÀltalÀnosk¢nt minden k´z´st elutasÁtÂ, par excellence tÀrsadal-
mi ´nz¢s lett belûle. Minden cselekv¢s immÀr ilyen ¢rtelemben szervezi meg magÀt,
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¢s Ágy alakÁtja ki ¢rtelm¢t. ElutasÁt mindent, ami valami ÀltalÀnosabbat, ÀtfogÂbbat t¢-
telez fel vagy ig¢nyel.

Ilyen helyzetben nem csoda, ha a rem¢nytelens¢g katasztrofizmussÀ sz¢lesedik, ¢s
ez utÂbbiban az apokalipszizmus is kÁs¢rteni kezd.

Volt is egy pillanat, amikor a vesz¢ly annyira konkr¢t ¢s nyilvÀnvalÂ lett, hogy az
apokalipszizmus akÀr ÀtfogÂ elk¢pzel¢ss¢ vagy ¢ppen rendezû erûv¢ vÀlhatott volna.
Akkor t´rt¢nt, amikor mindent megsemmisÁtû atomhÀborÃ fenyegetett. Csakhogy ak-
kor ez mint az emberis¢g ´ngyilkossÀgÀnak vesz¢lye jelent meg a k´ztudatban. MÀr-
pedig mi sem lehetett volna hamisabb ¢s f¢lrevezetûbb, mint ez az ¢rtelmez¢s. Igaz
viszont, hogy ¢ppen ez¢rt vÀlt uralkodÂvÀ. Vagyis az¢rt, mert az ÀllÁtÀs elleplezte az
igazi vesz¢lyt: azt, hogy politikusok, Àllamf¢rfiak ¢s katonai vezetûk maroknyi csoport-
jai akÀr az eg¢sz emberis¢get hajlandÂk ¢s k¢pesek lettek volna legyilkolni.

AztÀn hozzÀszoktak az emberek ehhez a vesz¢lyhez. Ami az¢rt sem volt neh¢z, mert
az fokozatosan ¢l¢t vesztette. HozzÀszoktak, mert az uralkodÂ tÀrsadalmi individua-
lizmus domesztikÀlta a fenyeget¢seket. Ugyanakkor m¢g az egyetlen ¢lesen felismert
vesz¢ly tudata sem szintetizÀlta a t´bbit, sût inkÀbb kiszorÁtotta a k´ztudatbÂl. Ami szin-
t¢n k´nnyen ment, mert a mÀsfajta vesz¢lyek lehettek ÀltalÀnosabbak, nûhettek is fo-
lyamatosan, de semmi lÀtvÀnyos sem volt benn¡k.

Ezt Heidegger ismerte fel.
A GELASSENHEIT cÁmü müv¢ben ugyanis azt Árta: àMindenesetre egyelûre ä ¢s nem tud-

juk, meddig m¢g ä vesz¢lyes helyzetben van az ember ezen a F´ld´n. Mi¢rt? Csak az¢rt, mert
Âvatlanul kit´rhet egy harmadik vilÀghÀborÃ, amelynek az emberis¢g teljes megsemmis¡l¢se ¢s a
F´ld elpusztulÀsa lenne a k´vetkezm¢nye? Nem. A kezdûdû atomkorszakban sokkal nagyobb ve-
sz¢ly fenyeget ä akkor ¢ppen, ha a harmadik vilÀghÀborÃ vesz¢lye elmÃlik... Mennyiben ¢rv¢nyes
ez az ¢ppen kimondott mondat? Annyiban ¢rv¢nyes, amennyiben az atomkorszakban kibontakozÂ
technikai forradalom az embereket Ãgy megb¢klyÂzza, megbabonÀzza, megvakÁtja ¢s elbutÁtja,
hogy egy nap mÀr csak a szÀmÁtÂ gondolkodÀs gyakorlata marad ¢rv¢nyben.Ê Egy mÀsik helyen
pedig: àSemmilyen csak emberi szervezet sem k¢pes arra, hogy a korszak f´l´tti uralmat birtokba
vegye.Ê V¢g¡l, m¢g elûbbre nyÃlva a sz´vegben, azt olvashatjuk, hogy a legnagyobb
vesz¢lyt nem a technika uralma ́ nmagÀban jelenti. àSokkal hÀtborzongatÂbb marad, hogy
az ember nincs erre a vilÀgÀtalakulÀsra felk¢sz¡lve, hogy k¢ptelenek vagyunk megfontoltan gon-
dolkodva t¢nyszerüen megm¢rkûzni azzal, ami ebben a korban valÂjÀban fel¢nk j´n.Ê

Ezek a vesz¢lyek apokaliptikus ¢rtelmez¢sre nem igazÀn alkalmasak. Viszont erû-
sÁthetik a katasztrÂfa¢rz¢seket akÀr csak azzal, hogy sem m¢lys¢gben, sem kiterjed¢s-
ben nem tagolÂdÂ ideolÂgiai alapot adnak nekik. TagolÂdÀs hÁjÀn aztÀn sokf¢lek¢p-
pen rendezûdhetnek ezek az ¢rz¢sek. Vagyis m¢g apokaliptikus ¢rtelmez¢sre is van
lehetûs¢g, de az ilyen legfeljebb peremjelens¢g lehet, vagy egy¢ni marad. Ekkor vÀlhat
a katasztrofizmus egyik r¢szleges formÀjÀvÀ. °s Ágy an¢lk¡l, hogy konstituÀlÂ szerep-
hez jutna, implikÀciÂkkal jÀrÂ kieg¢szÁtû ¢rtelmet adjon a katasztrofizmusnak.

Sok minden van, ami nem racionalizÀlÂdik, nem fogalmazÂdik meg, nem tud vi-
lÀgos formÀt kapni, m¢gis m¢lys¢gesen alakÁtja azt, ami tudatos benn¡nk. így vÀlhat
a vesz¢ly homÀlyos ¢rzete egy alany n¢lk¡li katasztrÂfa elû¢rzet¢v¢. A mai katasztro-
fizmusban k¡l´nben sem a gyül´let uralkodik (mint a r¢gi apokalipszizmusokban),
nem a f¢lelem hajtja (mint az apokalipszis n¢lk¡li Át¢letek hiteit), hanem a szorongÀs
¢l benne. Nem is lehet mÀsk¢nt, hiszen a fenyeget¢s forrÀsÀt semmilyen alanyhoz nem
lehet hozzÀkapcsolni. Mi t´bb, a vesz¢lyt tÀrgyiasÁtani sem lehet. A megsejtett, meg-
hatÀrozhatatlan j´vûtûl valÂ szorongÀst v¢g¡l k¡l´n´s kettûss¢g szilÀrdÁtja formÀba
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azÀltal, hogy az ¢rz¢s feloldhatatlan, diffÃz lÀgysÀga tudomÀnyos ¢rvel¢sek elutasÁt-
hatatlan kem¢nys¢g¢vel olvad ´ssze. A kettû egyike sem gyengÁti a mÀsik erej¢t, mert
a tudomÀnyok t´bb¢-kev¢sb¢ hiteles elûrelÀtÀssÀ alakÁtjÀk Àt a meg¢rz¢seket. °ppen
ez jellemzi a k¡l´nb´zû katasztrÂfÀk k¢pzeletbeli forgatÂk´nyveit. A k¡l´nb´zû jÂsla-
tok pedig szinte mind valamilyen meghatÀrozhatÂ f¢lelmet indokolnak. De Ãgy, hogy
ezeket nem lehet semmilyen k´z´s elk¢pzel¢srendbe fogni vagy ÀtfogÂ j´vûperspek-
tÁvÀba egyesÁteni. Az ¢rzelmek viszont egybecsomÂsodnak, ¢s ez¢rt Àllapodhatnak meg
a szorongÀs meghatÀrozhatatlan formÀjÀban.

Ha lehetetlen is a szint¢zis, azt az ÀtfogÂ t¢nyt azonban nagyon vilÀgosan fel lehet
ismerni, hogy a vilÀg rendj¢nek bomlÀsa v¢geredm¢nyben minden emberi tett ´sz-
szegezûd¢s¢nek a k´vetkezm¢nye. A nem racionÀlis szorongÀs azonban nem egysze-
rüen egy nem racionÀlis, minden emberi ¢rtelem ellen¢re megvalÂsulÂ fejlûd¢s meg-
¢rz¢se. Hanem annak is vet¡lete, hogy ez az ¢rtelemellenes eredm¢ny ´nmagukban
¢rtelmes cselekedetekbûl Àll ´ssze. A vilÀg ¢rtelemelleness¢g¢t tehÀt ¢rtelmes tettek
hozzÀk l¢tre. Mintha a tettek megvalÂsulÀsuk sorÀn elveszten¢k az ¢rtelm¡ket, ¢s egy
senkitûl sohasem akart, de m¢gis kiker¡lhetetlen ¢rtelemelleness¢gg¢ vÀlnÀnak. V¢-
g¡l is ez a m¢lys¢ges zavarodottsÀg az oka annak is, hogy a katasztrÂfa ¢rz¢se nem tud
megfelelû k´z´s tudati formÀkat kialakÁtani.

Az apokalipszis eszm¢je erre a k¢ts¢gbees¢sre (amelyet a meg¢rt¢s k¢ptelens¢ge
tovÀbb sÃlyosbÁt) egy hasonlÂk¢ppen nem racionÀlis ÀllÁtÀssal vÀlaszol. Olyannal,
amely az eg¢sz fejlûd¢snek egy azt abszolutizÀlÂ ¢s megszentelû negatÁv ¢rtelmet ad.
Amely egyben v¢gsû ¢rtelemm¢ vÀlik, ¢s az eszm¢kre, valamint azok konkr¢t tartal-
maira is kiterjed. A k¢ts¢gbees¢s totalizÀlÂ kivetÁt¢se pedig Ãgy fogja Àt a meg¢lt va-
lÂsÀgokat is, hogy azok a k¢ts¢gbees¢s bizonysÀgÀvÀ vÀlhatnak.

Ami Àltal az apokalipszis eszm¢je ¢s a katasztrÂfa eszerint felfogott perspektÁvÀja
kiker¡lhetetlen¡l kozmikus kiterjed¢st, a gondolati tehetetlens¢g pedig emberfeletti
¢rt¢ket kap. °s mindez an¢lk¡l t´rt¢nik, hogy bÀrmiben a legkisebb utalÀs t´rt¢nne
valamif¢le transzcendenciÀra.

Bel¡lrûl n¢zve Ágy lehet az emberi cselekedetek eredm¢nye a sors beteljesÁt¢se. Ahol
viszont sorsrÂl van szÂ, ott senki sem lehet v¢tkes. °s minden ´nfelment¢s, minden
t´bbsz´r´s ´nigazolÀs lehet, mert a t¢nyek megszentel¢s¢t kieg¢szÁti a hagyomÀnyos
eurÂpai gondolkodÀs kudarcÀnak apoteÂzisa. Ugyanis ¢ppen a kudarc lesz e rÀciÂ
egyetemes ¢rv¢nyess¢g¢nek bizonyÁt¢ka. Hiszen olyan t¢nyekre hivatkozva igazolja
magÀt, amelyek kialakulÀsÀban ¢ppen neki volt nagy szerepe. Ennek az a visszÀja,
hogy minden szintetikus megismer¢st ¢s ebbûl indulÂ kiÃtkeres¢st eleve ¢s elvileg el
lehet utasÁtani. MÀrpedig csak ilyen Ãtkeres¢s vezethet a fenyegetû folyamatok meg-
¢rt¢se Àltal a t´bb mint sz¡ks¢ges irÀnyvÀltÀs k¡sz´b¢hez. Az apokalipszizmus gyakor-
lati szinten ÀltalÀnos csûdd¢ vÀltoztatja az ´nmagÀban m¢g k´r¡lhatÀrolhatÂ kudar-
cot, mik´zben elm¢leti szinten teljes lemondÀssÀ sz¢lesÁti a hagyomÀnyos racionalitÀs
konkr¢t csûdj¢t.

Ahol a katasztrÂfa gondolata apokalipszizmussÀ alakul, ott megjelenik az ember
alany voltÀnak implicit tagadÀsa is. Aki apokaliptikusnak lÀtja a k¢sz¡lû katasztrÂfÀt,
az lemond arrÂl, hogy magÀt olyan alanynak tudja, aki minden emberrel egy¡tt meg-
hatÀrozza a j´vû alakulÀsÀt. A lemondÀs pedig, amely ezzel (fûleg az apokalipszizmus-
ban, de nemcsak abban) egy¡tt jÀr, olyan ´nigazolÀssÀ vÀlik, amely gondolatilag egy-
beesik az emberis¢g katasztrÂfÀra valÂ Át¢l¢s¢vel.

A mai apokalipszizmus ugyanakkor jellege szerint belsû, de konkr¢t ¢rtelme szerint
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sÃlyos t´rt¢neti-kulturÀlis implikÀciÂkkal is jÀr. Amelyekhez szint¢n lehet gondolati
elûzm¢nyt talÀlni: Oswald Spengler a Nyugat alkonyÀrÂl szÂlÂ elm¢let¢ben. Ez az
´sszekapcsolÀs nem t¢nyszerü ¢s nem àfilolÂgiaiÊ, de nem is esetleges. De amennyiben
az apokalipszizmus Spengler gondolatmenet¢t folytatja, annyiban aktualizÀlja is an-
nak ¢rtelm¢t. Spengler ugyanis mÀs ä a t´rt¢nelembeli szerepet, vagyis a vilÀg feletti
uralmat a j´vûben ÀtvÀllalni tudÂ ä kultÃrÀk perspektÁvÀihoz viszonyÁtva besz¢l a Nyu-
gat hanyatlÀsÀrÂl. A Nyugat azonban ma sokkal erûsebben ¢s m¢lyebben uralja a vi-
lÀgot, mint bÀrmikor. KultÃrÀjÀnak ´sszeomlÀsa ez¢rt k´nnyen ÀltalÀnos ¢s teljes ka-
tasztrÂfÀhoz vezethet. A mÃlt szÀzadban jÂsolt hanyatlÀs Âhatatlanul planetÀris ä ha
Ãgy tetszik, apokaliptikus ä katasztrÂfÀvÀ sz¢lesedik ki. Ezt az Át¢letet azonban meg is
lehet fordÁtani. Ha a fenyegetû katasztrÂfa ennek az uralomnak a k´vetkezm¢nye ä
vagyis egy hatalomnak, amely semmiben sem akar engedni, ¢s amelynek van ereje
ahhoz, hogy megakadÀlyozzon bÀrkit a vilÀg feletti hatalom Àtv¢tel¢ben ä, akkor az
apokalipszis eszm¢je ennek az uralomnak az implicit igazolÀsa lesz. De ezt az ¢rt¢kel¢st
is meg lehet fordÁtani. °s akkor az apokalipszis eszm¢je ennek az uralomnak az ab-
szolutizÀlÀs Àltali igazolÀsÀt fogja jelenteni. V¢g¡l pedig lehets¢ges m¢g egy fordulat
¢s m¢g egy k´vetkeztet¢s: ha lesz ÀltalÀnos katasztrÂfa, akkor az a nyugati kultÃrÀnak
¢s e kultÃra haladÀsÀnak lesz az eredm¢nye.

Az apokalipszis mindenesetre per definitionem teljes ¢s v¢gsû katasztrÂfÀt jelent. MÀr-
pedig a j´vûre vonatkozÂ ÀltalÀnosÁtÂ elk¢pzel¢sek a Nyugat Àltal diktÀlt fejlûd¢sre
alapozÂdnak, arra, hogy a Nyugat magÀhoz idomÁtja a vilÀgot: ¢s nemcsak azonosul
vele, hanem a vilÀgot sajÀt magÀval azonosÁtja. A v¢g kiker¡lhetetlen voltÀnak ÀllÁtÀsa
Ágy a valÂsÀgos perspektÁvÀ¢rt valÂ felelûss¢g elûli menek¡l¢st jelenti. Ha az apoka-
lipszis gondolata a felelûtlens¢g kifejez¢se, akkor az apokalipszizmus mint (lehets¢ges)
ideolÂgia az eurÂpai univerzalizmus fenntartÀsÀnak (utolsÂ ¢s rem¢nytelen) kÁs¢rle-
t¢ben talÀlja meg ¢rtelm¢t.

Nem el¢g azonban az implikÀciÂkat k´vetni; amennyire lehet, fel kell m¢rni a je-
lens¢g kiterjed¢s¢t is. Ez azonban nem k´nnyü, mert az apokalipszizmus (n¢hÀny ma-
gÀba zÀrÂdÂ szellemü vallÀsi szektÀtÂl eltekintve) inkÀbb artikulÀlatlan ¢rtelmez¢sek
¢s rendszerezetlen gondolatok ´sszess¢g¢ben jelenik meg. Nem rendezûdik vilÀgos
elk¢pzel¢sek k´r¢, ¢s ez¢rt nem is tudja az ¢rzelmeket ¢s hajtatÀsokat Ãgy ´sszefogni,
hogy azok formÀt teremtve vÀlhassanak k´z´ss¢. Ami szellemi egy¡ttesbe Àll ´ssze, az
megmarad egy¢ninek. InkÀbb csak az ¢rz¢sek kapcsolÂdnak egymÀshoz, de azok meg
annyira diffÃzak, hogy a katasztrÂfÀtÂl valÂ fenyegetetts¢g ¢rz¢se is meghatÀrozatlan
szorongÀs marad. Az ¢rzelmek, vagyis a szorongÀsok, f¢lelmek ¢s rem¢nyvesztetts¢gek
racionalizÀciÂi is f¡ggû helyzetben maradnak. Ez¢rt aztÀn minden k¢t¢rtelmü ¢s bi-
zonytalan lesz. Ami szint¢n szem¢lyes keretek k´z´tt tartja az apokaliptikus gondol-
kodÀst. így abbÂl nemhogy ideolÂgia, de m¢g koherens eszmerendszer sem tud ki-
alakulni. Viszont annÀl inkÀbb vÀlhat ÀllandÂ kÁs¢rt¢ss¢. A kÁs¢rt¢s pedig belsû haj-
landÂsÀgot ¢s alkalmassÀgot t¢telez fel. Ez¢rt lehet az apokalipszizmus a katasztrÂfÀtÂl
valÂ szorongÀs vagy f¢lelem k´z´s ¢rz¢seinek jÀrul¢kos t¢nyezûje. Amely fûleg akkor
marad puszta kieg¢szÁt¢s, ha benne a transzcendencia valamilyen posztkereszt¢ny for-
mÀja kÁs¢rt.

Az ilyen szellemi magatartÀs ¢rv¢nyess¢gi k´r¢t neh¢z felm¢rni. M¢g az sem fog-
hatja fel a jelens¢g m¢reteit, aki k¡l´nben jÂl lÀtja vagy legalÀbb hatÀrozottan ¢rzi a
fenyegetû vesz¢lyeket, amelyek k´zep¢ben az ember ¢l. Ha ¢rzelmeit k´veti, akkor
tÃlzÀsokra, ha szociolÂgiai ¢s mÀs tÀrsadalomelm¢leti ¢rt¢kel¢sekre bÁzza magÀt, akkor
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meg alul¢rt¢kel¢sre lesz hajlamos. így csak a vÀltozatok legyezûj¢n ¢rdemes gondol-
kodni. Biztosra pedig csak azt lehet venni, hogy az mindenk¢ppen ´sszetett ¢s sz¢les.
Ami bizonytalan, azt sokf¢lek¢ppen lehet felfogni. Ami k¢t- vagy ¢ppen t´bb¢rtelmü,
arra meg ezer formÀban lehet vÀlaszt keresni. °s az is biztos, hogy a vÀlaszok mindig
k¢t¢rtelmüek ¢s bizonytalanok lesznek. így talÀlhat a magatartÀsok kavargÀsÀban he-
lyet magÀnak minden, a nyÁltan megfogalmazott apokalipszizmustÂl kezdve a teljes
nemt´rûd´ms¢gig.

Vannak, akik elmer¡lnek a belet´rûd¢sbe, vannak, akik semmit sem vesznek ko-
molyan m¢g abbÂl sem, amit ¢szrevesznek. A legk´nnyebb semmit sem vÀltoztatni ¢s
nem t´rûdni a tettek k´vetkezm¢nyeivel. K¡l´n´sen, hogy ez van leginkÀbb ́ sszhang-
ban a modern idûk (egy¢ni ¢s tÀrsadalmi) ´nz¢s¢vel. Vannak persze, akik jÂl lÀtjÀk a
modern tÀrsadalmak mük´d¢s¢nek minden bajÀt, csak arra k¢ptelenek, hogy meg-
lÀtÀsukat ÀtfogÂ elk¢pzel¢sbe vagy formÀt adÂ ¢rtelmez¢sbe fogjÀk ´ssze. T́ bbnyire
szokÀs megel¢gedni a bün´z¢s n´veked¢s¢nek, az agresszivitÀs terjed¢s¢nek, a nyo-
mor vagy a szeg¢nys¢g elm¢ly¡l¢s¢nek t¢nyszerü megÀllapÁtÀsÀval. A belet´rûd¢s,
eredjen az k¢nyelembûl vagy a t¢t fel nem ismer¢s¢bûl, bizonytalan ¢s k¢t¢rtelmü szo-
kott maradni. Mik´zben minden attÂl f¡gg, hogy ki mit tür vagy fogad el ¢s mibe tud
belet´rûdni.

A bizonytalansÀg ¢s a k¢t¢rtelmüs¢gek vilÀgÀban k¢ts¢gtelen¡l neh¢z bÀrmit is
megk¡l´nb´ztetni. Ami nem azt jelenti, hogy ez lehetetlen is volna. Nagy a k¡l´nbs¢g
azok k´z´tt, akik tenni akarnak valamit, mert ´szt´n´sen szembefordulnak a vesz¢-
lyekkel, ¢s keresik a cselekv¢s lehetûs¢geit, meg azok k´z´tt, akik tudomÀsul veszik a
vesz¢lyeket, de kiker¡lhetetleneknek v¢lik ûket.

Ha nem tudunk is Àthatolni cselekedeteink ́ sszegezûd¢s¢nek fÀtylain, az az¢rt k¢t-
s¢gtelen, hogy minden a mi tetteinktûl f¡gg. Ha viszont Ágy van, akkor a katasztrÂfa
sincs elûre meghatÀrozva. TehÀt azt el is lehet ker¡lni. A katasztrÂfa tehetetlens¢ggel
megerûsÁtett ¢s apokalipszizmussal szÁnezett ¢rz¢s¢nek azonban haszna is lehet. Mert
megÂvhat a tÀrsadalommegvÀltÂ aktivizmusok szÀrnyalÂ illÃziÂitÂl. HozzÀsegÁthet ah-
hoz a rezignÀciÂhoz, amelybûl a àkert¡nk müvel¢s¢nekÊ szÀnd¢ka ¢s a àmindenek
ellen¢reÊ valÂ cselekv¢s akarata csÁrÀzik ki. °s mind a kettûben helye lehet a belÀtÀs-
nak, hogy mindent meg kell tenni, amire k¢pesek vagyunk, ami hatalmunkban Àll.
így cselekedni viszont csak akkor lehet, ha tudjuk, mire van lehetûs¢g¡nk, ¢s hol
hÃzÂdnak k¢pess¢geink hatÀrai. Lehet azt is mondani, hogy ismern¡nk kell àker-
t¡nkÊ kiterjed¢s¢t vagy legalÀbb annak hatÀrait, azaz tudnunk kell, mi tartozik abba
k´zvetve is bele. Ha tudjuk, hogy az ´sszess¢ggel szemben tehetetlenek vagyunk, ak-
kor megengedhetj¡k magunknak, hogy elfogadjuk a lehets¢gest, ¢s megel¢gedj¡nk
azzal, amit kÁnÀl: felt¢ve persze, ha meg is tesz¡nk mindent, amit az megenged. Vagy
legalÀbb annyit, amennyivel kiegyensÃlyozhatjuk azt, hogy mÀr l¢t¡nket fenntartÂ
cselekv¢seinkkel is r¢szt vesz¡nk az ´sszess¢g katasztrofÀlis haladÀsÀban.

Mert nem arrÂl van szÂ, hogy megÀllÁtsuk a vilÀg menet¢t, hanem arrÂl, hogy va-
lÂsÀgosan, azaz lehetûs¢geink ¢s k¢pess¢geink m¢rt¢k¢ben hat¢konyan szembehe-
lyezkedj¡nk vele.

Hiszen bÀrmennyire is ¢ln¢nk k¢t¢rtelmüs¢gben, bizonytalansÀgban, a vilÀgbÂl
nem tudunk kimenek¡lni, ¢s m¢g kikergetni sem tudjuk a vilÀgot sem a fej¡nkbûl,
sem pedig a àkert¡nkbûlÊ.

Ez persze minimÀlisnak tünhet, de ¢ppen ez¢rt mindenki szÀmÀra lehetûs¢g. M¢g-
hozzÀ olyan, amelynek term¢szetes helye van m¢g az ÀltalÀnos zavarodottsÀgban is,
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¢s ¢rv¢nye van minden messianizmussal ¢s apokalipszizmussal szemben. Amit eszerint
tesz¡nk, az persze sose v¢gletes (m¢g kev¢sb¢ v¢gleges), hanem a szÂ minden ¢rtel-
m¢ben viszonylagos lesz. MÀrpedig ez az, ami biztosÁtja, hogy ami minimÀlis, ¢ppen
az¢rt lehessen hat¢kony vilÀgunk fenyegetû menet¢vel szemben, mert minimÀlis. M¢g
Ãgy is, hogy a k´z´s cselekv¢s szÀmÀra is teret nyit. Felt¢ve persze, hogy a k´z´s cse-
lekv¢s megmarad viszonylagosnak. Mert ebben az esetben ¢ppen a viszonylagossÀg
k¢pzi a hat¢konysÀg sine qua non felt¢tel¢t.

V´r´s IstvÀn

ANNAK, AKI N°Z

¹ngyilkossÀgra k¢sz¡lûd´m, de
m¢g vÀrom azt a szÂt, amit majd
egy Âra ¡t el, vagy egy kvarc-
Âra hirtelen hamis dallama fog

kibesz¢lni, vÀrom az egyet¢rt¢st,
ami bel¡lrûl ¢rkezik, hetekig
¡l´k lakÀsomban, f¢lÂrÀnk¢nt
fogat mosok, n¢zem a t¢v¢t,

vagy kikapcsolom ¢s hallgatÂzok.
Aki a sivatagban ¢l ¢s a
nyugalmat gyakorolja, hÀrom

harctÂl szabadul meg: a hallÀstÂl,
a besz¢dtûl ¢s a lÀtÀstÂl. SzÀraz
a szÀm, mint annak, aki n¢z.

A KöTNçL

àNe felejtsd el Huzsajan
viz¢nek ¢des Áz¢t.Ê Aznap
¢jjel ´tvenhÀrom skorpiÂt
´lt¡nk meg. °s reggel
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nem Ázlett a tevetej.
De addig m¢g volt egy
¢jszaka, a hajcsÀr egyhÃ-
ros hegedün jÀtszott.

ñ, tev¢k, rajongok ¢rtetek,
s kedvesemet mÀr a f¢lt¢s
gy´tri. Ett¡k a zsÁros

birkahÃst. N¢gy ¢ve nem
¢rintettem nût. N¢gy ¢ve,
hogy sÂval kereskedem.

Papp çgnes KlÀra

     àGYILKOLNI K¹NNYþÊ,     
AVAGY AZ AGATHA CHRISTIE-REG°NYEK

TANULSçGAI

Vajon mit szeretne inkÀbb az olvasÂ: ha olyan jÂ lenne a krimi, hogy az utolsÂ percig
nem j´nne rÀ, ki a gyilkos, vagy ha az ÁrÂ esz¢n tÃljÀrva û talÀlnÀ meg a rejt¢ly kulcsÀt?
Mit akarunk: meglepûdni vagy nyomozni? Az igazsÀg, azt hiszem, a kettû k´z´tt van:
arra vÀgyunk, hogy a rejt¢ly bonyolult legyen ugyan, de (szÀmunkra is) kibogozhatÂ.
Ez¢rt ¢rezz¡k Ãgy, hogy vannak jÀt¢kszabÀlyok, amelyeket becs¡letes krimiÁrÂ nem
szeghet meg. Ilyenkor persze megfeledkez¡nk arrÂl, hogy ezek a szabÀlyok vÀltoznak
is. Agatha Christie-t AZ ACKROYD GYILKOSSçG tette egy csapÀsra hÁress¢ t´bbek k´zt
¢ppen az Àltala keltett vitÀval: szabad-e ilyen eszk´z´ket hasznÀlni egy bün¡gyi t´rt¢-
netben? Enn¢l t´bbet ¢n se Àrulhatok el a t´rt¢netrûl, hiszen lehetnek (de vajon van-
nak-e?) olyan krimirajongÂk, akik nem olvastÀk a müfaj ezen klasszikusÀt. El¢g az hoz-
zÀ: Agatha Christie-nek az elsû szÀmÃ ¢s talÀn legsikeresebb eszk´ze a konvenciÂk
megszeg¢se. De mik is ezek a konvenciÂk?

A krimiÁrÀs jÀt¢kszabÀlyai
Ahhoz, hogy erre a k¢rd¢sre vÀlaszt kapjunk, lÀssuk elûbb, milyen eszk´z´kkel mani-
pulÀlhat az ÁrÂ, ha e korlÀtokon bel¡l akar maradni. Mindenekelûtt az alibivel ¢s az
elk´vet¢s mÂdjÀval: az¢rt nem talÀlunk rÀ a gyilkosra, mert û az egyetlen, aki minden
perc¢vel el tud szÀmolni, aki egyszerüen nem tehette meg ä ¢s m¢gis megtette. °pp
ez benne a furfang. A mÀsik eszk´z az indÁt¢k elrejt¢se: X. ugyan elk´vethette, de mi
a csudÀ¢rt k´vette volna el ezt a sz´rnyüs¢get ä aztÀn kider¡l, hogy anyagi haszna
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szÀrmazott belûle, vagy f¢lt¢keny volt az Àldozatra, vagy ¢ppens¢ggel el akarta hall-
gattatni, mert tÃl sokat tudott. Ezzel nagyjÀbÂl ki is merÁtett¡k a lehetûs¢geket. Mind-
k¢t mÂdszerre ä illetve azok kever¢k¢re ä talÀlunk p¢ldÀt Agatha Christie ¢letmüv¢-
ben. Most m¢gsem erre vagyunk kÁvÀncsiak, hanem arra, ami ezen tÃlmegy. P¢ldÀul
elfogadott szabÀly, hogy egy gyilkossÀghoz egy gyilkos tartozz¢k (¢s maximum k¢t
büntÀrs). MÀr csak az¢rt is, hogy a k´nyv v¢g¢n, amikor Miss Marple vagy Hercule
Poirot k´rbe¡lteti az ¡gy minden szereplûj¢t, egyre rÀb´khessen: ý volt az. No de
mit mondjunk arrÂl a t´rt¢netrûl, ahol minden gyanÃsÁtott egyben gyilkos is? Mert
bizony elûfordul ilyen eset a krimi kirÀlynûj¢nek praxisÀban. Az is t´bb¢-kev¢sb¢ el-
ismert szabÀly, hogy a holtakat ne bolygassuk, vagyis hogy az Àldozat ne legyen gyilkos
ä pedig ez is megszeghetû. AztÀn azon is meg¡tk´z¡nk egy kicsit, ha nem az Àldozat
hal meg, hanem, t¢ved¢sbûl, a gonosztevû maga. V¢g¡l k¢t ¢gbekiÀltÂ szabÀlys¢rt¢s:
ha az esem¢nyek szemtanÃja ¢s mes¢lûje vagy, horribile dictu, maga a detektÁv a
gyilkos.

Ebbûl a kazalnyi p¢ldÀbÂl az is kitünik, mit nevez¡nk konvenciÂnak: azokat az ele-
meket, amelyek ÁrÂtÂl ¢s t´rt¢nettûl f¡ggetlen¡l minden krimiben elû kell fordulja-
nak. Ezek lehetnek esem¢nyek, Ãgymint gyilkossÀg, nyomozÀs, leleplez¢s. Ez¢rt ¢rez-
z¡k becsapva magunkat, amikor az ÁrÂ, hogy a tÀrsadalom igaztalansÀgÀt kifejezze,
t´rt¢net¢t Ãgy igazgatja, hogy a jÂk meghaljanak, a gonoszak pedig ¢lj¢k vilÀgukat.
A mü ettûl persze m¢g lehet jÂ ä de nem annak, aki bün¡gyi reg¢nyre vÀgyott. °rdekes
lenne elk¢pzelni azt a t´rt¢netet ä ¢n leginkÀbb  apek stÁlusÀban tudnÀm ä, ahol a
gyilkossÀg hiÀnyzik, vagyis a àleleplez¢sÊ sorÀn kider¡l, hogy az àÀldozatÊ term¢szetes
halÀllal halt meg, esetleg m¢g ¢l is (ez utÂbbira tudok is p¢ldÀt Chandler ¢letmüv¢bûl).
Az esetek t´bbs¢g¢ben azonban a gyilkossÀg n¢lk¡l´zhetetlen. A tÀlalÀsi sorrendje
azonban vÀltozhat: sok Agatha Christie-reg¢nyben a fûhûs nem a gyilkos, hanem a
gyilkossÀg utÀn nyomoz (mint a BAL HºVELYKEM BIZSEREG, a SZUNNYADñ GYILKOS-

SçG vagy a HARMADIK LçNY eset¢ben). Ezekbûl a p¢ldÀkbÂl tisztÀn kitünik, hogy a
legt´bb bün¡gyi t´rt¢net mi¢rt nem szegi meg ezeket a szabÀlyokat: mert magÀt a
müfajt sz¡ntetn¢ meg. Ugyanakkor az is kirajzolÂdik, milyen dÃsan burjÀnzanak a
sz¢p (¢s csÃf) irodalmi müvek e korlÀtok ment¢n.

Ezek az esem¢nyek azonban bizonyos szereplû-prototÁpusokat is meghatÀroznak ä
¢s itt mÀr Agatha Christie kedvenc vadÀszter¡let¢re ¢rkezt¡nk. A gyilkos, az Àldozat
¢s a detektÁv elengedhetetlen tartoz¢kai ezeknek a müveknek. Ehhez hozzÀtehetj¡k
m¢g a gyanÃsÁtottat, a cinkost ¢s a tanÃt, azaz a mes¢lût. Ezek a hagyomÀnyos krimik-
ben k¡l´nb´zû emberek. Az ÁrÂ legfeljebb odÀig megy el, hogy az olvasÂ szem¢ben
Àrtatlannak tünû, v¢delemre szorulÂ gyanÃsÁtottrÂl derÁti ki, hogy m¢giscsak elvete-
m¡lt gonosztevû. A fentebb vÀzolt fordulatokban azonban ¢ppen ezek keverednek
´ssze: a gyilkos egyben Àldozat is vagy nyomozÂ vagy narrÀtor, ¢s Ágy tovÀbb. A krimi
ettûl nem szünik meg, csak vÀratlan fordulatot vesz.

A szereposztÀs
A rejt¢lyek megoldÀsÀra ¢p¡lû bün¡gyi reg¢nynek tehÀt k¢t szereposztÀsa van: a mü-
fajbÂl adÂdÂ (lÀsd gyilkos, Àldozat stb.) ¢s az egyedi (teszem azt X. r¢g¢szprofesszor
¢s bübÀjos neje; Mrs. Y., a r¢g¢sz hüs¢ges asszisztensnûje; az ÀpolÂnû; az ÀsatÀson dol-
gozÂk: Z. ¢pÁt¢sz, magÀba zÀrkÂzÂ, vonzÂ f¢rfi; V. f¢nyk¢p¢sz, boh¢m fiÃ; ¢s P., azaz
Hercule Poirot, mesterdetektÁv). Ezt a szereposztÀst a GYILKOSSçG MEZOPOTçMIçBAN

cÁmü reg¢nybûl k´lcs´n´ztem, de a gyakorlott Agatha Christie-olvasÂ, m¢g ha ehhez
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a krimihez nem volt is szerencs¢je, maga elûtt lÀtja a hûs´ket. De hÀt hogyne lÀtnÀ,
amikor az ´reg h´lgy valamennyi k´nyv¢ben ezek szerepelnek?! Persze el¢g nagy a
repertoÀr. Nem szÀmoltam utÀna, de ́ tvenn¢l biztos t´bb tÁpussal van dolgunk. Ezzel
egy¡tt nem mondhatjuk alaptalannak azt a vÀdat, hogy Agatha Christie ism¢tlûdû ¢s
statikus jellemekkel dolgozik. °n csak azt vonom k¢ts¢gbe, hogy ez valÂban bün volna.
M¢ghozzÀ az¢rt, mert ennek a szereposztÀsnak nincs k´ze a mÀsikhoz. Gyilkos lehet
a kedvesen csacsogÂ, k´t´getû v¢nkisasszonytÂl kezdve a r¢g¢szprofesszoron ¢s a sz¢p-
asszonyon Àt a gyerekig bÀrki. M¢g maga Hercule Poirot is (persze csak indokolt
esetben). Ezt nem mondhatjuk el mÀs, korÀbbi vagy egykorÃ hÁres krimiÁrÂkrÂl. Rej-
t¢ly ugyan van Edgar Wallace-nÀl is, gyilkos azonban legfeljebb hÀrom-n¢gy szereplû
lehet: kast¢lyban lakÂ, tiszteletet parancsolÂ f´ldesÃr, rejt¢lyes idegen, gonosz gy´-
ny´rü nû vagy piszkos csavargÂ. Az a lehetûs¢g fel sem mer¡l, hogy a fûhûs v¢delm¢re
szorulÂ Àrtatlan sz¢ps¢g maga is bün´s legyen, ne csak szenvedû alanya a gonosztevûk
praktikÀinak. Persze ezek a t´rt¢netek m¢g a kalandreg¢ny müfajÀhoz hÃznak. De a
nagy Conan Doyle müveiben is inkÀbb Sherlock Holmes zseniÀlis k´vetkeztet¢seiben
vagy a gyilkossÀg elk´vet¢s¢nek komplikÀlt mÂdozataiban gy´ny´rk´dhet¡nk. TalÀl-
gatnivalÂnk nem sok marad, ¢s attÂl se kell tartanunk, hogy a v¢g¢n kider¡l: doktor
Watson volt a gyilkos.

Agatha Christie tipizÀlt jellemei azonban mÀs szerepet is bet´ltenek: rendezett,
megnyugtatÂ polgÀri milieu-t teremtenek nemcsak az eldugott angol falucskÀban, ha-
nem a k´zel-keleti ÀsatÀsokon vagy az AntillÀkon is. Alig van n¢hÀny kiv¢tel, ahol nem-
zetk´zi bünsz´vetkezettel van dolgunk. HamarjÀban nem is jut t´bb eszembe, mint a
N°GYEK, a K°K EXPRESSZ ¢s a MACSKA A GALAMBOK K¹ZT, de m¢g ez utÂbbi kettûben
is a szokÀsos szereplûket vonultatja fel a szerzû. Meg kell hagyni azonban, hogy Agatha
Christie-nek nem is valÂk az ilyen t´rt¢netek. Az û rejt¢lyei meghatÀrozott szÀmÃ gya-
nÃsÁtottra vannak szabva. Mert e tekintetben mindig nagyon fair mÂdon jÀr el: nem
akaszt le az utolsÂ pillanatban egy addig ismeretlen s´t¢t tekintetü komornyikot, l¢ha
unoka´cs´t vagy arra vetûd´tt rossz arcÃ csavargÂt. Abban biztosak lehet¡nk, hogy
ismerj¡k a gyilkost ä csak abban nem, hogy kicsoda. Ez¢rt teremt Agatha Christie elû-
szeretettel zÀrt k´rnyezetet. LeghÁresebb reg¢nyei vilÀgtÂl elvÀgott szigeten (TíZ KICSI

N°GER), behavazott expresszvonaton (GYILKOSSçG AZ ORIENT EXPRESSZEN), hajÂn
(HALçL A NíLUSON), rep¡lûg¢pen (HALçL A FELHýK FELETT) jÀtszÂdnak. °n azonban
m¢g ezekn¢l is talÀlÂbbnak ¢rzem a tÀrsadalmilag zÀrt szÁnhelyeket, mindenekelûtt a
falut. àä St. Mary Mead hamisÁtatlan pocsolya ä jelentette ki fensûbbs¢gesen. [...] ä Csakugyan
igen talÀlÂ hasonlat, kedves Raymondom ä vÀgta rÀ Miss Marple. ä MikroszkÂp alÀ t¢ve, sehol
mÀshol nem ny¡zs´g Ãgy az ¢let, mint a pocsolya egy csepp viz¢ben.Ê (GYILKOSSçG A PAPLAK-

BAN.) De nemcsak ezt a vilÀgot ismeri ilyen behatÂan az ¢les eszü k´t´getû v¢nkis-
asszony. PÀrhuzamai bÀrhol megÀlljÀk a hely¡ket, az elûkelû Bertram SzÀllÂban csak-
Ãgy, mint az AntillÀkon. Mert az ¢let minden¡tt egyforma, minden¡tt ugyanazok a
tÁpusok fordulnak elû ä ez a Miss Marple-t´rt¢netek tanulsÀga. Itt visszajutottunk ki-
indulÂpontunkhoz, a tipizÀlÀs k¢rd¢s¢hez. Az ism¢tlûdû, statikus jellemek ä az Agatha
Christie-krimikben k´telezû couleur localtÂl f¡ggetlen¡l ä a polgÀri vilÀg ÀllandÂsÀ-
gÀt, rendÁthetetlens¢g¢t t¡kr´zik. A gyilkos leleplez¢se pedig azt sugallja, hogy ezt
ugyan felkavarhatja az, aki t´rv¢nyei ellen¢ben cselekszik, de el¢g jÂl mük´dik ez a
g¢pezet ahhoz, hogy egykettûre helyreÀlljon a rend.
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A gyilkos erk´lcsei
N¢zz¡nk a k¢rd¢s m¢ly¢re: tÃlzÀs-e ebbûl az eszmefuttatÀsbÂl azt a k´vetkeztet¢st le-
vonni, hogy minden krimi tÀrsadalommodell? TÃlzÀsnak ¢n legfeljebb a minden
szÂcskÀt ¢rzem. çmbÀtor maga a bün¡gyi t´rt¢net alapmotÁvuma, a bün´z¢s ¢s az
igazsÀgszolgÀltatÀs k¢rd¢se tÀrsadalmi probl¢mÀkat vet fel: a gaztett sorÀn ä legyen
az gyilkossÀg vagy kÀbÁtÂszer-csemp¢szet, emberrablÀs vagy zsarolÀs ä a tettes nem-
csak az egy¢nt, az ÀldozatÀt terrorizÀlja, hanem a k´z´ss¢get, a tÀrsadalmat is, azzal,
hogy nem tartja be, hogy k¢ts¢gbe vonja szabÀlyait. Az egyes krimik aztÀn messze ka-
nyarodhatnak ettûl az alapgondolattÂl, akÀr ellent is mondhatnak neki, a t´rt¢net
magva m¢gis ez a szembeÀllÁtÀs marad.

Agatha Christie-n¢l azonban biztosan nem fenyeget a belemagyarÀzÀs vesz¢lye, ha
errûl az oldalrÂl k´zelÁtj¡k meg a müveit. Maga az ÁrÂnû is bevallja, hogy reg¢nyeiben,
a müfaj szabÀlyainak megfelelûen, tÀrsadalom ¢s erk´lcs ´sszef¡gg¢seirûl van szÂ.
àAmikor elkezdtem detektÁvt´rt¢neteket Árni, egyÀltalÀn nem ¢rdekelt a bün´z¢s elvi sÁkon. A bün-
¡gyi sztori a tettes k¢zre kerÁt¢s¢nek leÁrÀsa volt, morÀlis tanulsÀgot hordozÂ t´rt¢net. Tulajdon-
k¢ppen a r¢gi erk´lcsdrÀmÀk folytatÀsa: a hajtÂvadÀszat sorÀn elbukik a gonosz, ¢s mindig gyûz
a jÂ.Ê (OsvÀt Katalin riportja az AGATHA CHRISTIE, A KRIMI KIRçLYNýJE cÁmü k´nyv-
bûl.) A krimikbûl is kitünik, mennyit rÀgÂdhatott ezeken a k¢rd¢seken ÁrÂjuk. P¢ldÀul
azon, hogy ember halÀlÀt okozni halÀlos bün. K´zvetetten ugyanis az igazsÀgszolgÀl-
tatÀs is egy ember halÀlÀt okozza (jÂ esetben a gyilkos¢t ä de Agatha Christie-n¢l min-
dig jÂ az eset), magyarÀn a detektÁv akasztÂfÀra juttatja a bün´st. Ez¢rt a cselekm¢ny
szempontjÀbÂl felesleges, panelszerüen ism¢tlûdû, ´nigazolÂ besz¢lget¢sek ¢s eszme-
futtatÀsok hangzanak el az igazsÀgszolgÀltatÀs sz¡ks¢gess¢g¢rûl: àPoirot nem ¢rtett egyet
az ilyenfajta szÀnalommal. ý mindig az igazsÀgt¢telt tekintette elsûdlegesnek. Az irgalom, mÀr-
mint a tÃlzott irgalom gyanakvÀssal t´lt´tte el. A tÃlzott eln¢z¢s ä ahogy ezt r¢gebbi belgiumi ¢s
itteni tapasztalataibÂl tudta ä gyakran vezet Ãjabb büntettekhez. öjabb Àrtatlan emberek esnek
Àldozatul, akiknek nem kellett volna pÂrul jÀrniuk, ha az igazsÀgszolgÀltatÀs ker¡lt volna elsû
helyre.Ê (ELLOPOTT GYILKOSSçG.)

Ugyanerrûl a moralizÀlÂ tendenciÀrÂl Àrulkodik a szerzû reg¢nyeiben elûfordulÂ
gyilkosok hÀrom alaptÁpusa. Ne kapjon senki se a szÁv¢hez, nem fogok univerzÀlis kul-
csot adni az Agatha Christie-rejt¢lyek megfejt¢s¢hez. Ezeket a tÁpusokat nem lehet a
leleplez¢s elûtt felismerni. Ez az osztÀlyozÀs azt t¡kr´zi, hogyan viszonyul a gyilkos a
tett¢hez, mennyire felelûs a cselekedet¢¢rt ä erre pedig csak akkor der¡lhet f¢ny, ami-
kor mÀr tudjuk, ki l¢gyen az.

Vannak gyenge erk´lcsi ¢rz¢kü ¢s jellemü kisemberek, akik egyszerüen belekeve-
rednek az ¡gybe, ¢s a leleplez¢stûl valÂ f¢lelm¡kben Ãjabb ¢s Ãjabb gyilkossÀgokat
k´vetnek el. Mint p¢ldÀul a TEMETNI VESZ°LYES-ben. A gyilkossÀg azonban lassan ter-
m¢szetess¢ vÀlik, egyre kevesebb motivÀciÂra van sz¡ks¢g¡k, mÁg v¢g¡l mÀr ¢lvezetet
jelent szÀmukra az ´l¢s. így aztÀn mind messzebb ¢s messzebb sodrÂdnak a normÀlis
tÀrsadalomtÂl: beleûr¡lnek tett¡kbe. Ennek legjobb p¢ldÀja a GYILKOLNI K¹NNYþ.
A kis faluban egymÀst ¢rik a halÀlesetek, an¢lk¡l hogy bÀrki is gyanakodni kezdene
arra, hogy itt gyilkossÀg t´rt¢nik: gyilkolni k´nnyü. Azaz m¢gse. Valaki m¢gis gyanak-
szik, term¢szetesen egy ¢les szemü, Àrtatlan k¡lsejü ´reg h´lgy (akÀr Miss Marple is
lehetne, de az ÁrÂ ezÃttal nem a nyomozÂ szerep¢t osztja erre a figurÀra, hanem az
egyik Àldozat¢t), ¢s ez indÁtja el a cselekm¢nyt. Ne aggÂdjanak, kedves olvasÂk, nem
Àrultam el semmit. Mindez az elsû hÃsz oldalon lejÀtszÂdik, mÁg arra, hogy a gyilkos
ebbe a csoportba sorolhatÂ, csak az utolsÂ, kevesebb mint hÃsz oldalon der¡l f¢ny, a
nagy leleplez¢s sorÀn.



A mÀsodik tÁpus fejlettebb erk´lcsi ¢rz¢kkel rendelkezik, jobban uralkodik magÀn
¢s a helyzeten. Nem egyszerüen kihasznÀlja a helyzetet, hanem tervet kovÀcsol. Vi-
szont arra is van lelkiereje, hogy levonja tett¢nek tanulsÀgÀt, ¢s amikor leleplezûdik,
´ngyilkos lesz. Ily mÂdon feloldÂdik az ellentmondÀs: a bün´s ´nmaga szabja meg
b¡ntet¢s¢t, mint AZ ACKROYD GYILKOSSçG-ban.

V¢g¡l a hidegv¢rü, szÀmÁtÂ gyilkos. RendkÁv¡l intelligens, ¢s nincs semmi erk´lcsi
¢rz¢ke. Olyan tervet eszel ki, amit kiderÁthetetlennek hisz. Ebben nemcsak a gyilkolÀs
furfangos mÂdja szerepel ¢s a tÀmadhatatlan alibi, hanem az is, hogy ki legyen a kettes
szÀmÃ Àldozat, a gyanÃsÁtott. Agatha Christie-n¢l m¢g az is elûfordulhat, hogy az elsû
gyilkossÀg csak eszk´z a tettes kez¢ben, hogy igazi ÀldozatÀra, a gyanÃsÁtottra rÀhÃzza
a vizes lepedût. Mi pedig, szeg¢ny, naiv olvasÂk, akik abban a hiszemben vett¡k k¢zbe
a krimit, hogy a gyilkossÀg c¢lja a meg´lt szem¢llyel valÂ leszÀmolÀs, csak n¢z¡nk,
mint a moziban. Csakhogy eggyel m¢g ez a zseniÀlis gonosztevû sem szÀmol: a m¢g
zseniÀlisabb detektÁvvel, Hercule Poirot-val. (MÁg ezek a szupergyilkosok szinte mind
a mesterdetektÁvnek jutnak, addig Jean Marple az alkalmat kihasznÀlÂ h¢tk´znapi
gyilkosokban bûvelkedik. Persze ez Ágy stÁlusos.) Ezek amolyan tÀrsadalmi kÀrokozÂk:
valÂban rÀszolgÀltak az akasztÂfÀra. Ilyen teszem azt AZ ABC-GYILKOSSçGOK tettese.

MindhÀrom tÁpus k¡l´nb´zû jellemekkel kombinÀlva megtalÀlhatÂ a TíZ KICSI N°-

GER-ben. Ez a reg¢ny k¡l´nben is pontosan az igazsÀgszolgÀltatÀs ¢s a tÀrsadalom vi-
szonyÀrÂl szÂl ä illetve szÂlna, de az Agatha Christie-rajongÂk ûszinte ́ r´m¢re inkÀbb
egy izgalmas krimi formÀjÀt ´lti magÀra, ¢s csak a sorok k´zt olvasÂknak Àrulja el mo-
rÀlis tanulsÀgÀt. T¢mÀja: az igazsÀgszolgÀltatÀs mint gyilkossÀg. A t´rt¢netet ki ne is-
mern¢: egy elhagyott szigeten egy titokzatos ismeretlen tÁz gyilkost gyüjt ´ssze, akik
megÃsztÀk tett¡ket, ¢s sorban kiv¢gzi ûket. Tette m¢gis gyilkossÀgnak ¢s nem jogos
igazsÀgt¢telnek minûs¡l, mivel a tÀrsadalom nem adta rÀ ÀldÀsÀt. Ennek pontosan az
ellenkezûje t´rt¢nik a GYILKOSSçG AZ ORIENT EXPRESSZEN cÁmü Agatha Christie-re-
g¢nyben, ahol Poirot Ãgy Át¢li meg, hogy az igazsÀgot szolgÀltatÂ gyilkossÀg, noha nem
a szem¢lytelen tÀrsadalmi g¢pezet v¢gezte ki a bün´st, m¢gis jogos. A mesterdetektÁv,
miutÀn kibogozta a rejt¢ly szÀlait, futni hagyja a bün´st.

Ha azonban a gyilkos ez esetben megÃssza az igazsÀgszolgÀltatÀst, akkor mi bizto-
sÁtja ebben a reg¢nyben a krimiben sz¡ks¢gszerü feloldÀst? Ez az¢rt k¢rd¢ses szÀ-
munkra, mert a klasszikus bün¡gyi reg¢nyben a leleplez¢s szinte egyet jelent az igaz-
sÀgszolgÀltatÀssal. (A àmodernektûlÊ most tekints¡nk el, ahol a detektÁv minden sar-
kon meg´l egy embert, hogy az utolsÂ kanyarban vagy tÁz Àrtatlan utÀn v¢gre legyûzze
a k¢tszeres gyilkost. Vagy azoktÂl, ahol a melankolikus fel¡gyelû a t´rt¢net v¢g¢n ä
miutÀn a hosszas nyomozÀs utÀn kiderÁtette, hogy tehetetlen az ¡gyben ä els¢tÀl a k´-
d´s all¢n.) SzÂval a naiv ¢s megnyugtatÂ hagyomÀnyos krimiben a leleplez¢s oly szo-
rosan ´sszef¡gg az igazsÀgszolgÀltatÀssal, hogy esz¡nkbe se jut, hogy a kettû nem
ugyanaz. Pedig mi tulajdonk¢ppen az elûbbire vagyunk kÁvÀncsiak, azt szeretn¢nk
tudni, ki a gyilkos. Az utÂbbi àcsakÊ erk´lcsi kiel¢g¡l¢s¡nket szolgÀlja: megerûsÁti a
tÀrsadalom mük´dûk¢pess¢g¢be vetett hit¡nket. Ez¢rt lehet megnyugtatÂ a v¢res
gyilkossÀg, ez¢rt lehet kispolgÀri az ûr¡lt gonosztevûrûl szÂlÂ t´rt¢net. Agatha Chris-
tie-n¢l azonban a rendnek m¢g enn¢l is fontosabb szerepe, nagyobb jelentûs¢ge van.
Nemcsak az igazsÀgszolgÀltatÀsban megnyilatkozÂ tÀrsadalmi rendet jelenti. Ez ma-
gyarÀzza a GYILKOSSçG AZ ORIENT EXPRESSZEN befejez¢s¢t.
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A detektÁv l¢lektana
Mert gondolkodtak-e mÀr azon, hogy Agatha Christie-n¢l minden aprÂ t¢nynek je-
lentûs¢ge van, mintha csak hiÀnyozna az ´reg h´lgy szÂtÀrÀbÂl a àv¢letlenÊ fogalma?
A mosdÂ elûtti rejt¢lyes barna foltrÂl sose az der¡l ki, hogy a takarÁtÂnû ejtette v¢let-
len¡l, amikor elûzû nap a kÀv¢scs¢sz¢t elmosta ä attÂl az elhanyagolhatÂ lehetûs¢gtûl
eltekintve, ha a takarÁtÂnû a gyilkos, ¢s a cs¢sz¢ben m¢rgezett kÀv¢ volt (bÀr ilyen eset
hamarjÀban egy se jut eszembe). Egy szÀl gyufÀnak ¢ppÃgy jelentûs¢ge van (¢s nem
lehet), mint egy kÀd f¡rdûvÁznek, amit a konyhÀban hallottak lecsorogni, noha abban
az ÂrÀban ÀllÁtÂlag senki se f¡rd´tt. àEh bien, c'est curieux...!Ê Poirot minden t´rt¢netben
ki is fejti ezt ´r´kk¢ hitetlenkedû segÁtûtÀrsÀnak. àä ñ! ä Poirot indulatosan rÀzta fel¢m
mutatÂujjÀt, s ¢n mindjÀrt meghunyÀszkodtam. ä Jegyezze meg! Vesz¢lyben van az a detektÁv, aki
azt mondja: ÏEz semmis¢g, nincs jelentûs¢ge. Ez nem illik bele. Ezt felejts¡k el.Î Minden szÀmÁt,
jegyezze meg!Ê (A TITOKZATOS STYLESI ESET.) °rdekes, hogy mÁg Poirot mÂdszer¢ben
a tÀrgyak dominÀlnak, addig Miss Marple hasonlÂk¢ppen ugyan, de az emberi jelle-
mekbûl ¢s cselekedetekbûl ¢pÁtkezik. PÀrhuzamokat von, ´sszehasonlÁt, megfigyel, ¢s
¢les szemmel ¢szreveszi a t¢nyekkel ¢s a vallomÀsokkal nem egyezû ¢rzelmeket ¢s vi-
selked¢st. àIgazÀban ¢n egyÀltalÀn nem vagyok okos, csak talÀn egy kiss¢ ismerem az emberi
term¢szetet, mivel, tudja, falun ¢lek. Persze kiss¢ akadÀlyoz, hogy nem lehetek a helyszÁnen. ögy
¢rzem, sokat segÁt, ha egyes emberek mÀsokra eml¢keztetnek valakit, mivel a tÁpusok minden¡tt
egyformÀk, ¢s ez olyan ¢rt¢kes ÃtbaigazÁtÀst adÊ ä Ágy hangzik Miss Marple hitvallÀsa (PAD-

DINGTON 16.50).
A l¢nyeg mindk¢t esetben ugyanaz: a t¢nyek, a tÀrgyak, az emberi kapcsolatok ¢s

jellemek felszÁn alatti sz´ved¢k¢t kell a nyomozÂnak feltÀrnia ahhoz, hogy a rendet
helyreÀllÁtsa. A lÀtszÂlag Àttekinthetû tÀrsadalmi lÀtszat m´g´tt meghÃzÂdik az embe-
rek egymÀs k´zti kapcsolataibÂl, egymÀs irÀnt tÀplÀlt ¢rzelmeibûl fel¢p¡lû valÂsÀgos
rend. Nem egyszerüen a gyilkossÀg bizonyÁtÀsÀrÂl van szÂ, hanem tisztÀnlÀtÀsrÂl. P¢l-
dÀul szinte minden Miss Marple-reg¢nyben t´rt¢nik utalÀs az ¢les szemü v¢n-
kisasszony kisebb ànyomozÀsairaÊ, teszem azt, amikor kiderÁtette, hogyan tünt el Miss
Hartnell kamrÀjÀbÂl az a tÀl garn¢larÀk. De ezt a rendfogalmat t¡kr´zi az is, hogy a
gyilkossÀggal egy¡tt mÀs ¡gyek is felszÁnre ker¡lnek ä ÀltalÀban csalÀs, lopÀs, zsaro-
lÀs ä, ami persze megnehezÁti a detektÁv munkÀjÀt is, ¢s f¢lrevezeti az olvasÂt. Azonban
azt, hogy nem ez az egyetlen funkciÂja ezeknek a fordulatoknak, az mutatja leginkÀbb,
hogy nemcsak rejtett bün´kre der¡lhet f¢ny, hanem szerelmi viszonyokra is.

Az emberi kapcsolatok azonban a nyomozÀson kÁv¡l a cselekm¢nyben, a gyilkos-
sÀgban is fontos szerepet jÀtszanak. Az Agatha Christie-krimiknek sokszor az¢rt kita-
lÀlhatatlan a megoldÀsa, mert mÁg mi a gyilkos kil¢t¢re koncentrÀlunk, addig kider¡l,
hogy a szereplûk nem azok, akiknek magukat mondtÀk, vagy egymÀstÂl f¡ggetlen,
illetve egymÀst utÀlÂ emberek k´zeli kapcsolatban vannak (mondjuk testv¢rek vagy
hÀzasok), ¢s mÀris Ãj megvilÀgÁtÀsba ker¡l az eg¢sz ¡gy.

Az, hogy mit jelent ezekben a reg¢nyekben a lÀtszat ¢s a rend fogalma, leghÁvebben
a Conan Doyle ihlette PoirotäHastings pÀros t¡kr´zi. Szeg¢ny naiv Hastings kapitÀny
sose lÀt Àt a szitÀn, mindig pontosan azt hiszi, amit el akarnak hitetni vele. (Nem csoda,
hogy idûvel m¢g maga az ÁrÂ is megel¢gelte ¢rtetlens¢g¢t, ¢s ArgentÁnÀba szÀmüzte,
hogy csak olyankor engedje haza ´reg barÀtjÀt meglÀtogatni, amikor valami szerepe
is van a bün¡gy kiderÁt¢s¢ben.) Poirot p¢ldÀul egy Ázben ¢pp az û segÁts¢g¢vel hiteti
el ellenfeleivel, hogy meghalt. Hastings kapitÀny, mint mindig, itt is szemrehÀnyÀst
tesz barÀtjÀnak, ami¢rt nem avatta be terveibe (mi persze tudjuk, mi¢rt nem teszi:
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mert a kapitÀny a narrÀtor, ¢s az ÁrÂ nem engedheti meg magÀnak, hogy a nagy le-
leplez¢s elûtt betekints¡nk a mesterdetektÁv kÀrtyÀiba). Ilyenkor Poirot mindig
ugyanazt a vÀlaszt adja: Hastingset becs¡letes arca elÀrulta volna. A kapitÀny azt az
embertÁpust k¢pviseli, aki Poirot v¢delm¢re szorul, mivel egyeness¢ge miatt nem k¢-
pes megv¢deni magÀt a g´rbe Ãton jÀrÂ gonosztevûvel szemben. V¢dtelens¢g¢t t¡k-
r´zi, hogy gyakran û korholja Poirot-t, ami¢rt nem viselkedik Ãriemberhez m¢ltÂ mÂ-
don. SzÀmÀra elsû a becs¡let: àä Nem vagyok hajlandÂ kulcslyukon leselkedni! ä szakÁtottam
f¢lbe haragosan. Poirot behunyta a szem¢t. ä Nagyon jÂ. TehÀt nem fog kulcslyukon leselkedni.
Igazi angol Ãriember marad, ¢s valaki meghal.Ê (FºGG¹NY.) A polgÀri morÀlnak megvan
az a buktatÂja, hogy ha valaki ́ nmagÀra is ¢rv¢nyesnek tekinti, akkor t´k¢letesen v¢d-
telenn¢ vÀlik az ezt be nem tartÂ k¡lvilÀggal szemben. Ennek par excellence k¢pvise-
lûje Hastings kapitÀny.

Agatha Christie autogramja
Lassan v¢gigzongorÀzzuk Agatha Christie valamennyi ¢rdekesebb visszat¢rû szerep-
lûj¢t. Egy maradt csak ki, aki immÀr nem a rejt¢lyek ¢s tanulsÀgaik oldalÀrÂl vilÀgÁtja
meg szÀmunkra a k¢rd¢st, hanem mindezek megÁrÀsÀnak szempontjÀbÂl. Ariadne
Oliverrûl van szÂ, a detektÁvreg¢ny-ÁrÂnûrûl. Agatha Christie tagadja, hogy sajÀt alter-
egÂjÀrÂl lenne szÂ, ¢s mi¢rt ne hinn¢nk neki? Nehezemre is esik Agatha Christie-t
sz¢tborzolt hajÃ, kapkodÂ nûszem¢lynek elk¢pzelni. Egyben azonban felt¢tlen¡l ha-
sonlÁtanak egymÀsra, nevezetesen abban, hogy krimiket Árnak, Ãgyhogy Mrs. Oliver-
nek az ebben a k¢rd¢sben kifejtett v¢lem¢nye talÀn vallomÀsnak is tekinthetû. Term¢-
szetesen nem arra gondolok, hogy aff¢le ÁrÂi szÂcsû volna, hiszen ezek a vallomÀsok
´nironikusak, csakÃgy, mint minden bün¡gyi t´rt¢netre valÂ utalÀs. A GYILKOSSçG A

PAPLAKBAN cÁmü krimiben p¢ldÀul a k´vetkezû kijelent¢ssel talÀlkozhatunk: àä Ha
mindezt egy reg¢nyben olvasnÀ az ember ä mondta komolyan Redding ä, az ́ regÃr sz¢pen beadnÀ
a kulcsot, ¢s nem siratnÀ senkiÊ ä ¢s mivel valÂban egy reg¢nyben olvassuk, az ´regÃr
sz¢pen be is adja a kulcsot. AztÀn az is gyakran elûfordul, hogy az egyik szereplû krimit
olvas, ¢s megÀllapÁtja, hogy az ¢letben eg¢szen mÀsk¢nt mennek a dolgok, vagy hogy
term¢szetesen mindig a legk¢ptelenebb szem¢ly a gyilkos. Ariadne Oliver azonban
mÀs oldalrÂl vilÀgÁtja meg a k¢rd¢st, noha az û vallomÀsÀbÂl sem hiÀnyozhat az ¢let
¢s a krimi ́ sszehasonlÁtÀsa: àä Ami magÀt a gyilkossÀgot illeti, az eg¢szen k´nnyü ¢s egyszerü.
A nyomozÀs a neh¢z. Mi¢rt k´vette volna el mÀs, mint aki elk´vette? A tettes majd kiszÃrja az
ember szem¢t. ä A k¢sz müben mÀr nem ä mondtam. ä De milyen sokba ker¡l az nekem ä mondta
komoran Mrs. Oliver. ä Mondjon, amit akar, de teljesen term¢szetellenes, hogy ́ t-hat ember jelen
legyen, amikor meg´lik B.-t, ¢s rÀadÀsul mindnek legyen indÁt¢ka a tett elk´vet¢s¢re.Ê (BþBçJOS

GYILKOSOK.) Azt, hogy Agatha Christie-nek is sokba ker¡l-e az alapszituÀciÂ megte-
remt¢se ¢s a gyanÃ elterel¢se, nem tudhatjuk, mivel mi is megÀllapÁthatjuk, hogy a
k¢sz müv´n mÀr nem lÀtszik ez az erûfeszÁt¢s. Azt mindenesetre elmondhatjuk, hogy
az ́ reg h´lgy ́ nmaga utÀn nem sok nyomot hagy: hiszen Ariadne Oliveren kÁv¡l, aki-
rûl rÀadÀsul vÀltig ÀllÁtja, hogy nem alteregÂja, mÀs ÀrulkodÂ jelet nem is talÀlunk.
AkÀrcsak a jÂ gyilkos, û is szeret a hÀtt¢rben maradni. Mind´ssze egyszer l¢p szÁnre
szem¢lyesen: a HOLTTEST A K¹NYVTçRSZOBçBAN cÁmü reg¢ny¢ben ä de nehogy azt
higgy¢k, hogy sokatmondÂ vallomÀst tesz ä csak egy jelent¢ktelen mell¢kszereplûj¢-
nek ad autogramot. A t´bbit nek¡nk kell kinyomozni.
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GÀspÀr B. çrpÀd

ALAGöT

GyilkossÀg t´rt¢nt?
BadarsÀg. Kiesett a vonatbÂl.
Az alagÃtban?
Igen. HosszÃ histÂria.
Hova utazott?
Mondom, hosszÃ histÂria. Sehova nem utazott. MÀr hogy...
Az igazgatÂt gyanÃsÁtottÀk. Sokan m¢g most is...
Hivatalosan nem.
De az igazgatÂ feles¢ge, ahogy ¢n hallottam...
Igen. Az igazgatÂ feles¢ge ott vÀrta ût az alagÃton tÃli ÀllomÀson.
SzÂval szerelmi talÀlka.
Mondjuk.
Igaz, hogy elûsz´r û udvarolt neki, aztÀn az igazgatÂ lecsapta a kez¢rûl, ¢s feles¢g¡l
vette azt a koll¢ganût´ket?

így nem igaz. ý riasztotta el magÀtÂl azt a fiatal koll¢ganût. Az akkor ker¡lt hozzÀnk
az egyetemrûl. Sz¢p volt, szer¢ny, ¢s a f¢l tanÀri kar szerelmes volt bel¢.

Azt mondod, hogy kezdûd´tt valami k´z´tt¡k, ¢s û elriasztotta magÀtÂl?
Volt neki egy otromba t´rt¢netecsk¢je. Mi mÀr hallottuk tûle. Osztatlan sikert ara-

tott vele: a k¢t¢rtelmü, durvÀn szellemeskedû megjegyz¢sek, rÀjÀtszÀsok ´z´n¢t. Tu-
dod, hogy van egy tanÀri karban. Mintha a diÀkok szabadszÀjÃsÀga megfertûzne min-
ket is. Hogy mirûl szÂlt? R´geszme. °s m¢g ennek is silÀny. Keresett valakit azon a
vonaton. Mindig ugyanazon a vonaton, abban a hÀrom kilom¢teres, hosszÃ alagÃtban.

A s´t¢tben?
Nem tudom. Az alagÃtban, meg elûtte, meg utÀna. Nem tudom. UtolsÂ ¢ves egye-

temista volt, vakÀciÂra j´tt haza, ¢s talÀlkozott vele.
Kivel?
Azt û sem tudta. Egyszer ¢s t´bbet soha.
Ez¢rt lÀttÀk olyan gyakran azon a vonaton?
Igen. Kereste. Az ÀllomÀsokon, a l¢pcsûk´n. Nem a vonat l¢pcsûin. Te nem ismered

azt a pÀlyaszakaszt. A hegyek oldalÀban kanyarodik. Viaduktok, alagutak. A hÀzak
meg m¢lyen a v´lgyben. Sz¢les fal¢pcsûk vezetnek fel az ÀllomÀsokhoz. Lent temp-
lomtornyok, egy-egy für¢sztelep ¢s s´t¢tbarnÀra cserzett fahÀzak. °s hegyek, b¢rcvo-
nulatok egymÀs m´g´tt, hÀtul a legmagasabbikkal, a Radnaival. A k´zeli hegyek vilÀ-
gos- ¢s s´t¢tz´ldek: b¡kk´s´k, fenyvesek; a lÀthatÀrt lezÀrÂk meg s´t¢tk¢kek, ¢s sziklÀs
csÃcsuk meg-megcsillan a napf¢nyben. Erdûk ¢s krumplif´ldek ¢s hegyi kaszÀlÂk.
Keskeny, hosszÃ parcellÀk a meredek oldalakban egy-egy hegyi tanyÀval. °s sz¢naso-
rok. Nem kalangyÀba rakjÀk. çgasfÀk sorÀra terÁtik lihÀn, hogy a hüv´s nyÀrban gyor-
san szÀradjon. Itt-ott kûrakÀsok, szikladarabok: mezsgyejelek. Ebben a lekaszÀlt, er-
dûk keretezte tÀjban van valami ¡nnep elûtti vÀrakozÀs: megmosdottsÀg, f¢s¡lts¢g.
Mint egy parasztleÀny frissen mosott orcÀja, szorosan hÀtraf¢s¡lt hajjal. A kaszÀlÂkon
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a sz¢les mozdulattal vÀgott rendek csÁkjai olyanok, mint falusi borb¢ly nyÁrÂg¢p¢nek
nyoma a kopasz gyerekfejeken.

A falubÂl j´tt, a l¢pcsûk´n?
így mes¢lte û. ögy kellett kihÃzni belûle a szavakat. Mondta is volna, meg nem is.

A mozdony mÀr indulÀst f¡ty¡lt hosszan, az a leÀny meg k¢ts¢gbeesetten, kacagva
igyekezett fel a l¢pcsûk´n. Kez¢t lehÃzta a bûr´nd. ý az ablaknÀl ¡lt. Egy k¢z meg-
l´kte. Leugrott a vonatrÂl, integetett a tÀblÀjÀt emelû forgalmistÀnak, ¢s szaladt a leÀny
el¢be. Megragadta szÂtlanul a bûr´ndj¢t, ¢s vissza, fel azokon a l¢pcsûk´n. ElkaptÀk
az utolsÂ kocsit. Izzadtan, kipirultan lehuppantak a harmadosztÀlyÃ kocsi fapadjÀra.
Lihegtek, ¢s akkor elûsz´r egymÀsra n¢ztek. Kacagni kezdtek. így mes¢lte û: kacagni
kezdt¡nk a mÀsikra ́ nfeledten, szÁv¡nkbûl, lelk¡nkbûl, mintha nagyon-nagyon r¢gen
ismert¡k volna egymÀst, ¢s most vÀratlanul talÀlkoztunk. Nem hahota volt. VidÀmsÀ-
gunknak inkÀbb visszafojtott, mint hangos ´nfeledts¢ge.

AztÀn?
Ez az. AztÀn. N¢zt¢k egymÀst. Nem csevegtek, m¢g be sem mutatkoztak, mintha

mindez felesleges lett volna. Csak n¢zt¢k egymÀst, ¢s szem¡k, szÀjuk, minden¡k mo-
solygott. °s elûrehajoltak a padon, hogy k´zelebbrûl lÀssÀk egymÀst. Mondom, mint
akik r¢gen ismerik egymÀst, csak sokÀig nem talÀlkoztak. Az a leÀny vele egykorÃ le-
hetett. TanÁtÂnû vagy hivatalnoknû a fateleprûl. A ruhÀja utÀn. Szûke, dÃs hajÀt szo-
rosan hÀtraf¢s¡lte, ¢s egy szalag tartotta a homloka felett, akÀr az iskolÀsok¢t. Sz¢les,
erûs arca volt ¢s k¢k szeme. Csak ilyen banalitÀsokat tudott mondani rÂla. °s azt min-
den alkalomkor, mintha nagyon fontos volna, hogy eg¢szs¢ges, piros arcÀn aprÂ szep-
lûk vilÀgÁtottak. °s ezek a szeplûk is kacagtak. A szaladÀs, a kapkodÀs meleg¢tûl meg-
nyÁlt a gall¢rja, a blÃza, ¢s alÂluk reÀkacagott nyakÀnak, vÀllÀnak ¢rintetlen feh¢rs¢ge.
Igen, n¢zt¢k egymÀst, belefeledkeztek ebbe, ¢s mÀr maga sem tudja, hogy n¢mÀn vagy
hangosan kacagtak, csak azt, hogy eg¢sz l¢ny¡kkel. K´zelebb hajoltak, a t¢rd¡k
´ssze¢rt, ¢s azon kaptÀk magukat, hogy fogjÀk egymÀs kez¢t. Nem egyszerüen fogjÀk,
hanem belekapaszkodnak a mÀsikba, ¢s gyÃrjÀk, akÀr gyerekek a hÂgolyÂt. Mondom,
banÀlis marhasÀgok. Mint az az ÀllÁtÀsa is, hogy ott, a vasÃti kocsi fapadjÀn megmos-
dattÀk ûket. Vagy csak ût? MÀr nem tudom. °rted? Ahogy valamikor az anyja szokta.
BeÀllÁtotta nagy, z´ld zomÀncos tÀlukba, ¢s ´nt´tte rÀ kancsÂbÂl a vizet. °s ez a vÁz
v¢gigcsorgott rajta feje bÃbjÀtÂl a talpÀig. Kacagtak k´zelrûl egymÀs szem¢be, ¢s va-
lami, valaki mosdatta ûket, mintha egy lavÂrban Àlltak volna. N¢ha kancsÂ helyett me-
leg, nyÀri zÀport mondott. Kamaszos badarsÀgok, igazodj el rajtuk. Nem tudta a mÀ-
sikrÂl, hogy k´v¢r, sovÀny, alacsony, magas, honnan j´n, hovÀ megy, csak azt, hogy
eg¢szs¢ges, erûs arcÀn aprÂ szeplûk kacagtak, ¢s megnyÁlt blÃza alatt vakÁtÂ, lÀgy fe-
h¢rs¢ggel ajÀnd¢kozta meg ût.

°s az alagÃtban? Ott s´t¢t volt.
TotÀlis marhasÀg, nem is tudom.
Mit?
Sokan megbotrÀnkoztak, fel is jelentett¢k.
Az igazgatÂ?
MÀsok is. Csak nem tudtÀk megindokolni szavakban a felhÀborodÀsukat, sem id¢z-

ve, sem k´r¡lÁrva a hallottakat.
Nem ¢rtem.
Mit?
Hogy mit csinÀltak az alagÃtban.
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Azt hiszed, hogy tudom. Koroms´t¢t volt, mes¢lte û, ¢lesen csattogtak a vonat ke-
rekei, visszhangozta az alagÃt fala a csattogÀsukat, ¢s a kocsi vel¡k egy¡tt hol jobbra,
hol balra dûlt a kanyarokban. De mindez, mondta û, nem vele t´rt¢nt, valaki mÀssal
s valahol tÀvol, bÀr û tudott rÂla, mert ût nyelte el a boldog megsemmis¡l¢s. Ezt mindig
Ágy mondta, ¢s mindig helyesbÁtett: ahogy a magok els¡llyednek a melegÀgyban, ¢s
megsemmis¡lnek. Nem volt û, ¢s nem voltam ¢n, ¢s nem volt mÃlt, jelen, j´vû, csak
az az alagÃt, amely befogadott benn¡nket, elnyelt, ¢s valahol tÀvol a kerekek csatto-
gÀsa, a vad robogÀs, ami csak felerûsÁtette mindentûl v¢dett boldogsÀgunkat.

Ez botrÀnkoztatta meg a t´bbieket?
Nem tudom. Volt valami a szavaiban, amitûl ¢n is... ¢s tudod, hogy mi a furcsa?
Mi?
Az az alagÃt pontosan hÀromezer-nyolcszÀznegyven m¢ter hosszÃ. A vonat legalÀbb

hatvan kilom¢teres sebess¢ggel ment lefel¢ a lejtûn. TehÀt hÀrom ¢s f¢l percet lehettek
az alagÃtban.

°s?
Nem ¢rted? ý v¢gtelen hosszÃ idûrûl hantÀzott nek¡nk, az ́ r´kl¢t egy darabjÀrÂl.

FenomenÀlis h¡lyes¢g. Az ´r´kl¢tnek van darabja.
De csak v¢ge lett annak az alagÃtnak?
Igen. ýk az ablaknÀl Àlltak, arcukba csapott a friss sz¢l, a fenyvesek, a hegyek leve-

gûje, a lekaszÀlt fü, a szÀradÂ sz¢na illata, ¢s ûk nem szÂltak tovÀbbra sem egy szÂt
egymÀshoz. çt´lelt¢k egymÀs vÀllÀt, az arcuk ´sszesimult, ¢s engedt¢k ä Ágy mond-
ta ä , hogy kereszt¡lfolyjon rajtuk az a tÀj, az erdûk rengetege, a m¢ly v´lgyek elszÂrt
hÀzaikkal, hegyi tanyÀikkal, a magas hegyek, amint k¢psoruk vonult a robogÂ vonattal
szembe, felett¡k meg az ¢gbolt nyugalmas boldogsÀga. °rted? Hogy kereszt¡lfolyjon.
°s ûk a nyugalom nagy k´veik¢nt fek¡dtek a mederben.

Ezzel ijesztette el magÀtÂl azt az Ãj koll¢ganût´ket?
Igen. Azaz... Ketten udvaroltak n¢ki. ý ¢s az igazgatÂ. ý valahogy f¢lszegen csinÀl-

ta. Hogy mondjam? Mint egy esetlen mozgÀsÃ medve. N¢ha egy ablakm¢lyed¢sben
besz¢lgettek, n¢ha elkÁs¢rte egy saroknyira, aztÀn sz¢trebbentek, mint akik megijedtek
valamitûl. °s mindenki tudta, hogy n¢ha felszÀll arra a vonatra. Az igazgatÂ vilÀgfi
volt hozzÀ k¢pest. Biztos fell¢p¢s, kifogÀstalan ´lt´zk´d¢s, ¢s nagyon ¢rtett a szÂhoz.
Szellemes volt, felk¢sz¡lt. VirÀgcsokrokkal, szÁnhÀzjeggyel, sima udvariassÀggal d´ng-
te k´r¡l. MegÀllapodott gondolkozÀsÃ ember volt, sz¢p karrier Àllott elûtte. Az eg¢sz
tanÀri kar megk´nnyebb¡lt, amikor megk¢rte a kez¢t.

°s û?
ý? Vett k¢t jegyet arra a vonatra.
Marha.
Igen. çt is helyeztette magÀt egy k¡lvÀrosi iskolÀba, a hegyi lakÂk k´z¢. Az igazga-

tÂnkat meg, akkor mÀr feles¢ge volt az a bÀjos, szer¢ny koll¢ganûnk, felvitt¢k a me-
gy¢hez, aztÀn egy f¢l ¢vre rÀ mÀr a tan¡gyi igazgatÂsÀg ¢l¢re ker¡lt. Meg¢rdemelt
karrier, senki sem irigyelte.

Hogyan ker¡ltek megint ´ssze?
Ezt nem tudja senki. ý tovÀbbra is vett n¢ha jegyet arra a vonatra, addig az Àllo-

mÀsig.
Megvolt mind a n¢gy kereke?
AbbÂl a k¡lvÀrosi iskolÀbÂl, az û osztÀlyÀbÂl hÀrman beker¡ltek a tanulmÀnyi ver-

seny orszÀgos d´ntûj¢be. MeghÁvÀsa volt a pedagÂgiai fûiskolÀra.
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De a f¢rj tudott a talÀlkÀjukrÂl.
Ha a vesztedbe akarsz rohanni, akkor csak menj, ezt mondta a feles¢g¢nek sajÀt,

jegyzûk´nyvbe vett vallomÀsa szerint.
De a feles¢ge...
Igen. ý feljelentette gyilkossÀg vÀdjÀval. EltakarÁtom az utambÂl, mint egy tetüt ä

ûszerinte ezt ordÁtotta t´bbsz´r az ura. Az nem eml¢kezett ilyesmire. ý csak figyel-
meztette a feles¢g¢t a k´vetkezm¢nyekre.

Alibi?
SzÀzhatvan kilom¢terre volt a trag¢dia szÁnhely¢tûl. °s semmi mÀs nyom, ́ sszef¡g-

g¢s. A feles¢g is csak azt a fenyeget¢st ism¢telgette. IdegszanatÂriumba kellett beutalni.
A f¢rje int¢zte el. A nû hÀrom napig vÀrt azon az ÀllomÀson, a tunelen tÃl, ahol azok
a fal¢pcsûk ereszkednek le a faluba. Pedig akkor mÀr tudta. Ki hallgat az ilyenekre?

Ne haragudj, de elûker¡lt valamilyen nyaklÀnc, ez¡st¢remmel.
RÀ egy ¢vre. Abban a tunelen tÃli faluban. ¹sszevissza besz¢ltek azok a gyerekek.

Az utcÀn, a sÀrban talÀltÀk, mÀsok szerint meg a meszesg´d´rben. Nagy t¢glahÀzat
¢pÁtett akkor egy testv¢rpÀr. Az amuletten m¢sznyomok voltak.

A rendûrs¢g megmutatta nektek is?
Nem eml¢kezett senki semmire. Hogy hordta-e a nyakÀban az a szerencs¢tlen tanÀr

koll¢gÀnk vagy nem. Tudod, hogy van ilyenkor. A holtak a holtakkal, az ¢lûk az
¢lûkkel. Megyei tan¡gyi igazgatÂ. SzÀzak, ezrek sorsa a kez¢ben.

Mi volt azon az ¢rm¢n? çllÁtÂlag attÂl a lÀnytÂl kapta.
Egy nûi alak emelkedett ki a tengerbûl. G´r´g istennû vagy ilyesmi.
Aphrodit¢?
Lehet. De kit ¢rdekel mÀr ez? Azt az idegbomlott tanÀrnût? Minden h¢ten fel¡l

arra a vonatra, ¢s gubbaszt egy sarokban, addig a tunelen tÃli ÀllomÀsig meg vissza.
M¢g jegyet sem k¢rnek tûle a vasutasok.
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FIGYELý

TALçLTAM EGY K¹NYVET

A hamis mint eredeti?

SzilÀgyi JÀnos Gy´rgy: Legb´lcsebb az idû.
Antik vÀzÀk hamisÁtvÀnyai
Corvina, 1987. 64 oldal

VÀratlan helyrûl ¢rkezett hozzÀszÂlÀs ezzel a
k´nyvvel a legmodernebb kortÀrsi müv¢szet
alapvetû k¢rd¢seihez. Eredetileg ugyanis az
Antik tanulmÀnyok 1978/2. szÀmÀban jelent
meg. MagyarorszÀgon. Ami az utÂbbit illeti:
a magyar kultÃrÀt is foglalkoztatja a klasszi-
kus eurÂpai müv¢szetfogalom felbomlÀsa
(SzilÀgyi Pauer Gyula àpszeudoÊ-müveit em-
lÁti), de a kultÃra perif¢riÀitÂl nyilvÀn nem
vÀrhatÂ az ´szt´nz¢seknek az a bûs¢ge a leg-
modernebb Àramlatok tekintet¢ben, mint
centrumaitÂl. De ha Arthur Danto, a hÁres
modern filozÂfus, eszt¢ta ¢s müv¢szetkritikus
hÀlÀt ad a sorsnak, hogy a szÀzad mÀsodik
fel¢ben New Yorkban ¢lhetett, amelynek mü-
v¢szeti vilÀga àfilozÂfiai csodaorszÀgotÊ kÁnÀlt
szÀmÀra, talÀn az sem ´ncsalÀs, amit egy
nagy kelet-eurÂpai müv¢szett´rt¢n¢sz, Jan
Bia−ostocki ÀllÁtott a kulturÀlis perif¢riÀk
hasznÀrÂl. (Megk¡l´nb´ztette a centrumtÂl
f¡ggû provinciÀt a t´bb centrumtÂl ¢s t´bb
r¢giÂtÂl ´szt´nz¢seket nyerû, f¡ggetlen¡l
vÀlasztÂ perif¢riÀtÂl, amelynek kultÃrÀja au-
tonÂm ¢s eredeti lehet. NyilvÀnvalÂ, hogy
ezek a fogalmak relatÁvak, ¢s a vilÀg¢rintke-
z¢s XX. szÀzadi radikÀlis felgyorsulÀsa is mÂ-
dosÁtja ûket. M¢gsem ¢rdektelen egy olyan,
a kulturÀlis centrumoktÂl tÀvoli vagy t´rt¢-
nelmi okokbÂl tÀvol tartott kis kultÃra, mint
a magyar eset¢ben megk¡l´nb´ztetni a ter-
m¢ketlen provinciÀlisat a term¢keny perife-
riÀlistÂl.)

VÀratlan tovÀbbÀ, hogy egy ÂkorkutatÂ, a
klasszika-archeolÂgiÀval (¢s -filolÂgiÀval) fog-
lalkozÂ tudÂs, az etruszkolÂgia nemzetk´zi
hÁrü szaktekint¢lye teszi fel ezeket a k¢rd¢se-
ket, hiszen a modern ä a reneszÀnsszal kez-

det¢t vevû modern ä müv¢szetfogalom kiala-
kulÀsÀnak elsû ¢vszÀzadai elvÀlaszthatatlanul
´sszefonÂdtak az û tudomÀnyainak keletke-
z¢st´rt¢net¢vel, az antik müv¢szetek huma-
nista recepciÂjÀval, a klasszikus müalkotÀsok
tekint¢ly¢nek megalapozÀsÀval, kanonizÀlÀ-
sukkal. SzilÀgyi szÀmÀra azonban a kutatÀs
elm¢ly¡lts¢ge mellett mindig is alapvetû fon-
tossÀgÃ volt a hagyomÀny aktualitÀsa, a mo-
dern hermeneutikÀnak ez a kulcsfogalma.

ValÂban, a filozÂfiai hermeneutikÀval valÂ
minden tÀrgyi vagy hatÀs´sszef¡gg¢s n¢lk¡l,
k¢rd¢sfeltev¢sei jellegzetesen nem historis-
tÀk, hanem hermeneutikusak. Abban az ¢r-
telemben, ahogyan Gadamer kifejti: àHogy a
hagyomÀny benn¡nket ¢rintû szavÀt meg¢rts¡k, ah-
hoz mindig arra van sz¡ks¢g, hogy a rekonstruÀlt
k¢rd¢st k¢rd¢sess¢g¢nek nyitottsÀgÀba helyezz¡k, te-
hÀt hogy a k¢rd¢s Àtmenjen abba a k¢rd¢sbe, ame-
lyet szÀmunkra a hagyomÀny tesz fel. Ha a Ït´rt¢-
netiÎ k¢rd¢s ´nmagÀ¢rt ker¡l elût¢rbe, akkor ez
mindig azt jelenti, hogy k¢rd¢sk¢nt mÀr nem vetû-
dik fel. A mÀr-nem-¢rt¢s visszamaradt term¢ke, ke-
r¡lû Ãt, melyen megrekedt¡nk. A valÂsÀgos meg¢r-
t¢shez viszont hozzÀtartozik, hogy egy t´rt¢neti mÃlt
fogalmait Ãgy szerezz¡k vissza, hogy ugyanakkor a
mi felfogÀsunkat is tartalmazzÀk.Ê

SzilÀgyi a budapesti Sz¢pmüv¢szeti MÃze-
um ath¢ni fekete mÀzas amphorÀjÀrÂl, mely-
nek figurÀlis ¢s ornamentÀlis dÁszeit a Goe-
the-korban festett¢k, a k´vetkezûket Árja: a
festû àaz antikhamisÁtÀs egyik mestermüv¢t hagy-
ta rÀnk. A Gela-festû archaikus formanyelv¢t a
XVIII. szÀzad v¢gi ä XIX. szÀzad eleji klassziciz-
mus nyelv¢re fordÁtotta le, ahogy ezt leginkÀbb az
arcok vonÀsainak n¢mi egyszerüsÁt¢se, a kompozÁciÂ
tisztasÀgÀt szÀmÀra zavarÂ borostyÀnÀgak elhagyÀ-
sa a k¢pmezûbûl, s mindenekelûtt az eredeti jelenet
fesz¡lts¢g¢nek enyhÁt¢se tanÃsÁtja. De az eredeti
müvekkel szemtûl szemben ¢lt ¢s dolgozott, s jÂval
t´bbet ¢rzett meg ¢s mentett Àt müv¢be az archaikus
¢s kora klasszikus g´r´g müv¢szetbûl, mint a Wedg-
wood mühely¢ben Flaxman, a sªvres-i mühelyben
Lagren¢e irÀnyÁtÀsÀval k¢sz¡lt, az augustusi
klasszicizmust mintÀul vevû, mÀsodklasszicizÀlÂ
Ázl¢sben fogant egykorÃ vÀzÀk. °ppen e mÀsod-
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klasszicizmus falÀnak Àtt´r¢se ¢s m´g´tte a klasz-
szikus g´r´g müv¢szet megpillantÀsa ä bÀrmilyen
szük horizontÃ pillantÀssal is ä volt ennek a kornak
a legnagyobb, ha nem is tudatos vagy ÀltalÀnosan
elterjedt felfedez¢se az antikvitÀsrÂlÊ. (13. o.)

Az antikhamisÁtÀs ¢s az antikvitÀsk¢p ala-
kulÀsa tehÀt szorosan ´sszetartozik. S egy
müfaj, egy irÀnyzat f´lfedez¢se, aktualizÀlÂ-
dÀsa ´sszef¡gg a modern kifejez¢smÂdokkal
valÂ talÀlkozÀsÀval, a t´rt¢neti mÃlt àvissza-
szerz¢s¢velÊ. Egy mÀsik hamisÁtÀsrÂl kimutatja,
hogy mester¡k àazok szÀmÀra dolgozott, akik a
szÀzadv¢g Ãjbarokk-historizÀlÂ-eklektikus Ázl¢s¢nek
szÁnszürûj¢n Àt n¢zt¢k az antik müv¢szetet, azok
szÀmÀra, akiknek Ázl¢se az Art Nouveau ¢s a Ju-
gendstil ´szt´nzûje volt...Ê. (17. o.) A feh¢r ala-
pos attikai vÀzarajzok elsû reneszÀnszÀt ä s
ami ezzel egy¡tt jÀr: utÀnzÀsÀt ¢s hamisÁtÀsÀt
ä Degas ¢s Toulouse-Lautrec rajzmüv¢szet¢-
vel s fest¢szeti linearitÀsÀval hozza ´sszef¡g-
g¢sbe, mÀsodik reneszÀnszÀt pedig az 1920-
as ¢vek v¢g¢nek klasszikus nosztalgiÀival.
àEnnek a reneszÀnsznak az egyik leg¢rdekesebb do-
kumentuma ¢s a feh¢r alapos vÀzarajzok hely¢nek
mintegy kanonikus meghatÀrozÂja a kor m¢rvadÂ
müv¢szi Ázl¢s¢ben Christian Zervos L'ART EN

GRéCE cÁmü k¢palbuma, amelyet 1935-ben, hÀ-
rom ¢vvel nagy Picasso-monogrÀfiÀja elsû k´tet¢-
nek megjelen¢se utÀn adott ki.Ê

A korinthoszi vÀzafest¢szet elsû nagy ha-
misÁtÀsi hullÀmÀt pedig csak az¢rt k´vette
nyolc ¢vtizeddel k¢sûbb a tudomÀnyos lelep-
lez¢s, mert a hamisÁtÀsok megelûzt¢k e mü-
vek müv¢szi ¢rt¢k¢nek (ami a hermeneutika
szÀmÀra azt jelenti: aktualitÀsÀnak, vissza-
szerz¢s¢nek) felismer¢s¢t. Gadamer im¢nt
id¢zett fogalmaival szÂlva historizÀlÂ, mÀr nem
¢rtû gyakorlat volt ez; a t´rt¢neti ¢rt¢k ´nma-
gÀ¢rt jelent meg a hamisÁtvÀnyokban. A XX.
szÀzad harmincas ¢vei viszont fog¢konynak
bizonyultak az ÀllatfrÁzek, ragadozÂk, sz´r-
nyek d¢monizÀlt szimbolikÀjÀra. A hamisÁtÀs
Ãj, immÀr nem historista, hanem hermeneu-
tikus hullÀmÀt indÁtotta el ez, s ugyanakkor
a meg¢rt¢s a hamisÁtÀs irÀnti ¢rz¢kenys¢get
is mozgÂsÁtotta.

A k´vetkezetesen ¢rv¢nyesÁtett n¢zet,
amely a hamisÁtÀst meg¢rt¢snek, a fordÁtÀs
egy nem¢nek tekinti, s m¢ltÀnyolja benne ä
ha megvan ä a technikai, stilÀris ¢s ikonog-
rÀfiai ismeretek magas szintj¢t, valamint a szÂ
m¢ly ¢rtelm¢ben vett aktualitÀst, olyan Ãj

szempontot jelent, amelynek k´vetkezetes ¢r-
v¢nyesÁt¢se idegen volt SzilÀgyi tudomÀnyÀ-
nak elûzû nemzed¢keitûl. A hamisÁtvÀnyok
valûrjei irÀnti ¢rz¢kenys¢g korÀbban inkÀbb
nem szakmab¢liek k´r¢ben, illetve a mÃzeumi
gyakorlatban jelentkezett ä az utÂbbi esetben
talÀn az ´nigazolÀs motÁvumÀval is ´sszef¡g-
g¢sben. Arthur Koestler 1955-ben A SZNOBIZ-

MUS ESZT°TIKçJA cÁmen eg¢sz filippikÀt int¢-
zett azok ellen az eszt¢tikÀn kÁv¡li megfon-
tolÀsok ellen, amelyek alÀszÀllÁtjÀk a leleple-
zett hamisÁtvÀnyok ¢rt¢k¢t. A szÀzadfordulÂ
egyik leghÁresebb hamisÁtvÀnyÀnak, az Ãgy-
nevezett Szaitaphern¢sz-tiarÀnak r¢gis¢g¢tûl
f¡ggetlen becs¢re pedig Apollinaire hÁvta fel
a figyelmet, mik´zben a szakma tombolt vagy
kÀr´rvendett. A londoni Victoria and Albert
Museum 1864-ben Giovanni Bastianininak, a
hÁres hamisÁtÂnak egy leleplezett müv¢t vÀsÀ-
rolta meg, mint a XIX. szÀzadi historista mü-
v¢szet jelentûs alkotÀsÀt. (Ma a mÃzeum ha-
misÁtvÀnygal¢riÀjÀban lÀthatÂ mÀs Bastiani-
ni-müvekkel egy¡tt.) Alceo Dossena Mino da
Fiesol¢nak tulajdonÁtott sÁreml¢k-hamisÁtvÀ-
nyÀrÂl pedig a leleplezûd¢s utÀn 1935-ben
Ágy v¢lekedett a bostoni Museum of Fine Arts
igazgatÂja: àAkÀr hamisÁtvÀny, akÀr nem, a
mü tÃl sz¢p ahhoz..., hogy a pinc¢ben poro-
sodj¢k.Ê

A hamisÁtvÀnyok ezzel szemben a klasszi-
ka-archeolÂgia tudomÀnya szÀmÀra elhÀrÁ-
tandÂ ä ¢s megvetendû ä akadÀlynak tüntek,
amelyek eltorzÁtjÀk az antikvitÀsrÂl valÂ tu-
dÀst. àAhol az eleven tudÀs hiÀnyzik, ott ä ha be-
kopogtat ä gyakran hamupipûkek¢nt utasÁtjÀk ki a
valÂdi antik müvet, amely pompÀs, tiszta tagjait
szer¢ny, t¢pett ´lt´z¢kbe rejti. Helyette gonosz nûv¢-
reit, a modern hamisÁtÀsokat vÀlasztjÀk, kendûz´tt
ÀbrÀzatukkal, kifoltozott test¡kkelÊ ä Árta Adolf
Furtw¤ngler, a nagy klasszikus müv¢szett´r-
t¢n¢sz. Ennek a v¢lem¢nynek is megvan a
maga hermeneutikai igazsÀga: a hamisÁtÀs
gyakran n¢pszerü variÀciÂ, amely nem m¢-
lyÁti el, hanem ¢ppens¢ggel sek¢lyess¢ teszi a
hamisÁtott korszakrÂl vagy müv¢szrûl valÂ
ismereteinket. De a klasszika-archeolÂgusok
(¢s müv¢szett´rt¢n¢szek) Ãjabb nemzed¢kei-
nek szÀmot kellett vetni azzal, hogy a hami-
sÁtÀsokkal egy¡tt kell ¢lni, a tudomÀny fejlû-
d¢s¢ben ¢s az ismeretek gyarapodÀsÀban a
hamisÁtÂk ¢s tanÀcsadÂik is osztoznak, az ¢r-
t¢s irracionÀlis k¢pess¢g¢t pedig, amely Furt-
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w¤ngler szerint kizÀrÂlag a szem birodalmÀ-
hoz tartozik, Ãjra meg Ãjra kijÀtszhatja a ha-
misÁtÂi zsenialitÀs. àLudwig Curtius ä emlÁti
SzilÀgyi ä Ãj stÁluskritikai ¢s ikonogrÀfiai ¢rvek
birtokÀban a szeretve tisztelt mester, Furtw¤ngler
monumentÀlis gemma-monogrÀfiÀjÀnak megjele-
n¢se utÀn f¢l szÀzaddal kimutatta, hogy az egyik
tÀblÀjÀn reprodukÀlt valamennyi darab hamisÁt-
vÀny.Ê (38. o.)

Ha nem t¢vedek, SzilÀgyi JÀnos Gy´rggyel
nagyjÀbÂl egy idûben kezdt¢k levonni e ta-
pasztalat k´vetkeztet¢seit. Sir John Pope-
Hennessy az olasz szobrÀszatrÂl 1980-ban
Árott k´nyv¢nek utolsÂ fejezet¢t p¢ldÀul a re-
neszÀnsz szobrÀszat hamisÁtÀsÀnak szentelte.
Noha magukkal a hamis müalkotÀsokkal
szemben nem ¢rv¢nyesÁti a hermeneutikus
meg¢rt¢st, magÀt a hamisÁtÀs gyakorlatÀt a
quattrocento szobrÀszat roppant XIX. szÀza-
di hatÀsÀval hozza ´sszef¡gg¢sbe, s Ágy az
akad¢mikus ¢s nem akad¢mikus utÀnzÀsok,
k´lcs´nz¢sek mell¢ helyezi a hamisÁtÀsokat.
T¢zise: àa hamisÁtÀs t´rt¢nete az olasz szobrÀszat
t´rt¢net¢nek r¢szeÊ.

E tapasztalatnÀl azonban m¢g fontosabb,
hogy Furtw¤ngler kora Âta a hamisÁtvÀnyok
felismer¢s¢nek tudomÀnyos feladata ´nc¢llÀ
vÀlt. Nemcsak a hamisÁtvÀnyok hermeneuti-
kus meg¢rt¢se hiÀnyzik az eredeti ¢s a hamis
k´z´tti megk¡l´nb´ztet¢s neurotikus formÀi-
ban, hanem e megk¡l´nb´ztet¢s tudomÀ-
nyos gyakorlata ÀltalÀban is historista n¢zû-
ponttal helyettesÁti a müalkotÀsok herme-
neutikus meg¢rt¢s¢t. àögy lÀtszik, hogy a hami-
sÁtvÀnyk¢rd¢sben egy fontos pontjÀn lehet megra-
gadni korunk eurÂpai hagyomÀnyÃ müv¢szeti ä ¢s
aligha csak a müv¢szeti ä kultÃrÀjÀnak polarizÀ-
lÂdÀsÀt. Az egyik oldalon, szÀmszerüleg k¢ts¢gtele-
n¡l a t´bbs¢g oldalÀn, azok Àllnak, akik szÀmÀra
a müv¢szettel ä akÀr a maival, akÀr a r¢gebbi ko-
rok¢val ä valÂ eleven kapcsolatot t´rt¢neti meg¢r-
t¢se vagy legalÀbbis t´rt¢neti elhelyez¢se prÂbÀlja
pÂtolni. Egy mü hozzÀjuk szÂlÂ mondanivalÂjÀt
mindenekelûtt egy t´rt¢neti korba valÂ besorolÀs-
ban, egy k´rnek, iskolÀnak, legfûk¢ppen egy mes-
ternek tulajdonÁtÀsÀban rem¢lik megtalÀlni. SzÀza-
dunk kultÃrÀjÀnak ezen a pÂlusÀn kap ÂriÀsivÀ
nagyÁtott ¢s egyoldalÃan eltorzÁtott k¢pet az Ïeredeti
vagy hamisÁtvÀnyÎ k¢rd¢se: ott, ahol a mütÀrgy ke-
letkez¢seinek adataitÂl vÀrjÀk ä rem¢nytelen¡l ä
annak meg¢rt¢s¢t, minek kellene tetszeni benne.Ê
(40. k. o.)

Mind ez idÀig a meditÀciÂ nem l¢pte Àt az
univerzÀlhermeneutika hatÀrait. A fenti id¢-
zetben ´sszefoglalt kultÃrkritika ä a modern
müv¢szeti kultÃra bÁrÀlata ä n¢mileg ´ssze-
cseng az eszt¢tikai szf¢ra modern elidegene-
d¢s¢nek, az eszt¢tikai megk¡l´nb´ztet¢snek
a gadameri elm¢let¢vel. A müalkotÀs abszt-
rahÀlÂdik, elvonatkoztatjuk eredeti ¢let´sz-
szef¡gg¢seitûl: àa mü elveszÁti hely¢t ¢s a vilÀgot,
amelyhez tartozik, mert az eszt¢tikai tudathoz tar-
tozÂvÀ vÀlikÊ.

A fejteget¢s arra is rÀmutathat, hogy a
hermeneutikus meg¢rt¢s paradigmÀi megfe-
leltethetûk a hamisÁtÀs megÁt¢l¢s¢nek. Hiszen
a àhamisÁtÀs helyett eredetiÊ naiv diktuma an-
nak az eszm¢nynek felel meg, hogy az ere-
deti intenciÂ teljes eg¢sz¢ben rekonstruÀlha-
tÂ, a àhamisÁtvÀny vagy eredetiÊ probl¢mak¢nt
f´lveti az eredeti intenciÂnÀl teljes k´rübb,
àjobbÊ meg¢rt¢s lehetûs¢g¢t, s a àhamisÁtvÀny
¢s egyben eredetiÊ belÀtÀsÀval az ¢rtelmezû
horizontja is tudatosan bel¢p a meg¢rt¢s fo-
lyamatÀba.

Az univerzÀlhermeneutikus ezen a pon-
ton megÀllna. SzilÀgyi azonban egy l¢p¢ssel
tovÀbbl¢p, ¢s mozgÂsÁtja a hermeneutika ne-
gyedik, eretnek paradigmÀjÀt is. Ez eredeti-
leg az ¢rtelmezûi ´nk¢ny teljes szabadsÀgÀt
posztulÀlja ä f¡ggetlen¡l a feltÀrhatÂ vagy
mÀr nem feltÀrhatÂ eredeti ¢rtelem-´sszef¡g-
g¢stûl. A hamisÁtÀsrÂl szÂlÂ ¢rtelmez¢sek so-
rÀba pedig a k´vetkezûk¢ppen illeszkedik be:
àA ÏhamisÁtvÀny helyett eredetiÎ k´vetelm¢ny¢tûl a
ÏhamisÁtvÀny vagy eredetiÎ t´preng¢s¢n Àt a Ïha-
misÁtvÀny ¢s egyben eredetiÎ dialektikÀjÀn is tÃll¢p-
ve Ágy jutunk el a ÏhamisÁtvÀny mint eredetiÎ n¢-
zûpontjÀhoz, amely pillanatnyilag talÀn a legna-
gyobb tÀvlatokat nyÃjtja: egy korban, amelyben
alapjaiban rend¡lt meg a valÂdisÀgba vetett hit ¢s
bizalom, hirtelen f¢nyÀrral vilÀgÁtani be a hamist
¢s valÂdit egybemosÂ homÀlyba, olyan kÁnzÂ ¢s tisz-
tÀzÀst provokÀlÂ, a szem¢lyes l¢t legrejtettebb sz´g-
leteibe is behatolÂ f¢nyess¢ggel, amely elûtt nem le-
het a szemet behunyni. °s enn¢l t´bbet talÀn nem
is tehet a müv¢szet.Ê (47. k. o.)

Ez az ä egy¢bk¢nt a k´nyvet lezÀrÂ ä sz¢p
gondolat r´gt´n nyilvÀnvalÂvÀ teszi, hogy a
szerzû korlÀtozza a negyedik paradigma ¢rv¢-
nyess¢g¢t. Ha ugyanis kiterjeszten¢ a tudo-
mÀnyos vizsgÀlÂdÀsra is, akkor mintegy ¢r-
v¢nytelenÁten¢ eredm¢nyeit, amelyek bÀrmi-
lyen jelentûs fordulatot javasolnak is a hami-
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sÁtott müalkotÀsok szeml¢let¢ben, nem adjÀk
fel az eredeti ¢rtelem-´sszef¡gg¢sek megk´-
zelÁthetûs¢g¢nek perspektÁvÀjÀt ä legyen szÂ
a gelai vÀzafestû archaikus formanyelv¢rûl
vagy a XVIII. szÀzad v¢gi ä XIX. szÀzad eleji
hamisÁtÂ klasszicista formanyelv¢rûl. SzilÀgyi
tÀvol Àll egy feyerabendi tÁpusÃ anarchista
tudomÀnyelm¢lettûl. Az antik müv¢szet mai
kutatÂinak viszonyÀt a hamisÁtÀsokhoz Ágy ha-
tÀrozza meg: àtudnia kell, mi antik ¢s mi nem,
mert k¡l´nben nem ¢rti meg az antik vilÀgot; tud-
nia kell, hogy a modern hamisÁtÀs ¢rt¢ket k¢pvisel,
amely nem abban Àll, hogy az archeolÂgus vagy
¢rtû leleplez¢se r¢v¢n kimutathatja szakmai tudÀsÀt,
hanem abban, hogy az Âkorhoz valÂ viszonyunkat,
az antikvitÀs egy ÃtjÀt mutathatja. Ami azonban
magÀt a kutatÂt illeti, ha tudomÀnya segÁts¢g¢vel
valami l¢nyegeset akar mondani az antik müv¢szet
aktualitÀsÀrÂl, szem¢ly szerint is Ãgy kell szem-
l¢lni ¢s ¢lvezni tudnia az antik müalkotÀsokat,
mintha ma keletkeztek volnaÊ. (J. Gy. SzilÀgyi:
ANTIKENF®LSCHUNG UND ANTIKENREZEPTI-

ON. Acta Antiqua Akademiae Scientiarum Hun-
garicae, T. XXX. fasc. 1ä4. [1988].) Tudo-
mÀnyos tÀrgyÀnak vizsgÀlatÀt û a àhamisÁt-
vÀny ¢s egyben eredetiÊ dialektikus belÀtÀsÀ-
nak alapjÀn v¢gezte el, ¢s a àhamisÁtvÀny mint
eredetiÊ lehetûs¢g¢t a modern müv¢szetnek
tartotta fenn.

A müv¢szet e kiemelt stÀtusa, az, hogy a
müv¢szetben megengedhetû, ami mÀsutt
nem, a klasszikus tudomÀnyok ember¢t meg-
lepûen antiklasszikus müv¢szeti irÀnyzatok
tolerÀlÀsÀra indÁtja. Az a tapasztalat is bÀto-
rÁthatta ebben, hogy a XX. szÀzad elsû fel¢-
nek ¢s az ´tvenes ¢veknek csodÀlatos k¢pzû-
müv¢szeti korszaka, amely oly hÁrhedten zak-
latta a klasszikus ked¢lyt, lezÀrulÀsa utÀn a
szeme lÀttÀra klasszicizÀlÂdott. A k¡l´nbs¢g
azonban ä amelyet Picasso ¢s Duchamp
àhelycser¢jeÊ szimbolizÀlhat, az, hogy a hat-
vanas ¢vektûl az elûbbi klasszicizÀlÂdott, az
utÂbbi ´r´ks¢ge pedig rendkÁv¡li m¢rt¢kben
aktualizÀlÂdott ¢s paradigmatikussÀ vÀlt ä l¢-
nyegbevÀgÂ. àPablo Picasso ¢s Marcel Duchamp
az a k¢t festû, aki talÀn a legnagyobb hatÀssal volt
szÀzadunkra. Az elsû a müveivel; a mÀsodik egy
olyan müvel, amely egyenes tagadÀsa a mü modern
fogalmÀnakÊ ä Árta Octavio Paz (SomlyÂ
Gy´rgy fordÁtÀsa). Az avantgardista mozgal-
mak ¢s a szÀzad nagy mesterei meghatÀrozott
tradÁciÂkat romboltak le, az Ãj müv¢szet ma-

gÀnak a müv¢szetnek ¢s a müalkotÀs fogal-
mÀnak a tradÁciÂjÀt teszi ä legk´vetkezete-
sebb k¢pviselûin¢l nagy filozÂfiai radikaliz-
mussal ä k¢ts¢gess¢. SzilÀgyi vagy nem ¢rz¢-
keli ezt a k¡l´nbs¢get, vagy nem riad vissza
tûle: az environmentalista, az akciÂmüv¢szet,
a fluxus, a koncept, s egyÀltalÀban: az anti-
müv¢szet a müv¢szet Ãjfajta l¢tjogosultsÀga-
k¢nt tünik fel szÀmÀra. Mik´zben e nyitott-
sÀgot bÀmulatra m¢ltÂnak talÀlom, arra is
gondolok, hogy a müalkotÀs irÀnti ÀhÁtat,
amely benne kifejezûdik, maga is klasszikus
´r´ks¢g. Ha abba belet´rûd¡nk is, hogy a
müv¢szet immÀr nem àsz¢pÊ, az¢rt m¢g
àszentÊ marad.

De vajon nem inadekvÀt-e azt a müv¢-
szetfogalmat emerre ÀtszÀrmaztatni? Nem
inadekvÀt-e, noha tiszteletre m¢ltÂ a jelenko-
ri müv¢szetben szinte penzumk¢nt prÂbÀlni
megkeresni ugyanazt a funkciÂt (teszem a
àhirtelen f¢nyÀrral valÂ bevilÀgÁtÀstÊ), amely
a tradÁciÂra jellemzû? Nem f´lt¢telezhetû-e,
hogy az a müv¢szeti kultÃra, amely a müal-
kotÀsokkal valÂ eleven kapcsolatot a t´rt¢neti
meg¢rt¢ssel helyettesÁtette, magÀra az Ãjon-
nan keletkezû müalkotÀsokra is kiterjesztette
hatÀsÀt, s olyan hidegs¢get, szenvtelens¢get,
a sz¢ps¢ggel szembeni k´z´mb´ss¢get, ´n-
magÀra szorÁtkozÂ reflektÀltsÀgot, az ¢rz¢ki-
s¢get redukÀlÂ vagy ¢ppen kizÀrÂ beavatko-
zÀsokat k¢nyszerÁtett szÀmos irÀnyzatra,
amely lehet jelentûs tapasztalat forrÀsa, de
nem a klasszikus eszt¢tikai tapasztalathoz ha-
sonlatos? Nyersen szÂlva ez a müv¢szet az a
müv¢szet-e m¢g? (AZ AVIGNONI KISASSZO-

NYOK klasszicizÀlÂdott, a FONTAINE nem.)
Ezzel a k¢rd¢ssel kapcsolatban egy ¢rde-

kes dokumentum Àll rendelkez¢s¡nkre. Az
emlÁtett Arthur Danto, aki konzervativizmus-
sal igazÀn nem vÀdolhatÂ, ugyanazon a he-
lyen, ahol a modern fest¢szet rendkÁv¡li filo-
zÂfiai kihÁvÀsÀrÂl besz¢l, ezt mondja: à...a nagy
fest¢szet kedvelûje vagyok, ¢s nem ÀllÁthatom, hogy
azt a müv¢szetet, amely filozÂfiÀmat ´szt´n´zte, ha-
sonlÂ intenzitÀssal vagy hasonlÂ mÂdon szeretem,
ahogyan p¢ldÀul a holland mestereket bÀlvÀnyo-
zom. Azt hiszem, eszt¢tikailag az eg¢szet el tudnÀm
adni Giorgione V IHAR-jÀ¢rt.Ê Egy mÀsik helyen
pedig ezt mondja: àA FONTAINE nem felel meg
minden müv¢szetkedvelû Ázl¢s¢nek, ¢s megvallom,
bÀrmennyire csodÀlom is filozÂfiailag, ha nekem
adnÀk, amilyen gyorsan lehet, kicser¢ln¢m t´bb¢-ke-
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v¢sb¢ bÀrmely Chardinre vagy Morandira ä vagy,
tekintve a müv¢szeti piac tÃlzÀsait, egy k´zepes kas-
t¢lyra a Loire v´lgy¢ben.Ê

Ez az egyik legkompetensebb helyrûl ¢r-
kezû vallomÀs a k¢pzûmüv¢szet tekintet¢ben
is felveti a àr¢giÊ ¢s a àmaiÊ müalkotÀsok ek-
vipotencialitÀsÀnak probl¢mÀjÀt. Ez a zen¢ben
r¢gÂta megmutatkozott, s a koncertek prog-
ramjaiban a r¢gi ¢s a modern zene elk¡l´n¡-
l¢s¢vel mintegy int¢zm¢nyes¡lt. Elk¢pzelhe-
tû, hogy a k¢pzûmüv¢szetben az a fajta telÁtett
eszt¢tikai ¢lm¢ny ¢s tapasztalat, amelyet
mindannyian ismer¡nk, a ma sz¡letû müvek-
tûl nem vÀrhatÂ. Az is elk¢pzelhetû, hogy
csak egy-egy nagy szem¢lyis¢gtûl kaphatunk
ilyet, s nem tendenciÀktÂl. Ha Ágy Àll a hely-
zet, akkor szinte megfordÁthatÂ SzilÀgyi JÀ-
nos Gy´rgy sajÀt tudomÀnyÀval szembeÀllÁ-
tott k´vetel¢se ä àÃgy kell szeml¢lni ¢s ¢lvezni
tudni az antik müalkotÀsokat, mintha ma keletkez-
tek volnaÊ. Ennek az optativusnak a Nietz-
sche- ¢s Ker¢nyi-f¢le filolÂgiai hagyomÀny-
ban vilÀgos a funkciÂja: a szÂ sz¢les ¢rtelm¢-
ben vett filolÂgia ne legyen historista, àa tudni
nem ¢rdemes dolgok tudomÀnyaÊ. A müv¢szeti
kultÃra jelenlegi helyzet¢ben azonban el-
mondhatÂ volna: Ãgy kellene szeml¢lni ¢s ¢l-
vezni tudni a ma keletkezett müalkotÀsokat,
ahogyan ma szeml¢lj¡k ¢s ¢lvezz¡k az antik
müalkotÀsokat vagy Giorgione V IHAR-jÀt.

Szeretn¢k egy kicsit enn¢l a mÂdosÁtott
formulÀnÀl idûzni. Hogy a müv¢szetre fog¢-
kony emberek egy jelentûs csoportjÀban l¢-
tezik ilyen vÀgy, azt sajÀt tapasztalatombÂl is,
sz¢lesebb tapasztalatbÂl is nyilvÀnvalÂnak te-
kintem. SzilÀgyi essz¢je is bizonyÁt¢k erre,
mert azt ugyan k¢szs¢ggel elfogadom, hogy
az û eszt¢tikai befogadÀsÀt a korinthoszi Àl-
latfrÁzek eset¢ben m¢lyen befolyÀsolta Picas-
so ä aki maga is a mÃlt egy nagy müv¢sz¢v¢
vÀlt ä, de azt mÀr ä tisztelettel ä k´tve hiszem,
hogy àAllan Kaprow j¢gtÀblÀkbÂl emelt, elolvadÂ
¢pÁtm¢nyei, a n¢met Wolf Vostell politikai allegÂri-
Ànak szÀnt akciÂmüve egy autÂ ¢s egy villamos
´ssze¡tk´ztet¢s¢vel vagy Tinguely hÁres ´npusztÁtÂ
g¢pe, az ºDV¹ZLET NEW YORKNAKÊ (47. o.)
befogadÀsi modellt kÁnÀlhatott szÀmÀra az an-
tik müalkotÀsok szeml¢let¢ben ¢s ¢lvezet¢-
ben. NyilvÀn megfordÁtva: arrÂl akarja meg-
gyûzni olvasÂit, hogy a müv¢szet fogalmÀnak
akÀr sz¢lsûs¢gesen radikÀlis reformjai a mü-
v¢szet l¢nyeg¢t nem vÀltoztatjÀk meg.

De valÂban Ágy van-e? ögy tünik szÀmom-
ra, hogy ennek ellentmond egy fontos kul-
tÃrszociolÂgiai t¢ny. Az, hogy egy¡tt ¢l¡nk a
mÃlt müv¢szet¢vel, kultÃrÀnknak egyszerü-
en nagyobb r¢sz¢t t´lti be, mint a ma kelet-
kezû müv¢szet, ¢s ä Danto szavaival ä mÀs in-
tenzitÀssal ¢s mÀs mÂdon szeretj¡k az elûbbit,
mint az utÂbbit. MagÀtÂl ¢rtetûdû, hogy a
mÃlt müalkotÀsainak befogadÀsa is modern
befogadÀs, olyannyira, hogy a kultÃrkritika
egy erûs ÀgÀnak ä amelyhez Gadamer is tar-
tozik ä egyik legfûbb p¢ldÀja a r¢gi müvek
funkciÂveszt¢se, az ¢letbûl valÂ kiszakÁtottsÀ-
ga, muzealizÀlÂdÀsa. Amikor p¢ldÀul Edgar
Wind szembeÀllÁtja egymÀssal az anarchikus,
szent f¢lelmet (a platÂni theiosz phoboszt) ¢b-
resztû, tartalmilag telÁtett, l¢t¡nkkel k´zvet-
len kapcsolatban ÀllÂ müv¢szeti vilÀgot a do-
mesztikÀlt, alternatÁv formÀk jÀt¢kÀvÀ vÀlÂ,
l¢t¡nk alapk¢rd¢seinek k¡lter¡let¢re szorult
müv¢szeti vilÀggal, akkor az utÂbbiba ¢pp-
Ãgy bele¢rti a modern müv¢szeti gyakorlatot,
mint a r¢gi müalkotÀsok modern ä t´meges,
fel¡letes ä recepciÂjÀt. Ezenk´zben a roman-
tikus kultÃrkritikusokkal ellent¢tben nem fe-
lejti el, hogy az a t´bb mint szÀz¢ves (s ere-
det¢t a reneszÀnszig visszavezethetû) folya-
mat, amely az ¢rz¢kenys¢g Ãj ter¡leteit tÀrta
fel, elszakÁtvÀn a müv¢szeteket a befogadÂk
mindennapi vilÀgÀtÂl, hatalmas müv¢szi erû-
feszÁt¢sek ¢s teljesÁtm¢nyek eredm¢nye. S
ami a r¢gi, a mÃzeumban ÀtfunkcionÀlt mü-
alkotÀsokat illeti, Ãgy lÀtszik, Wind ¢s mÀs
¢les szemü kritikusok minden jogos aggÀlya,
a turista-mü¢lvezû minden karikÁrozÀsa elle-
n¢re azok nem veszÁtett¢k el àm¢regfogu-
katÊ: vagy legalÀbbis nyitva Àllnak arra, hogy
az ¢rzelmileg elk´telezett jelent¢stulajdonÁtÀs
olyan roppant energiÀit mozgÂsÁtsÀk a szem-
l¢lûben, amelyre kortÀrsi müalkotÀsok ma
ritkÀn k¢pesek.

Ennek nem csak az a term¢szetes rostÀlÀs
¢s kivÀlasztÀs az oka, amely a telû idû mun-
kÀja. Szerepet jÀtszik benne az a jelent¢st´bblet,
amelyet a r¢gi müalkotÀsok ¢s tÀrgyak a mo-
dernitÀsban ¢ppen sajÀt vilÀguk, eredeti ¢let-
´sszef¡gg¢s¡k, a t´rt¢nelmi ¢letbe valÂ be-
ÀgyazottsÀguk, funkciÂjuk elveszt¢s¢nek kÀr-
pÂtlÀsak¢nt nyernek. Ez a jelent¢st´bblet k¡-
l´nb´zû hagyomÀnyok, t´rt¢nelmek, emberi
sorsok revitalizÀlhatÂ eml¢ke. A müv¢szet ko-
rÀntsem csak az a f¢lelmetes, d¢monikus, a
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biztonsÀgi zÂnÀkat ker¡lû anarchikus k¢p-
zûdm¢ny, aminek Wind a nagy müalkotÀst
lÀtta. De a szÂrakoztatÂ, dÁszÁtû, illusztrÀlÂ,
mes¢lû, utÀnzÂ c¢lÃ müalkotÀst vagy akÀr
egy gonddal megformÀlt valahai hasznÀlati
eszk´zt is k¡l´n´s patetikus vagy gyeng¢d je-
lentûs¢ggel ruhÀz fel az eml¢kez¢s. Ahogy
egy, a k¢pzûmüv¢szetre kivÀlt ¢rz¢keny ma-
gyar k´ltû, CsanÀdi Imre Árta (Berry herceg
hÂrÀsk´nyv¢nek egyik miniatÃrÀjÀrÂl), maga
is alÀzatos-gondosan k´vetve a k¢pÁrÀst: àrÀ-
rÀr¢vedj¡nk hajdani, alÀzatosan gondos mesterek-
re, / nem fogyÂ Àlm¢lkodÀssal akik cs¡ggtek a sem-
mis¢geken, // fodor f¡st´n, behavazott falucskÀn, /
kopasz fÀk ezer ÀgÀn-bogÀn, // szem¢tre szorult
varjakon, / akolba zsÃfolt, fÀzÂs juhokon, // kan-
dallÂnÀl fütûzû / kecses leÀnyasszonyokon, // ¢s pin-
gÀlgattÀk komolyan, / hogy f´nn, aprÂ hÁvsÀgoknak
f´l´tte // hajt-hajt a koronÀs N¢vtelen, / ¢gi jelek
¢s forgÂ csillagok k´z´ttÊ (CSILLAGFORGñ, 1965).

A szenvtelens¢g ugyanakkor a kortÀrs
k¢pzûmüv¢szeti alkotÀsok befogadÀsÀnak f´-
l´tte gyakori velejÀrÂja. SzÀmos irÀnyzatnak
¢s müv¢sznek intenciÂja is ez, de ahol mÀs
vagy ellent¢tes intenciÂt sejt¡nk, ott a müv¢-
szi eredetis¢g intellektuÀlis ´nk¢nye, a müv¢-
szi k´znyelv hiÀnyÀbÂl k´vetkezû bizonyta-
lansÀg (az egyes müvek ´nÀllÂ ä nem mind-
jÀrt az eg¢sz addigi ¢letmüvet beszÀmÁtÂ ¢s a
kontextust rekonstruÀlÂ ä ¢rtelmez¢s¢ben ¢s
megÁt¢l¢s¢ben) vagy a formalehetûs¢gek ki-
mer¡l¢si t¡netei id¢zhetik elû ezt a recepciÂt.
Ritka az a r¢gi mesterekhez hasonlÂ intenzi-
tÀsÃ hatÀs, amelyet e sorok ÁrÂjÀbÂl legutol-
jÀra Francis Bacon, hazai terepen pedig Jo-
vÀnovics Gy´rgy ¢s VÀli Dezsû müv¢szete vÀl-
tott ki. Ezt konzervatÁv epigonok nem id¢z-
hetik elû, nem besz¢lve arrÂl, hogy a konzer-
vatÁv epigonok ma posztmodern kontextusba
helyezhetûk ä esetleg ¢ppen a hamis mint
eredeti formulÀjÀval.

Term¢szetesen f´lvethetû, hogy nem a
k¢pzûmüv¢szet hatalmas e szÀzadi teljesÁtm¢-
nyei utÀni kifÀradÀsrÂl van szÂ (amely egy¢b-
k¢nt nem ritka e müv¢szet t´rt¢net¢ben), ha-
nem Ãj ä p¢ldÀul a post-histoire perspektÁvÀjÀ-
ba ÀllÁtott ä l¢tmÂdjÀrÂl, amelyet eddigi mü-
v¢szetfogalmainkkal s kivÀlt a klasszikussal
nem tudunk megk´zelÁteni. Ezt azonban itt
nem kell m¢rlegeln¡nk. A fenti vÀzlat c¢lja
kizÀrÂlag annak eld´nt¢se, hogy a àhamisÁt-
vÀny mint eredetiÊ n¢zûpontja valÂban szol-

gÀl-e azokkal a tÀvlatokkal, amelyeket SzilÀ-
gyi JÀnos Gy´rgy tulajdonÁtott neki.

K¢ts¢gtelen, hogy az 1970-es ¢vek mÀso-
dik fel¢bûl szÀrmazÂ sejt¢sek r¢szben tÀmasz-
kodtak azokra a tapasztalatokra, amelyeket a
hatvanas ¢vek elej¢tûl mindenekelûtt a mul-
tiple n¢ven ´sszefoghatÂ, az eredetis¢get re-
lativizÀlÂ, illetve megsemmisÁtû müv¢szi t´-
rekv¢sek halmoztak fel, r¢szben pedig igazol-
ta ûket az idû, amennyiben a hamisÁtvÀny, a
mÀsolat ¢s az id¢zet mint eredeti, a posztmo-
dern müv¢szet egyik vezetû paradigmÀja lett.
çm ¢ppen stÁlussÀ ¢s modell¢ vÀlva elveszÁ-
tette azokat az energiÀit, amelyeket SzilÀgyi
vÀrt tûle. S ez a fejlem¢ny ä bÀrmilyen furcsa
ä az û okfejt¢s¢bûl is kik´vetkeztethetû. Mert
az igaz ugyan, hogy a hagyomÀnyos müv¢-
szetfogalmak jelentûs provokÀciÂi felhÁvhat-
tÀk a figyelmet arra, hogy a kultÃra hatÀrvo-
nalai nem az eredeti ¢s igazi, illetve hamis ¢s
nem igazi k´z´tt hÃzÂdnak. Az eredeti lehet
nem igazi (Àlmüv¢szet, giccs stb.). àA r¢gi mes-
terek k¢p¢rûl ÀhÁtattal k¢sz¡lt mÀsolatokÊ (45. o.)
lehetnek igaziak. Az eredeti lehet hamisÁtha-
tatlan, mert utÀnzÀsa maga is eredeti. A ha-
misÁtÀs is lehet eredeti, p¢ldÀul mint ironikus
mÀsolat vagy mint olyan r¢gi hamisÁtÀs,
amely ¢pp a k¡l´nbs¢gek feltÀrulÀsa Àltal
´nÀllÂsul. Mindezek a p¢ldÀk a müv¢szi pra-
xisra utalnak. K¢rd¢s: lehet-e a hamis igazi?
VÀlaszom: gesztusk¢nt igen, berendezkedett
müv¢szi praxisk¢nt nem.

àA hamisÁtÀs az antimüv¢szet egyik klasszikus
lehetûs¢ge ä mi¢rt ne lehetne megragadni mint ki-
fejez¢si formÀt ¢ppen annak a demonstrÀlÀsÀra,
hogy sz¡ntelen¡l hamisÁtott vilÀgban ¢l¡nkÊ ä teszi
fel a k¢rd¢st SzilÀgyi. (47. o.) Egy kritikai tar-
talom ilyen tÃlzÂ ÀltalÀnossÀga, a valÂsÀgot
mintegy t¡kr´zni kÁvÀnÂ term¢szete azzal a
vesz¢llyel jÀr, hogy Àtcsap affirmatÁv ellent¢-
t¢be. Andy Warhol müveiben ä egy szokÀsos
¢rtelmez¢s szerint ä a hamis vÀlik igazzÀ, a
müv¢sz kisajÀtÁtja a kultÃrafogyasztÀs iparÀ-
nak szeml¢let¢t ¢s technikÀjÀt, hogy de-
monstrÀlja a hamisÁtott vilÀgot. Nem lÀtok
azonban semmilyen k¢nyszerÁtû argumentu-
mot egy ellenkezû s ¢ppennyire jÂ ¢rtelme-
z¢ssel szemben, amely szerint elsajÀtÁtotta e
szeml¢letet, ¢s az egyik leghatÀsosabb kiter-
jesztûj¢v¢ vÀlt, amennyiben a t´megkultÃra
r¢sz¢v¢ ¢s Àruf¢tiss¢ vÀltoztatta a kortÀrsi ma-
gasmüv¢szetet.

Figyelû ã 409



A hamisÁtÀsrÂl pedig ´nmagÀban nem tud-
juk leolvasni, hogy a hamisÁtott vilÀg bÁrÀlÂja
vagy fenntartÂja. Egy filozÂfiailag m¢ly ¢rtel-
mü drÀmai gesztusban az elûbbit sejthetj¡k,
e gesztus ism¢telt megism¢tl¢s¢ben, hamisÁtÀ-
sÀban, irÀnyzattÀ etablÁrozÂdÀsÀban az utÂb-
bit. Elaine Sturtevant a hatvanas ¢vekben ¢s
a hetvenes ¢vek elej¢n pop-art-müv¢szek
müveit, Beuys-installÀciÂkat mÀsolt, 1973-
ban megalkotta DUCHAMP FONTAINE-JE cÁmü
müv¢t (az elveszett eredeti nyomÀn maga
Duchamp 1964-ben bocsÀtott ki Ãj mÀsola-
tot). Sturtevant kÁs¢rlete ekkoriban m¢g nem
tartozott a àletelepedettÊ, elfogadott t´rekv¢-
sek k´z¢, ¢s a pol¢mia hatÀsÀra abbahagyta.
Tizenk¢t ¢v mÃltÀn, 1985-ben azonban foly-
tatta, s egyszeriben az idûk´zben megszilÀr-
dult, kiÀllÁtÀssal jelentkezû Appropriation Art
elûfutÀrÀvÀ vÀlt. àAz ÏAppropriation ArtÎ-ot ä
Árja J´rg Huber ä a konceptmüv¢szet utÂdjÀnak
kell tekinten¡nk: a müalkotÀsjelleg az eszm¢ben ¢s
az eljÀrÀsban valÂsul meg, [Mike] Bidlo eset¢ben
az imitatÁv mÀsolatban. [1988-ban a New York-i
Castelli Gal¢riÀban nyolcvan Picasso-mÀsola-
tot ÀllÁtott ki a sajÀt szignÂjÀval.] Az eredm¢ny
immanens ¢s ´nmagÀban jelent¢s n¢lk¡li. Az ere-
detit ¢s a mÀsolatot egyenrangÃnak kezelik, k´l-
cs´n´s viszonyuk tetszûleges. Bidlo ÏPicasso nyo-
mÀnÎ fest ¢s ÏBidloÎ-k¢nt szignÀlja. Lichtenstein-
rûl mondjÀk, hogy û Ïegy ,Lichtenstein nyomÀn

,
Î

k¢sz¡lt BidlÂt maga mÀsolt le, ¢s ezt a cÁmet ad-
ta neki: ,Bidlo nyomÀn

,
Î.Ê Mell¢kesen szÂlva

Lichtenstein e gesztusa megint csak olyasva-
lami, ami a szellemes ´tlettel inkÀbb bÁrÀlÂja,
mint fenntartÂja a berendezkedett àhamisÁ-
tÂÊ-mÀsolÂ irÀnyzatnak.

Mert ezekben a megk¡l´nb´ztethetetlens¢gre
t´rekvû, àt´k¢letesÊ mÀsolatokban/hamisÁtvÀ-
nyokban nem folytatÂdik, hanem felf¡ggesz-
tûdik vagy legalÀbbis szÀnd¢k szerint felf¡g-
gesztûdik a hermeneutikus pÀrbesz¢d az ere-
detivel. Amelynek ma is vannak kivÀlÂ mü-
velûi. Ehelyett a f´lcser¢lhetûs¢g elv¢t ajÀnljÀk.
Term¢szetesen ezt is lehet a modern kultÃra
kritikÀjak¢nt felfogni. P¢ldÀul David Carrier
amerikai müv¢szeti ÁrÂ szerint Ágy: àMilyen
ironikus, hogy mik´zben majdnem senkit sem sokkol
az OLYMPIA szexualitÀsa, Caravaggio JUDIT °S

HOLOFERNESZ-¢nek erûszaka vagy akÀr a VAR-

JAK A BöZAMEZý F¹L¹TT drÀmÀja, mindenkit
sokkolna az a f´lfedez¢s, hogy a mÃzeumlÀtogatÂk
nem az eredeti Manet-t, CaravaggiÂt ¢s Van Go-

ghot lÀttÀk, hanem egy megk´zelÁtûen t´k¢letes mÀ-
solatot. R¢gebbi nemzed¢kek felfogtÀk e k¢pek tar-
talmÀt ä szÀmunkra csak müalkotÀsok. ZavarÂ,
nyugtalanÁtÂ volna megtudni, hogy ezt a hÀrom k¢-
pet vizuÀlisan megk¡l´nb´ztethetetlen mÀsolatokkal
cser¢lt¢k ki.Ê S ennek a zavarÀsnak, nyugtala-
nÁtÀsnak a müv¢szeti formÀja ä àdisturbatory
artÊ ä lenne a hamisÁtÀs. A k¢rd¢s azonban
megint f´ltehetû: milyen ¢rvek szÂlnak amel-
lett, hogy e zavar visszavezeti majd a befoga-
dÂt a jelent¢sgazdag hatÀshoz, s nem fenn-
tartja a jelenlegi Àllapotot, vagy ¢ppen ä a
müv¢szet t´rt¢nelmi fogalmÀt alÀÀsÂ mÂdon
ä meggyûzi a befogadÂt a tetsz¢s szerinti f´l-
cser¢lhetûs¢g jogosultsÀgÀrÂl? A neurotikus
vagy ¡res, ´nc¢lÃ eredetis¢ghajszolÀs kom-
penzÀlÂ term¢szet¢nek felismer¢se ugyanis ä
legalÀbbis a t´rt¢nelmi müalkotÀsok vonat-
kozÀsÀban ä nem vezethet az eredetis¢g fo-
galmÀnak ¢s ¢rt¢k¢nek f´ladÀsÀhoz.

SzilÀgyi JÀnos Gy´rgy nagyszerü k´nyv¢-
nek kritikai vizsgÀlata v¢lem¢nyem szerint
ahhoz a k´vetkeztet¢shez vezetett, hogy a
legmodernebb k¢pzûmüv¢szet bizonyos rep-
rezentatÁv t´rekv¢sei ¢s a folyamatos hagyo-
mÀnyÃ klasszikus eurÂpai müv¢szetfogalom
k´z´tti szakad¢k nem hidalhatÂ Àt. Vagy ä bÁz-
va a hagyomÀny minden reformon kereszt¡l
valÂ fenntarthatÂsÀgÀban ä bÁrÀlÂ szemponto-
kat ¢rv¢nyesÁt¡nk a hamisÁtÀs mint eredeti
paradigmÀjÀval szemben. Vagy ä bÁzva e pa-
radigma teherbÁrÂ k¢pess¢g¢ben ä radikÀli-
san Àt¢rt¢kelj¡k az eg¢sz hagyomÀnyt, erede-
ti ¢rtelem-´sszef¡gg¢seire valÂ tekintet n¢l-
k¡l.

Vagy ä ha nem bÁzunk egy Ãj, egys¢ges,
univerzÀlis müv¢szetfogalom l¢trehozhatÂsÀ-
gÀban ä tudomÀsul vessz¡k, hogy k¡l´nb´zû
müv¢szetfogalmak ¢s paradigmÀk k¡l´nb´zû
t´rt¢netekk¢nt egymÀs mellett ¢lnek a modern
kultÃrÀban. Vannak hosszabb ¢letü ¢s van-
nak kurtÀbb t´rt¢netek, vannak szereplûk,
akikre t´bb t´rt¢net is jogot tart, s vannak,
akik t¢nylegesen is t´bb t´rt¢net r¢sztvevûi.
A t´rt¢netek nem f¡ggetlenek egymÀstÂl, vi-
tatkozhatnak, sût harcolhatnak is egymÀssal.
Vannak t´rt¢netek, amelyek t´bb t´rt¢nett¢
osztÂdnak, s vannak, amelyek mÀsokat beke-
beleznek. Ez nem a posztmodern prestabili-
zÀlt harmÂniÀja, amely nem ismeri a vitÀt, ¢s
ez¢rt nem ismeri a megegyez¢st. (Azaz ä az
is egy a t´rt¢netek k´z´tt.) Nagyon sok min-
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den t´rt¢nhet a t´rt¢netekben ¢s a t´rt¢-
netek k´z´tt, csak annak l¢tsz¡ks¢gszerüs¢-
ge eny¢szik el e felfogÀsban, hogy az egyes
t´rt¢neteknek egyes¡lni¡k kell egyetlen nagy-
ban, a Lyotard Àltal joggal bÁrÀlt nagy elbe-
sz¢l¢sben.

RadnÂti SÀndor

 NE A K°PED SZIDD, 
HA A TºKR¹D FERDE

MadÀrzsok¢. Tandori Dezsû verseit mondja
Hungaroton Classic Kft., 1994

A Nagyi csodÀs velencei t¡kr¢nek ormÂtlan
arisztokratikussÀgÀbÂl, Ãri gûgj¢bûl visszav¢-
ve ÀllÁtanÀm, hogy mind, ami t¡k´r, ferde,
g´rbe vagy t´redezetten kaleidoszkopikus,
ÀllÁt valamit, ha nem t¡kr´zi is oly ¢lesen, ri-
asztÂan vagy megbocsÀtÀst kicsikarva a Nagyi
serkenû szakÀllkÀjÀt, derüs vonalkÀit, met-
szûen kem¢ny bajszÀt.

A Nagyi. B¡szke asszony. SzÀmÀra mindig
csak egy Ãt elfogadhatÂ. A fekete fekete, hat-
kor kelni, a reggel sosem maradhat el. így
kell jÀrni, Ágy kell gondolni, Ágy kell gondol-
kozni. Nem m¢lÀzik, nem reszket meg a
hangja, nem mÀllik szertesz¢t a mondata.

Sz´vegszakaszokat elmondani, kinyilat-
koztatni, sz´vegszomsz¢daik mellûl kiemelni,
ez a vÀllalkozÀs mÀr ´nmagÀban nagyis.
Ezernyi belsû hang zsongÀsÀt ÀllÁtja meg, ol-
vasÂk sajÀt hangsÃlyait helyezi Àt, megÀllÁt,
kimerevÁt, drasztikusan ÀtalakÁt. Nincs eg¢r-
Ãt, nincs lebegtet¢s, nincs t´bb¢ az ¢n olva-
satÀnak ezernyi kalandja.

Itt nyugszik egy kazetta, szÀmunkra im-
mÀr megk´vesedve szÀmtalan sz´vegszelet.
írÂja, elmondÂja, szÁn¢sze, karmestere, elsû
hegedüse lezÀrta, megÁt¢lte, v¢gigjÀtszotta.
Ezennel megmagyarÀzta? T́ bb-e vagy keve-
sebb Ágy? MegmagyarÀzhatta, vagy leÁrva
mÀr nem lett volna hozzÀ t´bb¢ k´z¢?

Vegy¡k azt, mikor a k´ltû, sz¡lûatya ¢s le-
jegyzû rezignÀltan felmond, mint p¢ldÀul a
KOAN I. eset¢ben. Vagy azt, mikor unottan,
olyan legy¡nk mÀr tÃl rajta mondÀssal el-

mond, mint a TRADONI VISSZAGONDOL-nÀl.
Vagy vegy¡k az egyre fellelkes¡lû T. D.-t hall-
gatvÀn az L. Z. A. 3. hangjÀt¢kÀt. Vagy less¡k
a na-most-mÀr-tudod-fiam leck¢t a 11. T¹RE-

D°K kapcsÀn. AkÀr szomorÃak is lehet¡nk,
hogy, na lÀm, helyretettek, akÀr vidÀmak is,
hogy m¢gis milyen finoman, lÀgyan lettek
szÂra bÁrva ezek a szÂtlan-mogorva versmi-
csodÀk.

Van, amit felsÂhajt (TALIZMçN), van, amit
Àt¢l (A VíVñTEREM), van, amelyiknek szÁn¢sze
(NEM AZ°, AKI FUT). N¢hol kiemel, a sz´veget
sajÀt t¡kre el¢ ÀllÁtja, magÀba futtatja, à¢s v¢ge
vanÊ (ARANY K¹Z°P). Hol ¢rtelmez (MçR...),
hol felstilizÀl (àLONDONI MINDENSZENTEKÊ).
AztÀn megt´rt¢nik, hogy egyszerüen ÀtÁrja
vers¢t, nem csupÀn mÀs dallammal jÀtssza, a
sz´vegtestet is ÀtformÀzza (àA NYíLT °G EZºST

VITORLçSAIÊ).
Joga van. K¡l´nben se Ãgy mondja, mint-

ha ez volna az egy ¢rv¢nyes olvasat. Az û ver-
se. ý Árta. T¢nyleg van joga? Csak Ãgy bele-
piszkÀlhat abba, amit mÀr eg¢szen mÀsho-
gyan szoktunk meg? Az a vesszû egyÀltalÀn
nem oda kell. Ott az nem azt jelenti. Az UT-

RILLñ-s versben m¢rt nyafog? Nem is nyafog,
szük´l. Pilinszkyt id¢z? àf´ld ¢s ¢g k´z´ttÊ? Di-
rekt vagy v¢letlen¡l? MestercitÀlÀs? Eml¢k?
AlÀzat?

M¢rt ¢pp ezeket a verseket vÀlasztotta? JÀ-
t¢kot ¢s halÀlt id¢z? MegkÁs¢rli a lehetetlent
n¢masÀg ¢s n¢masÀg felmondÀsÀval (KOAN

III.)? Elhullt, vÀltott lovakat szed ´ssze? A
nyakÀra? Megteszi ¢rt¡k m¢g egyszer az
utat? Visszafel¢? HiÀba? (HOMMAGE.)

Akkor àaz ¢rtelmezhet¢s / csak müvi m¢rv-
adÂÊ. T¡kr´m ferde. MegbÀntva amiatt, hogy
elszedt¢k a versek magam alkotta hang¢lm¢-
nyeit. Kaptam helyette egy k¡lsû hangot, be-
nyomom, jÀtszÂgomb, el¢g sz¢p hang, fÀtyo-
los, t´r¢keny, jÀt¢kos.

(k´zjÀt¢k) ä (n¢hÀny megjegyz¢s egy Tan-
dori-kritikÀrÂl) ä (hogy j´n ez ide) ä azon-
k¢pp (jaj nek¡nk, Virginia Woolf), ¢s most
nem szeretn¢k hivatkozni a kritikÀra, amire
hivatkozom. Csak jelezn¢m, jelzett sz´veg
mintha azt k¢rn¢ szÀmon a medv¢n, m¢rt
nem kerek, a kakukkfün, m¢rt nem mond
vicceket, a biciklin, m¢rt nem keserü. M¢rt Ár
rosszat, aki jÂt is tud Árni, m¢rt Ár hosszan, ha
r´viden is lehet. M¢rt csomagolja be, m¢rt az
adÂfizetû polgÀrok p¢nz¢n, m¢rt a kritikusok
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keserves kenyer¢t keskenyÁtve (mennyi lap!).
Nem ironizÀln¢k, de szerzû nyilvÀn semmit
nem csomagol, àbaszhatn¢k!Ê, k´zli az utcÀn
egy neki tetszû h´lggyel, Ágy nyÁlt, Ágy is he-
lyes, s ha valakire rÀbiccent: àJÂ napot!Ê, az-
zal a legteljesebb jÂkÁvÀnsÀgait k´z´lte. S ha
tovÀbb szûn¢m kritikÀja szÀlait (ami mellesleg
mint ÁrÀs ¢s szellemess¢g nagyon is tetsze-
tûs), akkor ugye mire elolvastuk, el kell hogy
´nts´n minket az a magassÀgos kognitÁv
disszonancia (i. m.), rÀ kell j´jj¡nk, hogy ne-
vezett kritikusnak teljess¢ggel igaza volt (k¡-
l´nben mi a fen¢¢rt rÀgtuk Àt rajta magun-
kat), ¢s lÀss csodÀt, akkortÂl Tandorit t´bb¢
nem, csak nevezett kritikus ÁrÀsait fognÀnk
olvasni. Csak nem rÀgunk v¢gig egy ledoron-
golÂ ÁrÀst, csak Ãgy per idûmÃlatÀs?!

Ennyit a t¡kr´krûl, ferd¢krûl ¢s nem fer-
d¢krûl. Ennyit a mÀs kritikÀjÀn valÂ duzzo-
gÀsrÂl. Ennyit egy kazetta vÀllalkozÀsÀrÂl,
mely valamicsk¢t elszedett egy illÃziÂbÂl, de
hozzÀadta egy rokonszenvesen szomorkÀs
hang ¢rtelmezû olvasatÀt. BÀr: àMinden meg-
k´zelÁt¢s mÀr / ´nmagÀtÂl t¡n¢keny; m¢rt¢k, / me-
lyet mindig sajÀt / vÀltozÀsa teremt meg; oly sÁp, /
mely csak sajÀt hangjÀra szÂl ä Ê (T¹RED°K HAM-

LETNEK.)
Ez jutott eszembe. Meg a Nagyi t¡kre.

Meg m¢g egy. A vÀrosmajori uszodÀban ta-
lÀlhatÂ. ögy egy falnyi. A tetej¢n egy felirat-
tal: °RT°KMEGýRZý. BÀrki megn¢zheti.
MagÀt ¢s benne.

Ambrus Judit

  VçRKONYI NçNDOR:  
AZ ELVESZETT PARADICSOM

Sz¢phalom, 1994. 757 oldal, 1400 Ft

VÀrkonyi NÀndor posztumusz müve az em-
berr¢ vÀlÀs folyamatÀt ÀbrÀzolja a maga k¡-
l´n´s szempontjÀbÂl. A mü tÁz fejezetbûl Àll.
Az elsû k¢t fejezet (A MAJOM-MíTOSZ ¢s AZ EM-

BER-MíTOSZ) a darwinizmus kritikÀjÀt tartal-
mazza, mintegy megtisztÁtva a terepet a szer-
zû szÀmÀra voltak¢ppeni szÀnd¢ka megvalÂ-
sÁtÀsÀhoz. VÀrkonyi ugyanis azt a r¢gi, a bün-

bees¢s elûtti embert kÁvÀnja bemutatni, aki
otthon volt az °denben (III. fejezet ADAM

KADMON; IV. fejezet A R°GI EMBER °S A R°GI

ISTEN), majd kozmikus bünt k´vetv¢n el, ki-
üzetett onnan (V. fejezet AZ ELVESZETT PARA-

DICSOM). çm az ember az °denen kÁv¡li ¢le-
t¢ben is mindig az ¢deni rend szimbolikus
reprodukÀlÀsÀra t´rekedett (VI. fejezet A
MçNDALA SZIMBñLUM). Ezt t´rt¢nelme kezde-
t¢n eredendûen k¢tnemü l¢nye nûi fel¢nek
segÁts¢g¢vel ¢rte el (VII. fejezet A NAGY

ANYA), majd k¢sûbb f¢rfiÃi tulajdonsÀgai ke-
r¡ltek elût¢rbe (VIII. fejezet ISTENFIAK, CSIL-

LAGOK, KIRçLYOK). A t´rt¢nelmi folyamat
eredm¢nyek¢nt l¢trej´tt tÀrsadalmi beren-
dezked¢s racionÀlis felszÁne alatt mindv¢gig
jelen volt az ¢deni ûs¢lm¢ny titkos tudÀsa
(IX. fejezet A MISZT°RIUM), amely a nyugati
ember t´rt¢nelme sorÀn a GnÂzisban lobbant
utolsÂt (X. fejezet A GNñZIS).

Az a t´rt¢neti-metafizikai pont, amelyrûl a
szerzû sz¢ttekint anyagÀn, halvÀny Ág¢retet,
de k¢ts¢gtelen Ág¢retet hordoz arra vonatko-
zÂan, hogy a term¢szettudomÀnyoktÂl elfor-
dulÂban l¢vû ember visszatalÀlhat a r¢gi
szeml¢lethez, kivÀlt az¢rt is, mert à[a] mÁtoszok
¢s a csillagvilÀg mai tudÂsai azt mondjÀk, hogy is-
m¢t egy nagy vilÀgkorszak v¢ge fel¢ k´zeled¡nk, ki-
fel¢ megy¡nk a Halak csillagk¢p¢bûl, ¢s Àtl¢p¡nk
a VÁz´ntû hatalmÀba. Az Ãj korban Ãj ember fog
sz¡letni, s az Ãj ember mÀsk¢pp fogja lÀtni a vilÀ-
got. K¢sû unokÀink eld´nthetik majd, igazuk volt-e
a mai tudÂsoknak ¢s hÁvûknek, amikor Ãgy lÀttÀk
¢s rem¢lt¢k, hogy az ember visszat¢r minden nagy
harmÂnia forrÀsÀhoz, a term¢szethez, ¢s Ãjra f´l¢b-
reszti magÀban a vilÀgharmÂnia Àt¢lûj¢t, a lelketÊ.
(669. o.)

*

VÀrkonyi NÀndor (1896ä1975) az irodalmi
k´ztudatban a SZIRIAT OSZLOPAI (1940; 1972)
szerzûjek¢nt van jelen. Pedig szellemi f´lk¢-
sz¡l¢s¢nek idûszaka utÀn a tudÂs p¢csi
k´nyvtÀros ¢s magÀntanÀr t´bb müvet is
publikÀlt. Az ELM°K, ESZM°K cÁmü tanul-
mÀnyk´tet (1937), A DUNçNTöLI K¹LT°SZET

(1940), AZ öJABB MAGYAR IRODALOM 1880ä
1940 (1942), AZ íRçS T¹RT°NETE (1943), a
MAGYAR DUNçNTöL (1944) ¢s a t´bbi, a negy-
venes ¢vekben ÁrÂdott mü jÂ szemü, finom
tollÃ homo literatus ÁrÀsa. BarÀtok ¢s tanÁtvÀ-
nyok veszik k´r¡l, müvelts¢ge, szem¢lyis¢g¢-
nek varÀzsa ¢s tisztasÀga predesztinÀlja ût ar-
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ra, hogy szerkesztûje legyen a Sorsunk cÁmü
p¢csi folyÂiratnak, amely 1941 ¢s 1948 k´z´tt
jelenik meg. A fordulat ¢ve azutÀn VÀrkonyi
pÀlyÀjÀn is t´r¢st jelent. FolyÂiratÀt megsz¡n-
tetik, a SZIRIAT folytatÀsak¢nt k¢sz¡lû, 1948-
ra mÀr meghirdetett k´nyve, AZ ELVESZETT

PARADICSOM elsû vÀltozata kultÃrpolitikai
okokbÂl nem jelenhet meg. VÀrkonyi NÀn-
dor, a k´nyvtÀros p¢ldÀs fegyelemmel dolgo-
zik tovÀbb, Àm az alkotÂ nagyon neh¢z hely-
zetben van: hatalmas Ávü, n¢gy r¢szre terve-
zett müv¢nek (ELSºLLYEDT KULTöRçK, AZ EL-

VESZETT PARADICSOM, VARçZSTUDOMçNY, AZ

¹T¹DIK EMBER) koncepciÂjÀt ki¢rlelte magÀ-
ban, a mü immÀr ´nmagÀt Árja. çm a p¢csi
egyetemi k´nyvtÀrat a mÀsodik vilÀghÀborÃ
utÀn sz¢tszÂrjÀk, az ÁrÂ a t¢mÀjÀhoz sz¡ks¢-
ges Ãj irodalomhoz nem juthat hozzÀ. így hÀt
bezÀrkÂzik a Mübe, amelyrûl ä ha sz¢ttekint
az ´tvenes ¢vek MagyarorszÀgÀn ä sejtheti,
hogy bÀr alkotÂereje telj¢ben van, posztu-
musz müvet Ár: megjelentet¢s¢re semmi re-
m¢ny.

Vekerdi LÀszlÂ kivÀlÂ tanulmÀnyÀban (AZ

ELVESZETT PARADICSOM) VÀrkonyi NÀndor
hely¢t a àhermetikusokÊ k´z´tt jel´lte ki, ah-
hoz a m¢ly ¢s homÀlyos hagyomÀnyokkal
rendelkezû kulturÀlis vonulathoz sorolva ût,
amelynek eredete az antikvitÀsba nyÃlik, s
amely a XVIII. szÀzad Âta a term¢szettudo-
mÀnyokkal pÀrhuzamosan van jelen az eurÂ-
pai kultÃrÀban. àSommÀsan ¢s durva egyszerü-
sÁt¢ssel azt mondhatjuk ä Árja Vekerdi ä, hogy
amÁg az Ãj term¢szettudomÀnyt nem vagy leg-
alÀbbis soha nem elsûdlegesen ¢rdekelte az ember
helye a term¢szetben, addig a term¢szetes mÀgia sa-
jÀtlagos ¢s tulajdonk¢ppeni [...] c¢lja az Ember He-
ly¢nek a Keres¢se ¢s MeghatÀrozÀsa volt a Term¢-
szetben. így, csupa nagybetüvel ¢s kellû pÀtosszal.Ê
(VçRKONYI NçNDOR EML°KK¹NYV, Buda-
pest, 1993. 141. o.) VÀrkonyi NÀndor kultÃr-
antropolÂgiai n¢zeteinek ez a hermetikus be-
ÀgyazottsÀga eleve ¢rtelmetlenn¢ teszi azt a
m¢ltatlan (bÀr nem elk¢pzelhetetlen) tÀma-
dÀst, amely a term¢szettudomÀny r¢sz¢rûl
¢rhetn¢ a szerzût. Vekerdi LÀszlÂ m¢g egy l¢-
p¢ssel tovÀbbmegy. MiutÀn lesz´gezte, hogy
a szÂban forgÂ mü ä bÀr az emberr¢ vÀlÀsrÂl
szÂl ä egyÀltalÀn nem term¢szettudomÀnyos
mü, hozzÀteszi: nem is tÀrsadalomtudomÀnyi
vagy àhumÀnÊ orientÀciÂjÃ, hanem olyan,

szabÀlyoknak nem engedelmeskedû szellem-
tudomÀnyos konstrukciÂ, amely szellemi ro-
konait ä t´bbek k´z´tt ä We´res SÀndor k´l-
t¢szet¢ben ¢s KodolÀnyi JÀnos reg¢nyeiben
talÀlja. (Mint k´ztudott, kettej¡kre komoly
hatÀssal voltak VÀrkonyi gondolatai.)

Ha zÀrÂjelbe tessz¡k AZ ELVESZETT PARA-

DICSOM nagyÁvü ¢s rem¢nykedû eszkhatolÂ-
giÀjÀt (a VÁz´ntû-korszak ember¢ben talÀn a
r¢gi ember t¢r majd vissza, aki az °dennek
legalÀbb az eml¢kei k´z´tt otthon van), ¢s a
mü anyagÀt vessz¡k szem¡gyre, azt talÀljuk,
hogy VÀrkonyi NÀndor k´nyve az ´sszeha-
sonlÁtÂ mÁtoszkutatÀs elemeibûl ¢pÁtkezik. E
tudomÀnynak James Georg Frazer (1854ä
1941) munkÀssÀgÀban alakulnak ki azok a
keretei, amelyeket a vele kapcsolatban ÀllÂ
tudÂsok r¢szint kit´ltenek, r¢szint tovÀbb tÀ-
gÁtanak. Valamennyien szenved¢lyes, ¢l¢nk
k¢pzelûerejü kutatÂk, akiknek az ´tvenes
¢vekben indulÂ mÀsodik generÀciÂ hüv´sebb
gondolkodÀsÃ ¢s kifinomultabb mÂdszereket
alkalmazÂ k¢pviselûi nem kis kÀr´r´mmel
lobbantjÀk szem¡kre a logikÀnak fittyet hÀ-
nyÂ intuÁciÂ tÃlsÃlyÀt. Mint G. S. Kirk Árja:
àmaga Frazer ä mint ezt a jelenkori antropolÂgusok
oly nagy elûszeretettel hangsÃlyozzÀk, ´nel¢g¡lt mÂ-
don gyalÀzva a ledûlt bÀlvÀnyt ä egy tucatnyi k¡-
l´nb´zû kultÃrÀbÂl szÀrmazÂ felszÁnes hasonlÂsÀgot
gyüjt´tt katalÂgusba, hogy ezekkel tÀmassza alÀ
meglehetûsen k¢ts¢ges elm¢leteit, ¢s a r¢gi iskolÀnak
rengeteg sz´vegkritikÀjÀt alkalmazta av¢gett, hogy
hatalmas listÀba szedjen passzusokat, amelyekrûl
felt¢telezhetû volt valamif¢le pÀrhuzamossÀg, ¢s
amelyeket ´nk¢nyes ¢s fel¡letes elvek alapjÀn vÀlo-
gatott ´sszeÊ. (G. S. Kirk: A MíTOSZ. Budapest,
1993. 18ä19. o.)

Ez¢rt el¢g megh´kkentû, hogy VÀrkonyi
ä aki a negyvenes-´tvenes ¢vekben Árja mü-
v¢t ä, ha a szaktudÂs mÁtoszkutatÂ alakjÀt
hozza szÂba, teljesen idej¢tmÃlt sztereotÁpiÀ-
kat fogalmaz meg az à¢rcfenekü, de fafejüÊ
szakemberekrûl, akikbûl hiÀnyzik àa hit ¢s az
intuÁciÂÊ (438. o.), s akik szÀmÀra ez a korlÀ-
tolt felfogÀs àszolgÀltatja az egzakt tudomÀny ¢rc-
fedezet¢tÊ (726. o.). àEz¢rt ä kiÀlt fel a szerzû ä
hagyjuk el a tudomÀny papiros-cellÀit, ¢s fordul-
junk az ¢let fel¢.Ê (Uo.) Bajosan lehetne jobban
az ¢let fel¢ fordulni ezen a t¢ren, mint ¢ppen
a Frazer-tanÁtvÀnyok tett¢k, akik sz¢trajzot-
tak etnolÂgiai terepmunkÀt v¢gezni AfrikÀba,



ñceÀniÀba, AusztrÀliÀba ¢s az amerikai indiÀ-
nok k´z¢, hogy ellenûrizz¢k mester¡k hipo-
t¢ziseit.

A fafejü szobatudÂssal szerzûnkn¢l egy-
r¢szt a àhaladÂ tudomÀnyÊ k¢pviselûje Àll
szemben, mÀsr¢szt a zseniÀlis dilettÀns. A
haladÂ tudÂs: a kultÃrt´rt¢n¢sz Wilhelm
Schmidt, akinek eredm¢nyei àl¢nyeg¡kben a
mai tudomÀnyos k´zv¢lem¢nyt t¡kr´zik (mÀrmint a
haladÂ¢t)Ê (226. o.), ¢s akinek àelfogulatlansÀ-
ga, mÂdszer¢nek tudomÀnyos megbÁzhatÂsÀga oly
szembesz´kû, hogy [...] megd´nt´tte a mÃlt szÀzad
apriorikus eredm¢nyeitÊ (278. o.). Sajnos a sz´-
vegbûl v¢g¡l is nem k´rvonalazÂdik sem a
kultÃrt´rt¢neti irÀnyzat mÂdszere, sem pe-
dig, hogy VÀrkonyi NÀndor azt vajon s
mennyiben alkalmazza. A zseniÀlis dilettÀns:
Johann Jakob Bachofen. ý àa dilettÀnsoknak
abbÂl a lÀngelm¢jü, teremtû fajtÀjÀbÂl valÂ, amely
ä Ãgy lÀtszik ä, n¢lk¡l´zhetetlen a tudomÀnyos ha-
ladÀshoz. Azok k´z¢ a mükedvelûk k´z¢ tartozott,
akik ¢ppen a professziÂtÂl f¡ggetlenek, akiket nem
k´t tekint¢ly, mester, pÀlya, karrier, irÀnyzat, tudo-
mÀnyos tr´szt¢rdekÊ (438. o.). A szerzû ¢rezhe-
tûen ezzel az attitüddel tud leginkÀbb azono-
sulni. (MÀs k¢rd¢s persze, hogy Bachofen,
aki a berlini egyetemen August Boeckh-n¢l
tanult klasszika-filolÂgiÀt, F. K. Savigny mel-
lett rÂmai jogot, majd Heidelbergben folytat-
ta tanulmÀnyait, ¢s G´ttingenben doktorÀlt,
csupÀn abban az ¢rtelemben nevezhetû dilet-
tÀnsnak, azaz mükedvelûnek, hogy jÂ vagyo-
ni helyzet¢n¢l fogva megengedhette magÀ-
nak, amit csak kevesen: k¢t¢vi egyetemi ma-
gÀntanÀrkodÀs utÀn kizÀrÂlag azokkal a mü-
vekkel foglalkozott, amelyeket kedvelt.)

*

K¢ts¢gtelen, hogy VÀrkonyi NÀndor hatal-
mas müve dilettÀns munka, a dilettantizmus
minden elûny¢vel ¢s hÀtrÀnyÀval. Szerzûj¢t
valÂban nem k´t´tte sem tekint¢ly, sem kar-
rier vagy tudomÀnyos tr´szt¢rdek ä ami elû-
ny¢re vÀlik. A m¢rleg mÀsik serpenyûj¢ben
viszont azt talÀljuk, hogy forrÀs- ¢s sz´vegke-
zel¢se, valamint ¢rvel¢se szertelen¡l csapon-
gÂ, minden mÂdszert n¢lk¡l´z. Az alÀbbiak-
ban n¢hÀny p¢ldÀt mutatok be a sok k´z¡l.

RitkÀn adÂdik, hogy VÀrkonyi az id¢zetei-
nek megjel´lje a forrÀsÀt. Pedig müve igen
¢rt¢kes mitogrÀfiai adatok tÀrhÀza lehetne ä
¢s rem¢lhetûleg lesz is majd egyszer ä, Àm je-

len formÀjÀban, a lelûhelyek adatai n¢lk¡l
nem hasznÀlhatÂ. így persze a legt´bb olyan
ÀllÁtÀsa, amelyet az id¢zetek hivatottak alÀtÀ-
masztani, ellenûrizhetetlen.

Ugyancsak megÀllapÁthatatlan, hogy mi-
lyen sz¢less¢gben ¢s milyen m¢lys¢gben is-
meri t¢mÀja szakirodalmÀt. Tudjuk rÂla,
hogy sokat olvasÂ ¢s jÂ memÂriÀjÃ ember
volt, ami nagyon szerencs¢s adottsÀg, Àm ´n-
magÀban nem krit¢riuma a kompetenciÀnak.
Az etnolÂgiÀval kapcsolatban p¢ldÀul ezt Árja:
ebben a tudomÀnyban à[az] elsû utat az Ãgyne-
vezett kultÃrt´rt¢neti iskola tette jÀrhatÂvÀ a szÀzad
elej¢n [...], mert amit addig etnolÂgia cÁm¢n mü-
veltek, nem volt tudomÀnyÊ. (227. o.) A sz´veg
tovÀbbi r¢szei alapjÀn nem lehet eld´nteni,
vajon ez arra utal-e, hogy VÀrkonyi nem is-
meri fel az evolucionista etnolÂgia (Frazer,
Tylor ¢s Morgan) eredm¢nyeit, vagy pedig
Wilhelm Schmidt kritikÀjÀnak hatÀsa alatt
tÃlzÂn fogalmaz. Egy mÀsik ÀllÁtÀsa szerint az
ÂkortudomÀny 1861-ben (Bachofen MUT-

TERRECHT-j¢nek megjelen¢sekor) àa humanis-
ta rajongÀs ¢s a filolÂgiai sz´vegelemz¢s ÀllapotÀ-
ban leledzett, azaz meg sem sz¡letett m¢gÊ (438.
o.). MegÀllapÁthatatlan, hogy ez a kijelent¢s
azt fedi-e, szerzûje nem ismeri kellû m¢lys¢-
g¢ben a XIX. szÀzad elsû fel¢nek n¢met
ÂkortudomÀnyÀt, ezen bel¡l p¢ldÀul F. G.
Creuzer SYMBOLIK UND MYTHOLOGIE DER

ALTEN V¹LKER (1810ä23) cÁmü hatalmas mü-
v¢nek ¢s August Boeckh munkÀinak a mÁto-
szok mibenl¢t¢re ¢s tÀrsadalmi beÀgyazottsÀ-
gÀra vonatkozÂ fontos felismer¢seit, vagy
csupÀn egy kihÁvÂan ¢s szerencs¢tlen¡l into-
nÀlt Nietzsche-allÃziÂrÂl van itt szÂ.

ForrÀsainak tudomÀnyos megbÁzhatÂsÀga
valÂszÁnüleg nem k¡l´n´sebben ¢rdekli.
LegalÀbbis erre lehet k´vetkeztetni abbÂl a
t¢nybûl, hogy a bizÀnci kultÃra, teolÂgia ¢s
¢pÁt¢szet t¢mak´r¢ben egyetlen mü a kalau-
za: Sir Galahad k´nyve. MÀrmost àSir Gala-
hadÊ ä mint VÀrkonyi is megjegyzi a FºGGE-

L°K-ben ä a n¢met Berta Eckner ÁrÂi Àlneve.
A szellemes, Àm fel¡letes k¢kharisnyÀnak a
bizÀnci kultÃrÀrÂl magyarul is megjelent lek-
türje tudomÀnyos szempontbÂl t´k¢letesen
¢rt¢ktelen.

Mivel a legt´bb esetben a forrÀsok meg-
nevezetlenek maradnak, nem tudhatÂ,
mennyire megbÁzhatÂk azok a sz´vegek,
amelyekkel a szerzû dolgozik. Ez az¢rt is k¢-
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nyes k¢rd¢s, mert VÀrkonyi NÀndor filolÂ-
giai kompetenciÀja ä p¢ldÀul a g´r´g ¢s a h¢-
ber anyag eset¢ben ä nem nevezhetû kifogÀs-
talannak. Ez aprÂ hibÀkbÂl tünik ki. P¢ldÀul
a h¢ber szefira (a kabalÀban: az ¹r´kk¢valÂ
emanÀciÂja) kifejez¢s t´bbes szÀmÃ alakjÀt, a
szefirot szÂt a szerzû mintha egyes szÀmÃnak
¢rten¢, s ez¢rt t´bbsz´r is àSephirothokÊ-rÂl be-
sz¢l (192. o.). A tÁz szefira neve k´z¡l a Choch-
ma a sz´vegben Csokma (!) alakban, a Cheszed
pedig Chered alakban fordul elû (uo.). Eze-
ket a hibÀkat tapintatos szerkesztûi k¢z
ugyanÃgy kijavÁthatta volna, mint azt a t¢ve-
d¢st, hogy az Elohim àaz °loi vagy °li (isten)
szÂ t´bbes szÀmÃ alakjaÊ (203. o.): minden ÁrÂ-
olvasÂ ember tudja, hogy Elohim az eloah
t´bbes szÀma, ¢s VÀrkonyi NÀndor is nyilvÀn
ezt kÁvÀnta k´z´lni. Ugyancsak elemi t¢ve-
d¢s, hogy a szerzû a g´r´g tetrakt¡sz kifejez¢s-
rûl azt hiszi, àn¢gyÊ-et jelent, amely àegyesÁtve
a hÀrommal, hetet adÊ (385. o.). Az Ágy kapott
hetes szÀm jelentûs¢g¢re aztÀn eg¢sz kis el-
m¢letet ¢pÁt. ValÂjÀban a tetrakt¡sz az elsû
n¢gy szÀm ´sszeg¢t (1+2+3+4) jelenti, azaz
szÀm¢rt¢ke 10.

SÃlyosabb enn¢l az olyan t¢ved¢s, amikor
ä valÂszÁnüleg valamely nem kellû kritikÀval
kezelt, fel¡letes forrÀsbÂl ä nem l¢tezû sz´ve-
gek ker¡lnek a mübe. P¢ldÀul a 342. oldalon
ezt olvassuk: àÏ°let¡nk b¡ntet¢s valamely nagy
bün¢rtÎ ä Árja Arisztotel¢sz; Anaximandrosz pedig
eg¢szen a mi felfogÀsunk szerint fogalmaz: ÏA vi-
lÀg ¢s az isten eredeti egys¢g¢t ember elûtti bün bon-
totta meg, s az Ãj vilÀg, amely ebbûl az elszakadÀs-
bÂl keletkezett, ama bün b¡ntet¢se alatt ny´g.ÎÊ Va-
lÂszÁnütlennek tartom, hogy Arisztotel¢sz az
¢letet b¡ntet¢snek tartotta volna, hiszen ez a
t¢tel l¢lekvÀndorlÀst implikÀlna, ezt a felte-
v¢st pedig û elvetette. (V¢gign¢ztem az IN-

DEX ARISTOTELICUS alapjÀn a àb¡ntet¢sÊ je-
lent¢sü g´r´g szavak elûfordulÀsÀt arisztote-
l¢szi sz´vegekben, de nem talÀltam ilyen
mondatot.) Anaximandrosz fragmentumai ¢s
a vele foglalkozÂ testimoniumok k´z´tt sem
szerepel a vilÀg ember elûtti egys¢g¢t meg-
bontÂ ûsbünrûl szÂlÂ mondat. Az id¢zett sz´-
veg Anaximandrosz elsû t´red¢k¢nek (Diels
ä Kranz 12 B 1) a felismerhetetlens¢gig kifa-
csart parafrÀzisa. Ugyanezen tÁpusba tartozik
az a meglepû kijelent¢s, hogy SzÂkrat¢sznak
àmeg kellett halnia, mert daimÂnja sugallatÀra a
Nap-miszt¢riumot profanÀlta akaratlanulÊ. (599.

o.) Az ismeretlen forrÀs, ahonnan a szerzû ezt
az informÀciÂt Àtvehette, valÂszÁnüleg ´sz-
szekeverte a SzÂkrat¢sz ¢s Anaxagorasz ellen
Ath¢nban f´lhozott vÀdakat.

Amilyen m¢rt¢kben negligÀlja VÀrkonyi a
tekint¢ly elv¢t a forrÀsok megvÀlogatÀsakor,
olyan elûszeretettel alkalmaz autoriter kije-
lent¢seket ¢rvel¢s helyett. Olvastuk sommÀs
v¢lem¢ny¢t arrÂl, hogy a Schmidt elûtti et-
nolÂgia nem volt tudomÀny, Bachofen elûtt pe-
dig az ÂkortudomÀny meg sem sz¡letett. He-
lyenk¢nt az ¢rvel¢st stilÀris fordulatok pÂtol-
jÀk. (Az alÀbbi id¢zetekben a kiemel¢sek tû-
lem szÀrmaznak.)

P¢ldÀul a sz´veg azt sugallja, hogy ha va-
laki valamit àtudomÀnyosan megÀllapÁtÊ, akkor
ott vitÀnak helye nincs. àCicero k¢tezer ¢vvel
ezelûtt tudomÀnyosan ¢s ¢rv¢nyesen megÀlla-
pÁtotta: [...] ÏTudjuk, hogy minden n¢p k´z´s v¢-
lem¢nye szerint a l¢lek fennmarad.ÎÊ (280. o.)

Ugyanilyen megfellebbezhetetlen igazsÀg
az, amit àt¢nyk¢nt megÀllapÁtÊ valaki. àTiele [...]
maga mutatta ki, hogy az Àllatkultusz nem volt kez-
deti forma Egyiptomban [...]; negyedszÀzaddal
utÂbb Breasted t¢nyk¢nt ÀllapÁtotta meg, hogy
a szellemi hanyatlÀs t¡nete volt.Ê (281. o.)

ValÂszÁnüleg a korai ´tvenes ¢vek zsar-
gonjÀnak ´nk¢ntelen Àtv¢tele jelentkezik ab-
ban a fordulatban, hogy a v¢gsû szÂt a àha-
ladÂ tudomÀnyÊ mondja ki: p¢ldÀul bizonyos
biolÂgiai jelens¢geket ä Árja a szerzû ä akkor
tudunk helyesen magyarÀzni, àha elfogadhatÂ-
nak tartjuk a haladÂ tudomÀny ÀllÀspontjÀt,
hogy az ember ûsformaÊ. (210. o.)

Olykor meglepû ´sszef¡gg¢sben talÀlko-
zunk a àtudomÀnyos tapasztalatÊ ¢s a àmegfigye-
l¢sÊ empirikus eszk´zeivel. àA hagyomÀnyok,
melyek az embert eredendûen egy szellemi vilÀg r¢-
szes¢v¢, f´ldi k¢pviselûj¢v¢ teszik meg, nemcsak a
term¢szetrajzi valÂsÀgot ¢s a mai tudomÀnyos ta-
pasztalÀst fedik, hanem egyÃttal az emberi nem
legr¢gibb ¢s legsajÀtabb ´r´ks¢g¢nek is lÀtszanak.Ê
(225. o.) TovÀbbÀ: àKohnstamm [...] megfigyel-
te, hogy nemcsak egy tudattalanunk van, hanem
n¢gy tudatalatti l¢lekr¢teg.Ê (261. o.)

*

Nem szeretn¢m, ha a felsorolt kritikai meg-
jegyz¢sek bÀrkit is visszariasztanÀnak a k´nyv
elolvasÀsÀtÂl. TÃl azon, hogy nagy szenve-
d¢llyel megÁrt, szeretetre m¢ltÂ mürûl van
szÂ, kordokumentum ez az ÁrÀs: ilyesmirûl
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gondolkodott ¢s ezeket gondolta Ultima Pan-
nonia egyik jelentûs intellektusa a negyve-
nes-´tvenes ¢vekben.

Szorongva vÀrom azonban, mi lesz a sorsa
ennek a k´nyvnek. Amit ugyanis a kez¡nk-
ben tartunk: f¢lk¢sz mü. A k¢zirat elûk¢szÁ-
tûje (aki az 1988-ban P¢csett megjelent r´vi-
debb kiadÀs szerkesztûje is volt) nem v¢gzett
jÂ munkÀt. LegalÀbb egy n¢v- ¢s tÀrgymuta-
tÂt k¢szÁtenie kellett volna ä ennek hiÀnyÀban
ez a sz¢p kiÀllÁtÀsÃ k´nyv jÂszerivel hasznÀl-
hatatlan: nem lehet tÀj¢kozÂdni benne ä, to-
vÀbbÀ elkelt volna egy gazdasÀgos jegyzetap-
parÀtus ¢s forrÀsmutatÂ is.

Az ideÀlis az lenne, ha most P¢csett ä
mondjuk T¡sk¢s Tibor vagy BertÂk LÀszlÂ
szellemi vezet¢s¢vel ä fiatal irodalmÀrokbÂl,
klasszika-filolÂgusokbÂl, vallÀst´rt¢n¢szekbûl
szervezûdn¢k egy kutatÂcsoport, amely filo-
lÂgiailag f´ldolgoznÀ AZ ELVESZETT PARADI-

CSOM-ot. A csoport tagjai egymÀs k´z´tt f´l-
osztvÀn a munkÀt, megkeresn¢k ¢s ellenûriz-
n¢k a k´nyvben olvashatÂ antik ¢s modern
id¢zetek ¢s utalÀsok lelûhely¢t, lajstromba
szedn¢k VÀrkonyi forrÀsait, ´sszegyüjten¢k a
müre vonatkozÂ levelez¢s¢t, analitikus tÀrgy-
mutatÂt k¢szÁten¢nek a k´nyvh´z, majd en-
nek a mühelymunkÀnak a tapasztalatai alap-
jÀn k¢szÁten¢k elû kiadÀsra az esetleg m¢g
megl¢vû k¢ziratokat. Ennek a munkÀnak az
egyik hozad¢ka az lenne, hogy eredm¢nyei-
nek ismeret¢ben ¢rtelmesen lehetne besz¢l-
getni VÀrkonyi NÀndor k´nyv¢rûl ¢s szellemi
hely¢rûl a magyar irodalomban; a mÀsik ho-
zad¢ka pedig az, hogy szakmÀjukra komo-
lyan k¢sz¡lû egyetemistÀk szÀmÀra alig lehet-
ne jobb iskola az ilyen mühelymunkÀnÀl.

Amitûl komolyan f¢lek, az az, hogy mind-
ezek helyett n¢hÀny gyanÃs müvelts¢gü ra-
jongÂ sajÀtÁtja ki magÀnak a szerzût ¢s müv¢t,
akik egy ideig abban rem¢nykednek, hogy
AZ ELVESZETT PARADICSOM az Ãj Adam Kad-
mon hÀzilagos kivitelez¢s¢nek receptj¢t tar-
talmazza (k¡l´n´s tekintettel a VÁz´ntû korÀ-
ra, amelybe bel¢pendûk vagyunk), majd ami-
kor n¢hÀny ¢v mÃlva Ãj bÀlvÀnyt keresnek
maguknak, akkor VÀrkonyi NÀndort min-
denki t´k¢letesen el fogja felejteni.

Steiger Korn¢l

A MEG NEM °LT KALAND
 

KûbÀnyai JÀnos: JeruzsÀlemi ¢vtized
Tevan, 1994. 240 oldal, 333 Ft

A jÂ ÃtinaplÂk mindig arra serkentenek,
hogy nyomukban f´lkerekedj¡nk; a jÂ ÁrÂ a
szem¡nk meghosszabbÁtÀsa, ¢rz¢keink kiter-
jeszt¢se r¢g vagy soha nem lÀtott vid¢kekre.
K¡l´n´sen nagyra ¢rt¢kelj¡k tudÀsÀt, ha
olyan orszÀgrÂl besz¢l, amely nemcsak à¢rde-
kesÊ, hanem valami¢rt problematikus is. Iz-
rael ä sz¡let¢se pillanatÀtÂl, de mÀr megsz¡-
let¢se elûtt is ä ilyen volt, ´r´kk´n magÀban
hordozva a t´rt¢nelem alapkonfliktusait.
Ez¢rt az ÃtinaplÂtÂl nemcsak leÁrÀst vÀrunk,
mint egy bedekkertûl, hanem szubjektÁv ¢l-
m¢nyekkel Àtitatott helyzetelemz¢st, amely-
bûl az olvasÂ nem egyszerüen tudomÀsul ve-
szi, hanem Àt is ¢li a t´rt¢nelmet.

A JERUZSçLEMI °VTIZED kifel¢ szÂlÂ nap-
lÂt´red¢kek sorozata. EgymÀs mell¢ illesztett
esem¢nyek mindennapokrÂl, ¡nnepekrûl,
katasztrÂfÀkrÂl, s mindezek k´z´tt elm¢lke-
d¢sek, amelyeket pillanatok hÁvnak elû, meg-
szakÁtva az ¢lm¢nybeszÀmolÂt.

Sok-sok magyar szÀmÀra Izrael nem egy
mÀsik orszÀg, hanem t´bb annÀl. Hiszen a
mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn ezrek keltek Ãtra,
s egy darabka mÃltunkat is magukkal vitt¢k;
sz´rnyüs¢geket, amelyek mÀr itt is, ott is be-
¢getûdtek az eml¢kezetbe. KûbÀnyai JÀnos
az¢rt indÁthatta k´nyv¢t aff¢le elûhanggal,
mert tudja, hogy mindez igen ¢rz¢keny do-
log. Az ÃtinaplÂ hamis, ha leÁrÀsai m´g´tt
nem hÃzÂdnak meg erre felelû gondolatok.

Az olvasÂ, ha ilyen r¢szletes beszÀmolÂnak
kezd neki, rendszerint vÀlaszt vÀr, mert azt
gondolhatja, hogy az ÁrÂ az¢rt szÂlalt meg
drÀmai hangon, mert errûl a drÀmÀrÂl, a zsi-
dÂsÀg ´r´k gondjairÂl van k¢sûbb is monda-
nivalÂja. KÁvÀncsi arra, hogy az utazÂ, aki lel-
k¢vel mÀr kiss¢ be is rendezkedett jÂl ismert
orszÀgÀban, mit tÀr f´l mindabbÂl, amit elû-
szavÀban fontosnak tartott elmondani a Du-
na szÁn¢rûl, amely k¢knek lÀtszik, de sokak
szÀmÀra v¢res. Nagy lehetûs¢g egy ilyen
k´nyv, mely Izraelt magyar gondolatokon Àt
mutathatja; kibontakozhat benne az ott ¢s itt
kettûss¢ge, hiszen a diaszpÂra ¢s a Szentf´ld
zsidÂsÀga mÀs-mÀs bajokkal k¡szk´dik, de e
bajok valahol a mÃltban ´ssze¢rnek.
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VÀrjuk, hogy e fesz¡lts¢ggel indulÂ k´nyv
a szaggatott menete sorÀn szÂl majd e fesz¡lt-
s¢g term¢szetrajzÀrÂl. Mert a t´rt¢nelemtûl ä
legalÀbbis most ä nem tekinthet¡nk el. VÀr-
juk, hogy az esem¢nyek k´z¡l a szerkeszt¢si
elv, mint valami elûhÁvÂszer, adja ki a szerzû
vÀlaszait.

A drÀmai bevezetû utÀn vÀratlanul az ÁrÂ
eml¢keibe toppanunk, amelyek ä mint a l¢-
lekÀllapot leÁrÀsa ä keret¡l szolgÀlhatnak
k´nyv¡nkh´z. çm a mÃltb¢li epizÂd 1983-
ban hirtelen megszakad, s mi k¢t esztendûvel
k¢sûbb kezdj¡k meg izraeli ¢lm¢nyeinket.
Sokfel¢ elvetûd¡nk: vÀrosokba, egyetemek-
re, ¡nnepekre, vÀlasztÀsi k¡zdelembe, a Si-
ratÂfalhoz; kellû sokszÁnüs¢g ahhoz, hogy
k¢pzeteinkben megjelenj¢k egy orszÀg, ha
sohasem lÀttuk. De ha sok mindenre vÀ-
gyunk, kincseink k´z´tt rendet kell tarta-
nunk, mert k¡l´nben a szÁnek irÀnyÁthatatla-
nul ´sszefolynak, s a k¢p¡nk sz¡rke lesz. Ez
a lelkes hangÃ beszÀmolÂ, mely a magyar zsi-
dÂk, sût nem zsidÂk szÀmÀra is sok probl¢-
mÀrÂl szÂlhatna, nem kerekedik tablÂvÀ. Itt
minden az eml¢kezet vagy az ¢lm¢ny szesz¢-
lye alapjÀn kivÀlasztott s egymÀs mell¢ tett
cserepekbûl Àll, amelyeket csak k¢t dolog
kapcsol ´ssze: ugyanaz az orszÀg a helyszÁ-
n¡k, ¢s ugyanaz a szem r´gzÁtette ûket.
Mindaz, ami el¢nk ker¡l, megtartja darab ter-
m¢szet¢t, ´nÀllÂsÀgÀban, szigorÃ elszigetelt-
s¢g¢ben ¢l csak. Mint egy n´v¢ny sejtjei, Àll-
nak egymÀs mellett fallal elvÀlasztva a t´rt¢-
netek, csakhogy itt hiÀnyzik a n´v¢ny eleven-
s¢ge, organizmusa, amelytûl a holt anyag f´l-
¢ledne. Nem kapunk mozgÂk¢pet Izraelrûl,
melyrûl m¢giscsak k¢tszÀz´tven oldalon ke-
reszt¡l besz¢l valaki. S kivÀlt nem vÀlnak fon-
tossÀ azok a term¢szet¡kben fontos k¢rd¢sek,
amelyekre a bevezetûben f´lk¢sz¡lt¡nk. A
zsidÂsÀg nagy k¢rd¢seire csak p¢ldÀk a vÀla-
szok, p¢ldÀkat pedig ä hÀla a t´rt¢nelemnek
ä m¢g nemzed¢keken Àt is jÂl tudunk.

Ha egy-egy naplÂbejegyz¢sre ´sszpontosÁ-
tunk, figyelmen kÁv¡l hagyva, hogy nem
k´nyvet, hanem csak lapokat olvasunk, pillana-
tokra akad olyan epizÂd, amelynek r¢szesei
lesz¡nk: a betlehemi karÀcsonynak vagy a
magyar sz¡let¢sü izraeli zsidÂ apÀca ¢let¢-
nek. E precÁzen r´gzÁtett f´ljegyz¢sekben az
esem¢nyek szÂlnak, a helyszÁn vagy a t´rt¢n¢s
vÀltozatossÀga. Ha a szerzû dinamikus vilÀgot

vÀlaszt, mintha volna mirûl Árnia; van àcse-
lekm¢nyÊ s nyomÀban n¢mi lend¡let. Az
ilyen, valamelyest sodrÂ fejezet ritka. A
k´nyv nagy r¢sze statikus, mint p¢ldÀul A RE-

BE TçNCA, amely lÀtvÀnynak mozgalmas, Àm
fordulatokban szeg¢ny, Ágy nem marad mÀs,
mint az elm¢lked¢s a zsidÂ l¢t probl¢mÀi f´-
l´tt. Csakhogy b´lcselked¢snek ez kev¢s, fel-
szÁnen futÂ gondolatok, vissza- ¢s visszahozva
a sokszor tudottat: àEz a tÀnc nem ´nc¢lÃ szÂ-
rakozÀs, hanem mindannak a hüs¢gnek, vonzalom-
nak ¢s ´sszeforrÀsnak a kifejez¢se, ami mÀr szavak-
ba nem ´nthetû. Mint a szerelem. A l¢thez, az
emberi l¢thez füzûdû szerelemnek az igenl¢se, ´nfe-
ledt megpecs¢tel¢se egy olyan tÀrgyon kereszt¡l,
amely alapjaiban ragadja meg a teljes eg¢sz¢ben
felfoghatatlan l¢tez¢st. Ez a tÀrgy: a TÂra.Ê

V¢g¡l valami furcsa eleggyel talÀlkozunk,
mert az ÁrÂnak sem igazi ´tletekre, sem az or-
szÀg leÁrÀsÀra nem maradt ideje. BeteljesÁtve
ezzel BÀlint Gy´rgynek az ÃtinaplÂrÂl szÂlÂ
aggodalmait: à...a müfaj, ha kevert is (tehÀt laza
¢s k¢nyelmes) ä nem kev¢sb¢ nyugtalanÁtÂ ¢s k¢nyel-
metlen. A tÃl nagy eszt¢tikai szabadsÀg, a forma
tÃlsÀgos rugalmassÀga komoly vesz¢lyekkel jÀr.
K´nnyen elk´vethetj¡k benne a legsÃlyosabb iro-
dalmi fû bün´ket: k´zt¡k a bûbesz¢düs¢get. Ez¢rt
az ilyen müfajoknÀl kell a legszigorÃbb ´nfegyelem.
Nem csek¢ly feladat: kem¢nyen kordÀban tartani
magunkat a korlÀtlan szabadsÀg lÀttÀra.Ê

KûbÀnyai JÀnos elk´veti az irodalmi fû-
bünt: nem fegyelmezi magÀt. Ez¢rt nem tu-
dunk belefeledkezni a mübe, mindabba, ami
vele t´rt¢nt. Valami folyton kiz´kkent: az
erûfeszÁt¢s ¢rz¢se. Szinte minden oldalon sej-
teni, hogy kihÁvÀsra vÀlaszol. Irodalmat akart
csinÀlni, pedig csak el kellett volna monda-
nia, amit lÀtott, erûmutatvÀnyok n¢lk¡l, bÁz-
va abban, hogy mindaz, amirûl besz¢l, cico-
mÀk ¢s dÁszek n¢lk¡l is elk¢pzelhetû. Mert
minduntalan term¢szetleÁrÀsokba ¡tk´z¡nk,
mintha a vilÀg ´sszes jelzûj¢t ¢s k´tûjel¢t eb-
ben az egyetlenegy k´nyvben szeretn¢ f´l-
hasznÀlni: àAz elcsigÀzÂ tompa s´t¢ts¢g birodalma
utÀn ism¢t bÁborpÁr futja v¢gig a k´zep¢n arany
k´ld´k-g´mb-mecset-¢kes, mohos-rÂzsaszÁn kûcsipke
hullÀmzÀst, s az ¢gi ¢s f´ldi csillagok f´lragyogÀsa
kÁs¢ret¢ben a bÁborbÂl m¢lyk¢kbe olvadÂ, felemelû
pillanatban az eg¢sz nap az ¢gen elkenûd´tt ma-
szatk¢nt asszisztÀlÂ Hold azonnal Àtveszi a biztatÂ
delejez¢s: a hÁvÀs fûszerep¢t.Ê Az eff¢le monda-
tokkal nemcsak az a baj, hogy szinte falv¢dû-

Figyelû ã 417



re kÁvÀnkoznak, hanem magukkal viszik az
eg¢sz k´nyvet, az olvasÂ figyelm¢t, s ettûl
semminek nincs d´ntû ereje.

Eml¢kmü ez, egy hosszÃ izraeli magÀnÃt
eml¢ke; ez idû alatt persze sok minden t´r-
t¢nt. ¹b´l-hÀborÃ, melyrûl k´zepes hÁrlapi
k´zvetÁt¢st kapunk. VÀlasztÀsok, melyrûl a
beszÀmolÂ a szÀzal¢kokkal, parlamenti he-
lyekkel, pÀrtokkal k¡lpolitikai kommentÀr-
hoz hasonlÁt, s nem egy izgalmas Ãt izgalmas
ÀllomÀsa. A mübûl kider¡l, hogy a szerzû,
mik´zben k´nyvnek szÀnt f´ljegyz¢seit Árta,
ÃjsÀgtudÂsÁtÂk¢nt is dolgozott. E k¢t müfaj itt
keresztezûdik, s ¢rezni, hogy Âhatatlanul ha-
tottak egymÀsra. Az ÃjsÀgcikktûl napi elem-
z¢st vagy ´sszefoglalÂt vÀrunk, az ÃtleÁrÀstÂl
¢letet, hosszÃ idûre szÂlÂ benyomÀsokat, me-
lyeket ¢vekkel k¢sûbb is ¢rdemes visszap´r-
getni.

Idûnk¢nt elm¢ly¡ltebben prÂbÀlt meg
visszaadni valamit abbÂl, ami egy orszÀg lel-
k¢bûl, habitusÀbÂl, szokÀsaibÂl meg¢rinthet.
A szerzû k´ztudottan a zsidÂ kultÃra ismerû-
je, alighanem a tudÀsa is megvan ehhez. çm
e tudÀst elnyomja az ¢lm¢nyek tÃlzott szub-
jektivitÀsa, ami olykor inkÀbb a szerzût hozza
k´zelebb, mint azt, amire kÁvÀncsiak va-
gyunk.

A szerzût mutatja f´l a stÁlus is, amely tÀvol
tartja az olvasÂtÂl az ¢lm¢nyt. Egyszerre akar
mindent elmondani, nehogy valami kima-
radjon, s jelzûkbe dobÀlja mondandÂjÀt. Et-
tûl az eg¢sz Ãgy hat, mint egy rokokÂ frizu-
ra¢pÁtm¢ny, mely kihÁvÂn az arc f´l¢ tornyo-
sodik, semmibe v¢ve viselûj¢t: àa javar¢szt
kÀntÀlÂ orrhangon, brooklyni szlengben hadarÂ,
ilyenkor sÀbbÀtkor n¢pes csoportokban a zsinagÂ-
gÀkbÂl haza- vagy vend¢gs¢gbe tartÂ fekete ruhÀs
f¢rfiak ¢s tarkabarka hosszÃ szoknyÀs, szvetteres
feles¢geik ¢s vihÀncolÂ aprÂsÀgaik lakta negyed...Ê.
Ha nem leÁr, r¢gen ismert pÀlyÀkon jÀr, an¢l-
k¡l hogy meglepet¢seket hozna. Igazolva ez-
zel stÁlus ¢s gondolat egy¡tt futÀsÀt, mert
ilyenkor minden erûfeszÁt¢s¡nket az k´ti le,
hogy tÀj¢kozÂdjunk a mondatr¢szek k´z´tt:
àMagyar szempontbÂl is igen tanulsÀgos v¢gigkÁ-
s¢rni a jelenlegi izraeli vÀlasztÀsokat, hiszen nem
egy kulturÀlis, ¢rzelmi ¢s helyzeti azonossÀg mellett
az Ãj vilÀgrendbe valÂ alkotÂ beilleszked¢s kihÁvÀsa
k´z´s probl¢mÀja e k¢t hagyomÀnyosan nagyhatal-
mak ¡tk´zûpontjÀban makacsul f´nnmaradÂ kul-
turÀlis egyedis¢g¢ben elszigetelt n¢pnek.Ê Egy

ilyen grammatikai Ãtvesztû sok bizonytalan-
sÀgot rejt el, s a mi feladatunk megfejteni, mi
àaz Ãj vilÀgrendÊ, mi az àalkotÂ beilleszked¢s ki-
hÁvÀsaÊ. Ilyenkor Babits nevezetes mondata
szÂlal meg: minden rossz mondat t´r´tt ab-
lak, melyen Àt rossz gondolatra lÀtni. E
nyelvtani büv¢szmutatvÀnyok k´z´tt a szerzû
hangja n¢ha m¢g idegen nyelvekre is ÀtvÀlt
ä vilÀgpolgÀr ä, kÀr, hogy angolsÀgÀba, fran-
ciasÀgÀba hibÀk csÃsznak (grand pousta
d'Hongrie). Mindezek bün´k, kivÀlt, ha a szer-
zû nagyon ÁrÂ szeretne lenni, aki Izraelt nem
´szt´ndÁjask¢nt, kirÀndulÂk¢nt, zsidÂk¢nt,
hanem ÁrÂk¢nt lÀtja (à¢reztem-tudtam mint ÁrÂ,
hogy ez a himnusz illik ¢s csakis ez illik ide...Ê).

Ebben a k´nyvben a lÀtnivalÂ mintha csak
¡r¡gy¡l szolgÀlt volna arra, hogy KûbÀnyai
f´ltÀrja elm¢lked¢seit a zsidÂsÀg k´r¡l. Pedig
a jÂ szem sok mindent meglÀt, s fûleg azt,
amiben kimondatlanul is ott a t´rt¢net. így
juthat el egyszerre mÃltba ¢s jelenbe, Ágy l¢p-
het Àt hatÀrokat, ´sszek´tve az ottot ¢s ittet.
Az ÃtinaplÂ sokf¢le lehet. Megtüri a reflexi-
Âkat, a szokatlansÀgot, amely az utazÀs k¡-
l´nleges lÀzÀban sz¡letik. Nincs olyan kirÀn-
dulÀs, ahonnan ne t¢rn¢nk vissza v¢gtelen
kalanddal.

VÀrkonyi Benedek

A K°RDýJEL PO°ZISE

Primo Levi: Ember ez? ä FegyvernyugvÀs
FordÁtotta MagyarÂsi Gizella
EurÂpa, 1994. 476 oldal, 498 Ft

àNe is prÂbÀld meg¢rteniÊ, Árta Levi egyik
auschwitzi fogolytÀrsa a csajkÀja aljÀra, oda,
ahovÀ a t´bbiek azonosÁtÂ szÀmukat szoktÀk
bekarcolni. àR¢g letettem mÀr arrÂl, hogy meg-
¢rtsem, mi t´rt¢nikÊ, Árja Levi is memoÀrk´ny-
v¢ben, n¢hÀny hetes fogoly-´nmagÀrÂl. De
mert az EMBER EZ?-ben lankadatlanul az ir-
racionÀlis lÀgerl¢t belsû t´rv¢nyeit kutatja,
megerûsÁtû mondatÀval inkÀbb po¢tikai ha-
tÀrvonalat hÃz: narrÀtorl¢ny¢t ¢s szereplûl¢-
ny¢t k¡l´nvÀlasztja, s elemzû, meg¢rteni ¢s
meg¢rtetni t´rekvû ÁrÂk¢nt tudatosan v¢gig-
vezeti szenvedû hûs¢t ä mÃltbeli ´nmagÀt ä
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szenved¢seinek ÀllomÀsain, azaz valÂsÀgos
sorsÀnak dokumentÀlÀsa k´zben reg¢nyt Ár.

Ez a kulcsa a k´nyv megÁt¢l¢s¢nek, ¢s ez
a magyarÀzata n´vekvû irodalomt´rt¢neti
megbecs¡l¢s¢nek is.

LÀgereml¢keibûl Levi fegyelmezett, tÀvol-
sÀgtartÂ, a k´zeli traumÀn rendkÁv¡li erk´lcsi
erûvel ¢s ÁrÂi arÀny¢rz¢kkel fel¡lemelkedû
müvet alkot. Nem fogalmaz meg vÀdakat,
nem mond ki Át¢letet. Az utazÀs, a fogollyÀ
vÀlÀs ¢s a fogolyl¢t borzalmairÂl szikÀr, pon-
tos, mÀr-mÀr tÀrgyilagosan egyszerü ¢s szük-
szavÃ leÁrÀsokkal eml¢kezik. Mondatai a t¢-
nyek erej¢tûl sÃlyosak. NarrÀtora mintha
csak az¢rt volna jelen, hogy mindent lÀsson
¢s elmondjon: a hiteles tanÃ a sz¢pirodalmi
müvek hitelteremtû elbesz¢lû ¢nj¢vel azono-
sul benne. T´bbnyire csak a leÁrÂ sz´vegr¢-
szek v¢g¢n, egy-egy verszÀrlatszerü, lÁrai ha-
tÂerejü mondatÀbÂl hallatszik ki az elbesz¢lûi
szubjektum. Az utazÀs egyik pillanatk¢pe,
amely a f´lsejlû ¢rz¢kis¢gtûl az emelkedett
szolidaritÀsig vezet, oly bravÃrosan t´m´r,
hogy illusztrÀlÀsul talÀn a recenziÂ terjedel-
m¢be is belef¢r: àMellettem, test ¢s test k´z¢ pr¢-
selûdve, akÀrcsak ¢n, eg¢sz Ãton egy nû szoronko-
dott. R¢gi ismerûs´k voltunk, egy¡tt sÃjtott le rÀnk
a sors, de keveset tudtunk egymÀsrÂl. Ott, a v¢g
ÂrÀiban, olyasmikrûl besz¢lt¡nk, amikrûl ¢lûk k´zt
nem szokÀs. ElbÃcsÃztunk egymÀstÂl, hamar meg-
volt; az ¢lettûl bÃcsÃztunk el akkor. T́ bb¢ nem f¢l-
t¡nk.Ê

A hosszan sorakozÂ, hasonlÂ sz´vegr¢szek
egybekomponÀlÀsÀbÂl v¢g¡l laza, de szabÀ-
lyos reg¢nyszerkezet alakul ki. A fûbb esem¢-
nyek idûrendben k´vetik egymÀst, az ese-
m¢nysort azonban tematikai egys¢gekbe
´sszevont epizÂdok szabdaljÀk fejezetekre.
Az idû kiss¢ ´sszemosÂdik, a lineÀris ese-
m¢nylÀnc az ÁrÂi tudat elemzû-Àt¢lû folyama
szerint rendezûdik ÃjjÀ. így alakul ki a re-
g¢ny embertûl emberig szerkezetÁve, k´zb¡l
a nem emberi sorssal. K¢t fejezet kiss¢ elvÀlik
a t´bbitûl: a Dante-pÀrhuzam erûsebb stili-
zÀltsÀgÀval tünik ki, a àkik menek¡ltek
meg?Ê morÀlis szÀmvet¢s pedig az addigiak-
nÀl is erûsebb essz¢jelleg¢vel.

àAkikrûl ezeken az oldalakon szÂ van, nem em-
berek. Ember voltuk el van temetveÊ, Árja mintegy
k´nyvcÁm¢nek magyarÀzatÀul Levi, s legfûbb
t´rekv¢se ¢ppen az, hogy ennek az ¢lve el-
temetett tÀrsadalomnak f´ltÀrja term¢szetraj-

zÀt. SzociogrÀfiai fegyelm¢vel pÀlyatÀrsainÀl
is fÀjÂbb eredm¢nyre jut. Kimutatja az ¢lûha-
lott vilÀg mindenen Àt¡tû ¢letjelens¢geit ä a
virÀgzÂ cserekereskedelmet, a sorsk´nnyÁtû
aprÂ furfangokat, a szennyben ¢s büzben is
szabad emberk¢nt tisztÀlkodÂ fogolytÀrs p¢l-
dÀjÀt ä, alapvetûen m¢gis ¢leten kÁv¡linek,
elembertelenedettnek lÀttatja a lÀgervilÀg
eg¢sz n¢pess¢g¢t, mert vagy maguk vetkûz-
tek ki ember mivoltukbÂl, vagy megfosztot-
tÀk ûket attÂl. Ez a lÀtÀsmÂd hatja Àt a reg¢ny
legm¢lyebben l¢lekbe vÀjÂ essz¢fejezet¢t is,
amely k¢sûbb (1986-ban) a vÀltozatlanul
megûrz´tt AKIK ODAVESZTEK °S AKIK MEGME-

NEKºLTEK cÁmmel ´nÀllÂ k´nyvv¢ bûv¡lt. A
halÀltÀbor l¢t¢rt folytatott k¡zdelm¢ben ä ¢r-
vel Levi ä csak k¢tf¢le ember l¢tezik: aki ¢let-
ben marad ¢s aki elv¢sz. Az elveszetteknek a
k´z´s v¢gzeten kÁv¡l nincs t´rt¢net¡k, egy¢ni
sorsuk csak a tÃl¢lûknek lehet. MÀrpedig a
fejezet n¢gy tÃl¢lû tÁpusalakjÀval morÀlis ¢r-
telemben neh¢z k´z´ss¢get vÀllalni: a k´z¢-
j¡k tartozÀs csak n´veli a szeretteit vagy sors-
tÀrsait tÃl¢lû ember Âhatatlan lelkifurdalÀsÀt.
S hiÀba ûriz megannyi feloldozÂ eml¢ket, hi-
Àba Árja meg m¢gis az odaveszettek reg¢ny¢t, Le-
viben e szÀmvet¢s utÀn ott bujkÀl a k¢ptelen
´nvÀd, s ott bujkÀl majd negyven ¢vvel k¢-
sûbb, m¢g egy¢rtelmübben, az Ãj k´nyvben
is, okkal t´prenghet¡nk hÀt el, hogy vajon
mekkora szerepet kap Ãjabb egy ¢v mÃltÀn
a vÀratlan, ´nkezü halÀlban.

Az EMBER EZ? narrÀtor hûse a lÀger fel¢
vonatozva àkegyetlen¡l elk¢pzeliÊ a visszaÃt em-
berfeletti boldogsÀgÀt, s lÀm, a FEGYVER-

NYUGVçS narrÀtor hûs¢nek megadatik, hogy
az oly rem¢nytelennek lÀtszÂ esem¢nyt meg-
¢lje ¢s elbesz¢lje. Nemcsak az alkotÀsl¢lekta-
ni, a szem¢lyes hiteless¢g is Ãgy kÁvÀnja, hogy
lassan oldÂdjon fel, s boldogsÀga emberfeletti
l¢pt¢kben se vÀljon kit´rûv¢. A t¢nyek sÃlyÀ-
ra hagyatkozÂ, Át¢lkez¢s n¢lk¡li, komor tÀr-
gyilagossÀgrÂl Levi fokozatosan t¢r Àt a sze-
m¢lyesebb hangnemre. A zÀrt vilÀg pontos
elemz¢se utÀn mindinkÀbb az onnan kiker¡-
lûk sokszÁnüs¢g¢t ¢s az Ãjra megnyÁlt vilÀg
vÀltozatossÀgÀt kell ÀbrÀzolnia. Egyre t´bb
remek emberi portr¢t rajzol tehÀt, elûbb az
eml¢kÀllÁtÀs attitüdj¢vel (àsemmi sem maradt be-
lûle, csak ezek a sorokÊ), k¢sûbb az ism¢t kitel-
jesedû ¢let hü lek¢pezûjek¢nt. E portr¢kban
mÀr a derü, sût a felszabadult humor is meg-
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jelenik. A fegyelmezett szükszavÃsÀgot is sza-
badon ÀradÂ mesemondÀs vÀltja fel. Az ÁrÂi
hasonlatok a hÀborÃ utÀni vilÀg ¢s a rabsÀg
utÀni l¢lek ÃjjÀ¢led¢s¢t jelzik (a lÀgerben
m¢g az agyafÃrt ¢letmüv¢sz arca is a megfes-
tett mÀrtÁr¢hoz volt hasonlÂ, a szabad vilÀg
kÂp¢jÀnak arcÀrÂl most mÀr Ãgy sugÀrzik a
ravaszsÀg, ahogy az Ãj idûk hÁrn´ke, a rÀdiÂ
szÂl). A visszat¢r¢s megint csak irracionÀlis
mozzanatai ä a gyüjtûtÀborok Ãj vezetûinek
Ãj szesz¢lyei, a megmagyarÀzhatatlan kit¢rûk
¢s vÀrakozÀsok ä most ¢lettel telnek meg, az
Ãti esem¢nyek derüs, bohÂkÀs, mulatsÀgos
kalandokkÀ emberies¡lnek, a vÀratlannÀl vÀ-
ratlanabb fordulatokkal teli hazautazÀs valÂ-
sÀggal pikareszkjelleget ´lt.

A k¢t Levi-mü ä egy¡tt, egy k´tetben ä
kiss¢ megk¢sve ker¡l most a magyar olvasÂ
kez¢be. Elrendeltet¢sszerünek lÀtszik ez a
k¢s¢s, hiszen az EMBER EZ? OlaszorszÀgban is
lassan jutott el a m¢ltÂ fogadtatÀsig. Az
Einaudi KiadÂ mÀskor jÂ szemü ÁrÂ-szerkesz-
tûi elsûre nem vett¢k ¢szre benne a reg¢nyt,
a memoÀrok tucatmüvei k´z¢ soroltÀk, s nem
vÀllaltÀk k´zz¢t¢tel¢t. Csak jÂval k¢sûbb, ki-
lenc ¢vvel egy ¢szrev¢tlen¡l maradt kis ki-
adÀs utÀn, 1956-ban ismert¢k fel ¢rt¢keit, ¢s
adtÀk k´zre immÀr figyelemfelhÁvÂ k´r¡lm¢-
nyek k´z´tt. çm a gyors vilÀgsiker sem volt
elegendû Levinek ahhoz, hogy az olasz iro-
dalomt´rt¢net befogadja vÀlasztottjai k´z¢. A
teljes elismer¢s csak ¢vtizedekkel k¢sûbb t´r-
t¢nt meg; igaz, a kritikusok ekkor egy csapÀs-
ra a legnagyobbak mell¢ helyezt¢k.

A mi k¢sleked¢s¡nknek k¢ts¢gkÁv¡l van
n¢mi haszna is: Levi irodalomt´rt¢neti jelen-
tûs¢g¢vel mi mÀr tisztÀban lehet¡nk, s a k¢t
mü ¢rt¢keit is pontosabban f´l tudjuk ma
m¢rni. Jelentûsen hozzÀsegÁt ehhez Magya-
rÂsi Gizella l¢nyeglÀttatÂ, Àrnyalt, sz¢p fordÁ-
tÀsa is.

Sz¢nÀsi Ferenc

àHALADñ NçCIZMUS HETI
HçROM ñRçBANÊ ä

EGY AMERIKAI REG°NY
MORçLIS EML°KEZETE

 

Don DeLillo: White Noise
Viking Penguin, 1985. 352 oldal

(1) à...¡gyeskedhet, nem fog a macska
(1) egyszerre kint s bent egeret.Ê

(JÂzsef Attila)
(2) àThere's nothing worse than a yeast
(2) infection.Ê

(Amerikai t¢v¢reklÀm)

Mit akar egy vegytisztÀn amerikai reg¢ny a
nyolcvanas ¢vek k´zep¢n AuschwitztÂl? °s
mit akarhatunk mi egy ilyen reg¢nytûl ¢s sa-
jÀtos n¢zûpontjÀtÂl, mik´zben az Auschwitzot
tÃl¢lt eurÂpai tudatrÂl, a holocaust ÀbrÀzolÀ-
sÀnak eszt¢tikai ¢s etikai probl¢mÀirÂl vagy a
kommersz ¢s a àmagasÊ müv¢szet reprezen-
tÀciÂs lehetûs¢geirûl gondolkodunk?

MÀr ¢vek Âta benne volt minden irodalmi
lexikonban, hogy Don DeLillo (sz¡l. 1936.
nov. 20., New York, New York) az a tehets¢-
ges amerikai prÂzaÁrÂ, aki eddig sajnos m¢g
nem, de most mÀr mindjÀrt. De ha nem
mindjÀrt, akkor hamarosan. àDon DeLillo m¢g
nem Árta meg azt a reg¢nyt, ami meghozta volna
az Àtt´r¢st, ¢s ami talÀn m¢g az egyetemi kurzusok
olvasmÀnylistÀira is f´lker¡lt volna. De az biztos,
hogy egy ilyen intelligens, jÂ f¡lü ÁrÂ elûbb-utÂbb
l¢tre fog hozni tovÀbbi ä kiv¢teles megfigyelûk¢pes-
s¢g¢rûl tanÃskodÂ ä müveket is, melyeknek mÀr elû-
re is ´r¡lhet¡nkÊ ä 1980-ban egy ismert ¢let-
rajzi lexikon rÂla szÂlÂ s a nagy ÂvatoskodÀs-
ban szinte olvashatatlanra siker¡lt cikke zÀrul
Ágy.1 1985-ben azonban, Ãgy lÀtszik, Don De-
LillÂnak v¢gre siker¡lt. Nagy megk´nnyeb-
b¡l¢s lehetett ez a mÀr egyre nyomasztÂbban
tÃlkoros tehets¢gnek, aki ahelyett, hogy a
fentiekhez hasonlÂ dics¢retek hatÀsÀra leve-
tette volna magÀt a Brooklyn Bridge-rûl,
megjelentette nyolcadik reg¢ny¢t, hogy a
cikkÁrÂ v¢gre marad¢ktalanul ´r¡lhessen.
MegÁrta, siker lett, f´lker¡lt. A WHITE NOISE-
bÂl egyik naprÂl a mÀsikra tananyag, kritikÀi-
bÂl a nagy hatalmÃ Frank Lentricchia szer-
keszt¢s¢ben antolÂgia lett.2 Mük´d¢sbe l¢-
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pett ¢s tette a dolgÀt az egyetemi g¢pezet,
ami mellesleg a reg¢ny szatirikus r¢teg¢nek
fû c¢ltÀblÀja. Az Ãj posztmodern, az amerikai
egyetemek szÁvmelengetûen id¢tlen terminus
technicusÀval, pomÂ mü feldolgozÀsa halad¢k-
talanul megkezdûd´tt.

A cÁmadÂ WHITE NOISE, szÂ szerint feh¢r
zaj, Ãjabb keletü kifejez¢s; jelent¢se akÀr a
àterm¢szetesÊ, akÀr a kifejezetten erre szol-
gÀlÂ g¢ppel elûÀllÁtott civilizÀciÂs hÀtt¢rzaj.
Az utÂbbi valÂban l¢tezû szerkezet, mely a
müsorzÀrÀs utÀn bekapcsolva felejtett t¢v¢
imitÀlt hangjÀval ringatja Àlomba a neuroti-
kus New York-iakat. A reg¢ny fûhûse, Jack
Gladney, kiv¢telesen nem New Yorkban vagy
KaliforniÀban, hanem Amerika kellûs k´ze-
p¢n tanÁt egy kisvÀrosi egyetemen, ¢s kiv¢te-
lesen nem irodalmat, mint sok mÀs egyetemi
reg¢ny fûszereplûje, hanem haladÂ nÀciz-
must heti hÀrom ÂrÀban. Jack ugyanis a hit-
lerisztika tansz¢k feltalÀlÂja ¢s vezetûje, elû-
adÀsa àkizÀrÂlag negyed¢vesek szÀmÀra felvehetû
kurzus, amely heti hÀrom ÂrÀban vizsgÀlja a fasiz-
mus napjainkig tartÂ sz¢les k´rü vonzerej¢t (meg-
k¡l´nb´ztetett figyelmet fordÁtva a dÁszszeml¢kre,
nagygyül¢sekre, egyenruhÀkra), azzal a c¢llal, hogy
a t´rt¢nelmi perspektÁva kialakÁtÀsÀt ¢s a szigorÃ
elm¢leti alapossÀg elsajÀtÁtÀsÀt lehetûv¢ tegye; hÀ-
rom tanegys¢g, szeminÀriumi dolgozatÊ.3

Sok vitriollal le´nt´tt¢k mÀr az ´nmagÀt
tÃl komolyan vevû amerikai egyetemet ¢s az
egyetemeken oktatÂ sz¢plelkü marketing-
szakembereket. Hitler megjelen¢se a black-
smithi egyetem k´zeg¢ben m¢gis ÃjdonsÀg,
mely persze bûven termi a bombabiztos po-
¢nokat. Mindennek ellen¢re a WHITE NOISE,
hÀla Hitlernek, m¢gsem csak egy egyetemi
szatÁra a sok k´z¡l. Az û (Hitler) ¢rdeme to-
vÀbbÀ az is ä a cselekm¢ny elûrehaladtÀval ez
az û egyre inkÀbb Hitler szem¢lyes n¢vmÀsa
lesz ä, hogy a k´nyv nem divatos katasztrÂ-
fa-bestseller, borÁtÂjÀn hÀtborzongatÂ dom-
bornyomÀsÃ cÁmmel, bÀr a t´rt¢net k´z¢p-
pontjÀban ÀllÂ vegyipari szerencs¢tlens¢gtûl
lehetne akÀr az is.

A WHITE NOISE szerkezet¢t meghatÀrozÂ
k¢t ä Ãjra ¢s Ãjra id¢zûjelbe tett, kiforgatott,
pomÂzott ä hagyomÀnyos narrÀciÂs modell a
Hitler-imÀzzsal kac¢rkodÂ professzor nevelû-
d¢st´rt¢nete, valamint a szent grÀl helyett ez-
Ãttal a halÀlf¢lelmet gyÂgyÁtÂ Dylar nevü cso-
daszer felkutatÀsa. (K¡zdje le halÀlf¢lelm¢t Hit-

ler n¢lk¡l, Dylarral!) A nevelûd¢sre a zsidÂk
deportÀlÀsÀt ¢s megsemmisÁt¢s¢t szÀmtalan
mÂdon id¢zû evakuÀciÂ ad alkalmat: az eu-
femisztikusan csak àtoxikus l¢gi esem¢nyÊ-
nek nevezett vegyi katasztrÂfa miatt Glad-
neyt eg¢sz csalÀdjÀval egy¡tt evakuÀljÀk, ¢s a
Hitler-jelens¢get magÀnc¢lra hasznosÁtÂ pro-
fesszor hirtelen az Àldozat szerep¢ben talÀlja
magÀt. E m¢ltatlan szerepcser¢tûl hûs¡nk
teljesen ´sszezavarodik, ¢s csak jÂval k¢sûbb
¢rti meg, hogy a totÀlis kisugÀrzÀssal Âhatat-
lanul egy¡tt jÀr maga Hitler is. A m¢rgezû
hullad¢k mellett meghatÀrozÂ szerepet kap a
reg¢nyben egy mÀsik technikai vÁvmÀny, a
mÀr emlÁtett Dylar is. A gyÂgyszer utÀni haj-
sza vezet el a cselekm¢ny csÃcspontjÀhoz:
Gladney egy motelben megprÂbÀlja meg´lni
a titokzatos szÀllÁtÂt, aki a professzor feles¢g¢t
rendszeres szexuÀlis szolgÀltatÀsok fej¢ben
lÀtta el àanyaggalÊ. Ez a ä term¢szetesen si-
kertelen ä gyilkossÀgi kÁs¢rlet ad a csetlû-bot-
lÂ gyilkosjel´ltnek, ha kiss¢ megk¢sve is, al-
kalmat az àegy¡tt¢rz¢sre, megbÀnÀsra ¢s szÀ-
nalomraÊ ä mindarra, amire a holocaust-szi-
mulÀciÂ sorÀn k¢ptelennek bizonyult.

BÀr jellemzû mÂdon az amerikai kritiku-
sok figyelm¢t a holocaustra vonatkozÂ utalÀ-
sok szinte kiv¢tel n¢lk¡l elker¡lt¢k, ezeknek
a reg¢nyben ¢rintett t´rt¢nelmi ¢s kulturÀlis
dilemmÀk szempontjÀbÂl kulcsszerep¡k van.
A WHITE NOISE vitathatatlanul àhasznÀljaÊ a
holocaustot, ¢s mielûtt e felhasznÀlÀs t¢ny¢t
¢rtelmezni ¢s ¢rt¢kelni prÂbÀlnÀnk, ¢rdemes
felid¢zni a SCHINDLER LISTçJA k´r¡l kialakult
vitÀt.4 A film k´r¡l fellÀngolt vita (a mi vitÀnk)
pontosan ugyanazokat a k¢rd¢seket veti fel ä
egyr¢szt az amerikai ¢s az eurÂpai kultÃra,
mÀsr¢szt az eszt¢tikai ¢s az erk´lcsi ¢rt¢k
problematikus viszonyÀrÂl, s mindk¢t eset-
ben a holocaust kontextusÀban ä amelyek a
WHITE NOISE elbesz¢lûi strat¢giÀjÀt ¢s lehet-
s¢ges ¢rtelmez¢seit is meghatÀrozzÀk.

Kell-e egyÀltalÀn besz¢lni a holocaustrÂl, ¢s
kell-e mindenÀron besz¢lni rÂla? MÀs szÂval,
hallgatnunk kell-e a kimondhatatlanrÂl vagy
besz¢ln¡nk, m¢g ha besz¢d¡nk minûs¢ge a be-
sz¢d tÀrgyÀt teszi is k¢rd¢sess¢? S ha a besz¢lû
talÀlna is a tiltÀs ¢s k¡ldet¢s radikÀlis alter-
natÁvÀi k´z´tt egy alkalmas helyet, mi lehetne
mondanivalÂjÀnak ideÀlis ¢s mi a m¢g ¢ppen
elfogadhatÂ hordozÂja? Hayden White meg-
fogalmazÀsÀban: àKorlÀtozottak-e azok a t´rt¢-
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nettÁpusok, amelyek ezekrûl a jelens¢gekrûl elmond-
hatÂk? KultÃrÀnk a mÃlt sz¢lsûs¢ges esem¢nyeinek
¢rtelmez¢s¢re szÀmos mÂdot, szimbÂlumot, cselek-
m¢nytÁpust kÁnÀl, de felelûss¢g¡nk tudatÀban fel-
hasznÀlhatjuk-e ezek bÀrmelyik¢t ¢ppen ezeknek az
esem¢nyeknek cselekm¢nny¢ alakÁtÀsÀra?Ê5 Sokan
felhÁvtÀk mÀr a figyelmet arra, hogy a tudo-
mÀny analitikus struktÃrÀi t´bb¢-kev¢sb¢
csûd´t mondtak a jelens¢g eg¢sz¢nek leÁrÀsÀ-
ban ¢s ¢rtelmez¢s¢ben. Amennyiben a ne-
h¢zs¢g a leÁrandÂ jelens¢g term¢szet¢bûl k´-
vetkezik ä Ágy ¢rvel t´bbek k´z´tt Bataille A
FASIZMUS PSZICHOLñGIAI STRUKTöRçJA cÁmü
ÁrÀsÀban6 ä a homog¢n-analitikus struktÃrÀk
felûl nehezen megk´zelÁthetû jelens¢g repre-
zentÀciÂjÀra alkalmasabb lehet az ¢rtû tudo-
mÀnynÀl a sejteni k¢pes müv¢szet, az eszt¢ti-
kai k¢pzelet. Ezzel mÀr ott is vagyunk a
Schindler-vita kellûs k´zep¢n. Vajon csak a
legmagasabb müv¢szetet k¢pviselû müalko-
tÀsoknak legyen àjogosÁtvÀnyaÊ a holocaust-
rÂl valÂ besz¢dre (mely àmagasÊ müv¢szet ta-
lÀn soha nem kompromittÀlta magÀt annyira,
mint ¢ppen a holocausttal kapcsolatban),
vagy pedig elfogadhatÂk a populÀris kultÃra
eszk´zei ¢s esetleg nem eurÂpai szempontjai
is?7 Hollywood a Schindler-vitÀban a kom-
mersz ¢s az amerikai kultÃra k¢pviselûjek¢nt
talÀltatik k´nnyünek. A vita hev¢ben az
àamerikaiÊ ¢s a àkommerszÊ k´z¢ ker¡lû
egyenlûs¢gjel arroganciÀja el¢gg¢ nyilvÀnva-
lÂ, annÀl kev¢sb¢ nyilvÀnvalÂ az, hogy a àr¢-
gi, feh¢r, eurÂpai kultÃraÊ8 nev¢ben felh´r-
d¡lûket mi zavarja inkÀbb: a kommersz repre-
zentÀciÂs lehetûs¢gei vagy az amerikai kultÃra
irritÀlÂ àoptimizmusaÊ. Ez a k¢rd¢s AmerikÀ-
ban persze f´l sem mer¡lt, talÀn az¢rt, mert
az a kultÃra kev¢sb¢ ¢rz¢keny a holocaustra,
mint a t´rt¢netfilozÂfia probl¢mÀjÀra. MÀsfe-
lûl, egy importÀlt trauma mindig egyszerre
t´bb ¢s kevesebb is a sajÀtunk¢nÀl. A k¢ny-
szert lehetûs¢gg¢ lazÁtÂ tÀvolsÀg miatt sÃlyta-
lanabb, mik´zben k¡l´n´s, ki¢rdemelt legitimi-
tÀst is nyer a vÀlasztÀs aktusÀtÂl.

DeLillo reg¢nye hasonlÂ k¢rd¢sek k´r¡l
forog ä az eszt¢tikum ¢s ethosz eset¢ben itt
is a holocaust a rem¢lt kapcsolÂdÀsi pont. A
szerzû az ÁrÂi gyakorlat felûl teszi f´l a k¢r-
d¢st, vagyis a holocaust nÀla nem m¢rt¢k,
nem is a maga t´rt¢netfilozÂfiai t¢ny mivol-
tÀban testet ´lt´tt teoretikus hatÀreset, ha-
nem egy a sz´vegszerü bizonyÁtÀs sorÀn csak

hiÀnyk¢nt megmutatkozni k¢pes etikai bizo-
nyossÀg irÀnyÀba tett gesztus.

NyÁltan ki kell mondanunk tehÀt, hogy
DeLillo egyÀltalÀn nem akar, se jÂl, se
rosszul, a holocaustrÂl besz¢lni. A posztin-
dusztriÀlis kor Àtlag-AmerikÀjÀrÂl akar be-
sz¢lni. Reg¢ny¢ben a holocaust nem metafo-
ra. Elmondatlan t´rt¢nete, a t´rt¢net hült
helye itt nem t´bb, mint az egyed¡li biztos
pont, a titkos nehez¢k, ami a reg¢nyt a benne
àsodrÂdÂ, lebegûÊ univerzummal ellent¢tben
nem hagyja elsodrÂdni.9

Az elmondott t´rt¢netbûl az is kider¡l, hogy
a fentiekben vÀzolt viszony, a kezdem¢nyezû
f¢l szÀnd¢kaitÂl f¡ggetlen¡l, k¢tirÀnyÃ. Glad-
ney retteg a nemzetk´zi Hitler-konferenciÀra
vÀrhatÂ àvalÂdi n¢metektûlÊ, ¢s titkos nyelv-
ÂrÀkra jÀr, nehogy kider¡lj´n, hogy az û
nyelv¢n m¢g makogni se tud. A dobozos ¡dÁ-
tû ¢s cornflakes-tudÂsok àAmerikai k´rnye-
zetÊ tansz¢k¢n a New YorkbÂl ¢rkezett Mur-
ray ä Gladney csodÀlatos szakmai elûmene-
tel¢tûl lenyüg´zve ä arrÂl ÀbrÀndozik, hogy
a neves hitlerista nyomÀba l¢p. SajÀt szakte-
r¡let¢n hamarosan û is letesz valami hasonlÂt
az asztalra. Az Ãj hÃzÂn¢v: Elvis. RÀadÀsul
mintha valami bek´lt´z´tt volna Gladney¢k
pinc¢j¢be. A professzor kilÀtÀstalan k¡zdel-
me az angollal rokon ¢s m¢gis oly idegennek
tünû n¢met nyelvvel vagy ¢ppen Hitler ¢s El-
vis pÀrba ÀllÁtÀsa egyszerre veti fel az infor-
matika szÀrnyain lebegû Amerika sÃlytalan-
sÀgÀnak ¢s esetleges kompromittÀlÂdÀsÀnak
probl¢mÀjÀt. A reg¢ny mÂdszeresen mutatja
be, milyen vesz¢lyes a mÀsiknak, ez esetben
Hitlernek, sajÀt c¢ljainkra valÂ felhasznÀlÀsa.
Gladney Ágy magyarÀzza egyik lÀnyÀnak,
hogy annak idej¢n mi¢rt adta fiÀnak a Hein-
rich nevet:

àä ...Meg akartam v¢deni a fiam, azt akartam,
hogy ne f¢ljen. [...] Van valami a n¢met nevekben,
a n¢met nyelvben, a n¢met dolgokban. Nem tu-
dom pontosan, mi az, csak Ãgy ott van. °s persze
az eg¢sz kellûs k´zep¢n ott van Hitler.

ä Tegnap megint volt a t¢v¢ben.
ä çllandÂan. N¢lk¡le nem is lenne televÁziÂ.Êi10

A folyamat k¢tirÀnyÃ, ¢s a felhasznÀlÂ
nem maradhat ¢rintetlen. Ugyanakkor a re-
g¢ny mintha mit sem tudna sajÀt figyelmez-
tet¢s¢rûl, mik´zben nevets¢gess¢ teszi a Hit-
lerrel jel´lt hatÀrvonal kisstÁlü kisajÀtÁtÀsÀt, a
maga mÂdjÀn ki is hasznÀlja tÀrgyÀnak zavar-
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baejtû ¢s pornogrÀf àvonzerej¢tÊ. K¢rd¢s,
hogy fûhûs¢vel ellent¢tben DeLillÂnak v¢g¡l
siker¡l-e Ãgy hasznot hÃznia Hitlerbûl (¢s
k´zvetve a holocaustbÂl), hogy ek´zben ne
kompromittÀlÂdj¢k maga is.

Mintha siker¡lne, ¢s talÀn az¢rt, mert a
reg¢ny a sajÀt n¢zûpontjÀbÂl nagyon ponto-
san ¢s hitelesen a kultÃrÀnak azt a tartomÀ-
nyÀt jel´li ki, ahol a holocaust egyszerüen
nem l¢tezik, nincs. A WHITE NOISE AmerikÀ-
ja nem eml¢kezhet rÀ: a mikrohullÀmok, az
ultrahang, a rÀdiÂ- ¢s televÁziÂsugÀrzÀs hÀt-
t¢rzajÀnak, a mÀrkanevek ¢s reklÀmok k´lt¢-
szet¢nek, a fogyasztÀs ¢s informÀciÂ vilÀgÀ-
nak eg¢sz bizonytalan, sodrÂdÂ k´zege csak
annyira eml¢kszik az eml¢kezetre, hogy m¢g
¢ppen tud a hiÀnyÀrÂl. Ha a holocaust azt a
k¢rd¢st veti fel, hogy van-e kontinuitÀs az eu-
rÂpai kultÃrÀban, DeLillo reg¢nye a konti-
nuitÀst nemhogy az eurÂpai kultÃrÀhoz k¢-
pest, hanem eleve k¢rdûjelezi meg. A m¢rge-
zû hullad¢k ¢s a csodagyÂgyszer mell¢khatÀ-
sa: d¢j¥ vu ¢s eml¢kezetkies¢s; az eml¢kezet
terepe a virtuÀlis mÃlt, pontosabban a mÃlt-
beli eml¢kek a j´vûrûl. A WHITE NOISE lakÂi
ä eml¢kezûk t¡k´rorszÀgban ä nem k¢pesek
t´rt¢nelmi eml¢kezett¢ àcselekm¢nyesÁteniÊ
eml¢keiket. Az eml¢kez¢s hely¢t a kollektÁv
¢rz¢kel¢s veszi Àt: az eml¢kezet¡ket vesztet-
tek k´z´sen fotÂzzÀk AMERIKA LEGT¹B-
BET F°NYK°PEZETT PAJTçJç-t, k´z´sen
n¢zik a t¢v¢t ¢s a vegyi katasztrÂfa l¢gk´ri ha-
tÀsa k´vetkezt¢ben k¡l´nlegesen sz¢p nap-
lement¢ket, lemondva ezzel a mÃltrÂl ¢s a
jelent¢s idûbeli felhalmozÀsÀrÂl. Gertrude
Stein megÀllapÁtÀsa szerint Amerika a husza-
dik szÀzadban hirtelen a leg´regebb lett a vi-
lÀg orszÀgai k´z´tt, mivel elûsz´r l¢pte Àt a
modernitÀs k¡sz´b¢t. A WHITE NOISE ä tÃl
mÀr a posztmodern k¡sz´b¢n is ä a t´rt¢ne-
lemm¢ vÀlÀs k¢ptelens¢g¢rûl ¢rtekezik. Ame-
rikÀja bizonytalan korÃ, ¢s minthogy ´reged-
ni nem tud, olyan marad, amilyen. Csakhogy
errûl a templommÀ magasztosÁtott ÂriÀsszu-
permarketrûl, a tÀjat Ãjra spiritualizÀlÂ hÀt-
t¢rzajairÂl DeLillo, az ÁrÂ nem ¢rtekezik ä a
àfeh¢r zajÊ, d¢moni lehetûs¢geivel egy¡tt is,
mindv¢gig k´lt¢szet.

A bomladozÂ, h¢zagos posztmodern sz´-
veg r¢sein Àt csak Ãjabb hasonmÀsokra, szi-
mulÀciÂkra, tovÀbbi sz´vegekre nyÁlik kilÀtÀs,
de mindezek a sz´vegek, magukra vonatko-

zÀsukon ¢s viszonylagossÀgukon tÃl, vagy
m¢g inkÀbb innen, k´r¡lhatÀroljÀk az el nem
mondott t´rt¢net ¡res ter¢t, mely telÁtûdhet-
ne ¢lettel (halÀllal), ha a t´rt¢netet elmonda-
nÀk (nem mondjÀk el). °rthetû, ha a kifÀra-
dÀs irodalmÀnak11 posztmodern prÂzaÁrÂja a
nihilizmussal fenyegetû jÀt¢kk¢nyszer szorÁ-
tÀsÀban olykor egy szilÀrd pont bizonyossÀ-
gÀra (s egy arra ¢pÁthetû erk´lcsi rend utÀn)
vÀgyakozik. Ez talÀn m¢g soha nem volt any-
nyira Ágy, mint ¢ppen ma, az ´nn´n kulturÀ-
lis pluralitÀsÀval szembes¡lû AmerikÀban.
VÀltozÂ arÀnyÃ ¢s ig¢nyü n¢pess¢g¢vel Ame-
rika ma egyre inkÀbb egy heterog¢n, t´bb
egymÀst Àtfedû, ugyanakkor l¢nyegileg k¡-
l´nb´zû kultÃrÀbÂl ÀllÂ tÀrsadalomnak tünik
f´l, s egyre hamisabbnak lÀtszik az az iroda-
lomt´rt¢neti modell, mely csak egyetlen fû
vonulatot ismer (el), az Ãgynevezett amerikai
klasszikusok¢t. A modellt l¢trehozÂ ¢s hasz-
nÀlÂ kritika a hirtelen (az irodalom tudatÀ-
ban visszamenûleg is) megjelent àhÀtrÀnyos
helyzetüekÊ ä a szÁnes bûrüek, a nûk, az et-
nikai kisebbs¢gekhez tartozÂk ä àabnormÀ-
lisÊ, àdeviÀnsÊ, àelmaradottÊ müveit tÀrgyal-
va ugyanazokat az eszt¢tikai kategÂriÀkat al-
kalmazza, ¢s ugyanazokat a k´vetelm¢nyeket
¢rv¢nyesÁti, mint a (tÃlnyomÂr¢szt feh¢r an-
golszÀsz ¢s f¢rfiak meghatÀrozta) hagyomÀny
k´r¢n bel¡l sz¡letett müvek eset¢ben.12 A
kulturÀlis pluralitÀst t¡kr´zû, Ãj ¢s sokszÁnü
irodalmi kÀnon ¢lharcosai szÂhasznÀlatÀban
a tradÁciÂ csak halott feh¢r f¢rfiaknak nevezett
´r´k´sei (DeLillo, a leendû halott feh¢r f¢rfi
is k´z¢j¡k tartozik) igencsak r´vid idû lefor-
gÀsa alatt voltak k¢nytelenek szembes¡lni az
amerikai irodalom àvisszÀjÀvalÊ. Nem csupÀn
az irodalmi komisszÀrok tÃlkapÀsaival, Ãj elû-
Át¢leteivel, valamint a kritika m¢rt¢krend-
szer¢t gyakran megk¢rdûjelezû pozitÁv diszk-
riminÀciÂjÀval, hanem a hÀtrÀnyos helyzetü-
eknek csak az elûnyt ¢lvezûk szem¢vel n¢zve
irigyl¢sre m¢ltÂ ÁrÂi probl¢mÀival ¢s lehetû-
s¢geivel is. A hÀtrÀny keserves elûny¢vel,
hogy azok csak most rakjÀk ´ssze magukat
valamiv¢ ä a sokf¢lek¢ppen definiÀlt, de fel-
t¢tlen¡l ¢rtelmezhetû ¢s l¢tfontossÀgÃ k´z´s-
s¢gbûl tÀplÀlkozÂ, folyamatossÀgot ¢pÁtû
identitÀssÀ. Nem Ãgy, mint a sajÀt elviselhe-
tetlen sÃlya alatt roskadozÂ ¢s az àaz vagyok,
akiÊ bizonyossÀgÀrÂl ma csak ÀbrÀndozÂ tra-
dÁciÂ, amely, most Ãgy tetszik, nehezebben
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jut erk´lcsileg megalapozott, politikailag el-
fogadhatÂ ¢s a posztmodern realitÀsra nyÁlÂ
n¢zûponthoz. MÀs szÂval k´nnyü annak, aki-
nek neh¢z; annak igazÀn neh¢z, akinek k´ny-
nyü.

Mindez persze, mutatis mutandis, vonatko-
zik az amerikai ¢s az eurÂpai kultÃra viszo-
nyÀra is. Az elûbbinek az utÂbbit irritÀlÂ op-
timizmusa egyszersmind a viszonylagos Àrtat-
lansÀg ¢s szerencse vonzÂ kever¢ke, melybûl
talÀn egy az eurÂpainÀl nyitottabb ¢s sok
szempontbÂl szabadabb tÀrsadalom sz¡let-
het, de amelybûl ma kitekintve, Amerika
nemegyszer k¢ptelen felfogni ¢s ¢rtelmezni
az eurÂpai tradÁciÂt. Nem mintha AmerikÀ-
nak ¢ppen ez¢rt nem volna nagy sz¡ks¢ge Eu-
rÂpÀra. BÀrmennyire elhanyagolhatÂk is
ezek a k¡l´nbs¢gek egy harmadik n¢zûpont-
bÂl, p¢ldÀul a harmadik vilÀg¢bÂl, tudatosÁtÀ-
suk ä ha megjelen¢s¡ket nem akadÀlyozza
meg az arrogÀns kirekeszt¢s ¢s elzÀrkÂzÀs ä
mindk¢t f¢l szÀmÀra hasznos lehet. Amerika
a maga irritÀlÂ optimizmusÀval jÂ esetben ki-
z´kkentheti, fellazÁthatja az egyre inkÀbb
g´rcsbe merevedû tradÁciÂt, s egyÃttal olyan
tudÀs birtokÀba ker¡lhet (noha ez àkonti-
nuitÀssÀÊ Ágy sem szerv¡l), mely rendesen az
¢vszÀzadok sorÀn felgyült tapasztalatbÂl
szÀrmazik.
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Harmat PÀl: Freud, Ferenczi ¢s a magyarorszÀgi
pszichoanalÁzis
Bethlen GÀbor K´nyvkiadÂ, 1994. 627 oldal,
880 Ft

H¢zagpÂtlÂ munkÀra ¢s egyben mer¢sz szel-
lemi kalandra vÀllalkozott Harmat PÀl, ami-
kor 1969-ben hozzÀfogott a magyar pszicho-
analÁzis t´rt¢net¢nek tanulmÀnyozÀsÀhoz.
K´zel k¢t ¢vtizedes kutatÀsai eredm¢ny¢t ad-
ta k´zre 1986-ban az EurÂpai Magyar Pro-
testÀns Szabadegyetem (Bern) kiadÀsÀban.
Az olvasÂ most a k´nyv mÀsodik, bûvÁtett ¢s
Àtdolgozott kiadÀsÀt tartja kez¢ben. SajÀtos,
de müv¢nek elûzm¢ny¢t alig talÀljuk a szak-
irodalomban. Az utolsÂ k¢t ¢vtizedben ugyan
szaporodÂ szÀmban jelennek meg k´zlem¢-
nyek a hazai l¢lekelemz¢s t´rt¢net¢rûl,* de

* E sorok ÁrÂja kÁs¢relte meg a pszichoanalÁzis buda-
pesti iskolÀja t´rt¢net¢nek r´vid ´sszefoglalÀsÀt
1976-ban. PaÀl JÀnos hasonlÂ tÀrgyÃ tanulmÀnya a
k´vetkezû ¢vben jelent meg, de k¢zirata elûbb k¢-
sz¡lt el, mint az eny¢m. Hidas Gy´rgy (1986), Szû-
nyi GÀbor ¢s Harmatta JÀnos (1993) jelentetett meg
k´zlem¢nyt a t¢mÀrÂl. Erûs Ferenc ¢s Patrizia Giam-
pieri nagyarÀnyÃ vizsgÀlata a pszichoanalÁzis hazai
recepciÂjÀrÂl az utolsÂ tÁz ¢vben bontakozott ki. Fe-
renczi ¢lete ¢s müve az utÂbbi idûben szÀmos kuta-
tÂt foglalkoztatott. De a magyar l¢lekelemz¢s eg¢sz
t´rt¢net¢t ÀtfogÂ monogrÀfia m¢g mindig csak Har-
mat PÀl¢.



hasonlÂ arÀnyÃ tudomÀnyt´rt¢neti vÀllalko-
zÀs errûl a t¢mÀrÂl nem k¢sz¡lt m¢g. Joggal
lepûdhet¡nk meg ezen. Ugyanis a pszicho-
analÁzis az a ritka tudomÀnyÀg, amiben ma-
gyar kutatÂk valÂban vilÀgraszÂlÂt alkottak.
M¢ghozzÀ e t¢ren nemcsak n¢hÀny kiugrÂ
nagysÀgot emlÁthet¡nk ä mint a biok¢miÀban
Szent-Gy´rgyi Albertet, az endokrinolÂgiÀ-
ban Selye JÀnost ä, hanem nagy nevek eg¢sz
sorÀt, egy eg¢sz iskolÀt sajÀtos profillal ¢s
nemzetk´zi kisugÀrzÀssal. A tehets¢gek ilyen
koncentrÀciÂjÀt hazÀnk csak a matematikÀ-
ban nyÃjtotta m¢g. Ez a t¢ny ´nmagÀban is
vizsgÀlatra ¢rdemes: mi¢rt vÀlt MagyarorszÀg
a l¢lekelemz¢s tudomÀnyÀnak egyik b´lcsûj¢-
v¢, a n¢met nyelvter¡leten kÁv¡l EurÂpÀban
mi¢rt elûsz´r itt vert gy´keret. Elegendû ma-
gyarÀzat-e B¢cs k´zels¢ge, vagy m¢lyebb kul-
tÃrt´rt¢neti ´sszef¡gg¢st kell keresn¡nk? A
pszichoanalÁzis azonban nemcsak tudomÀny,
hanem mozgalom is, ily mÂdon tÀrsasl¢lek-
tani (szociÀlpszicholÂgiai) ¢s t´rt¢nelmi jelen-
s¢g. Egyben egy müvelûd¢st´rt¢neti korszak
egyik ihletûje ¢s ugyanakkor jellemzûje. A
magyar pszichoanalÁzis sorsa k¡l´n´sen
´sszefonÂdik a magyar t´rt¢nelem ¢s a XX.
szÀzadi EurÂpa t´rt¢net¢nek sokszor tragi-
kus fordulataival. Illik rÀ a gy´ny´rü Goe-
the-id¢zet, amit Harmat PÀl k´nyve elsû ki-
adÀsÀnak egyik mottÂjÀul vÀlasztott (¢s a mÀ-
sodik kiadÀsbÂl ¢rthetetlen mÂdon kima-
radt): àF´lmer¢szkedsz, sokak siratta Àrny¢k, a
f¢nyre megint cs´ndesen.Ê Noha mint àÀrny¢kÊ
mindv¢gig jelen volt a magyar szellemi ¢let-
ben, àf¢nyÊ csak ritkÀn jutott osztÀlyr¢sz¢¡l.
Harmat PÀl nagyon is ¢l¢nk ¢rdeklûd¢ssel
fordul a pszichoanalÁzisnek nem csupÀn tu-
domÀnyos, de mozgalmi oldala fel¢ is; nem-
csak az elm¢letek ¢rdeklik, de a t´rt¢nelmi
jelens¢g ¢s az ebbe fonÂdÂ emberi sorsok is.
Ez¢rt is neveztem vÀllalkozÀsÀt mer¢sz szel-
lemi kalandnak.

Maga a k´nyv tizen´t nagy fejezetre tago-
lÂdik, ¢s valÂjÀban a pszichoanalÁzis teljes t´r-
t¢net¢t Àtfogja, szinte a mai napig, a magyar
iskola t´rt¢nete csak a vez¢rfonal, melyre a
t´bbit rÀfüzi. Bevezet¢sk¢nt r´viden vÀzolja
Freud müv¢t, a pszichoanalÁzis megsz¡let¢-
s¢t. Majd Ferenczi ¢lett´rt¢nete fonalÀn ha-
lad tovÀbb, ismerteti munkÀssÀgÀt, kapcsola-
tÀt Freuddal, a korabeli magyar ¢rtelmis¢g-
gel, ÁrÂkkal, müv¢szekkel. LÀtjuk, mint ala-

kul ki k´r¡l´tte egy analitikus k´r, ez hogyan
helyezkedik el a hazai szellemi ¢let palettÀ-
jÀn, mik¢nt hat ki az irodalomra, mi a viszo-
nya a korabeli politikai erûkkel stb. Megis-
merj¡k a hazai tudomÀnyos ¢let t¢tovÀzÂ, de
hangsÃlyÀban inkÀbb elutasÁtÂ reakciÂjÀt az
Ãj irÀnyzatra. Majd drÀmai esem¢nyek sora
k´vetkezik: mozgalommÀ szervezûd¢s, sze-
m¢lyi ellent¢tek, harc az àeretnekekÊ ellen
(Jung, Adler, Stekel), elsû vilÀghÀborÃ, forra-
dalom. A tanÀcsk´ztÀrsasÀg pozitÁvan viszo-
nyul a pszichoanalÁzishez, ami a feh¢rterror
korszakÀban kivÀltja a megtorlÀst, a szÀzad
hÃszas ¢veiben m¢gis a magyar pszichoana-
lÁzis valÂsÀgos f¢nykorÀnak vagyunk tanÃi.
Ferenczi ekkor alkotja meg biopszicholÂgiai
elm¢let¢t, ¢s ekkor v¢gzi klinikai kÁs¢rleteit,
melyek v¢g¡l Freuddal is konfliktusba sodor-
jÀk. BÀlint MihÀly, BÀlint Aliz, Hermann Imre
Ãtt´rû munkÀssÀga ekkor kezd kibontakozni.
Ek´zben mÀs l¢lektani irÀnyzatok is gy´keret
vernek MagyarorszÀgon, az individuÀlpszi-
cholÂgia, a stekelista irÀnyzat (Ãn. aktÁv ana-
lÁzis) ¢s Szondi LipÂt Budapesten ́ nÀllÂ m¢ly-
l¢lektani iskolÀt alapÁt: a sorsanalÁzist.

Ebben az idûszakban, a k¢t vilÀghÀborÃ
k´zt alakul ki a pszichoanalÁzis àbudapesti is-
kolÀjÀnakÊ sajÀtos arculata. Ha egy mondat-
ban akarjuk jelentûs¢g¢t ´sszefoglalni, azt
mondhatjuk: a magyar pszichoanalitikusok
irÀnyÁtottÀk rÀ a figyelmet elûsz´r hangsÃlyo-
zottan az ¹dipusz-komplexust megelûzû ko-
rai anya-gyermek kapcsolatra. TalÀn Feren-
czi szem¢lyis¢g¢nek, ¢lete v¢g¢ig megûrz´tt
gyermeki szeretet¢hs¢g¢nek is szerepe volt
ebben. Az 1924-ben megjelent, k¢sûbb THA-

LASSA n¢ven ismertt¢ vÀlt nagy biopszicholÂ-
giai müve az anyai testbe valÂ visszat¢r¢s vÀ-
gyÀt posztulÀlta az eg¢sz szexuÀlis fejlûd¢s
vez¢rmotÁvumak¢nt, ¢s ezt a haeckeli bioge-
netikai alapt´rv¢ny ¢rtelm¢ben pÀrhuzamba
ÀllÁtotta a szexualitÀs filogenezis¢vel, amit
szerinte az elvesztett ûstenger keres¢se moti-
vÀl. SzimbÂlumok Ágy nyernek ¢rtelmet, mint
egy r¢gmÃlt valÂsÀg t¡kr´zûd¢sei a tudatta-
lanban: az asszonyi-anyai testben az ûstenger
biztonsÀgÀt keress¡k. Harmat PÀl jogosan
nevezi ezt a müvet tudomÀnyos mÁtosznak ä
amit azonban Ferenczi belerejtett, az rele-
vÀns pszicholÂgiai tapasztalat. Ezt a tapasz-
talatot bontja ki BÀlint MihÀly, amikor azt Àl-
lÁtja, hogy az emberi szem¢lyis¢g lelki fejlû-
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d¢se nem a primer narcizmussal kezdûdik,
hanem egy primer objektkapcsolat: az anya-
gyermek kettûs egys¢g¢nek meg¢l¢s¢vel. Az
´nÀllÂ egy¢n fejlûd¢se ebbûl a tÀrsas kapcso-
latbÂl Àgazik le a maga narcisztikus ¢s libidi-
nÂzus t´rekv¢seivel egyarÀnt, ¢s a regressziÂ
m¢lypontjÀn az analÁzisekben ennek ¢lm¢ny-
vilÀgÀhoz t¢r vissza. Ugyanekkor Hermann
Imre felfigyel a fûemlûs´k (emberszabÀsÃ
majmok) megkapaszkodÀsi ´szt´n¢re, ¢s ref-
lexolÂgiai, magatartÀsbeli, kulturÀlis ¢s kÂr-
tani jelens¢gekbûl arra k´vetkeztet, hogy ez
az ´szt´ntendencia latensen az ember gyer-
mek¢n¢l is mük´dik, az anya-gyermek kap-
csolat biolÂgiai alapjÀt adja m¢g a libidinÂzus
k¢sztet¢sek jelentkez¢se elûtt, majd azokkal a
fejlûd¢s sorÀn ´sszefonÂdik. A àbudapesti is-
kolaÊ tev¢kenys¢ge ebbûl a centrÀlis magbÂl
kiindulva sokfel¢ Àgazik. Ferenczi szeml¢leti
fordulata nem marad csupÀn elm¢leti, terÀ-
piÀs magatartÀsÀban mindinkÀbb valamilyen
anyai elem ker¡l uralomra, egyben fokozÂdÂ
¢rdeklûd¢s a sÃlyosan traumatizÀlt pÀciensek
(ma Ãgy mondanÀnk: hatÀreseti szem¢lyis¢-
gek) irÀnt. Ferenczinek m¢g 1913-ban Árt ta-
nulmÀnya a valÂsÀg¢rz¢k fejlûd¢sfokairÂl ¢s
Hermann Imr¢nek a hÃszas ¢vekben Árt gon-
dolkodÀsl¢lektani tanulmÀnyai az ¢npszicho-
lÂgia elûfutÀrainak tekinthetûk. (Az ¢npszi-
cholÂgia a l¢lekelemz¢snek Freud halÀla utÀn
egyik vezetû irÀnyzata; azÀltal, hogy felt¢te-
lezte az ¢nfunkciÂknak: ¢szlel¢snek, eml¢ke-
z¢snek, tanulÀsnak, gondolkodÀsnak az ´sz-
t´n´ktûl r¢szben f¡ggetlen, autonÂm fejlûd¢-
s¢t, a kÁs¢rleti l¢lektan eredm¢nyeit ´ssz-
hangba tudta hozni a pszichoanalÁzissel.) BÀ-
lint MihÀly is mÀr MagyarorszÀgon elkezdte
terÀpiÀs kÁs¢rletei egy r¢sz¢t, pl. pszichoana-
litikus ismeretek felhasznÀlÀsÀt az ÀltalÀnos
orvosi gyakorlatban, amit folytatott AngliÀ-
ban, ¢s ami hÁres k´nyv¢nek: AZ ORVOS, A BE-

TEGE °S A BETEGS°G-nek tÀrgya lett. Ebben az
idûben kezdte meg Roheim G¢za etno-pszi-
choanalitikai vizsgÀlatait ¢s Árta HollÂs IstvÀn
k´nyv¢t az elmebetegs¢gek pszichoanalitikus
felfogÀsÀrÂl, a BöCSöM A SçRGA HçZTñL-t.

Ezt a hatalmas fellend¡l¢st elûsz´r a fasiz-
mus fenyegetû Àrnya, majd a mÀsodik vilÀg-
hÀborÃ t´ri meg. A hÀborÃ alatt a magyar
pszichoanalitikus egyes¡let m¢g ¡l¢sezhet,
de csak a politikai rendûrs¢g egy detektÁvj¢-
nek jelenl¢t¢ben. MiutÀn 1944-ben a n¢met
hadsereg megszÀllja MagyarorszÀgot, a pszi-

choanalitikus egyes¡let t´bbet nem ¡lhet
´ssze, szÀmos tagja ¡ld´z´tt¢ vÀlik, aminek
k´vetkezt¢ben t´bben ¢let¡ket vesztik. Akik
tÃl¢lt¢k a t´rt¢nelmi katasztrÂfÀt ¢s Magyar-
orszÀgon maradtak, 1945-ben ÃjbÂl megala-
kÁtjÀk a pszichoanalitikus egyes¡letet, Ãjra
megkezdik a kik¢pz¢st, ¢s igyekeznek aktÁvan
r¢szt vÀllalni a tÀrsadalom l¢lektani probl¢-
mÀinak megoldÀsÀban. Egy ideig m¢g az
egyetemen is elhangozhatnak pszichoanaliti-
kus elûadÀsok. 1948-ban azonban marxista
ideolÂgusok a pszichoanalÁzist a marxizmus
ideolÂgiai ellenfel¢nek nyilvÀnÁtottÀk, ¢s a
k´vetkezû ¢vben az egyes¡letet feloszlÀsra
k¢nyszerÁtett¢k. Ettûl kezdve hazÀnkban
pszichoanalÁzisrûl ¢vekig hallani sem lehe-
tett, noha magÀnrendelûkben szÂrvÀnyosan
folyt pszichoanalitikus kezel¢s ä hivatalosan
tiltott nem volt, de orvos is, beteg is igyeke-
zett titokban tartani. A magyar tudomÀnyos
¢letben a hatvanas ¢vek v¢g¢n jelenik meg is-
m¢t a l¢lekelemz¢s, de erûs ideolÂgiai nyo-
mÀssal kell megk¡zdenie, ami a kommunista
rendszer liberalizÀlÂdÀsÀval fokozatosan eny-
h¡l. 1980-ban a Magyar PszichiÀtriai TÀrsa-
sÀg keret¢ben pszichoanalitikus munkacso-
port alakul, ezzel a legÀlis hÀtt¢rrel a magyar
pszichoanalitikusok Ãjra megszervezhetik ki-
k¢pz¢si rendszer¡ket, ¢s bekapcsolÂdhatnak
a nemzetk´zi tudomÀnyos ¢letbe. Ebbûl a
magbÂl alakul ÃjjÀ 1989-ben a nagy mÃltÃ
magyar pszichoanalitikus egyes¡let. De a f¢-
lelem, hogy n¢zeteinket a hivatalos ideolÂgiÀ-
val ellent¢tesnek fogjÀk nyilvÀnÁtani, csak ke-
v¢ssel a rendszervÀltÀs elûtt szünik meg,
mintegy annak elûszelek¢nt.

A t´rt¢nelmi traumÀk sorozata szÀmos
magyar pszichoanalitikust k¢sztetett arra a
mÀsodik vilÀghÀborÃ elûtt ¢s utÀn, hogy ha-
zÀjÀt elhagyja. Ez az emigrÀciÂ a nyugati pszi-
choanalÁzisre term¢kenyÁtûen hatott. Sût az
emigrÀnsok k´zt olyan nagy nevek talÀlha-
tÂk, akik n¢lk¡l a modern pszichoanalÁzis ki-
fejlûd¢se el sem k¢pzelhetû. Elegendû, ha
legalÀbb n¢hÀnyat felsorolunk k´z¡l¡k. No-
ha nem tartozott valamennyi az Ãn. àbuda-
pesti iskolÀhozÊ, hazai eredete vagy hosszabb
magyarorszÀgi tartÂzkodÀsa miatt a magyar
analitikus k´r szelleme t´bb¢-kev¢sb¢ hatott
rÀjuk. BÀlint MihÀly ¢s Roheim G¢za nev¢t
mÀr emlÁtett¡k. MagyarorszÀgrÂl szÀrmazott
Franz Alexander, az elsû hÁres pszichoszoma-
tikus elm¢let megalkotÂja, RadÂ SÀndor, a
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New York-i analitikuskik¢pzû int¢zet meg-
szervezûje. Itt jÀrt iskolÀba Ren¢ Spitz, akit
az elsû ¢let¢vvel ¢s az anyai szeretettûl meg-
fosztott kisgyermek (anaklitikus) depressziÂ-
jÀval kapcsolatos vizsgÀlatai tettek vilÀghÁrü-
v¢. Innen vÀndorolt ki AmerikÀba Rapaport
DÀvid, az ¢npszicholÂgia egyik nagysÀga, aki
elm¢ly¡lt munkÀt v¢gzett a pszichoanalÁzis
tudomÀnyelm¢leti probl¢mÀinak feldolgozÀ-
sÀban. Magyar szÀrmazÀsÃ Mahler Margit, a
szimbiotikus pszichÂzis leÁrÂja, Gr¡nberger
B¢la, a PÀrizsban ¢lû neves narcizmuskuta-
tÂ, a Sv¢dorszÀgban ¢lû Sz¢kely Lajos, aki a
kreativitÀs alakl¢lektani ¢s analitikus megk´-
zelÁt¢s¢ben v¢gzett ¢rt¢kes munkÀt. M¢g
olyan iskolateremtû nagysÀg, mint Melanie
Klein is egy ideig Ferenczihez jÀrt analÁzisbe.
Csak a legismertebb neveket emlÁtettem, a
sort hosszan folytathatnÀm. A magyar pszi-
choanalÁzis fÀja tehÀt ugyancsak term¢keny
magvakat szÂrt sz¢t a vilÀgba.

Ez¢rt ¢rthetû a szenved¢lyes hangv¢tel,
amivel Harmat PÀl k´nyv¢t megÁrja. M¢ly
meggyûzûd¢ssel Àll ki a pszichoanalÁzis ¡gye
mellett, noha spekulatÁv tÃlburjÀnzÀsait kri-
tikÀval illeti. Hiszi, hogy ha a k¢t hÀborÃ k´z-
ti Horthy-rendszer konzervativizmusa ¢s an-
tiszemitizmusa nem nehezÁti a magyar pszi-
choanalitikus iskola fejlûd¢s¢t, a nÀcizmus
nem szÂrja sz¢t ¢s a kommunista rendszer
nem teszi lehetetlenn¢, akkor àa budapesti
pszichoanalitikus iskola a vilÀg szÀmÀra talÀn ha-
sonlÂt jelentene, mint a KodÀly-mÂdszer, amelynek
elsajÀtÁtÀsÀra vagy tanulmÀnyozÀsÀra ¢rdemes len-
ne akÀr a f´ld tÃlsÂ v¢g¢rûl is Budapestre utazniÊ.
A k´nyvben szereplû tudÂsok, ÁrÂk, müv¢-
szek, gondolkodÂk, politikusok jellemz¢se ¢s
¢rt¢kel¢se mindennek inkÀbb mondhatÂ,
mint ä sine ira et studio ä hidegnek, ¢rzelem-
mentesnek. De hiszen a tacitusi k´vetelm¢nyt
a t´rt¢netÁrÀsban maga Tacitus sem tartotta
be. Harmat tisztelettel Ár azokrÂl, akik ebben
a tudomÀnyban nagyot alkottak, azokrÂl is,
akik meggyûzûd¢s¡k mellett kitartottak, ¢s
t´bb¢-kev¢sb¢ ¢les kritikÀval illeti a pszicho-
analÁzis ellenfeleit. KritikÀja azonban Àrnyalt:
nem vonja meg nagyrabecs¡l¢s¢t olyan nagy
gondolkodÂtÂl, mint LukÀcs Gy´rgy, olyan
nagy ÁrÂtÂl, mint N¢meth LÀszlÂ vagy k´ltû-
ÁrÂtÂl, mint Illy¢s Gyula, akkor is, ha am-
bivalensek vagy ellens¢gesek voltak. Azokkal
a teoretikusokkal szemben, akik a kommu-
nista diktatÃra hüs¢ges kiszolgÀlÂik¢nt tÀ-

madtÀk a pszichoanalÁzist, kritikÀja gyilkos
irÂniÀba csap Àt. SzÀmunkra ¢rz¢kenyebb
pontot ¢rint, amikor bÁrÀlatÀval a magyar
pszichoanalitikusok politikai magatartÀsÀt os-
torozza. Ezek a tÀmadÀsai fûk¢nt k¢t t¢ma-
k´rt ¢rintenek. Az egyik a magyar pszicho-
analÁzis àtÀrsadalomelm¢leti ´nkorlÀtozÀsaÊ, ami
szerinte mÀr Ferenczivel megkezdûdik, ¢s a
kommunista diktatÃra bomlÀsa idej¢n, vala-
mint a rendszervÀltÀs utÀn indokolatlanul to-
vÀbb tart. Nehezen tudom megÁt¢lni ennek
a vÀdnak a jogossÀgÀt. Az a benyomÀsom,
hogy a pszichoanalitikusok t´bbs¢ge mÀs or-
szÀgokban sem foglalkozik napi munkÀja
utÀn a freudi kultÃrteÂria tovÀbb¢pÁt¢s¢vel,
hanem klinikai tapasztalatait dolgozza fel.
Hermann AZ ANTISZEMITIZMUS L°LEKTANA

cÁmü k´nyve (1945) k¢ts¢gkÁv¡l tÀrsadalom-
l¢lektani tÀrgyÃ. Az 1988-ban megalakult
Ferenczi Egyes¡let, ami a l¢lekelemz¢s irÀnt
¢rdeklûdû ¢rtelmis¢get egyesÁti, k¡l´n ren-
dezv¢nyen foglalkozott tÀrsadalmi, t´rt¢nel-
mi, politikai t¢mÀkkal (a Magyar Pszicho-
analitikus Egyes¡let idei konferenciÀjÀn is
helyet kaptak ilyen t¢mÀk, de errûl Harmat
m¢g nem tudhatott). K¢rd¢s, hogy enn¢l
t´bb lett volna elvÀrhatÂ? Emellett egy ÁrÀs
megjelen¢se nem csak a szerzû akaratÀtÂl
f¡gg.

SÃlyosabb a mÀsik vÀd: Harmat megrÂja
a magyar pszichoanalitikusokat a RÀkosi-kor-
ban tanÃsÁtott àmeghunyÀszkodÂÊ magatar-
tÀsuk miatt. Harmat itt r¢szben bizonytalan,
vitatott informÀciÂkra alapoz. Nem vitathatÂ
azonban az egyes¡let ´nfeloszlatÀsÀnak t¢-
nye, valamint az 1948 november¢ben LukÀcs
Gy´rgyh´z int¢zett lev¢l, amelyben a kom-
munista analitikusok lojalitÀsukrÂl biztosÁtjÀk
a pÀrtot, ¢s a rÀjuk zuhogÂ vÀdakat csak r¢sz-
ben visszautasÁtva elismerik a marxista kriti-
ka sz¡ks¢gess¢g¢t, sût egyes pontokban jo-
gossÀgÀt is. A kritika ostora ezÃttal olyan k´z-
tiszteletben ÀllÂ szem¢lyeket ¢r, mint Her-
mann Imre ¢s a tragikus sorsÃ HajdÃ Lili ä
ûk ÁrtÀk alÀ a levelet. Neh¢z ma bele¢ln¡nk
magunkat a Pszichoanalitikus Egyes¡let utÂ-
v¢dharcainak idej¢be, az 1948ä49-es ¢vek
l¢gk´r¢be. A f¢nyes szelek megkopottan bÀr,
de m¢g fÃjdogÀlhattak a l¢lekben. HaladÂ
gondolkodÀsÃ emberek m¢g hihettek vala-
milyen szocialista fejlûd¢sben, amit szolgÀlni
akartak, aminek a terrorint¢zked¢sek csak
Àtmeneti àjakobinusÊ kileng¢sei. Az egzisz-



tenciÀlis fenyegetetts¢g ¢s a pislÀkolÂ hit egy-
mÀs kez¢re jÀtszhat. Ma az egykori hitek kol-
lektÁv elfojtÀsÀnak estek Àldozatul. Harmat
ÀltalÀban igazsÀgosan Át¢l, m¢gis neh¢z n¢ha
elnyomni magunkban a gondolatot: àa kibic-
nek k´nnyüÊ.

A fenti vita markÀnsan mutatja a k´nyv
egyik fû jellemzûj¢t: nem csak egy tudo-
mÀnyÀg fejlûd¢s¢t kÁvÀnja ÀbrÀzolni; a szer-
zût a mozgalom is ¢rdekli mint szociÀlpszi-
cholÂgiai jelens¢g, annak kihatÀsa a korabeli
magyar szellemi ¢letre, a t´rt¢neti folyamat-
ba belesodrÂdott emberek jelleme, ÀllÀsfog-
lalÀsa. Igyekszik t¢mak´r¢nek eg¢sz ter¡le-
t¢t bejÀrni: a pszichoanalÁzis sz¢pirodalmi
vonatkozÀsait ¢ppÃgy ¢rinti, mint filozÂfiai ¢s
politikai kisugÀrzÀsÀt, a àfreudomarxizmusÊ
k¢rd¢s¢t, viszonyÀt tÀrsadalmi r¢tegekhez,
zsidÂsÀghoz stb. Ezzel n¢gyszÀzkilencven´t
oldalon (az elsû kiadÀs kb. hÀromszÀz oldala
ennyire duzzadt az Ãj informÀciÂktÂl, ha a
bibliogrÀfiÀt, n¢v- ¢s tÀrgymutatÂt leszÀmÁt-
juk) szinte lehetetlen feladatra vÀllalkozik. Ez
a teljess¢gig¢ny ä a szerzû szellemess¢g¢vel ¢s
k´nnyed publicisztikai k¢szs¢g¢vel pÀrosulva
ä egyszerre ereje ¢s gyenges¢ge a k´nyvnek.
Er¢nye, mert Gr¡nberger B¢la szavait id¢zve
à¢rdekes, mint egy reg¢ny ä egy jÂ reg¢nyÊ. De
gyenges¢ge is, mert mondanivalÂjÀnak m¢ly-
s¢ge rendkÁv¡l hullÀmzÂ. Az eszmet´rt¢net,
a tudomÀnyos n¢zetek szakszerü kifejt¢se
vÀltakozik a mozgalom t´rt¢net¢nek izgal-
mas elbesz¢l¢s¢vel ¢s az egyes szereplûkre vo-
natkozÂ anekdotÀkkal, sût pletykÀkkal. Ez az
anekdotikus r¢teg helyenk¢nt f´l¢be kereke-
dik a tudomÀnyt´rt¢netinek. P¢ldÀul Anna
Freud ¢s Melanie Klein szem¢lyi ellent¢tei-
nek elbesz¢l¢se legalÀbb annyi helyet foglal
el a k´nyvben, mint Klein n¢zeteinek ismer-
tet¢se ä holott ezek a n¢zetek a modern pszi-
choanalÁzis egyik fû irÀnyÀnak: az objektkap-
csolati teÂriÀnak alapjÀt k¢pezik. Roheim G¢-
zÀrÂl megtudjuk, hogy feles¢g¢vel az auszt-
rÀliai bennsz¡l´ttek nyelv¢n besz¢lgetett, ha
azt akarta, hogy a tÀrsasÀg t´bbi tagja ne ¢rt-
se, de az elsû kiadÀsban semmi, a mÀsodik-
ban is csak egy mondat utal a àkollektÁv trau-
mÀraÊ, ami kutatÀsai k´z¢ppontjÀban Àllott.
(Roheim azt talÀlta etnogrÀfiai kutatÀsai so-
rÀn, hogy vannak traumatikus t´rt¢n¢sek,
amelyek egy ûsi ¢letformÀban ¢lû n¢p min-
den egyed¢nek gyermekkorÀban elûfor-

dulnak, ¢s a kultÃra, az arra a n¢pre jellemzû
szokÀsok ¢s szertartÀsok jelentûs m¢rt¢kben
ennek a k´z´s traumatikus mozzanatnak fel-
dolgozÀsÀt szolgÀljÀk.) Sz¢kely Lajos kalan-
dos ¢lett´rt¢nete szÁnes, ¢rdekes olvasmÀny,
de a kreativitÀssal kapcsolatos Ãtt´rû kutatÀ-
saira a szerzû csak utal, abbÂl semmit ki nem
fejt stb. Harmat valÂjÀban minden informÀ-
ciÂt, ami müv¢t szÁnesebb¢, olvasmÀnyosabbÀ
teheti, felhasznÀl, tekintet n¢lk¡l arra, hogy
mennyire megbÁzhatÂ forrÀsbÂl szÀrmazik ä
n¢ha maga is utal az informÀciÂ eredet¢nek
bizonytalansÀgÀra. A mÀsodik kiadÀsban az
elsû kiadÀs t´bb t¢ved¢s¢t kiigazÁtja, de az Ãj
¢rtes¡l¢sek t´meg¢ben, amellyel müv¢t 1986
Âta gazdagÁtotta, ism¢t akad labilis hiteless¢-
gü. Szerencs¢re ez a helyenk¢nti megbÁzha-
tatlansÀg csupÀn a szem¢lyes adatokra, t´rt¢-
netekre vonatkozik. A tudomÀnyos n¢zeteket
a szerzû korrekt mÂdon, hozzÀ¢rtûen fejti ki,
bÀr n¢hol kiss¢ hiÀnyosan. Ez a hiÀnyossÀg is
sajnÀlatos, mert Harmat kitünû publicisztikai
k¢szs¢g¢vel k¢pes arra, hogy bonyolult elm¢-
leteket a nagyk´z´ns¢g szÀmÀra k´z¢rt-
hetûen, vilÀgosan adjon elû. T́ bbet is ¢lhe-
tett volna e k¢pess¢g¢vel, noha a tudo-
mÀnyt´rt¢n¢sznek nem feladata, hogy magÀt
a tudomÀnyt is elmagyarÀzza.

A k´nyv hiÀnyossÀgai¢rt ¢s ellentmondÀ-
sossÀgÀ¢rt azonban messzemenûen kÀrpÂtol
a sz¢les gondolati perspektÁva, amit ez a
nagyszabÀsÃ tudomÀnyt´rt¢neti monogrÀfia
az olvasÂ elûtt megnyit, a szÁnes elûadÀsmÂd,
amivel egy letünt, de mÀig hatÂ korszak vi-
lÀgÀt el¢nk varÀzsolja ¢s a t´bbs¢g¡kben
m¢giscsak hiteles informÀciÂk sokasÀga. A
rendkÁv¡l kiterjedt bibliogrÀfia mutatja a
szerzû ûszinte szÀnd¢kÀt, hogy adatainak
pontosan utÀnajÀrjon, m¢g ha elbesz¢lûked-
ve ¢s impulzivitÀsa n¢hol ig¢nyess¢g¢nek f´-
l¢be is kerekedik. A k´nyv ¢rt¢k¢t emeli
Gr¡nberger B¢la szÁnvonalas bevezetûje. A
mÀsodik kiadÀs k¡l´n ¢rdekess¢ge az Ãj elû-
szÂ, ami valÂjÀban Antall JÂzsefnek az 1987-
es pszichoanalitikus konferenciÀhoz csatlako-
zÂ kiÀllÁtÀst megnyitÂ besz¢de. A n¢hai mi-
nisztereln´k ¢rdeklûd¢se ¢s tÀj¢kozottsÀga a
pszichoanalÁzisben bizonyÀra t´bb olvasÂt
meglepet¢sk¢nt ¢r. Harmat PÀl müv¢nek ol-
vasÀsa ä mindezzel egy¡tt ä az olvasÂnak is
izgalmas szellemi kaland.

VikÀr Gy´rgy
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Axel Honneth: Kampf um Anerkennung.
Zur moralischen Grammatik sozialer Konflikte
Suhrkamp Verlag, 1992

A fiatal Hegel tÀrsadalomelm¢leti elk¢pzel¢-
seinek reneszÀnszÀt J¡rgen Habermas nyitot-
ta meg. 1968-ban az ARBEIT UND INTERAKTI-

ON cÁmü tanulmÀnyÀban tÀrta f´l Hegel j¢nai
elûadÀsainak aktualitÀsÀt. Ezekben az elûadÀ-
sokban ä mutat rÀ Habermas ä Hegel Àtl¢pte
az ¢n (Kant Àltal kidolgozott) reflexiÂelm¢leti
meghatÀrozÀsÀt, ¢s az ¢n kialakulÀsÀnak
centrumÀba az interszubjektÁv folyamatokat
ÀllÁtotta. Ezek a folyamatok az emberek egy-
mÀs k´z´tti ¢rintkez¢s¢ben (Hegel kifejez¢s¢-
vel) az elismer¢s¢rt vÁvott harc formÀjÀt ´ltik.
Az ¢n meghatÀrozÀsÀban bek´vetkezett for-
dulat k´vetkezt¢ben a filozÂfusok egyre t´b-
bet foglalkoztak a tÀrsadalom elemz¢s¢vel. A
tÀrsadalomfilozÂfiÀk t´rt¢net¢ben azonban
Hegel elk¢pzel¢sei folytatÀs n¢lk¡l maradtak.
Axel Honneth legÃjabb k´nyv¢ben Hegel
eredeti programjÀt prÂbÀlta gy¡m´lcs´zûv¢
tenni. A k´nyv´n a szerzû hosszÃ ¢vekig dol-
gozott: errûl a t¢mÀrÂl tartotta elûadÀsait az
1988/89-es t¢li szemeszterben a frankfurti
egyetemen, majd 1989 v¢g¢re elk¢sz¡lt a ha-
bilitÀciÂs ÁrÀs, mely n¢hÀny fejezettel kieg¢-
sz¡lve v¢g¡l a sz¢lesebb olvasÂk´z´ns¢g szÀ-
mÀra is hozzÀf¢rhetûv¢ vÀlt. A müvet a kelet-
kez¢s folyamatÀn kereszt¡l prÂbÀlom bemu-
tatni.

Az elûadÀsokon Honneth a harc fogalmÀ-
nak kritikai-filozÂfiat´rt¢neti rekonstrukciÂ-
jÀra vÀllalkozott. E programmal Honneth a
kritikai elm¢let tradÁciÂjÀt prÂbÀlta feleleve-
nÁteni. TRADICIONçLIS °S KRITIKAI ELM°LET

cÁmü tanulmÀnyÀban Horkheimer sajÀt kon-
cepciÂjÀt a tÀrsadalmi k¡zdelmek ar¢nÀjÀban
prÂbÀlta elhelyezni, de ugyanakkor ä a tÀr-
sadalmi ¢rintkez¢sformÀk zÀrÂjelz¢s¢vel ä le-
hetetlenn¢ tette egy ilyen ar¢na tematikus
meghatÀrozÀsÀt. Honneth a harc k´z¢ppont-
ba ÀllÁtÀsÀval szeretett volna tÃllend¡lni ezen
a teoretikus deficiten. A harc fogalma ä a tÀr-
sadalomfilozÂfia t´rt¢net¢ben ä k´zponti je-
lentûs¢gü: a tÀrsadalomrÂl szÂlÂ gondolko-
dÀs ugyanis e kategÂria tematizÀlÀsÀval in-
dult ÃtjÀra. A harc ä Machiavelli ¢s Hobbes
müveiben ä az ´nfenntartÀsra irÀnyult. Az

´nfenntartÀs¢rt vÁvott harcot Machiavelli a
hatalmi praktikÀk mük´dtet¢s¢vel azonosÁ-
totta, Hobbes ezzel szemben a k¡zdelmet a
tÀrsadalom ÀltalÀnos ¢rintkez¢si formÀjÀvÀ
tette. A term¢szetes Àllapotot Hobbes ä az
ember antropolÂgiai tulajdonsÀgaibÂl kiin-
dulva ä a k´vetkezûk¢ppen jellemzi: minden-
ki harcban Àll mindenkivel. Ez a harc folya-
matosan ¢lezûdik, ¢s v¢g¡l a teljes pusztulÀs-
hoz vezetne, ha nem k´vetkezne be a k´l-
cs´n´s megÀllapodÀs (szerzûd¢sk´t¢s). így
j´n l¢tre ä a harc szabÀlyozÀsak¢nt ä a min-
denki Àltal elismert hatalom szf¢rÀja. Hobbes
elsûk¢nt mutatott rÀ a harc tÀrsadalom-
elm¢leti jelentûs¢g¢re, a k¡zdelem Àltala
bemutatott formÀja m¢gis zsÀkutcÀba futott.
Az izolÀlt individuumokbÂl kiindulÂ elemz¢s
ugyanis nem tudta megalapozni a tÀrsadalmi
egy¡tt¢l¢s (a szerzûd¢s megk´t¢s¢nek) sz¡k-
s¢gess¢g¢t. Ebbûl a kudarcbÂl Hegel azt a k´-
vetkeztet¢st vonta le, hogy az ´nfenntartÀs¢rt
vÁvott k¡zdelem, az ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s me-
chanizmusa izolÀlt individuumokat felt¢telez.
A hobbesi ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢si koncepciÂ ku-
darcÀbÂl Hegel arra a meggyûzûd¢sre jutott,
hogy az ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s elm¢lete ÀltalÀban
is problematikus. A harc Ãj formÀjÀnak meg-
ragadÀsÀval Hegel most az ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s
vilÀgÀt is meg akarja haladni. Az elismer¢s¢rt
vÁvott harc koncepciÂja Ágy a harc elm¢let¢t
a moralitÀs szf¢rÀjÀba vezeti Àt. Ebben a ko-
rÀntsem magÀtÂl ¢rtetûdû l¢p¢sben Honneth
ä minden kritikai reflexiÂ n¢lk¡l ä k´veti He-
gelt. Ez¢rt ker¡l Honneth rekonstrukciÂjÀ-
nak k´z¢ppontjÀba AZ ERK¹LCSIS°G REND-

SZERE cÁmmel a mÃlt szÀzad v¢g¢n k´zreadott
t´red¢k interpretÀciÂja. Ebben a t´red¢kben
Hegel az elismer¢s¢¢rt vÁvott harcot a kora-
beli ä elsûsorban Schelling hatÀsÀrÂl tanÃsko-
dÂ ä metafizikai zsargon segÁts¢g¢vel elemzi.
Hegel k¢t centrÀlis kategÂriÀt hasznÀl: a
szeml¢letet (az ÀltalÀnossÀg mozzanatÀt) ¢s a
fogalmat (a k¡l´n´ss¢g mozzanatÀt). A k´nyv
struktÃrÀjÀt a k¢t kategÂria viszonyÀnak vÀl-
tozatai jel´lik ki. Elûsz´r: ha a szeml¢letet a
fogalom alÀ rendelj¡k, akkor a term¢szetes
erk´lcsis¢g kategÂriÀjÀhoz jutunk. MÀsod-
szor: ha a fogalmat rendelj¡k a szeml¢let alÀ,
akkor a negatÁv szabadsÀgot kapjuk ä ez a bü-
n´z¢s. Harmadszor: a fogalom ¢s a szeml¢let
totalitÀsa az abszolÃt erk´lcsis¢g. Zavarbaej-
tû, hogy Hegel az egyes fejezeteken bel¡l el-
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t¢rû spekulatÁv s¢mÀkat alkalmaz: az elsû
r¢szben a k´nyv eg¢sz¢t meghatÀrozÂ s¢mÀ-
val talÀlkozunk: ha a term¢szeten bel¡l a fo-
galmat rendelj¡k a szeml¢let alÀ, akkor meg-
kapjuk a csalÀdot, ha pedig a szeml¢letet ren-
delj¡k a fogalom alÀ, akkor a szerzûd¢sszerü
cserekapcsolatokhoz jutunk. A mÀsodik feje-
zetben ä a bün´z¢s elemz¢sekor ä Hegel a
tetteket hatÂk´r¡k szerint tipizÀlja. A harma-
dik fejezetben pedig a differencia ¢s az indif-
ferencia dialektikÀjÀt alkalmazza. Honneth
interpretÀciÂs javaslata szerint elûsz´r is azzal
kell megprÂbÀlkoznunk, hogy a kaotikus
konstrukciÂbÂl kiemelj¡k a tÀrsadalomelm¢-
leti motÁvumokat. Ezeket a k´vetkezûk¢ppen
foglalhatjuk ´ssze: a csalÀdot Hegel szerint
term¢szetes k´tel¢kek tartjÀk ´ssze, az elis-
mer¢s ebben a szf¢rÀban a k´lcs´n´s ¢rzelmi
megerûsÁt¢sben Àll. A csalÀd a hegeli ÀbrÀzo-
lÀsban a gyermeknevel¢s k´r¢ szervezûdik, a
nevel¢s sorÀn a gyermekben felhalmozÂdÂ
energia azonban a csalÀd Àtl¢p¢s¢hez vezet.
A szerzûd¢sszerüen szabÀlyozott cserekapcso-
latok ä melyek szint¢n a term¢szetes erk´lcsi-
s¢g vilÀgÀba tartoznak ä a formÀlis szabadsÀg
k´zeg¢ben mozognak. A szabadsÀg a szerzû-
d¢si k´telezetts¢gek megtartÀsÀban ¢s ajÀnla-
tok elfogadÀsÀban mer¡l ki. V¢g¡l az abszo-
lÃt erk´lcsis¢gben az ember szabadsÀga a k´-
z´ss¢g konstituÀlÂdÀsÀban ´lt testet: ezen a
szinten az ember teljesen beleolvad a k´z´s-
s¢gbe, ¢s a k´z´ss¢g Àltala formÀlÂdik. Eze-
ken a fokozatokon kereszt¡l a szubjektum
egyre magasabb rendü elismer¢si formÀkig
k¡zdheti fel magÀt. Ez az Ãt: az elismer¢s¢rt
vÁvott harc. A harcban a szubjektum indivi-
dualitÀsa (az elismer¢s) egyre magasabb ren-
dü k´z´ss¢gi formÀkhoz k´tûdik. Ez az in-
terpretÀciÂs javaslat arra a feltev¢sre ¢p¡l,
hogy az elismer¢s formÀi azonos sÁkon mo-
zognak. Hegel konstrukciÂjÀban azonban ez
a felt¢tel nem teljes¡l. M¢g enn¢l is proble-
matikusabb a bün´z¢ssel foglalkozÂ fejezet
interpretÀciÂja. Ha komolyan vessz¡k a feje-
zet fejteget¢seit, akkor elûsz´r a helyi ¢rt¢k¢-
bûl kell kiindulnunk: a bün´z¢s arra ¢p¡l,
hogy a cserekapcsolatok vilÀgÀban a szabad-
sÀg puszta formalitÀs. A bün´z¢s hegeli p¢l-
dÀi ä a pusztÁtÀs, a rablÀs ¢s a s¢rt¢s ä ugyan-
akkor egy ÀltalÀnosabb interpretÀciÂt is lehe-
tûv¢ tesznek. Honneth egy vakmerû l¢p¢ssel
azt javasolja, hogy emelj¡k ki a fejezet eg¢-

sz¢t a szÀmÀra kijel´lt pozÁciÂbÂl, ¢s tekints¡k
az elismer¢srûl szÂlÂ fejteget¢sek t¡k´rk¢p¢-
nek. Ezzel a javaslattal a mü talÀnyos struk-
tÃrÀja ¢rtelmezhetûv¢ vÀlna: az elismer¢s¢rt
vÁvott harc kudarcai bün´z¢shez vezetnek.
Ebben az ´sszef¡gg¢sben vilÀgossÀ vÀlik,
hogy az elismer¢s¢rt vÁvott harc Hegeln¢l
nemcsak az egyes szf¢rÀk k´z´tti Àtmenetre
vonatkozik, hanem a szf¢rÀkon bel¡l is mü-
k´dik. A szf¢rÀkon bel¡l zajlÂ harc megraga-
dÀsÀhoz azonban Hegelnek fel kellett volna
tÀrnia a bün´z¢s motÁvumait. Honnethnek
AZ ERK¹LCSIS°G RENDSZER°-nek interpretÀ-
ciÂjÀra vonatkozÂ javaslatai m¢g alÀtÀmasz-
tÀsra szorulnak: 1. Egy Ãjabb ä tÀgabb hori-
zontra tÀmaszkodÂ ä olvasattal fel kellene
tÀrni a bün´z¢s motÁvumait. 2. Az elismer¢si
formÀkat ä valamik¢ppen ä azonos sÁkra kell
hozni. A k¢sûbbiekben ä Honneth interpre-
tÀciÂja szerint ä Hegel tÀrsadalomelm¢leti el-
k¢pzel¢sei vesz¢lybe ker¡ltek. N¢hÀny ¢v el-
telt¢vel ugyanis A SZELLEM FENOMENOLñGIç-

Jç-ban Hegel az elismer¢s¢rt vÁvott harcot
mÀr a szellem egyik alakzatÀnak tekinti. A
szellemfilozÂfia a k¢sûbbiekben a moralitÀssal
egy¡tt a tÀrsadalmisÀgot is maga alÀ temeti.
Ezzel a tendenciÀval prÂbÀlt Marx szembe-
szÀllni, de mivel Hegel korai müveit nem is-
merte, ez¢rt A SZELLEM FENOMENOLñGIçJç-
nak elemz¢seit tartotta szem elûtt. A szellem-
filozÂfiÀba Àgyazott tÀrsadalomelm¢letet v¢-
g¡l a gazdasÀgi egyenlûtlens¢gekre ¢p¡lû
osztÀlyharck¢nt konceptializÀlta. A harc el-
m¢let¢nek ez a formÀja azonban ä Honneth
szerint ä egy¢rtelmüen visszaes¢s a fiatal He-
gel elk¢pzel¢seihez k¢pest. Marx hangsÃlyoz-
za ugyan a szubjektumok tÀrsadalmisÀgÀt, de
m¢gsem talÀlt mÀs cselekv¢si motÁvumot,
mint a hobbesi mintÀra mük´dû ¢rdek¢rv¢-
nyesÁt¢si mechanizmusokat. Marx koncepci-
Âja ez¢rt a morÀlteÂriÀbÂl Ãjra visszaesett az
utilitarizmusba. (E kritika lend¡lete abbÂl a
ä korÀntsem magÀtÂl ¢rtetûdû ä hipot¢zisbûl
tÀplÀlkozik, amely szerint a tÀrsadalmi
egy¡tt¢l¢s csak a moralitÀs k´zeg¢ben ragad-
hatÂ meg.)

Honneth filozÂfiat´rt¢neti Àttekint¢se azt
sugallja, hogy a kritikai elm¢let mÀr akkor el-
v¢tette a maga es¢lyeit, amikor (a fiatal He-
gelrûl megfeledkezve) Marxra tÀmaszkodott.
A hegeli filozÂfia interpretÀciÂjÀnak nyitva
maradt probl¢mÀi azonban annyira lek´t´t-
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t¢k Honneth ¢rdeklûd¢s¢t, hogy a kritikai el-
m¢let aktualizÀlÂdÀsÀrÂl ä a vÀllalkozÀs vo-
natkoztatÀsi rendszer¢rûl ä meg is feledke-
zett. A kritikai elm¢let programjÀra t´rt¢nû
utalÀsok a habilitÀciÂs ÁrÀsban ¢s a k´nyvben
mÀr nem szerepelnek. A habilitÀciÂs ÁrÀsban
ä a munka k´vetkezû ÀllomÀsÀban ä Hon-
neth egy¢rtelmüen a Hegel-interpretÀciÂ
nyitott probl¢mÀi fel¢ fordul. 1. A bün´z¢s
motÁvumai ä Honneth szerint ä Hegel j¢nai
elûadÀsai alapjÀn rekonstruÀlhatÂk. A bün´-
zû ä Árja Hegel ä àlenni akar valaki... ez¢rt aka-
ratÀt az ÀltalÀnos akarattal szemben is megvalÂsÁt-
jaÊ. (JENAER REALPHILOSOPHIE. Verlag Felix
Meiner, 1969. 224. o.) Ez a megÀllapÁtÀs azt
sugallja, hogy a bün´z¢s m´g´tt n¢mi daco-
lÀs Àll: a bün´zû (a tett elk´vet¢se elûtt) Ãgy
¢rezhette, hogy az ÀltalÀnos akarat hÀtt¢rbe
szorÁtja az û individuÀlis akaratÀt. Az indivi-
duÀlis akarat leigÀzÀsÀt Honneth àmegvet¢sÊ-
nek nevezi. A bün´z¢s motÁvumait ily mÂdon
a megvet¢sre vezethetj¡k vissza. A megvet¢s
azonban AZ ERK¹LCSIS°G RENDSZER°-nek fel-
¢pÁt¢se alapjÀn csakis a szerzûd¢sszerüen sza-
bÀlyozott cserekapcsolatok vilÀgÀban j´het
l¢tre. Ebben a kontextusban a megvet¢snek
k¢t tÁpusa van, amelyek megk¡l´nb´ztet¢s¢t
Hegel ä Honneth szerint ä elmulasztotta. A
megvet¢s szÀrmazhat abbÂl, hogy bizonyos
¢rdekek nem kapnak kellû figyelmet, ¢s szÀr-
mazhat abbÂl, hogy bizonyos akaratok ä a
konkr¢t felt¢telek hiÀnyÀban ä megvalÂsÁtha-
tatlanok. A megvet¢s elsû formÀja a jog alkal-
mazÀsÀbÂl szÀrmazik, a mÀsodik viszont az
es¢lyek egyenlûtlens¢g¢re vezethetû vissza. A
jogi formalizmusra ¢p¡lû megvet¢s ä Hon-
neth interpretÀciÂs javaslata alapjÀn ä ÀltalÀ-
nosÁthatÂ. Ha a bün´z¢s m´g´tt a megvet¢s
Àll, akkor ä mivel a megvet¢s az elismer¢s t¡-
k´rk¢pe ä minden egyes szf¢rÀn bel¡l kidol-
gozhatÂ a megvet¢s ¢s az elismer¢s dialekti-
kÀja. E dialektika kidolgozÀsÀnak mÀr csak
egyetlen akadÀlya van: a megvet¢s kategÂri-
ÀjÀnak kiterjeszt¢se azt felt¢telezi, hogy a He-
gel Àltal meghatÀrozott elismer¢si formÀk
azonos sÁkon mozogjanak. Ezt k¢t Ãton lehet-
ne el¢rni: vagy a spekulatÁv s¢mÀk homoge-
nizÀlÀsÀval, vagy a spekulÀciÂ ÀltalÀnos kik¡-
sz´b´l¢s¢vel. Honneth az utÂbbi megoldÀst
vÀlasztja. 2. Hegel tÀrsadalomelm¢leti elk¢p-
zel¢seirûl ä Honneth meggyûzûd¢se szerint ä
le lehet vÀlasztani a spekulatÁv metafizikai

zsargont. Egy ilyen kÁs¢rlettel akceptÀlhatÂk
a metafizikai tradÁciÂ sz¢thullÀsÀnak k´vet-
kezm¢nyei. E sz¢thullÀst k´vetûen a spekula-
tÁv koncepciÂk ànaturalizÀlÀsraÊ szorulnak:
ily mÂdon helyre lehet ÀllÁtani a tÀrsadalom-
elm¢leti fejteget¢sek torz kontextusÀt. Mead
koncepciÂjÀt Honneth ilyen naturalizÀlÀsi kÁ-
s¢rletk¢nt ¢rtelmezi. Ez a koncepciÂ kÁnÀlja
szerinte a legmegfelelûbb eszk´z´ket a hegeli
gondolatok posztmetafizikus felelevenÁt¢s¢-
hez. A perspektÁvÀk Àtv¢tel¢nek elm¢let¢vel
Mead naturalisztikus keretek k´z¢ helyezi a
hegeli spekulÀciÂ dialektikÀjÀt. Az individu-
um Mead szerint a k¡lsû perspektÁvÀk Àteme-
l¢s¢vel alakul ki. E perspektÁvÀk ´sszess¢g¢t
Mead a àMeÊ kategÂriÀjÀval ragadja meg. Az
individuum fejlûd¢se egybeesik a àMeÊ uni-
verzalizÀlÂdÀsi folyamatÀval. Az Àtvett k¡lsû
perspektÁvÀk az individuumbÂl sajÀtos reak-
ciÂkat vÀltanak ki: a reakciÂk alapjÀul szolgÀ-
lÂ energiÀt Mead àIÊ-nek nevezi. E kategÂria-
hÀlÂra Mead egy olyan tÀrsadalomelm¢leti
koncepciÂt ¢pÁt, amelyet ä Honneth szerint
ä a hegeli intenciÂk posztmetafizikus kidol-
gozÀsÀnak tekinthet¡nk. E t¢zis alÀtÀmasztÀ-
sa ¢rdek¢ben Honneth megmutatja, hogy a
k´lcs´n´s elismer¢s hegeli formÀi Meadn¢l is
felbukkannak. A legk´nnyebben term¢szete-
sen a jogi szf¢rÀt lehet azonosÁtani: a pers-
pektÁvÀk Àtv¢tel¢vel l¢trej´vû szem¢lyis¢get
jogi szem¢lynek nevezhetj¡k. A jog szabÀ-
lyozza azt az egy¡tt¢l¢si formÀt, amelyben az
individuum a àMeÊ-n kereszt¡l mÀr mindig
is benne ¢l. A jog alakjÀban az individuumok
cselekedeteibe ä k¡lsû perspektÁvak¢nt ä be-
f¢szkelûdik az ÀltalÀnos akarat. Az elismert-
s¢g felt¢tele ebben a szf¢rÀban: mÀsok elis-
mer¢se. Hegelhez hasonlÂan Mead is sz¡ks¢-
gesnek tartja e szf¢ra Àtl¢p¢s¢t. E l¢p¢s az àIÊ
kategÂriÀjÀra ¢p¡l. Ha az àIÊ az individuum
meghatÀrozÂ mozzanata, akkor az ´nmegva-
lÂsÁtÀs a tÀrsadalom ¢let¢nek k´z¢ppontjÀba
ker¡l. De hogyan ismerhetik el az individu-
umok az ´nmegvalÂsÁtÀsi kÁs¢rleteket? Erre a
k¢rd¢sre Mead nem ad mÂdszeres vÀlaszt, de
egy utalÀs erej¢ig ä elismer¢si m¢diumk¢nt ä
a funkcionÀlis munkamegosztÀst javasolja. A
munkamegosztÀs vilÀgÀban ä Àtl¢pve a jogi
formalizmuson ä mindenki megvalÂsÁthatja a
maga egy¢ni adottsÀgait, ¢s ha ezt teszi, elis-
mer¢sre tarthat ig¢nyt. A funkcionÀlis mun-
kamegosztÀs Honneth szÀmÀra azonban az
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utilitarizmus birodalmÀba tartozik. Mead
utalÀsa m´g´tt Honneth egy morÀlis elvet
prÂbÀl kitapintani: a munkamegosztÀst sze-
rinte megelûzi az egyes munkafajtÀk morÀlis
szelekciÂja. Ez a javaslat azonban elhibÀzott:
a munkamegosztÀsnak csak a horizontÀlis di-
menziÂjÀt lehet ´sszhangba hozni a munka-
fajtÀk elûzetes ¢rt¢kel¢s¢vel. EzenkÁv¡l az elû-
zetes ¢rt¢kel¢seknek a morÀlis d´nt¢sekkel
valÂ azonosÁtÀsa is megalapozatlannak tünik.
Ezt a probl¢mÀt a legegyszerübben egy Sim-
melre t´rt¢nû utalÀssal lehetett volna megol-
dani: a munkamegosztÀs Simmel szerint a
tÀrsadalmi differenciÀlÂdÀs egyik formÀja.
(ºBER SOCIALE DIFFERENZIERUNG. Verlag
von Duncken & Humblot, 1890. 120. o.) A
munkamegosztÀst tehÀt tÀrsadalmi differen-
ciÀlÂdÀssal lehetett volna alÀtÀmasztani. Az
´nmegvalÂsÁtÀs elismer¢se ekkor a tÀrsadal-
mi differenciÀlÂdÀshoz k´tûdne. Az elismer¢s
elsû formÀjÀt ä az eddigiekkel szemben ä
Honneth semmik¢ppen sem tudja f´llelni
Mead munkÀjÀban. A àMeÊ ¢s az àIÊ dialek-
tikÀja, Ãgy tünik, az elismer¢snek csak k¢t
formÀjÀt teszi lehetûv¢. A àMeÊ-ben rejlû
absztrakciÂs folyamat f´lbontÀsÀval azonban
ä Ãgy v¢lem ä el lehetett volna jutni a csa-
lÀd (az univerzalizÀlÂdÀs kiindulÂpontjÀnak)
megragadÀsÀhoz is. (Ezzel a kÁs¢rlettel gy¡-
m´lcs´zûv¢ lehetett volna tenni Mead elszÂrt
megjegyz¢seit a csalÀdi kapcsolatokrÂl.) Hon-
neth ily mÂdon nagyjÀbÂl rekonstruÀlta az
egyes elismer¢si formÀkat a meadi koncep-
ciÂbÂl. A rekonstrukciÂbÂl az is kitünik, hogy
az elismer¢s¢rt vÁvott harc Meadn¢l csak a
szf¢rÀk k´z´tt Àtmenetk¢nt l¢tezik. 3. Hon-
neth elûtt tehÀt az a feladat Àll, hogy ki-
dolgozza a naturalizÀlt elismer¢si formÀkon
bel¡l dÃlÂ harc elm¢let¢t, ¢s ezutÀn k´vet-
kezhet a harc k¢t formÀjÀnak elm¢leti integ-
rÀciÂja.

A szf¢rÀkon bel¡l dÃlÂ harc naturalizÀlt
koncepciÂjÀt Honneth elûsz´r INTEGRITçS °S

MEGVET°S cÁmü sz¢kfoglalÂ elûadÀsÀban is-
mertette. (Magyarul megjelent a VilÀgossÀg
1991/10-es szÀmÀban.) Ebben az elûadÀsban
Honneth a megvet¢si ¢s az elismer¢si formÀk
dialektikÀjÀnak kidolgozÀsÀra vÀllalkozott. E
dialektika a bün´z¢s motÁvumait k´ti ´ssze az
elismer¢si formÀkkal. A bün´z¢s elsû tÁpusÀt
(a pusztÁtÀst) Honneth àa test f´l´tti szabad ren-
delkez¢s megvonÀsÀnakÊ motÁvumÀra vezeti
vissza. A test leigÀzÀsÀt tekinthetj¡k ä szerinte

ä a megalÀzÀs legalapvetûbb formÀjÀnak. Az
ehhez kapcsolÂdÂ sz¢gyennel az ember el-
veszti a vilÀgba vetett bizalmÀt. A megvet¢s-
nek ezzel az alakzatÀval Honneth a legalap-
vetûbb elismer¢si viszonyt ä a testhez k´tûdû
bizalom kialakulÀsÀnak folyamatÀt ä ÀllÁtja
szembe. Ez az ¢rzelmi megerûsÁt¢s a csalÀd,
a barÀtsÀg ¢s a szerelem k´tel¢kei k´z´tt j´n
l¢tre. A bün´z¢s mÀsodik formÀjÀbÂl (a rab-
lÀsbÂl) Honneth a jogi diszkriminÀciÂ motÁ-
vumÀt vezeti le. A jogtÂl valÂ megfosztÀs szo-
ciÀlis kirekeszt¢st is jelent, melynek hatÀsÀra
az ember Ãgy ¢rezheti, hogy kevesebb morÀ-
lis kompetenciÀval rendelkezik, mint ember-
tÀrsai. A jog megvonÀsÀbÂl szÀrmazÂ megve-
t¢ssel Honneth az ´nmegbecs¡l¢st ÀllÁtja
szembe: ennek megl¢te eset¢n az ember ´n-
magÀt a k´z´ss¢g kompetens szereplûj¢nek
fogja ¢rezni. A bün´z¢s harmadik formÀjÀbÂl
(a megbÀntÀsbÂl) Honneth a megalÀzÀs mo-
tÁvumÀt szüri le. A csoport elismer¢s¢nek hi-
ÀnyÀban az ember tetteit ¢s k¢pess¢geit nem
tudja morÀlis ¢rt¢kekkel felruhÀzni. Ezzel a
megvet¢ssel Honneth a szolidaritÀs k´r¡lm¢-
nyei k´z´tt kibontakozÂ ´nmegvalÂsÁtÀst Àl-
lÁtja szembe. Ebben az elismer¢si szf¢rÀban az
ember individuÀlis tettei ¢s tulajdonsÀgai
meghatÀrozÂ jelentûs¢ghez jutnak. Ezt a
programot a k´nyv empirikus elemz¢sekkel
prÂbÀlta alÀtÀmasztani. Az empÁria Honneth
szÀmÀra a szaktudomÀnyok eredm¢nyeinek
mozgÂsÁtÀsÀt jelenti. A koncepciÂ ily mÂdon
interdiszciplinÀris fordulatot vesz. A tudo-
mÀnyos eredm¢nyeket Honneth az elismer¢s
¢s a megvet¢s meghatÀrozott szf¢rÀihoz k´ti:
a pszicholÂgiÀt az ¢rzelmi megerûsÁt¢shez, a
jogtudomÀnyt a formÀlis elismer¢si viszo-
nyokhoz ¢s a kultÃraelm¢letet a szolidaritÀs
szf¢rÀjÀhoz. A szf¢rÀkon bel¡l megl¢vû har-
cot Honneth a kitapinthatÂ t´rt¢nelmi vÀlto-
zÀsokkal igazolja. Az elm¢leti konstrukciÂban
a historizÀlÀs a tÀrsadalom tematizÀlÀsa alÀ
rendelûdik. Az ¢rzelmi megerûsÁt¢s szf¢rÀjÀ-
ban a harc nem magÀtÂl ¢rtetûdû jelens¢g. A
harc megl¢t¢t Honneth egy r´vid ä az anya
¢s a gyermek kapcsolatÀra szorÁtkozÂ ä pszi-
cholÂgiat´rt¢neti Àttekint¢ssel prÂbÀlja alÀtÀ-
masztani. Freud ¢s k´zvetlen k´vetûi az anyÀ-
ban elsûdlegesen a gyermek libidÂjÀnak ob-
jektumÀt lÀttÀk. A k¢sûbbi fejlûd¢s azonban
egyre egy¢rtelmübb¢ tette, hogy ebben az
esetben is valÂdi interakciÂs kapcsolatrÂl be-
sz¢lhet¡nk. Ren¢ Spitz mutatta meg elsû-
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k¢nt, hogy az anyai gondoskodÀs megvonÀsa
akkor is sÃlyos k´vetkezm¢nyekhez vezet, ha
a gyermek libidÂja kiel¢g¡lhet. Az interszub-
jektÁv viszonyok fontossÀgÀt mÀsr¢szt tera-
peutikus tapasztalatok is alÀtÀmasztottÀk: a
pszichiÀterek egyre t´bb olyan kategÂriÀt fe-
deztek fel, melyek interperszonÀlis s¢r¡l¢sek-
re vezethetûk vissza. Donald W. Winnicott az
anya ¢s a gyermek viszonyÀt a k´vetkezûk¢p-
pen ÀbrÀzolta: az anya ¢s a gyermek az elsû
hÂnapokban teljes szimbiÂzisban ¢l: a gyer-
mek maximÀlisan rÀszorul az anyÀra, ¢s az
anyÀban m¢g tovÀbb ¢l a terhess¢g alatt ki-
alakult k´zvetlen k´tûd¢s. N¢hÀny hÂnap
utÀn azonban megindul a f¡ggetlened¢s: a
gyermek hosszabb-r´videbb idûre magÀra
hagyhatÂ, az anya pedig a szociÀlis szerepek
f´lelevenÁt¢s¢vel Àtl¢pi a szimbiotikus k´tû-
d¢st. Ezt a f¡ggetlened¢si folyamatot nevez-
hetj¡k ä Jessica Benjamin nyomÀn ä elisme-
r¢s¢rt vÁvott harcnak. A szimbiotikus k´tûd¢s
¢s a f¡ggetlened¢s dialektikÀja ä Honneth
szerint ä az ¢rzelmi megerûsÁt¢s valamennyi
formÀjÀra ¢rv¢nyes. A historizÀlÀs ebben az
esetben csak a szubjektumok ¢lett´rt¢net¢re
vonatkozhat. A formÀlis elismer¢si viszonyo-
kat ezzel szemben a robban¢konysÀg jellem-
zi. Az elmÃlt ¢vszÀzadokban ugyanis egy¢r-
telmüen ¢rv¢nyes¡lt a szubjektum jogainak
kisz¢lesed¢s¢re vonatkozÂ t´rekv¢s. E t´rek-
v¢sben fejezûdnek ki az individuÀlis autonÂ-
miÀ¢rt vÁvott harc eredm¢nyei. A jogtudo-
mÀny keretei k´z´tt ezt a tendenciÀt Thomas
H. Marshall dolgozta ki. A szubjektÁv jogokat
liberÀlis szabadsÀgjogokra, a politikai r¢szv¢-
tel jogaira ¢s a jÂl¢tre vonatkozÂ jogokra osz-
totta f´l, ¢s megprÂbÀlta igazolni, hogy a jo-
gok az elmÃlt ¢vszÀzadok politikai k¡zdel-
meinek eredm¢nyeik¢nt jelentek meg. (A li-
berÀlis szabadsÀgjogok kialakulÀsÀt a XVIII.
szÀzadra, a politikai r¢szv¢telre vonatkozÂ jo-
gok t¢rhÂdÁtÀsÀt a XIX. szÀzadra, a jÂl¢tre
vonatkozÂ jogok megjelen¢s¢t pedig a XX.
szÀzadra teszi.) A szolidaritÀs szf¢rÀjÀt ä ¢s a
benne kibontakozÂ ´nmegvalÂsÁtÀsi t´rekv¢-
seket ä Honneth az ¢rt¢krendszer szempont-
jÀbÂl vizsgÀlja. Az elismer¢s ebben a szf¢rÀ-
ban ugyanis d´ntûen az ¢rt¢kektûl f¡gg.
Honneth ebben az ´sszef¡gg¢sben Weber-
nek a hagyomÀnyos k´z´ss¢geket a modern
tÀrsadalmaktÂl elvÀlasztÂ kultÃraelm¢leti fej-
teget¢seire tÀmaszkodik. A modern korban a
r´gzÁtett ¢rt¢kek hely¢be az ¢rt¢kvilÀg plura-

lizÀlÂdÀsa l¢pett. A moderns¢g l¢trej´tte t´r-
t¢nelmi fordulÂpont: a hagyomÀnyos ¢rt¢ke-
ket az ¢rt¢krendszer pluralizmusa vÀltja f´l.
Az individuum megbecs¡l¢se ilyen k´r¡lm¢-
nyek k´z´tt csak egyedi teljesÁtm¢nyekre
¢p¡lhet. E teljesÁtm¢nyek elismer¢se azon
mÃlik, hogy a k´z´ss¢g tagjai k¢szek-e elfo-
gadni a plurÀlis ¢rt¢krendszert. Ha ez a fel-
t¢tel teljes¡l, akkor a szubsztanciÀlis ´sszetar-
tozÀst a szolidaritÀs vÀltja f´l. Szembetünû,
hogy a kultÃraelm¢leten bel¡l a t´rt¢netis¢g
nem fejlûd¢si tendenciak¢nt, hanem fordu-
lÂpontk¢nt jelenik meg.

A pszicholÂgiÀbÂl, jogtudomÀnybÂl ¢s kul-
tÃraelm¢letbûl fel¢p¡lû interdiszciplinÀris
koncepciÂ az elismer¢s¢rt vÁvott harc elm¢le-
te. A szaktudomÀnyos eredm¢nyeket Hon-
neth egy tÀrsadalomfilozÂfiai koncepciÂban
integrÀlja. E teoretikus struktÃrÀban rende-
zûdik el az elismer¢s¢rt vÁvott harc ä korÀb-
ban meghatÀrozott ä k¢t dimenziÂja. A szf¢-
rÀkon bel¡l dÃlÂ harc szaktudomÀnyokra tÀ-
maszkodÂ koncepciÂja a tÀrsadalomfilozÂfiai
szint¢zisben szf¢rÀkat ÀtfogÂ k¡zdelemm¢
alakul Àt. Az ÀtfogÂ k¡zdelem mindig egy
adott tÀrsadalom kontextusÀban jÀtszÂdik le,
a t´rt¢nelmi perspektÁva viszont csak az
egyes szf¢rÀkon bel¡l sejlik f´l. Ezzel az elm¢-
leti konstrukciÂval Honneth a kritikai elm¢-
let korai interdiszciplinÀris programjÀt prÂ-
bÀlta felelevenÁteni. Horkheimer az 1930-as
sz¢kfoglalÂ elûadÀsÀban egy hasonlÂ koncep-
ciÂ k´rvonalait prÂbÀlta vÀzolni. (Az elûadÀs
magyarul a Mühely 1992/1-es szÀmÀban jelent
meg.) E koncepciÂ azonban teoretikus prob-
l¢mÀk ¢s k¡lsû t´rt¢nelmi tapasztalatok miatt
csakhamar feled¢sbe mer¡lt. Ezt k´vetûen
Horkheimer a harc ar¢nÀjÀban ÀllÂ kritikai
elm¢let meghatÀrozÀsÀval prÂbÀlkozott. Hon-
neth elm¢leti konstrukciÂja a k´vetkezû kri-
tikÀt sugallja: a Horkheimer Àltal meghirde-
tett interdiszciplinÀris programot a harc ka-
tegÂriÀjÀnak k´z¢ppontba ÀllÁtÀsÀval meg le-
hetett volna valÂsÁtani. Az elismer¢s¢rt vÁvott
harc koncepciÂja ily mÂdon fontos szerepet
szeretne bet´lteni a kritikai elm¢let t´rt¢-
net¢ben. A münek ez a vonatkozÀsa azonban
ä mivel az elûadÀsok utÀn elmaradtak a kri-
tikai elm¢letre t´rt¢nû utalÀsok ä sürü ho-
mÀlyba burkolÂzik. Pedig e tradÁciÂ folytatÀ-
sÀnak intenciÂi teszik a vÀllalkozÀst igazÀn
àelismer¢sreÊ m¢ltÂvÀ.

Weiss JÀnos



OKTETT °S SZEXTETT
A ROMANTIKA HATçRçN
 

Mendelssohn: Esz-dÃr oktett, op. 20 ä
Sch´nberg: Verkl¤rte Nacht
Kieg¢szÁtett BartÂk vonÂsn¢gyes
Zenei rendezû: Beck LÀszlÂ
Hangm¢rn´k: Ber¢nyi IstvÀn
Hungaroton Classic, HCD 31 351

A romantika k¢ts¢gkÁv¡l a legtÀgabban ¢rtel-
mezhetû zenet´rt¢neti fogalmak egyike.
Egyes zenetudomÀnyi iskolÀk automatikusan
a XIX. szÀzad zen¢j¢vel azonosÁtjÀk, mÁg mÀ-
sok konkr¢t esem¢nyekhez, komponistÀk
vagy zeneszerzûi mühelyek feltün¢s¢hez, il-
letve meghatÀrozÂ jelentûs¢gü müvek bemu-
tatÂihoz k´tik a romantika hatÀrpontjait.

Beethoven zen¢je p¢ldÀul a kortÀrsak ¢s
a mÃlt szÀzadi elemzûk szÀmÀra egy¢rtelmü-
en romantikusnak tünt, de a romantika fo-
galma ebben az esetben semmik¢ppen sem
az azt megelûzû korszakkal, a b¢csi klasszikÀ-
val valÂ szembenÀllÀst jelentette. Amikor E.
T. A. Hoffmann t´bb recenziÂjÀban is Bee-
thoven àtisztÀn romantikus g¢niuszÀrÂlÊ Árt, egy
pillanatra sem tagadta, hogy Beethoven ze-
n¢je a b¢csi tradÁciÂban gy´kerezik, ¢s szoros
kapcsolatban Àll Haydn ¢s Mozart oeuvre-
j¢vel. Hoffmann csupÀn azt ÀllÁtotta, hogy
Beethoven gondolkodÀsmÂdja, kompozÁciÂs
eszk´zei, expresszivitÀsa, ¢rzelemgazdagsÀga
tipikusan romantikus. A XX. szÀzadi zenetu-
domÀny viszont Beethovent nem a romanti-
ka elûfutÀrÀnak, hanem a b¢csi klasszikÀhoz
tartozÂ, azt lezÀrÂ ¢s ´sszegzû mesternek te-
kinti.

Franz Schubert ¢letmüv¢nek megÁt¢l¢se
hasonlÂan vitatott. A zenet´rt¢n¢szek t´bbs¢-
ge ugyanis Schubert eset¢ben a folyamatos-
sÀgot, a klasszikus tradÁciÂ hatÀsÀt, a forma-
¢s müfajvÀlasztÀs konzervatÁv jelleg¢t emelte
ki, ¢s kevesebb figyelmet fordÁtott az egy¢ni,
illetve a k¢sûbbi ¢rett romantikÀt elûlegzû vo-
nÀsokra, a klasszikÀtÂl elt¢rû stÁlusjegyekre, a
monumentÀlis dalciklusok drÀmai erej¢re, a
hangszeres müfajok Ãjszerü motÁvumfeldol-
gozÂ technikÀjÀra.

Beethoven, Schubert ¢s kortÀrsaik stÁlusÀ-
nak ellentmondÀsos ¢rt¢kel¢se vezette a n¢-
hÀny ¢vtizeddel korÀbbi n¢met zenetudo-

mÀny k¢pviselûit ä mindenekelûtt Friedrich
Blume professzort ä arra, hogy a k¢t stÁlus-
korszakot egyetlen egys¢gk¢nt kezelj¢k, be-
vezetve a klasszikus-romantikus zene fogal-
mÀt. MÀsok viszont ä Ágy a n¢hÀny ¢ve el-
hunyt korszakos jelentûs¢gü zenet´rt¢n¢sz,
Carl Dahlhaus ä Blume elm¢let¢vel szemben
pontos ¢vszÀmokkal igyekeztek behatÀrolni a
romantika kezdet¢t. Dahlhaus felfogÀsa sze-
rint a romantika korszaka Hector Berlioz
FANTASZTIKUS SZIMFñNIç-jÀnak bemutatÂjÀ-
val, a programzene markÀns megjelen¢s¢vel
1830-ban kezdûd´tt el igazÀn, de Beethoven
¢s Schubert ¢letmüv¢ben, valamint a fiatal
Mendelssohn 1830 elûtti kompozÁciÂiban is
f¢lreismerhetetlen¡l ¢szlelhetûk a romantika
jegyei. Dahlhaus hipot¢zis¢t k´vetve joggal
felt¢telezhetj¡k tehÀt, hogy a kibûvÁtett Bar-
tÂk vonÂsn¢gyes Ãj CD-j¢n hallhatÂ, 1825-
ben keletkezett ESZ-DöR OKTETT (op. 20)
Mendelssohn zeneszerzûi g¢niuszÀnak egyik
elsû megnyilvÀnulÀsak¢nt a zenei romantika
egyik legkorÀbbi alkotÀsa is egyben.

HasonlÂan problematikus a romantika
felbomlÀsÀnak, a àmodernÊ zene sz¡let¢s¢-
nek datÀlÀsa is. Brahms ¢s Dvo±Àk halÀla
(1897, illetve 1904) ugyan vitathatatlanul egy
korszak v¢g¢t jelentette, de a romantika al-
konya m¢gsem esett egybe a szÀzadfordulÂ-
val, hiszen az 1900-ban m¢g fiatal szerzûnek
szÀmÁtÂ Richard Strauss, valamint Gustav
Mahler ¢letmüve egy¢rtelmüen a romantika
folytatÂja volt, ¢s a francia impresszionistÀk
is a romantikus tradÁciÂbÂl merÁtett¢k kom-
pozÁciÂs nyelvezet¡k meghatÀrozÂ r¢sz¢t.
IgazÀn hatÀrozottan ä s ezzel ism¢t Carl
Dahlhaus elm¢let¢t kell elfogadnunk ä a do-
dekafon rendszer teljes ki¢p¡l¢se, Stravinsky
¢s a Sch´nberg-tanÁtvÀnyok (Berg, Webern)
fell¢p¢se vetett v¢get a romantika korszakÀ-
nak. Sch´nberg maga ugyan ä nyilatkozatai
¢s 1910 utÀni kompozÁciÂi alapjÀn ä a roman-
tika k¢rlelhetetlen ellenfele volt, zeneszerzûi
indulÀsa azonban szorosan k´tûd´tt elûdei-
hez, Wagner ¢s Brahms stÁlusÀhoz. Sch´n-
berg fiatalkori, k¢sû romantikus periÂdusÀ-
nak talÀn legismertebb alkotÀsa a Hunga-
roton Classic albumÀn talÀlhatÂ mÀsik kom-
pozÁciÂ, a MEGDICSýºLT °J (VERKL®RTE

NACHT).
MüsorvÀlasztÀsÀval a BartÂk vonÂsn¢gyes

¢s n¢gy muzsikusvend¢ge a romantika k¢t,
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egymÀstÂl idûben (hetvenn¢gy ¢v) ¢s stÁlus-
ban egyarÀnt nagyon tÀvoli pontjÀt ragadta
meg. Az elûadÀs legnagyobb k¢rd¢se az volt,
hogy mindennek ellen¢re siker¡l-e a k¢t mü-
vet harmonikus egys¢gbe foglalni, ¢s az ezer-
arcÃ, alapjaiban m¢gis egys¢gesen ¢rtelmez-
hetû romantikus stÁlus sajÀtossÀgait Àrnyaltan
bemutatni. A k¡l´nleges repertoÀrvÀlasztÀs
mellett az is szokatlan, hogy a kiadvÀnyt a
BartÂk vonÂsn¢gyes jegyzi, a CD-n m¢gis egy
oktett ¢s egy szextett talÀlhatÂ. A lend¡letes,
¢lû, technikailag kifogÀstalan produkciÂ
azonban meggyûzû erejü: a BartÂk vonÂsn¢-
gyes jellegzetes tÂnusa, tudatos, gondosan ki-
dolgozott elûadÀsa annak ellen¢re maximÀli-
san ¢rv¢nyes¡l, hogy vonÂsn¢gyes-felÀllÀs-
ban az egy¡ttes egy pillanatra sem hallhatÂ.
Az interpretÀciÂ emellett az emlÁtett k¢rd¢sre
is hatÀrozott vÀlaszt ad: mindk¢t kompozÁciÂ
formÀlÀsa jellegzetesen romantikus, de a hÀt-
t¢rben a kezdet ¢s v¢g ellent¢te, az 1825-tûl
1899-ig Ávelû periÂdus esem¢nyei, stÁlus-
irÀnyzatai is ¢rezhetûk.

Mendelssohn OKTETT-j¢ben ä a magas-
rendü kamarazene szabÀlyainak megfelelûen
ä a nyolc szÂlam szinte teljesen egyenrangÃ,
¢s mindegyik magabiztos, f´l¢nyes technikÀt,
sût virtuozitÀst ig¢nyel. A BartÂk vonÂsn¢-
gyes tagjai (KomlÂs P¢ter ä 1. hegedü, Har-
gitai G¢za ä 2. hegedü, N¢meth G¢za ä brÀ-
csa, Mezû LÀszlÂ ä csellÂ) ¢s a n¢gy vend¢g
szÂlista (Stuller Gyula, AlmÀsi ZoltÀn ä hege-
dü, Devich SÀndor ä brÀcsa, Onczay Csaba ä
csellÂ) egyarÀnt t´k¢letesen megfelel a tech-
nikai k´vetelm¢nyeknek, jÀt¢kuk minden
erûltetetts¢g ¢s mesterk¢lts¢g n¢lk¡l is sodrÂ
lend¡letü, magÀval ragadÂ. A n¢gy t¢tel kon-
cepcionÀlis, zenei megvalÂsÁtÀsa ugyanakkor
nem teljesen egyenletes.

A terjedelmes, szenved¢lyes nyitÂt¢telben
(Allegro moderato, ma con fuoco) a szoliszti-
kus prÁmhegedü elegÀns futamai lenyüg´-
zûk. KomlÂs P¢ter ¢rezhetû kedvvel, Àrnyalt
dinamikÀval muzsikÀl, a h¢t kÁs¢rû hangszer
ellenben ä kontrasztmotÁvumaival, invenciÂ-
zus dallamformulÀival ä l¢nyegesen aktÁvabb
lehetne. A m¢lyvonÂsok visszafogottsÀgÀval,
hÀtt¢rbe hÃzÂdÀsÀval magyarÀzhatÂ, hogy a
t¢telt szÁnesÁtû szÂlamcserejÀt¢kok, r´vid dia-
lÂgusok sem ¢rv¢nyes¡lnek megfelelûen. El-
ismer¢st ¢rdemel viszont a rekapitulÀciÂt
megelûzû, nagyszabÀsÃ, helyenk¢nt szinte

nagyzenekari effektusokra eml¢keztetû for-
tissimoszakasz lend¡lete, szuggesztivitÀsa,
amely a k´zel negyedÂrÀs t¢tel koherens egy-
s¢g¢t, folyamatossÀgÀt is elûsegÁti.

A m¢lyvonÂsok korÀbbi passzivitÀsa a
m¢rs¢kelt, gagliarda ritmusÃ mÀsodik t¢tel-
ben szinte teljesen eltünik; a nyitÂt¢ma ex-
ponÀlÀsa magabiztos, a prÁmhegedü ¢s a csel-
lÂk pÀrbesz¢dei ezÃttal kifejezetten hatÀso-
sak. A t¢tel k¡l´nleges hangnemi relÀciÂinak
bemutatÀsa ¢rz¢keny ¢s plasztikus: az alap-
hangnem (c-moll) beethoveni ¢rtelemben pa-
tetikus, drÀmai tÂnusÀhoz fesz¡lten, fenyege-
tûn, m¢gis harmonikusan tÀrsul a nÀpolyi
hangnemben (Desz-dÃr) megszÂlalÂ k´z¢p-
r¢sz. A nyolc elûadÂ figyelm¢t a hangszerel¢s
Àrnyalatai, az Àtt´rt, vilÀgos szerkeszt¢s sz¢p-
s¢ge sem ker¡lte el; a zenei sz´vet v¢gig ki-
egyenlÁtett ¢s differenciÀlt.

Az egy ¢vvel k¢sûbbi SZENTIVçN°JI çLOM-
NYITçNY hangv¢tel¢t elûlegzû ScherzÂbÂl
ugyan hiÀnyzik a kirobbanÂ lend¡let, a t¡n-
d¢rek ¢s koboldok ÀlomvilÀgÀnak valÂszÁnüt-
len messzes¢ge, de az interpretÀciÂ korrekt
¢s megbÁzhatÂ ä n¢hÀny korÀbbi felv¢tel is-
meret¢ben ez mÀr ´nmagÀban is jelentûs
eredm¢ny ä, ¢s a fantÀziadÃs trillÀk, dÁszÁtû-
formulÀk megszÂlaltatÀsa a humort sem n¢l-
k¡l´zi. A barokkos imitÀciÂra ¢p¡lû, bonyo-
lult, de szabÀlyos szerkeszt¢sü finÀl¢ tolmÀ-
csolÀsÀnak kiemelkedû ¢rt¢ke a hallhatÂ ¢s
¢rezhetû koncentrÀciÂ, az egymÀs szÂlamÀra
valÂ marad¢ktalan odafigyel¢s. A sebesen
vÀgtatÂ tempÂ ellen¢re minden bel¢p¢s pon-
tos ¢s kristÀlytiszta; a szÂlamok logikÀja, a
motÁvumok, a kompozÁciÂs r¢tegek egymÀsra
¢p¡l¢se vilÀgosan nyomon k´vethetû; a v¢g-
sû, homofon t¢ma valÂban a t¢tel, sût az
eg¢sz mü foglalatÀnak, ´sszegz¢s¢nek tünik.
A ritkÀn hallhatÂ OKTETT egyes r¢szleteiben
ugyan kifogÀsolhatÂ, de ´sszess¢g¢ben ig¢-
nyes ¢s ¢rt¢kes felv¢tele hozzÀjÀrul a korai
romantika ¢s a fiatal Mendelssohn stÁlusÀnak
jobb meg¢rt¢s¢hez.

Az OKTETT-tel ellent¢tben a MEGDICSý-

ºLT °J ä amelynek irodalmi alapja Richard
Dehmel k´ltem¢nye ä viszonylag gyakran
szerepel a vonÂs kamarazenei egy¡ttesek
müsorÀn. A BartÂk vonÂsn¢gyes, valamint
Devich SÀndor ¢s Onczay Csaba interpretÀ-
ciÂja a korÀbbi felv¢telek t´bbs¢g¢n¢l ¢rzel-
mesebb ¢s romantikusabb. Az elmÃlt ¢vtize-
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dek kimagaslÂ elûadÂi (p¢ldÀul a kieg¢szÁtett
Juilliard vonÂsn¢gyes) ugyanis a k¢sûbbi
Sch´nberg-¢letmü ismeret¢ben a VERKL®RTE

NACHT-ban is a modern stÁlusjegyeket hang-
sÃlyoztÀk, kiemelve a disszonanciÀkat, a vÀ-
ratlan modulÀciÂkat, a hat szÂlam ¡tk´z¢seit,
bÀr ä optimÀlis esetben ä mindez nem befo-
lyÀsolta a mü ¢rzelmi t´lt¢s¢t, az elûadÀs exp-
resszivitÀsÀt. A BartÂk vonÂsn¢gyes produk-
ciÂjÀban a modern Sch´nberg szÀnd¢kosan
hÀtt¢rbe szorult, ¢s a Wagner k¢sei stÁlusÀt
id¢zû kromatika, a t¢mÀk hatalmas fokozÀsai,
a ritmusk¢pletek fesz¡lts¢ge ker¡lt elût¢rbe;
szÁnesÁtve, ellensÃlyozva a kiss¢ egyoldalÃ
Sch´nberg-k¢pet.

A MEGDICSýºLT °J programja, a bün, val-
lomÀs ¢s megbocsÀtÀs folyamata, a f¢rfi ¢s a

nû pÀrbesz¢d¢nek rezd¡l¢sei ¢rz¢kenyen raj-
zolÂdnak ki; a r´vid motÁvumok, t¢maszaka-
szok autonÂmiÀja t´retlen¡l megvalÂsul,
ugyanakkor a k¢t r¢szre tagolÂdÂ, huszonhat
perces mü szerves egys¢gk¢nt ¢p¡l fel. A
hangk¢p Àttetszû ¢s vilÀgos, a hat szÂlam arÀ-
nya azonban helyenk¢nt kiegyensÃlyozatlan:
a m¢lyvonÂsok szolisztikus motÁvumai nem
¢rv¢nyes¡lnek kellûen, a hegedük hangja pe-
dig idûnk¢nt tÃl k´zelinek, m¢gis tompÀnak,
fojtottnak tünik. Ez utÂbbi hiÀnyossÀgtÂl el-
tekintve a Hungaroton Classic felv¢tele
hangzÀsi, hangtechnikai szempontbÂl kifo-
gÀstalan, a hangt¢r eg¢sz¢ben valÂ elhelye-
z¢s, a mikrofontechnika, a sztereohatÀs egy-
arÀnt megfelelû.

Retkes Attila
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