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SzakÀcs Eszter

EGY HANGYA IS ERýSEBB
°n nem tudok ¢rted homokszemet mozgatni sem.
Egy hangya is erûsebb, mint az ¢n hitem.
De elk¢pzelem: eszel, alszol, nyitod ablakod,
s ha hÁvlak, minden tennivalÂd otthagyod.
Lel¢psz a TejÃtrÂl, mint a jÀrdÀrÂl,
lÀbad a k´d t´m´tt hullÀmaiban gÀzol.
çttetszû vagy, lÀtom a csillagokat m´g´tted.
T´rhetetlen ¡veg, oltalmaz a tested.
KampÂnyira t´m´r¡lsz ´ssze minden este
vilÀgom k´zep¢be beleverve.
RÀd akasztom a kelm¢t, melyet aznap szûttem,
s az egy helyben f¡ggve marad a levegûben.
M¢rt fontos, hogy l¢tezel-e, ha ¢jszaka
megtartasz a semmi f´l´tt, ¢letem fogasa?

EGY HELYBEN çLLVA öSZOL AZ þRBEN
Egy helyben Àllva Ãszol az ürben,
talapzatod a F´ld.
Csillagk´zi pork¢nt ragad magÀval
parttalan k´z´ny´d.
Szerelj sz¢t, engedetlen robotot, vedd el a
karom, a lÀbam,
de engedd, hogy ¢n is r¢szt vegyek abban
a hallgatÀsban,
¢s ne hagyd, hogy a f¢lelem rozsdÀja
lassan sz¢tmarjon, Isten!
mÁg tele nem Árom ¢letem veled,
akiben sose hittem.
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K¹Z¹S KíN RAGASZTñJA
K´z´s kÁn ragasztÂja tart ´ssze minket.
Elûk¢szÁtett¢k mÀr a Nessus-inget.
K´ny´k¡nkkel n¢ha a mÀsikhoz ¢rve
belebÃjunk a tiszta, megstoppolt szenved¢sbe,
s jÀrjuk a hideg ´lt´ztetûszobÀkat,
hol csattognak az ¢vek, a d¡h´s szÀrnyak.
Egyre v¢resebb az ing alatt a vÀllunk.
Retteg¡nk attÂl, amire itt talÀlunk.

çLLUNK A SARKON ZUHOGñ F°NYBEN
çllunk a sarkon zuhogÂ f¢nyben,
ikonok szomorÃ szentjei.
Mint akik mindent elfeledtek, ¢s nem
tudnak mÀr mit mondani.
Megtelik az utca-katlan.
Az ¢gre n¢z¡nk mind, Âlomszemü vakok.
ä N¢ma ejtûernyûs´k ä lassan
k´z¢nk ereszkednek az angyalok.

HþV¹S HULLçMOK FUTçSA
Hüv´s hullÀmok futÀsa.
Sz¡ntelen¡l v¢get ¢r valami.
¹sszekuporodok.
K´r´ttem büneim torlaszai.
S kimondatik v¢gre:
sz¢tnyÁlik a menny keskeny, k¢k szÀja.
Delfinek bÂkolnak
neked, Àgaskodnak az ¢gbe hÀtrÀlva.
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Te vÁgy engem a kis¢rt¢sbe,
te oltsd ´r´k szomjamat!
Itt t¢rdelek elûtted, tÀrd fel nekem
s´t¢t vizü arcodat,
melynek m¢ly¢n csillagok alszanak
mint embriÂk, n¢mÀn.
Kell,
hogy sz¡ks¢ged legyen ¢nrÀm.

Faludy Gy´rgy

HAT SZONETT
CCXX
(Vedd PlÀtÂt)
Vedd PlÀtÂt. A nagy ürben, az istens¢g
fej¢bûl j´tt a dolgok ideÀja.
A sz¢k, a szÂ, a sz¢ps¢g vagy az eml¢k
mind-mind belûle szÀllt le a vilÀgra.
Vagy PlÂtinosz. A mindenhatÂ Egybûl
a l¢nyek mint roppant l¢pcsûn zuhannak
le, de a der¢k ember Ãjra felj´n
s az Egybe olvad. Ki ezt hiszi, annak
agyÀban a tan Ãgy nû mint a pÀzsit,
bÀr a valÂbÂl ¢pp e tan hiÀnyzik.
A fiatal szerzetes behÃnyt szemmel
megÀllt a kerengûben. N¢ma csend.
Istenre gondolt ¢hes szerelemmel,
mire az Isten mindig megjelent.
Budapest, 1990
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CCXXV
(RÂma)
RÂmÀt az ¢letben elûsz´r lÀtni:
kaland, varÀzs, f¢lelmes ¢lvezet,
de utoljÀra: az ¢vmilliÀrdnyi
s´t¢t elûtt m¢g sokkal ¢desebb.
A Tiberis mellett nagyÁvü, lombos
platÀnok k´zt a hold vilÀga k´d;
a Ponte SistÂn k¢t fiatal koldus
zen¢l most is mint hatvan ¢v elûtt;
Giordano Bruno szobrÀn esti rockot
hirdet a reklÀm; ¢n is ott leszek;
a Spanyol l¢pcsûn a fiatalokhoz
¡ln¢k, ha nem voln¢k sz´rnyü ´reg,
s a szeretûktûl ¢jszaka a bokrok
hajlonganak s rezegni kezdenek.
RÂma, 1991

CCXLVII
(ñceÀnia)
°n lÀttam ñceÀniÀt, mikor m¢g ¢lt ¢s k¡zd´tt,
¢s ¢g meg tenger szÂrta sz¢t a cikÀzÂ ez¡st´t.
CsÂnak ringott, ¢nek zengett. KÂkuszt, mangÂt ¢s tÀrÂt
kÁnÀltak. A l¢t ´r´me ´lelt k´r¡l. A lÀnyok
vel¡nk f¡r´dtek meztelen, ÀtdaloltÀk az est¢t,
¢s TÀhiti hegyoldalÀt test¡kkel lÀggyÀ tett¢k.
A kakastar¢j dombtetûk m¢g Àllnak SzÀmoa felett,
de a turizmus mÀr minden retekszÁn strandot t´nkretett.
A kereskedûk kacatot kÁnÀlnak. A virÀgok is kivesznek.
HalÀszat nincs. Az emberek japÀn konzervet esznek.
A t¢rÁtûk vÀgy, pûres¢g s bün ellen pr¢dikÀlnak.
A Paradicsom ´sszedûlt. Mindenki bamba s fÀradt.
A lÀnyok nem dalolnak mÀr, mezÁtlen¡l se jÀrnak.
FiÃk helyett a BibliÀt simogatjÀk vasÀrnap.
Budapest, 1992
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CCLVII
(KÁnai fiatalok)
M¢g odaÀt, a parkban, nyÀri esten
az Ãt ment¢n, a füben, k´zel hozzÀm
ahogy s¢tÀltam, kÁnai, csinos lÀny
s fiÃ fek¡dt, teljesen pûre testtel.
¹lelkeztek. LÀttam, hogy ¢szrevettek
¢s nem bÀnjÀk. Sietve tovÀbbmentem
az ´sv¢nyen, de a fiatalember
m¢g rÀm mosolygott, ahogy lûni kezdett.
A kÁnai fiatalok oly sz¢pek ä
jutott eszembe. M¢rt, hogy a müv¢szek
nem festenek aktot, csak ruhÀs, rusnya
v¢ns¢geket? Mi ennek oka, k¢rdem.
SzokÀs, hagyomÀny, Konfucius, Buddha,
vagy a l¢ny¡kbûl hiÀnyzÂ szem¢rem?
Budapest, 1993

CCLXIII
(45 ¢ve)
A hÀrom jÀmbor hindu puha szÂfÀn
cs¡cs¡lt eb¢dn¢l, mÁg a szolgÀlÂlÀny
behozta a csÀpÀttit, a fû¢telt,
mik´zben ûk nagy terv¡krûl besz¢ltek.
Ekkor l¢gy szÀllt a gazda poharÀba
¢s fuldoklott. àJajÊ, szÂlt amaz, àte drÀga!Ê
KanalÀval sietve megemelte
a rovarkÀt ¢s kivitte a kertbe.
A heves napf¢nybe tartotta ¢s vÀrt,
amÁg a kis l¢gy megszÀradt ¢s felszÀllt.
Boldog mosollyal m¢g utÀnan¢zett,
aztÀn vissza¡lt bent k¢t vend¢g¢hez,
¢s t´prengtek, mÁg megoldÀst talÀltak,
mint ´lik meg Mahatma Gandhit mÀsnap.
Budapest, 1993
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CCLXXV
(Ne sajnÀlj)
Ne sajnÀlj engem. HÀny sok ÂceÀnban f¡r´dtem
v¢ghetlen, negyven¢ves vÀndorlÀsom alatt!
A KorÀl-tenger z´ldes ¢s feszes volt k´r´ttem,
bokÀmnÀl szÀzszÀm szÀlltak a szivÀrvÀny halak.
CallaÂnÀl alkonykor v¢rveres lett a tenger;
MÀltÀn hegyes sziklÀk k´zt f¡r´dtem meztelen;
FriscÂban tarkÂm s csÁpûm Ávelt hÁdjÀn hevertem
a homokon s a vÁz lÀgy volt mint a szerelem.
Foweyban a hab elsz¡rk¡lt ¢s vad viharok vertek,
de Tarawa atolljÀn volt a vilÀg a legszebb.
A pÀlmalomb k´zt szellû. A vizen semmi mozgÀs,
csupÀn a hold ez¡stje. Elfek¡dtem pihenni
g¢pÀgyÃk k´zt a parton. N¢gyÀrbocos vitorlÀs
libegett a lagÃnÀn. °n lÀttam csak, mÀs senki.
Budapest, 1994

FabÂ Kinga

H¹LGYSZONETTEK
J´tt valaki.
Olyan nûf¢le volt.
HÃsa nem türt hasonlatot.
Hozott nekem egy mondatot.
°n nem besz¢lek ´ssze.
°n nem besz¢lek vissza.
ý viszont magÀrÂl besz¢l.
Vagy magÀrÂl hallgat.
Szavad sincs mÀr.
Kattan a zÀr.
Magadat okold.
Hallgatag fogoly.
Hiszen csak a zÀrka
zÀr ki
bÀrkit.

NÀdas P¢ter: Pina Bausch, a testek filozÂfusa ã 445

Nûst¢ny macskÀk kem¢ny
hideg szonettekbe zÀrva:
egyformÀn puha Àllatok.
EgyformÀra kalapÀlva.
Nincs m¢lys¢g¡k:
gyül´lhetetlenek.
Itt. Most. Mindannyian.
HagytÀk, hogy rÀm essen a f¢ny.
Hogy ne maradjak abba.
Nem voltam l¢ha csak n¢ha.
Nem voltam festett csak feslett.
Ha meghalok: meghalok.
Ha nem: nem.

NÀdas P¢ter

PINA BAUSCH, A TESTEK FILOZñFUSA
A FRITZ 1974. januÀri ¢s az EGY SZOMORöJçT°K 1994. februÀri bemutatÂja k´z´tt hÃsz
¢v telt el.
Pina Bausch e hÃsz ¢v alatt k´zel harminc, eg¢sz est¢t bet´ltû müvet mutatott be a
wuppertali TÀncszÁnhÀz egy¡ttes¢vel, s ezt k´vetûen aztÀn a vilÀg szÀmtalan nagyvÀrosÀban, vend¢gjÀt¢kokon. Az egy¡ttes ¢vente Àtlagosan hetven elûadÀst tart, ebbûl
harmincat a vÀrosban, mely otthont ad neki, ¢s k´lts¢gvet¢s¢t r¢szben vÀrosi, r¢szben
tartomÀnyi eszk´z´kbûl biztosÁtja, negyvenet pedig vend¢gjÀt¢kokon, melyek bev¢tele teljes eg¢sz¢ben a vÀrost illeti. A TÀncszÁnhÀz m¢g csak nem is egy ¢p¡let. ¹nÀllÂ
telefonszÀmuk nincs. Van egy prÂbaterm¡k, s a wuppertali OperÀban, illetve a Schauspielhausban l¢pnek f´l.
A tavalyi ¢vad v¢g¢n, mÀjusban ¢s jÃniusban Pina Bausch egy¡ttese tizenegy müvet
mutatott be az elmÃlt hÃsz ¢v munkÀibÂl. Ezen a retrospektÁven ´t elûadÀsukat lÀthattam. K¢t egymÀst k´vetû est¢n a K °KSZAKçLL-t, majd n¢hÀny nap mÃltÀn a TWO
CIGARETTES IN THE DARK , a SZEGFþK ¢s a PALERMO, PALERMO cÁmü müveket. Az
elûadÀsokrÂl jegyzeteket k¢szÁtettem. Mivel azonban nem egyszerüen szÁnhÀzrÂl van
szÂ, hanem tÀncszÁnhÀzrÂl, s minden bizonnyal a korszak legjelentûsebb tÀncmüv¢sz¢rûl, talÀn nincsen olyan sz´veg, mely kellûk¢ppen szer¢ny lehetne, vagy legalÀbbis
ne tolakodna sutÀn a tÀnc el¢. ValÂjÀban az a leghelyesebb, ha mindenki sz¢pen elmegy, ¢s maga alkot k¢pet arrÂl, hogy mi t´rt¢nik a szÁnpadon. Nem is j´nn¢k elû
m¢g ezekkel a r´gt´nz´tt jegyzetekkel sem, ha nem tudnÀm, hogy az idei ¢vadban a
budapesti k´z´ns¢gnek alkalma lesz megn¢zni Pina Bausch egy¡ttes¢t. A wuppertali
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TÀncszÁnhÀz elsû s rem¢lhetûen nem utolsÂ vend¢gjÀt¢kÀn Pina Bausch k¢t müvet
mutat be; ezekrûl ¢rtelemszerüen egy szÂt sem ejtek. InkÀbb csak azokrÂl az elûadÀsokrÂl, amelyeket a magyar k´z´ns¢g egy ideig m¢g nem ismerhet.
Merevs¢g, nemzeti ikonogrÀfia
A K °KSZAKçLL nem BalÀzs B¢la s m¢g csak nem is BartÂk B¢la t´rt¢net¢t, hanem azt
mondja el, ami a k¢t magyar szerzû szem¢rmes t´rt¢net¢ben valÂsÀgosan megt´rt¢nhetne. Mindazt, amit ¢ppen a t´rt¢net¡kkel fedtek el. Pina Bausch kiszakÁtja a müvet
abbÂl az ´nmagÀt ¢rz¢ketlennek tettetû, rituÀlis, defenzÁv ¢s merev magatartÀsbÂl,
amelyet ezek ketten hatvanhat ¢ven Àt oly kÁnosan rÀnk k¢nyszerÁtettek. Soha nem
¢rtettem, hogy a K °KSZAKçLLö -ban mi idegesÁt annyira.
A nemzeti kultÃra irÀnti Âhatatlan elfogultsÀgai miatt az ember bizonyos dolgokat
egyszerüen nem akar tudomÀsul venni, nem akar meg¢rteni. Az erotika rettenetes
erû, Àm nincsen sz¡ks¢gszerüen pÀllott illata. ElûadÀs k´zben v¢gre lÀtom, hogy BalÀzs B¢la t´rt¢nete mekkora karÂt nyelt, s ez ¢pp abban akadÀlyozza, hogy azokon a
regisztereken szÂlaljon meg, amelyeket a t¢ma miatt meg k¢ne szÂlaltatnia. InkÀbb
deklamÀl ¢s pipiskedik. Amennyire az ¢let¢t a naplÂibÂl ismerni lehet, ez a merevs¢g
k´zel sem alkati, a t¢mÀbÂl pedig v¢gk¢pp nem k´vetkezik. V¢gsû soron engedm¢nyt
tesz a kor szellem¢nek; szimbolikusan besz¢l a szalonok n¢p¢nek egy olyan t¢mÀrÂl,
amelynek mÀr akkoriban is inkÀbb a r¢szleteirûl ¢s a finomsÀgairÂl kellett volna szÂlnia. BartÂk zen¢j¢vel BalÀzs t´rt¢nete persze megtelik, de mik¢nt annyi mÀs zenedrÀma eset¢ben, a librettÂ oly magas k¡sz´bnek bizonyul, amelyen a zeneszerzû sajnos
t¢nyleg Àtesik. Persze nem v¢letlen¡l, hiszen û vÀlasztotta magÀnak.
Pina Bausch a maga Àldott naivitÀsÀval feltehetûen ¢szre sem veszi ezt az eg¢sz magyar miz¢riÀt. Dolgozik vele, ¢rtelmezi, jelent¢st ad neki, s m¢g a valÂsÀgos drÀmai
telts¢geit is olyan Àrnyalatokkal gazdagÁtja, amire BartÂk a maga f¢l¢nks¢ge, t¢nyleges
alkati merevs¢ge, fegyelmezetts¢ge ¢s zÀrtsÀga miatt csupÀn vÀgyakozhatott. Szabad,
szem¢lyis¢g¡kkel rendelkezû, szenved¢lyes ¢s szenvedû emberek mozognak a szÁnpadÀn, s nem a fens¢g pÂzÀba merevedett megnyomorÁtottak. ArrÂl besz¢l, ami BartÂkot
t¢nylegesen kÁnozhatta, amirûl BartÂk k¢nyszeresen ¢s fÀjdalmasan hallgatott. Pina
Bausch zÀrakat t´r f´l ezen a zen¢n, ¢s ajtÂkat nyit a librettÂ levegûtlen ter¢re. S hozzÀ
kell tenni, hogy olyan zÀrakat is felt´r, amelyeket mi, a sajÀt nemzeti ikonogrÀfiÀnk
szabÀlyai szerint szentnek ¢s s¢rthetetlennek gondolunk.
BizonyÀra minden nemzeti müv¢szetnek vannak jelentûs alkotÀsai, amelyek szÀzadokon Àt k¢pesek a t´rv¢ny erej¢vel hatni. JÂmagam p¢ldÀul harminc¢ves koromig
nem tudtam Ãgy f´ln¢zni a csillagos ¢gre, hogy ne gondoltam volna: b´rt´n. AztÀn
egy sz¢p nyÀri ¢jjelen a k´r¡lm¢nyek hatalma v¢gre f´llÀzÁtott a k´ltû ellen. Mi¢rt Árt
ilyen ´k´rs¢geket? S ¢n mi¢rt hittem el, hogy ez nem csak egy versben van Ágy? Mert
ha van valami, aminek nincsen k´ze se a b´rt´n´kh´z, se a f´ldi l¢t b´rt´n¢hez, akkor
azok biztosan a csillagok. Nekem a f´ld ¢pp az¢rt nem b´rt´n´m, mert vannak az
¢gen csillagok.
A K °KSZAKçLLö HERCEG VçRA enn¢l sokkal pusztÁtÂbb eset. Mindaz, amit a librettÂ
konstrukciÂja k¢t ember viszonyÀrÂl, nûk ¢s f¢rfiak kapcsolatÀrÂl ÀllÁt: ´ntelt, bombasztikus, hamis, hazug. Efelûl ez idÀig sem voltak k¢ts¢geim; BartÂk komorsÀgÀt,
m¢ltÂsÀgÀt, merevs¢g¢t ¢s szigorÀt m¢gis t´rv¢nynek, megmÀsÁthatatlan term¢szeti
t´rv¢nynek hittem. Most sem vonhatom k¢ts¢gbe ezt, hiszen a zene Àt¡tû ¢s originÀlis,
csupÀn lÀtom a mÀsik oldalÀt. Egy ¢rz¢keny ember el¢g ¢sszerüen kialakÁtott szem¢-
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lyes fedez¢keit ¢s ¡gyetlen ÀlcÀit. A t´rv¢nyszerünek van egy soha nem elhanyagolhatÂ, szem¢lyes oldala. BartÂk fens¢gess¢ge dÁszlet, mely nem lÀttat, hanem eltakar.
Pina Bausch olyan ajtÂkat nyit rÀ erre a zen¢re, s olyan ajtÂkat nyit belûle, amelyektûl
megvÀltozik a darab term¢szete, mÀsok lesznek a t´rv¢nyei. Azt a szem¢lyess¢get ÀllÁtja
vissza ism¢t a jogÀba, amelyet a magyar müv¢szeti gondolkodÀs idûrûl idûre oly nagy
elûszeretettel megtagad. Ebben a BartÂk-elûadÀsban oda az eg¢sz tiszteletre m¢ltÂ
nemzeti ikonogrÀfia, viszont el¢g sok mindent megtudok, amit eddig nem tudhattam
meg, t´bbek k´z´tt a sajÀt nemzeti karakteremrûl. Amelynek az emberi erotikÀn is
van hatalma. P¢ldÀul nem vettem ¢szre, hogy ez a kÁnos ¢s tartÂs defenzivitÀs nemcsak
BalÀzs librettÂjÀt jellemzi, hanem BartÂk zen¢j¢t is Àthatja; ez az egyik alaphangja. S
mindezt az¢rt veszem ¢szre, mert minden pillanatban valami eg¢szen mÀsra szÀmÁtok,
mint ami Pina Bausch szÁnpadÀn valÂjÀban bek´vetkezik.
Pina Bausch minden bizonnyal teljesen gyanÃtlan a defenzÁv magyar magatartÀssal
szemben. Vagy ha ¢szreveszi is, nem kell neki mÀsra, mint szÁnezû elemnek. Egyszerüen megfordÁtja a sorrendeket. BalÀzs B¢la t´rt¢net¢t eleve Ãgy fogja f´l, mint egy
l¢nyege szerint t´k¢letesen ¡res embl¢mÀt, hiszen szÀmÀra a dolgok ¢s a jelens¢gek
az ÀltalÀnossÀgnak ezen a szem¢lyess¢gtûl megfosztott, szimbolikus szintj¢n nem l¢teznek. Ilyen Juditok ¢s ilyen K¢kszakÀllÃak nincsenek. K¢t ember k´z´tt nincsen
ilyen szakad¢k, ¢s k¢t ember k´z´tt nincsen ilyen fennk´lt kapcsolat. Vannak ugyan
ÀllandÂ ¢s mozdÁthatatlan dolgok is a vilÀgban, ezek azonban nem a szimbÂlumok,
nem az embl¢mÀk, nem a jelv¢nyek, m¢g csak nem is a nemi jegyek vagy a nemi jellegzetess¢gek, hanem az archetÁpusok. A tÀncnak k¡l´nben is ez az otthona. Az archetÁpusoknak, ezeknek az ûsi lenyomatoknak, kizÀrÂlag belsû l¡ktet¢s¡k van; az embernek olyan szem¢lytelen r¢szei, melyek Ãgymond rezisztensek a k¡lvilÀgra. Az ember legûsibb ¢s legÀllatiasabb tulajdonsÀgai. Pina Bausch szÁnpadÀn ezekbûl a tulajdonsÀgokbÂl ered az ember szenved¢se, de a m¢ltÂsÀga is ebbûl szÀrmazik.
°s amitûl BalÀzs ¢s BartÂk aztÀn eg¢szen odavannak, mÀrmint hogy a vilÀgon vannak nûk ¢s vannak f¢rfiak, ¢s a f¢rfiak nem nûk, a nûk pedig nem f¢rfiak, arra Pina
Bauschnak ¢rtelemszerüen m¢g vÀllrÀndÁtÀsa sincs. TudomÀsul veszi az adottsÀgukat,
¢s az alkatukkal foglalkozik. A f¢rfiaknak az û szÁnpadÀn olykor nûv¢, a nûknek pedig
f¢rfivÀ kell vÀlniok. Ha nem tehetn¢k meg, akkor az embert sem ¢rhetn¢k el a mÀsikban. Ilyen egyszerüen szeml¢li ezt az eg¢szet. Nem az adottsÀgaikat teszi a drÀma vagy
a trag¢dia tÀrgyÀvÀ, mert abban a dologban, hogy az emberi vilÀg k¢tnemü, nem lÀt
se tragikusat, se drÀmait. SzÁnpadÀn e t¢nynek nincsen eszt¢tikai ¢rt¢ke. S ezen a ponton vÀlik el ¢lesen a szeml¢lete a k¢t defenzÁv magyartÂl, akik ennek a t¢nynek eszt¢tikai ¢rt¢ket tulajdonÁtanak.
Pina Bausch abban lÀt drÀmait, hogy tektonikus erûk dÃljÀk az emberek ¢rzelmi
¢let¢t, ´sszek´tnek, elszakÁtanak, s ezek az erûk aztÀn hol tragikussÀ, hol komikussÀ
teszik a Juditok ¢s a K¢kszakÀllÃak helyzet¢t. Nem sajnÀlkozik, ¢s nem b¡szk¢lkedik,
mint BalÀzs, olyan fens¢gess¢get se tulajdonÁt a sorsuknak, mint BartÂk, de nem is
veszi el tûl¡k a szem¢lyess¢g¡ket. Term¢szetesen az û JuditjÀban ¢s K¢kszakÀllÃjÀban
is van valami, ami nem szem¢lyes. Az archetipikus, Àllatias tulajdonsÀgaikat azonban
nem a f¢rfis¢g¡knek vagy nûis¢g¡knek tulajdonÁtja, hanem annak, hogy emberek.
Akik ûrzik magukban a nûiesen ¢s a f¢rfiasan Àllatit. Mivel azonban emberek, ÀllatisÀguknak e k¢tf¢le megjelen¢si formÀjÀt a v¢dekez¢s vagy a tÀmadÀs eszk´zek¢nt fel
is tudjÀk egymÀs k´z´tt cser¢lni.
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Klasszikus balett, modern dance
Mindezt csak az¢rt teheti meg, mert elemi ¢lvezettel dolgozik a klasszikus balett ellen¢ben. BÀr nem gyûzi le, nem gyüri maga alÀ, nem teszi t´nkre, nem zÃzza sz¢t. Olykor id¢zi, mÀskor eljÀtszik vele, gyakran ¢pÁt rÀ, elemzi, vagy ¢ppen gonosz gyerekk¢nt Ãgy sz¢tszedi, hogy soha t´bb¢ ´ssze ne lehessen rakni rendesen. Nem tartozik
hÀt a nagy, d¡h´dt rombolÂk k´z¢, hanem ¢pÁtû; valami eg¢szen mÀst ¢pÁt f´l, de nem
rÀ¢pÁti, hanem inkÀbb mell¢. Ez egy mÀsik ¢p¡let. Van egy ´nÀllÂ ajÀnlata. Az ajÀnlat
persze t¢nyleg minden Áz¢ben mÀsra vonatkozik, mint amit a klasszikus balett ajÀnlhatott. A klasszikus balett megr´gz´tten ¢s javÁthatatlanul a nemek dualitÀsÀval ¢s az
emberi alakok sajÀtos, nevezz¡k nev¢n: feudÀlis, udvari hierarchiÀjÀval szÀmol.
A klasszikus balettban a f¢rfi teste szolgÀlja ¢s kiszolgÀlja a nûi testet, repteti, mik´zben û maga szinte a f´ldh´z van c´vekelve, s arra Át¢lve, hogy tehetetlen emelûje
¢s tÀmasza legyen e sÀpadt, szubtilis, tÃlvilÀgi t´r¢kenys¢gnek ¢s ¢rz¢kenys¢gnek,
mely az û segÁts¢g¢vel, Àm az û szolgÀlatÀban gyûzi le a f´ldi neh¢zked¢s rettenetes
nyüg¢t, a gravitÀciÂt. Mert furcsa mÂdon nincsen olyan cselekv¢s a klasszikus tÀnc
szÁnpadÀn, amely ne a f¢rfira irÀnyulna, ne ¢rte volna. A klasszikus balettban a f¢rfi
szolgÀvÀ van ugyan alÀzva, Àm mindazok a roppant erûfeszÁt¢sek, amelyeket a nûi szÂlÂtÀncosok vagy az ûket kÁs¢rû nûi kar tagjai tesznek, tulajdonk¢ppen a f¢rfiakat szolgÀljÀk. Ez a kettûs szolgÀlat azonban k´zel sem k´lcs´n´s. A f¢rfiak szolgÀlata valÂjÀban
az uralkodÂ hierarchia szolgÀlata. Egy f¢rfivilÀg autoerotikus szolgÀlata, narcisztikus
szolgÀlat ¢s narcisztikus ´n¢lvezet.
Pina Bausch szÀzados jelentûs¢gü tette, hogy ebbûl a feudÀlis szolgÀlati viszonybÂl,
ennek a merev hierarchiÀnak a r´gz¡lts¢geibûl, ebbûl a halott ¢s mozdulatlan nemi
ÀltalÀnosÁtÀsbÂl ragadja ki az emberi testeket, s nem tesz t´bbet vagy mÀst vel¡k, mint
hogy mindegyiknek k¡l´n, s az ´sszesnek egy¡tt, visszaadja a szem¢lyes szabadsÀgukat. NÀla nem nûket vagy f¢rfiakat, hanem emberi szem¢lyis¢geket lÀtunk a szÁnpadon, akik egy¢bk¢nt nûk vagy f¢rfiak. Nem a nemek dualitÀsÀbÂl indul ki, hanem
a szem¢lyek pluralitÀsÀbÂl.
çllatias, archaikus
TÀncmüv¢szet¢nek ez nem a programja, hanem inkÀbb az alkati adottsÀga. Pina
Bauschnak nincsen programja. Pina Bausch szelÁd, nem akar senkit se boldogÁtani,
se megvÀltani. Az elûadÀsok v¢g¢re tÀncosainak legszem¢lyesebb ismerûsei vagyunk.
Mik´zben mÀsrÂl sem besz¢l, mint a f¢rfiak ¢s a nûk viszonyÀrÂl, valÂjÀban tÀncosainak szem¢lyes tulajdonsÀgait tÀrjÀk f´l a helyzetek. Az alkatuk, a karakter¡k egyik
megnyilvÀnulÀsak¢nt lÀtjuk viszont, hogy nûk vagy f¢rfiak. S ilyen ¢rtelemben Pina
Bausch nagyon k´zel Àllna a realista szÁnpadi jellemÀbrÀzolÀshoz, ha nem nyitna nek¡nk egy olyan t¡k´rfolyosÂt, amely a pluralitÀs jÀt¢kszabÀlyai szerint mindent megsokszoroz. Term¢szetesen van Judit, van K¢kszakÀll, Àm mellett¡k m¢g vannak mÀs
Juditok ¢s mÀs K¢kszakÀllok az û szÁnpadÀn, akik aztÀn ugyanazon helyzetekben megint csak a szem¢lyes tulajdonsÀgaik szerint k¡l´nb´znek egymÀstÂl. Pina Bausch
minden helyzetet v¢gigl¢legeztet, v¢giglihegtet, v¢gigdobogtat mindenkivel. A k¡l´nbs¢gekben a szem¢lyis¢g¡kben k¡l´nb´zût, az azonossÀgokban viszont a nemre,
fajra, a korszakra, a kultÃrÀra jellemzût tudjuk leltÀrba venni. Az emberiben megûrizett Àllatit, a kollektÁv tulajdonsÀgokat, az archaikusat lÀtjuk megjelenni, s nem pusztÀn a szociÀlisat ¢s az individuÀlisat; illetve a kettût mindig egy¡tt.
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TÀncosai nem szerepeket tÀncolnak el, hanem ´nmagukat tÀrjÀk fel egy olyan helyzetben, amely minden Áz¢ben azonos Pina Bausch szem¢lyes helyzet¢vel; szinte ´nvallomÀs. TÀncosai azonban nem pszicholÂgiai, hanem inkÀbb antropolÂgiai ´sszef¡gg¢sekrûl vallanak, nem annyira az ember lelk¢rûl, hanem inkÀbb az adottsÀgairÂl,
amivel aztÀn a maguk szocializÀciÂja szerint vagy tudnak ¢ppen valamit kezdeni, s
ilyenkor kedves, megk´zelÁthetû, sz¢p, vonzÂ, orgiasztikus k¢pet adnak magukrÂl,
vagy ¢ppen nem tudnak semmit kezdeni, s ilyenkor tragikus, megk´zelÁthetetlen, zÀrt,
magÀnyos, elutasÁtÂ ÀbrÀzatot mutatnak. A pszichikus vagy a nemi csupÀn r¢szei adottsÀgaik eg¢sz¢nek, amelyekbûl aztÀn a tulajdonsÀgaik k´vetkeznek.
Pfuj ¢s bravÂ
Egy ilyen emberk¢p felzaklatÂ vagy elragadÂ, Àm mindenk¢ppen erûs a hatÀsa.
Amikor t´bb mint tÁz ¢vvel ezelûtt a B ANDONEON elûadÀsÀt lÀttam egy berlini vend¢gjÀt¢kon, az elûadÀs v¢g¢n a k´z´ns¢g k¢t nagy tÀborra oszlott, a pfujolÂkra ¢s a bravÂzÂkra. TalÀn a bravÂzÂk voltak valamivel t´bben, mindenesetre valÂsÀgos harc indult a n¢zût¢ren a k¢t pÀrt k´z´tt. Mik´zben a tÀncosok hol visszamentek, hol kij´ttek,
lÀtszott az arcukon, hogy a harc kimenetele szÀmukra sem k´z´mb´s. Izgatottak voltak, ´r¡ltek, zavartan vigyorogtak, fel voltak csigÀzva, kicsit el voltak rettenve a nagy
felfordulÀstÂl, mindegyik a maga mÂdjÀn vÀlt lÀthatÂvÀ civilben, ami aztÀn visszamenûleg is igazolta az elûadÀst. Igen, valamit nagyon magas fokon teljesÁtettek ezen az
elûadÀson is, szerepeltek, de nem csaptak be; mindegyik¡k azonos volt ¢s azonos maradt ´nmagÀval. LegalÀbb tÁz percig tartott a t¡ntet¢s ¢s az ellent¡ntet¢s. A k´z´ns¢g
csupÀn t´megk¢nt tudta nekik bemutatni ´nmagÀt, talÀn ez¢rt nyÃlt a harc ilyen
hosszÃra. Persze ez is a k´lcs´n´ss¢g jegy¢ben Àllt, ez volt a viszonzÀs.
Most a B LAUBART wuppertali elûadÀsÀnak v¢g¢n, az ÀltalÀnos s meglehetûsen egybehangzÂ tetsz¢snyilvÀnÁtÀsba hirtelen beleszÂlt egy sivÁtÂ, ¡v´ltû f¢rfihang, amelynek
ugyan alig siker¡lt a tapsorkÀnbÂl kiverekednie ´nmagÀt, Àm olyan m¢ly meggyûzûd¢ssel ¢s oly hiszt¢rikusan tette, hogy a n¢zût¢r is szÁnpaddÀ vÀltozott. Tulajdonk¢ppen csak folytatta az elûadÀst. Elûbb csak egyenletesen ¡v´lt´tt, mint egy Àllat, melyet
bÀntanak. AztÀn valamit mondott is, megindokolta az ordÁtÀst. S ahogy a n¢hÀny szÂfoszlÀnybÂl ki lehetett venni, valami olyasmit ordÁtott, hogy nem, nem, tiltakozik. ý
fel van hÀborodva, mert ez egy rettenetes disznÂsÀg, amit itt csinÀlnak. Nem. A nûk
nem ilyenek, ¢s nem ilyenek a f¢rfiak, ¢s sz¢gyellheti magÀt a k´z´ns¢g, ha egy ilyen
disznÂsÀgnak ´r¡lni tud. Olyan volt a jelenet, mint egy betervezett jelenet az elûadÀsban. A katartikus hatÀs elûadÀsa; mik´zben bemutatta ´nmagÀt. ValÂszÁnüleg valamilyen szigorÃ szekta tagja volt, s feltehetûen kishivatalnokk¢nt dolgozhatott egyhÀza
szolgÀlatÀban. Arca halotthalvÀnyra sÀpadt, eg¢sz teste megfesz¡lt ¢s reszketett, Àm
valÂjÀban nagyon is uralkodott a hangjÀn ¢s a tagjain, csakhogy rettenetes volt a feladat, amelyet a vÀllÀra vett. Az eg¢sz tapsolÂ szÁnhÀz ellen¢ben kellett a f´ldszint huszadik sorÀban a tiltakozÀsÀnak hangot adnia.
F¢lû volt, hogy az erûfeszÁt¢s meghaladja az erûtartal¢kait, s a k´vetkezû pillanatban
majd a szÁve mondja fel a szolgÀlatot. S lÀthatÂ, hogy mÀsok is f¢lnek ettûl, vagy f¢ltik
ezt a vakmerû fiatalembert. Meg a magÀra maradt v¢lem¢ny¢tûl is f¢lnek. Egy ember,
aki a realitÀsokkal nem tud mit kezdeni, bizonyosan mÀs szempontbÂl sem kiszÀmÁthatÂ. TalÀn lûni fog, vagy robbantani, vagy bÀrmi kitelik tûle. Ugyanakkor nem csak
a f¢lelem l¢gk´re Àradt sz¢t a szÁnhÀzban, hiszen lÀthatÂan ´r¡ltek is az emberek. Ked-
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v¡ket lelt¢k benne, hogy akad valaki k´z´tt¡k, aki a sajÀt irreÀlis v¢lem¢ny¢t ilyen
teÀtrÀlis odaadÀssal kifejezi ¢s v¢delmezi. AmÁg van ilyen ember, s mi nem engedj¡k
meg neki, hogy ÀltalÀnossÀ vagy ¢ppen m¢rvadÂvÀ tegye a hiszt¢riÀjÀt, addig valamennyien szabadok vagyunk. Vadul tapsoltak a szavai ellen, holott ûk is, a tÀncosok
is hallani akartÀk, hogy mit ordibÀl.
Ennek a jelenetnek a proporciÂin ¢s a hûfokÀn le lehetett m¢rni Pina Bausch elûadÀsÀnak kihÁvÀsÀt, ¢rtelm¢t, jelentûs¢g¢t ¢s jelleg¢t.
Engem, ¢n
A hatÀs talÀn legfontosabb ¢rzelmi eleme a viszonylatrendszer, amelyben Pina Bausch
az individualitÀsÀt megjelenÁti. AlapÀllapota a magÀny, az egyed¡ll¢t, a bezÀrtsÀg, az
elhagyatottsÀg. TÀncosai aztÀn k¡l´nb´zû eszk´z´ket keresnek, hogy ebbûl a kÁnzÂ
ÀllapotbÂl kiker¡ljenek. Az eszk´z´k jÂ r¢sze el¢gtelen, s ez¢rt sz¡ks¢gszerüen ker¡lnek hamis helyzetekbe. Kider¡l, hogy az agressziÂjuk nem vezet semmire. Vagy ¢ppen
orgiasztikus ´r´meiktûl cs´m´rlenek meg, s mÀr vissza is hullottak az alapÀllapotba.
Ilyenkor aztÀn adÂdnak r´vid, fÀradt, szerencs¢s, boldog pillanatok is. K¢t csalÂdott
ember egymÀshoz tÀntorog, meg¢rintik egymÀst; k¢t kimer¡lts¢g, k¢t vilÀgfÀjdalom
egymÀsba hull. Ennyi a boldogsÀg. Helyesebben, ebbûl a sivatagi ÀllapotbÂl lÀtunk rÀ
az oÀzisra, melyet boldogsÀgk¢nt kÁvÀnunk, keres¡nk, hajszolunk. A kÁvÀnsÀg k´z´s.
A nûk azt kiÀltjÀk, susogjÀk, vinnyogjÀk, lihegik K¢kszakÀllÃhoz d´rzs´lûdve: engem, engem, engem. Egoizmusuknak e sistergû kit´r¢s¢ben olyanok lesznek, mint a
boszorkÀk, vÀmpÁrok, d¢monok, hÀrpiÀk. A f¢rfiak viszont Ãgy pattognak Judit k´r¡l egymÀstÂl jÂl elk¡l´n¡lve, mint a gumilabdÀk. Mindegyik nagyobbat szeretne,
mindegyik magasabbra akarna. °n, ¢n, ¢n, ¢n, kiÀltja mindenik. T¢bolyultan pattogÂ egoizmusukban olyanok lesznek, mint a teret meghÂdÁtÂ atl¢tÀk, hûs´k, bajnokok, mint a mindenkit legyürû harcosok, mint az akaratoskodÂ kisfiÃk. MulatsÀgos
lÀtni, hogy ezek is, azok is, ¢ppen a mitikusan ¢rtelmezett szerep¡k Àltal t¢vesztik el
a mÀsikat.
Ebben a jelenetben a mitikus szerep alatt szunnyad az Àllati.
T¢r, f¢ny
K¢kszakÀllÃ vÀra egy ki¡rÁtett s bizonyÀra r¢gen elhagyott lakÀs, sehovÀ nem n¢zû,
hÀlyogos, eltorlaszolt, kivert ablakokkal, amelyeken Àt lehullott leveleket hordott be
a sz¢l, ¢s a padlÂt vastagon beterÁtette. Aki itt van, az itt van. Az ajtÂk se nyÁlnak ki. A
falakon az eltÀvolÁtott tÀrgyak helye. ElÀtkozott t¢r, de semmik¢ppen nem szimbolikus,
nem romantikus. Nemcsak valÂsÀgost utÀnoz, hanem valÂdi. ValÂdiak az ajtÂk, az ablakok, a kilincsek, a leszerelt mosdÂ csemp¢je, a padlÂt vastagon beterÁtû ûszi lomb. S
amikor valamelyik elhagyott Judit vagy valamelyik elhagyott K¢kszakÀllÃ a fej¢t veri
ebbe a bezÀrt ajtÂba, mert az egyed¡ll¢t annyira fÀj neki, hogy m¢g nagyobb, fizikai
fÀjdalmat akar, akkor valÂsÀgos a fejek koppanÀsa is. A f¢nyek viszont nem valÂsÀgosak. Vagy sz¡rk¢n szÂrtak, s mindent elhomÀlyosÁtanak, vagy vakÁtÂn feh¢rek, s mindent megdermesztenek.
N¢ha egy homÀlyos, kit´rt felsûablakon behullik egy gy´ng¢den sÀrgÀs f¢nynyalÀb.
Odakinn tÀn m¢gis van egy elhagyott, jobb vilÀg. Holott idebenn gÀzolunk t¢rdig a
vÀgyott vilÀgban.
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Zene, z´rej
Pina Bausch t´red¢kess¢ teszi BartÂk zen¢j¢t. Elûrefut vele, megakasztja, visszaÀll. A
frÀzisokat se halljuk mindig eg¢szben. Ugyanakkor mindent felhasznÀl, ami a szÁnpadon hangot kelt ¢s hangot ad. A talpakat, a liheg¢st, a sÂhajt, a ny´g¢st, a koppanÀst,
a tapsot, az ¢rtelmes emberi besz¢det; elhullÂ szavakat vagy a k¡l´nb´zû szavak ¢s
z´rejek egymÀsra halmozÂdÀsait ¢s egymÀs mell¢ rendelûd¢seit. °lvezi a szÁnpadot
beterÁtû szÀraz lombban a meztelen talpakat. Mindebben azonban nincsen semmi tÃlhajtott vagy tÃlrendezett. Pina Bausch az esetlegess¢geket r´gzÁti. P¢ldÀul nem mindenki liheg. Vannak tÀncosok, akik egyÀltalÀn nem lihegnek, mert nem lihegnek. Aki
viszont liheg, annak a liheg¢s¢t nem kell se rejtegetnie, se demonstrÀlnia. Megmutatja,
hogy û bizony egy ilyen helyzetben ¢ppen Ágy veszi a l¢legzetet; a szem¢lyess¢gnek
hihetetlen sz¢ps¢ge van. Az emberi leplezetlens¢g a sz¢p.
Pina Bausch a sajÀt k¢pzelete, a sajÀt asszociÀciÂs rendszer¢nek lÀncolatai szerint
helyzeteket teremt, s bÀr ezek a helyzetek felett¢bb individuÀlisak, m¢gis mindenkiben
lezajlanak; alaphelyzetek, archetÁpusok, s ez¢rt amikor a tÀncosainak felajÀnlja, akkor
kollektÁv tudattartalomk¢nt kezdenek el mük´dni. A tÀncosok a sajÀt szem¢lyis¢g¡k´n
kereszt¡l tudjÀk elfogadni. Nem valamif¢le k¢nyszerhelyzetbe ker¡lnek Àltala, hanem
a sajÀt szem¢lyis¢g¡knek egy ûsibb r¢teg¢t ¢lik Àt.
Two Cigarettes in the Dark
Raimund Hoghe hÀrom hÂnapos prÂba utÀn azt jegyzi fel a naplÂjÀba, hogy Pina
Bausch m¢g mindig szeretne egy kicsit tovÀbb keresni. MÀsf¢l h¢ttel a premier elûtt
nincsen m¢g befejezett darab, csupÀn fragmentumok, t´red¢kek, elsû kis jelenethalmazok, cÁmszavak hosszÃ sora, amelyek viszont nincsenek belefüzve m¢g semmif¢le
´sszef¡gg¢sbe. K¡l´nb´zû lehetûs¢geket prÂbÀl az egyes r¢szek ´sszefüz¢s¢re, s olyan
Àtmeneteket teremt, amelyek valamilyen formÀhoz vezethetik. Gyakran m¢g az is eld´ntetlen, hogy milyen zene legyen. így aztÀn bizonyos jelenetek olykor klasszikus
zen¢vel, mÀskor àsweetheart-dallamokkalÊ mennek. àCsak lÀtni, mi vÀltozik meg tûleÊ ä
mondja Pina Bausch, mik´zben ism¢t kÁs¢rletet tesz, hogy k¡l´nb´zû elemeket valamivel ´sszefüzz´n. A legk¡l´nb´zûbb variÀciÂkon megy Àt, hogy aztÀn a szÁnpadon
gyorsan elvesse mindazt, amit elûre kikombinÀlt. àEz itt nem stimmelÊ ä ÀllapÁtja meg
egy sikertelen kÁs¢rlete k´zben, ¢s ism¢t rÀpillant arra a hÀrom asztalra, amelyeken
jegyzeteit kiterÁtette, tovÀbb keres. àHiszen m¢g Ãton vagyok.Ê
Ez a darab nem is t´bb, nem is mÀs, mint olyan jelenetek f¡z¢re, melyeknek nincsen
egymÀshoz k´z¡k, illetve ha van, akkor az esetleges.
Az igazsÀg az Ãt
S ezzel aztÀn r¢szv¢tlen¡l ¢s m¢ly r¢szv¢ttel, hihetetlen szomorÃsÀggal ¢s minduntalan
felcsillanÂ humorral a nagy liberÀlis tÀrsadalmak egyik legismertebb ¢s legkÁnosabb
nyavalyÀjÀt ÀllÁtja elib¢nk a szÁnpadra. A szem¢lyek v¢gzetes elszigetelts¢g¢t, a hierarchikus tagolÂdÀs ¢s a kapcsolatok ¢rtelmes rendj¢nek hiÀnyÀt, a vilÀg megmagyarÀzhatatlansÀgÀt, a dolgok ¢s a jelens¢gek egyedis¢g¢nek rettenetes sÃlyÀt ¢s megker¡lhetetlens¢g¢t, a megnyilvÀnulÀsok sz¢ps¢g¢t, felelûss¢g¢t, hatÀstalansÀgÀt ¢s ¢rtelmetlens¢g¢t. Ebben a darabban mindenki ¢s mindig valami olyasmit csinÀl, amit a mÀsik
nem csinÀl, s m¢g û sem csinÀlt soha, ¢s nem is fog csinÀlni. Ebben a darabban az elsû
pillanat uralkodik. A sehonnan sehovÀ vezetû Ãton vagyunk. °s semmi mÀs nincsen,
mint ami van. Ebben a darabban a tÀncosok gesztusai nem vÀlaszolnak egymÀsnak,
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¢s m¢g ´nmaguknak sem vÀlaszolnak, s ez¢rt nincsenek visszat¢r¢sek, nem ism¢tlûdik
semmi sem.
Egy olyan vilÀgban vagyunk, amelyben csupÀn az a t´rv¢ny mük´dik, miszerint
semmif¢le szabÀlyossÀg nem felfedezhetû. Akkor meg a mÃlt mi¢rt volna ¢rdekes.
F¢lû, hogy nemcsak a k´vetkezû pillanat nem belÀthatÂ, de valamik¢nt f´lf¡ggesztett¢k a j´vût is. Nincs j´vû. ýsi szorongÀs fogja el az embert egy ilyen jelenben, holott
minden nagyon gusztusos, mulatsÀgos, minden felett¢bb szÂrakoztatÂ, Ázl¢ses, minden ki¢rlelt, minden m¢lyen hiteles, minden Àt¢lt ¢s ¢rdekes. Ebben a vilÀgban term¢szetesen nincsen t´rt¢net. Nincsen v¢gzet, ¢s nincsen sorsa senkinek, s ez¢rt aztÀn
v¢g sincsen. Ha pedig nem tudjuk, hogy mi mivel v¢gzûdhetik, akkor nem tudhatjuk,
hogy hovÀ is tegy¡k azt, ami az¢rt van. Ez az utolsÂ kapaszkodÂ: a m¢g lÀthatÂ.
A kis individualitÀsok
MindazonÀltal a darabnak m¢gis van egy szÀnd¢kolatlan vez¢rfonala; pillanatra rakÂdik a pillanat. K¢t emberi l¢nyen tapad meg a visszat¢r¢sekre, ism¢tlûd¢sekre, szabÀlyossÀgokra ki¢hezett tekintet. Az egyik Jan Minarik, a mÀsik Julie Shanahan. Minarik az alattomos erûszakot, Shanahan az ûr¡letet engedi szabadon ezen az est¢n.
Egyik sem a szerep szerintit, hiszen Pina Bausch szÁnhÀzÀban nincsenek szerepek,
amelyekbe bele lehetne bÃjni, vagy amiket le lehetne vetni. A tÀncosok a sajÀt ûr¡let¡ket, a sajÀt erûszakossÀgukat engedik lÀtni ¢s meg¢rinteni. Minariknak nincsen
olyan megnyilvÀnulÀsa, mely ne sÃrolnÀ az erûszakot, s ez vagy mÀsok ellen, vagy ´nmaga ellen, avagy ¢ppen tÀrgyak ellen irÀnyul. AkÀrha û irÀnyÁtanÀ ezt az erûszakos
vilÀgot. Mintha ennek az eg¢sz erûszakos jÀt¢knak û volna a szervezûje, mestere. Egy
olyan jÀt¢kot irÀnyÁtana, amelytûl minden m¢g kiszÀmÁthatatlanabbÀ vÀlhatik. Julie
Shanahan viszont teljesen beszÀmÁthatatlan.
Ebben a darabban mindenki minden pillanatban valami olyasmit müvel, aminek
az ¢rtelme nem felfejthetû. Ebben a vilÀgban senkinek nincsen teljes, kifejlett szem¢lyis¢ge, s ez¢rt ´nÀllÂ, ´sszef¡ggû, ´nmaga ¢s mÀsok Àltal logikusan k´vethetû sorsa
sem, hanem csak individuÀlis megnyilvÀnulÀsai. Ez a vilÀg a kis individualizmusok
kÀosza. Ebben a vilÀgban az ûr¡let ¢s az erûszak logikÀja mük´dik, de az egyik individuÀlis tudattartalom nem kapcsolÂdik a mÀsik individuÀlis tudattartalomhoz, s ez¢rt
egyetlen kollektÁv tartalmuk, hogy nem kapcsolhatÂk egymÀshoz.
A kis individualitÀsok egymÀs szÀmÀra nem ¢rtelmezhetûk. A kis individualitÀsok
legfeljebb sz¢pek ´nmagukban ¢s ´nmaguknak. A kis individualitÀsoknak nincsen
egymÀshoz k´z¡k. A kis individualitÀsoknak nincsen k´z´s t´rt¢net¡k. Mik¢nt a pulzÀrok a csillagos ¢gen, felvillannak ¢s kihunynak. MÀs szabÀlyossÀg vagy rendszeress¢g
ebben a vilÀgban nem megfigyelhetû.
A mozgÀss¢r¡ltek nagy processziÂja
A kaotikus vilÀg egyetlen ¢rtelmezhetû eleme Peter Pabst dÁszlete. HÀrom ÂriÀsi ¡vegtÀrlÂval veszi k´r¡l a jÀt¢kteret. Mintha egy mÃzeum rovartani osztÀlyÀn volnÀnk. Az
egyik tÀrlÂban a vÁz, a mÀsikban a sivatag, a harmadikban az ûserdû a dÁszlet. Az ¢lû
vilÀg halott imitÀciÂ. LÀtunk a dÁszletben hÀrom dÁszletet, s ezekben a dÁszletekben,
illetve ezen dÁszletek k´z´tt t´rt¢nik pillanatrÂl pillanatra valami olyasmi a tÀncosokkal, aminek ugyan van belsû hitele, ereje, sz¢ps¢ge, hatalma, Àm se az egyik a mÀsik
vonatkozÀsÀban, se ´nmagÀban nem ¢rtelmezhetû. A prÂbanaplÂ tanÃsÀga szerint Pina Bausch cÁmszavakat dolgozott ki.
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àMikor mondja az ember, hogy szar? Mondatok, amelyben elûfordul az Isten. Ezt a szÂt hasznÀlni: anya. Valamit a hassal csinÀlni. Egy kis szerencse. Teaching somebody. Valaki elveszett.
GyerekjÀt¢k. Karmok. A sajÀt fejedet hajÁtsd el. SzorÁts nekem. Egy bohÂcmozdulat. Valamit keringûre. HintÀztatÀs. Fel´lteni egy mozdulatot. Az optimista. Ok ¢s okozat. Megm¢rni a sajÀt
testeden. Egyetlen k¢zzel simogatni. ºtni a test tagjaival. L´kni ´nmagunkat. Valami t´nkrement.Ê
Mozdulatok, ¢rz¢sek, jelens¢gek, melyek a v¢gtelens¢gig r¢szletezhetûk. Ezen az
est¢n Pina Bausch az elemeire sz¢tomlott vilÀgot tÀncolja el. Egy olyan vilÀgot, amelyet
se idû, se t¢r, se emberi akarat, se t´rv¢ny, szabÀly, eszme, szÀnd¢k, Âhaj nem szervez
t´bb¢ egybe. Az ûr¡let ¢s az erûszak legfeljebb minduntalan visszat¢r, mik¢nt a sz¢l.
°s akkor m¢gis t´rt¢nik valami eg¢szen rejt¢lyes ebben a term¢szetire mÀr csupÀn
eml¢keztetû, mÃzeumi dÁszletekkel lehatÀrolt puszta t¢rben. A tÀncosoktÂl elveszik a
lÀbukat.
Valahol a szÁnfalak m´g´tt vett¢k el. L´kni ´nmagunkat. így kell a szÁnt¢rre ism¢t
kitÀncolniok. F´ldre ker¡ltek; lÂtusz¡l¢sben ¡lnek, rendesen, pÀrosan, egymÀs kez¢t
fogva csusszannak ¢s huppannak ki a k¢t tÀrlÂ, az ûserdû ¢s a sivatag k´z´tt. çtlÂsan
kelnek Àt a szÁnpadon, valÂszÁnüleg a vizet akarjÀk el¢rni. Ahhoz azonban, hogy el¢rhess¢k, k¢t l¢pcsûfokon k¢ne f´lmenni´k, s a medenc¢re nyÁlÂ ajtÂt is ki k¢ne nyitniok.
ºlt¢ben f´l is pattog, ugrÀl az elsû pÀr; aztÀn a mÀsodik, a harmadik, egymÀs hÀtÀra
hÀgva. S mivel az elsûk nem tudjÀk ¡lt¡kben kinyitni az ajtÂt, mert hiÀba igyekeznek,
nem ¢rik f´l a kilincset, a k´vetkezûk nyomÀsa alatt hol f´lkenûdnek a falra, hol lecsurognak a falrÂl, s Ágy tovÀbb, a t´bbiek. Nincs megÀllÀs. LÀbuk n¢lk¡l kell tovÀbbtÀncolniok. PÀronk¢nt csurognak le a falrÂl, s megy tovÀbb a processziÂ. Most a rivaldÀval pÀrhuzamosan kelnek Àt a szÁnpadon. CsosszanÀs, huppanÀs. HalÀltÀncot lÀtunk, ez vilÀgos, egy olyan halÀlrÂl, mely nem r¢misztû, r¢szv¢tet se kelt azok irÀnt,
akiknek el kell pusztulniok, hiszen nem volt k´z¡k se egymÀshoz, senkihez, semmihez.
Mire az elsû pÀr Àt¢r a rivaldÀn, ¢s el¢ri a szÁnpad feh¢r falÀt, a lÀbafosztottak tÀnca
immÀr olyan feltartÂztathatatlan, olyan ritmusos ¢s orgiasztikus, hogy lesz, ami lesz,
de lÀtjuk, hogy ennek a processziÂnak bizony a falon kell majd v¢gzûdnie. Egy sz¢p
napon arra ¢bredtem, hogy sz´rnyü f¢regg¢ vÀltoztam Àt. °s ekkor a csoda megt´rt¢nik, t¢nyleg rovarok lesznek a tÀncosokbÂl. A gravitÀciÂval dacolva, valamennyire
felmÀsznak m¢g a falra is, majd egyenk¢nt visszahullanak. A haldoklÂ rovarok halma.
Hulltukban sem tehetnek mÀst, egymÀsban kell megkapaszkodniok. Az orgiasztikus
erûtûl hajtva, tagjaikkal immÀr egymÀsba fonÂdva, akadva huppannak ¢s csosszannak
tovÀbb a f´ld´n. M¢g egymÀs akadÀlyak¢nt is feltartÂztathatatlanok.
ImmÀr ¢rdektelen, teljesen mindegy, hogy merre mennek. Mennek. Mintha csak
az volna ¢rdekes, hogy menjenek. K¢t egymÀson Àtfüz´tt lÀb, k¢t egymÀsba kapaszkodÂ, egymÀsnak idegen kar viszi, l´ki, hintÀztatja, csusszantja elûre az ´sszesimulÂ,
eggy¢ vÀlt, idegen t´rzseket. Keresnek, nem talÀlnak kijÀratot.
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BERGOTTE HALçLA
HorvÀth Andor fordÁtÀsa

A halÀlesetrûl, amely aznap t´rt¢nt, Bergotte halÀlÀrÂl, nagy fÀjdalommal ¢rtes¡ltem.
Ismeretes, hogy mÀr r¢gÂta beteg volt. Nem abban a betegs¢gben szenvedett, amely
kezdetben fell¢pett nÀla, ¢s amely term¢szetes kÂr volt. A term¢szet erej¢bûl, Ãgy tünik, csak meglehetûsen r´vid betegs¢gekre telik, az orvostudomÀny azonban a betegs¢gek meghosszabbÁtÀsÀnak müv¢szet¢re is kiterjed. Az orvossÀgok, az Àltaluk kivÀltott
javulÀs, illetve a rosszull¢t, amelyet az okoz, ha mÀr nem szedik ûket, olyan, betegs¢ghez hasonlatos Àllapothoz vezetnek, amelyet szokÀsai folytÀn a beteg v¢g¡l ugyanÃgy
ÀllandÂsÁt ¢s stilizÀl, mint ahogy merû szesz¢lybûl a gyerekek is rendszeresen k´h´gnek m¢g jÂval azutÀn is, hogy kigyÂgyultak a szamÀrhurutbÂl. Az orvossÀgok hatÀsa
utÂbb mÀr cs´kken, ekkor n´velik az adagot, de most mÀr semmi hasznuk, sût ¢pp
ellenkezûleg, a tartÂs gy´ng¢lked¢s k´vetkezt¢ben Àrtani kezdenek. A term¢szet nem
m¢retezte volna ily hosszÃra a betegs¢g idûtartamÀt. ValÂsÀgos csoda, hogy az orvostudomÀny, szinte a term¢szettel versenyezve, arra tudja k¢nyszerÁteni az embert, hogy
Àgyban maradjon ¢s halÀlb¡ntet¢s terhe mellett ÀllandÂan gyÂgyszert szedjen. Ezzel
a mesters¢gesen beoltott betegs¢g mÀris gy´keret eresztett, mÀsodlagos, Àm valÂsÀgos
betegs¢gg¢ vÀlt, azzal az egy k¡l´nbs¢ggel, hogy a term¢szetes betegs¢gekbûl kigyÂgyulunk, azokbÂl viszont, amelyeket az orvostudomÀny okoz, mivelhogy a gyÂgyÁtÀs
titkÀt nem ismeri, sohasem.
Bergotte mÀr ¢vek Âta nem jÀrt el hazulrÂl. A tÀrsasÀgi ¢letet egy¢bk¢nt sohasem
kedvelte, vagy ha igen, akkor is csak egyetlen napig, hogy azutÀn megvesse, mint minden egyebet is, a maga sajÀtos mÂdjÀn, vagyis nem azt vetette meg, amit nem tudott
el¢rni, hanem azt, nyomban, amit el¢rt. Oly egyszerüen ¢lt, hogy senki sem gyanÁtotta,
mennyire gazdag, ha pedig tudtÀk volna, akkor meg f´sv¢nynek n¢zik, ami ugyanÃgy
t¢ved¢s lett volna, mivelhogy nem volt nÀlÀnÀl bûkezübb ember. K¡l´n´sen nûkkel,
pontosabban fiatal lÀnyokkal szemben volt bûkezü, akik sz¢gyellettek is oly sokat elfogadni ily csek¢lys¢g¢rt. ¹nmaga elûtt abban talÀlt felment¢st, hogy tudta, soha nem
megy neki oly jÂl az ÁrÀs, mint amikor szerelmi ¢rz¢s¢nek l¢gk´re veszi k´r¡l. A szerelem, vagy ha ez a szÂ sok, hÀt a gy´ny´r, ha Àthatja az ember test¢t, elûsegÁti az ÁrÂi
munkÀt, mivel megsemmisÁti mind a t´bbi ¢lvezetet, p¢ldÀul a tÀrsasÀgi ¢let ´r´meit,
egyszÂval azokat, amelyek mindenki szÀmÀra egyformÀk. °s ha kiÀbrÀndulÀs k´veti
is a szerelmet, legalÀbb ezÀltal is felborzolja a l¢lek felszÁn¢t, amely egy¢bk¢nt esetleg
mozdulatlansÀgba dermedne. Az ÁrÂ szÀmÀra tehÀt nem haszontalan a vÀgy, mivel elûsz´r is elk¡l´nÁti a t´bbi embertûl, nem engedi hozzÀjuk hasonlÂvÀ vÀlni, majd Ãjra
megmozgatja a szellem g¢pezet¢t, amely bizonyos ¢letkoron tÃl k´nnyen leÀll. BoldoggÀ lenn¡nk nem siker¡l, Àm az okokat illetûen, amelyek ebben megakadÀlyoznak
benn¡nket, olyan megfigyel¢sek birtokÀba jutunk, amelyek mÀsk¡l´nben, a csalÂdÀs
okozta vÀratlan rÀlÀtÀs n¢lk¡l, ´r´kre rejtve maradnÀnak elûtt¡nk. Az Àlmok, tudjuk
jÂl, nem vÀlnak valÂra; vÀgy hÁjÀn talÀn meg sem sz¡letn¢nek, pedig megsz¡let¢s¡k
hasznos av¢gett, hogy lÀssuk, mint buknak el, s okuljunk bukÀsukbÂl. Bergotte is Ágy
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okoskodott: àT´bbet k´lt´k egy-egy csitrire, mint akÀrhÀny multimilliomos, de az a
gy´ny´r ¢s azok a csalÂdÀsok, amelyeket tûl¡k kapok, ÁrÀsra ´szt´n´znek, a k´nyvem
pedig jÂl j´vedelmez.Ê GazdasÀgi szempontbÂl ez az okfejt¢s k¢ptelen volt, Bergotte
azonban minden bizonnyal ´r´m¢t lelte abban, hogy az aranyat ily mÂdon simogatÀsra, a simogatÀst aranyra vÀltsa. A megfÀradt ´regkor ä mik¢nt nagyanyÀm halÀla
is mutatta ä a nyugalmat keresi. A nagyvilÀg ellenben nem ismer egyebet a tÀrsalgÀsnÀl, amely merû ostobasÀg ugyan, arra viszont jÂ, hogy kiiktassa a nûket, akikbûl nem
marad mÀs, mint k¢rd¢sek ¢s feleletek sora. A nagyvilÀg k´rein kÁv¡l a nûk visszavÀltoznak azzÀ, ami oly igen pihentetû egy megfÀradt ´regember szÀmÀra: a szeml¢lûd¢s
tÀrgyÀvÀ. Mindenesetre most mÀr errûl nem volt szÂ. Bergotte, mint mondottam, mÀr
nem mozdult ki a hÀzbÂl, ha pedig egy ÂrÀcskÀra felkelt, Ãgy be volt bugyolÀlva sÀlakba
¢s pl¢dekbe, mint amikor a kinti fagy elleni v¢dekez¢s¡l vagy mielûtt vonatra szÀllnÀnk, jÂ melegen fel´lt´z¡nk. Mentegetûdz´tt is emiatt ama n¢hÀny barÀtja elûtt, akit
fogadott, ¢s skÂt mintÀs hÀzikabÀtjÀra, takarÂira mutatva vidÀman Ágy szÂlt: àHiÀba,
kedvesem, mÀr AnaxogorÀsz megmondta: az ¢let utazÀs.Ê így hült ki fokrÂl fokra,
mint egy parÀnyi bolygÂ, elûlegezv¢n ama nagy bolygÂ lÀtvÀnyÀt, azt, hogy elûbb a
meleg hagyja el lassan a f´ldet, azutÀn maga az ¢let. Akkor v¢get ¢r majd a feltÀmadÀs
is, elv¢gre akÀrhÀny egymÀst k´vetû nemzed¢k f´l´tt ragyognak is az ember alkotta
müvek, ennek elsû felt¢tele az, hogy ¢ljenek emberek. Ha bizonyos Àllatfajok tovÀbb
bÁrjÀk az ostromlÂ hideget, amikor az emberek v¢gleg kipusztulnak majd, ha netÀn
addig tartana Bergotte dicsûs¢ge, akkor hirtelen ¢s mind´r´kre kialudn¢k. Merthogy
a fennmaradÂ Àllatok nem fogjÀk olvasni, csek¢ly l¢v¢n annak a valÂszÁnüs¢ge, hogy
a p¡nk´sdi apostolok mintÀjÀra meg¢rten¢k az emberek k¡l´nb´zû nemzets¢geinek
nyelv¢t, amelyet nem tanultak.
A halÀlÀt megelûzû hÂnapokban Bergotte ÀlmatlansÀgban szenvedett, ¢s ami m¢g
rosszabb volt, mihelyt elaludt, r¢mÀlmok gy´t´rt¢k, s emiatt, amikor felriadt, Âvakodott attÂl, hogy ism¢t elaludj¢k. HosszÃ idûn Àt szerette az Àlmokat, m¢g a rossz Àlmokat is, mivel nekik, a k´zt¡k ¢s az ¢brenl¢t ÀllapotÀban ¢szlelt valÂsÀg k´zti ellent¢tnek k´sz´nhetj¡k, hogy ha nem hamarabb, hÀt az ¢bred¢s pillanatÀban az a m¢ly
benyomÀsunk tÀmad, hogy aludtunk. Bergotte r¢mÀlmai azonban mÀsf¢l¢k voltak.
HajdanÀn, ha r¢mÀlmokrÂl besz¢lt, ez annyit jelentett, hogy olyasmi jÀrta meg az
agyÀt, ami nem volt ¢ppen kellemes. Most viszont kÁv¡lrûl j´tt, amit ¢rz¢kelt: egy k¢z,
egy gonosz asszony keze nedves t´rlûrongyot tart, v¢gighÃzza az arcÀn, fel akarja rÀzni
ÀlmÀbÂl; elviselhetetlen csiklandozÀs a csÁpûj¢n; ûrj´ngû d¡h, amellyel egy kocsis ä
mivel az ÁrÂ azt motyogta ÀlmÀban, hogy a kocsis rosszul hajt ä rÀveti magÀt, ¢s oly
erûvel kezdi harapdÀlni az ujjait, hogy majd kett¢für¢szeli ûket. V¢g¡l, mihelyt ÀlmÀban beÀllott a megfelelû s´t¢ts¢g, a term¢szet megrendezte a halÀlÀt utÂbb kivÀltÂ sz¢lhüd¢s amolyan jelmez n¢lk¡li prÂbÀjÀt: a fiÀker behajtott Swann¢k Ãj hÀzÀnak kapujÀn, ¢s Bergotte ki akart szÀllni belûle. Hirtelen villÀmcsapÀsszerüen heves sz¢d¡l¢s
szegezte az ¡l¢shez, a hÀzmester megprÂbÀlta lesegÁteni, de û nem mozdult ¡lt¢ben,
nem volt ereje kiegyenesedni, lÀbra Àllni. Meg akart kapaszkodni a k´zeli kûoszlopban, de nem siker¡lt biztos tÀmpontot talÀlnia ahhoz, hogy feltÀpÀszkodj¢k.
Orvosokhoz fordult, akiknek hÁzelgett, hogy Bergotte hozzÀjuk folyamodott, s akik
a gyakori rosszull¢tek okÀt abban lÀttÀk, hogy rengeteget dolgozik (hÃsz ¢ve nem csinÀlt semmit), megerûlteti magÀt. Azt tanÀcsoltÀk, hogy ne olvasson r¢mt´rt¢neteket
(semmit sem olvasott), t´lts´n t´bb idût àaz ¢let szÀmÀra n¢lk¡l´zhetetlenÊ napf¢nyen
(n¢hÀny ¢vig az¢rt ¢rezte viszonylag jobban magÀt, mert lakÀsÀba zÀrkÂzott), tÀplÀlkozz¢k bûs¢gesebben (amitûl lefogyott, az ¢tel csak a r¢mÀlmait tÀplÀlta). Egyik orvosa
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ä ellentmondÀsra ¢s ugratÀsra hajlamos szellem ä, amikor Bergotte a t´bbi orvos tÀvoll¢t¢ben besz¢lgetett vele, ¢s a tûl¡k kapott tanÀcsokat, nehogy megbÀntsa, mint sajÀt gondolatait adta elû, ez az ellentmondÀst kedvelû orvos abban a hiszemben, hogy
Bergotte olyasmit szeretne magÀnak elûÁratni vele, ami kedv¢re van, azonnal megtiltotta azt, ¢s erre a c¢lra oly sebesen gyÀrtotta az ¢rveket, hogy a beteg tÀrgyi ellenvet¢seinek nyilvÀnvalÂ volta lÀttÀn k¢nytelen volt egyazon mondatban ellentmondani
sajÀt magÀnak, mindazonÀltal Ãjabb okokra valÂ hivatkozÀssal csak m¢g jobban megerûsÁtette a korÀbbi tilalmat. Bergotte visszat¢rt a legelsû orvosok egyik¢hez, ez a f¢rfi
pedig, aki szellemesnek kÁvÀnt mutatkozni, kivÀlt a hÁrneves ÁrÂ elûtt, valahÀnyszor
Bergotte olyasmivel hozakodott elû, hogy àPedig Ãgy eml¢kszem ä azÂta persze sok
idû telt el ä, X. doktor v¢lem¢nye szerint ez v¢rtolulÀst id¢zhet elû a ves¢ben vagy az
agyban...Ê, gÃnyosan elmosolyodott, felemelte az ujjÀt, ¢s Ágy szÂlt: à°n azt javaslottam, hogy ¢ljen vele, nem azt, hogy vissza¢ljen. Term¢szetesen minden orvossÀg, ha
eltÃlozzÀk, k¢t¢lü fegyverr¢ vÀlik.Ê Szervezet¡nk ´szt´n´sen tudja, mi az, ami jÂt tesz
neki, ahogyan szÁv¡nk is ismeri az erk´lcsi k´telezetts¢get, ¢s ezt sem az orvos-, sem
a teolÂgusprofesszor enged¢lye nem pÂtolhatja. A hideg f¡rdûrûl tudjuk, hogy Àrt
nek¡nk, m¢gis szeretj¡k: mindig talÀlhatunk olyan orvost, aki javallja hasznÀlatÀt,
olyat azonban sohasem, aki meg tudnÀ akadÀlyozni, hogy Àrtson nek¡nk. Bergotte
azt szürte ki mindegyik orvos szavaibÂl, amitûl, b´lcs belÀtÀssal, immÀr ¢vek Âta eltiltotta magÀt. N¢hÀny h¢t mÃltÀn a r¢gebbi bÀntalmak visszat¢rtek, az Ãjabbak pedig
sÃlyosbodtak. Amikor az ÀllandÂan kiÃjulÂ fÀjdalom majd esz¢t vette, ¢s ezt m¢g tovÀbb tet¢zte r´vid r¢mÀlmokkal vÀltakozÂ ÀlmatlansÀga, nem hÁvott orvost, hanem ä
sikerrel ugyan, de tÃlzÂ mÂdon ä narkotikumokhoz folyamodott, s teljes bizalommal
olvasta a szerek mindegyik¢hez mell¢kelt tÀj¢koztatÂt, amely kinyilatkoztatta, mekkora sz¡ks¢g van alvÀsra, de azt is sugallta, hogy minden term¢k, amelynek segÁts¢g¢vel
elûid¢zhetû, m¢rgezû hatÀsÃ, ¢s ennek folytÀn az orvossÀg t´bbet Àrt, mint maga a
betegs¢g (annak az egy fiolÀnak a tartalmÀt kiv¢ve, amelyrûl a tÀj¢koztatÂ szÂl, ¢s
amely sohasem okoz m¢rgez¢st). Bergotte valamennyit kiprÂbÀlta. N¢melyek mÀs csalÀdhoz tartoznak, mint azok, amelyekhez mÀr hozzÀszoktunk, hiszen ezek p¢ldÀul
amil- vagy etilszÀrmaz¢kok. Egy eg¢szen elt¢rû ´sszet¢telü Ãj gyÂgyszer elfogyasztÀsa
olyan, akÀr az ismeretlenre valÂ gy´ny´rüs¢ges vÀrakozÀs. ögy ver ilyenkor az ember
szÁve, mintha az elsû talÀlkÀra sietne. Vajon az alvÀs ¢s az Àlmok mif¢le, eddig ismeretlen vÀlfaja fel¢ vezet benn¡nket az Ãj j´vev¢ny? MÀr szervezet¡nkben kering, mÀr
û vez¢rli gondolatainkat. Mik¢nt j´n Àlom a szem¡nkre? °s miutÀn elaludtunk, vajon
mif¢le k¡l´n´s utakra, mif¢le ormokra, mif¢le sohasem lÀtott ´rv¢nyekbe vez¢rel
majd mindenhatÂ urunk? Az ¢rzetek mif¢le Ãj alakzata tÀrul fel elûtt¡nk az utazÀs
sorÀn? Rosszull¢thez vezet-e? BoldogsÀghoz? HalÀlhoz? Bergotte halÀla mÀsnap k´vetkezett be, hogy rÀbÁzta magÀt e roppant erejü barÀtok (barÀtok? ellens¢gek?) egyik¢re. HalÀla k´r¡lm¢nyeirûl a k´vetkezûket kell elmondanom. MiutÀn enyh¢bb ur¢miarohamon esett Àt, azt ajÀnlottÀk neki, hogy pihenjen. De amikor azt olvasta egy
mükritikus ÁrÀsÀban, hogy Vermeer Delft lÀtk¢pe cÁmü festm¢ny¢n (amelyet a holland
fest¢szeti kiÀllÁtÀs szÀmÀra a hÀgai mÃzeumtÂl k´lcs´n´ztek, û pedig nemcsak rajongott a k¢p¢rt, de alaposan ismerni is v¢lte) egy kicsiny, sÀrga szÁnü falfel¡let lÀthatÂ
(nem eml¢kezett erre), amely, ha csak ´nmagÀban n¢zz¡k, festûileg oly nagyszerüen
van megoldva, hogy f´l¢r egy becses kÁnai müremekkel, mivel sz¢ps¢g¢n¢l fogva ´n¢rt¢ke van, Bergotte n¢hÀny szem burgonyÀt evett, majd elment a kiÀllÁtÀsra. MÀr az
elsû l¢pcsûfokokhoz ¢rve sz¢d¡l¢s fogta el. Els¢tÀlt n¢hÀny k¢p elûtt, ¢s az az ¢rz¢se
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tÀmadt, hogy ez az eg¢sz mesterk¢lt müv¢szet szÀraz ¢s haszontalan, annyit sem ¢r,
mint az a l¢gÀram vagy az a napf¢ny, amely ÀtjÀr egy velencei palazzÂt vagy akÀr egy
egyszerü tengerparti hÀzat. V¢g¡l a Vermeer-k¢p el¢ ¢rt, amely eml¢kezet¢ben csillogÂbb szÁnekben ¢lt, mintha jobban k¡l´nb´zn¢k minden Àltala ismert mÀs k¢ptûl,
de a mükritikus cikk¢nek k´sz´nhetûen most elûsz´r fedezte fel rajta a k¢k ruhÀs aprÂ
figurÀkat, most vette ¢szre elûsz´r, hogy a homok rÂzsaszÁnü, ¢s v¢g¡l meglÀtta a sÀrga
szÁnü fal eg¢szen kicsiny fel¡let¢nek becses anyagÀt. Egyre erûsebben sz¢d¡lt; mint
egy gyermek a sÀrga pillangÂra, amelyet meg szeretne fogni, Ãgy szegezte tekintet¢t
a becses, parÀnyi falfel¡letre. àígy kellett volna Árnom ä gondolta. ä UtolsÂ k´nyveim
tÃlsÀgosan szÀrazak, a szÁnek t´bb r¢teg¢t kellett volna egymÀsra raknom, hogy mondataim ugyanÃgy ¢rt¢ket nyerjenek magukban is, mint ez a kis sÀrga falfel¡let.Ê De
tudta, hogy milyen sÃlyos a sz¢d¡l¢si roham, mely elfogta. °gi m¢rleg jelent meg elûtte, amelynek egyik serpenyûj¢ben tulajdon ¢let¢t lÀtta, a mÀsikban az oly remek¡l
megfestett kicsiny sÀrga falfel¡letet. °rezte, hogy az elsût Âvatlanul odaadta a mÀsodik¢rt. àNem szeretn¢k Ãgy beker¡lni az esti lapok hÁrrovatÀba ä gondolta ä, mint a
kiÀllÁtÀs mai szenzÀciÂja.Ê
Egyre csak azt ism¢telgette magÀban: àTe kis sÀrga falfel¡let, az eresszel, kis sÀrga
falfel¡let.Ê Ek´zben lerogyott egy k´r alakÃ pamlagra; hirtelen nem ¢rezte mÀr, hogy
vesz¢lyben forog az ¢lete, visszanyerte optimizmusÀt, s azt mondta magÀban: àEgyszerü gyomorrontÀs, a burgonya nem volt el¢gg¢ Àts¡tve, semmis¢g az eg¢sz.Ê Egy
Ãjabb roham azonban leterÁtette; lezuhant a pamlagrÂl a f´ldre, a lÀtogatÂk ¢s a teremûr´k k´r¢je sereglettek. Halott volt. Vajon ´r´kre halott? Ki tudnÀ megmondani?
Igen, sem a spiritiszta kÁs¢rletek, sem a vallÀsi dogmÀk nem nyÃjtanak bizonyÁt¢kot
arra n¢zve, hogy a l¢lek tovÀbb ¢l. CsupÀn annyit mondhatunk, ¢let¡nk eg¢sz alakulÀsa mintha arra vallana, hogy sz¡let¢s¡nkkel olyan k´teless¢gek terh¢t hordjuk, amelyek elûzû ¢let¡nk sorÀn ivÂdtak bel¢nk; mert f´ldi ¢letk´r¡lm¢nyeinkben hiÀba keresnûk egyetlen okÀt is annak, mi¢rt kellene k´telezûnek ¢rezn¡nk, hogy jÂt cselekedj¡nk, hogy gy´ng¢ds¢get tanÃsÁtsunk vagy akÀr udvariasak legy¡nk, mint ahogy
annak sem, mi¢rt ¢rzi k´teless¢g¢nek az istentagadÂ müv¢sz, hogy hÃsszor is Àtdolgozza müve egy-egy r¢szlet¢t, hiszen a csodÀlat, amelyet az ki fog vÀltani, nem sokat
szÀmÁt majd f¢rgek martal¢kÀvÀ lett test¢nek, ahogyan az a sÀrga falfel¡let sem, amelyet egy mind´r´kre ismeretlen, Vermeer n¢ven ¢pp csak azonosÁtott müv¢sz akkora
szakmai tudÀssal ¢s kifinomodottsÀggal festett meg. Mindezek a k´telezetts¢gek, amelyeket a f´ldi ¢let nem igazol, mintha egy mÀs vilÀg tartoz¢kai volnÀnak, ama vilÀg¢i,
melynek alapja a jÂsÀg, a figyelmess¢g, az Àldozatk¢szs¢g, a mienktûl teljess¢ggel k¡l´nb´zû vilÀg tartoz¢kai tehÀt, amelyet elhagyunk, amikor belesz¡let¡nk ebbe a f´ldi
l¢tbe, hogy utÂbb talÀn visszat¢rj¡nk oda, ¢s ism¢t ott kezdj¡nk Ãj ¢letet, azon ismeretlen t´rv¢nyek fennhatÂsÀga alatt, amelyeknek az¢rt engedelmeskedt¡nk, mert tanÁtÀsunk bel¢nk volt v¢sûdve, jÂllehet nem tudtuk, ki plÀntÀlta bel¢nk ûket ä e t´rv¢nyek fennhatÂsÀga alÀ, amelyekhez az elm¢ly¡lt szellemi munka egyre k´zelebb
visz, ¢s amelyeket egyed¡l az ostobÀk nem lÀtnak, de ûk aztÀn egyÀltalÀn nem. IlyenformÀn az a gondolat, hogy Bergotte nem mind´r´kre halt meg, nem is oly k¢ptelen.
Bergotte-ot eltemett¢k, de a gyÀsz ¢jszakÀjÀn a kivilÀgÁtott kirakatokban hÀrmasÀval
egymÀs mell¢ helyezett k´nyvei Ãgy virrasztottak, mint kitÀrt szÀrnyÃ angyalok, ¢s
olybÀ tüntek, mint az eltÀvozott feltÀmadÀsÀnak jelk¢pei.
(R¢szlet AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN ´t´dik k´tet¢bûl, A FOGOLY
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A TAVASZ KºSZ¹B°N.
FEH°R GALAGONYçK, RñZSASZíN
GALAGONYçK
LÂrÀnt Zsuzsa fordÁtÀsa

A minap olvastam a mai nappal v¢get ¢rû viszonylag enyhe t¢l kapcsÀn, hogy az elûzû
szÀzadok sorÀn megesett, hogy mÀr februÀrban virÀgba borultak a galagonyÀk. Erre
a szÂra, mivelhogy ez volt az elsû virÀg-szerelmem, megdobbant a szÁvem.
Ha rÀjuk tekintek, m¢g ma is felid¢zik azt az ¢letkoromat ¢s ¢nemet, amikor elûsz´r
pillantottam meg ûket. AkÀrmilyen messzirûl veszem is ¢szre feh¢r g¢zfÀtylukat a s´v¢nyen, fel¢led bennem az akkori gyermek. Mindaz a gyenge ¢s sivÀr ¢lm¢ny, amit a
t´bbi virÀg ¢breszt fel bennem, a galagonyÀk miatt ¢rzik erûsebbnek, mert hozzÀjuk
tapadnak a legûsibb, legifjabb korombÂl valÂ ¢lm¢nyek, akÀr n¢mely dÁszelûadÀson,
ahol lÀthatatlan kÂristÀk ¡de hangjÀval tÀmasztjÀk alÀ ¢s nyomjÀk el az ´reg tenor
fÀradt hangjÀt, aki hajdani dalainak egyik¢t fÃjja. Amikor a galagonyÀkat n¢zegetve
tünûdve megÀllok, az nemcsak tekintetemet, hanem eml¢kezetemet ¢s eg¢sz figyelmemet prÂbÀra teszi. MegprÂbÀlok rÀj´nni, micsoda m¢lys¢g f´l´tt vÀlnak ki a szirmok, mintha valami mÃltat, valami lelket adnÀnak a virÀghoz; mi¢rt ¢rzem Ãgy, mintha szent dalokra s hajdani holdvilÀgra ismern¢k benn¡k.
*
MÀria havÀban lÀttam elûsz´r galagonyÀkat, vagy akkor figyeltem fel rÀjuk elûsz´r.
°ppoly elvÀlaszthatatlanul tartoztak hozzÀ a szertartÀs rejtelmeihez, mint az imÀdsÀgok, sût az oltÀrra ker¡ltek, sorban nyÃjtogattÀk vÁzszintesen Ázes¡lû Àgaikat, mintegy
¡nnepi elûk¢sz¡letk¢nt a szent lÀngok ¢s vÀzÀk k´z´tt, s bûven hintett feh¢r kis bimbÂkkal m¢g lombf¡z¢r¡ket is kicsinosÁtottÀk, akÀr egy menyasszonyi uszÀlyt. PÀrtÀik
feljebb nyÁltak, oly hanyagul fogtÀk Àt az ûket eg¢szen k´dbe borÁtÂ porzÂszÀlak csokrÀt, mint egy v¢gsû l¢gies dÁsz´v, ¢s ha lelkem m¢ly¢n n¢majÀt¢kkal prÂbÀltam kifejezni virÀgzÀsuk mozzanatÀt, ´ntudatlanul is egy szÂrakozott ¢s eleven lÀnyka szeles
mozdulatait lÀttam magam elûtt. Elmenûben let¢rdeltem az oltÀr el¢, s amikor felÀlltam, ¢reztem, hogy a virÀgokbÂl keser¢des mandulaillat t´r elû. BÀr a galagonya n¢ma
volt ¢s moccanatlan, ez a ki-kihagyÂ illat mintha heves ¢letmoraja lett volna, vibrÀlt
tûle az oltÀr, akÀr az eleven csÀpoktÂl lÀtogatott falusi s´v¢ny, mert Ãgy v¢lhett¡k n¢mely szinte v´r´ses porzÂszÀl lÀttÀn, mintha a bogarak tavaszi m¢rg¢t ¢s kellemetlenkedû term¢szet¢t ûrizt¢k volna meg, ahogy mÀra virÀggÀ vÀltak.
MÀria havÀnak mÃltÀn az ilyen est¢ken, ha sz¢p volt az idû, ¢s s¡t´tt a hold, ahelyett,
hogy egyenesen hazat¢rt¡nk volna, apÀm becsvÀgybÂl hosszÃ s¢tÀt t¢tetett vel¡nk a
kÀlvÀria fel¢, s anyÀm, aki rosszul tÀj¢kozÂdott, ¢s Ãtk´zben nem tudta kiismerni magÀt, a s¢tÀt egy hadÀszati lÀngelme hûstett¢nek tekintette. A vasÃtÀllomÀs k´rÃtja fel¢
t¢rt¡nk vissza, ahol a telep¡l¢s legkellemesebb villÀi sorakoztak. AkÀr Hubert Robert,
a holdvilÀg behintette f¢ny¢vel valamennyi kis kert t´r´tt feh¢r mÀrvÀnyl¢pcseit, sz´-
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kûkÃtjait, f¢lig tÀrt rÀcsos kapuit. F¢nye lerombolta a tÀvÁrda ¢p¡let¢t. Csak egy csonka
eml¢koszlop maradt fenn belûle, de az megûrizte a halhatatlan romok sz¢ps¢g¢t. A
csendben, amely mit sem nyelt el, idûk´zben nagyon messzirûl ¢rkezû ¢szrev¢tlen zajok szakadoztak f´l sorja n¢lk¡l, de olyan àmÁves kivitelbenÊ, mintha bizonyÀra csak
pianissimÂjuk miatt volna e tÀvoli hatÀsuk ä mint a hangfogÂval jÀtszott darabok, amiket
az akad¢miai zenekar oly pompÀsan ad elû, hogy azt hihetnûk, a hangversenyteremtûl
igen tÀvol hallgatjuk, mik´zben egyetlen hangot sem veszÁt¡nk, ¢s az ´reg b¢rlettulajdonosok elbüv´lve f¡lelnek, mintha egy tÀvolban menetelû hadsereg vonulÀsÀt figyeln¢k, amely m¢g be sem fordult a Tr¢vise utcÀba. Vonszoltam magam, majd' felbuktam az ÀlmossÀgtÂl, a balzsamos hÀrsfaillat a legnagyobb fÀradsÀg ÀrÀn el¢rhetû
jutalomnak lÀtszott, ami a veszûds¢get meg sem ¢ri. ApÀm hirtelen megÀllÁtott minket,
¢s megk¢rdezte anyÀmtÂl: àHol vagyunk?Ê AnyÀm a menetel¢stûl kimer¡lten, de egyben apÀmra b¡szk¢n, megadÂan vallotta be, hogy fogalma sincs rÂla. ApÀm vÀllat
vont, ¢s nevetett. Akkor pedig, mintha kulcsÀval egy¡tt a mell¢nyzseb¢bûl hÃznÀ elû,
megmutatta, hogy elûtt¡nk Àll kert¡nk hÀtsÂ kiskapuja, a kert utcÀnk sarkÀval egy¡tt
el¢nk j´tt, hogy ott vÀrjon minket az ismeretlen utak v¢g¢n. AnyÀm lenyüg´zve mondta: àPÀratlan vagy!Ê
AttÂl fogva egyetlen l¢p¢st sem kellett tennem, a f´ld alÀm s¢tÀlt a kertben, ahol
oly r¢gÂta nem kellett szÀnd¢kosan odafigyelnem, hogy mit teszek: karjÀra vett a SzokÀs, ¢s Àgyamba vitt, mint egy kisgyermeket.
*
Egy vasÀrnap d¢lutÀn, amint sz¡leimhez csatlakoztam a mezûkre kaptatÂ kis ´sv¢nyen, ¢szrevettem, hogy minden zsong a galagonyaillattÂl. A s´v¢ny mintha kÀpolnalÀncolatot alkotna, eltünt a pihenûoltÀr-formÀn rÀhalmozott virÀgok takarÂja alatt; a
nap mintha templomablakon Àtt´rve vetett volna f¢nykockÀt alÀjuk a f´ldre; illatuk
is ¢ppoly kenetesen ¢s k´r¡lhatÀroltan ter¡lt sz¢t, mintha m¢g a Szüz oltÀra elûtt Àlln¢k, s a virÀgok is dÁszben, szÂrakozott k¢ppel tartotta mindegyik szikrÀzÂ porzÂcsokrÀt, a lÀngolÂ gÂtika t´r¢keny ¢s sugaras bordaerezet¢t, akÀrcsak a templomban a karzat korlÀtjÀt vagy az Âlom¡veg ablak osztatÀt Àtt´rten csipk¢zû bordÀk, amelyek feh¢r
hÃsÃ epervirÀgokk¢nt ter¡ltek sz¢t. HozzÀjuk k¢pest mennyire egyszerünek ¢s parasztosnak hatottak a vadrÂzsÀk, melyek ezen a meleg vasÀrnap d¢lutÀnon a falusi
´sv¢nyen mellett¡k kapaszkodtak a verûf¢nyben, v´r´slû ruhader¢k ´vezte selym¡ket
a k´nnyü sz¢l sz¢tzilÀlta.
çm hiÀba Àlltam a galagonyÀk elûtt, hogy beszÁvjam lÀthatatlan ¢s hatÀrozott illatukat, hogy rÀirÀnyÁtsam tudatomat, amely nem tudta, mihez kezdjen vele, hogy elveszÁtsem ¢s Ãjra rÀtalÀljak, hogy egyes¡ljek az ¡temmel, amely fiatalos gyorsasÀggal
¢s n¢mely zenei sz¡netet id¢zû vÀratlan kihagyÀssal ide-oda hÀnyta a virÀgokat, a galagonyÀk kimerÁthetetlen bûs¢gben kÁnÀltÀk ugyanazt a meghatÀrozatlan vonzerût,
de nem hagytak m¢lyebbre mer¡lni a dallamoknÀl, amelyeket vagy szÀzszor jÀtszottak
egyfolytÀban Ãjra, de titkukba egy l¢p¢ssel sem hatoltam m¢lyebbre. Kis idûre elfordultam tûl¡k, hogy aztÀn Ãjult erûvel k´zelÁtsem meg ûket. Folytattam utamat a r¢zsüig, amely meredeken kaptatott fel a s´v¢ny m´g´tt a mezû fel¢, n¢hÀny magÀnos
pipacs, egypÀr lustÀn elmaradozÂ bÃzavirÀg ¢kÁtette virÀgÀval, mint egy szûnyegszeg¢lyt, ahol gy¢ren jelenik meg a dÁszÁtûelem, amely a k´z¢psû k¢pmezûben majd uralkodÂvÀ vÀlik; m¢g ritkÀsan, nagy k´z´kben, ahogy az egymÀstÂl elszigetelt hÀzak mÀr
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a falu k´zeledt¢t jelzik, Ãgy jelezt¢k nekem a virÀgok a bÃzÀval el´nt´tt hatÀrtalan
sÁksÀgot, ahol felhûk fodrosodnak, s ahol egyetlen pipacs lÀttÀn, amelyik olajos ¢s fekete bugÀja f´l´tt hajÂk´t¢lzete csÃcsÀig vonja f´l ¢s lobogtatja a sz¢lben v´r´s lÀngjÀt,
megdobban a szÁvem, ahogy az utazÂ szÁve dobban meg, amikor megpillantja a sÁk
f´ld´n az elsû megfeneklett bÀrkÀt, amelyet kÀtrÀnykÂccal foldozgatnak, ¢s m¢g mielûtt meglÀtnÀ, Ágy kiÀlt: àA tenger!Ê
ögy t¢rtem vissza aztÀn a galagonyÀkhoz, mint egy müremekhez, amirûl azt
hissz¡k, jobban fogjuk lÀtni, ha nem n¢zz¡k egy darabig. Azt az ´r´met nyÃjtottÀk,
amit kedvelt festûnknek a megszokottÂl k¡l´nb´zû k¢pe lÀttÀn ¢rz¡nk, vagy ha egy
csak ceruzavÀzlatbÂl ismert festm¢ny el¢ vezetnek, ha zenekari szÁnpompÀban hangzik fel egy korÀbban csak zongorÀn hallott darab, ¢s amint a park ment¢n haladtunk,
nagyapÀm magÀhoz intett, s a s´v¢nyre mutatva Ágy szÂlt: àTe Ãgy szereted a galagonyÀt, n¢zd csak ezt a rÂzsÀllÂ virÀgot, ugye milyen sz¢p!Ê Csakugyan galagonyavirÀg
volt, csak rÂzsaszÁn, m¢g szebb, mint a feh¢rek. ý is ¡nnepi dÁszbe ´lt´z´tt ä az egyhÀzi
¡nnep dÁsz¢be, mert csak az egyhÀzi ¡nnepek igaziak, szemben a vilÀgiakkal, azokat
egy v¢letlen szesz¢ly bÀrmely nem kifejezetten nekik rendelt napon elhelyezheti, ¢s
term¢szet¡kn¢l fogva hiÀnyzik belûl¡k minden ig¢zet ä, Àm a rÂzsÀs virÀg dÁsze m¢g
gazdagabb volt, ahogy egy rokokÂ pÀsztorbotot f¡z¢rekkel fonnak tele, oly mÂdon,
hogy parÀnyi hely se maradjon csupaszon, az Àgakra egymÀs f´l¢ tüzt¢k a àpirosÁtottÊ
virÀgokat, s enn¢lfogva falunk sz¢p¢rz¢ke szerinti minûs¢g¡k is jobb volt, amennyiben
az ember a helyi àboltÊ Àrl¢trÀja alapjÀn Át¢lt, vagy a füszeres¢ szerint, aki a rÂzsaszÁnü
kekszeket drÀgÀbban Àrulta.
A virÀgok csakugyan az ehetû dolgok egyik szÁnÀrnyalatÀt vÀlasztottÀk, vagy azt,
amelyik a nagy egyhÀzi ¡nnepeken finoman megsz¢pÁti az ¡nneplûruhÀt, mert a gyermekek szem¢ben a legnyilvÀnvalÂbban sz¢pnek lÀtszÂ Àrnyalatok ´nn´n f´l¢ny¡ket
meg is indokoljÀk, ¢s ez¢rt nekik valami ¢l¢nkebbet ¢s term¢szetesebbet ûriznek meg,
mint a t´bbi szÁn, m¢g akkor is, ha tudjÀk, hogy a virÀgok az û torkossÀgukat nem
kecsegtetik semmivel, ¢s nem is a varrÂnû vÀlasztotta ki ûket. °n pedig r´gt´n meg¢reztem, akÀr a feh¢r galagonyÀknÀl, csak m¢g jobban elÀmultam, hogy a szÁneket
nem mesters¢gesen ÀllÁtottÀk elû emberi ¡gyesked¢ssel, av¢gett, hogy az ¡nnepi jelleget a virÀgokban kifejez¢sre juttassÀk, hanem maga a term¢szet fejezte ki ´szt´n´sen, a pihenûoltÀron ¡gyk´dû falusi boltosasszony egyszerüs¢g¢vel, aki a cserj¢ket tÃl
finom ÀrnyalatÃ ¢s parasztrÂzsaszÁn csokr¢tÀkkal terheli tÃl. Az Àgak magasÀban, mint
csipk¢zett papÁrba burkolt megannyi kis cserepes rÂzsatû, amilyenek nagy ¡nnepekkor keskeny orsÂikkal pompÀznak az oltÀron, egy fokkal sÀpadtabb Àrnyalatban hemzsegett az ezernyi kis bimbÂ, ¢s f¢lig kinyÁlva, mint rÂzsaszÁn mÀrvÀnykehely ´bl¢n,
lÀtni hagytÀk v´r´s kr¢tarajzukat, ¢s m¢g a virÀgoknÀl is jobban Àrulkodtak a csipkerÂzsa ellenÀllhatatlan l¢nyeg¢rûl, hogy bÀrhol zsong is, bÀrhol kezd virulni, nem lehet
mÀs, mint rÂzsaszÁn. MÀria havÀra t´k¢letesen k¢szen ä amelynek mintha mÀris r¢szese volna ä Ãgy ragyogott ¡de rÂzsaszÁn ruhÀjÀban mosolygÂsan a s´v¢nybe ¢kelûdve, de egyben k¡l´nb´zve is tûle, mint egy ¡nneplûruhÀs lÀnyka az otthon maradÂk
hanyagul ´lt´z´tt csoportjÀban, a pompÀs katolikus cserje.
*
Abban az ¢vben sz¡leim a szokÀsosnÀl kiss¢ korÀbbra tüzt¢k ki a PÀrizsba valÂ visszat¢r¢s napjÀt, s az indulÀs reggel¢n a f¢nyk¢pez¢shez bebodorÁttattÀk a hajamat, Âvatosan tett¢k fel az elûsz´r viselt kalapot, ¢s vattÀzott bÀrsonykabÀtkÀba ´lt´ztettek, mi-
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utÀn minden¡tt kerestek, anyÀm k´nnyek k´zt talÀlt rÀm a kis mered¢lyen, amint t¡sk¢s Àgaikat Àt´lelve ¢ppen bÃcsÃt vettem a galagonyÀktÂl, ¢s ä mint a szomorÃjÀt¢kbeli
hercegnû, akinek hiÀbavalÂ dÁszei terh¢re vannak, hÀlÀtlanul az alkalmatlan k¢z irÀnt,
amelyik gondosan ¡gyelve formÀlt minden szalagcsokrot, hogy homlokban a hajat
´sszefogja ä kit¢pett hajcsavarÂkon s vadonatÃj kalapomon tapostam. K´nnyeim nem
hatottÀk meg anyÀmat, de az eltiport fejfedû ¢s a t´nkrement kabÀt lÀttÀn nem tudott
elfojtani egy sikolyt. °n meg sem hallottam. àñ, szeg¢ny kis galagonyÀim! ä mondtam
zokogva ä, nem ti akartatok elszomorÁtani, nem miattatok kell elutaznom. Ti sosem
bÀntottatok! Titeket mindig szeretni foglak.Ê °s k´nnyeimet t´r´lgetve megÁg¢rtem
nekik, hogy ha nagy leszek, nem k´vetem a t´bbiek esztelen ¢let¢t, sût ahelyett, hogy
tavasszal lÀtogatÂba jÀrn¢k, ¢s s¡letlens¢geket hallgatn¢k, m¢g PÀrizsbÂl is vid¢kre
utazom majd, hogy lÀssam az elsû galagonyÀkat.
Le Figaro, 1912. mÀrcius 21.

TakÀts Gyula

TºND¹KLý TOLLAK
Verssorok a Poetai HarmonistikÀhoz
RÂmÀn tÃlibb, ha onnan
s Velenc¢n innen, mert vele
alszik a mocsÀr
s amÁg a lÀpon
¢s zanÂcon Àt
forgatja titkait
a sürü nÀd,
Maecenasszal egy¡tt
z´ld zsomb¢ktenger
sziget¢n tünûdik
kagylÂk zÀtonyÀn...
Velenc¢n innen, Ágy tehÀt
RÂmÀn is tÃlibb e magÀny...
HÀza, mint a b´d´nhajÂ
k´ddel Ãszik vele haza...
K´r´tte kast¢lynyi lid¢rc
¢s pÀsztor ¢s csikÀsz
forgatja titkÀt,
mint idût a nÀd...
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Alatta tûzeg
m¢ly poklain,
amÁg a tÂlyukak
¢s varsÀk, hÀlÂk
csapdÀin Àt
Dante hozza Vergiliust,
kÃtjÀban ä udvarÀn ä
a hattyÃk ¢s a z´ld kÁgyÂ
ÂdÀival villÀmlanak...
°s hÀza ajtajÀn,
ha megfulladt
a gyertya mÀr,
a barmok ¢s a sÀs
ÃszÂin Àt
a pontuszi mocsÀr
s a Berzsenyi-titok
Ovidiusszal bekopog.
Hozza ¢s egy¡tt
k¡ldik mÀr tovÀbb
a DunÀn, BudÀn
is messze tÃlibb
szebb po¢tikÀt...
Hajnalra az ¢s û is ott...
MocsÀri-t´lgy
s f¢szeknyi n¢p,
amelynek gy´ker¢t...
°s zsalujÀt a zsÃp alÂl
rÀnyitva Berzsenyi,
a nap elûtt,
vÀllÀn a f¢nnyel,
szemben, K´lcsey...
F´l´tt¡k a
fekete-gÂlya...
T¡nd´klû tollak!
Tenger ¢s mocsÀr
id¢zi t¡zes AfrikÀt
¢s csizmÀs UmbriÀt...
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ANGST

Engel a tenyere k´z¢ szorÁtott arccal n¢zte a monitorokat, s a szÀja idûnk¢nt megrÀndult: magÀban besz¢lt. FelÀllt, nem bÁrta tovÀbb. Kinyitotta a f¢mszekr¢nyt, kihÃzta
koszlott t¢likabÀtja belsû zseb¢bûl a p¢nztÀrcÀjÀt, ¢s a gyomrÀt masszÁrozgatva kil¢pett
a nyitott ajtÂn. Nem ment egyenesen oda az automatÀkhoz: Ãtk´zben, ¢let¢ben elûsz´r megÀllt, sût hosszasan elidûz´tt a k´nyvesstand elûtt. Egy Àlmos szemü, nagyon
v¢kony lÀny Àrulta a k´nyveket: a fej¢t k´t´tt, f¡lv¢dûs sapka v¢dte a huzattÂl, cigarettÀzott, ¢s v´r´sre dermedt k¢zfej¢t lehelgette, amelyen ijesztûen s´t¢tlila erek ¡t´ttek Àt. Engel tekintete v¢gigfutott a k´nyvek szÁnes borÁtÂjÀn, ismeretlen szerzûk kimondhatatlan nev¢n. Felemelt egy kev¢sb¢ vastag k´tetet, v¢gigp´rgette a lapjait, elolvasott egy-egy szÂt, majd odanyÃjtotta a lÀnynak:
ä Ez jÂ lesz. K¢rni fogom.
A lÀny az ajka k´z¢ dugta a cigarettÀt.
ä HÀromszÀz´tven. ä Felk´h´g´tt, a szem¢t csÁpni kezdte a f¡st; kivette a szÀjÀbÂl
a cigarettÀt, ¢s ahogy ¡gyetlen¡l egy kicsi reklÀmtÀskÀba gy´m´sz´lte a k´nyvet, lehamuzta a standot.
Engel egy ´tszÀzast vett ki a p¢nztÀrcÀjÀbÂl.
ä Nem k¢rek vissza ä tartotta a reg¢nyek f´l¢.
A lÀny arcÀra csodÀlkozÀs ¡lt ki. HalvÀnyan, kiss¢ fÀradtan elmosolyodott, de egy
mÀsodperc mÃlva elkezdte kiszedni a visszajÀrÂt a p¢nzes dobozbÂl.
ä Nem, nem k¢rek vissza ä rÀzta meg a fej¢t Engel.
A lÀny feln¢zett, a keze, amelyben mÀr ott tartotta a p¢nzt, megÀllt a levegûben.
Elpirult, pislogva m¢regette Engel gyür´tt arcÀt, k¢k munkazakÂjÀt.
Engel mosolyogva megcsÂvÀlta a fej¢t. RÀhajtotta az ´tszÀzasra a lÀny v¢kony ujjait,
¢s gyeng¢den megszorÁtotta ûket.
ä Lehet, hogy ma...
A lÀny riadtan pillantott a szem¢be.
ä Semmi... bocsÀnat... ä Engel zavarbaesett: elhÃzta a kez¢t.
A zseb¢be csÃsztatta a k´nyvet, ¢s lassan, lehajtott fejjel eloldalgott. Nem n¢zett viszsza; nem n¢zett a mozgÂl¢pcsû fel¢ sietû utasok szem¢be: csak arra vigyÀzott, hogy
egyik¡ket se sÃrolja a vÀllÀval. Az ¡dÁtûital-automata elûtt Àllt meg. P¢nzt szÂrt bele,
aztÀn r´vid t¢tovÀzÀs utÀn megnyomta az egyik gombot. A k¢sz¡l¢k egy sÀrga-narancssÀrga dobozt dobott ki magÀbÂl.
Engel megszeml¢lte, maga el¢ emelte, k´rbeforgatta. Mielûtt visszaindult volna,
m¢g vett egy Bounty-szeletet is a mÀsik automatÀnÀl. De alig ¢rt a stand k´zel¢be, a
lÀny gyorsan pakolÀszni kezdett a f´ld´n egy dobozban, ¢s û nem mert odakanyarodni
hozzÀ a csokival. A zseb¢be dugta; bizonytalan mozdulattal felt¢pte az ¡dÁtû zÀrÂpÀntjÀt. Az ital hideg volt, teaÁzü.
Az ajtÂban Hallern¢be botlott.
ä Maga meg hol jÀr? ä szük¡lt ´ssze az asszony szembogara.
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ä TeÀt vettem ä csÃszott be gyorsan a r¢sen Engel, ¢s a vÀllÀval az ajtÂkeretnek tÀmaszkodott.
ä °s a... ä Hallern¢ megtorpant. ä Mi az, nem akar beengedni?
ä Nem ä mosolyodott el Engel.
Becsukta ¢s sietve kulcsra zÀrta az ajtÂt az asszony orra elûtt. Hallern¢ tÀtogva bÀmult befel¢ az ajtÂ ¡veg¢n.
Engel beljebb l¢pett, le¡lt a monitorok el¢, s ivott egy aprÂ kortyot.
Hallern¢ az ¡vegnek nyomta a mell¢t.
ä Ne vicceljen ä kopogtatott be az ujjai v¢g¢vel. ä Engel! Nyissa mÀr ki!
Engel az asztalra k´ny´k´lve figyelte a k¢kes k¢pernyûket. A felfel¢ ¡zemelû mozgÂl¢pcsû ¡res volt; a lefel¢ ereszkedûn nyugodtan Àlltak az emberek; a peronok a szokÀsos k¢pet mutattÀk: ¡lû, mozdulatlanul vÀrakozÂ, fel-alÀ s¢tÀlgatÂ, elûreigyekvû utasokat.
ä Mit csinÀl? ä d´r´mb´lt be hangosabban Hallern¢.
Az arca, amelyet az ¡veghez tapasztott, sz¢tnyomÂdott, teh¢nszerü vonÀsokat ´lt´tt.
Engel idegesen felÀllt, ¢s odas¢tÀlt hozzÀ. Az asszony mozdulatlannÀ merevedett.
Fesz¡lten m¢regett¢k egymÀst; aztÀn Engel sarkon fordult, ¢s neh¢z sÂhajjal megragadta, Àtkarolta a f¢m ´lt´zûszekr¢nyt. Eg¢szen beleizzadt, mÁg az ajtÂig cipelte. Az
¡veg m´g´tt ekkor mÀr k¢t arc lÀtszÂdott: Hallern¢ mellett ott Àllt az egyik szerelû is.
Engel àbetemetteÊ a lÀtvÀnyukat a szekr¢nnyel.
Hallern¢ Ãjra sipÁtozni kezdett; k¢t ´k´llel verte az ¡veget, de a szekr¢ny eltompÁtotta a lÀrmÀt.
Engel a teÀjÀt kortyolgatva n¢zte a hÀrom monitort. G¢piesen meggyÃjtott egy cigarettÀt, odahÃzta maga el¢ a hamutartÂt.
Hirtelen felkapta a fej¢t; letette az ¡dÁtûsdobozt, ¢s k´zelebb hajolt a jobb oldali
k¢pernyûh´z. Egy kosÀrlabdÀzÂ termetü f¢rfi tünt fel a biztonsÀgi sÀvon: karba tett
k¢zzel vÀrta a metrÂt.
Engel megreszelte a torkÀt, kortyolt egyet, aztÀn bekapcsolta a mikrofont. A f¢rfi
m¢g mindig a gumiszûnyegen Àllt.
ä K¢rem, ne hagyja el a biztonsÀgi sÀvot ä mondta Engel er¢lyes, de meg-megremegû hangon. ä Maradjon m¢g ott egy kicsit.
A f¢rfi feleszm¢lt, hÀtral¢pett: ¢rtetlen¡l, ijedten ¢s csodÀlkozva kapkodta ide-oda
a fej¢t. Az utasok k´z¡l t´bben felhÃztÀk a szem´ld´k¡ket, ¢s meglepetten elmosolyodtak: gimnazista korÃ lÀnyok, k¢t r¢szegen imbolygÂ f¢rfi; a àmetrÂlakÂÊ ´reg, aki
eddig a sz¢keken aludt, fel¡lt, ¢s a cipûj¢be bÃjtatta csupasz, a monitoron Àt is koszosnak lÀtszÂ lÀbfej¢t.
Engel csak most figyelt fel arra, hogy n¢hÀny pillanat Âta abbamaradt a d´r´mb´l¢s. F¡lelt; a tekintete a bal oldali k¢pernyûre siklott. K´zelebb hajolt, s ÀtvÀltott egy
mÀsik kamerÀra.
Utasok Àramlottak ki egy be¢rkezû szerelv¢ny sz¢tcsÃszÂ ajtajain, ¢s l´kd´sûdve, a
beszÀllni k¢sz¡lûket f¢lrenyomva a kijÀrat fel¢ igyekeztek. Engel megvÀrta, amÁg t´megg¢ pr¢selûdnek ´ssze a mozgÂl¢pcsû elûtt. K´zben lÀtta, hogy a mÀsik irÀnybÂl is
befut egy jÀrmü.
Odafordult a mikrofonhoz:
ä K¢rem, k¢szÁts¢k elû jegy¡ket, b¢rlet¡ket, a kijÀratnÀl ellenûr´k dolgoznak.
Az arcok inkÀbb t´rûd´ttek lettek, mint bosszÃsak. N¢hÀnyan engedelmesen mÀris
a zseb¡kbe nyÃltak.
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Engel a fej¢t rÀzogatva figyelte ûket.
ä K¢rem, tegy¢k el a b¢rlet¡ket ä sÂhajtotta ä, az ÀllomÀs ter¡let¢t elhagytÀk az
ellenûr´k.
A szemek ´sszeszük¡ltek, ¢s most mÀr t´bb szÀjrÂl is kÀromkodÀst lehetett leolvasni.
Engel mellett megcs´rrent a telefon.
A k¢sz¡l¢k fel¢ nyÃlt ä aztÀn visszahÃzta a kez¢t. öjabb cigarettÀt gyÃjtott meg, a
mÀsik kez¢vel pedig megÀllÁtotta a mozgÂl¢pcsût.
A telefon kitartÂan cs´rg´tt mellette.
ä A mozgÂl¢pcsût utastÀrsuk ÀllÁtotta meg ä mondta. ä Ha baleset t´rt¢nt, k¢rem,
kÁs¢rj¢k a s¢r¡ltet a... kÁs¢rj¢k ût haza.
Felkapta a telefont, de nem emelte a f¡l¢hez: tÀvolrÂl hallgatta a pattogÂ, ideges
f¢rfihangot.
ä NemsokÀra v¢ge lesz ä szÂlt bele v¢g¡l, ¢s mielûtt a hang ism¢t rÀf´rmedhetett
volna, a szem¢tkosÀrba hajÁtotta a kagylÂt.
A monitorban az emberek s¢rtûd´tt arccal, szitkozÂdva gyalogoltak felfel¢.
ä A l¢pcsû indul ä kiÀltott rÀjuk Engel.
MegÀlltak, a gumikorlÀtba kapaszkodtak.
Engel kikapcsolta a mikrofont, felkelt, ¢s a teÀsdobozzal a kez¢ben odas¢tÀlt a szekr¢nyhez. Csak a metrÂbejÀrat tompa zsibongÀsa szürûd´tt Àt rajta.
Vissza¡lt a monitorok el¢.
Voltak, akik m¢g mindig arra vÀrtak, hogy megnyomja a gombot, a t´bbs¢g azonban sÂhajtozva-morgolÂdva Ãjra nekivÀgott a l¢pcsûnek. Lent, az ÀllomÀs k´zep¢n
mÀr eg¢szen sürü nyÀjjÀ verûdtek ´ssze a feljutni prÂbÀlÂ emberek.
Engel k´nnyed mozdulattal elindÁtotta a l¢pcsût, a mÀsikat pedig megÀllÁtotta. Valaki elesett, a hÀta m´g´tt ÀllÂknak zuhant. N¢hÀnyan vadul a kamera fel¢ kaptÀk a
tekintet¡ket: a szÀjukrÂl m¢ltatlankodÂ szavakat lehetett leolvasni.
Engel ijedten elnyomta a cigarettÀjÀt a hamutartÂban, ¢s bekapcsolta a mikrofont.
ä A mozgÂl¢pcsût utastÀrsuk ÀllÁtotta meg ä mondta. ä Ha baleset t´rt¢nt, kÁs¢rj¢k
haza a s¢r¡ltet. FogÂdzkodjanak, a l¢pcsû indul lefel¢.
Megnyomta a gombot, felÀllt.
ä Engel! ä ¡t´gett¢k meg az ¡veget. ä Engel, hall engem? ä pattogott a pattogÂ
hang.
A szeme sarka megremegett. A k´z¢psû monitorban k¢t egyenruhÀs rendûrrel
emelkedett a l¢pcsû felfel¢. Nem besz¢ltek, a sapkÀjukat fogtÀk. Engel megette, lenyelte az eg¢sz Bounty-szeletet, mire ki¢rtek a kamera lÀtÂsz´g¢bûl.
Lent Ãjabb szerelv¢ny f¢kezett le az ÀllomÀson.
ä K¢rem, Àlljanak meg ä suttogta Engel izgatottan a mikrofonba. ä Fel kell olvasnom
valamit ´n´knek. VÀrjanak.
Az ÀllomÀson Àlltak az emberek. Azoknak a szÀma, akik m¢gis elindultak a mozgÂl¢pcsû fel¢, eleny¢szû volt.
Engel elûrÀncigÀlta a k´nyvet. Ivott a teÀjÀbÂl, lÀzasan lapozgatott, majd talÀlomra
kivÀlasztott egy oldalt. Alig olvasott bele k¢t-hÀrom szÂt a mikrofonba, ¢rezte, hogy
verejt¢kcseppek ¡lnek ki a homlokÀra, az arca pedig eg¢szen v´r´s lesz.
àNem eg¢szen szÀzm¢ternyire egy f¢rfi k´rvonala
tünt fel az Ãt sz¢l¢n. °s akkor minden roppant gyorsan t´rt¢nt. X. Ãr eloltotta a reflektorokat, ¢s g´rcs´-
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sen a kormÀnyba kapaszkodott. Az amerikai autÂ motorja felbûg´tt, mert X. Ãr sebess¢get vÀltott. A sz¢les
sz¢lv¢dûn kereszt¡l Bea B. lÀtta a teljes sebess¢ggel
fel¢ rohanÂ utat, az ¢jszakÀban alig-alig kivehetû fekete utat. A kerekek nagy erûvel, sÃlyosan az Ãtszeg¢lynek ¡tk´ztek, rÀzkÂdtattÀk a karossz¢riÀt, az
Àgak csapkodtÀk az ajtÂkat ¢s az ablak¡vegeket. A f¢rfi alakja az Ãt sz¢l¢n nûni kezdett, egyre nûtt. A levegûben lÀtszott lebegni, a pÀrÀban, csenev¢sz bokorra
hasonlÁtott. Az autÂ tovÀbb rohant az Ãtszeg¢lyen v¢gig, nagy g´r´ngy´ket csapott fel, letaposta a f¡vet.
X. Ãr g´rcs´sen kapaszkodott a kormÀnyba, ¢s kiÀltott valamit, de hangja olyan rekedt volt, hogy senki
sem ¢rthette. Bea B. megig¢zve n¢zte az autÂ elûtt teljes erej¢bûl futÂ sz¡rke alakot. Egy villanÀsra Ãgy lÀtta a f¢rfit, mintha hirtelen magn¢ziumlÀmpa vilÀgÁtotta volna meg, mozdulatlannak, sz¡rke fel´ltûben,
lÀtta tarkÂjÀt, fekete hajÀt, k¢t oldalÀn lecs¡ngû karjÀt. AztÀn egy tompa ¡t¢s, nyekk!, hallatszott a f´ldbûl, nem, nem kiÀltÀs, rekeszizom heves ´sszerÀndulÀsa, ¢s talÀn a sÀpadt fiatal nû, vagy...
ä Engel itt Àtugrott egy nehezen kiolvashatÂ n¢ven ä
vagy talÀn a negyedik f¢rfi hallatta, vagy a lÀny, tudta
n¢lk¡l, ¢s az amerikai autÂ n¢hÀny mÀsodpercig ugrÀlt m¢g az Ãtszeg¢lyen. AzutÀn visszatalÀlt az Ãtra,
¢s szÀguldani kezdett, k´nnyed¢n, szinte zajtalanul az
¢jszakai sÁksÀgon. Ez abban az idûben t´rt¢nt, a n¢vtelen hÀborÃ alatt, mikor az¢rt ¡ltek autÂjukba az
emberek, hogy embervadÀszatra induljanak az ¢jszakÀban...
Engel kezdetben sürün elakadt olvasÀs k´zben, a hangja meg-megbicsaklott, egy idû
utÀn azonban teljesen belem¢lyedt a k´nyvbe, elfeledkezett a k¡lvilÀgrÂl, arrÂl, hogy
hol van, mit csinÀl ¢ppen, ¢s csak most, a kivÀlasztott fejezetr¢szlet v¢g¢re ¢rve ¢bredt
rÀ, hogy kalapÀccsal verik, v¢sûvel feszegetik a szekr¢ny m´g´tt az ajtÂt.
ä Engel, hagyja mÀr abba! ä ¡t´tte meg a f¡l¢t ism¢t az ¢les hang.
N¢mileg csalÂdottan kellett felfedeznie, hogy az emberek valÂszÁnüleg jÂ ideje nem
Àllnak mÀr. öjabb szerelv¢nyek utasai lehettek. Az arcukon m¢g csodÀlkozÀs t¡kr´zûd´tt, Àm lÀthatÂlag egyik¡k sem rem¢nykedett, hogy a felolvasÀs folytatÂdik.
A kopÀcsolÀs egyre hangosabb ¢s idegesÁtûbb lett.
Engel f¢lretolta a k´nyvet, felÀllt, vissza¡lt, cigarettÀra gyÃjtott. AztÀn a homlokÀt
az egyik tenyer¢be d´nt´tte, eltakarta a szem¢t, ¢s àvakonÊ megÀllÁtotta mindk¢t mozgÂl¢pcsût.
N¢hÀny mÀsodpercig mozdulatlanul ¡lt, majd beleszÁvott a cigarettÀba.
ä A mozgÂl¢pcsûket ¢n ÀllÁtottam meg ä mondta. ä °n... mindegy. Csak el akartam
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mondani maguknak, hogy fÀj. MÀr reggel, ¢bred¢skor ¢reztem. Ahogy fel¡ltem, Ãgy
¢reztem, agyonnyom a szorÁtÀs. AztÀn elindultam ide, ¢s senki nem t¢rt ki elûlem a
jÀrdÀkon. IskolÀs gyerekek, talÀn a maguk gyerekei j´ttek nekem, ¢s megint fÀjni kezdett. Nem k¢rtek eln¢z¢st tûlem.
ä Engel! ä sipÁtotta a hang, de Engel fel sem n¢zett.
ä M¢g most is fÀj ä folytatta. ä Maguk tudjÀk, mi ez? Tudja valaki, hogy mi ez?
A mikrofonba fÃjta-sÂhajtotta a f¡st´t.
ä FogÂdzkodjanak ä mondta halkan. ä A l¢pcsûk indulnak.
A v¢sû alatt sz¢troppant valami, f¢mes zajjal a f´ldre esett.
ä Engel, pakolhatja ´ssze a cuccait! ä kiÀltotta a hang.
Engel felriadt, elindÁtotta a mozgÂl¢pcsûket. A tekintete Àtsiklott a monitorok felett.
A teÀsdoboz¢rt nyÃlt, de csak n¢hÀny csepp maradt benne, annyi, hogy a nyelve hegy¢t megnedvesÁtse.
A kalapÀcs meg a v¢sû tovÀbb dolgozott. T´bb¢ mÀr nem kiÀltottÀk Àt az ajtÂn a
nev¢t. A vasszekr¢ny hÀta meg-megrezzent.
FelÀllt, a k´nyvet kezdte lapozgatni, ¢s k´zben m¢gis vetett egy pillantÀst a monitorokra.
A k¢t l¢pcsûn, a peronokon nyugodtan h´mp´ly´gtek az utasok. A vonÀsaikat kiss¢
´sszemosÂ, vibrÀlÂ k¢pernyûk most legalÀbbis nyugodtnak mutattÀk ûket.
àBea B. f´ntrûl, a szobÀjÀbÂl n¢zte a poklot. LÀtta a
v¢gtelenbe tartÂ utca szük folyosÂjÀt, torok volt, szük
nyÁlÀs, melynek marÂ savjai sz¡net n¢lk¡l em¢sztett¢k az Àldozatokat.
Lent a jÀrdÀn haladtak az emberek. Nem sejtett¢k,
milyen v¢gzet fel¢. A lÀny jÂl ismerte ûket. ¹sszeszorult torokkal, k´nnyes szemmel n¢zte, amint mennek
a halÀl fel¢. Suttogott nekik az ablak¡veg m´g´tt, ¢s
ajka elûtt pÀra-f¢nykoszorÃ keletkezett minden szÂ
utÀn: ä Isten vele, Geoffroy Ãr... Isten vele, asszonyom... Isten veled, Dick. Isten veled, Jules... Isten
veled, Simon. Isten vele, Soulier Ãr. Isten veled, S¢bastien. Isten veled, H¢lo«se. Isten veled, Lucie. Isten
veled, Germaine. Isten veletek, isten veletek...Ê
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MondjÀk, minden logikÀt n¢lk¡l´z az a gondolkodÀsmÂd, amely mÀr megl¢vû felt¢telez¢sekbûl, àelûÁt¢letekbûlÊ indul ki; mondjÀk, gondolati ¢pÁtm¢nyeket alulrÂl f´lfel¢ illendû megalkotni. °n m¢gis az elûfelt¢telez¢seimbûl szÀnd¢kozom kiindulni,
ugyanis az a meggyûzûd¢sem, hogy semmi sem jellemzûbb a komoly gondolkodÂra,
mint elûÁt¢letei ¢s meg¢rz¢sei, s mivel embereml¢kezet Âta kisebbrendüs¢gi ¢rz¢sekkel
viaskodom, igencsak fontos nekem komoly gondolkodÂ szÁn¢ben feltünn´m, elûÁt¢leteimre hallgatva logika helyett, s àf´l¡lrûlÊ ¢pÁtkezni, hogyha ´sszedûl is a k¢sz¡lû
hÀz, de legalÀbb jÂkora zajt csapjak valahogyan. Mert talÀn nem is igazsÀgokat akarok
itt ´sszeilleszteni egyetlen hosszÃ lÀncolattÀ, hanem csak f´lkelteni a figyelmet. Ez¢rt
elk¢pzelhetû, hogy bizonyos t¢nyekkel szemben vaknak fogok mutatkozni, de talÀn
nem is olyan nagy v¢tek, ha ezzel mÀsok korÀbbi vaksÀgÀt Âhajtom ellensÃlyozni. S
talÀn ¢rnek valamit az elûÁt¢leteim is, ha mÀr a logikÀmra nem szÀmÁthatok.
F´l¡lrûl ¢pÁtkezem tehÀt, s ¢p¡letem homlokzatÀn ez Àll: minden nû homoszexuÀlis.
Cs´kkent¢rt¢küs¢gi szorongÀsaimat kompenzÀlandÂ, hajlok megfellebbezhetetlen
igazsÀgok kinyilatkoztatÀsÀra, s ebbûl most sem engedek, mert makacs is vagyok, de
bûvÁtem kicsit ijesztûen hangzÂ kijelent¢semet: eredendûen minden nû homoszexuÀlis.
Ha k´ltû voln¢k s kev¢sb¢ makacs, tûmondatomat addig-addig bûvÁtgetn¢m, mÁg
¢rtelme jÂcskÀn Àtalakulna, s sz¢p lassan eszt¢tikussÀ, az olvasÂ szÀmÀra pedig elfogadhatÂvÀ vÀlna, ¢s kÁs¢rtetiesen hasonlÁtani kezdene Virginia Woolf egyik mondatÀhoz: àNûk olykor szeretnek nûket. Megesik n¢ha az ilyesmi.Ê Szebb ez a mondat, sokkal szebb
az ¢n kijelent¢semn¢l, mert sz¢ps¢get csak a rejtûz¢s hordhat magÀban, a szabadsÀg
viszont, a hatÀrozottsÀg biztonsÀga (minden nû homoszexuÀlis) nem eszt¢tikai kategÂria.
S mivel tribÀd- ¢s irodalmi vonzalmakkal egyarÀnt meg vagyok Àldva, irodalmi oldalrÂl n¢zve a dolgot, nagyon is fÀj, hogy kijelentû tûmondatommal a rejtûz¢s sz¢ps¢g¢t
vagy, ha tetszik: a tiltott gy¡m´lcs Áz¢t rabolom meg; mÀsfelûl viszont semmire sem
vÀgyom jobban, mint ilyen mondatokat a papÁrra vetni, hogy: minden nû homoszexuÀlis
(mÀr mÀsodÁzben hagyom el az àeredendûenÊ szÂcskÀt), amivel egy¢bk¢nt nem mÀs
a c¢lom, mint hogy kinyilvÀnÁtsam ä a bizonyÁtÀs a tudomÀny dolga ä, hogy a homoszexualitÀs nem abnormalitÀs, nem nemi deviancia, s hogy ¢ppen ez¢rt nincs is sz¡ks¢ge toleranciÀra.
MagyarÀzni, bizonygatni akarok, c¢lom ¢rdek¢ben k¡l´nb´zû eszk´z´ket hasznÀlok f´l ¢s vetek el megfontoltan. Elvetettem p¢ldÀul Virginia Woolf mondatÀt az àolykorÊ ¢s a àmegesikÊ szavakkal egy¡tt. C¢lom volt vele, ¢s meglehet, ¢ppen ez a c¢lelvü
gondolkodÀs jelenti a f´l¡lrûl valÂ ¢pÁtkez¢st, illetûleg magukat az elûÁt¢leteket. S amikor a rejtûz¢s sz¢ps¢ge helyett a szabadsÀgot vÀlasztom, nem akarok mindenÀron
àigazsÀgokatÊ kinyilatkoztatni, vagy Tiszteletre m¢ltÂ T¢nyek t´meg¢vel tudo-
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mÀnyosan alÀtÀmasztani feltev¢seimet. (Akkor viszont mit akarhatok? Sajnos nem
tudom.)
Nincsen mÀs sz¢ps¢g, csak a nû¢. ä Ezzel a mondattal nem a heteroszexuÀlis szerelmet
fogom ä akaratlanul is ä megbÀntani, hanem a f¢rfiak egymÀs irÀnti szerelm¢t, mert
az ¢rtelemszerüen ¢s eredendûen n¢lk¡l´zi a nûi sz¢ps¢get. Mit tegyek m¢g ehhez
hozzÀ, hogy ne s¢rtsem meg tÃlontÃl azokat a f¢rfiakat, akik f¢rfiakat szeretnek? Nem
akarok Ãgy eljÀrni vel¡k szemben, mint azok, akik oly gyakorta mondogatnak ilyesmit, g¢nhibÀkra, sz¡let¢si rendelleness¢gekre hivatkozva: àÂ, az mÀs: azok perverzek!Ê Ez¢rt ¢n Ágy prÂbÀlok fogalmazni: a nûi homoszexualitÀs eg¢szen mÀs gy´k¢rbûl
ered, mint a f¢rfiak¢, ez¢rt nem is volna szabad ûket ugyanazzal az elnevez¢ssel illetni.
De hÀt nekem a f¢rfiak egymÀs irÀnti szerelm¢rûl mÂdfelett csek¢lyek az ismereteim;
Àm ha f¢rfi is k¢pes f¢rfit szeretni, akkor talÀn m¢gsem eg¢szen igaz mÀsodik mondatom ÀllÁtÀsa, amely a nû kizÀrÂlagos sz¢ps¢g¢t hirdeti. MegcÀfolnÀm tehÀt sajÀt kijelent¢semet? Azt hiszem, vannak a gondolkodÀsnak olyan szakaszai, amikor mellûzn¡nk muszÀj a logikÀt, hogy logikusak maradhassunk.1
Nincsen mÀs sz¢ps¢g, csak a nû¢. Amikor ezt Árom, megfeledkezni lÀtszom arrÂl az alapigazsÀgrÂl, hogy nincsen a vilÀgon sz¢p, csupÀn az ember lÀtja a dolgokat annak;
vagyis nem a nû sz¢p, hanem aki n¢zi. JÂl tudom, hogy Ágy van. (Titokban persze azt
gondolom, hogy van abszolÃt sz¢ps¢g, talÀn m¢giscsak l¢tezik.) A f¢rfiszerelem szÀmomra kÁnos probl¢mÀjÀt elmellûzv¢n, felmer¡l bennem az¢rt a gyanÃ, hogy talÀn
nem is eg¢szen ezt akartam mondani, hanem inkÀbb azt, hogy: a nû szÀmÀra nincsen
mÀs sz¢ps¢g, csak a nû¢. így ¢rintetlen¡l hagyom a f¢rfiszerelem sz¢ps¢g¢nek a probl¢mÀjÀt.
Mielûtt kider¡lne, milyen ´sszef¡gg¢sben is Àll egymÀssal k¢t mondatom, egy Ãjabb
kijelent¢ssel toldom meg az elûzûket: a nût is anya´l ringatta. S most mÀr el¢rkezett a
hÀrom mondat magyarÀzÀsÀnak, azaz bûvebb kifejt¢s¢nek az ideje: mivel harmadik
kijelent¢sem igazsÀgÀt feltehetûleg nem k¢rdûjelezte meg senki (habÀr az olvasÂnak
esetleg kedve lenne k¢tked¢ssel fogadni az ÁrÂnût, aki sajÀt tribÀdvonzalmaira elm¢leteket szÀnd¢kozik ¢pÁteni), kezdhetem magyarÀzni, mi¢rt is tartom sz¡ks¢gesnek ezt
a t¢nyt lesz´gezni: a nût is anya´l ringatta.
ögy lett¡nk megalkotva, bizony, mi nûk is, hogy azt a szem¢lyt, aki minket kilenc
hosszÃ hÂnapon Àt a test¢ben hordoz, majd Ãjabb hosszÃ ideig ism¢t csak egyetlen
tÀplÀlÂ forrÀsunk leend, s aki azonfel¡l ¢let¡nk elsû nemi ¢lm¢ny¢t nyÃjtja (ez a megÀllapÁtÀs nem az ¢n elûÁt¢letem); az anyÀt, mivelhogy ¢let¡nk f¡gg tûle, ¢s elsûk¢nt
¢breszti fel nemis¢g¡nket, szerelm¡nk tÀrgyÀvÀ tessz¡k ä mi, nûk is szeretj¡k ût. S
hogy mi¢rt kell hangsÃlyozni az anya tÀplÀlÂ forrÀs ¢s àszeretûÊ voltÀt? Amihez l¢tfenntartÀsunk, ¢h¡nk-szomjunk oltÀsa, nemis¢g¡nk füzûdik, s nem elhanyagolhatÂ
t¢nyk¢nt emlÁtve: elsûk¢nt füzûdik, az nemcsak meg¢rdemli, de rendszerint el is nyeri
szerelm¡nket; ism¢tlem, a mi¢nket, nûk¢t is. S Ágy talÀn mÀr nem is tünnek olyan
nagym¢rt¢kben aforizmatikusnak vagy gûg´snek a kijelent¢seim, hiszen eg¢szen term¢szetesnek lÀtszik, hogy a nû is csak azt a sz¢ps¢get tudja sz¢ps¢gnek elismerni,
amelytûl kapott is valamit ¢lete folyamÀn. Ne hÀborogjon senki: nem mondtam, hogy
a f¢rfi csÃnya. CsupÀn azt mondom, hogy a nû nem rezonÀlhat a f¢rfisz¢ps¢gre, mert
az ¢let¢nek tovÀbbi alakulÀsÀt oly nagym¢rt¢kben befolyÀsolÂ elsû hÂnapokban nem
ker¡l a lÀtÂk´r¢be f¢rfi. (Persze a f¢rfinak sem.) S most k¢rd¢seket mÀsolok hÀzam
falÀrÂl, ilyesf¢l¢ket: talÀlunk-e vajon olyan nût, aki apam¢hbûl volt szerencs¢s vilÀgra
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j´nni, vagy olyat, akit apamell szoptatott? Bizony, hajdanÀn apamellen cs¡ggût, egykoron apam¢hbûl kitaszÁtottat nem fogunk talÀlni. Pedig ha talÀlnÀnk, a nû f¢rfiszerelme megleln¢ magyarÀzatÀt.
Mi¢rt szeret a nû mindennek ellen¢re m¢gis f¢rfit, ¢s a nû mi¢rt szereti a f¢rfit? Mi¢rt
nem lÀtszik a nû arcÀn az irigys¢gnek legalÀbb egy aprÂ rezd¡l¢se, amikor a f¢rfi az
anyam¢hbe valÂ visszavÀgyakozÀsÀt a nemi aktussal ä majdhogynem teljesen ä kiel¢gÁti? (A tribÀd itt kipirult arccal rÂja a sorokat, hiszen a szexualitÀsrÂl valÂ meggyûzûd¢s¢t kell n¢hÀny szÂval az olvasÂ el¢ tÀrnia.) Mi¢rt hagynÀ a nût k´z´mb´sen sajÀt
neme, ha egyszer az û ¢lete is az igen jelentûs anya¢lm¢nnyel kezdûd´tt, s mi¢rt volna
ez csek¢lyebb hatÀssal a nûre, mint a f¢rfira, ahogy azt az egy¢bk¢nt cs´ppet sem ijedûs
term¢szetü Freud felt¢telezte megrettenve? ögy v¢lj¡k, a nû f¢rfiszerelme sehogyan
sem tud sajÀt l¢tez¢s¢re n¢zv¢st valÂdi emocionÀlis okokkal szolgÀlni.
S ne feledj¡k, az anya´lbe valÂ visszavÀgyakozÀs nemcsak a szexualitÀssal kapcsolatban tett szert nagy jelentûs¢gre. RÀnyomja a b¢lyeg¢t az ember gondolkodÀsÀra is.
Anya´lbe vÀgyakozunk, amikor azt k¢pzelj¡k, hogy a halÀl voltak¢ppen az ¢let elûtti
l¢tet, az anyam¢hben t´lt´tt hÂnapok visszat¢r¢s¢t jelenti. T¢vesen hissz¡k egy¢bk¢nt,
hiszen az ¢let elmÃlÀsa ¢ppen az ¢ltetû nedvek, vizek elpÀrolgÀsÀt hozza magÀval; de
a mÁtosz m¢gis az anyam¢h viz¢re utal, amikor Ozirisz teste lÀdÀban Ãszik a NÁluson,
vagy amikor a g´r´g mondÀk hûsei a Styx´n kelnek Àt a Tartaroszhoz. HasonlÂ mell¢kgondolataink vannak No¢, illetve Utnapisti mÁtoszÀval kapcsolatban is; ezek a t´rt¢netek m¢g csak el sem rejtik halÀl ¢s ÃjjÀsz¡let¢s vÀgyott azonosÁtÀsÀt.2 Nincs, mert
nem is lehet fogalmunk a halÀlrÂl, s jobb hÁjÀn ¢ppen az ¢letbûl, ¢let¡nk elsû kilenc
hÂnapjÀbÂl vessz¡k az analÂgiÀt, s tessz¡k ezÀltal a halÀlt a kiszikkadÀs-elszÀradÀs jelens¢ge helyett term¢kenny¢, ¢lettûl duzzadÂvÀ. °s amikor Ozirisz Ãjra magzat az
anya, a NÁlus hasÀban, vagyis a lÀdÀban, ezzel a mÁtosz akaratlanul is visszavÀgyÀsunkrÂl Àrulkodik. (Persze azt nem gondolhatom, hogy az anyam¢hbe valÂ visszavÀgyakozÀs befolyÀsolta a mÁtoszok kialakulÀsÀt; ezeknek az ¢rtelmez¢seknek, Ãgy hiszem,
àcsupÀnÊ a mondÀk-mes¢k fennmaradÀsÀban van jelentûs szerep¡k.) De mern¢-e bÀrki
is azt hangoztatni, hogy a nûkre nem ¢rv¢nyesek az emberi gondolkodÀs t´rv¢nyei,
hogy a nûnek semmit sem jelent Ozirisz, semmit a Styx vize, s hogy a mitolÂgia csak
a f¢rfi szÀmÀra bÁr jelent¢ssel? Nem: a nûnek sem pusztÀn NÁlus a NÁlus, a nû ¢let¢ben
is az anya¢lm¢ny marad mind´r´kre a legkedvesebb k´tûd¢s, s v¢gezet¡l: a nû is tudja,
hogy a nû sz¢p.3
Hogyan lehets¢ges azonban, hogy a nû, tribÀdr´geszm¢im ellen¢re, annak ellen¢re, hogy van tudomÀsa a nûi sz¢ps¢grûl, m¢gis feles¢g ¢s csalÀdanya, f¢rfiszeretû ¢s
(sût!) csinos ellennemü lÀbszÀrakhoz ¢rezhet olykor vonzÂdÀst? Ez ism¢t egy Tiszteletre m¢ltÂ T¢ny, s m¢gsem zavar. Nem hiszem, hogy gondolati ¢pÁtm¢nyem v¢gsû
´sszeomlÀsÀt okozhatnÀ, s nem sarkall homlokzati mondatom ä minden nû homoszexuÀlis ä feladÀsÀra, k¡l´n´sen, hogy m¢g meg sem magyarÀztam. InkÀbb azt mondom, hogyha a nû m¢gsem hajlandÂ leszbianizmusÀt tudomÀsul venni, ennek komoly
oka van: a fajfenntartÀs. Ha az emberis¢g f´nn akar maradni, mÀrpedig a csÀbÁtÂ s
¢lettel kecsegtetû halÀlmÁtoszok ellen¢re ezt akarja, akkor Tüzre ¢s VÁzre, Nappalra
¢s °jszakÀra, Jangra ¢s Jinre, azaz F¢rfira ¢s Nûre van sz¡ks¢ge, ellent¢teket muszÀj
formÀlnia ott is, ahol esetleg nincsenek is jelen, ¢s ugyanez¢rt van sz¡ks¢ge az ´r´k
nûi megteremt¢s¢re. így lesz a nû p¢ldÀnak okÀ¢rt a kÁvÀncsisÀg megtestesÁtûje, s ez¢rt
lÀtszunk megfeledkezni arrÂl, hogy ä csek¢ly ismereteim szerint ä a nemi aktusban
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¢pp a f¢rfi szÀnd¢kszik valamely rejtett helyekre kÁvÀncsian behatolni, s nem a nû.
Bizony, a fajfenntartÀs ¢rdek¢ben sz¡ks¢ges megfeledkezn¡nk arrÂl is, hogy ûseredetileg, a t´rzsfejlûd¢s alacsonyabb fokÀn nem l¢teztek nemek, csak fajok, nem volt
hÁm ¢s nûst¢ny, s hogy a csecsemû az anya¢lm¢ny idej¢n m¢g nem rejt magÀban nemi
szubsztanciÀkat, m¢g nem nû vagy f¢rfi, hanem mindenekelûtt: csecsemû; hiszen akkor
m¢g nem rendelkezik fejlett ´ntudattal, nemhogy nemi ´ntudattal. Felejts¡k csak el,
hogy a nû, mielûtt m¢g ¢szlelte volna, hogy ellenkezû nemüeket kell szeretnie, a f¢rfihoz hasonlÂan nût szeret, felejts¡k csak el, hogy a perzselû Tüz ¢s a hüsÁtû VÁz mellett
a J¢g is l¢tezik: a vÁz, amely ¢get. Az eml¢kez¢s k¢pess¢ge ugyanis vesz¢lyeket hordoz
magÀban, mert olykor kockÀzatos volna elfogadnunk term¢szetes jelens¢gk¢nt, hogy
nemcsak polÀris szerelmi vÀgyaknak hÂdolÂ nûk-f¢rfiak vannak, hanem nûk, akik nûket, s f¢rfiak, akik f¢rfiakat szeretnek. J¢g, amely ¢get. Okosabb Diderot megÀllapÁtÀsÀra sem eml¢kezn¡nk, miszerint semmi sem perverziÂ, ami k´lcs´n´ss¢gen alapul;
illetve, kieg¢szÁt¢s- ¢s pontosÁtÀsk¢ppen hozzÀfüzve: semmi sem nevezhetû fajtalan vonzalomnak, ami viszonzÀsra t´rekszik, ¢s boldogtalan, ha viszonzatlan. (V¢gletes elfogultsÀg
mondatja velem, ez¢rt felt¢tlen¡l zÀrÂjelbe kÁvÀnkozik: a tribÀdnak n¢ha kedve tÀmad
ÀtkÀval sÃjtani a term¢szetet, ami¢rt a f¢rfin ott formÀlt kit¡remked¢st, ahol a nûn
m¢lys¢get, s ezzel lehetûv¢ tette az ember polarizÀciÂs t´rekv¢seinek a kisz¢lesÁt¢s¢t,
¢s egyszersmind kizÀrta a hasonnemüeket a nemz¢sbûl. Persze tudom, hogy ez enn¢l
sokkalta bonyolultabb biolÂgiailag.) Higgy¡k csak azt, hogy k¢t nem l¢tezik csupÀn,
s ugorjunk pÀr oldalt PlatÂn LAKOMç-jÀban, amikor oda¢rkez¡nk: àaz emberi nemek
szÀma hÀrom voltÊ. Lawrence Durrellt pedig lehetûleg egyÀltalÀn ne olvassunk, s az ALEXANDRIAI N°GYES-t kez¡nkbe se vegy¡k ama mondata miatt, hogy: àa nemek szÀma ´tn¢l
is t´bbÊ! Tompult ¢rz¢küeknek mutassuk inkÀbb magunkat, csupÀn a TüzäVÁz k´z´tt
k¡l´nbs¢get tenni tudÂnak, mintsem hogy meg¢rezz¡k: hogyan ¢get a àmeddûÊ J¢g.
Nevezz¡k csak bÀtran perverznek, ha valaki nem ÀllÁtja szexualitÀsÀt a fajfenntartÀs
szolgÀlatÀba, mert a nemis¢get leszükÁtett¡k bizony a nemz¢s fogalmÀra: nemis¢g ¢s
fajfenntartÀs immÀr, Ãgy tünik, egy ¢s ugyanaz. Ma nemi devianciÀnak szÀmÁt, ha valamely kapcsolat alkalmatlan utÂdok l¢trehozÀsÀra, ¢s hÀt mire is gondolhatn¢k ¢n,
ebben a vonatkozÀsban igencsak elfogult, mÀs irÀnyokban pedig jÂszerivel teljess¢ggel
vak? Term¢szetesen a homoszexuÀlis kapcsolatokra gondolok.
A nemi devianciÀrÂl ¢s a fajfenntartÀs kapcsolatÀrÂl szÂlva esz¡nkbe juthatna, hogy
az idûben csupÀn n¢hÀny ¢vszÀzadot visszaugorva azt lÀtjuk: a polÀris szerelem ¢ppoly
perverznek vagy, mondjuk inkÀbb Ágy: erk´lcstelennek szÀmÁtott, mint ma a homoszexualitÀs, ha nem a gyermeknemz¢s volt a c¢lja. Biztos elkÀrhozÀsra szÀmÁthatott,
aki hÀzassÀgon kÁv¡l l¢pett bÀrkivel (azaz nem bÀrkivel: ellennemüvel) nemi kapcsolatra.
S itt hadd nyissak egy Ãjabb szÀrny¢p¡letet elfogultsÀgaim hÀzÀn, ezzel a felirattal:
a hÀzassÀg ¢rtelm¢t vesztette, s hogy a hÀzassÀg int¢zm¢nye m¢g ma is l¢tezhet, annak
egyed¡l anyagi okai lehetnek. Akinek f¢rje vagy feles¢ge van, az ä ellent¢tben a vadhÀzassÀgban ¢lûkkel ä anyagi elûny´ket rem¢lhet. A hÀzassÀgnak immÀron semmi erk´lcsi ¢rtelme nincsen: amiÂta nem Isten ellen valÂ v¢tek az ¢letben akÀr f¢ltucatszor
vagy annÀl is t´bbsz´r szerelembe esni, azÂta a hÀzassÀgnak nincs mit megszentelnie,
l¢v¢n a szabad szerelem mÀr ´nmagÀban is szent. Megszentelni vagy t´rv¢nyesÁteni
kizÀrÂlag a t´rv¢nytelent, a tiltottat lehet. AmÁg a szerelem parÀznÀlkodÀs, a hÃs gerjedelme, amÁg k´zszem¢rems¢rt¢s az utcÀn ´lelkezni, addig a hÀzassÀgnak rendelte-
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t¢se van, a hÀzassÀg: sz¢p. De bün-e ma a szabad szerelem: megbotrÀnkozunk-e, ha
egy nû hÀzassÀgon kÁv¡l szeret egy f¢rfit, a f¢rfi pedig nût, s ha ennek szÀmos jel¢t
adjÀk? Nem. Nem csoda hÀt, ha a hÀzassÀg mindennemü sz¢ps¢get ¢s erk´lcsi ¢rt¢ket
n¢lk¡l´zû, ¡res k´zhelly¢ vÀlt, s nem csoda, hogy aki ma hÀzasodik, nem ismerheti
t´bb¢ a bün szentt¢ vÀlÀsÀnak a pillanatÀt. Van azonban itt m¢g valami: az erk´lcs
term¢szete megk´veteli, hogy idûnk¢nt lazuljon, azaz olykor hosszabb àerk´lcstelenÊ
periÂdusok k´vetkezzenek be, idûnk¢nt pedig szem¢rmesebb-Àlszem¢rmesebb jelleget ´lts´n. A heteroszexuÀlis kapcsolatok erk´lcsi megÁt¢l¢se ma igen àlazaÊ, ez¢rt nincsen sz¡ks¢ge sem az Àllam, sem az egyhÀz ÀldÀsÀra, a homoszexuÀlisok azonban, mivel, Ãgymond, perverzek ¢s ¢ppen hogy megtürtek, ma abban a helyzetben vannak,
amikor szÀmukra a hÀzassÀgnak, a legitim hatalmak ÀldÀsÀnak (a hatalom persze mindig legitim) eszt¢tikai ¢s erk´lcsi ¢rt¢ke lehetne. Mert a tiltott vÀlik, vÀlna itt ä a hasonnemüek hÀzassÀgÀban ä szabÀlyossÀ, s ez a pillanat valÂban sz¢p, ahogyan minden
tabu, amely egyszerre Àldott ¢s Àtkozott. Azok az orszÀgok, amelyekben a homoszexuÀlisok ´sszehÀzasodhatnak, m¢g nem felt¢tlen¡l àhaladÂkÊ, csupÀn ezt a sz¢ps¢get
ismerik fel. EgyszÂval itt volna az ideje, hogy a polÀris hÀzassÀg, term¢szetesen az anyagi ¢rdekelts¢g egyidejü megsz¡ntet¢s¢vel, fokozatosan kimenjen a divatbÂl, ugyanakkor a hasonnemüek kapcsolatÀnak a àfajtalansÀgÀtÊ mÂd legyen a t´rv¢ny szents¢g¢vel megÀldani. K¢ts¢gkÁv¡l Ágy is lesz; valÂszÁnüleg csak idû k¢rd¢se az eg¢sz.4
F¢lre¢rt¢s ne ess¢k: amikor ¢n a hasonnemüek szerelm¢nek majdani lazÀbb megÁt¢l¢s¢rûl besz¢lek ä fantaziÀlok? ä, nem azt gondolom, hogy attÂl kezdve a heteroszexuÀlisoknak minden utcÀn ´lelkezû homoszexuÀlis pÀr megpillantÀsakor k´teless¢g¡k lesz legyürni idegenked¢s¡ket, csak mert ez a àszokÀsÊ. °pp ellenkezûleg: az
erk´lcs´k lazulÀsa, amely nem z¡ll¢si vagy hanyatlÀsi t¡net egy¢bk¢nt, nem a viszolygÀs elfojtÀsÀt jelenti, hanem megszün¢s¢t, amit a lÀtvÀny megszokottÀ vÀlÀsa eredm¢nyez. Elv¢gre mi, hasonnemüeket szeretûk se jutunk el idegenked¢s¡nkben a v¢gletekig, mÀs szÂval: az undorig, ha t´rt¢netesen egy polÀris szerelemnek hÂdolÂ pÀrnak
az utcÀn tÀmad kedve egymÀshoz valÂ vonzÂdÀsÀt kinyilvÀnÁtani. Megszoktuk.
írÀsom elej¢n panaszoltam, hogy a szabadsÀg esetenk¢nt az eszt¢tikum ellens¢g¢v¢
vÀlik, mert megsz¡nteti a bujkÀlÀs sz¢ps¢g¢t. Most azonban megÀllapÁthatom, hogy a
rejtetts¢g eszt¢tikuma mÃltÀn m¢g vÀr egy sz¢p pillanat a hasonnemüek szerelm¢re:
a hÀzassÀg¢. A valÂdi sirÀnkozÀs, a szabadsÀggal bek´sz´ntû rÃtsÀg, helyesebben: eszt¢tikai ¢rt¢k- vagy ¢rdektelens¢g ideje majd csak ezutÀn k´vetkezhet be, ¢s irodalmi
sirÀmaim majd csak akkor vÀlnak igazÀn idûszerüv¢.
De elsû kijelent¢sem, hogy tudniillik àminden nû homoszexuÀlisÊ, m¢g mindig magyarÀzatlan. Rendben van, mondhatja bÀrki, esetleg nem kizÀrt, hogy a nû eredendûen homoszexuÀlis; de mit szÀmÁt mindez, ha a nû ma mÀr nem leszbikus? Nem
jÀt¢k-e ez csupÀn a szavakkal, nem csupÀn tribÀdiÀmnak Âhajtok itt gyermeteg mÂdon
´r´met szerezni, oly ´r´met, amely mÀr a szavak egyszerü kimondÀsa Àltal is kiel¢g¡l¢st nyer? Ez azonban t¢ved¢s: ¢n valÂban Ãgy gondolom, hogy minden nû homoszexuÀlis, ¢s nem csupÀn àeredendûenÊ, ami a àmÀsokÊ t´bbs¢g¢nek szÂlÂ toleranciÀjÀval
eltorzÁtanÀ mondanivalÂmat.
Mert nût szeret, v¢lem¢nyem szerint, az a nûnemü olvasÂ is, aki az elsû bekezd¢s
utÀn leteszi ÁrÀsomat, majd, tiltakozÀsul ´nk¢nyes kijelent¢seim ellen, est¢re polÀris
szerelmesked¢st helyez kilÀtÀsba kedves¢vel. ý is nût szeret, mert fixa ideÀm, hogy
minden emberi t´rekv¢snek (szÀnd¢kosan nem mondok itt à´szt´ntÊ, hiszen ma allergiÀs erre a szÂra a tudomÀny) k¢t oldala van: egy aktÁv ¢s egy passzÁv. Minden em-
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beri vÀgy kiel¢g¡l¢sre t´rekszik, s minden kiel¢g¡l¢snek k¢t Ãtja van: passzivitÀs vagy
aktivitÀs. Az ember a vilÀgban lehet alany ¢s lehet tÀrgy, pusztÀn megfigyelû azonban
sohasem, s mivel alanynak lenni nagyobb m¢rt¢kben szolgÀltat kiel¢g¡l¢st a tettvÀgynak, rendszerint az aktÁv cselekv¢smÂdot szeretn¢nk vÀlasztani, amennyiben a tÀrsadalom megengedi. A vÀgynak azonban a passzivitÀs is kedves, az ember tÀrgy is szeret
lenni, sokszor egyidejüleg az alanyi cselekv¢sre valÂ t´rekv¢ssel. S nem indokolatlanul
tekintem a passzivitÀst a cselekv¢s egyik vÀlfajÀnak: a passzivitÀs is cselekv¢s. A tÀrgy
sosem t¢tlen; a passzivitÀs is cselekvû. így kapcsolÂdik ´ssze szadizmus ¢s mazochizmus, a voyeur ¢s az exhibicionista nemi ¢lete, vagy kev¢sb¢ szexuÀlis ter¡letrûl v¢ve a
p¢ldÀt: ilyen a kapcsolata a grafomÀniÀnak ¢s a bibliofÁliÀnak, ¢s ilyen a nûi heteroszexualitÀs ¢s a leszbianizmus ´sszef¡gg¢se is. Ugyanannak a vÀgynak a k¢t k¡l´nb´zû
formÀjÃ kiel¢g¡l¢s¢rûl van tehÀt szÂ a nû f¢rfiszerelme ¢s tribÀdiÀja eset¢ben. Mert a
nûi heteroszexualitÀs nem term¢szetes kieg¢szÁtûje a mÀsik nem nûkedvel¢s¢nek, nem
ellent¢tes vÀgyak v¢letlen egymÀsra talÀlÀsa megy itt v¢gbe, s nem besz¢lhet¡nk a term¢szet kezdettûl fogva l¢tezett àcsodÀjÀrÂlÊ: a nû f¢rfiszerelm¢ben passzÁv formÀjÀt
¢li leszbianizmusÀnak, minthogy a civilizÀciÂ nem enged¢lyezi vÀgyÀnak alanyi kiel¢gÁt¢s¢t. A nû magÀt szereti, amikor f¢rfit szeret.
TalÀn most mÀr elfogadhatÂ, hogy a leszbikus nem mÀs, ¢ppen ez¢rt nincs is sz¡ks¢ge
toleranciÀra. A leszbikus ugyanazt szereti, mint a àt´bbs¢gÊ, ebbûl k´vetkezûen pedig
nem l¢tezik t´bbs¢g ¢s kisebbs¢g; egyetlen aprÂ k¡l´nbs¢g lelhetû fel csupÀn a homoszexuÀlis ¢s a heteroszexuÀlis nû k´z´tt: mÁg az utÂbbi szerelm¢ben àfelejtÊ, addig a
tribÀd àeml¢kezikÊ.
Eml¢kezik arra, hogy volt anyja, hogy mÀr akkor volt anyja, amikor a f¢rfi l¢tez¢s¢rûl m¢g tudomÀst se szerezhetett. Eml¢kezik, hogy ¢letben maradÀsa csakis ¢s kizÀrÂlag az anyjÀtÂl f¡gg´tt sokÀig, hogy ez¢rt csakis a nût tudja sz¢pnek lÀtni (¢s a f¢rfira
csinos lÀbszÀra erej¢ig se veti pillantÀsÀt), s hogy û se Âhajt mÀst, csak t¢vedni, sz¢pen
t¢vedni: anyam¢hnek k¢pzelni a halÀlt, s a szerelemben visszajutni fogantatÀsa szÁnhely¢re. A leszbikus eml¢kezni szÀnd¢kozik arra, hogy a l¢tezûk egykoron nem n¢lk¡l
sokasodtak (mert ahogy PlatÂn, û is hisz a filogenetikus eml¢kezetben), s nem felejtette
el, hogy nemcsak a Tüz meg a VÁz l¢tezik, de a J¢g is, amely vÁz, ¢s m¢gis ¢get. Eml¢kezik arra, hogy û a Hold leÀnya. (Itt szÀnd¢kosan vÀltoztatom meg PlatÂn mitikus
besorolÀsÀt, mely szerint a n¢gy v¢gtagÃ, k´rbefutÂ oldalÃ l¢nyek k´z¡l az ´sszekapaszkodÂ nûpÀrok a F´ld lÀnyai, a f¢rfipÀrok a Nap fiai, az androg¡n´k a Hold gyermekei voltak. SzÀnd¢kkal vÀltoztattam, mert az ambivalenciÀt teljess¢ggel n¢lk¡l´zû
NapnÀl vagy a F´ldn¢l megfelelûbbnek Át¢lem a Holdat, amely vilÀgÁt is nek¡nk, de
a Nappal s¡tteti magÀt, hogy û legyen a sz¡lûje a hasonnemüeket szeretû nûknek. A
Hold leÀnyai tehÀt a leszbikusok, s nem a F´ld¢i, ahogyan ezt PlatÂn felt¢telezte.) A
tribÀd tud a v¢gletek k´zti t´rt¢n¢sekrûl, ¢s nem hÂdol felt¢tlen¡l az Ellent¢tek HarcÀnak ä nem biztos, hogy minden Àldott nap Ady szerelmes verseit olvasgatja, bÀr az
bizonyos, hogy szereti ûket! ä, nem tud feloldÂdni Jin ¢s Jang varÀzslatos ´sszeill¢s¢ben, nem csodÀlja a term¢szetet, ami¢rt ott teremtett kit¡remked¢seket a hÁmen,
ahol m¢lys¢geket a nûst¢nyen, mert tudja, hogy mindez kialakult k¢sûbbi fejlem¢ny
csak; s nem tÃlzottan hÀlÀs az Ãgynevezett àt´bbs¢gÊ toleranciÀjÀ¢rt sem (ha van), mivelhogy ez a àt¡relemÊ bÀrokba-klubokba zÀrta szerelm¢t, sût: a tolerancia n¢hol ¡nnepet ajÀnd¢kozott a homoszexuÀlisoknak, ahogyan a nûknek, a gyerekeknek, az
anyÀknak; mindazoknak, akik a tÀrsadalom ¢rt¢krendszer¢ben a legutolsÂ helyet foglaljÀk el.
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A leszbikus ez¢rt inkÀbb irodalmi ´r´m´kkel altatja bÀnatÀt. ¹rvend a boldogsÀgnak, hogy az nem l¢tezik, mert csak a rejtetts¢g meg a titok ¢s a boldogtalansÀg
hordoz sz¢ps¢get ´nmagÀban; kÀr´rvend a àt´bbs¢gÊ boldogsÀgÀn, amely viszont l¢tezik, de amit nem ¢rdemeltek ki, ¢s ¢ppen ez¢rt ¢lvezni sem tudjÀk. A tribÀd tovÀbbÀ
gyakorta ¡ti fel Mut-em-enet ûrj´ng¢s¢n¢l a JñZSEF °S TESTV °REI-t vagy a FRIEDEMANN
öR, A T¹RP°-t (egy¢bk¢nt is ezen a tÀj¢kon olvasgat), azonkÁv¡l Virginia Woolfot olvas
sz¢p mondatai¢rt: àNûk olykor szeretnek nûket. Megesik n¢ha az ilyesmi.Ê így vigasztalÂdik
¢s eml¢kezik. (Vagy r´geszm¢it teszi k´zz¢, ¢s megs¢rtûdik, ha az olvasÂ megs¢rtûdik.)
Elk¢sz¡lt hÀt az ¢p¡let. Az olvasÂ, kivÀlt, ha nû, valÂszÁnüleg kitart f¢rfiszerelme
mellett, ¢s hÀt: milyen sz¢p is az! A Tüz ¢s VÁz egyes¡l¢se. Majd randevÃra siett¢ben
f¢l f¡llel a K °KSZAKçLLö -t hallgatja dacosan: S´t¢ts¢g ¢s VilÀgossÀg harcÀt. (°s nem
is sejti, hogy eg¢szen mÀsrÂl van szÂ.) Ebben az esetben csak halkan kÁvÀnom ût eml¢keztetni: a tribÀdiÀnak az û szerelm¢hez hasonlÂan ember a tÀrgya s az alanya. Hasznos lehet tovÀbbÀ eml¢kezet¢be id¢zni Diderot megÀllapÁtÀsÀt, miszerint semmi sem
perverziÂ, ami k´lcs´n´ss¢gen alapul, majd sajÀt kieg¢szÁt¢s¡nket is: semmi sem nevezhetû fajtalan vonzalomnak, ami viszonzÀsra t´rekszik, ¢s boldogtalan, ha viszonzatlan.5 AzonkÁv¡l pedig a leszbiÀnus is ´r¡l az emberek isteni eredetü sz¢tvÀlasztÀsÀnak, mert csak Ágy lehet, k¡l´nvÀlasztva, a mÀsikra vÀgyakozni, s a vÀgyakozÀs beteljes¡l¢s¢t is csak ez¢rt lehet a gy´ny´r n¢vvel illetni. ä Csak hÀt ¢ppen û, a leszbikus a
Holdat szereti inkÀbb ¢s a Jeget, amely ¢get.

Jegyzetek
1. KÁnos nekem, hogy lÀtÂmezûmbûl ennyire
kiesik a f¢rfiak szerelme: a mellûz¢s¡k¢rt k¢rt
bocsÀnat mindenesetre lÀbjegyzetbe kÁvÀnkozik.
2. Nagy t¢ved¢s lenne a klinikai halÀlbÂl
visszahozottak àalagÃtÊ-¢lm¢ny¢t is ´sszef¡gg¢sbe hozni az anyam¢h-vÀgyakozÀssal?
3. Persze l¢tezik egy n¢zet, miszerint a mitolÂgia, mint minden emberi alkotÀs, a f¢rfiszellem müve. °n azonban, Frazerrel ¢s tÀrsaival
ellent¢tben, Ãgy gondolom, hogy a f¢rfiuralom t¢nye nem mond ellent a nûk mÁtoszalkotÀsban valÂ r¢szv¢tel¢nek, merthogy a nûi
nem szint¢n f¢rfiszemmel lÀtta (lÀtja) a vilÀ-

got. A f¢rfiuralom nem felt¢tlen¡l jelenti a
mÀsik nem abszolÃt kizÀrÀsÀt az emberi t¢nyked¢sekbûl, sokkal inkÀbb k´vetkezm¢nye viszont annak, hogy a nûknek csak f¢rfi mÂdra
van lehetûs¢g¡k gondolkodni-cselekedni.
4. Nem hallgathatom el, hogy az azonos nemüek hÀzassÀgÀnÀl csak egy ´r´mtelibb esem¢ny l¢tezne szÀmomra: a homoszexuÀlis hÀzassÀgok sz¡ks¢gtelenn¢ vÀlÀsa: hiszen ez a
hasonnemüek szerelm¢t sÃjtÂ tabu megszün¢s¢t jelenten¢.
5. IgazsÀgtalan bÀnÀsmÂdom¢rt itt v¢gre kÀrpÂtolhattam a f¢rfikedvelû f¢rfiakat, hiszen
ezek a megÀllapÁtÀsok rÀjuk is ¢rv¢nyesek.
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AIDS
KatasztrÂfa ¢s eufÂria az 1988-as stockholmi
AIDS-vilÀgkongresszuson
Pap MÀria fordÁtÀsa

1988 jÃniusÀban majdnem h¢tezer r¢sztvevû t´lt´tte meg az Alvsj´ konferenciak´zpont nagy ¢s tÀgas termeit a nagy stockholmi AIDS-vilÀgkongresszuson. A teljes h¢tig
tartÂ konferencia t¢mÀja egyetlen vÁrus volt, a HIV, a r¢sztvevûk szÀma azonban k¢tszerese az ´sszes vÁrussal foglalkozÂ nagy nemzetk´zi kongresszusok¢nak. Egy szokvÀnyos virolÂgiai konferenciÀn f¢l napot szenteltek volna az AIDS-nek, az ¡l¢s pÀrhuzamosan zajlott volna egy tucat mÀsikkal, amelyeken mÀs vÁrusokrÂl lett volna szÂ.
K¡l´n´s volt a l¢gk´r: derüs, majdnem euforikus, feltünûen mÀs, mint a nagy nemzetk´zi konferenciÀk szokÀsos hangulata. A legt´bb nagy kongresszus n¢lk¡l´zi a kis
¢s tudomÀnyosan gy¡m´lcs´zû szimpÂziumok intenzitÀsÀt. N¢ha nem t´bbek tudomÀnyos ¡r¡ggyel rendezett tÀrsas ´sszej´vetelekn¢l, ugyanakkor hiÀnyzik belûl¡k a
nyÁltabban tÀrsadalmi esem¢nyek vidÀm hangulata. K´nnyen vÀlnak a tudomÀnyos
eszmecsere ¢s a kellemes tÀrsas ¢let egyfajta hibridj¢v¢, amelyben az eszmecsere is, a
tÀrsas ¢let is rosszul siker¡l. Ezen a kongresszuson teljesen mÀs volt a l¢gk´r. Ezt mÀr
az elsû reggel ¢rz¢kelhettem, ¢s benyomÀsom egyre erûs´d´tt a h¢t folyamÀn. Elûsz´r
azt hittem, hogy ez a szokatlanul hat¢kony rendez¢s k´vetkezm¢nye, k¢sûbb azonban
rÀj´ttem, hogy bÀr ez az okok egyike, nem ez a legfontosabb.
Az AIDS-jÀrvÀny egyre n´vekvû katasztrÂfa. Ez a legsz´rnyübb biolÂgiai trag¢dia,
amely a modern korban fajunkat ¢rte. Idûnk¢nt a pestishez hasonlÁtjÀk, ¢s k¢ts¢gkÁv¡l
van is k´zt¡k bizonyos hasonlÂsÀg. De akkor mivel magyarÀzhatÂ a kongresszus lelkes
l¢gk´re? Mi a d´ntû k¡l´nbs¢g az AIDS-kongresszus r¢sztvevûi ¢s a mÃlt nagy jÀrvÀnyaihoz tÀrsadalmilag felelûsen viszonyulÂ emberek reakciÂi k´z´tt?
T´bb lehets¢ges vÀlaszt ä vagy hogy pontosabb legyek: valÂszÁnü ´sszetevû t¢nyezût
ä talÀltam, ahogy telt a h¢t. Ma modern tudomÀny Àll a rendelkez¢s¡nkre. A molekulÀris biolÂgia pontos ¢s potenciÀlisan hathatÂs. KultÃrÀnknak azok a hangos kisebbs¢gei, amelyek a tudomÀnyt vÀdoljÀk a tÀrsadalom szÀmos bajÀ¢rt, ide¢rtve a k´rnyezet t´nkret¢tel¢t ¢s a nukleÀris fegyverek terjed¢s¢t, ¢s akik a molekulÀris biolÂgiÀban
az emberis¢g szabadsÀgÀnak ¢s integritÀsÀnak vesz¢lyeztetûj¢t lÀtjÀk, nem veszik tudomÀsul, hogy a HIV gyors azonosÁtÀsa, ami a jÀrvÀny kit´r¢s¢tûl szÀmÁtva mind´ssze
hÀrom ¢vet vett ig¢nybe, ¢pp ennek a tudomÀnynak a teljesÁtm¢nye.
Az AIDS-vÁrus felfedez¢se Âta eltelt r´vid idû alatt Ãj felfedez¢sek vÀltak nemcsak
elfogadott, hanem egyenesen àklasszikusÊ tudÀssÀ. MegprÂbÀltam felfogni az elûadÂtermek vitÀinak hangulatÀt, s ami m¢g fontosabb, a folyosÂi ¢s a kÀv¢sz¡netekben zajlÂ
besz¢lget¢sek tÂnusÀt.
Mindenki azt ¢rezte, hogy egy csÂnakban evez¡nk. A helyzet baljÂs, de nem rem¢nytelen. K¢ts¢gkÁv¡l jÂ adag verseng¢s volt a k¡l´nb´zû kutatÂcsoportok k´z´tt,
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sût nemritkÀn azokon bel¡l is, ez azonban a t´bbi tudomÀnyter¡leten is Ágy van. A
tÀrsadalmi nyomÀsok ¢s a tudÂsok vÀgya a probl¢ma megoldÀsÀra ä vagy legalÀbbis
a megoldÀshoz valÂ hozzÀjÀrulÀsra ä itt erûsebb ¢s s¡rgetûbb, mint bÀrmilyen mÀs
ter¡leten. De erûsen Ãgy ¢reztem, hogy mÀs t¢nyezûk is hozzÀjÀrulhattak az optimista
l¢gk´rh´z.
A kongresszus eleven szeml¢ltet¢se volt annak az ÀllÁtÀsnak, hogy az AIDS-probl¢ma az emberi viszonyok minden vonatkozÀsÀt ¢rinti. Egy tetû alatt gyültek ´ssze szÀmos, hagyomÀnyosan nagyon tÀvolinak szÀmÁtÂ tudomÀnyÀg k¢pviselûi. A tudomÀnyos fejlûd¢s vez¢rei nyilvÀnvalÂan a molekulÀris biolÂgusok voltak. ýket ´vezte a
legnagyobb tisztelet, ¢s ûk vonzottÀk a legnagyobb hallgatÂsÀgot. A diÀkok Ãgy n¢ztek
fel rÀjuk, ahogy a tin¢dzserek szoktak a harci pilÂtÀkra a hÀborÃt viselû orszÀgokban.
A klasszikus virolÂgusok kisebb szÀmban k¢pviseltett¢k magukat. Ez ¢rthetû, hiszen
az AIDS-vÁrus azonosÁtÀsa megt´rt¢nt. A virolÂgusoknak maradt ugyan szÀmos fontos
c¢ljuk, de az AIDS-szel foglalkozÂ tudomÀnyos k´z´ss¢g ¢rdeklûd¢se ezek irÀnt periferikusabb. A HIV-vel rokon nem humÀn vÁrusok kutatÀsa tünt a legfontosabbnak ä
ezek kÁnÀlhatnÀnak egy igazi AIDS-modellt.
Az immunolÂgusok k´r¢ben, akik eredetileg az immunrendszer ´sszeomlÀsak¢nt
hatÀroztÀk meg az AIDS-t, bizonyos pesszimizmus volt tapasztalhatÂ. SzÀmos vÀratlan
probl¢ma mer¡lt fel nyilvÀnvalÂ c¢ljukkal ä a HIV-v¢dûoltÀssal ä kapcsolatban. Kider¡lt, hogy a HIV-fertûz´ttek erûs immunreakciÂt adhatnak a vÁrusra ¢s a vÁrusfertûz´tt sejtekre, de a betegs¢g m¢gis kifejlûdik benn¡k. Az elûzû fejezetben leÁrt falÂsejtek
a k¢mcsûben nagyon hat¢konyan meg tudjÀk semmisÁteni a HIV-vel fertûz´tt sejteket,
legalÀbbis a fertûz¢s kezdeti, szimptÂmamentes szakaszÀban. HasonlÂ immunreakciÂk mÀs vÁrusfertûz¢seket k´nnyen le tudnak gyûzni, k´zt¡k olyanokat is, amelyeket a
HIV-et is magÀba foglalÂ retrovÁruscsalÀd mÀs tagjai okoznak. A HIV azonban ravasz.
Mened¢ket, m¢lyen eltemetett bÃvÂhelyet talÀl szÀmos sejttÁpus, k´zt¡k az immunrendszer sajÀt sejtjeinek belsej¢ben. Nagyr¢szt, de nem kizÀrÂlag a segÁtûsejtekben
(HTL-sejtek) rejtûzik. Az immunkatasztrÂfÀt a HTL-sejtek eltün¢s¢vel hozzÀk ´sszef¡gg¢sbe.
Mivel a fertûz¢s a v¢dût, a àrendûrtÊ vÀltoztatja tÀmadÂvÀ, k¢ts¢ges, hogy mozgÂsÁthatÂ-e bel¡lrûl az immunrendszer a tÀmadÀs elleni harcra. Arra talÀn van rem¢ny,
hogy a fertûz¢s legkorÀbbi szakaszaiban, k´zvetlen¡l azutÀn, hogy a vÁrus behatolt a
testbe, de m¢g azelûtt, hogy alkalma lett volna megtalÀlni ¢lûhely¢t, hatÀsos lehet egy
vakcina. Ez utÀn a szakasz utÀn a hagyomÀnyos v¢dûoltÀs nem k¢pes el¢rni a vÁrust,
bÀr az immunrendszert erûsÁtû megoldÀsok mÀs kezel¢sekkel egy¡tt hatÀsosak lehetnek. Erre a k¢rd¢sre m¢g visszat¢r¡nk.
Az epidemiolÂgusok a valÂsÀg hÁrn´keik¢nt jÀtszottak fontos szerepet. V¢gigk´vett¢k a vÁrus k¡l´n´s utazÀsÀt k¢t legfontosabb testnedv¡nk´n, a v¢ren ¢s a spermÀn
kereszt¡l, vÀrosokon ¢s falvakon, alulfejlett ¢s iparosodott orszÀgokon Àt, a homoszexuÀlisok ¢s a heteroszexuÀlisok k´z´tt, a kÀbÁtÂszer-fogyasztÂk, a hemofÁliÀs betegek
¢s mÀs, v¢rÀt´mleszt¢st kapott szem¢lyek k´r¢ben. Egyforma objektivitÀssal jellemezt¢k a vÁrus ÀtadÀsÀt, akÀr gyanÃtlan fiatal szeretûkrûl vagy hÀzaspÀrokrÂl, akÀr egy
anyÀrÂl ¢s Ãjsz¡l´tt csecsemûj¢rûl volt szÂ. MegszÀmlÀlhatatlan mennyis¢gü emberi
trag¢dia k´vetkezett olyan lÀtszÂlag triviÀlis esetekbûl, mint egyetlen alkalmi k´z´s¡l¢s
vagy egy szokvÀnyos v¢rÀt´mleszt¢s. A vÁrus sok ¢vvel k¢sûbbi, k´ny´rtelen tombolÀsÀhoz k¢pest a g´r´g trag¢diÀk jelent¢ktelen csek¢lys¢geknek tünnek. Az epidemiolÂgiai beszÀmolÂk hüv´s statisztikÀi v¢szjÂslÂk voltak. Ugyanakkor ´r´mteli jelek is
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akadtak, amelyek arra utaltak, hogy a statisztika hatott n¢mileg a fontosabb rizikÂcsoportok viselked¢s¢re. A nagy amerikai vÀrosokban, ahol a jÀrvÀny kezdûd´tt, a homoszexuÀlisok mostanra nyilvÀnvalÂan megvÀltoztattÀk viselked¢s¡ket, amit az Ãj fertûz¢sek szÀmÀnak cs´kken¢se t¡kr´z.
A fogamzÀsgÀtlÂ tablettÀk megjelen¢s¢t k´vetû szexuÀlis szabadsÀg alaposan megrend¡lt. JÂl haladnak az AIDS-ellenes felvilÀgosÁtÂ kampÀnyok, sût a korÀbban v¢szhelyzetbe ker¡lt Âvszeripar figyelemre m¢ltÂ fellend¡l¢s¢hez vezettek. Azt azonban
senki sem tudja megmondani, hogy hosszÃ tÀvon maradandÂ lesz-e a felvilÀgosÁtÀs
hatÀsa. A kongresszuson az epidemiolÂgusok elûadÀsai hatalmas k´z´ns¢get vonzottak, s a k´z´ns¢g l¢legzet-visszafojtva figyelt. Ez azokra az idûkre eml¢keztetett engem,
amikor a n¢met megszÀllÀs alatt titokban a BBC-t hallgattam. A hallgatÂsÀg akkor
¢ppÃgy ¢gett a vÀgytÂl, mint most, hogy megtudja, mi a valÂdi, a politikai szÁnezetü
propagandÀtÂl, az ¢rzelmi tÃlzÀsoktÂl ¢s a becsm¢rlû cÀfolatoktÂl f¡ggetlen helyzet.
A matematikÀhoz jobban vonzÂdÂ epidemiolÂgusok egy r¢sze nem ¢rte be a jÀrvÀny regionÀlis megoszlÀsÀra ¢s a rizikÂcsoportokra vonatkozÂ legÃjabb adatok ismertet¢s¢vel. MegprÂbÀltak bepillantani a j´vûbe ¢s elûre jelezni a jÀrvÀny lefolyÀsÀt.
Egy´ntetüen lehangolÂ beszÀmolÂikat megd´bben¢ssel, cs´nddel, a k¢tked¢s ¢s az elutasÁtÀs legk¡l´nb´zûbb Àrnyalataival fogadtÀk. A bÁrÀlÂk a magÀnbesz¢lget¢sekben
is, az ÃjsÀgoknak adott interjÃkban is izgatottan tÀmadtÀk a beszÀmolÂk r¢szleteit,
hogy k¢ts¢gbe vonjÀk ÀltalÀnos k´vetkeztet¢seiket. Nem jÂsoltÀk-e meg, hogy a HIVfertûz¢s gyakorisÀga a C rizikÂcsoportban A vÀrosban X szÀzal¢kkal nûni fog a k´vetkezû hat hÂnapban? A gyakorisÀg nem nûtt ä az epidemiolÂgusok t¢vedtek, enn¢lfogva zord jÂslataikban nem lehet megbÁzni. Erûs d¢j¥ vu-¢rz¢sem volt ä nem ¢pp ez
a vÀgyteljesÁtû gondolkodÀs nyelve?
Ugyanakkor az is nyilvÀnvalÂ volt, hogy a helyzet lehetne sokkal rosszabb is. A HIV
halÀlos vÁrus, de nem tÃlsÀgosan fertûzû. Ez a szerencs¢nk a szerencs¢tlens¢gben. Ez
egy¢rtelmüen kider¡lt szÀmos tanulmÀnybÂl, amelyekben olyan pÀrokat vizsgÀltak,
amelyek egyik tagjÀrÂl tudtÀk, hogy HIV-fertûz´tt. A beszÀmolÂk k´z´tt nagyok voltak a mennyis¢gi k¡l´nbs¢gek. A vÁrusÀtadÀs gyakorisÀga a v¢dtelen szexuÀlis partnernek tÁz ¢s nyolcvanhat szÀzal¢k k´z´tt vÀltozott az orszÀgtÂl ¢s az etnikai csoporttÂl
f¡ggûen, ¢s azonosÁtani lehetett bizonyos, a kockÀzat m¢rt¢k¢t befolyÀsolÂ t¢nyezûket.
N´veli a HIV-Àtvitel kockÀzatÀt, ha egyidejüleg valamilyen mÀs szexuÀlis Ãton terjedû
fertûz¢s is fell¢p. TovÀbbi kockÀzati t¢nyezûknek bizonyultak a nemi szerveken l¢vû
sebek ¢s a k´r¡lmet¢l¢s hiÀnya. Amikor a fertûz´tt szem¢lyen mutatkozni kezdenek
az AIDS szimptÂmÀi, megnû a valÂszÁnüs¢ge annak, hogy a vÁrus Àtker¡l a partnerbe.
Ez ¢rthetû, mert az immunrendszer ´sszeomlÀsa elûmozdÁtja a vÁrus folyamatos replikÀciÂjÀt a testben, ¢s a vÁrus mennyis¢g¢nek n´veked¢s¢vel nû a fertûz¢s valÂszÁnüs¢ge. MÀs ¢s jobban ismert Àllati retrovÁrusokra vonatkozÂ vizsgÀlatokbÂl azt is tudjuk,
hogy a fertûz¢sre valÂ fog¢konysÀg genetikailag vÀltozhat. A gazdasejt fog¢konysÀgÀnak k¡l´nbs¢gei a vÁrus befogadÀsÀra ¢s replikÀciÂjÀra, valamint a gazda k¢pess¢ge
az azonnali reagÀlÀsra az elsû vÁrusfertûz¢sre egyebek k´zt a fajon bel¡li MHC-rendszer k¡l´nbs¢geitûl f¡gg. A HIV eset¢ben m¢g nincs informÀciÂnk ezekrûl a genetikai
t¢nyezûkrûl, de ez valÂszÁnüleg csak azt a t¢nyt t¡kr´zi, hogy az embereket jÂval nehezebb genetikai szempontbÂl tanulmÀnyozni, mint a laboratÂriumi egereket. MindazonÀltal k¢ts¢gtelen, hogy genetikai k¡l´nbs¢gek befolyÀsolhatjÀk a HIV-fertûz¢sre
valÂ fog¢konysÀgot, sût a betegs¢g kifejlûd¢s¢t is.
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A szexuÀlszociolÂgusok fontos szerepet jÀtszottak a kongresszuson, bÀr olyannak
tüntek, mint egy egzotikus orszÀg magas m¢ltÂsÀgai. A nagyr¢szt orvos-biolÂgus hallgatÂsÀg az ¢rdeklûd¢s ¢s a szkepszis kever¢k¢vel fogadta ûket. TudomÀny, amit müvelnek? ValÂban ide tartozik? Idûnk¢nt azonban vÀratlan, felszabadult nevet¢s robbant ki, ÀltalÀban vÀlaszul a szexuÀlis viselked¢s provokatÁvan szabados jellemz¢seire,
amit a müvelt humÀntudÂsok ragyogÂ elokvenciÀval adtak elû. Erûs humor¢rz¢k¡k
volt ä hÀtborzongatÂ, kifinomult vagy inkÀbb kÀv¢hÀzi, a cinizmussal hatÀros, de melegs¢g ¢s emberi meg¢rt¢s bujkÀlt m´g´tte. MegerûsÁtett¢k azt az ¢rz¢st, hogy mindannyian egy csÂnakban evez¡nk, de nagyobban, mint az AIDS csÂnakja. A szexualitÀs
legl¢nyegesebb k¢sztet¢seink egyike ä akÀr szeretj¡k ezt, akÀr nem. Mindannyiunkat
¢rdekel, jobb lenne, ha abbahagynÀnk vele kapcsolatban a k¢pmutatÀst. A hallgatÂsÀg
megk´nnyebb¡lt, amikor ezt ilyen vilÀgosan kimondtÀk. De a szexuÀlis tÀjk¢p jellemz¢s¢nek volt egy mÀsik, s´t¢tebb oldala is: a f¢lre¢rt¢s, a kegyetlens¢g, az elnyomÀs, a
diszkriminÀciÂ, a kizsÀkmÀnyolÀs ¢s a gyÂgyÁthatatlan pszicholÂgiai trauma kietlen sivataga. A pionÁr Amerika fekete vagy feh¢r, àjÂ pasas/rossz pasasÊ sztereotÁpiÀi t¡kr´zûdnek a àhomofÂbiaÊ kifejez¢sben, a heteroszexuÀlisok retteg¢s¢ben a homoszexuÀlisoktÂl ¢s a àhomokos identitÀsÊ ezzel egyen¢rt¢kü ûr¡let¢ben, amit a homofÂbia
szabadÁtott el a homoszexuÀlisok k´zt. A diszkriminÀciÂ hÁveit ¢s Àldozatait egy tudatalatti ¢s k¢rlelhetetlen logika k´ti ´ssze.
A szak¢rtûk szerint az emberi szexualitÀst nem vizsgÀltÀk kiel¢gÁtûen a K INSEY -JELENT°S ¢s mÀs kutatÀsok ellen¢re sem, amelyek gyakran alapulnak k¢tes adatgyüjt¢si
mÂdszereken, ¢s tartalmaznak viszonylag elavult adatokat. John Gagnon, a ter¡let
legkivÀlÂbb tudomÀnyos k¢pviselûje a kongresszuson, bÁrÀlta azt is, hogy az AIDS-kutatÂk hajlamosak a szexualitÀst az AIDS-szel kapcsolatban tÀrgyalni, ahelyett hogy az
emberi szexualitÀssal kapcsolatos tudÀs szilÀrd rendszer¢bûl kiindulva elemezn¢k az
AIDS-jÀrvÀnyt. Mint mondta:
àA szexualitÀssal foglalkozÂ legfontosabb munkÀk t´bbs¢ge ä FreudtÂl Kinseyig ¢s Foucault-ig
ä arra tett kÁs¢rletet, hogy meg¢rtse, hogyan fonÂdik ´ssze a szexualitÀs a tÀrsadalmi, a kulturÀlis
¢s a pszicholÂgiai ¢let egy¢b r¢szeivel. A kulcsszÂ a meg¢rt¢s. Ma a szexualitÀssal kapcsolatos
¢rdeklûd¢st szinte teljes eg¢sz¢ben az a k¢nyszerÁtû sz¡ks¢g motivÀlja, hogy ¢letben tartsÀk az embereket a jÀrvÀny ellen¢re. ...Azokat a szexuÀlis k¢rd¢seket, amelyeket az ´sszes feltehetû k´z¡l
feltesznek, a HIV-ÀtadÀssal kapcsolatos aggodalom vÀltja ki. Ennek a betegs¢gcentrikussÀgnak
az az egyik sÃlyos k´vetkezm¢nye, hogy a szexualitÀs ´sszekeverhetûv¢ vÀlik a betegs¢ggel,
¢s a szexualitÀs k¡l´nb´zû formÀit elkezdik betegs¢gk¢nt vagy a betegs¢g bizonyÁt¢kak¢nt kezelni. A szexualitÀs olyan viselked¢sforma, amely bonyolult ´sszef¡gg¢sben Àll az ¢lvezettel, a bünnel, a szaporodÀssal, az ´reged¢ssel, a felnûtt¢ vÀlÀssal, a tartÂs vesztes¢ggel ¢s
egyebekkel... Az, hogy mik¢pp vÀltoztatjuk meg viselked¢s¡nket a fertûz¢s korlÀtozÀsa ¢rdek¢ben,
hatni fog a szexualitÀs minden funkciÂjÀra a tÀrsadalom eg¢sz¢ben. ...Ma a szexualitÀsrÂl szÂlÂ
tudomÀny hÁr, az AIDS hÁr, a szexualitÀsrÂl ¢s az AIDS-rûl szÂlÂ hÁr pedig ¢ppÃgy befolyÀsolja
azokat, akik halljÀk, olvassÀk vagy lÀtjÀk, mint a d´nt¢shozÂkat.
A szexuÀlis viselked¢s beszük¡lt felfogÀsa m¢g az AIDS-szel kapcsolatos aggodalom korlÀtai
k´z´tt is csak akkor lehetne hat¢kony, ha kizÀrÂlag a tÀrsadalmi k´nyvvitel ¢s a jÀrvÀnytani modellez¢s ¢rdekelne benn¡nket, arra a c¢lra azonban nem felelne meg, hogy a viselked¢st Ãgy ¢rts¡k
meg, hogy az viselked¢svÀltozÀshoz vezethessen. A szexuÀlis viselked¢s be van Àgyazva a kultÃrÀba
¢s a tÀrsas kapcsolatokba; ha a HIV terjed¢s¢nek ¢s az ebbûl k´vetkezû megbeteged¢si folyamatnak
ezzel a dimenziÂjÀval kezd¡nk foglalkozni, nem el¢g azt tudnunk, hogy mennyi idûs, milyen gyakran, mikor ¢s kivel ä akkor sokkal t´bbet kell tudnunk arrÂl, hogy mi¢rt.Ê
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Sok mÀs szakmai csoport is r¢szt vett a konferenciÀn: AIDS-betegeket kezelû orvosok, felvilÀgosÁtÂ programokat tervezû szexuÀlpedagÂgusok, ifjÃsÀgi tanÀcsadÂk, betegeket ¢s haldoklÂkat gondozÂ ´nk¢ntes szervezetek tagjai, sût AIDS-betegek is, akik
szÀmÀra speciÀlis pihenûszobÀt biztosÁtottak a kongresszusi teremben. ýk nem tartottak semmilyen besz¢det, de jelen voltak, ¢s figyeltek. Rem¢ny vagy f¢lelem k¢sztette
ûket arra, hogy elj´jjenek az elûadÀsokra? Az¢rt voltak ott, hogy hangsÃlyozzÀk: s¡rgûs segÁts¢gre szorulnak, ¢s tarthatatlan a helyzet¡k? Az az ¢rdeklûd¢s hajtotta ûket,
amelyet az Àldozat ¢rezhet tÀmadÂja irÀnt? Szembes¡lni akartak a felfoghatatlan vÁrussal, amely alÀÀsta azt az erûs falat, amely a mÃltban oly diszkr¢ten v¢dte ûket a
k¡lvilÀgtÂl? Meg akartÀk ¢rteni, hogy hogyan lehet k¢pes az ember em¢sztûtraktusÀban, bûr¢n, testnyÁlÀsaiban vagy k´rnyezet¢ben ¢lû rengeteg Àrtalmatlan mikroorganizmus Ágy megvadulni ¢s destruktÁv bestiÀvÀ vÀlni? Vagy figyelmeztetni akartak benn¡nket, hogy milyen kockÀzatos utat vÀlasztanÀnk, ha az û nyomdokaikba l¢pn¢nk?
Mindez¢rt? BÀrmelyik¢rt?
A plenÀris ¡l¢sek szÁnhely¢nek falait hatalmas textilkollÀzsok borÁtottÀk. Nevek voltak rÀjuk hÁmezve: Johnny, Dick, Tommy. UtolsÂ fûhajtÀs a halott barÀt elûtt. De a
kongresszust nem hatotta Àt ¢szrevehetû szomorÃsÀg. Vagy csak megvÀltozott a szomorÃsÀg kifejezûd¢se? Feh¢rr¢ vÀlt, mint a buddhistÀknÀl ä a halÀlos fenyeget¢sre
euforikus ¢lni akarÀs volt a vÀlasz? FelvÀltotta volna a szomorÃsÀgot a valÂdi szolidaritÀs ¢rz¢se, amely k¢pes tÃll¢pni a politikai ¢s diszciplinÀris korlÀtokon, ¢s k¢pes jelentûs¢g¢rzettel elt´lteni a ter¡let minden tudomÀnyos ¢s egy¢b aktivistÀjÀt ä olyan
c¢ltudatossÀggal, amely annyi mÀs kontextusbÂl hiÀnyzik?
A vÁrus ¢s tombolÀsa
Hogy jutottunk ide? Hol keletkezett a vÁrus, ¢s hogyan csaphatott le vÀratlanul a gyanÃtlan vilÀgra a hetvenes ¢vek v¢g¢n?
ValÂszÁnü, hogy a HIV, mielûtt hirtelen elterjedt az eg¢sz vilÀgon a nagyon megszaporodott nemzetk´zi kapcsolatok r¢v¢n, viszonylag elszigetelt vÁrus volt, kicsiny,
szeg¢ny ¢s alultÀplÀlt embercsoportokra korlÀtozÂdott, akiknek k´r¢ben a magas halÀlozÀsi arÀnyt magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekintett¢k, ¢s a k¡l´nb´zû halÀlokokat nem hatÀroztÀk meg pontosan. Ennek a magyarÀzatnak nincs racionÀlis alternatÁvÀja. IrracionÀlis elk¢pzel¢sek sokf¢le kontextusban felmer¡ltek. Egy keletn¢met tudÂs elûadott egy àpolitikaiÊ elm¢letet. Eszerint a vÁrus egy biolÂgiai fegyverek kifejleszt¢s¢vel
foglalkozÂ amerikai katonai kutatÂint¢zetbûl szabadult el. A korÀbbi keleti t´mb n¢hÀny orszÀgÀban elfogadtÀk ezt az elm¢letet, sût elfogadta n¢hÀny nyugati szimpatizÀns is, nyilvÀnvalÂ k¢ptelens¢ge ellen¢re. Egy mÀsik mÁtosz szerint, amelynek szerzûje n¢hÀny megzavarodott k´rnyezetv¢dû, az AIDS az emberi k´rnyezetszennyez¢s
folyomÀnyak¢nt jelenhetett meg. Az eff¢le elgondolÀsok abban az ûsr¢gi ideÀban gy´kereznek, hogy a katasztrÂfÀk ¢s a jÀrvÀnyok oka az, hogy Isten megtorolja a bünt.
Nem k¡l´n´sebben meglepû, hogy n¢hÀny vallÀsi csoport felvetette: az AIDS Isten
b¡ntet¢se az erk´lcstelen ¢let¢rt.
Az emberi Àlmok, rem¢nyek, agressziÂk, büntudatok ¢s rossz elû¢rzetek teljes skÀlÀja kifejezûdik ezekben a fantaziÀlÀsokban. Engem mÀs irracionÀlis jelens¢gekre, p¢ldÀul az asztrolÂgiÀra eml¢keztetnek ä arra az abszurd hiedelemre, hogy a hideg ¢s
k´z´mb´s csillagok pillanatnyi t¢rbeli viszonyai, amelyeket fizikai erûk rendeznek el
a k¡lsû t¢rben a sz¡let¢s hÂnapjÀban, felhasznÀlhatÂk egy szem¢ly eg¢sz ¢letre szÂlÂ
tulajdonsÀgainak elûrejelz¢s¢re. Azok a beszÀmolÂk, amelyek szerint m¢g a modern
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katonai vezetûk ¢s politikusok is felhasznÀljÀk ezt a mÂdszert egy d´ntû csata vagy
vÀlasztÀs es¢lyeinek elûrejelz¢s¢re, azt mutatjÀk, hogy ÀltalÀnos racionalitÀsunk nem
fejlûd´tt tÃlsÀgosan sokat azÂta, hogy a rÂmai hadvez¢rek k´zvetlen j´vûj¡ket csirkebelek vizsgÀlatÀbÂl jÂsoltÀk meg. K¡l´n´s, hogy ezek a szokÀsok tudomÀnyos fejlûd¢s¡nk ellen¢re is fennmaradtak m¢g korunkban is. RiasztÂ, hogy amÃgy racionÀlis emberek oly k´nnyen k¢pesek engedni annak a csÀbÁtÀsnak, hogy kapcsolatot lÀssanak
idûben t´rt¢netesen egybeesû, f¡ggetlen jelens¢gek k´z´tt.
Egy vÁrus nem mitolÂgiai teremtm¢ny. Nem a semmibûl ¢s nem szervetlen anyagbÂl
keletkezik. Strat¢giÀja nem tesz sz¡ks¢gess¢ term¢szetf´l´tti magyarÀzatot. Minden
vÁrusnak organikus struktÃrÀja van, amely ugyanazokat az alapelveket k´vetû genetikai utasÁtÀsok alapjÀn ¢p¡l fel, mint az olvasÂ teste vagy az eny¢m. A vÁrusok ugyanazt
a genetikai kÂdnyelvet hasznÀljÀk, mint a mi DNS-¡nk. ögy talÀljÀk meg az utat, hogy
bejussanak sejtjeinkbe vagy kijussanak belûl¡k, mint a hÀz minden zeg¢t-zugÀt szagrÂl
ismerû ´reg kutyÀk. FelforgatjÀk ¢s sajÀt c¢ljaikra hasznÀljÀk a sejt sajÀt eszk´ztÀrÀt,
¢s ezt t´bbf¢lek¢ppen teszik: finoman, mint egy udvarias vend¢g, vagy destruktÁvan,
mint egy vandÀl banda. Azt, amit csinÀlnak, ¢s azt, hogy mikor ¢s mi¢rt csinÀljÀk, sajÀt
genetikai informÀciÂjuk hatÀrozza meg, ez a ragyogÂan lecsiszolt, ¢vmilliÂk szelekciÂja sorÀn l¢trej´tt evolÃciÂs term¢k. A vÁrusok ¢s a sejtek interakciÂja olyan pontossÀggal zajlik, amelyhez k¢pest legbonyolultabb modern eszk´zeink esetlen, kûkorszakbeli
szerszÀmoknak tünnek. K´zelebbrûl is meg fogjuk vizsgÀlni ezt az interakciÂt, de elûsz´r vess¡nk egy r´pke pillantÀst a t´rt¢nelemre.
VÁrusfogalmunk gy´keresen megvÀltozott az idûk folyamÀn. A m¢reg jelent¢sü latin vÁrus szÂt akkor kezdt¢k hasznÀlni, amikor m¢g nem tudtÀk, hogy ezek k¢miai m¢rgek- vagy ¢lû szervezetek-e. Elûsz´r àszürhetû vÁrusoknakÊ nevezt¢k ûket, mert betegs¢gkeltû k¢pess¢g¡k nem vÀltozott azutÀn sem, miutÀn igen aprÂ lyukÃ, a nagyobb,
mikroszkopikusan lÀthatÂ bakt¢riumokat felfogÂ szürûk´n Àtszürt¢k ûket. De amikor
felismert¢k, hogy a vÁrusok aktivitÀsa megnû, ha ¢rz¢keny gazdaÀllatokon, megterm¢kenyÁtett tyÃktojÀsokon, majd k¢sûbb sz´vetkultÃrÀn viszik Àt ûket, nyilvÀnvalÂvÀ
vÀlt, hogy biolÂgiai organizmusok. A vÁrus Àltal megfertûz´tt sejtek gyakran megbetegednek ¢s elhalnak. HalÀltusÀjuk mikroszkopikus tulajdonsÀgai a vÁrustÂl f¡ggûen
vÀltoznak. Az elektronmikroszkÂp feltalÀlÀsa utÀn a korÀbban lÀthatatlan vÁrusr¢szecsk¢k ´sszetett geometriai formÀjÃ ¢s szokatlanul sz¢p fizikai realitÀsokkÀ vÀltak. Az is
kider¡lt, hogy a vÁrusok sejtparazitÀk. Ellent¢tben a bakt¢riumokkal ¢s mÀs f¡ggetlen
mikroorganizmusokkal, szabad formÀjukban soha, csak mÀs sejteken bel¡l k¢pesek
reprodukÀlÂdni.
VÁrusfertûz¢sbûl felgyÂgyult betegektûl szÀrmazÂ sz¢rum gyakran volt k¢pes semlegesÁteni vagy megakadÀlyozni azt, hogy a megfelelû vagy hasonlÂ vÁrusok meg tudjÀk fertûzni egy sz´vetkultÃra sejtjeit. A vÁrusdiagnÂzisra ¢s egy vÁruscsalÀd k¡l´nb´zû
altÁpusainak azonosÁtÀsÀra szolgÀlÂ modern mÂdszereink egy r¢sze àsz¢rumsemlegesÁtûÊ vagy hasonlÂ reakciÂkon alapul, amelyekben valamilyen àzÀszlÂtÊ: egy festett molekulÀt vagy egy radioaktÁv izotÂpot kapcsolnak az antitesthez, ami lehetûv¢ teszi a
vÁrusfertûz´tt sejtekhez valÂ k´tûd¢s felderÁt¢s¢t.
Az a felfedez¢s, hogy a sz´vetkultÃrÀban a vÁrusreplikÀciÂt a sejtek mikroszkopikusan megfigyelhetû patologikus elvÀltozÀsa kÁs¢ri, lehetûv¢ tette, hogy v¢dûoltÀst fejlesszenek ki a gyermekb¢nulÀs ¢s jÂ n¢hÀny mÀs betegs¢g ellen. A sz´vetkultÃrÀs vÁrusteny¢szt¢s elvezetett korÀbban ismeretlen vÁrusok azonosÁtÀsÀhoz is a normÀlis emberi sz´vetekben, amelyeket korÀbban nem kapcsoltak ´ssze semmif¢le megbetege-
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d¢ssel. Az ´tvenes ¢vek k´zep¢n V íRUSOK KERESNEK EGY BETEGS°GET cÁmmel szimpÂziumot tartottak New Yorkban. A cÁm Luigi Pirandello H AT SZEREP KERES EGY SZERZýT cÁmü darabjÀra utal, ¢s egy t´rt¢nelmi t¢vk¢pzet ¢rdekes t¡kr´zûd¢se. A vÁrusokat
elûsz´r betegs¢gkeltû Àgensekk¢nt azonosÁtottÀk, de a k´vetkezû ¢vekben egyre valÂszerütlenebb¢ vÀlt az az elgondolÀs, hogy minden vÁrusnak meg kell legyen a maga
betegs¢ge. Mint minden ¢lûl¢ny, a vÁrusok is a fennmaradÀsra szelektÀlÂdtak, g¢njeik
leghat¢konyabb ÀtadÀsÀra sejtrûl sejtre, gazdaszervezetrûl gazdaszervezetre. Ha egy
vÁrus betegs¢get okoz egy gazdÀban, cs´kkenti sajÀt fennmaradÀsÀnak es¢lyeit. Sok
vÁrus alakÁtott ki olyan speciÀlis mechanizmusokat, amelyek lehetûv¢ teszik, hogy àlatensekÊ maradjanak az eg¢sz szervezet teljes ¢lettartama alatt, an¢lk¡l hogy bajt vagy
tÃl sok bajt okoznÀnak. A betegs¢gkeltû vÁrusok ritka kiv¢telek a vÁrusok k´z´tt. Olyanok, mint a veszett kutyÀk vagy a f¡rdûzûket megtÀmadÂ ûrj´ngû cÀpÀk.
A HIV a lentivÁrusokk¢nt ismert vÁruscsalÀdba tartozik, amely a retrovÁrusok nagyobb csoportjÀnak alosztÀlya. K¢t vilÀgosan definiÀlt emberi lentivÁrus van, a HIV ä1
¢s a HIV ä2. MÀs ezekkel k´zeli rokon vÁrusoknak majmok a term¢szetes gazdaszervezeteik. A HIV ä1 ¢s a HIVä2 k´z´tt nagyobb a k¡l´nbs¢g, mint az egyik majomvÁrus
¢s a HIV ä2 k´z´tt. Az effajta vÁruscsalÀdok nagyon gyakoriak, k´z´s tulajdonsÀgaikat
àmegûrz´tteknekÊ nevezik. A HIV csalÀd jellegzetes tulajdonsÀga, hogy k¢pes megfertûzni az àimmunolÂgiai zenekarÊ egyik legfontosabb tagjÀt, a HTL-t, amelyet gyakran neveznek Tä4 sejtnek. A Tä4 sejteknek van egy jellegzetes membrÀn´sszetevûj¡k,
egy CD4 nevü feh¢rje. A HIV ä1, a HIVä2 ¢s a megfelelû majomvÁrusok a fertûz¢si
folyamat elsû l¢p¢sek¢nt a CD4 molekulÀval valÂ k´lcs´nhatÀst àvÀlasztjÀkÊ. A CD4 a
HIV sejtreceptora. A receptorhoz kapcsolÂdÂ vÁrusr¢szecske behatol a sejtbe, ¢s megkezdi benne ¢letciklusÀt.
Az AIDS legjellegzetesebb vonÀsa a HTL-sejtek teljes ´sszeomlÀsa. A HIV-hez hasonlÂ majomvÁrusok k´zt vannak olyan vÀltozatok, amelyek szint¢n a Tä4 sejtekre hatnak, de nem okoznak semmif¢le AIDS-hez hasonlÂ betegs¢get. Az emberi HIV vÁrus
sem vÀlt ki semmilyen komoly betegs¢get csimpÀnzoknÀl, jÂllehet e k´zeli rokon evolÃciÂs unokatestv¢r¡nk megfertûz¢se pontosan ugyanÃgy zajlik, mint az emberek¢.
Enn¢lfogva a vÁrus behatolÀsa a HTL-sejtekbe sz¡ks¢ges, de nem el¢gs¢ges felt¢tele
az AIDS kifejlûd¢s¢nek.
Nem tudjuk, hogy a k¢t betegs¢gkeltû vÀltozat, a HIV ä1 ¢s a HIV ä2 l¢tezett-e jelenlegi formÀjÀban a vilÀgm¢retü jÀrvÀny kit´r¢se elûtt, vagy Ãjabban fejlûdtek ki Àrtalmatlan elûd´kbûl mutÀciÂ r¢v¢n. A HIVä1 ¢s a HIV ä2 genetikai anyagÀnak csak
negyven szÀzal¢ka azonos, ¢s nem valÂszÁnü, hogy k¢t ennyire elt¢rû vÀltozat egyidejüleg vÀlt volna Àrtalmatlan vÁrusbÂl betegs¢gkeltûv¢. Az is valÂszÁnütlen, hogy mindk¢t vÀltozat egyszerre àugrottÊ volna Àt majmokrÂl emberekre, bÀr ez a lehetûs¢g a
HIV ä2, a majmok¢hoz k´zelebb ÀllÂ vÁrus eset¢ben elk¢pzelhetû. ValÂszÁnübb, hogy
a HIV ä1, a HIVä2 ¢s mÀs, jelenleg m¢g azonosÁtatlan HIV-vÀltozatok jÂval a mi korunk elûtt alakultak ki, neh¢z k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢lû, elszigetelt embercsoportok
hordoztÀk ûket, amelyekben az ¢hez¢s, a szeg¢nys¢g, az ¢lûsk´dûk, a hÀborÃk ¢s mÀs
tÀrsadalmi rendelleness¢gek k´vetkezt¢ben nagy volt a halÀlozÀsi arÀny. Ezeknek a
kultÃrÀknak a r´vid Àtlag¢letkor az egyik adottsÀguk, ¢s fejletlen ellÀtÀsi rendszereik
alkalmatlanok a halÀlokok szakszerübb meghatÀrozÀsÀra. Ezeken a tÀrsadalmakon
k´nnyed¢n v¢gigs´p´rhetnek korÀbban ismeretlen betegs¢gek an¢lk¡l, hogy ¢szrevenn¢k ûket.

482 ã Georg Klein: AIDS

A legnagyobb szerencse ä amennyiben egyÀltalÀn àszerencs¢rûlÊ besz¢lhet¡nk az
AIDS-katasztrÂfÀval kapcsolatban ä a vÁrus rendkÁv¡l korlÀtozott terjed¢si k¢pess¢ge.
Mint tudjuk, testnedveken, mindenekelûtt v¢ren ¢s ondÂn kereszt¡l terjed. Ha terjedne vÁzen, levegûn, ¢lelmiszereken vagy mindennapi ¢rintkez¢seken kereszt¡l ä
ahogy sok mÀs vÁrus ä, akkor sokkal nagyobb m¢retü globÀlis katasztrÂfa tanÃi lenn¢nk.
JÂval a HIV elûtt sok mÀs retrovÁrust ismertek fel. Csirk¢kben, macskÀkban, egerekben, majmokban, szarvasmarhÀkban, birkÀkban, lovakban ¢s ä jÂval ritkÀbban ä
emberekben talÀltÀk ûket. A legt´bbj¡k t´k¢letesen Àrtalmatlan, n¢hÀny azonban
okozhat leuk¢miÀt vagy emlûrÀkot, amennyiben olyan genetikailag sebezhetû gazdaÀllatot fertûz meg, amelynek a sejtjeiben k¢pes replikÀlÂdni. Az ilyen Àllatok sokszor
ritka genetikai vÀltozatok, amelyeket a kutatÂ vizsgÀlati c¢lokbÂl vÀlaszt ki. A term¢szetben azonban a legt´bb Àllat genetikailag ellenÀllÂ, ¢s m¢g ezeket a vÁrusokat is k¢pes kordÀban tartani immunrendszere segÁts¢g¢vel.
De mi¢rt roppantja ´ssze a HIV az immunrendszert? Mi a l¢nyeges k¡l´nbs¢g a
HIV ¢s jÂindulatÃbb rokonai k´z´tt? Csak az immunkÀrosodÀs m¢rt¢k¢rûl van szÂ?
Tudjuk, hogy n¢hÀny eg¢rleuk¢mia-vÁrus gÀtlÀs alÀ helyezheti bizonyos m¢rt¢kig az
immunrendszert, m¢g ha nem tud is olyan t´k¢letes ´sszeomlÀst elûid¢zni, mint a
HIV ä1 az AIDS-ben. A macska- (feline-) leuk¢mia-vÁrusnak (FELV ) azonban vannak
olyan hatÀsai, amelyek klinikai megnyilvÀnulÀsai hasonlÁtanak az AIDS-re. A FELV a
k´z´ns¢ges fertûzû betegs¢gekhez hasonlÂan terjed a macskÀk k´z´tt, de mÁg annak
valÂszÁnüs¢ge, hogy egy vÁrusfertûz´tt Àllat leuk¢miÀs lesz, csak ´t-tÁz szÀzal¢k, a fertûz´tt macskÀk n¢melyike fertûzû peritonitisnek nevezett hashÀrtyagyulladÀsban
pusztul el. Ez akkor fordul elû, ha a vÁrus olyan nagy m¢rt¢kben kÀrosÁtja az immunrendszert, hogy a normÀlis b¢lbakt¢riumok Àtt´rik a nyirokrendszer v¢dûgÀtjÀt, ¢s
ÀltalÀnos szepszist okoznak. Nem volt tehÀt v¢letlen, hogy a macskaleuk¢mia kutatÂi
az elsûk k´z´tt voltak, akik azt gyanÁtottÀk, hogy az AIDS-vÁrus a retrovÁruscsalÀd tagja. Az sem v¢letlen, hogy a HIV-et elsûk¢nt izolÀlÂ k¢t tudÂs, a pÀrizsi Luc Montagnier
¢s az egyes¡lt Àllamokbeli Robert Gallo korÀbban mÀs retrovÁrusokkal foglalkozott.
Gallo izolÀlta egyebek k´zt a HTLä1-et, az egyetlen ismert emberileuk¢mia-vÁrust,
amely egy ritka, felnûttkori ä leginkÀbb D¢l-JapÀnban ¢s a Karib-t¢rs¢gben elûfordulÂ
ä T-sejt-leuk¢miÀt id¢z elû. A retrovÁrus-kutatÀs korÀbbi eredm¢nyei n¢lk¡l bizonyÀra
semmit sem tudnÀnk m¢g az AIDS eredet¢rûl ¢s term¢szet¢rûl.
A HIV molekulÀris strat¢giÀja ¢s a terÀpia lehets¢ges c¢lpontjai
Az a bÀmulatos t¢ny, hogy ilyen sokat tudunk a retrovÁruscsalÀdrÂl, szerencs¢s v¢letlenek sorozatÀnak k´sz´nhetû. Ezzel kapcsolatban a k´vetkezû, lÀtszÂlag ´sszef¡gg¢stelen t¢nyezûk fontosak.
1969-ben egy amerikai eljutott a Holdra. Az ApollÂ program c¢lja ´nmagÀban ¢rtelmetlen volt, ¢s leginkÀbb a miatt a komoly politikai nyomÀs miatt kezdtek bele,
amely a nemzeti presztÁzs megûrz¢s¢re irÀnyult a SzovjetuniÂval vÁvott hideghÀborÃban. De a programnak volt egy igen jelentûs mell¢kterm¢ke: a szÀmÁtÀstechnika erûteljes fejlûd¢se. Nixon eln´k valami m¢g jelentûsebbet akart csinÀlni, amikor beterjesztette a àRÀk-t´rv¢nytÊ, ami kiemelt tÀmogatÀst biztosÁtott a rÀkkutatÀs szÀmÀra.
Az idû tÀjt sokan hitt¢k azt, hogy a legt´bb emberi rÀkot vÁrusok okozzÀk. A hatalmas
beruhÀzÀs nem vezetett a kÁvÀnt eredm¢nyhez, mert a legfontosabb emberi daganatokat nem vÁrusok okozzÀk. çm a Nixon-program felgyorsÁtotta a modern molekulÀris
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biolÂgia fejlûd¢s¢t, ¢s nagyban elûmozdÁtotta azt a fajta retrovÁrus-kutatÀst, amely oly
fontossÀ vÀlt, amikor egy ¢vtizeddel k¢sûbb kit´rt a globÀlis AIDS-jÀrvÀny.
Az eredetileg RNS tumorvÁrusoknak nevezett retrovÁrusok ki-be jÀrnak a sejt kromoszÂmÀiba. Genetikai informÀciÂjuk a DNS formÀjÀba van beÁrva mindaddig, amÁg
ebben a àprovirÀlisÊ formÀban integrÀlÂdnak a kromoszÂmÀba. A k´vetkezû fÀzisban,
amikor beindul a vÁrus replikÀciÂja, ¢s Àtmegy egy Ãj sejtbe, ÀtalakÁtja vagy àÀtÁrjaÊ
DNS-¢t RNS-s¢. A vÁrus RNS azt az utasÁtÀst adja a sejt feh¢rjeszintetizÀlÂ mechanizmusÀnak, hogy a sejtfeh¢rj¢k mellett vagy azok helyett a vÁrus ¢pÁtûelemeit, vÁrusfeh¢rj¢ket szintetizÀljon. Az Ãjonnan keletkezett vÁrusfeh¢rj¢k burokk¢nt k´r¡lveszik a
vÁrus RNS-t, ¢s vÁrusr¢szecsk¢kk¢ Àllnak ´ssze, majd elhagyjÀk a sejtet. EzutÀn Ãj c¢lsejteket kell talÀlniuk, amelyek meg tudjÀk k´tni a vÁrust, ¢s lehetûv¢ teszik replikÀciÂjÀt vagy azt, hogy latens formÀban folytassa l¢t¢t. A vÁrusr¢szecsk¢ket csak olyan
sejtek tudjÀk megk´tni, amelyek sejtfelszÁne tartalmazza azt az ´sszetevût, amely a sejt
sajÀtos àantennÀjak¢ntÊ mük´dik a vÁrus àv¢tel¢reÊ. A HIV a HTL-sejtek felszÁn¢n
l¢vû CD4 molekulÀval alkot k´t¢st. MÀs retrovÁrusok mÀs receptormolekulÀkat ¢s mÀs
sejteket vÀlasztanak. Ez a vÀlasztÀs az egyike annak a sok t¢nyezûnek, amelyek meghatÀrozzÀk, hogy egy adott retrovÁrus milyen sejteket tud megfertûzni. Amikor a vÁrus
beker¡l Ãj gazdasejtj¢be, genetikai informÀciÂja Ãjra ÀtÁrÂdik RNS-rûl DNS-re, majd
a DNS (provirÀlis) mÀsolat elhelyezkedik a sejt g¢njei k´z´tt. Az RNS ¢s DNS formÀjÃ
genetikai informÀciÂ k´z´tti ingÀzÀs a retrovÁrusok megk¡l´nb´ztetû jegye.
A HIV k¡l´nleges retrovÁrus. A t´bbi retrovÁrushoz hasonlÂan hÀrom fû g¢nje van,
de figyelemre m¢ltÂ gyüjtem¢nnyel rendelkezik jelent¢ktelenebb g¢nekbûl is, amelyeket r¢szletesebben meg fogunk vizsgÀlni. Az egyik gagnek nevezett fû g¢n a belsû
vÁrusfeh¢rje, az Ãgynevezett kapszidfeh¢rje l¢trehozÀsÀ¢rt felelûs, amely a vÁrusr¢szecske alapstruktÃrÀjÀt adja, ¢s megv¢di a vÁrus RNS-t a degenerÀlÂdÀstÂl. Az env, a
mÀsik fû g¢n, a vÁrusburkolat terv¢t hordozza. Ha a kapszidfeh¢rj¢t a belsû sz´veteinket v¢dû bûrh´z hasonlÁtjuk, akkor a burkolat ruhÀzatunkhoz vagy m¢g inkÀbb egy
meleg kabÀthoz hasonlÁthatÂ, amely a metszû sz¢ltûl v¢d benn¡nket. Ez Âvja meg a
vÁrusr¢szecsk¢t attÂl, hogy megs¢r¡lj´n a kering¢sben ¢s a k¡l´nb´zû testnedvekben.
A burkolat feh¢rj¢i felelûsek az¢rt is, hogy a vÁrus a megfelelû c¢lsejthez k´tûdj¢k,
ahogy fentebb elmondtuk. A HIV eset¢ben az env feh¢rj¢je Ãgy illik a HTL-sejt CD4
molekulÀjÀhoz, mint kulcs a zÀrba.
A harmadik fû g¢n, a pol, egy olyan enzimet hoz l¢tre, amelyrûl a retrovÁruscsalÀd
a nev¢t kapta. Csak retrovÁrusokban talÀlhatÂ, ¢s a vÁrus ¢letciklusÀnak n¢lk¡l´zhetetlen kell¢ke. Ez Árja Àt az RNS-t DNS-s¢, azaz àfordÁtottÊ irÀnyba, amit az¢rt neveznek
fordÁtottnak, mert a szokvÀnyos sejtenzimek ¢s a t´bbi vÁrusenzim a mÀsik irÀnyba
v¢gzi az ÀtÁrÀst: DNS-rûl RNS-re. Ez¢rt àreverz transzkriptÀzÊ a neve, ¢s ez az alapja
a àretrovÁrusÊ elnevez¢snek.
MiutÀn l¢trej´n a k´t¢s a vÁrus ¢s a c¢lsejt CD4 receptora k´z´tt, a vÁrusburkolat
fuzionÀl a sejthÀrtyÀval. Ez nem okoz probl¢mÀt, mert a vÁrusburkolat biok¢miai
´sszet¢tele nagyon hasonlÁt a sejthÀrtyÀ¢ra. A vÁrus RNS ezutÀn beker¡l a sejt belsej¢be, ahol Ãgy hullik ki belûle a vÁrusr¢szecske, mint a sz¢tvÀgott gy¡m´lcsbûl a mag.
A vÁrus a sejt feh¢rjegÀtlÂ enzimjeit hasznÀlja fel, hogy felszabadÁtsa az RNS-t a kapszidfeh¢rj¢kbûl, de a felszabadÁtott RNS nem marad sokÀig szabad. A reverz transzkriptÀz, amely a vÁrus r¢szek¢nt ker¡lt a sejtbe, azonnal elkezdi ÀtÁrni az RNS-t DNSs¢. A provirÀlis DNS Ãjonnan l¢trej´tt mÀsolata ezutÀn integrÀlÂdik a sejtg¢nek k´z¢.
A t´bbi vÁrusfajtÀval szemben a retrovÁrus DNS-e nem veszi Àt a sejt feh¢rjeszint¢zi-
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s¢nek irÀnyÁtÀsÀt, Ágy zavartalanul megy tovÀbb a sejtfejlûd¢s ¢s a sejtosztÂdÀs folyamata. A vÁrus DNS jelenl¢te nem zavarja a sejt ¢let¢t. Egy¡tt replikÀlÂdik a sejt DNS-sel
a k´vetkezû sejtosztÂdÀsig, ¢s minden szempontbÂl Ãgy viselkedik, mint a szokÀsos
sejtg¢nek. De speciÀlis provirÀlis stÀtusÀt is megûrzi. AktivÀlhatÂ, hogy DNS-be kÂdolt
utasÁtÀsait Ãjra RNS-s¢ Árja Àt, ami Àltal Ãjabb vÁrusfeh¢rj¢k k¢pzûdhetnek ¢s egyes¡lhetnek Ãj vÁrusr¢szecsk¢kk¢, ahogy mÀr emlÁtettem. Amikor a sejt el´regszik, vagy
m¢reg ker¡l bele, a vÁrus viselkedhet Ãgy, mint egy s¢r¡lt rep¡lûbûl katapultÀlÂ pilÂta.
A nyiroksejtekben a vÁrust akÀr a sejt normÀlis, mÀs vÁrus- vagy bakt¢riumfertûz¢sekre
adott reakciÂja is aktivÀlhatja. Ez k¡l´n´sen l¢nyeges a m¢g eg¢szs¢ges HIV-fertûz´ttek eset¢ben. A v¢letlen fertûz¢sek aktivÀlhatjÀk HIV-j¡ket, aminek eredm¢nye a vÁrustermel¢s ¢s az Ãj, HIV-fertûz´tt sejtek szÀmÀnak n´veked¢se. Azt, hogy mi¢rt nem
szÀmÁthatunk olyan gyÂgyszerek kifejleszt¢s¢re, amelyek teljesen kik¡sz´b´lik a vÁrust
egy fertûz´tt szem¢lybûl, a HIV integrÀlÂdÀsa magyarÀzza a gazdasejt g¢njei k´z¢. De
nem ez a legnagyobb probl¢ma. °let¡nk sorÀn sok mÀs vÁrusnak, k´zt¡k sajÀt endog¢n retrovÁrusainknak is szÀllÀst adunk b¢k¢s vagy àlatensÊ formÀjukban, an¢lk¡l
hogy ebbûl bÀrmi baj szÀrmazna. Ha meg tudnÀnk akadÀlyozni az immunrendszer
´sszeomlÀsÀt, akkor a HIV-fertûz¢s nem jelentene komoly probl¢mÀt.
A legÃjabb gyÂgyszerfejleszt¢si programoknak az a c¢ljuk, hogy az Ãjonnan megfertûz´tt sejtek elszaporodÀsÀnak cs´kkent¢s¢vel akadÀlyozzÀk a vÁrus expanziÂjÀt a
fertûz´tt szervezetben, ¢s ezzel hÀtrÀltassÀk a klinikai AIDS kialakulÀsÀt. Ha elegendû
mennyis¢gü hat¢kony gyÂgyszer Àllna rendelkez¢s¡nkre az AIDS ellen, akkor a fertûz´tt szem¢lyek normÀlis ¢letet ¢lhetn¢nek an¢lk¡l, hogy valaha is kifejlûdne a betegs¢g, bÀr valÂszÁnüleg eg¢sz ¢let¡kben gyÂgyszert kellene szedni¡k.
Hogy lehet hat¢kony gyÂgyszereket kifejleszteni? Amikor a kongresszust tartottÀk,
csak egy kifejezetten hasznos gyÂgyszer volt, az AZT. Ez a terÀpiÀs prÂbÀlkozÀsok k¢zenfekvû fû c¢lpontjÀnak, a reverz transzkriptÀznak a mük´d¢s¢t zavarja meg. A reverz transzkriptÀz ¢s mük´d¢si mechanizmusa jÂl ismert azokbÂl a kÁs¢rletekbûl, amelyeket mÀs retrovÁrusokkal v¢geztek, elsûsorban az egerek ¢s csirk¢k leuk¢miÀjÀt, valamint az egerek emlûrÀkjÀt elûid¢zû retrovÁrusokkal. A normÀlis sejtekben nincs reverz transzkriptÀz, az AZT tehÀt k¢pes nagyon specifikusan leÀllÁtani a vÁrusreplikÀciÂt. Ha teljes eg¢sz¢ben ¢s tartÂsan ki lehetne kapcsolni a reverz transzkriptÀzt, ez
megakadÀlyoznÀ, hogy a vÁrus Ãj sejtekbe jusson. De egy tüzv¢szt nem lehet egy v´d´r
vÁzzel eloltani. Egyetlen gyÂgyszer nem el¢g ahhoz, hogy ¢vekig, sût ¢vtizedekig sakkban tartson egy vÁrust. Folyamatosan nem lehet magas AZT-szintet fenntartani a v¢rben ¢s mÀs sz´vetekben a szervek kÀrosÁtÀsa n¢lk¡l, emellett a gyÂgyszer nem okvetlen¡l ¢ri el az ´sszes fertûz´tt sejtet. Az AZT e komoly korlÀtok ellen¢re is k¢pes akadÀlyozni a vÁrusreplikÀciÂt. Nem gyÂgyÁtja meg a beteget, de meghosszabbÁtja ¢let¢t.
Most hat¢konyabb ¢s hosszabb hatÀsÃ gyÂgyszereket kell kifejleszteni a reverz transzkriptÀz ¢s/vagy mÀs vÁrusterm¢kek ellen. A vÁrus jelent¢ktelenebb g¢njei szint¢n lehets¢ges terÀpiÀs c¢lpontok. N¢zz¡nk n¢hÀnyat e g¢nek k´z¡l.
A HIV igen bonyolult vÁrus. Persze minden vÁrus bonyolult. Ha az ember elkezdi
alaposabban tanulmÀnyozni strat¢giÀjukat, hajlamos azt mondani, hogy m¢g egy viszonylag egyszerü vÁrus is jÂval bonyolultabb, mint a legokosabb virolÂgus. A legfejlettebb strat¢giÀkat azoknÀl a vÁrusoknÀl talÀljuk, amelyek hosszÃ ideig ¢s nagy ter¡leten latensek tudnak maradni, majd ha a vÁrus fennmaradÀsa Ãgy kÁvÀnja, àbeindÁtjÀkÊ a vÁrustermel¢st. Ahogyan mÀr mondtam, a HIV nyilvÀnvalÂan ebbe a vÁrusosztÀlyba tartozik.
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A legutÂbbi idûkig azt gondoltÀk, hogy a viszonylag kis m¢retü retrovÁrusokban
nincs t´bb hely, mint amennyin a mÀr emlÁtett hÀrom fû g¢n, a gag, a pol ¢s az env
elf¢r. Ha valaki ugyanÃgy elolvasnÀ a lineÀris vÁrus RNS kÂd ma ismert teljes sz´veg¢t,
ahogy cikkem sz´veg¢t olvassa, kitünne, hogy nincs t´bb hely, kiv¢ve n¢hÀny szabÀlyozÂ àkapcsolÂÊ ter¡letet a molekula k¢t v¢g¢n. De kimutattÀk, hogy a HIV ä n¢hÀny
ugyanilyen m¢retü retrovÁrussal egy¡tt ä t´bbf¢lek¢ppen k¢pes kifejezni genetikai
sz´veg¢nek kÂdjÀt. így aztÀn egyetlen r´vid RNS molekula sokkal t´bb informÀciÂt
hordoz, mint amennyit elsû rÀn¢z¢sre ¢szrevesz¡nk.
A vÁrusnak k¢t mÂdszere van arra, hogy genetikai sz´veg¢nek bizonyos r¢szeit k¢tszer, sût akÀr t´bbsz´r is felhasznÀlja. Az egyik arra a betürejtv¢nyre hasonlÁt, amely
minden kultÃrÀban megtalÀlhatÂ, amelyiknek fonetikus Àb¢c¢je van. Ha egy bizonyos
betüvel kezdj¡k ¢s meghatÀrozott mÂdon csoportosÁtjuk a t´bbi betüt, egy bizonyos
szÂsorhoz jutunk. Ha mÀsik betüt vÀlasztunk kiindulÂpontnak, ¢s mÀsk¢nt csoportosÁtjuk a t´bbit, akkor egy eg¢szen mÀs szÂsor vagy szÂ lesz az eredm¢ny.
A genetikai Àb¢c¢ alapja egy hÀrombetüs kÂd. A DNS ¢s az RNS alapbetüi betühÀrmasokbÂl Àllnak, ¢s minden hÀrombetüs kÂd a feh¢rje-¢pÁtûelemek: a huszonk¢t
aminosav valamelyike vagy egy indulj!, illetve Àllj! szignÀl helyett Àll. így az az enzimmechanizmus, amely konkr¢t feh¢rjeproduktummÀ alakÁtja a genetikai kÂdnyelvet,
hÀrom k¡l´nb´zû olvasatot hasznÀlhat attÂl f¡ggûen, hogy hol van az indulj! szignÀl.
Vagyis egy A B C D E F G H I... elemekbûl ÀllÂ szekvenciÀbÂl teljesen mÀs ¡zenetek
k´vetkeznek, ha az olvasÀst A-nÀl, B-n¢l vagy C-n¢l kezdj¡k ¢s hÀrmasÀval csoportosÁtjuk a betüket. Ha a D-t vÀlasztjuk kezdûbetünek, ugyanahhoz az ¡zenethez jutunk,
mint ha az A-t vÀlasztanÀnk.
A sejteknek hatalmas f´l´sleg¡k van DNS-bûl, jÂval nagyobb, mint amennyire az
´sszes g¢nhez sz¡ks¢g volna. A sejt DNS jÂ r¢sze hullad¢k, ¢s nem kÂdja semminek.
Mivel a sejtek nincsenek t¢rszük¢ben, megengedhetik maguknak, hogy a hÀrom olvasatlehetûs¢g k´z¡l csak egyet hasznÀljanak g¢njeik dekÂdolÀsÀra. Ha az olvasÀs az
A betün¢l kezdûdik, mint a fenti p¢ldÀban, akkor olyan szavakhoz jutunk, amelyek
funkcionÀlis feh¢rje àmondattÀÊ kapcsolÂdnak ´ssze. Ha a B-t vagy a C-t vÀlasztjuk
kiindulÂpontnak, ¢rtelmetlen zagyval¢khoz jutunk, olyasmihez, amit egy g¢pelni
nem tudÂ gyerek ÀllÁt elû egy ÁrÂg¢pen ´sszevissza ¡t´getve a billentyüket.
A vÁrus DNS vagy RNS felhasznÀlÀsÀnak gazdasÀgosabbnak kell lennie, mint a sejt
DNS felhasznÀlÀsÀnak, mert az ¡zenet hosszÀt korlÀtozza, hogy mennyit kell bepr¢selni a kis vÁrusr¢szecsk¢be. A vÁrusevolÃciÂ bizonyos esetekben kiv¢dte ezt a korlÀtozÀst azzal, hogy a genetikai sz´veg k¢t, sût n¢ha mindhÀrom olvasatban ¢rtelmes. A
k¡l´nb´zû ¡zenetek k¡l´nb´zû feh¢rj¢ket kÂdolnak. Olyan ez, mintha egy mondatnak angolul is meg szanszkritul is volna ¢rtelme, ha a betüket mÀsk¢nt csoportosÁtjuk.
A k¢t sz´vegnek elt¢rne a jelent¢se, de ugyanabban a kontextusban mindkettû jelent¢ssel bÁrna.
Az olvasatban t´rt¢nû eltolÀson kÁv¡l a HIV ¢s sok mÀs vÁrus is gyakran hasznÀl egy
mÀsik, rugalmasabb mechanizmust, hogy genetikai sz´vegeiket t´bbf¢lek¢ppen kiaknÀzzÀk. Ezt àalternatÁv illeszt¢snekÊ nevezik. A DNS ¡zenetet k¡ld a sejt feh¢rjeszintetizÀlÂ ¡zemnek à¡zenetk´zvetÁtûnekÊ nevezett RNS molekulÀk formÀjÀban. Amikor
ezek a molekulÀk elhagyjÀk a sejtmagot, az àilleszt¢snekÊ nevezett müvelet modifikÀlja
ûket. Ez nem ugyanaz, mint a g¢nilleszt¢s, mely a g¢ntechnolÂgia leÁrÀsa kapcsÀn
gyakran elûfordul a m¢diÀban is. Ez egy normÀlis folyamatra vonatkozik, mely minden sejtben folyamatosan lejÀtszÂdik. K¢pzelj¡nk el egy papÁrcsÁkra Árt sz´vegr¢szle-
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tet. Vegy¡nk egy ollÂt, vÀgjuk fel a sz´veget, dobjuk el egyes r¢szeit, majd illessz¡k
´ssze a fennmaradÂ darabokat, hogy azok Ãj ¢rtelmü Ãj szavakat adjanak ki. Ha ¡gyesek vagyunk, ¢s megfelelû sz´veget vÀlasztottunk, az eredeti szavakat t´bb k¡l´nf¢le
mÂdon is f´lvagdoshatjuk, ¢s k¡l´nf¢le ¢rtelmü Ãj szavakhoz jutunk. Ez az, amit mÀs
vÁrusok ¢s a HIV is csinÀlnak.
A molekulÀris biolÂgia fejlûd¢se messzire vezetett az àegy g¢n, egy feh¢rjeÊ koncepciÂtÂl, amely a molekulÀris genetika gyerekkorÀban alakult ki. Most, hogy mÀr
tudjuk, hogy ugyanazt az RNS/DNS sz´veget t´bbf¢lek¢ppen is lehet leolvasni/processzÀlni, a àg¢nÊ szÂt annak a DNS-sornak a jel´l¢s¢re hasznÀljuk, amely egy adott
feh¢rj¢t kÂdol. Szorosabb ¢rtelemben a szÂ egy nukleinsavsort jelent, amely egy bizonyos feh¢rj¢t kÂdol, miutÀn az illetû feh¢rje helyes olvasatÀban olvastatott le, ¢s
megfelelû illeszt¢st nyert. TehÀt modern g¢nkoncepciÂnk Ágy megfelel az ¡zenetk´zvetÁtû RNS v¢gsû processzÀlt formÀjÀnak/alakjÀnak vagy m¢g inkÀbb annak DNS-kÂpiÀjÀnak.
A HIV-nek n¢gy ismert kisebb g¢nje van, melyek megfelelnek a processzÀlt genetikai informÀciÂ e meghatÀrozÀsÀnak. Lehets¢ges, hogy m¢g t´bb hasonlÂ g¢n l¢tezik,
de eddig ezeket nem azonosÁtottÀk. Nagyon keveset tudunk funkciÂikrÂl a fertûz´tt
organizmusban, de a laboratÂriumi kutatÀsok kimutattÀk, hogy ezek a àminig¢nekÊ
talÀn fontos szerepet jÀtszanak a fûbb vÁrusg¢nek kifejezûd¢s¢nek regulÀciÂjÀban. A
tat nevü legjobban ismert kisebb g¢n k¢pes az Ãj vÁrustermel¢s elindÁtÀsÀra. A reverz
transzkriptÀzhoz hasonlÂan a tat valÂszÁnüleg alkalmas c¢lpontja az antivÁrus-gyÂgyszereknek. Egy mÀsik kisebb g¢n hatÀsa ¢pp az ellenkezû: a legt´bb vÁrusg¢n mük´d¢s¢t gÀtolja.
A kisebb g¢nek valÂszÁnüleg kulcsszerepet t´ltenek be abban a d´nt¢sben, hogy latens maradjon-e a vÁrus vagy szaporodjon-e, tehÀt az adott sejten bel¡l Ãj vÁrusr¢szecsk¢k keletkezzenek-e. Felt¢telezz¡k, hogy a g¢nek mÀs-mÀs sejttÁpusokban mÀs-mÀs
alakot ´ltenek. Bizonnyal felt¢telezhetj¡k, hogy a HIV, mint a t´bbi latens vÁrusok, a
normÀlis cellulÀris g¢nszabÀlyozÂ jelz¢seket hasznÀlja sajÀt g¢njei kifejez¢s¢nek szabÀlyozÀsÀhoz.
A k¡l´nf¢le sejttÁpusok, Ãgymint a limfocitÀk, mÀjsejtek, izomsejtek, makrofÀgok
¢s idegsejtek a teljes genetikai anyag k¡l´nf¢le r¢szeit hasznÀljÀk/hasznosÁtjÀk, azaz
egy hÀznak k¡l´nf¢le ablakait nyitjÀk ki. A sejtek àbekapcsolnakÊ egy kivÀlasztott g¢ncsoportot specializÀlt feh¢rjemolekulÀi segÁts¢g¢vel, amelyek a DNS specifikus jelzûter¡leteit szorosan k´tik a c¢lg¢nekhez. Minden regulÀciÂs feh¢rje mÀs sorozatokat
ismer fel a DNS-lÀncon. Azok a vÁrusok, amelyek kifejlesztett¢k a àlÀthatatlannakÊ maradÀs k¢pess¢g¢t egy bizonyos sejttÁpusban, tehÀt az immunrendszer nem veszi ûket
¢szre, hasznosÁthatjÀk ugyanezen regulÀciÂs feh¢rj¢ket, hogy beindÁtsÀk vagy ¢ppen
kikapcsoljÀk egyik-mÀsik sajÀt g¢nj¡ket. A vÁrusnak nem kellett molekulÀris biolÂgiÀt
tanulnia ahhoz, hogy pontosan tudja hasznÀlni a sejt szabÀlyozÂ feh¢rj¢it sajÀt c¢ljaira.
A vÁrus inkÀbb azokban a sejtekben marad fenn, amelyekben t´rt¢netesen jelen vannak a szabÀlyozÂ feh¢rj¢k, amelyek vÁrus nukleinsavsorokhoz k´tûdnek, s ezÀltal kapcsolnak be vagy ki bizonyos vÁrusg¢neket. Egyes esetekben ez a k´t¢s segÁt a vÁrusnak,
hogy tÀvol tartsa a befogadÂ immunvÀlaszÀt, vagy segÁt kedvezû idûben ¢s helyen szaporodni. A vÁrus adaptÀciÂja az Ãjfajta befogadÂsejthez vagy fajtÀhoz ÀltalÀban egy
nyers, k´r¡lbel¡li adaptÀciÂval kezdûdik, melyet tovÀbbi mutÀciÂk k´vetnek, amelyek
elûsegÁtik a vÁrusnak azon k¢pess¢g¢t, hogy latens formÀban l¢tezz¢k vagy hogy genÂmjÀt Ãj befogadÂkba terjessze.
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Most, hogy e forgatÂk´nyvf¢l¢t bemutattam, el kell mondanom, hogy igen keveset
tudunk a k¡l´nb´zû sejttÁpusokban t´rt¢nû HIV-szabÀlyozÀsrÂl. A kutatÀs azokra a
legismertebb ter¡letekre koncentrÀl, amelyek aff¢le gyüjtûi a HIV-nek, a limfocitÀkra,
nekrofÀgokra ¢s az idegrendszer sejtjeire. Nagyon fontos, hogy felt¢rk¢pezz¡k a vÁrusfunkciÂkat mindezekben a sejtekben, de ugyanÁgy a tovÀbbi, m¢g azonosÁtatlan
sejttÁpusokban, ahol a vÁrus esetleg kitart.
Mi¢rt olyan fontos ennyire r¢szletesen tisztÀzni a vÁrusstrat¢giÀt? Nem arra kellene-e inkÀbb fordÁtanunk minden energiÀnkat, hogy elûsz´r v¢dûoltÀst fejlessz¡nk ki
a fertûz¢s megelûz¢s¢re? Nem feledkezhetn¢nk-e meg akkor errûl a sz´rnyü teremtm¢nyrûl, ahogy a bubÂpestist ¢s a himlût puszta papÁrtigrisekk¢, a k´nyvtÀrak legporosabb polcain heverû t´rt¢nelmi k´v¡letekk¢ vÀltoztattuk?
Nem, nem tudjuk a dolgot ilyen k´nnyen megÃszni. A HIV tÃl jÂl fel van fegyverezve immunreakciÂinkkal szemben. Olyan, mint egy miniatür tengeralattjÀrÂ, amely
¢szrev¢tlen¡l be tud hatolni az ellens¢g fels¢gter¡let¢re. Meglapul a vÁz fenek¢n, Àtt´ri
a tengeralattjÀrÂ-v¢dûhÀlÂt, b¢kaembereket k¡ld a partra, s nevets¢gess¢ teszi a megszÀllt orszÀgot ¢s legyûzhetetlennek hitt flottÀjÀt. A vÁrus nem t´rûdik az ellene mozgÂsÁtott immunreakciÂkkal, amennyiben azok nem ¢rintik biztonsÀgos mened¢k¢t. A
sejtmagban rejtûzik, a kromoszÂmÀkban alussza ÀlmÀt, a sejt sajÀt g¢njei k´z¢ ¢kelûdve. Itt jÂval tovÀbb fenn tud maradni, mint a tengeralattjÀrÂ. Egy olyan vÁrushoz k¢pest, mint a HIV, a legmodernebb tengeralattjÀrÂ is primitÁv.
Hogyan lehetne megtÀmadni egy tengerfen¢ken meghÃzÂdÂ miniatür tengeralattjÀrÂt, hogyan lehet el¢rni egy olyan vÁrust, amely egy sejt kromoszÂmÀiban van? Olyan
fegyvereket kell keresni, amelyek megtalÀljÀk a hajÂ burkolatÀt, azonosÁtjÀk anyagÀt,
¢s meg tudjÀk ezt az anyagot k¡l´nb´ztetni a k´rnyezû sziklÀktÂl ¢s hullad¢koktÂl. A
sejt DNS-be ¢p¡lt vÁrus kevesebb c¢lpontot kÁnÀl, mint egy tengeralattjÀrÂ. Olyan,
mint egy r´vid sz´vegr¢sz egy sz´vegszerkesztû memÂriÀjÀban. A sz´veg egy meghatÀrozatlan j´vûbeli idûpontban k¢szÁtendû term¢k terv¢t tartalmazza. A gyÀr azonban
t´bbnyire be van zÀrva, a g¢pek Àllnak, a redûny´k le vannak hÃzva. T´rt¢nik-e valami
ebben az alvÂ gyÀrban, valami titkos tev¢kenys¢g, amely c¢lponttÀ vÀlhatna?
Egy vÁrus, amely t´k¢letesÁtette parazita adaptÀciÂjÀt, hogy hosszÃ idûre latens maradjon a sejtekben, hasznÀlhatja a gazdasejtek feh¢rj¢it, hogy sajÀt g¢njeit kikapcsolja.
Ez ideÀlis helyzet, olyan, mint amikor leÀllÁtjÀk a miniatür tengeralattjÀrÂ motorjait,
¢s kikapcsoljÀk az akkumulÀtorait. A vÁrus helyzete m¢g jobb, mert minden sz¡ks¢glet¢t ki tudja el¢gÁteni a gazdasejtbûl. AdaptÀciÂja azonban ÀltalÀban nem ennyire t´k¢letes. LatenciÀjÀt ÀltalÀban Ãgy biztosÁtja, hogy legalÀbb egy feh¢rj¢j¢t kifejezi. A
legjobban ismert bakteriÀlis vÁrusrendszerben az ilyen feh¢rj¢ket àrepresszoroknakÊ
nevezik. A represszorok a t´bbi vÁrusg¢nhez k´tûdnek, ¢s biztonsÀgosan kikapcsolva
tartjÀk ezeket, hogy t´k¢letesen kizÀrjÀk annak lehetûs¢g¢t, hogy az ellenûrizetlen vÁrustermel¢s ÀllapotÀba ker¡ljenek.
A latens vÁrust rejtû sejt megtÀmadÀsÀhoz azokat a feh¢rj¢ket kell megc¢lozni, amelyeket a vÁrus latens ÀllapotÀban hoz l¢tre. Az egyik lehets¢ges jel´lt az a HIV represszor feh¢rje, amely kikapcsolja a t´bbi vÁrusgenÂmot a k¢mcsûrendszerekben.
Egyelûre nem tudjuk, hogy kifejezûdik-e ilyen feh¢rje a test vÁrushordozÂ sejtjeiben.
Ha kifejezûdne, k¢zenfekvû c¢lpontja lenne egy olyan àimmunfegyvernekÊ, amely
nagyban gazdagÁtanÀ a vÁrustermel¢st akadÀlyozÂ gyÂgyszerek arzenÀljÀt.
A HIV-fertûz´tt szem¢lyek j´vûbeli terÀpiÀja talÀn a gyermekkori leuk¢mia mai te-
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rÀpiÀjÀhoz fog hasonlÁtani. OrvostanhallgatÂ koromban a gyermekkori leuk¢miÀban
szenvedûk mortalitÀsa szÀz szÀzal¢k volt. A diagnÂzist halÀlos Át¢letnek tekintett¢k. Ma
a leuk¢miÀs gyermekeknek k´r¡lbel¡l a fel¢t meggyÂgyÁtjÀk. Ez nem egy vagy n¢hÀny
olyan c¢lgyÂgyszernek k´sz´nhetû, amelyek be tudnak avatkozni a leuk¢miÀs sejtek
l¢nyeges ¢letfolyamataiba an¢lk¡l, hogy kÀrosÁtanÀk a normÀlis sejteket, ahogy eredetileg rem¢lt¡k. InkÀbb arrÂl van szÂ, hogy megtanultuk a sejtosztÂdÀst k¡l´nb´zû
mechanizmusokkal leÀllÁtÂ sejtm¢rgeket Ãgy kombinÀlni, hogy jobban kÀrosÁtsÀk a
leuk¢miÀs, mint a normÀlis sejteket. Ez a megk´zelÁt¢s mÀs, mint Paul Ehrlich Àlma,
az àez¡st puskagolyÂÊ vagy terapia sterilisans magna, vagyis egy szelektÁv ¢s specifikus
fertûtlenÁtû gyÂgyszer. SzÀmos kutatÂ viszonylag szer¢ny ¢s t¡relmes egy¡ttmük´d¢se
mindazonÀltal sikerhez vezetett sok leuk¢miÀs gyermek gyÂgyÁtÀsÀban, ¢s lehetûv¢
tette, hogy normÀlisan ¢lû felnûttekk¢ vÀljanak.
Gondolatok a jÀrvÀny kezel¢s¢nek lehets¢ges j´vûj¢rûl
A legfontosabb k¢rd¢sek a HIV vÁrus fertûzûk¢pess¢ge, betegs¢gkeltû k¢pess¢ge ¢s
az, hogy meg lehet-e f¢kezni terjed¢s¢t az emberi populÀciÂkon bel¡l. A pesszimistÀk
szerint a helyzet olyan, mint a Titanic¢ volt k´zvetlen¡l azutÀn, hogy ´ssze¡tk´z´tt a
j¢gheggyel: az utasok tÀncoltak tovÀbb. Az ellenkezû ÀllÀspont hÁvei szerint a pÀnik el
van tÃlozva, a jÀrvÀny kezd alÀbbhagyni, az AIDS valÂjÀban nem globÀlis jelentûs¢gü
probl¢ma. N¢ha a sorok k´z´tt felfedezhetû a àmiÊ ¢s az àûkÊ tudatos vagy ´ntudatlan
megk¡l´nb´ztet¢se. Ez legrosszabb formÀjÀban a fajon, az etnikai hovatartozÀson, a
tÀrsadalmi helyzeten vagy a szexuÀlis preferenciÀkon alapulÂ hagyomÀnyos diszkriminÀciÂra eml¢keztet. Abban mindenki egyet¢rtett, hogy a katasztrÂfa AfrikÀban befejezett t¢ny, de nem sokan t´rûdtek vele, amÁg nem kezdte k´zvetlen¡l fenyegetni a
vilÀg t´bbi r¢sz¢t. A SzaharÀn tÃli Afrika irÀnti rokonszenv-nyilvÀnÁtÀsok ellen¢re ¢s
¢les ellent¢tben D¢l-Afrika egyetemes verbÀlis elÁt¢l¢s¢vel, eleny¢szûen kev¢s volt az
¢rtelmes cselekv¢si k¢szs¢get kifejezû hang. Az igazi szolidaritÀshoz vezetû Ãt, Ãgy lÀtszik, nagyon hosszÃ.
Egy kÁnos t¢ma
UtolsÂ k´nyv¢nek (V íZBEFöLTAK °S MEGMENEKºLTEK; I SOCCORSI ED I SALVATI) elûszavÀban azt Árja Primo Levi, hogy a kellemetlen igazsÀgok elhallgatÀsÀnak ä vagy ha
ez mÀr nem megy: megsz¢pÁt¢s¢nek ä hajlama civilizÀciÂnk term¢szetes r¢sze. Az,
hogy a legt´bben, akik tudtak a holocaustrÂl a hÀborÃ alatt, engedelmeskedtek a hallgatÀs Áratlan szabÀlyÀnak, csupÀn sz¢lsûs¢ges p¢ldÀja egy univerzÀlis pszicholÂgiai jelens¢gnek. N¢hÀny t¢ma a sok k´z¡l, amelyek inkÀbb eufemizmusokat, mint realisztikus leÁrÀsokat vÀltanak ki: a szexualitÀs szÀmos vonatkozÀsa; az egy¢nt is, a nemzetet
is zavarbaejtû ¢s lealacsonyÁtÂ, kiss¢ (vagy nem is kiss¢) tisztÀtalan ¡gyletek; a diszkriminÀciÂ k¡l´nb´zû fajtÀi ¢s a mÀsok szenved¢se irÀnti k´z´ny. Az AIDS-jÀrvÀnnyal
kapcsolatos pÀnik kezdetben n¢hÀny jellegzetesen fasiszta reakciÂt vÀltott ki a vilÀg
orszÀgaiban ä bele¢rtve Sv¢dorszÀgot ¢s az Egyes¡lt çllamokat is. Most, hogy az AIDS
mÀr beker¡lt az àelfogadottÊ betegs¢gek sorÀba, elÁt¢lj¡k azokat, akik megprÂbÀljÀk
diszkriminÀlni a HIV-fertûz´tteket. Ez ¡dv´zlendû fejlem¢ny, de egy l¢nyeg¢ben liberÀlis attitüdtûl hosszÃ ¢s r´g´s Ãt vezet a vÁrusfertûz´ttek vagy a betegek ¢s a haldoklÂk irÀnti valÂdi egy¡tt¢rz¢sig, k¡l´n´sen ha az Àldozatok kulturÀlisan vagy tÀrsadalmilag idegen csoporthoz tartoznak.
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Vannak-e olyan t¢nyek, amelyek felhasznÀlÀsÀval ¢sszerüen realisztikus k¢pet alakÁthatunk ki a jÀrvÀny j´vûj¢rûl virolÂgiai ¢s jÀrvÀnytani szempontbÂl? Aligha vagy
alig. Nem lehet megjÂsolni, hogy milyen irÀnyba fejlûdhet a vÁrus, ¢s egyelûre az sem
vilÀgos, hogy a felvilÀgosÁtÂ- ¢s oktatÂkampÀnyok komolyan befolyÀsoljÀk-e terjed¢s¢t. A vÁrusokra ugyanÃgy vonatkoznak a mutÀciÂ ¢s a term¢szetes kivÀlogatÂdÀs szabÀlyai, mint a t´bbi ¢lû szervezetre. A vÁrusevolÃciÂ idûvel megvÀltoztathatja a jÀrvÀny
term¢szet¢t. A legrosszabb esetben nûhet a vÁrus fertûzûk¢pess¢ge, bÀr nincs okunk
felt¢telezni, hogy Ãj fertûz¢si formÀk jelennek meg. ValÂszÁnübb az ellenkezû fejlûd¢s.
A nagyon patog¢n vÁrusok fennmaradÀsi es¢lye ÀltalÀban kisebb, mint a fertûzûbb, de
kisebb betegs¢get okozÂ vagy betegs¢get egyÀltalÀn nem okozÂ mutÀnsok¢. Azok a
vÁrusok, amelyeknek siker¡lt szinte minden embert megfertûzni¡k, gyakran alkalmazkodnak Ãgy, hogy egyre kev¢sb¢ patog¢n viszonyt alakÁtanak ki gazdÀjukkal, bÀr
ez igen hosszÃ ideig tarthat. MÀsutt hoztam fel erre p¢ldÀkat. A t´k¢letesen adaptÀlÂdott vÁrus nem okoz szimptÂmÀkat. A vÁrusfennmaradÀs es¢ly¢t n´veli a fertûzûbb
mutÀnsok megjelen¢se, amelyek egyre kev¢sb¢ k¢pesek betegs¢get okozni. Az ilyen
legyeng¡lt vÁrus à¢lû vakcinak¢ntÊ funkcionÀlhat, megv¢dve a gazdÀt a virulensebb
formÀktÂl, amelyek v¢g¡l eltünhetnek.
Ennyit a tÀvoli j´vûrûl. Jelenleg a HIV v¢gletesen halÀlos vÁrus, ¢s az elûre lÀthatÂ
j´vûben az is marad, legalÀbbis kezel¢s n¢lk¡l. A legfontosabb feladat ez¢rt terjed¢s¢nek megf¢kez¢se. K¢rd¢s, hogy hat¢konyak lesznek-e oktatÂ- ¢s felvilÀgosÁtÂkampÀnyaink, ¢s e tekintetben nagyon nagy a bizonytalansÀg, bÀr vannak biztatÂ jelek. Ma
mÀr elvben megoldott probl¢ma, hogy a vÁrus ne terjedjen orvosi eljÀrÀsokon, p¢ldÀul
v¢r ¢s v¢rk¢szÁtm¢nyek transzfÃziÂjÀn kereszt¡l. A jÀrvÀnytani adatok azt mutatjÀk,
hogy a rendkÁv¡l kockÀzatos helyzetben l¢vû homoszexuÀlis csoportok a legvesz¢lyeztetettebb ter¡leteken ä elsûsorban New Yorkban ¢s San FranciscÂban ä kev¢sb¢ kockÀzatos viselked¢sre t¢rtek Àt. HasonlÂ vÀltozÀsra azokon a ter¡leteken, ahol kevesebb
az AIDS-es megbeteged¢s, nincs egy¢rtelmü bizonyÁt¢k. Nem ¢rezhetû l¢nyeges hatÀs
addig, amÁg a k´zvetlen tÀrsadalmi k´rnyezetben meg nem jelenik az AIDS.
M¢g nagyobb probl¢mÀnak lÀtszik a betegs¢g terjed¢se a kÀbÁtÂszer-fogyasztÂk k´r¢ben. Egy r¢sz¡k lassÃ ´ngyilkossÀgot k´vet el, ¢s k¢ts¢ges, hogy mik´zben k´zvetlen
kÀbÁtÂszer-sz¡ks¢glet¡kre koncentrÀlnak, k¡l´n´sebben ¢rdekeln¢ ûket egy olyan betegs¢g, amely a tÀvoli vagy a kev¢sb¢ tÀvoli j´vûben v¢gzetes. Sok AIDS-kezelûorvos
Ãgy v¢li, hogy a tÀrsadalomnak az a k´teless¢ge, hogy tiszta injekciÂs tükkel lÀssa el a
kÀbÁtÂszer-fogyasztÂkat. Sok helyen ä k´zt¡k Sv¢dorszÀgban ¢s az Egyes¡lt çllamokban ä ez probl¢mÀkat okoz. A felelûs hatÂsÀgok nem akarnak k¢t¢rtelmü ¡zeneteket
tovÀbbÁtani: a kÀbÁtÂszer-ellenes harc ¢s a HIV terjed¢s¢nek megakadÀlyozÀsÀra irÀnyulÂ kÁs¢rletek a kÀbÁtÂszer-fogyasztÂk k´r¢ben konfliktusban Àllnak egymÀssal. JÀrvÀnytani szempontbÂl nyilvÀnvalÂ, hogy a legfontosabb az AIDS-jÀrvÀny halÀlos fenyeget¢s¢vel felvenni a harcot. Emellett semmi sem utal arra, hogy a tiszta injekciÂs
tük hiÀnya k¢pes cs´kkenteni vagy megakadÀlyozni a kÀbÁtÂszer-f¡ggûs¢get.
Egy mÀsik nagy ismeretlen a heteroszexuÀlis t´bbs¢g. AfrikÀban a betegs¢get a
leggyakrabban f¢rfiak adjÀk Àt nûknek, mÁg az ipari orszÀgokban a heteroszexuÀlis
fertûz¢s gyakorisÀga kicsi. Meg kell azonban ¢rten¡nk, hogy a vÁrus itt van, ¢s ez¢rt
azzal kell szÀmolnunk, hogy a heteroszexuÀlisok k´r¢ben lassan ¢s egyre nagyobb
m¢rt¢kben nûni fog az Àldozatok szÀma, hacsak nem t´rt¢nnek megelûzû int¢zked¢sek. Lehet-e befolyÀsolni a betegs¢g heteroszexuÀlis terjed¢s¢t informÀciÂval, oktatÀssal vagy tÀrsadalmi normÀink megvÀltoztatÀsÀval? Valamennyire biztosan. De fel
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kell ismern¡nk, hogy az ilyen l¢p¢sek hat¢konysÀga m¢g ideÀlis k´r¡lm¢nyek k´z´tt
is korlÀtozott. E tekintetben nem ¢rdektelen a dohÀnyzÀssal ¢s a t¡dûrÀkkal kapcsolatos tapasztalat. A t¡dûrÀk gyakran v¢gzetes ¢s mindig rendkÁv¡l kellemetlen betegs¢g. A dohÀnyzÀs ¢s a t¡dûrÀk kauzÀlis ´sszef¡gg¢se t´bb mint n¢gy ¢vtizede ismert.
Ezzel egy¡tt m¢g ma is az emberi rÀkok egyharmadÀt, ¢s nem csak a t¡dûrÀkot, dohÀnyzÀs okozza. Az iskolai felvilÀgosÁtÂprogramok hatÀsÀra a fiÃk k´r¢ben cs´kkent
a dohÀnyzÀs, a lÀnyok eset¢ben viszont ilyen hatÀs nem figyelhetû meg. A tÀrsadalmi
¢s a pszicholÂgiai t¢nyezûk Ãgy lÀtszik l¢nyegesebbek a racionÀlis megfontolÀsoknÀl.
Ez a tapasztalat kev¢ss¢ tÀmasztja alÀ azt a tÃlzottan optimista rem¢nyt, hogy a felvilÀgosÁtÂprogramok l¢nyegesen befolyÀsolni tudjÀk a szexuÀlis viselked¢st. A felvilÀgosÁtÂkampÀnyok m¢g akkor is bele¡tk´znek a legerûteljesebb emberi k¢sztet¢sbe, ha
a vesz¢lyt valÂdi m¢reteiben, a legpesszimistÀbb j´vûbeli lehetûs¢geket hangsÃlyozva
mutatjÀk be. Nem vÀllaljÀk-e az emberek a nem kÁvÀnt terhess¢g kockÀzatÀt idûtlen
idûk Âta, m¢g olyankor is, amikor a f¢rjezetlen, gyermekes nûkre megb¢lyegzetts¢g
¢s kik´z´sÁt¢s vÀr? HÀnyszor vÀlasztanak az emberek a k´vetkezm¢nyeket tudva olyan
utat, amely t´nkreteszi egy nû j´vûj¢t, ¢s k´zvetlen¡l betegs¢ghez vagy halÀlhoz vezethet? ElvÀrhatÂ-e mindenkitûl, hogy racionÀlis ¢s Âvatos maradjon azokban a pillanatokban, amikor eg¢sz l¢ny¢t hatalmÀba kerÁti az, amit Faulkner à¢des, borÃs tüznekÊ,
az itÀliai reneszÀnsz pedig àdolce ardorÊ-nak nevezett? Nem Ãgy fejlûdtek-e ´szt´neink,
hogy ¢pp ennek a bek´vetkezt¢t biztosÁtsÀk, nem szexuÀlis k¢sztet¢s¡nk k´vetkezt¢ben maradtak-e fenn g¢njeink ¢s fajunk? Nem azokrÂl a halÀlos kockÀzatokrÂl szÂl-e
klasszikus irodalmunk jÂ r¢sze, amelyeket a szerelmesek mindig k¢szek voltak vÀllalni? Romeo ¢s JÃlia jÂval t´bb tÀvoli jelk¢pn¢l. A term¢szetnek azt az ´r´kk¢ jelen l¢vû
erej¢t k¢pviselik, amely minden mÀson fel¡lkerekedik. Paolo ¢s Francesca szimbolikus
¢rt¢ke talÀn m¢g nagyobb: ûk nemcsak a rÀjuk vÀrÂ erûszakos halÀlt vÀllaltÀk, hanem
az ´r´k bünhûd¢st is a pokolban, olyan sorsot, amellyel t´k¢letesen tisztÀban voltak,
ahogy ez Dante k´ltem¢ny¢bûl oly vilÀgosan kitünik.
N¢ha Ãgy ¢rzem, mintha a pedagÂgia optimista hÁvei egy Freud elûtti korszakban
¢ln¢nek, mintha megfeledkezn¢nek sajÀt tapasztalataikrÂl, vagy mintha egyszerüen
az egyhÀz ¢s a politika megszokottan k¢t¢rtelmü besz¢dmÂdjÀhoz folyamodnÀnak. Erre azt lehet mondani ellenvet¢sk¢nt, hogy a felvilÀgosÁtÂprogramokat nem k´zvetlen¡l a mai RomeÂknak ¢s JÃliÀknak cÁmzik. Sokat javulhatna a helyzet, ha cs´kkenne
az alkalmi kapcsolatok szÀma. A legfontosabb ¢s valÂszÁnüleg a legk´nnyebb az anonim szex hivatÀsos ¢s rutinszerü gyakorlÂinak ä a prostituÀltaknak ¢s a promiszkuitÀs
hÁveinek ä a viselked¢s¢t megvÀltoztatni. A felvilÀgosÁtÂprogram ezekben a csoportokban ¢rhetne el komoly eredm¢nyt, amennyiben a jÀrvÀny folytatÂdna, ¢s a kampÀny nem veszÁtene mai intenzitÀsÀbÂl. Mindig fennÀll azonban az a vesz¢ly, hogy a
vÀgyteljesÁtû gondolkodÀs k´vetkezt¢ben semmibe v¢sz a kampÀny intenzitÀsa. Az indokolatlan optimizmus szÀmos hullÀmÀt meg¢lt¡k mÀr, amikor egyes àszak¢rtûkÊ
olyan statisztikai adatokat mutattak be, amelyek nem igazoltÀk az AIDS gyakorisÀgÀnak vÀrhatÂ n´veked¢s¢t (mintha ezt elûre lehetne jelezni), vagy amikor a àszak¢rtûkÊ
vÀlaszait Ãgy ¢rtelmezt¢k vagy torzÁtottÀk el, hogy a vesz¢ly el lett tÃlozva. Olyan ez,
mintha meg akarnÀnk jÂsolni, hogy milyen lesz az idû k¢t vagy hÀrom ¢v mÃlva. Ez
az ÀllandÂ hajlam valamilyen àteljesen vilÀgosÊ ¡zenet sz¢tk¡rt´l¢s¢re az erûs dohÀnyost juttatja eszembe, aki minden lehetûs¢get megragad, hogy ne kelljen szemben¢znie a valÂsÀggal. De szemben a cigarettaf¡sttel, amely leginkÀbb magÀt a dohÀnyost kÀrosÁtja, a HIV a faj DNS-¢be szivÀrog be, àaz ¢let szent szubsztanciÀjÀbaÊ,
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ahogy a biotechnolÂgiÀval kapcsolatos tÃlhajtott vitÀkban idûnk¢nt sz´rny¡lk´dve sikoltjÀk ä nem ismerve fel, hogy pontosan ez az a technolÂgia, amely a legjobb kilÀtÀsokkal kecsegtet a HIV legyûz¢s¢re. A r´vidlÀtÂ optimizmusnak igen nagy a vesz¢lye
egy ilyen maradandÂ vÁrus eset¢ben, mint a HIV.
EpilÂgus
àIdeje van a sz¡let¢snek ¢s ideje a meghalÀsnakÊ
(PR°DIKçTOR K ¹NYV E 3:2)

A Daedalus 1989-es tavaszi szÀma (vol. 118, no. 2) az EGYºTT°L°S AZ AIDS-SZEL cÁmet
viseli. Ez az igen olvasmÀnyos szÀm AIDS-rûl szÂlÂ cikkeket tartalmaz t´rt¢nelmi perspektÁvÀban: szÂ van arrÂl, hogy milyen kihÁvÀst jelent az AIDS az orvosbiolÂgiai kutatÀsok ¢s az eg¢szs¢g¡gy szÀmÀra, szÂ van nemzetk´zi egy¡ttmük´d¢ssel k¢sz¡lt jÀrvÀnytani kutatÀsokrÂl ¢s nemzetk´zi informÀciÂcser¢rûl. De van n¢hÀny olyan cikk
is, amely a beteg ¢s a haldoklÂ Àldozatok sorsÀval foglalkozik. Paul Farmer ¢s Arthur
Kleinman AZ AIDS MINT EMBERI SZENVED°S cÁmü ÁrÀsa t´bb esettanulmÀnyt tartalmaz, amelyekbûl kitünik, hogy mennyire fejlett tÀrsadalmunkban az orvosi technolÂgia, ¢s mennyire fejletlen a halÀlos betegek gondozÀsÀnak k¢pess¢ge.
Robert negyvenn¢gy ¢ves AIDS-beteg volt. Kezel¢sekor mindazt felhasznÀltÀk, amit
a modern orvosi technika egy elsû osztÀlyÃ amerikai egyetemi klinikÀn nyÃjtani tud.
Betegs¢g¢nek elûrehaladott stÀdiumÀban sÃlyos l¢gz¢si neh¢zs¢gek l¢ptek fel nÀla. A
t¡dej¢t megtÀmadÂ organizmus normÀlis immunrendszerü szem¢lyek eset¢ben teljesen Àrtalmatlan, az AIDS-betegek azonban v¢dtelenek vele szemben. T´bb, algoritmusnak nevezett eljÀrÀs szerint kezelt¢k. Az algoritmus k¡l´nb´zû kezel¢si lehetûs¢gek k´z´tti d´nt¢sek sora, amelyet gyakran ÀbrÀzolnak grafikus formÀban. SegÁti az
orvosokat a diagnÂzisk¢szÁt¢sben ¢s a kezel¢si programok megvÀlasztÀsÀban. Robertn¢l a t¡dûr´ntgen azt jelezte, hogy a l¢gz¢si probl¢mÀt a pneumocystis carinii nevü
parazita okozta, amely gyakran fertûz meg AIDS-betegeket. A fertûz¢st kezelt¢k, de
Robert Àllapota nem javult. Emelkedett a lÀza, ÀltalÀnos Àllapota rosszabbodott. N¢hÀny nappal k¢sûbb rÀgÂizomg´rcs l¢pett fel nÀla. KorÀbban gombÀs fertûz¢s volt a
szÀjÀban ä ez szint¢n gyakori az AIDS-betegekn¢l ä, amely most tovÀbbterjedt a torkÀra, a garatjÀra ¢s a nyelûcs´v¢re. Mivel a szÀjÀt nem tudta kinyitni, a nyelûcsûhurut
kezel¢s¢re ÀltalÀban hasznÀlt eljÀrÀst nem lehetett alkalmazni. SpecialistÀval konzultÀltak, hogy hogyan lehetne eljuttatni egy cs´vet a gyomrÀba, de Robert ezt elutasÁtotta. Elsû kÂrhÀzi kezel¢sekor mÀr elutasÁtott egy hasonlÂ eljÀrÀst.
Az algoritmusok nem szÀmolnak azzal az esettel, hogy egy beteg elutasÁt egy kezel¢smÂdot. Az orvosok Ágy felvetett¢k azt a k¢rd¢st, hogy Át¢lûk¢pess¢ge birtokÀban
van-e Robert. Nem fertûzte-e meg agyÀt is az AIDS, nem szenved-e AIDS-dementiÀban? Az orvoscsoport egyik tagja kimutatta, hogy Robert eset¢t ànem tartalmazza a
programÊ, egy mÀsik pedig kijelentette, hogy àeljutott az algoritmus v¢g¢reÊ. A t´bbiek azonban mÀs v¢lem¢nyen voltak. TovÀbbi kivizsgÀlÀst javasoltak: nyelûcsûmetsz¢st biopsziÀval ¢s sz´vetteny¢szt¢ssel, toroki ¢s feji CT-t, ism¢telt v¢rteny¢szt¢st ¢s
neurolÂgiai konzultÀciÂt. Amikor ezeket a javaslatokat ismertett¢k Roberttel, kifejez¢stelen pillantÀsa haragossÀ ¢s k¢ts¢gbeesett¢ vÀltozott. Az orvosok zavartan n¢ztek
egymÀsra. GyanÃjuk pillanatok alatt igazolÂdott. Robert ezt Árta egy papÁrfecnire:
àNem akarok semmilyen kezel¢st. Csak tartsanak tisztÀn.Ê
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Nos, ilyen egyszerüen nem ment a dolog. Robertnek jÂval t´bb jutott, mint amenynyit k¢rt: mesters¢ges tÀplÀlÀs, endoszkÂpia, CT. Az orvosok Ãgy ¢rezt¢k, hogy nem
vonulhatnak vissza minden kivizsgÀlÀs vagy kezel¢s n¢lk¡l. Robert az utolsÂ vizsgÀlat
utÀn n¢hÀny ÂrÀval halt meg.
Orvosai az orvosi elûÁrÀsok szerint cselekedtek. Eset¢t àdiagnosztikai dilemmÀnakÊ
tekintett¢k, ¢s probl¢mÀt okozott nekik az àengedetlens¢gÊ. Farmer ¢s Kleinman kimutatjÀk, hogy ez a terminolÂgia a mai amerikai kultÃra mindennapos dilemmÀjÀt
szeml¢lteti (¢s hajlamos vagyok hozzÀtenni: a t´bbi nyugati tÀrsadalom kultÃrÀjÀ¢t is).
MÀs orvosok persze lehet, hogy mÀsk¢pp jÀrtak volna el.
Anitha szeg¢ny parasztcsalÀd gyermeke volt Haitin. A csalÀd az ¢hez¢s hatÀrÀn ¢lt,
¢s Anitha gyermekkorÀt a sz¡lûk ¢lelemmel kapcsolatos veszeked¢sei t´lt´tt¢k ki. TizenhÀrom ¢ves volt, amikor anyja meghalt t¡dûbajban. Apja alkoholista lett, a lÀny a
vÀrosba menek¡lt. Elûsz´r csel¢d volt, de gyorsan elvesztette az ÀllÀsÀt. Ekkor kik´lt´z´tt egy tÀvoli rokonÀhoz, egy nagyn¢nif¢l¢j¢hez a nyomornegyedbe. Itt talÀlkozott
Vincenttel, akinek alkalmi munkÀja volt a rep¡lût¢ren. Anitha tizen´t ¢ves volt, amikor Vincent javaslatÀra ´sszek´lt´ztek a nagyn¢ni k´zel¢ben egy kunyhÂban. Anitha
fûz´tt, mosott, ¢s vÀrt Vincentre minden este. Amikor Vincent beteg lett, Anitha Àpolta, Ãgy, mint annak idej¢n az anyjÀt. A fiÃ elvesztette ¢tvÀgyÀt, ¢jszakai hûhullÀmok
kÁnoztÀk, nyirokcsomÂi megduzzadtak, elviselhetetlen hasmen¢s gy´t´rte. OrvostÂl
orvosig jÀrtak, kuruzslÂkhoz, csodadoktorokhoz, akik gyÂgyf¡vekkel ¢s rÀolvasÀssal
prÂbÀltak segÁteni. Azt hitt¢k, valaki megÀtkozta ûket, mert elirigyelte Vincent munkÀjÀt a rep¡lût¢ren. Elmentek a ... mÀgushoz is, k´vett¢k a tanÀcsÀt, de mindhiÀba.
Vincent meghalt. Ezzel egy idûben Anitha is igen rosszul lett, alig tudott f´lkelni az
ÀgybÂl. M¢gis elindult haza a sz¡lûvÀrosÀba, de Ãtk´zben egy kis faluban ´sszeesett.
Egy asszony talÀlt rÀ, aki az Ãt mellett haladt. Anitha egy hÂnapig maradt nÀla, jÀrni
sem tudott, majd v¢g¡l apja elj´tt ¢rte. Az apa k¢szs¢ggel hazavitte volna, bÀr maga
is megt´rt volt ¢s depressziÂs, agyagpadlÂjÃ ¢s lyukas tetejü egyszobÀs kunyhÂja betegÀpolÀsra alkalmatlan volt. Anitha keresztanyja, hÃsz ¢vvel ezelûtti esk¡j¢t most hitelesÁtve, befogadta AnithÀt sajÀt zsÃfolt, de legalÀbb szÀraz hÀzÀba.
Elûsz´r azt ÀllapÁtottÀk meg, hogy AnithÀnak tuberkulÂzisa van. A tbc-ellenes terÀpia hatÀsÀra javult is az Àllapota, de f¢l ¢vvel k¢sûbb ism¢t megbetegedett. Az orvos
AIDS-t ÀllapÁtott meg, de csak Anitha keresztanyjÀt ¢s apjÀt tÀj¢koztatta errûl. Az
asszony tisztÀban volt azzal, hogy az AIDS fertûzû, ¢s a beteg v¢r¢vel terjed, ¢s gyÂgyÁthatatlan. M¢gsem f¢lt AnithÀt gondjaiba venni, ¢s szilÀrdan kitartott amellett,
hogy AnithÀval ne tudassÀk a diagnÂzist. àEttûl csak m¢g t´bbet szenvedneÊ ä jelentette ki. JavasoltÀk, hogy AnithÀt elhelyezik a fûvÀrosi AIDS-klinikÀn, de az asszony
ezt visszautasÁtotta, mondvÀn, àÃgysem lesz tûle jobban, ¢s csak gy´trûdne a hûs¢gtûl
¢s a megalÀztatÀstÂl. M¢g egy hüv´s sarkot sem talÀlhat, ahol meghÃzhatja magÀt.
TablettÀkat ¢s injekciÂkat kap, hogy r´vid idûre enyhÁtsenek a szenved¢s¢n. °n jobban
gondjÀt viselemÊ.
Meg is tartotta a szavÀt. Gondoskodott arrÂl, hogy AnithÀt mindennap fel´lt´ztesse,
¢s tÀplÀlÂ leveseket fûz´tt neki. TisztÀn tartotta, a csalÀd egyik lepedûj¢t csak Anitha
szÀmÀra tartotta fenn. Odaadta AnithÀnak a sajÀt pÀrnÀjÀt, û maga rongyokkal kit´m´tt zsÀkot hasznÀlt helyette. Egyetlen dolgot k¢rt csak a klinikÀtÂl, egy finom, puha
gyapjÃtakarÂt, ami ànem bÀntja a gyerek bûr¢tÊ.
A cikk szerzûi lejegyezt¢k a keresztanya szavait: àVannak emberek, akik szÀmÀra a
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m¢ltÂ halÀl ugyanolyan fontos, mint a m¢ltÂ ¢let. Ennek a gyereknek nem volt k´nnyü
¢lete. Nagyon fontos, hogy halÀla elûtt ne maradjon benne se keserüs¢g, se bÀnat.Ê
Maga Anitha nagyon nyugodt ¢s filozofikus volt. BÀr sosem nevezte nev¢n a betegs¢g¢t, besz¢lt àgyÂgyÁthatatlan betegs¢gekrûlÊ. Tudta, hogy Vincenttûl kapta a betegs¢get, m¢gis szeretettel besz¢lt a fiÃrÂl. Nem akart kÂrhÀzba menni. Szeretett rÀdiÂt
hallgatni, zen¢t ¢s hÁreket, ¢s szerette a puha gyapjÃtakarÂt. K¡l´n´sen hÀlÀs volt a
cikk ÁrÂinak, hogy meghallgattÀk halÀla elûtt ¢lete t´rt¢net¢t.
Robert ¢s Anitha esete a puszta t¢nyekn¢l jÂval t´bbet Àrul el. KulturÀlis kontrasztot
vilÀgÁtanak meg ¢les f¢nnyel. A mi nyugati kultÃrÀnk egyre jobban ¢s jobban f¡gg a
technikÀtÂl. Robert egyik kezelûorvosa ezt ironikusan Ágy fogalmazta meg: Ha egyszer
Disneylandbe m¢gy, az ´sszes menetet prÂbÀld ki!
Az AIDS Àltal felvetett probl¢mÀkat a technika azonban nem oldja meg. Az ig¢nyek
mÀs szinten jelentkeznek, ott, ahol a mi kultÃrÀnk nemigen k¢pes reagÀlni. RitkÀn
tessz¡k fel a k¢rd¢st, hogy illuzÂrikus vilÀgunk hogyan kapcsolÂdik a betegs¢g ¢s a
halÀl realitÀsaihoz.
Farmer ¢s Kleinman fûleg azt talÀlta ironikusnak, hogy mindenki mennyire szÁv¢n
viselte Robert szem¢lyi jogait az amerikai kÂrhÀz szem¢lytelen atmoszf¢rÀjÀban. Az
emberi jogokat aff¢le elvont, hüv´s àbioetikaiÊ figyelemmel fogtÀk fel, mely elvont individuumok fel¢ irÀnyul, ¢s nem egyes egzisztenciÀlis sz¡ks¢gletek irÀnti humanista
vÀlaszok igenl¢s¢nek. Az is a sors irÂniÀja, hogy Robert àoly magÀnyosan halt meg, s abban
a technikai felszerel¢sekben dÃskÀlÂ kÂrhÀzban hiÀnyolta utolsÂ ÂrÀiban az emberi melegs¢get,
amely oly bûven sugÀrzott AnithÀra a barÀtai k´r¢ben a nyomorgÂ falubanÊ.
Az egyik ok, ami¢rt olyan k¢ptelen¡l ¢s helytelen¡l viszonyulunk az AIDS halÀlos
valÂsÀgÀhoz, kultÃrÀnk halÀl irÀnti Àlszent attitüdj¢ben rejlik. Ezt a halandÂsÀgunk
leÁrÀsÀra szolgÀlÂ eufemizmusok tendenciÀja is jÂl mutatja. A g¢pektûl valÂ ÀllandÂ
f¡gg¢s, vizsgÀlatok ¢s mindig tovÀbbi terÀpiÀk keres¢se olyan helyzetekben, amikor
mÀr nincs helye terÀpiÀnak, azt mutatja, hogy a halÀl szÀmunkra a legfûbb gonosz, ¢s
halandÂsÀgunk ÀltalÀnos eufemisztikus tagadÀsÀnak r¢sze. Folyamatos, rem¢nytelen
menek¡l¢si kÁs¢rlet az egyetlen levonhatÂ k´vetkeztet¢s levonÀsa elûl. NyilvÀnvalÂ,
hogy elvesztett¡k kapcsolatunkat a szÀmunkra legfontosabb realitÀssal. Ugyanakkor
azok az odaadÂ ¢s elk´telezett ´nk¢ntes segÁtûcsoportok, amelyek AIDS-betegeket
gondoznak San FranciscÂban ¢s mÀsutt, azt demonstrÀljÀk, hogy legalÀbbis n¢hÀny
ember, gyakran a beteg legk´zelebbi barÀtai, hajlandÂk ¢s k¢pesek is kapcsolatba ker¡lni ezzel a realitÀssal ¢s aztÀn fantasztikus munkÀt v¢gezni.
KorÀbban Ártam Peter NollrÂl, a svÀjci jogÀszprofesszorrÂl. BÀr nagyjÀbÂl harmincszÀzal¢kos es¢lye volt, hogy ki tudjÀk gyÂgyÁtani hÂlyagrÀkjÀbÂl, hatÀrozottan elutasÁtott minden kezel¢st. ögy ¢rezte, hogy ¢let¢nek minûs¢ge egy radikÀlis müt¢t utÀn
nem lenne ´sszhangban az ¢lettel ¢s a halÀllal kapcsolatos elk¢pzel¢seivel. InkÀbb t´lt´tte szabad emberk¢nt, mint kÂrhÀzi rutinok ¢s kezel¢sek rabjak¢nt az idej¢t. R´vidre
szabott marad¢k idej¢t arra akarta felhasznÀlni, hogy Montaigne-t ¢s SenecÀt k´vetve
arra eml¢keztessen benn¡nket, hogy csak a halÀl tudata adhatja meg ¢let¡nknek azt
az ¢rtelmet, ´r´m´t ¢s m¢ltÂsÀgot, amely¢rt k¡zd¡nk. Marad¢k kilenc hÂnapjÀt arra
szÀnta, hogy szemben¢zzen halÀlÀval ¢s haldoklÀsÀval. UtolsÂ hÂnapjaiban sok volt àa
szomorÃsÀg, de az igazi ´r´m is, ¢s ami meglepû, semmif¢le k¢ts¢gbees¢stÊ nem tapasztalt.
Noll folyamatosan fel¡lvizsgÀlta elhatÀrozÀsÀt, mik´zben azt a k´nyvet Árta, amelyet
rÀnk hagyott. Nem k¢rt tanÀcsot, ¢s nem akarta ¢let¢t mÀsok eml¢kezet¢ben tovÀbb¢lni, ami megszokott, de ¢rtelmetlen kÁs¢rlet az itt maradÀs meghosszabbÁtÀsÀra. In-
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kÀbb meg akarta Árni, hogy mit tapasztal egy olyan helyzetben, amelybe bÀrmelyik¡nk
bÀrmikor beleker¡lhet. Mindenekelûtt egy nagyon fontos felismer¢s¢t akarta tovÀbbadni: a halÀl ¢s a haldoklÀs probl¢mÀival a leg¢rtelmesebb dolog addig foglalkozni,
amÁg m¢g teljesen eg¢szs¢gesek vagyunk. Elment eg¢szen a rettegett rÀkhalÀl ¡nnepl¢s¢ig, mert el¢g idût ad arra, hogy elm¢lkedj¡nk a halÀlrÂl ¢s bensûs¢ges ismerets¢gbe ker¡lj¡nk vele. Noll hangsÃlyozza, hogy jobb ¢s civilizÀltabb ¢letet ¢lhetn¢nk, ha
olyannak ¢ln¢nk meg, amilyen: v¢ges idûnk ÀllandÂ tudatÀban. Nincs jelentûs¢ge,
hogy pontosan mennyit ¢l¡nk, mivel halhatatlanok semmik¢pp sem lehet¡nk. Mind
ugyanabban a csÂnakban evez¡nk. A k¡l´nbs¢g csak annyi, hogy Noll tudta, hogy
nagyjÀbÂl mikor kell elhagynia ezt a vilÀgot, mÁg mi, t´bbiek, boldog vagy zaklatott
bizonytalansÀgban ¢l¡nk.
Ahogy Peter Nollt eml¢keztett¢k rÀ, hogy halandÂ, amikor megtudta, hogy rÀkja
van, ugyanÃgy eml¢keztet benn¡nket az AIDS-jÀrvÀny sebezhetûs¢g¡nkre, helyzet¡nk veszedelmess¢g¢re ¢s egy¢ni jelen¡nk Àtmenetis¢g¢re. Elût¢rbe ÀllÁtja azt az igazsÀgot, amelyet fajunk eg¢sz t´rt¢nelme sorÀn tudott, Àm elfelejt¢s¢¢rt mindent megtett: hogy a szenved¢s l¢t¡nk k´zponti ¢s ´r´kk¢ jelenvalÂ r¢sze.

Dobai P¢ter

BñDY-ANZIX
avagy: BÂdy-paradigma
avagy 2.: BÂdy-enigma
Milyen r¢gen Ártam le
ä lassan tÁz ¢ve? ä
tartÂzkodÂ tünûd¢ssel:
SajnÀlom, Kedves GÀbor, de gentleman
soha nem lesz ´ngyilkos, k¡l´n´sen
akkor nem, ha van rÀ oka.
HÀt most lÀtom, egy r¢gi, meghitt
ferencvÀrosi kocsmÀban egy sz¢p pinc¢rlÀny
ä lÀm, lÀm, hamis Don Juan! ä
f´lrakta a falra kinagyÁtott f¢nyk¢pedet,
Ágy hÀt akÀr koccinthatn¢k is veled,
Kedves Gabris! Amice BÂdy!
KÀr, hogy nem talÀlkoztunk m¢g idûben
ä mielûtt meggyilkoltÀk ä
Pier PaolÂval, merthogy m¢gis Pasolini
volt a legnagyobb. UtÂlag... TalÀn...
KÀr, hogy nem rep¡lt¡nk el az USA-ba,
megmagyarÀzni az amerikaiaknak AmerikÀt:
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tudniillik a tÃlfogyasztÀs ¢s a pszichoanalÁzis csapdÀjÀt,
hogy ne mondjam d´mping dantei poklÀt...
ä ä ä PÀr napja maga Zsilka tanÀr Ãr is emlegetett,
mondvÀn: Szeg¢ny GÀbor, hÀt utÂv¢gre nem
az avantgarde egyik r¢gis¢ge lett?
Nem, Â nem, mondtam ¢n, vegy¡k p¢ldÀul
Fassbinder eset¢t, û cirka negyven filmet forgatott
¢s ¢lt ehhez ´n-horrorban harminchat ¢vet...
°s m¢gis... ögye... UtÂlag... TalÀn... àrum
tette ezt s az Àtkozott likûr?Ê Nem, Â, nem,
hiszen GÀbor azt Árta, mielûtt tÀvozott volna:
àCsalÂdtam a magyar eurÂpaisÀgban
¢s az eurÂpai kultÃrÀban eksztÀzist, eufÂriÀt felfedezû
magyarsÀgban ¢s csalÂdtam a magyarokban
egzotikumot ¡dv´zlû eurÂpaiakban.Ê
Sz¢p summÀzat? Vagy csupÀn ´tletszerü? °s mÀris
´tlete a halÀlnak? HÀt hÂh¢r is az ember,
nem mindig az Àldozat csak? (etc.)
Eml¢kszel GÀbor, amikor Kiss ArturnÀl vizsgÀztunk,
mondjuk dialektikus materializmusbÂl...
mÀr nem is eml¢kszem pontosan a disciplinÀra.
°n azt a k¢rd¢st hÃztam: àMi a falu?Ê Kezdtem
kidolgozni a vÀlaszt: g¢meskÃt, haranglÀb,
aranykalÀsszal ringÂ rÂna, disznÂk, birkanyÀj,
marhÀk, sok baromfi, sok kocsma, esetleg pÀr traktor,
egy pl¢bÀnos, egy pÀrttitkÀr, egy cigÀny jÂsnû a falu sz¢l¢n,
kis akÀcos temetû etc. etc. Vittem a kidolgozott t¢telt:
àEl¢gtelenÊ ä hangzott a minûsÁt¢s. ä
àEgy ¢letre jegyezze meg: a falu nem mÀs, mint termel¢si
egys¢g.Ê Te persze GÀbor m¢g nehezebb t¢telt hÃztÀl:
àMi a vÀros?Ê Milyen sz¢pen felelt tünûdû hallgatÀsod, de hÀt
az is el¢gtelen volt... °s azÂta is jÂl hallhatÂ a hallgatÀsod.
De hÀt az is el¢gtelen... Az is insufficiens... ñ, szufla!
HA A V ILçG AZ ISTEN LYUKAS KALAPJA,
AKKOR HEJ, AKKOR CSUHAJ, MAGYARORSZçG
AZ A LYUK LESZ RAJTA!
Majd szÂlok a sz¢p szûke pinc¢rleÀnynak,
hogy ezt a rigmust Árja a f¢nyk¢ped alÀ,
ha mÀr egyszer n¢ma heroldja lett¢l a d´ms´di kocsmÀnak!
(Bp. IX. ker. FerenczvÀros)
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HATçRTALAN IDEGENS°G
TudÀsszociolÂgiai essz¢

Van n¢hÀny dolog az ¢let¡nkben, amely a hollywoodi filmekhez hasonlÂan akkor vÀlik
igazÀn elgondolkodtatÂvÀ, ha nem ´nmagukban szeml¢lj¡k ûket, hanem azt prÂbÀljuk meg¢rteni, mi¢rt olyan izgalmasak embertÀrsaink nagy r¢sze szÀmÀra ä akÀr osztjuk ezt a lelkesed¢st, akÀr nem. Ilyen, hatÀsÀban (is) izgatÂ fogalom az idegens¢g,
amely mint f¢lbevÀgott citrom a r¢zfÃvÂsok orra elûtt, keveseket hagy reakciÂ n¢lk¡l,
mindannyiunkat megindÁt, d¡h´dt k´pk´d¢sre vagy vÀgyakozÂ nyeldekl¢sre, de
mindenk¢pp cselekv¢sre sarkall. Ez az affinitÀs nem olyan magÀtÂl ¢rtetûdû, mint
amilyennek elsû pillantÀsra tünik. Ugyan mi¢rt izgatja fel Balassagyarmat n¢p¢t, ha
mozlimok veszik meg a lestrapÀlt munkÀsszÀllÂt, mi¢rt fogadja felfokozott vÀrakozÀs
a kosÀrlabdacsapatok szÁnes bûrü vend¢gjÀt¢kosait? PrÂbÀljuk tehÀt elûsz´r meg¢rteni a k¡l´n´s vonzalom okÀt, amely a modern ember szÀmÀra izgatÂvÀ teszi az idegen
fogalmÀt.
Az elsû felbukkanÂ lehets¢ges magyarÀzat az esszenciÀlis azonossÀg, az ´nmagÀra
a t´k¢letes metaforÀban Ãjra rÀtalÀlÂ vagy erre vÀgyakozÂ, modern ember ¢s az idegen
l¢nyegi megfelel¢s¢nek gondolata. Az idegen alakjÀrÂl valÂ ezer¢ves gondolkodÀs huszadik szÀzadi v¢gÀllomÀsa a felismer¢s: a l¢tbe valÂ bel¢vetetts¢g otthontalansÀga idegenn¢ tesz mindannyiunkat. Nem felszÀmoltuk, hanem ÀltalÀnos tapasztalattÀ tett¡k
az idegens¢get, a domesztikÀlt otthontalansÀg az otthonunk. A messzis¢gbûl j´tt idegen egzotikuma irÀnti borzongÂ kÁvÀncsisÀg sajÀt ´sszeilleszthetetlen szerepekre szakadt ¢n¡nk felett ¢rzett csodÀlkozÂ megd´bben¢ss¢ vÀltozott. Ha lelk¡nk m¢ly¢n e
k¢t ¢rz¡let egybemosÂdik is, fontos, hogy elm¢letileg k¡l´nvÀlasszuk e k¢t szÀlat: a
k¡lsû, a vÀndorlÂ, fizikai-szociÀlis idegent a belsû, befel¢ fordulÂ, pszicholÂgiai-elidegenedett szorongÂtÂl. E k¡l´nvÀlasztÀs csak alkalmi, a meg¢rt¢s c¢ljait szolgÀlÂ fikciÂ
lehet, mert, mint lÀtni fogjuk ä habÀr gyakran csak az egyik momentumot hangsÃlyozzuk ä, ezek sz¢tt¢phetetlen¡l egymÀsba forrtak. Ugyanakkor az idegens¢g e k¢t
tÁpusÀnak elk¡l´nÁt¢se segÁt tisztÀzni e fogalmak jelent¢seinek hatÀrvonalait, valamint
az egyik tÁpus k¡l´n´s jellemzûi megvilÀgÁtjÀk a mÀsik rejtett sajÀtossÀgait is.
K´z´ss¢g ¢s idegens¢g
EmigrÀciÂ, szÀmüzet¢s, kivÀndorlÀs, menek¡ltek, ¡ld´z´ttek, bevÀndorlÂk, emigrÀnsok, kiutasÁtottak. CÁmlapfotÂk tetszûleges magazinok borÁtÂin, az idegens¢g ûsi archetÁpusÀnak legÃjabb kori megjelenÁtûi. Az idegen, mik¢nt azt Georg Simmel a szÀzadfordulÂn Árt ragyogÂ essz¢j¢ben megÀllapÁtja, az a mÀsik, aki àma ¢rkezett, s holnap
is maradÊ.1 Nem fedi el a tÀvolsÀg k´de, bele¡tk´z¡nk, szem elûtt van, l¢tez¢s¢rûl nem
tudunk nem tudomÀst venni. Nem a tÀvoli tÀjak egzotikus lakÂja, nem a bizarr nomÀd;
egy k´z¢p-eurÂpai vÀroslakÂnak egy eszkimÂ vagy egy indiÀn nem idegen, hanem
mesealak. De nem szÀmÁt idegennek a turista, az ÀtutazÂ, a vÀndor sem, aki megadja
szÀmunkra a nyugalom bizodalmÀt: csak idûlegesen zavarja k´reinket, nem egy¡tt
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¢ln¡nk kell vele, csak ¢ppen egy idûre elviselni. Az idegen e meghatÀrozÀsÀt kiterjesztûen ¢rtelmezem, Ãgy v¢lem, ez az alapvetûen t¢rbeli helyvÀltoztatÀsra utalÂ meghatÀrozÀs mÀs dimenziÂkban is alkalmazhatÂ. így a t¢rbeli idegens¢g mellett p¢ldÀim
kiterjednek a szociÀlis, szexuÀlis, kulturÀlis idegens¢g tÁpusaira is, mivel ezeket is a
mÀssÀg stigmÀja b¢lyegzi meg.
Mert az idegen, valamennyi tÁpusÀban, a tûl¡nk k¡l´nb´zû mÀssÀgot testesÁti meg ¢s
teszi megker¡lhetetlenn¢, sajÀt l¢tez¢s¡nk egyszeri, probl¢mÀtlan voltÀt rÃgja fel. A
potenciÀlis vÀndor, aki ha most k´zt¡nk van is, de bÀrmikor od¢bbÀllhat, kil¢p¢s¢vel
megk¢rdûjelezi h¢tk´znapjaink k´z´s munkÀval ¢pÁtett kereteit. Ez a mÀssÀg ä definÁciÂ szerint ä a csoport Àltali befogadÀsig megmarad. AmÁg a csoport, a t´rzs a hozzÀ
¢rkezût idegenk¢nt hatÀrozza meg, addig nem lehet a k´z´ss¢g term¢szetes, egyen¢rt¢kü r¢sze, nem tagja a t´rt¢neti nemzetnek, Àllamnak stb. Metaforikusan: nem birtokolhatja az anyaf´ldet ä s ettûl a lehetûs¢gtûl gyakran a valÂsÀgban is elzÀratik. A
r´gh´z k´t´tt l¢tezû szÀmÀra az idegen kil¢p¢s¢nek puszta lehetûs¢ge felforgatÂ erejü.
Az idegen a k´zels¢g s tÀvolsÀg furcsa elegye: bÀr a k´zel¡nkben ¢l, de szem¢ly¢ben
ott kÁs¢rt a v¢gtelen lid¢rcf¢nye. LankÀs medr¢ben b¢k¢sen csordogÀlÂ mindennapjaink szÀmÀra fenyegetû orkÀn, mely lezÃdulva parttalan zuhataggÀ vÀltoztathatja
megszokott ¢let¡nket. Ennek a pszicholÂgiai fesz¡lts¢gnek a feloldÀsÀra hagyomÀnyos
¢s iszonyatos eszk´zrendszer Àll a be nem fogadÂ k´z´ss¢g rendelkez¢s¢re, a megsemmisÁt¢s ¢s elszigetel¢s k¡l´nb´zû mÂdozatai. Ha a t´rt¢nelem deklarÀlt v¢ge utÀn a
f´ldgolyÂn folyÂ hÀborÃk t¢rk¢p¢nek szÁnes nyomatÀra pillantunk, ahol kis t¡zek jelzik az etnikai villongÀsokat, nagyobbak a hÀborÃkat ä gyermekkorunk nagy tÀborozÀsÀn ¢rezhetj¡k magunkat: minden¡tt t¡zecsk¢k vilÀgÁtanak, a piromÀniÀs tÀborvezetû Àlma megvalÂsulni lÀtszik. A nyugati vilÀg konzervatÁv b´lcsei e t¡zeket alkalminak ¢s kordÀban tartottnak, a megf¢kezett Nagy LÀngba borulÀs lokalizÀlt ¢s visszaszorÁtott tüzf¢szkeinek minûsÁtik. Kedvenc pÀrhuzamuk a rep¡lûg¢p-forgalom, ahol
szÀzezer esetbûl egy baleset azonnal hÁrr¢ lesz, mÁg a sikeres rep¡l¢sek tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢rûl soha nem esik szÂ. ValÂban, az idegen destruktÁv definiÀlÀsa nem sz¡ks¢gszerü, de m¢gis az elfogadhatÂnÀl mintha gyakoribb lenne ä ugyanis ez esetben nincs
àmorÀlisan m¢g elfogadhatÂÊ arÀny. TovÀbbÀ nem vitatom, hogy az idegennel valÂ
talÀlkozÀsok szÀmosabbak, mint a t¢rk¢pet pettyezû lÀngok, Àm m¢gsem lehet¡nk
b¡szk¢k arra a helyzetre, amit az idegen az ezredfordulÂ civilizÀciÂjÀban bet´lt. A
gasztronÂmia ter¡let¢t leszÀmÁtva, ahol az idegen Ázek, a thai, kÁnai, francia vagy etiÂp
konyha csÀbÁtÂan jelennek meg a narcisztikus kultÃrÀjÀban ´nmagÀt k¢nyeztetû modern ember szÀmÀra, tovÀbbra is a mÀssÀg elutasÁtÂ meghatÀrozÀsa az ÀltalÀnos. HabÀr
sem morÀlisan, sem politikailag nem mindegy, hogy fegyverrel indulunk az etnikai
tisztogatÀs t¢bolyult expedÁciÂira, vagy s´r´zgetve szidjuk a k´rnyezû orszÀgok primitÁv lakÂit, mindk¢t esetben az elutasÁtÀs logikÀja mük´dik. Ha Los Angelesben nem
lÀngolnak is egyfolytÀban a koreai boltok, nem ÀllÁthatjuk, hogy nincs faji fesz¡lts¢g;
abbÂl, hogy MagyarorszÀgon nincsenek utcai harcok, nem k´vetkezik, hogy a cigÀnysÀg megÁt¢l¢se ne volna elûÁt¢letekkel teli. MÀrpedig a rasszizmusnak csak megjelen¢si
formÀiban lehetnek fontos k¡l´nbs¢gek, l¢nyegileg ugyanarrÂl van szÂ; a àleheletnyit
antiszemita egy¢nÊ: abszurdum.
Simmel, aki mint a szÀzadelû sziporkÀzÂ, nyughatatlan kozmopoliszÀban, Berlinben ¢lû zsidÂ, maga is idegens¢g-szak¢rtû volt, elsûsorban nem az idegenrûl, hanem a
befogadÂ k´zegrûl, annak lehets¢ges reakciÂirÂl besz¢l. ý ä aki sz¢les k´rben csodÀlt
intellektusa mellett sem kapott professzorsÀgot Berlinben, vagyis ¢pp eleget tudott a
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gy´k¢rtelens¢g hÀtrÀnyairÂl, a kÁv¡lrûl j´ttek kitaszÁtottsÀgÀrÂl ä hÁvja fel a figyelmet
egy ÀltalÀnosan jelentkezû, m¢gis meglepû sajÀtossÀgra, ami szint¢n a àmÃltn¢lk¡lis¢gbûlÊ fakad: ez pedig a kizÀrÀs ¢s megsemmisÁt¢s ellenpontjak¢nt felfoghatÂ sajÀtos
pozÁciÂ, amivel gyakran megajÀnd¢kozzÀk az idegent a befogadÂ tÀrsadalmak. Ha szoros versenyhelyzetrûl van szÂ, ha a klikkek harca ki¢lezûdik, ha t´rt¢neti csalÀdok felk¢sz¡ltek a leszÀmolÀsra, vagy komoly rivÀlis d´ngeti a kapukat, akkor az addig megvetett, stigmatizÀlt idegen, ¢pp mert nem k´ti gÃzsba a mÃlt, ¢s nem hÀlÂzta be a t´rt¢nelem, bizalmi pozÁciÂk egyed¡li birtokosa lehet.
Lewis A. Coser szÀmos t´rt¢neti p¢ldÀt hoz az idegen olyan ¢szlel¢s¢re ¢s meghatÀrozÀsÀra, ahol a k´z´s t´rt¢nelem e hiÀnya a bizalom kulcsÀt jelenti. HabÀr itt nem
a f´ldrajzi ¢rtelemben vett idegens¢grûl van szÂ, m¢gis meggyûzû az a felsorolÀs,
amely a NapkirÀly ¢s az ût k´vetû k¢t Lajos sz¢pszÀmÃ szeretûj¢nek karrierj¢t f´lt¢rk¢pezve bizonyÁtja, hogy azok szÀmÁthattak hosszabb ragyogÀsra ¢s bûs¢gesebb apanÀzsra a kirÀly oldalÀn, akik alulrÂl ¢rkeztek ä tÀrsadalmilag, vagyis szociÀlis idegenk¢nt csak a kirÀlyhoz tartoztak, s Ágy bÀjos, telt alakjukhoz az ÀrmÀnynak m¢g Àrny¢ka
sem f¢rhetett, s az udvari intrikÀk cselsz´v¢ny¢ben a kirÀly benn¡k felt¢tel n¢lk¡l megbÁzhatott.
Az idegens¢g e kit¡ntetett bizalmi pozÁciÂjÀra legismertebb p¢lda minden bizonnyal a n¢met fejedelems¢gek udvari zsidÂinak esete. KizÀrva a politikai cselekvûk
k´z¡l, hiszen nem viselhettek fegyvert, korlÀtozva a gazdasÀgi ¢letben, hiszen nem
lehetett f´ldj¡k, a bank¡gyletekre szorÁtva, olyan bizalmi segÁts¢get nyÃjthattak a fejedelemnek, amit az senki mÀstÂl nem fogadhatott el. A korabeli àemberÊ-fogalom
egyik fel¢tûl valÂ megfosztÀsa utÀn, ha nem a mÀsik fel¢t nyert¢k is el, de majdnem
emberi homunculusszÀ vÀltak, ¢s ami enn¢l is fontosabb, a fejedelem v¢delm¢t ¢lvezve
¢lhettek tovÀbb.
Vannak olyan t´rt¢nelmi p¢ldÀk, tÀrsadalmi szerkezetek, ahol az idegenek funkcionÀlis sÃlya megnû, az adott tÀrsadalom alappill¢r¢v¢ vÀlnak. P¢ldÀul az ottomÀn birodalom dinamikus, hÂdÁtÂ idûszakÀban, a XV. ¢s XV I. szÀzadban, amikor a szultÀnok
nemcsak a birodalom ter¡let¢t, de sajÀt belsû hatalmi pozÁciÂikat is n´velt¢k, szinte
kizÀrÂlag renegÀt kereszt¢nyekre tÀmaszkodva szÀmoltÀk fel lehets¢ges belsû rivÀlisaikat is. Az elrabolt vagy felvÀsÀrolt kisgyerekekbûl felnevelt katonai elit tagjai, a janicsÀrok csak a szultÀnhoz k´tûdtek ä csalÀd, rokonok ¢s a beÀgyazottsÀg egy¢b formÀi
hÁjÀn mindv¢gig idegenek, harcosok maradtak. A legtehets¢gesebb gyerekekbûl verbuvÀlÂdott a birodalom adminisztratÁv vezet¢se, a Palota IskolÀiban valÂ tanulÀs utÀn
ûk jelentett¢k az udvari ¢s helyi irÀnyÁtÀst, a szultÀn legfûbb tÀmaszait az oligarchiÀk
felszÀmolÀsÀban. Az 1453 ¢s 1623 k´z´tt a t´rt¢nelem szÁnpadÀra l¢pû negyvenh¢t
nagyvez¢rbûl mind´ssze ´t volt t´r´k szÀrmazÀsÃ.
A megsemmisÁt¢s ¢s a kiemel¢s az idegenhez valÂ lehets¢ges viszony k¢pzeletbeli
pÂlusait jel´li. Hogy az e v¢gletek k´z´tti lehetûs¢gek milyen sokf¢l¢k lehetnek, ¢s
hogy ezek a megoldÀsok milyen m¢rt¢kben jellemzik az adott tÀrsadalmat, illusztrÀlhatÂ a szexuÀlis idegens¢g egy sajÀtos eset¢vel.
Nemcsak a nyugati kultÃra sajÀtja az a bipolaritÀs, mely a szem¢lyek k´r¢t f¢rfiakra
¢s nûkre vÀlasztja sz¢t. Ez a felosztÀs, amely identitÀsunk egy alapvetû, csak sz¢lsûs¢ges
esetekben megk¢rdûjelezett szegmens¢t definiÀlja, figyelmen kÁv¡l hagyja a hermafroditÀk csoportjÀt, azokat a szem¢lyeket, akik a mindk¢t nemre jellemzû k¡lsû genitÀliÀkkal rendelkeznek. A k¡l´nb´zû kultÃrÀk vÀlaszai az idegens¢g e kisszÀmÃ, de
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komoly kulturÀlis kihÁvÀst jelentû eset¢re, ¢pp mert az identitÀs ¢s a vilÀgk¢p k´zponti
jelentûs¢gü kategÂriÀit ¢rintik, t´bbet jelentenek a puszta kuriozitÀsnÀl. Fontos informÀciÂkkal szolgÀlnak az idegenhez, a mÀssÀghoz valÂ tÀrsadalmi viszonyulÀsrÂl.
Ahogy Clifford Geertz a h¢tk´znapi tudat kulturÀlis sajÀtossÀgait elemzû tanulmÀnyÀban errûl beszÀmol, e tekintetben igen nagy elt¢r¢seket talÀlunk a k¡l´nb´zû
tÀrsadalmak k´z´tt. Geertz ä Robert Edgerton empirikus kutatÀsai alapjÀn ä hÀrom
kultÃrÀval foglalkozik; ezek az amerikai, a navahÂ ¢s a pokot.
Az amerikai h¢tk´znapi tudat elsû reakciÂja a hermafroditÀkkal kapcsolatban ä ¢s
ez esetben bÁzvÀst ide ¢rthetj¡k a ànyugatiÊ, eurÂpai gondolkodÀst is ä a d´bbent b¢nultsÀg. Mit Ár be a szem¢lyij¢be? BesorozzÀk-e? Megnûs¡lhet-e vajon? Melyik WC-t
kell hasznÀlnia? Ezekhez hasonlÂ k¢rd¢sek mer¡lnek fel, s a racionÀlis nyugati kultÃrÀban ez olyan pillanat, ahol megÀll az ¢sz, a borzadÀly k¡l´nb´zû fokÀn ker¡lj¡k a
vÀlaszt. ValÂjÀban enn¢l t´bb is t´rt¢nik. A nyomÀsgyakorlÀs gyakran egyÀltalÀn nem
is burkolt formÀit ig¢nybe v¢ve prÂbÀljuk rÀbÁrni a meg¢rt¢si s¢mÀinkbÂl kilÂgÂ
egy¢nt ä pontosabban az esetek nagy t´bbs¢g¢ben a sz¡lût ä, hogy vÀlasszon, legyen
mÀr v¢gre f¢rfi vagy nû, vÀljon mÀr emberr¢... legyen olyan, mint amilyenek mi vagyunk. A tÀrsadalmi ellenûrz¢st a testek tablÂba rendez¢s¢vel megvalÂsÁtÂ k¢sû modernitÀsban a tablÂ berendez¢s¢nek szabÀlyzata, a fogalmi tisztasÀg fontosabb, mint
a hÃs, mellyel a Rend kit´ltetik, a kilÂgÂ, nem illeszkedû r¢szeket ä itt szÂ szerint is ä
eltÀvolÁtjÀk.
Ettûl a vilÀgtÂl meglehetûsen elt¢r a navahÂ indiÀnok viszonya a hermafroditÀkhoz
ä vagy, k´vetve Geertz terminolÂgiÀjÀt ä az interszexualitÀshoz. Term¢szetesen a navahÂk is k¡l´n´s, a normÀlistÂl elt¢rû dologk¢nt tartjÀk szÀmon az interszexualitÀst,
de nem f¢lelemmel ¢s iszonyodva, hanem tiszteletteljes hÂdolattal gondolnak rÀ. SzÀmukra az interszexualitÀs mint a term¢kenys¢g, a bûs¢g, a jÂl¢t isteni szimbÂluma jelenik meg. A hermafroditÀk kivÀlasztottak, akik t´bbek, mint a h¢tk´znapi ember, hiszen egyszerre nûk ¢s f¢rfiak. °pp ez¢rt nem sz¢gyenletes, elt¡ntetendû egyedekk¢nt
jelennek meg a navahÂk szÀmÀra, hanem tanÀcsos ûket a nemzets¢g vezetûiv¢ vÀlasztani, mert ez biztosÁthatja a szaporodÀst ¢s a jÂl¢tet. àýk felelûsek az orszÀg gazdagsÀgÀ¢rt.
Ha eltünn¢nek, minden eltünne, a lovak, a juhok, a navahÂk. °ppolyan vezetûk ûk, mint Roosevelt eln´k.Ê (Clifford Geertz: COMMON SENSE AS A CULTURAL SYSTEM. In: LOCAL
K NOWLEDGE. Basic Books, New York, 1983. 82. o.)
Ebbûl a szempontbÂl k´ztes helyet foglal el a pokot t´rzs, mely KenyÀban ¢l. Az
interszexualitÀshoz füzûdû viszonyuk az elûzûekhez k¢pest semleges, nem t´lti el ûket
f¢lelemmel, de nem is tartjÀk nagyra. A pokot megÁt¢l¢s szerint az isten is k´vet el
hibÀt a teremt¢s sorÀn, ¢s ä mint a repedt ed¢ny ä ilyen hasznavehetetlen dolog a
hermafrodita is. A pokotok nem t´rûdnek az interszexualitÀs k´zt¡k ¢lû k¢pviselûivel,
a gyerekeket n¢ha meg´lik, de k¡l´n´sebb indulatok n¢lk¡l, mint ahogy valaki egy
t´r´tt ed¢nyt elhajÁt. Ebben a kultÃrÀban a funkcionÀlis ¢rt¢ktelens¢g hatÀrozza meg
a hermafrodita interszexuÀlis hely¢t, mivel az nem k¢pes utÂdokat vilÀgra hozni, valamint ä ahogy a pokot b´lcsess¢g tartja ä k¢ptelen a legkellemesebb dologra a vilÀgon,
vagyis a szexre. KizÀrjÀk, semmibe veszik a l¢tez¢s¢t, k¡l´n´sebb indulatok n¢lk¡l.
Egyszerüen nem pokot. Nem ¢rdektelen megjegyezni, hogy mivel munkÀt v¢gezhetnek, ¢s nincsenek csalÀdi ¢s adÂk´telezetts¢geik, a hermafroditÀk viszonylagos jÂl¢tben ¢lnek a pokotok k´z´tt.
Az interszexualitÀs kultÃrak´zi ´sszehasonlÁtÂ vizsgÀlata kapcsÀn nem az a legfontosabb, hogy, lÀm, megint egy p¢lda, ahol a nyugati racionalitÀs irracionalitÀsa lelep-
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lezûdik. Nem Àrt ¢szrevenni, hogy az individuum (ez esetben a hermafrodita) szÀmÀra
ez az irracionÀlis nyugati kultÃra egy abszolÃt elûnnyel rendelkezik: nevezetesen a
karteziÀnus etika szem¢lyis¢gk´zpontÃsÀga, a jogi szabÀlyozÀs lehetetlenn¢ teszi, hogy
a semmibe vegy¢k, àt´r´tt ed¢nyk¢nt falhoz csapjÀkÊ.2 T¢mÀnk szempontjÀbÂl l¢nyegesebb, hogy a h¢tk´znapi tudat sajÀtossÀgai ä vagyis a kulturÀlis t¢nyezûk ä felûl k´zelÁtve az idegen elt¢rû megÁt¢l¢s¢hez, fontos ¢rvhez jutunk a vulgÀrmaterializmussal
folytatott vitÀban.
An¢lk¡l, hogy a szociÀlis, gazdasÀgi faktorok jelentûs¢g¢t alÀbecs¡ln¢m, az elûbbi
p¢lda arra sarkall, hogy a kulturÀlis-tudati t¢nyezûket fokozottan vegy¡k figyelembe
a tÀrsadalmi cselekv¢s irÀnyÁtÀsÀban. àA k´znapi tudat nem mÀs, mint az elûfeltev¢sekkel ä
ez esetben: a szex mint bomlasztÂerû, mint term¢kenys¢gi ajÀnd¢k vagy praktikus gy´ny´rforrÀs
ä felt´lt´tt elme k´vetkeztet¢sei. Lehets¢ges, hogy az isten teremtette az interszexuÀlisokat, de a
t´bbit mÀr az ember v¢gzi el.Ê (Geertz, uo. 84. o.) A rasszizmus ¢s nacionalizmus k¡l´nb´zû vÀlfajait csupÀn szeg¢nys¢ggel magyarÀzni vagy a szük´s erûforrÀsok¢rt folytatott versenyre korlÀtozni gazdasÀgi redukcionizmus lenne, amely nem szÀmol a t¢rrûl
¢s idûrûl, àa dolgok rendj¢rûlÊ alkotott vilÀgk¢ppel, a kulturÀlis elûfeltev¢sek bonyolult rendszer¢vel.
Az elûfeltev¢sek e rendszere az eurÂpai, racionÀlis nyugati kultÃrÀban nem segÁti
az idegen tolerÀns elfogadÀsÀt. A modernitÀs politikai csÃcsteljesÁtm¢nye, a nemzetÀllam e ter¡leten lÀtvÀnyos kudarcot vallott ä akÀr annak asszimilÀlÂ (az egyenlû jogokat a mÀssÀg feladÀsÀ¢rt megadÂ) francia modellj¢re, akÀr a v¢r szavÀt k´vetû (nem
ÀllamhatÀrokban, hanem n¢pben gondolkodÂ) n¢met, V´lkisch modellj¢re gondolunk. A posztjugoszlÀv vÀlsÀg iszonyatÀtÂl letaglÂzott kelet-eurÂpai ¢rtelmis¢gi hajlik
az ´nostorozÀsra, ¢s nem ÀllÁthatjuk, hogy erre nincs jÂ oka. De an¢lk¡l, hogy a t´rt¢nelmi megk¢setts¢get vagy k´z´s felelûss¢g¡nket tagadnÀm, nem Àrt felid¢zni, hogy
ez a hÀborÃ egy nacionalista hÀborÃ, ¢s mint ilyen a modernitÀs l¢nyeg¢bûl fakad. Nem
t´rzsi ´ssze¡tk´z¢s, nem pre- vagy posztmodern nyelvjÀt¢k ä a brutalitÀs ¢s szadizmus
ezen irracionalizmusa, amely elûtt oly tehetetlen¡l Àllunk, nemzetÀllamok kikovÀcsolÀsÀ¢rt folyik. K¢tlem, hogy mik¢nt azt MagyarorszÀgon t´bben is megfogalmaztÀk,
a HabermasäLyotard-vita SzarajevÂban dûlt volna el, de abban biztos vagyok, hogy
ha m¢gis, akkor nincs ok arra, hogy ebbûl a modernitÀs dics¢ret¢t olvassuk ki.
LÀthattuk, hogy ezek az elûfeltev¢sek, melyek a kultÃra eg¢sz¢v¢ Àllnak ´ssze, milyen m¢rt¢kben meghatÀrozÂk az idegenhez valÂ viszonyban. Ahelyett, hogy itt tovÀbbi t´rt¢neti elemz¢sbe bocsÀtkoznÀnk, prÂbÀljuk meg a mÀsik oldalrÂl, az idegen
szempontjÀbÂl rekonstruÀlni e talÀlkozÀst!
Az idegen az elsû pillanatban: nem l¢tezik. Ha egy ismeretlen tÀrsasÀgba vagy egy
mÀsik orszÀgba l¢p¡nk be, ýK az idegenek, mi magunk vagyunk azok, akik voltunk
eddig is. A kapcsolatok, az interakciÂk folyamatos ism¢tl¢se ¢s nagy t´mege sz¡ks¢ges
ahhoz, hogy bizonyos idû eltelt¢vel feladjuk sajÀt korÀbbi tudÀsunkat ¢s ¢n¡nket, ne
ûket lÀssuk idegennek magunkhoz k¢pest, hanem a magunk vilÀgÀt lÀssuk k¡l´n´snek az Ãj k´zegben. çm akÀrhogy hatÀrozzuk is meg, nevezz¡k el az Ãj helyzetet, valamiben d´ntûen k¡l´nb´zik korÀbbi, megszokott ¢let¡nktûl: ez pedig ¢ppen a megszokÀs hiÀnya. Nem tudunk azokra a rutinokra tÀmaszkodni, amelyek ÀtsegÁtenek a
mindennapi ¢rintkez¢sek labirintusÀn, nem mük´dnek azok az automatizmusok, melyek oda sem figyelve szabÀlyozzÀk viselked¢s¡nket. A bel¢pû abban a pillanatban,
ahogy ¢szleli, hogy idegen k´rnyezetbe ker¡lt, fesz¡lt, ¢ber Àllapotba ker¡l, akÀr a
bezÀrkÂzÀst vÀlasztja, akÀr a kapcsolatteremt¢st, sajÀt vilÀgÀnak magÀtÂl ¢rtetûdû ott-
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honossÀga szertefoszlik; tanulnia kell. E tanulÀst azonban sÃlyos szem¢lyes vÀlsÀg ´vezi. KorÀbban emlÁtettem, hogy a befogadÂ csoport szÀmÀra milyen irritÀlÂ lehet az
idegen mÀssÀga, amely megk¢rdûjelezi sajÀt fogalmi apparÀtusÀt. Az idegen ä hacsak
nem hÂdÁtÂrÂl van szÂ, ami egy mÀsik t´rt¢net ä nem üzheti el a befogadÂkat, meg
kell merÁtkeznie a bizonytalansÀgok tisztÁtÂt¡z¢ben. AzÀltal ugyanis, hogy a tanulÀs
folyamÀn rÀd´bben egy adott kultÃra szabÀlyrendszer¢nek konstruÀlt voltÀra, ez a felismer¢s visszazuhan rÀ, ¢s sajÀt korÀbbi kultÃrÀjÀnak egy¢rtelmüs¢ge ¢s egyszeris¢ge
is sz¢tomlik. A szociolÂgusok Àltal kedvelt p¢ldÀt hozva: a rokonsÀgi k´tel¢kek eset¢ben nem egyszerüen azt tanulja meg, hogy egy adott k´z´ss¢gben a harmadfokÃ unokatestv¢rre is kiterjed az incesztustabu, hanem (mivel szÀmÀra ez nem ûsi, eredendû,
hanem tanult parancs) sajÀt incesztustabujÀnak ´r´k¢rv¢nyüs¢g¢ben is k¢telkedni
kezdhet. MeglÀtva, hogy vannak, akik b¢k¢sen lakmÀrozzÀk a disznÂ, a nyÃl ¢s a teve
hÃsÀt, a f´ld´n csÃszÂ ¢s mÀszÂ Àllatokat, legalÀbbis megk¢rdûjelezûdhet, hogy ezek
valÂban olyan utÀlatosak- ¢s tisztÀtalanok-e, mint ahogy azt a T´rv¢ny tartja (MñZES
III 11.29). Megismerve egy racionÀlis hat¢konysÀgra ¢s profittermel¢sre alapulÂ kultÃrÀt, m¢g k´vethetj¡k a tradicionÀlis csalÀdot k´z¢ppontba ÀllÁtÂ mintÀkat, de nem
gondolhatjuk, hogy ez àa Dolgok RendjeÊ, az egyed¡li Ãt. Erre a tudati disszonanciÀra
az idegen k¡l´nb´zû mÂdon reagÀlhat, a sajÀt vilÀgÀba bezÀrkÂzÂ intranzigens szembefordulÀstÂl a tÃlkompenzÀlÂ asszimilÀlÂdÀsig sz¢les a lehetûs¢gek skÀlÀja. T´bbnyire azonban tovÀbbmegy a tanulÀs bizonyos ¢rtelemben sz¡ks¢gszerü kudarcra Át¢lt ÃtjÀn. Hiszen, amint azt Alfred Sch¡tz Árja gy´ny´rü tanulmÀnyÀban: àSzÂ se rÂla, az idegen szempontjÀbÂl is van t´rt¢nete a megk´zelÁtett csoport kultÃrÀjÀnak, ¢s ez hozzÀf¢rhetû az û szÀmÀra.
De sohasem vÀlt ¢letrajzÀnak szerves r¢sz¢v¢, mint ahogyan elhagyott csoportjÀnak t´rt¢nete. SajÀt ¢let¡nkbe alkotÂelemk¢nt csak sajÀt apÀink ¢s nagyapÀink ¢lete ¢p¡lhet be. A sÁrokat sem elszÀllÁtani, sem meghÂdÁtani nem lehet. Az idegen... meglehet, hajlandÂ lesz, k¢pes lesz osztozni a
megk´zelÁtett csoporttal annak jelen¢ben ¢s j´vûj¢ben eleven ¢s k´zvetlen tapasztalatok r¢v¢n; Àm
mindenk¢ppen elesik a csoport mÃltjÀval kapcsolatos effajta ¢lm¢nyektûl.Ê (Alfred Sch¡tz: AZ
I DEGEN. In: FENOMENOLñGIA A TçRSADALOMTUDOMçNYBAN. Szerk. HernÀdi MiklÂs.
Gondolat, 1984. 408ä409. o.)
A megtanulhatatlan megtanulÀsa t´bbet jelent, mint a mÃlt el¢rhetetlens¢ge; az idegen
szÀmÀra ez az ÀltalÀnos l¢t¢lm¢ny. A kultÃra sz´vete Ãjra ¢s Ãjra felfeslik, ahelyett,
hogy ÂvÂn beburkolna, a hiba lehetûs¢ge a legt´k¢letesebb cselekv¢sben is benne rejlik. Gondoljunk a nyelvet t´k¢letes kifinomultsÀggal hasznÀlÂ idegenre, akit hibÀtlan
kiejt¢se Àrul el, mivel ¢pp az anyanyelvi k´zeg fesztelen slendriÀnsÀga elsajÀtÁthatatlan, esetlen hibÀi a megtanulhatatlanok. Az idegen szÀmÀra mindez megker¡lhetetlen
csapdahelyzetet jelent. Ha k¡l´nb´zik a kulturÀlis mintÀktÂl, akkor idegenk¢nt b¢lyegzik meg, ha meg akarja tanulni ûket, a tanulÀs t¢nye Àltal veszti el az otthonossÀg
term¢szetess¢g¢t.
KreativitÀs ¢s idegens¢g
Nagyon neh¢z lenne ÀltalÀnossÀgban besz¢lni arrÂl, hogy mik¢nt reagÀl a szem¢lyis¢g
a meg¢lt idegens¢g ¢lm¢ny¢re. Ha a tÀrsadalmi produktivitÀs felûl k´zelÁtj¡k meg a
k¢rd¢st, azt lÀthatjuk, hogy az idegens¢g ¢lm¢nye egyarÀnt sarkallhat kiv¢teles kreativitÀsra ¢s apatikus passzivitÀsra. E k¢t sz¢lsûs¢ges eset, melyre alÀbb p¢ldÀkat hozok,
egy k¢pzeletbeli egyenes v¢gpontjait jelenti. ögy gondolom, az idegens¢g empirikus
eseteit t´bbnyire e k¢t hatÀrpont k´z´tt helyezhetj¡k el.
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Elsû p¢ldÀmat hadd hozzam a tÀrsadalomtudomÀnyok ter¡let¢rûl, egy olyan kiemelkedûen sikeres nemzed¢k tagja kapcsÀn, amelynek k¢pviselûi a hÃszas ¢vek v¢g¢n vagy a harmincas ¢vekben ¢rkeztek AmerikÀba.
Annak a tÁpusnak a megjelenÁt¢s¢re, amely az idegens¢gre a kreativitÀs robbanÀsÀval vÀlaszol, akÀr maradhatunk Alfred Sch¡tz (1899ä1959) ¢let¢n¢l is. E vÀlasztÀs
talÀn meglepû lehet annak ismeret¢ben, hogy Sch¡tznek ¢let¢ben egyetlen k´nyve
jelent meg, az is m¢g AusztriÀban, emigrÀciÂja elûtt. çm ha figyelembe vessz¡k, hogy
Sch¡tz ¢lete utolsÂ egy-k¢t ¢v¢t leszÀmÁtva bankalkalmazottk¢nt dolgozott, mÀsodÀllÀsban tanÁtott, legalÀbb napi egy ÂrÀt zongorÀzott, ¢s a fennmaradÂ idûben Árta tanulmÀnyait, akkor a hatvanas ¢vek v¢g¢n megjelent hÀromk´tetes ¹SSZEGYþJT¹TT
MUNKçI , valamint a Thomas Luckman Àltal sajtÂ alÀ rendezett k¢ziratok vaskos gyüjtem¢nye mÀr rendkÁv¡li term¢kenys¢grûl tanÃskodnak. KreativitÀsa persze nem
pusztÀn ¢s nem elsûsorban mennyis¢gi. Sch¡tz tanulmÀnyainak lenyüg´zû m¢lys¢ge
¢s eredetis¢ge talÀn az¢rt is olyan egyed¡lÀllÂ a szociolÂgiÀn bel¡l, mert szerzûj¡k
nemcsak AmerikÀban, de a tudomÀnyÀgon bel¡l is idegen maradt. Bizonyos ¢rtelemben Sch¡tz nem magÀnyos hûs, az eredetis¢gnek, sajÀtos lÀtÀsmÂdnak, a szellemi teljesÁtm¢nynek, az elfogadÀsnak ¢s kÁv¡lÀllÀsnak e sajÀtos elegye generÀciÂjÀnak mÀs
gondolkodÂit is jellemezte, akik n¢lk¡l aligha lehetne megÁrni az amerikai tÀrsadalomtudomÀny hÀborÃ utÀni t´rt¢net¢t. Hannah Arendt, Eric Vogelin, Leo Strauss,
Franz Neumann a politikaelm¢letben, Karl Wittfogel, Paul Lazarsfeld vagy ¢ppen Pitrim Sorokin (jÂllehet û Lenin elûl menek¡lt a Harvardra) a szociolÂgiÀn bel¡l, vagy
a pszicholÂgus Wilhelm Reich, Bruno Bettelheim ¢s Erich Fromm ä mindannyian
ennek a generÀciÂnak a tagjai, akik nemcsak jelentûs ¢letmüvet hagytak maguk m´g´tt, de eredetis¢g¡k miatt szakmÀjukon bel¡l bizonyos ¢rtelemben àkakukktojÀssÀÊ
is vÀltak. Nem hiszem, hogy megÀllja a hely¢t az amerikai tÀrsadalomtudomÀny azon
bÁrÀlata, miszerint ez a t´k¢letesen szervezett g¢pezet csak Àtveszi ¢s ledarÀlja, a pragmatizmus mocsarÀba rÀngatja az ¢rz¢keny ¢s kreatÁv eurÂpaiak gondolatait, de Ãgy
tünik, hogy a àbraindrainÊ eufemizmusÀval takart munkamegosztÀs egy bizonyos
m¢rt¢kben mük´dik.
°pp egy ä az elûbb emlÁtett nemzed¢khez tartozÂ ä n¢met emigrÀns, Erik H. Erikson (1902ä1994), a t´rt¢neti pszicholÂgia klasszikusa (¢s megÃjÁtÂja) tudÂsÁt arrÂl a
csoportrÂl, amelyet a mÀsik v¢glet p¢ldÀjak¢nt emlÁthet¡nk. E mÀsik p¢lda szereplûi
is amerikaiak, Àm neh¢z lenne pontosan behatÀrolni, hogy ûk mikor ¢rkeztek erre a
f´ldr¢szre. A sziÃ indiÀnok (mert rÂluk van szÂ) beilleszked¢si strat¢giÀit vizsgÀlva
Erikson a rezervÀtumok lakÂinak k¢t csoportjÀrÂl, a megbÀntott ¢s megalkuvÂ ellenÀllÂkrÂl besz¢l. Az elsû esetben a sziÃk mint javÁthatatlan, kezelhetetlen egy¢nek jelennek meg a feh¢rek szÀmÀra, mÁg az igyekvû àmegalkuvÂkÊ tÃlsÀgosan megnyerûk,
àtÃlteljesÁtenekÊ. Mivel Erikson vizsgÀlata elsûsorban rezervÀtumi gyerekekkel foglalkozott, Ágy a feh¢r kultÃrÀba valÂ beilleszked¢s ä a àfeh¢rÊ iskolÀba jÀrÀs k´telezetts¢gek¢nt ä szÀmukra megker¡lhetetlen volt. A kulturÀlis beilleszked¢snek ez a formÀja
csapott ´ssze a sziÃ tradÁciÂval ¢s tudÀssal. Ez a konfliktus azonban ä ahogy ezt David
Riesman megÀllapÁtja ä àkiszÁvja a gyermek ¢rzelmi energiÀit, ¢s ez¢rt lustÀnak tünik. Ennek
k´vetkezt¢ben mind az ellenÀllÂk, mind a lÀtszÂlag megalkuvÂk k´z´mb´ss¢get mutatnak a feh¢r
kultÃrÀval ¢s a feh¢r politikÀval szembenÊ. (David Riesman: A MAGçNYOS T¹MEG. KJK,
1983. 95. o.) Az indiÀnok elsû pillantÀsra tunya, ¢lhetetlen semmittev¢se nem mÀs,
mint az idegens¢g traumÀjÀnak egy fÀjdalmas, ´nsorsrontÂ feldolgozÀsa.
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TisztÀn kell lÀtnunk, a szellemi teljesÁtm¢nyek felûl valÂ megk´zelÁt¢s, az elûbbi p¢ldÀk nem a sui generis kulturÀlis ¢rt¢kekrûl besz¢lnek, hanem az uralkodÂ kultÃrÀval
valÂ egy¡ttmük´d¢s, a befogadÀs es¢lyeirûl szÂlnak. Ki tudnÀ megmondani, hogy a
kitaszÁtottsÀg ¢s n¢pirtÀs sz´rnyüs¢gei Àltal ihletett indiÀn takarÂk ¢s faragÀsok, az
ezekben testet ´lt´tt szellem hogyan viszonyul Thomas Mann MARIñ-jÀhoz vagy Picasso GUERNICç-jÀhoz? Ha bÀrki Ãgy ¢rzi, hogy k¢pes vÀlaszt adni a k¢rd¢sre, helyes,
ha komoly ´nvizsgÀlatnak veti alÀ magÀt.
çm ha a nyugati kultÃra ¢rt¢kei felûl n¢zz¡k a dolgot, akkor igazoltnak tünik az
ÀllÁtÀs, hogy az idegens¢g nem minden formÀja vezet alkotÀshoz. MegkockÀztatnÀm,
a kategorikus ÀllÁtÀs utÀn sÂvÀrgÂ ¢sz k´nnyebben el¢g¡lne ki, ha megfordÁtanÀnk az
elûbbi kijelent¢st: az alkotÀs minden formÀja idegens¢g. Ehhez azonban vissza kell
t¢rn¡nk ahhoz az ûsi szorongÀshoz, az idegens¢gnek ahhoz a belsû tapasztalatÀhoz, amit
ennek az ÁrÀsnak a kezdet¢n f¢lretett¡nk.
Ez a tapasztalat, amely az idegens¢grûl mint a k¢sû modernitÀs ÀltalÀnos ¢lm¢ny¢rûl besz¢l, jÂl rekonstruÀlhatÂ azon metaforÀk k´r¢ben, melyek az ezredv¢gi ember
elhagyatottsÀgÀt, magÀnyÀt ¢s elidegenedetts¢g¢t prÂbÀljÀk leÁrni. Ezeknek a metaforÀknak mind sajÀtja az idegens¢g eddigi ¢rtelm¢nek kifordÁtÀsa. Az idegenrûl mint
ÀltalÀnosrÂl, a k´znapi l¢tez¢s jellemzûj¢rûl szÂlni azt is jelenti, hogy kil¢p¡nk abbÂl
a keretbûl, ahol az Idegen a Meg¢rkezû, a T´bbs¢ggel talÀlkozÂ Kisebbs¢g ä ehelyett
a tÀrsadalmi karakter metaforÀjak¢nt besz¢l¡nk rÂla.
Zygmunt Bauman a modernitÀs klasszikus idûszakÀnak bel¡lrûl irÀnyÁtott karakter¢t a ZarÀndok k¢p¢vel Árja le. A ZarÀndok elûtt szent c¢l lebeg, tudja, honnan j´n,
de m¢g biztosabb abban, hogy hovÀ tart. °let¢nek ¢rtelme nem a puszta helyvÀltoztatÀs, a n¢zelûd¢s, az idegen tÀjakkal valÂ megismerked¢s. TalÀn ezeket a hÁvsÀgokat
sem utasÁtja el, de mindennek egyvalami ad ¢rtelmet; a Szent Hely el¢r¢se. Napjaink
k¢sû modernitÀsÀban a vÀndor egy Ãj metaforÀja sz¡ks¢ges a tÀrsadalmi karakter
megragadÀsÀra: ez pedig a turista. A turista szÀmÀra t´bb¢ nincsenek szent c¢lok, hacsak a guide bookban megjel´lt helyek felkeres¢s¢t nem tartjuk annak. E helyek lÀtvÀnyos hÀlÂzata egy imaginÀrius vilÀgot alkot, a megismer¢s, a tapasztalat illÃziÂjÀval
ringatva el. A vilÀg izgatÂ ´r´m´k, ÁnycsiklandozÂ Ázek, lÀtvÀnyos esem¢nyek, lefotÂzhatÂ eml¢kmüvek kavalkÀdjÀvÀ vÀlik, az azonosulÀs ¢s felelûss¢gvÀllalÀs ig¢nye ¢s sÃlya n¢lk¡l. SzabadsÀg ez, Simmel hÁres formulÀjÀval ¢lve: a àtestben k´zeli, l¢lekben tÀvoliÊ
idegen szabadsÀga attÂl, hogy a testi k´zels¢get lelki k´z´ss¢gre vÀltsa. àAz erk´lcsi felelûss¢gvÀllalÀs alÂli mentess¢g mÀr jÂ elûre fizetve van, a k´rutazÀshoz mell¢kelt kis csomagban
a tudati kÁnok ¢s szÁvfÀjdalmak megelûz¢s¢re javallott gyÂgyszer a l¢gibetegs¢g elleni tablettÀk
mellett lapul... Nincs m¢g egy olyan szerep, ahol a mÀsik egyedis¢g¢t oly nagy m¢rt¢kben ¢s radikÀlisan megtagadjÀk, elt´rlik, eltakarjÀk, mint a turistÀ¢.Ê (Zygmunt Bauman: POSTMODERN E THIC. Blackwell, Oxford, 1993. 242. o.) A turista a bennsz¡l´tteket àszÀmokba
fojtjaÊ, szÀmÀra àezekÊ mind egyformÀk. Az Àlom¢pÁtû m¢dia ¢s a turizmus-biznisz
profijai Àltal kic´vekelt fantÀziabirodalom gy´ny´reit semmi nem zavarhatja meg ä
ideÀlis esetben eg¢sz ¢let¡nk egy nagy, ´nfeledt nyaralÀs lenne. Nem ÀllÁthatjuk, hogy
az eg¢sz vilÀg szociolÂgiai ¢rtelemben Nescaf¢-utazÂvÀ vÀlt volna. De a turizmus iparÀg siker¢nek t´retlen felÁvel¢se ¢s a reklÀmokban is tetten ¢rhetû vÀgyak miatt a turista: korunk karakter¢nek korrekt metaforÀja.
Az alkotÀs es¢lyei e turistavilÀgban nem tÃl nagyok. Ennek az ÀllÁtÀsnak az igazsÀgtartalma nyilvÀn azon Àll vagy bukik, hogy mit tekint¡nk alkotÀsnak. Ha csak a szellem
egy k¢ts¢gkÁv¡l behatÀrolt ter¡let¢t, a tudomÀnyokat vizsgÀljuk, akkor (itt is) szem-
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be´tlû ellen¢rveket talÀlunk. Fokasz Nikosz egy kedvelt p¢ldÀja, melyet olvasÂi elborzasztÀsÀra gyakran id¢z, az az adat, hogy a tudomÀnyos folyÂiratok szÀma az elmÃlt
hÀromszÀz ¢vben, unalmas egyhangÃsÀggal, tizen´t ¢venk¢nt megduplÀzÂdik. Ennek
a folyamatnak a mÀba kunkorodÂ v¢ge nyilvÀn ellentmond az elûbbi ÀllÁtÀsnak. çm
csak akkor, ha elfogadjuk azt a mennyis¢gi szeml¢letet, amely az intellektuÀlis teljesÁtm¢nyt a publikÀciÂs jegyz¢k hosszÀval azonosÁtja. Sch¡tz kapcsÀn mÀr utaltam rÀ,
hogy helyesnek tartanÀm, ha ezt a mennyis¢get a gondolatok m¢lys¢g¢vel ¢s eredetis¢g¢vel sÃlyoznÀnk, bÀr tudom, ez inkÀbb csak vÀgy, mintsem lehetûs¢g. Azonban e
hely¡tt, ¢lve a sz´veg feletti uralom hatalmÀval, alkotÀson csak azt ¢rtem, ha valaki
hozzÀtesz valamit a szellem imaginÀrius ¢pÁtm¢ny¢hez, Àltala àmegy elûbbre a vilÀgÊ.
Nem prÂbÀlnÀm ezt k´zelebbrûl meghatÀrozni, egyr¢szt mert talÀn nem is lehet, mÀsr¢szt mert itt nem is perd´ntû. Nem az intellektuÀlis ¢rt¢k mibenl¢t¢nek miszt¢riumÀrÂl van szÂ, hanem ezen ¢rt¢kek l¢trej´tt¢rûl, ha Ãgy tetszik, a folyamatrÂl ¢s nem
az eredm¢ny minûsÁt¢s¢rûl. Vagyis mindegy, hogy valaki Mozart vagy Salieri zen¢j¢t
tartja-e nagyobbra, az alkotÀs folyamata valÂdi alkotÀs eset¢n ugyanaz. Ez az azonossÀg vezet vissza benn¡nket az idegens¢ghez a turistavilÀgban.
Az alkotÂ egy¢n ugyanis l¢nyegileg k¡l´nb´zik a turista moralitÀsÀtÂl. AlkotÀs az
elûbbi ¢rtelemben csak a mÀsok¢rt, a vilÀg¢rt ¢rzett felelûss¢g vÀllalÀsa utÀn j´het l¢tre.
Az alkotÀs sokat emlegetett magÀnya elûsz´r a turistÀkkal szemben j´n l¢tre, m¢g akkor is, ha a mü a turista apoteÂzisa lesz. Mivel mÀsoknak ¢s mÀsokrÂl akar szÂlni, az
alkotÂ elûsz´r is a k´z´ss¢gvÀllalÀsnak arra a csÃszdÀjÀra ¡l fel, amitûl a turista gondosan tÀvol tartja magÀt. De az alkotÂ idegens¢ge nemcsak a turistÀkhoz k¢pest ragadhatÂ meg. Az alkotÀs folyamata nem mÀs, mint lemeztelened¢s, azoknak a szerepeknek ¢s konvenciÂknak a lehÀntÀsa, amelyek lehets¢gess¢ teszik a h¢tk´znapokban
valÂ rutinos elevick¢l¢st. Az alkotÂ k´t¢ltÀncos, aki magÀnyosan, aprÂzva l¢pdel, megfontoltan halad vagy vakmerûen rohan elûre an¢lk¡l, hogy lÀtnÀ a drÂt k´dbe veszû
v¢g¢t. Nem lÀtja, de ¢rzi, tapogatja, keresi ¢s tudja az irÀnyt, l¢p¢seinek helyes rendj¢t.
Egyed¡l van, nemcsak azok szem¢ben, akik n¢zûk¢nt csodÀljÀk vagy pocskondiÀzzÀk,
de a mutatvÀny idej¢re a maga szÀmÀra is. Az alkotÀs k¡l´n´s, ihlettûl vez¢relt pillanataiban olyan ter¡letre t¢ved, melyet elt¢veszthetetlen hatÀrok vÀlasztanak el a
h¢tk´znapi l¢ttûl ¢s az erre jellemzû tudattÂl. Ennek a hatÀrnak az Àtl¢p¢se tesz mindenkit idegenn¢, aki belevÀg az alkotÀs k´t¢ltÀncÀba. Az identitÀsnak ez a feladÀsa, a
szerepekbûl valÂ ÀllandÂ kil¢p¢s k¢nyszere ä nem pedig a megism¢telhetûs¢g vagy
kopÁrozhatÂsÀg ä teszi a luzitÀn csodÀt, Fernando PessoÀt az ezredv¢gi AlkotÀs ArchetÁpusÀvÀ.
àPessoa... ä Árja SomlyÂ Gy´rgy ä portugÀlul annyit jelent, mint: szem¢ly, egy¢n, ember;
valaki, bÀrki... az emberi l¢ny legÀltalÀnosabb, legelvontabb jel´l¢se, amelyben individuum, genus ¢s species felbonthatatlanul olvad egybe. A m¢ly¢n ott rezeg az eredeti latin persona ÏÀlarcÎjelent¢se is... Ha volt valaha nomen, amely valÂban omen is, a szÀzad egyik legk¡l´n´sebb
k´ltûj¢nek neve bizonnyal az.Ê (SomlyÂ Gy´rgy: FERNANDO PESSOA, A N°GYARCö K¹LTý.
In: Fernando Pessoa: E Z AZ ýSI SZORONGçS. EurÂpa, 1969. 173. o.)
Pessoa 1888-ban sz¡letett Lisszabonban, Àm fiatalsÀgÀt D¢l-AfrikÀban t´lti, anyanyelvi szinten besz¢l angolul, elsû verseit is ezen a nyelven Árja. 1905-ben t¢r vissza
Lisszabonba, itt ¢l halÀlÀig. Mivel nem akarja feladni irodalmi f¡ggetlens¢g¢t ä KafkÀhoz hasonlÂan ä, hivatalnokk¢nt dolgozik. Hazat¢r¢se utÀn portugÀlul versel, mÁgnem 1914. mÀrcius 8-Àn bek´vetkezik az, amit a modern k´lt¢szet àdescartes-i pillanatÀnakÊ nevez. Egy barÀtjÀt megtr¢fÀlandÂ idegen alakban prÂbÀl verset Árni, prÂ-
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bÀlkozÀsa mÀr-mÀr kudarcot vall, àmikor, mint Árja, e napon egy magas komÂdhoz l¢pett,
papÁrt tett maga el¢, ¢s Árni kezdett, Àllva, ahogy szokÀsa volt, amikor csak tehette. °s egyv¢gt¢ben
megÁrt harminc-egyn¢hÀny verset, nem a maga, hanem egy benne teljes fegyverzetben felbukkanÂ
mÀs k´ltû nev¢ben, valamif¢le ´nkÁv¡letbenÊ. (Uo. 176. o.) A versek ÁrÂjÀt, a rezignÀlt b´lcselkedû Alberto CaeirÂt k´vette az antik formÀkat kedvelû epikureus Ricardo Reis,
valamint a Whitman stÁlusÀt ¢s a civilizÀciÂ imÀdatÀt id¢zû, szabad verselû Alvaro Campos. Nem Àlnevek alatt Árt versekrûl van szÂ. Mint errûl Pessoa beszÀmol, û csak formÀt
adott a benne r¢gÂta l¢tezû heteronimeknek. àA szem¢lyis¢g n¢gy r¢szre szakadt ä s Áme nem
n¢gy negyed vÀlt belûle, hanem n¢gy eg¢sz, n¢gy k¡l´nb´zû szem¢lyis¢g, sajÀt ¢letrajzzal, eszt¢tikÀval, vilÀgn¢zettel, stÁlussal, szintaxissal, sût alkotÂmÂdszerrel.Ê (Uo. 177. o.) A modernista
szabad verselû Alvaro Campos a komÂdot az ´rd´g zongorÀjÀra, az ÁrÂg¢pre cser¢lte.
SajÀt k´lt¢szet¢vel egy¡tt Pessoa n¢gy egyen¢rt¢kü ¢letmü kihordÂja ¢s alkotÂja volt.3
A turistatÀrsadalommal szemben, amely az idegent n¢vtelen, szem¢lytelen masszÀvÀ
gyÃrja, nemcsak az alkotÀs eksztatikus pillanatai, hanem a szem¢lyis¢g m¢ly¢bûl felszÁnre ker¡lû mÀssÀggal valÂ folyamatos egy¡tt¢l¢s Pessoa l¢tmÂdjÀnak l¢nyege. Ebbûl
nem az k´vetkezik, hogy àaz embertûl semmilyen emberi nem idegen; hanem az, hogy az ember
minden emberivel azonos. A Ïnem idegenÎ az Át¢letalkotÀs tompÁtÀsÀra szolgÀlhat, a megbocsÀtÀsra, a felelûss¢g alÂl valÂ kibÃjÀsra. Az ÏazonossÀgÎ ezzel szemben minden egyes ember egyetemes felelûss¢g¢t emeli kiÊ. (Az ¢n kiemel¢sem.) (Uo. 178. o.)
Ez az à¢nrobbanÀsÊ, a szem¢lyis¢g integritÀsÀnak a teljes feladÀssal t´rt¢nû heroikus
megûrz¢se az, ami kultikus figurÀvÀ teszi Fernando PessoÀt a k´vetkezû ¢vezred szÀmÀra, ahol az egyre fontosabbÀ vÀlÂ identitÀspolitika elsûdleges k¢rd¢se ¢pp ez: hogy
mik¢nt is tarthatÂ fent, ûrizhetû meg az identitÀs egys¢ge abban a szerepÀradatban,
amely a k¢sû modernitÀs egy¢rtelmüs¢geket felzabÀlÂ vilÀgÀban v¢gzet¡nkk¢ vÀlt.
MorÀl ¢s idegens¢g
Ha mai, tÃl sok ´r´mre okot nem adÂ helyzet¡nkbûl visszapillantunk mindazon ocsmÀny borzalomra, amit e szÀzad produkÀlt, legnagyobb teljesÁtm¢nynek az emberis¢g
szÀmÀra az tünhet fel, ami korÀbban ¢pp magÀtÂl ¢rtetûdûs¢ge miatt volt lÀthatatlan,
vagyis a tÃl¢l¢s puszta t¢nye. V¢lhetûen a sz´rnyüs¢gekkel valÂ egy¡tt¢l¢s legûsibb
technikÀja a Mi ¢s ýk felosztÀs, ahol Mi, a jÂk, a büntelenek, nemcsak ¢rtetlen¡l szeml¢lj¡k a gonosz ýk Àltal elk´vetett r¢ms¢geket, hanem egyÃttal tÀvolsÀgot tartva mentesÁtj¡k is magunkat a rÀnk hÀramlÂ felelûss¢gtûl, a bün pszich¢s terheitûl, a bünhûd¢s
kÁs¢rteteitûl. E mechanizmus k¢t irÀnyban is mük´dik.
Egyr¢szt hajlunk arra, hogy a sajÀt csoport ä gyakran csak az idegennel szemben
meghatÀrozhatÂ ä fogalmÀnak mindenÀron pozitÁv ontolÂgiai stÀtust tulajdonÁtsunk.
Erre a k´z¢p-kelet-eurÂpai kis orszÀgok nemzeti identitÀsÀnak ¢pÁtûk´vei k´z´tt bÀjos
p¢ldÀkat talÀlhatunk. JÂl¢t ¢s mük´dûk¢pess¢g hÁjÀn olyan elemek ker¡lnek az identitÀs k´z¢ppontjÀba, mint a puszta pusztasÀga, a pÀlinka f¡ty¡lûss¢ge, a àsportnagyhatalmisÀgÊ vagy a soha nem l¢tezett birodalmakkal valÂ v¢rs¢gi kapcsolat. Ebbe a
k¢pletbe az idegen csak mint szûr´s talpÃ, elmaradott primitÁv illeszkedhet.
MÀsfelûl a csoport Àltal elk´vetett elvitathatatlan bün´k eset¢ben igyeksz¡nk azokat
egy mÀs csoport nyakÀba varrni, az Àldozat ýk mell¢ a gonosz ýk-et is megteremteni,
hogy Mi tisztÀk maradhassunk. Erre szomorÃ p¢lda a magyarorszÀgi zsidÂsÀg elhurcolÀsÀ¢rt ¢rzett sz¢gyen ¢s felelûss¢gvÀllalÀs ä hiÀnya. °rdemes id¢zni itt Csepeli
Gy´rgy tapasztalatait. àA magyar nemzeti identitÀs egyik sebe a magyarok k´z´mb´ss¢ge az
1944-es deportÀlÀsokkal szemben, melyek sorÀn magyarok szeme lÀttÀra ÀllampolgÀrtÀrsaik szÀz-
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ezreit magyar csendûr´k gettÂkba t´m´rÁtett¢k, majd vagonokba zsÃfoltÀk, ¢s a biztos pusztulÀs
szÁnhelyeire szÀllÁtottÀk... T´bb k´zv¢lem¢ny-kutatÀs alkalmÀval feltettem a k¢rd¢st, hogy a mai
magyar n¢pess¢g minek tulajdonÁtja ezt a megbocsÀthatatlan bünt. A t´bbs¢g k´vetkezetesen ragaszkodott a felelûss¢g elhÀrÁtÀsÀhoz, mondvÀn, hogy az orszÀgot megszÀllÂ nÀci N¢metorszÀg,
illetve a megszÀllÂ n¢met hadsereg felelûs a deportÀlÀsok¢rt. ElhÀrÁtjÀk azt a v¢lem¢nyt, miszerint
a magyar egyhÀzak ¢s a magyar k´zv¢lem¢ny t´bbet is tehetett volna annÀl, mint amit tett e hatalmas nemzeti sz¢gyen megelûz¢s¢ben. Horthy kormÀnyzÂ, aki a megszÀllÀs alatt is a hely¢n maradt, eml¢kirataiban egyenesen a v¢gzetet hibÀztatja.Ê (Csepeli Gy´rgy: REGIONçLIS çTOK
ä MAGYAR ZSçKUTCA. Megjelen¢s elûtt, 18ä19. o.)
HabÀr szÀmos antropolÂgiai bizonyÁt¢k hozhatÂ fel e technika ûsi, tradicionÀlis
hasznÀlatÀra (gondoljunk csak Mary Douglas strukturalista kutatÀsaira), vilÀgos, hogy
szÀzadunk, a globÀlis modernitÀs kultÃrÀja erûteljesen tÀmogatja alkalmazÀsÀt. A modernitÀs par excellence tudomÀnya, az ideolÂgiai munÁciÂt szolgÀltatÂ szociolÂgia a
dicsûs¢ges fejlûd¢s metaforÀjÀt hasznÀlta szemellenzûk¢nt. àAz osztÀlyharcok t´rt¢neteÊ,
àa racionalizÀciÂÊ, àa civilizÀciÂ folyamataÊ, àa GemeinschaftbÂl a Gesellschaftba valÂ
Àtt¢r¢sÊ, àaz organikus szolidaritÀs kialakulÀsaÊ ä mind a szociolÂgia Àltal gyÀrtott, elhÁres¡lt embl¢mÀk, amelyeket a gyûzedelmes modernitÀsra aggatott, ¢s amiket az ä
tegy¡k hozzÀ ä b¡szk¢n viselt. (Ebbûl a szempontbÂl mindegy, hogy mennyire volt
pesszimista az egyes klasszikusoknak ä itt elsûsorban Weberre gondolhatunk ä a modernitÀsra vonatkozÂ szem¢lyes attitüdje, inkÀbb az a fontos, hogy a modernitÀs mit
emelt be sajÀt ´nmÁtoszÀba ezekbûl a munkÀkbÂl.) A modernitÀsnak ez a k¢pzete erk´lcsileg a barbÀrsÀgbÂl valÂ kiemelked¢snek, a RosszbÂl a JÂba valÂ menetel¢snek
lÀtja a civilizÀciÂ folyamatÀt. A Gonosz k¡l´nb´zû reinkarnÀciÂi itt mint a barbarizmus
zÀrvÀnyai jelennek meg, amelyek elmaradtak a modernitÀs menetel¢s¢ben, ¢s ahol a
gyÂgyÁrt a m¢g modernebb¢, civilizÀltabbÀ vÀlÀs jelentheti. TalÀn ezzel magyarÀzhatÂk
azok a mÀr-mÀr hiszt¢rikus t´rekv¢sek, amelyek tagadjÀk a sztÀlini modernizÀciÂ modern elemeit. Az elsû olyan megrÀzÂ esem¢ny, amely megingatta a modernitÀsnak ezt
a szociolÂgiai ¢s t´rt¢netfilozÂfiai vÁziÂjÀt, a holocaust volt, az itt alkalmazott modern
¡zemszerüs¢g, technika, adminisztrÀciÂ ¢s ipari jelleg. (LÀsd Zygmunt Bauman: SOCIOLOGY AFTER THE H OLOCAUST. The British Journal of Sociology, 1988. 39. k. 4. sz.
469ä497. o.) A mÀsodik vilÀghÀborÃ Âta eltelt idûszak, a k´rnyezetszennyez¢s, az Âzonlyuk, de mindenekelûtt az irracionalitÀsba ÀtcsapÂ fegyverkez¢si verseny ¢s a hideghÀborÃ utÀn is nyakunkon maradÂ atomarzenÀl az ´kolÂgiai, z´ld gondolkodÀs megerûs´d¢s¢hez, az ¢rt¢kek azon Àtrendezûd¢s¢hez vezetett, amit Inglehart csendes forradalomnak nevezett. ValÂjÀban helyesebb lenne csendes ellenforradalomrÂl besz¢lni, mivel az itt meghirdetett ¢rt¢kek a modernitÀs forradalmi vÀltozÀsainak ¢s ¢rt¢keinek, a n´veked¢s ¢s a hÂdÁtÂ racionalitÀs visszaszorÁtÀsÀra irÀnyultak. De ha elfogadjuk is, hogy mÀra, n¢hÀny elfogult konzervatÁvon ¢s megveszekedett utÂpistÀn kÁv¡l
kevesen Àlmodnak dicsf¢nyt a k¢sû modernitÀs homloka k´r¢, korÀntsem ilyen egy¢rtelmü, hogy levontuk ennek erk´lcsi k´vetkezm¢nyeit. Mert ¢ppoly hamis az a v¢lem¢ny, amelyik az eddigi k¢pletet egyszerüen ellentettj¢re fordÁtja, azt ÀllÁtva, hogy az
eddig megvÀltÂnak k¢pzelt modernitÀsban megtalÀlhatnÀnk a bün´st, mint a mÀsik
oldalon az a g´rcs´s ragaszkodÀs, amely minden megt´rt¢ntek ¢s megt´rettet¢sek ellen¢re ragaszkodik a JÂ ModernitÀs eszm¢j¢hez. Amire az ezredv¢g figyelmeztet minket, akik majd ÀthajÂzunk a mÀsodik millennium szorosÀn, az nem az, hogy a Gonoszt
Ãjabb ¢s Ãjabb formÀiban ismerj¡k fel: odakinn, mÀsokban, az ýk k´z´tt. Nem a t´rt¢nelemnek van v¢ge az ezredfordulÂ elûtt, hanem a t´rt¢netfilozÂfiÀnak, abban az
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¢rtelemben, hogy nem lehets¢ges t´bb¢ valamely logika egy¢rtelmü mük´d¢s¢t az esem¢nyek rendezûj¢nek kikiÀltani. °s ebben az ¢rtelemben ä vagyis a t´rt¢nelmi sz¡ks¢gszerüs¢g, a VilÀgszellem mozgÀsa stb. ä nem lehets¢ges egy¢rtelmü ¢rt¢k-hozzÀrendel¢s sem. Ez term¢szetesen a legkev¢sb¢ sem jelenti azt, hogy ne volna t´bb¢ JÂ
¢s Gonosz, vagy ne lenn¢nek idegenek. Azonban annyit jelent, hogy a JÂ ¢s Gonosz
magyarÀzatÀhoz nem a Mi ¢s ýk s¢mÀjÀt kell alkalmaznunk, hanem a Lehetûs¢g ¢s MegvalÂsulÀs dichotÂmiÀjÀban kell gondolkoznunk. Ez a fogalompÀr az elûzûn¢l jÂval k¢nyelmetlenebb, mert kevesebb pszich¢s tehermentesÁt¢st Ág¢r. Nem kecsegtet azzal,
hogy ä t¢bolyodott fanatikusnak vagy romlott cinikusnak nevezve az inkvizÁciÂ vizsgÀlÂbiztosait, az SS-keretleg¢nyeket vagy a kommunista k¡l´nÁtm¢nyeseket ä magunk
kil¢phet¡nk a t´rt¢netbûl. °pp ellenkezûleg. Azzal a nehezen elfogadhatÂ, fÀjdalmas
ÀllÁtÀssal szembesÁt, hogy a sz´rnyetegek, vagyis a gonosz ýk nem egy mÀsik kaszthoz
tartoznak, hanem ebben az ¢rtelemben olyanok, mint Mi. Pontosabban olyanok, mint
amilyenek mi is lehett¡nk volna, mÀs k´r¡lm¢nyek k´z´tt, vagyis a Gonosz, amelynek
gyomorfordÁtÂ ûrj´ng¢s¢t lÀtjuk magunk k´r¡l t¢rben ¢s idûben, mint lehetûs¢g benn¡nk is ott van.
E vilÀglÀtÀs elterjed¢s¢nek es¢lyei nem tÃl nagyok, Àm van egy olyan t¢nyezû, amely
mellette szÂl, ¢s ez ¢ppen az idegens¢ghez szorosan kapcsolÂdÂ identitÀspolitika.4 A
k¢sû modernitÀshoz szorosan k´tûdû ¢letforma ugyanis egyre t´bb szerepet k¢nyszerÁt rÀnk. SzÀmos olyan szerepet kell megtanulnunk, amire korÀbban nem vÀgyakoztunk. ºgyetlen betüvetûk¢nt is komputert hasznÀlunk, autÂt vezet¡nk. Ezek nem
pusztÀn tev¢kenys¢gek, hanem olyan szerepeket is vonzanak, mint a szoftvervÀsÀrlÂ
szÀmÁtÂg¢p-hasznÀlÂ¢ vagy a szerelûj¢vel tÀrgyalÂ autÂtulajdonos¢. MÀs szerepelvÀrÀsoknak kell megfeleln¡nk egy politikai gyül¢sen, mint a csalÀdunkban, mÀsk¢nt viselked¡nk a munkahely¡nk´n ¢s a ligetben focizva. A kulturÀlis fogyasztÀs mennyis¢gi
n´veked¢se ¢s szerkezet¢nek globalizÀciÂja miatt szÀmos szimbolikus k´z´ss¢g tagjaivÀ vÀlunk. Ez a szerepÀradat az çtvÀltozÀst mindennapos ¢lm¢nny¢ teszi. Ha nem
iszonyÃ rovarrÀ vÀltozva is, mint Kafka hûse, de idûrûl idûre mÀs ¢s mÀs szerepekben
talÀljuk magunkat. Ez a bizonyos ¢rtelemben k¢ts¢gkÁv¡l ijesztû szereprobbanÀs k¢t
szempontbÂl is rem¢nykeltû lehet.
Egyr¢szt neh¢z elk¢pzelni, hogy valaki minden szerepben nagyszerüt alkosson;
egyszerre legyen csodÀs apa, zseniÀlis müv¢sz, kivÀlÂ sportolÂ, agyafÃrt politikus plusz
m¢g egy vÁzcsapot is meg tudjon javÁtani. Ez¢rt meg kell tanulnunk a vesztes, a sikertelen, a gyenge szerep¢t is. Ennek megismer¢se vezethet frusztrÀlt gyül´lk´d¢shez is,
de magÀban hordozza az elesettek irÀnti empÀtia lehetûs¢g¢t is. MÀsfelûl, tudatÀra
¢bredve identitÀsunk mozaikszerü ´sszetetts¢g¢nek, mÂd nyÁlik arra, hogy az idegennel valÂ talÀlkozÀskor ne azt a dimenziÂt tartsuk fontosnak, amiben k¡l´nb´z¡nk, ami
idegens¢g¢t konstituÀlja, hanem felismerve magunkban a potenciÀlis idegent, identitÀsunk azon r¢szeit tartsuk l¢nyegesnek, amelyekben kooperÀlhatunk. Vajon sz¡ks¢gszerü-e, hogy egy szerb f¢rfi horvÀt iskolatÀrsÀval talÀlkozva a nemzeti identitÀs
alapjÀn hatÀrozza meg magÀt, ¢s ´nk¢ntelen reakciÂja a gyilkolÀs vÀgya legyen? Mi¢rt
ne vÀlaszthatnÀ az identitÀsalkotÂ szerepek t´m´tt szennyeslÀdÀjÀbÂl a gyerekeivel jÀtszÂ lÀnyos apÀt, az illuminÀlt dzsesszrajongÂt, az alkatr¢sz¢rt rohangÀlÂ VW-tulajdonost, a mÀniÀkust, aki a MIAMI V ICE szerdai adÀsait k¢pmagnÂn gyüjti, a MadonnarajongÂt ä ami mind ý, de mind a MÀsik is? Vajon predesztinÀltak vagyunk-e az ´l¢sre,
vagy kiszakadhatunk a modernitÀsban gyilkossÀ vÀlÂ Mi ¢s ýk felosztÀsbÂl? A k¢sû
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modernitÀs ´sszetett ¢s kavargÂ szerepkarnevÀljÀnak vend¢geik¢nt talÀn ez utÂbbi lehetûs¢g sem teljesen illuzÂrikus.
Mint a megfogalmazÀsbÂl is kider¡l, mindez pusztÀn es¢ly az idegen fogalmÀnak
pozitÁv tÀrsadalmi fel¢pÁt¢s¢re. M¢g arrÂl sem vagyok meggyûzûdve, hogy ez es¢ly
most nagyobb, mint az elûzû fin de siªcle alkalmÀval. Csak annyi bizonyos, ha most is
eljÀtsszuk ezt a lehetûs¢get, annak k´vetkezm¢nyei m¢g borzalmasabbak lesznek, mint
amilyenek az elûzû szÀzadv¢gre k´vetkezû trag¢diÀk voltak.

Jegyzetek
1. Ez az alaphelyzet, mint a nyelvk´nyvek elsû
leck¢je ä ahol az idegeneknek valÂ k´sz´n¢s
formÀit tanuljuk meg egy idegen nyelven ä ha
nem hasznavehetetlen is, de ´nmagÀban nem
tÃlsÀgosan term¢keny vagy messzire vezetû. A
meghatÀrozatlan Àllat t´rt¢nelme az idegennel valÂ talÀlkozÀsok sokszÁnü tÀrhÀzÀt kÁnÀlja, ¢s e talÀlkozÀsokban gyakran eleny¢szik az
elûbb javasolt meghatÀrozÀs. Nem feledkezhet¡nk meg p¢ldÀul a virtuÀlisan nem l¢tezû
zsidÂsÀg mellett is ¢l¢nk antiszemitizmusrÂl,
mint olyan talÀlkozÀsrÂl, ahol ¢ppens¢ggel az
idegen az a mÀsik, aki mÀr nincs itt, ¢s talÀn
vissza sem akar vagy tud j´nni. BÀr az is igaz,
hogy itt mÀr nem az idegens¢grûl, hanem az
avval valÂ talÀlkozÀs egy szociÀlpatologikus tÁpusÀrÂl van szÂ, melynek alapjÀul egy hajdan
volt t´rt¢neti szituÀciÂ kifacsart ¢rtelmez¢se
szolgÀlt, vagyis egy olyan helyzet¢, amikor a
mÀsik itt volt, ¢s nem akart elmenni. El¢gg¢
elszomorÁtÂ, hogy a pszicholÂgusok Àltal
annyira kedvelt kollektÁv tudatalatti fogalmÀt
¢pp a tÀrgy n¢lk¡li gyül´let beteges formÀjÀval lehet igazolni.
2. MÀsfelûl az is igaz, hogy Geertz hangsÃlyozottan a k´znapi tudatrÂl ¢s nem a politikafilozÂfiÀrÂl vagy a k´zjogi szabÀlyozÀsrÂl
besz¢l. Aki pedig lÀtta Fassbinder filmj¢t, az
AMIKOR TIZENHçROM öJHOLD VAN EGY °VBEN-t, amely ennek a szubkultÃrÀnak a sorsÀrÂl tudÂsÁt, az tudhatja, hogy ezen a szinten a
nyugati kultÃra kegyetlen ¢s embertelen is
tud lenni.
3. A valÂsÀg m¢g enn¢l is megh´kkentûbb.
Nemcsak az¢rt, mert illene megeml¢kezn¡nk

az angol nyelven Árt versekrûl, de, mint ezt a
magyarul PÀl Ferenc gondozÀsÀban mostanÀban megjelenû vÀlogatÀsok is bizonyÁtjÀk, Pessoa essz¢- ¢s tanulmÀnyÁrÂk¢nt mint okkult filozÂfus ¢s kritikus is szÀmottevû.
4. TalÀn feltünt az olvasÂnak, hogy ker¡l´m a
posztmodernitÀs fogalmÀnak hasznÀlatÀt. Bizonyosan nem ez az a hely, ahol a posztmodern problematikÀba r¢szletesen bele kellene
menn¡nk. Azt megelûzendû, hogy a àposztmodernÊ jelzût stigmak¢nt az itt leÁrtakra ¡ss¢k, e terminus hasznÀlatÀt ker¡ltem. çm ez
ä az e tekintetben el¢gg¢ provinciÀlis magyar
szellemi ¢letben ä valÂszÁnüleg kev¢s (lÀsd p¢ldÀul a mÀs tekintetben oly libertiÀnus E´rsi
IstvÀn cikk¢t, Magyar Narancs, 1993. 28. sz.).
Ez¢rt le kell sz´geznem, nem ¢rzek nagy
kedvet a fogalmi huzakodÀshoz. Gondolom,
azt senki sem tagadja, hogy a vilÀgban az
elmÃlt negyven ¢vben t´rt¢ntek l¢nyegi vÀltozÀsok a tÀrsadalmi struktÃrÀban, az ¢letmÂdban, a kulturÀlis fogyasztÀsban ¢s a t´bbi
àkem¢nyÊ szociolÂgiai vÀltozÂt illetûen is (nehezebb lenne olyan ter¡letet talÀlni, ahol vÀltozatlanok maradtak a dolgok). °n Ãgy lÀtom,
hogy e vÀltozÀsok el¢rt¢k azt a pontot, amely
utÀn indokolttÀ vÀlt m¢rlegelni Ãj fogalmak ¢s
megk´zelÁt¢sek hasznÀlatÀt is. Ha valaki lek¡zdhetetlen ellen¢rz¢ssel viseltetik azirÀnt,
hogy az e vÀltozÀsok nyomÀn kialakult helyzetet posztmodernnek nevezze, nekem semmibe nem ker¡l, hogy ezt ne ellenezzem, ha
ilyen mÂdon ´r´met szerzek neki. Rem¢lem
azonban, cser¢be elfogadja az itt leÁrt vÀltozÀsok fontossÀgÀt.
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KovÀcs AndrÀs Ferenc

KRISZTINKçHOZ
Wyrag thudyad, theuled el kel mennem,
Es the yrethed kel gyazba ewlteznem.
Ej, haj, gy´ngyvirÀg,
Szemembûl nûtt szarkalÀb,
BimbÂs majorÀnna!
Ha most hozzÀd mehetn¢k,
BÀr burjÀnod lehetn¢k ä
BÃbÂl meggyÂgyuln¢k,
SzÁvem megÃjulna!
Ej, haj, gy´ngyvirÀg!
Gizgaz apÀd szarkalÀb,
Hervadt majorÀnna...
HozzÀd fÀnak mehetne,
FÀradt Àgad lehetne ä
Lelkedben hintÀzna,
T¢ged hintÀztatna!
Ej, haj, gy´ngyvirÀg!
Elgurult g´r´ngy, vilÀg!
VÀndor majorÀnna!
Ha friss fünek mehetn¢k,
Talpad alÀ simuln¢k ä
LÀbad rajtam jÀrna,
TÀn Isten se bÀnna!

MATUTINUM
KutyÀk ugatnak kedvesem
Korcsok vonÁtnak kÂborok
V¢rezni kezd a b´jti nap
V¢tkes k´d´kben kÂdorog
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KakasszÂ ¢breszt f´lhasÁt
Nem szÀmolom hogy hÀnyadik
Hajnal lopÂzik vÀgy taszÁt
Testedbe forrÂ Àgyadig
Szeress ha m¢g ha mÀr velem
Teremtû m¢hed megtelik
Sz¡lj engem Ãjra nincs rem¢ny
Sirass el ¢des reggelig
KutyÀk csaholnak szaggatÂ
Adventi fagyban angyalok
Ny¡szÁtnek ¢rt¡nk mint a sz¢l
F´ltÀmadok most meghalok
Atya FiÃ Szentl¢lek Egy
Isten vagyok mert nem vagyok
SzorÁts szÁvedre ¢letem
HalÀlom f¢nye bent ragyog

LITçNIA
Mik¢nt az ujjak mÀs ujjak k´z¢
FonÂdva szinte ´sszefekszenek:
Csak Ãgy. SzorÁtja, nyomja, ´sszefogja
Egyik dolog a mÀsikÀt... Amint
MegÁratott... AkÀrha volnÀnk ¢jszakÀk,
Napok, szerelmes ujjak pÀrbesz¢de...
Ujjperc a perchez, l¢t a pillanathoz:
ögy elvegy¡lni ¢s kivÀlni v¢g¡l.
ögy lesz eg¢ssz¢, lassan ´sszeÀll majd
Eggy¢ vilÀgunk ä semmihez simul,
Mint hallgatag k¢s megszegett keny¢rhez.
°let halÀlra fordul, ´sszef¢r,
EgymÀsra nyÁlik, mÀr-mÀr ´ssze¢r:
EgymÀsra n¢z k¢t reszketû teny¢r.
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TÂth Krisztina

SZILVESZTER
HÀt elkergettem ezt az ¢vet is,
hÂnak ´lt´zve most megy ¢ppen el.
Tudom, hogy vagy, csak nem velem, nem itt,
de minden rendben m¢gis: l¢tezel,
k¢pzelt ¢s foghatÂ terek
hatÀrÀn ott egy mÀsik este,
¢s most, hogy gondolatban n¢ztelek
csupa idegent lÀttam benne,
de ¢n is: ha a tÀskÀm kipakolnÀm,
csupa idegen holmi volna,
kulcsok, zsebkendû, elÀzott igazolvÀny,
egyÀltalÀn, felismern¢l-e rÂla,
mondanÀd-e a cipûmrûl kapÀsbÂl,
hogy az eny¢m, tudnÀd-e, ahogy ¢n egy
fogasra akasztott kabÀtbÂl,
vagy m¢g elûbb, m¢g mielûtt bel¢pek?
Mintha t¡k´rbûl n¢zem a szobÀt,
milyen tÀgas ¢s ismerûs idegens¢g,
nem l¢vû mÀsik l¢tem. çt
k¢ne aludni ezt az est¢t,
aludni k¢ne sÃlyos ¢vekig.
Mer¡lj, mer¡lj, ne juss eszembe,
hogyha a nevem k¢rdezik,
ne gondoljak a te nevedre.

àELLENT°TES IRçNYö METRñKÊ
Neked most jÂ lehet,
nem g´rgetsz tovÀbb, rÀgatlan falatot,
alamuszi k¢ppel a szÀdban,
amÁg a felnûttek esznek ä
ä te vagy az angyal.
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Este, ha ¢pp a gyerekedet f¡r´szt´d,
nem cs´ng bele a telefon,
mÀskor se cs´ng, te persze hÁvsz az¢rt,
egyenletes szÃrÀs az ¢jszakÀban.
Nem futunk ´ssze a buszon se,
a v¢letlenek gy´ny´rü
´sszjÀt¢kÀnak v¢ge most, a kormozott ¢g
m´g´tt vonul tovÀbb a pillanat,
¢s nem s´t¢t¡l el a d¢lelûtt, ha
a dupla ¡vegajtÂ el¢ nem akasztod
¡ggyel-bajjal a bordÂ takarÂt fel.
(Ott hagytam, t´ks´t¢t van.)
A vers cÁm¢t k´sz´n´m k¡l´nben,
jelentkezem majd ¢n is: ott leszek
a naptÀradban, n¢vtelen nyolcadik nap,
nem tartozik ¢s nem tart sehovÀ.

àRçHEL, CSENGEÊ
Nem bÁrok meghalni, az a baj,
pedig most ä viccen kÁv¡l ä hogy szeretn¢m
f´lvenni ¢jszaka a telefont, ¢s
mint nyÀron a Gell¢rt teraszÀn a
kac¢r, de tÀrgyilagos nûi hang, beszÂlni:
àFigyelem, ´t perc mÃlva j´n a hullÀm!Ê
Lenne Àm nagy futÀs, visongva
menek¡l¢s vissza a vÁzbe,
jÂl kint vagyunk,
te is meg ¢n is.
Nincs semmi v¢sz: majd s¡tni fog,
ha meg nem s¡t, majd esni fog,
minden rendben lesz,
az a baj.
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DÀvidhÀzi P¢ter

àISZONYODNçM ENMAGAM ELýTTÊ (II)
Egy ÁrÂi Oidipusz-komplexum drÀmÀja

Szellemi apja halÀla utÀn a fiÃ vezekl¢se k¡l´nb´zû formÀkat ´lt´tt. E´tv´s nem jÀrhatott messze az igazsÀgtÂl, amikor a szabadsÀgharc utÀn Toldy nagyarÀnyÃ sz´vegkiadÂi munkÀssÀgÀt lÀtva csak ennyit mondott: àet juventutis vitia magnis vult emendare
virtutibusÊ,1 az ifjÃkor v¢tkeit is jÂvÀ akarja tenni e nagy er¢nyekkel. De ha Toldy eg¢sz
hagyomÀnyûrzû munkÀssÀgÀban volt is jÂvÀt¢teli igyekezet, az aligha ¢ppen a Kazinczyval szembeni bün vezekl¢se akart lenni. InkÀbb abban ¢rhet¡nk tetten ilyen
szÀnd¢kot is, hogy a mester halÀla utÀn Toldy k´zremük´d´tt (BajzÀval) hÀtrahagyott
eredeti müvei ´tk´tetes kiadÀsÀban (1836ä1845), s ahol alkalma nyÁlott rÀ, r¢szt vett
az elhunyt csalÀdjÀnak megsegÁt¢s¢ben. A Kazinczy unoka´ccs¢hez füzûdû barÀtsÀgÀnak indÁt¢kai k´zt is megbÃjhatott, hozzÀ Árt leveleinek hangnem¢bûl sejthetûen,
az egykori hÀlÀtlansÀg levezekl¢s¢nek vÀgya. M¢gis az akad¢miai Kazinczy-eml¢k¡nnep¢ly indÁtvÀnyozÀsÀval ¢s lebonyolÁtÀsÀval tette a legnagyobb szabÀsÃ kÁs¢rletet a
megbÀntott apa szellem¢nek kiengesztel¢s¢re.
Szellemi gyermekei, ut´dai vagyunk˚: k´z´ss¢giv¢ stilizÀlt
apa-k¢p ¢s burkolt eredetmonda
ElevenÁts¡k f´l a pillanatot, 1858. november 22-¢n, amikor Toldy Ferenc f´lÀll az Akad¢mia k´zgyül¢s¢n, az elsûn a szabadsÀgharc lever¢se Âta, s besz¢det mond àKazinczy
Ferenc megditsûÁt¢se tÀrgyÀbanÊ. A sz¢phalmi mester sz¡let¢s¢nek k´zelgû centenÀriumÀra mÀr az elûzû ¢v nyarÀn felhÁvta a figyelmet Erd¢lyi JÀnos (àVajjon nem rezeg-e
benn¡nk a kegyelet intû szava, hogy k¢t ¢v mÃlva szÀzados ¡nnepet szentelj¡nk sz¡let¢se napjÀnak?Ê), de hiÀba; a SÀrospataki F¡zetekben f´ltett szÂnoki k¢rd¢snek L¢vay JÂzsef sz¢p
cikke is hasztalan igyekezett nagyobb nyomat¢kot adni az ¢v november¢ben a Sz¢pirodalmi K´zl´ny hasÀbjain.2 Egyik korÀbbi indÁtvÀnyozÂ sem volt olyan kulcshelyzetben, mint az Akad¢mia szÂlÀsra emelkedû titoknoka. Az ekkor mÀr nagy tekint¢lyü
irodalomtudÂs visszafogott szenved¢lytûl Àtfütve, nem tÃldÁszÁtett, de gondosan cizellÀlt retorikÀjÃ szÂnoklatÀban javasolja, hogy rendezzenek eml¢k¡nnep¢lyt (ami rendkÁv¡li k´zgyül¢s volna, Kazinczy irodalmi pÀlyafutÀsÀt m¢ltatÂ ¢rtekez¢sek felolvasÀsÀval, mÀrvÀny mellszobor leleplez¢s¢vel, eml¢k¢rem kiosztÀsÀval, majd eml¢kk´nyv
nyomtatÀsÀval) a nagy ÁrÂ sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¢vfordulÂjÀra, megteendû ezzel, amit
e test¡letnek àaz igazsÀg, a hÀla, sût a k´teless¢g is egyirÀnt parancsolnakÊ. Az igazsÀg, mert
Kazinczy mindent felÀldozott az¢rt, hogy irodalmi munkÀssÀgÀval szolgÀlhassa hazÀjÀt; a hÀla, hiszen àha van, kit azon ¡gy teremtûj¢nek tarthatni, mely n¢lk¡l nem volt volna
mi¢rt ez int¢zetet felÀllÁtani: Ãgy Kazinczy Ferenc azÊ; v¢g¡l a k´teless¢g, ugyanis az Akad¢miÀn kÁv¡l nincs a nemzetnek mÀs int¢zm¢nye, àmely Àltal erk´lcsi adÂjÀt [...] lerÂhassaÊ. Kazinczy àaz Ãj magyar irodalom megalapÁtÂjaÊ volt, sût a magyar irodalom eg¢sz
t´rt¢nete k¢t nagy korszakra oszthatÂ, az egyik, àmely elûtte voltÊ, a mÀsik, àmelyet û teremtettÊ, s az utÂbbibÂl àcsak az ¢l ´r´kifju ¢letet, mit û s az Àltala nevelt ivad¢kok alkottakÊ.
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Kazinczy megjelen¢se Âta nincs valamirevalÂ fejlem¢ny a magyar irodalomban, àmely
nem tûle vette k´zvettlenül az avatÀst, de nincs halÀla Âta sem, mely, ha ´ntudatlanÃl is, ne az
û ´r´ks¢ge kamatait forgatnÀÊ, m¢g az Ãj k´lt¢szet mÀsfajta (Toldy szerint àretrogrÀdÊ) irÀnyai sem tudnak mÀr ànyelvileg visszas¡llyedni oda, ahonnan az irodalmat û emelte kiÊ, s
persze az akad¢miai tudomÀnyossÀg sem boldogulhatott volna Kazinczy nyelvÃjÁtÂ ¢s
elûk¢szÁtû munkÀja n¢lk¡l.3
Toldy szÂnoklata k´z´ss¢gi adÂssÀgrÂl besz¢l, s az irodalomt´rt¢n¢sz tudomÀnyos
¢rveivel indokol, sz´veg¢ben m¢gsem neh¢z f´lfedezn¡nk szem¢lyes vonatkozÀsok elszÂrt nyomait, melyek olyan vilÀgos logikai rendbe illeszkednek, mintha egy m´g´ttes ¡zenetet akarnÀnak k´zvetÁteni. àMÀs nemzetek nagy ÁrÂi leltek elûd´ket, kiknek vÀllain
emelkedhettek oda, hol vakÁtÂ f¢nyben megÀllapodtak: Kazinczy Ferenc elûzûk ¢s sokÀ seg¢dtÀrsak
n¢lk¡l, egyedül ´ng¢niusa erej¢bûl l¢pett oda, hol meg nem haladva, de nagy ÁrÂk dÁszkoszorÃjÀtÂl
k´r¡lv¢ve Àll, kiket oda ý emelt.Ê Ugyanaz az irodalomt´rt¢n¢sz, aki Bessenyei fell¢pt¢tûl
szÀmÁtotta az Ãjabb magyar irodalom korÀt, s aki az 1772-es korszakhatÀrt rÀnk hagyta, itt Kazinczyt abszolÃt kezdetk¢nt ¡nnepli. Ha voltak is Kazinczynak elûdei, mint
RÀday, Bessenyei, BÀrÂczy, azok mi àegyebek, mint korai der¡ a d¢li naphoz k¢pestÊ? Az
igazi t´rt¢net tehÀt Kazinczyval kezdûd´tt; s akit û avatott fel, az egyetlen igaz irodalmi
csalÀdfÀbÂl szÀrmazik. àFejenk¢nt szellemi gyermekei, utÂdai vagyunk tehÀt Kazinczy FerencnekÊ: t´bbes szÀm elsû szem¢lyü az ige, vagyis a szÂnok maga is a nagy irodalmi honfoglalÂ szellemi gyermeke. S a besz¢d lelem¢nyes retorikai zÀrÂformulÀja mÂdot ad
Toldynak arra is, hogy homÀlyosan, de annÀl t´bbet sejtetûn c¢lozzon a kit¡ntetett
helyre, mely ût Kazinczy utÂdai sorÀban megilleti. El¢g lett volna Kazinczy sz¡let¢snapjÀnak centenÀriumÀra egyszerüen eml¢keztetni az egybegyülteket, s biztosan
megszavazzÀk az eml¢k¡nnep¢lyt, mondja v¢g¡l elegÀnsan Toldy, ha tehÀt m¢gis t´bbet mondott a kellet¢n¢l, àa tÀrgynak m¢ltÂztassanak azt tulajdonÁtani, mely magamat, a
nagy emberhez k´t´tt, s mÁg ¢lek, k´tendû, vonatkozÀsaimnÀl fogva is, elragadottÊ.4 Voltak¢ppen Toldy az Ãj irodalom genealÂgiÀjÀba belesz´vi a sajÀt eredetmondÀjÀt, kimondva-kimondatlanul azt sugallvÀn, hogy û az ¢rdemi kezdettûl ott volt, tehÀt az alapÁtÂk
nemzed¢k¢nek teljes jogÃ tagja.
E burkolt eredetmonda valahonnan ismerûs. °szrevett¢k mÀr elûttem, hogy irodalomt´rt¢neteiben Toldy sajÀt nemzed¢ke ¢s irÀnyzata c¢l¢rt¢keit igazolta, az Àltala
bemutatott t´rt¢net efel¢ halad, a àfejlûd¢s tehÀt k´zvetve sajÀt magÀhoz vezetett elÊ.5 A sarkÁtott t¢tel, miszerint Toldy ´nmagÀt ÀllÁtotta volna a magyar irodalomt´rt¢net v¢gc¢ljak¢nt, alapjÀban igaz, de legalÀbb ilyen fontos, amit a Kazinczy-centenÀrium indÁtvÀnyÀnak rejtett eredetmondÀjÀbÂl kihÀmozhatunk: az Ãjkor, s az igazi, maradandÂ ¢rt¢k az û csoportjÀval s vele magÀval kezdûd´tt. (Eszt¢tikai meggyûzûd¢s¢n ¢s Ázl¢svonzalmain kÁv¡l talÀn v¢gc¢l ¢s kezdet egy¡ttes birtokbav¢tel¢nek vÀgyÀbÂl is magyarÀzhatjuk, hogy elsû k´lt¢szett´rt¢neti fejlûd¢srajzÀban V´r´smarty utÀn mÀr csak epigonokat lÀtott. K¢sûbb e n¢zet¢t k¢nytelen-kelletlen mÂdosÁtotta, de elûsz´r nem v¢letlen¡l nyomatta kiemelten e szÂt, ¡gyet sem vetve kortÀrsai vÀrhatÂ megbotrÀnkozÀsÀra. Az epigon gy´nge utÀnzÂ, s mÀsodlagos az eredetihez k¢pest; V´r´smarty ¢letmüv¢nek ilyen t´rt¢neti kit¡ntet¢s¢vel Toldy annak a pillanatnak tulajdonÁtott elsûdlegess¢get, amelyben V´r´smarty oldalÀn û maga is megjelent az irodalomban. Tudnia kellett, hogy sajÀt szerep¢nek t´rt¢neti megÁt¢ltet¢se r¢szben nemzed¢k¡k¢tûl s
benne leginkÀbb a V´r´smartyval ¢s BajzÀval formÀlt triÀsz¢tÂl is f¡gg; bizonyosan
eljutottak hozzÀ olyan v¢lem¢nyek, amelyek egy¡tt emlegett¢k ûket, mint mÀr Kazinczy¢, aki ¢pp vele k´z´lte, hogy azonos ¢rt¢kü, csak mÀsf¢le kivÀlÂsÀgot tulajdonÁ-
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tott neki [¢s Stettnernek], mint amilyet V´r´smartynak,6 vagy k¢sûbb Szemere PÀl¢,
aki 1838-ban rajongva eml¢kezik meg a triÀsz tagjairÂl K´lcseynek, egy szÂba vonja
´ssze neveiket, s az¢rt ´r¡l szerencs¢j¢nek, hogy tÀrsasÀgukban lehet, mert szerinte
vitathatatlanul ûk a kortÀrsi irodalom legjelesebbjei.)7 Amikor irodalomt´rt¢neteiben
Toldy a sajÀt teljesÁtm¢ny¢t m¢ltatja, ugyanerrûl szÂl ´ntudatlan szem¢lyes ¡zenete:
nem megk¢sett j´vev¢ny voltam, hanem a honfoglalÂk egyike. Kritikusi ¢s sz´vegkiadÂi tev¢kenys¢g¢rûl egyes szÀm harmadik szem¢lyben eml¢kezik meg, f¢lre¢rthetetlen¡l utalva Ãtt´rû jelentûs¢g¢re, s itt mÀr egyazon mondatba ker¡lhet Kazinczyval.
A nagy virÀgkort (1808-tÂl 1830-ig) tÀrgyalva mint àkomoly, tudomÀnyos, r¢szrehajlatlan
t´rekv¢sÊ jeleit emlÁti, hogy a àsz¢ptani kritikÀt szerencs¢sben Kazinczy, K´lcsey, gr. Teleki
JÂzsef üzt¢k; Toldy Ferenc pedig a bûven beereszkedû elemzû it¢szetre adott, elsû, p¢ldÀt AESTHETIKAI LEVELEI -benÊ.8 Az ÀllÁtÀs igaz, de l¢lektana az irodalomt´rt¢n¢sz rejtett becsvÀgyÀrÂl Àrulkodik, hiszen a fÀzisk¡l´nbs¢g itt nyomtalanul eltünik, s maga a szerzû
m¢g kiemelt helyet is kap a f¢nyes n¢vsorban. (A szÂban forgÂ AESTHETIKAI LEV ELEK
pedig ¢ppen V´r´smarty epikÀjÀrÂl szÂltak.) Toldyt alighanem boldoggÀ tette volna,
ha hallja Gyulai rÂla szÂlÂ eml¢kbesz¢d¢t, melynek elsû mondata szerint vele szÀllt
sÁrba àutolsÂ bajnoka azon hûs csapatnak, melynek irodalmunk ujjÀsz¡let¢s¢t k´sz´nhetj¡kÊ.9
Titkon erre vÀgyott eg¢sz ¢let¢ben.
Toldy besz¢d¢nek indÁt¢kai k´zt azonban enn¢l szem¢lyesebbet is gyanÁthatunk.
M¢lyen Àt kellett ¢reznie, hogy Kazinczy neki nemcsak mestere ¢s jÂtevûje, hanem
atyai barÀtja, sût fogadott apja volt, ami akkor is a hÀla k´telezetts¢g¢vel s a hÀlÀtlansÀgtÂl valÂ szorongÀssal jÀrt volna, ha a k´zelgû ¢vfordulÂ nem hozza felszÁnre az egykori tanÁtvÀnyban lÀzadÀsai kÁnos eml¢k¢t. A besz¢d sz´veg¢ben csak c¢lzÀst talÀlunk
arra, hogy Toldyt szem¢ly szerint valami k¡l´nleges ¢s sÁrig tartÂ k´tel¢k füzte Kazinczyhoz; egy szÂval sem fejti ki, csupÀn sejteti, mik azok a (hallgatÂsÀga Àltal legf´ljebb r¢szben ismert) àvonatkozÀsokÊ, amelyek ût, mÁg ¢l, Kazinczyhoz k´tik, s amelyek
¢rthetûv¢ teszik, hogy elragadta a h¢v. Az alkalom emelkedetts¢g¢tûl ihletett szÂnoklat
sebesen felÁvel az irodalomt´rt¢neti ¢rvel¢s szem¢ly f´l´tti magasÀba, ahol immÀr
nincs, mi lehÃzza a kegyelet probl¢mÀtlan egynemüs¢g¢nek sugallt t¢tel¢t, hiszen e
l¢gritka t¢rben a büntudattÂl elfojtott eml¢kü apa-fiÃ kapcsolatbÂl csak k´z´ss¢giv¢
ÀtszellemÁtett dÁszvÀltozata marad, vagyis hogy a nagy ÃjÁtÂnak mindannyian àszellemi
gyermekei, utÂdaiÊ voltak. Hogy a szÂnok mennyi gy´trû ifjÃkori eml¢k¢t igyekezett tÀvol tartani, ez a megnyugtatÂan igaz, m¢gis eszm¢nyÁtûen stilizÀlt formula, s milyen
f´ldi botladozÀsoknak volt szÀrnyalÂ ¢gi mÀsa, arrÂl a jelenlevûk k´z¡l kevesen tudhattak. (Az elûzm¢nyeket feltÀrni nem is lehetett mÂdjuk, hiszen ehhez Kazinczynak
¢s Toldynak nemcsak publikÀlt ÁrÀsait kellett volna ismerni¡k, hanem terjedelmes levelez¢s¡ket s kapcsolatuk szÀmtalan mÀs, akkor m¢g ismeretlen dokumentumÀt.) Maga a szÂnok azonban aligha felejthette el, egykor mennyire ÀhÁtozott arra, hogy Kazinczy ne csak tanÁtvÀnyÀnak, hanem fiÀnak ¢rezze ût, s a vÀrva vÀrt szem¢lyes talÀlkozÀskor aszerint szÂljon hozzÀ.
„ vala azon l ngoszlop˚: engesztelû Àldozat, irodalmi kanonizÀciÂ
¢s rejtett testv¢rharc a Kazinczy-¡nnep¢lyen
K´nnyü megÀllapÁtani, hiszen korabeli dokumentumokbÂl szinte percrûl percre felid¢zhetû, hogy mi t´rt¢nt 1859. oktÂber 27-¢n a Nemzeti MÃzeum nagy dÁszterm¢ben, mely az eml¢kk´nyvek (mÀris ¢rtelmezû) leÁrÀsa szerint àez ¡nnep¢lyes napon egyhÀzzÀ alakult, azzÀ alakitÀ a nemzeti szent ¢rz¢sÊ,10 Ãgyhogy àd¢lelûtt kilencz ÂrÀtÂl d¢lutÀn
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egyig r¢gÂta nem lÀtott nagyszerüs¢gü nemzeti ¡nnep temploma voltÊ.11 Annak sem neh¢z
utÀnajÀrni, hogy mik¢nt zajlott le a d¢lutÀni lakoma az EurÂpa SzÀllodÀban, milyen
müsorszÀmok szerepeltek este a Nemzeti SzÁnhÀz ¡nnepi elûadÀsÀn vagy az orszÀgszerte megtartott ¡nnepi megeml¢kez¢seken. Tengernyi adatunkbÂl m¢gis alig lehet
meghatÀrozni, hogy mi volt a Kazinczy-¡nnep l¢nyege. Nemcsak az irodalmi kultusz
jelens¢geinek prÂteuszi term¢szete Àll ellen az egynemüsÁt¢snek (ahogy az 1769-ben
lezajlott stratfordi Shakespeare àJubileeÊ besorolÀsÀban James Boswell egykorÃ v¢lem¢nye Âta mÀig nincs k´zmegegyez¢s),12 hanem szÀnd¢k, eredm¢ny ¢s hatÀs szinte
azonnali k¡l´nvÀlÀsa is. HiÀba ismerj¡k keletkez¢s¢nek indÁt¢kait ¢s t´rt¢net¢t: az
akad¢miai ¡nneps¢g s nyomÀban az orszÀgos ¡nneps¢gsorozat mÀssÀ vÀlt, mint amibûl kifejlûd´tt; t´bbsz´r´s ÀtalakulÀsÀnak folyamata igazolja az ÀltalÀnos t¢telt, miszerint egy dolgot nem magyarÀzhatunk meg pusztÀn azÀltal, hogy valami mÀsbÂl eredeztett¡k, hiszen amibûl kinûtt, azt ki is nûtte.13 Meg kell k¡l´nb´ztetn¡nk, mibûl ¢s
miv¢ lett a Kazinczy-eml¢k¡nnep¢ly, hogy tisztÀbban lÀthassuk, e kettû k´zt (Toldy
szempontjÀbÂl) mi volt.
MÀr a mibûl lett k¢rd¢s¢re legalÀbb k¢tf¢le vÀlaszt kell adnunk: egyr¢szt a kegyeleti
aktus hangoztatott nemzeti k´telezetts¢g¢bûl, mÀsr¢szt egy szem¢lyes hÀlÀtlansÀg levezekl¢s¢nek igyekezet¢bûl, amelybe az irodalmi genealÂgia Àltali ´nigazolÀs ig¢nye
is belejÀtszott. MÀr L¢vay JÂzsef vallÀsi utalÀsokkal Àtszûtt cikke (1857) engesztelû Àldozatra prÂbÀlt ´szt´n´zni. Kazinczy àv¢rtanujaÊ volt egy nagy eszm¢nek, àt´visekÊ v¢rezt¢k fel, s nem kapott ¢rte egy¢b jutalmat, mint hogy megpillanthatta àaz ig¢ret f´ldj¢t,
mely fel¢ n¢p¢t annyi akadÀlylyal k¡zdve vezet¢Ê; sanyarÃ k´z¢leti viszontagsÀgok k´zepette
magÀn¢let¢ben is utol¢rte k´rnyezet¢nek ´nz¢se, k´z´nye ¢s elûÁt¢lete, megkeserÁtv¢n
mindennapi kenyer¢t. à°s ennyi ¢rdem utÀn, hol az engesztelû Àldozat, melyet az elk´lt´z´tt
nagy szellemnek nyujtottunk?Ê14 Az 1859. oktÂber 27-¢n tartott miskolci eml¢knapon L¢vay pohÀrk´sz´ntûje megint engesztelû szertartÀsk¢nt ¢rtelmezi ´sszej´vetel¡ket (mik´zben az ¡nneplûk àa nyelv, irodalom s nemzetis¢g oltÀri mellettÊ lelkes¡lnek, az ¡nnepelt
àtisztes arcza kiengesztelûdve s el¢g¡lt ¢rz¢ssel lÀtszik letekinteni im e falakrÂlÊ);15 az engesztel¢s
gondolata ugyanitt (PÀsztor DÀniel iskolaigazgatÂ besz¢d¢ben) mÀshogy is f´lbukkan:
az egykori bün´s mulasztÀs helyrehozÀsa r¢v¢n a nemzet ´r´m¡nnep¢t ¡lheti àaz ´nmagÀvali kiengesztelûd¢snekÊ.16 CentenÀriumi indÁtvÀnyÀban Toldy is hasonlÂk¢ppen
eml¢keztette hallgatÂsÀgÀt a nemzet tartozÀsÀra, s bÀr nem ejtette ki a kegyelet szÂt,
¢rvei helyenk¢nt szinte egybevÀgtak ma k´zkeletü szÂtÀri meghatÀrozÀsÀval. àElhunyt
szem¢ly irÀnt ¢rzett, r¢szv¢ttel Àthatott tisztelet, megbecs¡l¢s, hÀla ¢s szeretet ¢rz¢se.Ê17 Ahogy ez
a definÁciÂ eleve kizÀr bÀrmif¢le sz¢gyenteljes, fesz¢lyezû vagy akÀr csak k¢tes mozzanatot, ¢s helyett¡k csupa feddhetetlen, vÀllalhatÂ, sût eszm¢nyi ´sszetevût sorol fel
(r¢szv¢t, tisztelet, megbecs¡l¢s, hÀla, szeretet), ugyanÃgy hivatkozott indÁtvÀnyÀban
Toldy az igazsÀg, a hÀla ¢s a k´teless¢g parancsÀra. A nemzeti kegyelet gondosan stilizÀlt homlokzata m´g´tt azonban ¢szrevehett¡k az indÁtvÀnyozÂ esendûbb ¢s ellentmondÀsos indÁt¢kait: a befogadÂ apa szimbolikus meg´l¢s¢nek eml¢k¢t, az àimpietasÊ
büntudatÀt, a jÂvÀt¢tel prÂbÀlkozÀsÀt. Az ¡nnep¢ly neki szÀmlÀk rendez¢se, az
elhunyt szellem¢nek megk´vet¢se, centenÀriumi magasztalÀsokba rejtett szem¢lyes
engesztelû Àldozat. Atavisztikus ´szt´nzûi k´zt talÀn m¢g az is megbÃjhatott, m¢lyen
elfojtva a hÀborgÂ lelkiismeret racionÀlis v¢dûr¢tegei alatt, hogy a halott apÀt az¢rt
kell kiengesztelni s mintegy jelk¢pesen Ãjra eltemetni, nehogy visszaj´jj´n s tovÀbb
kÁs¢rtsen. (T´rûdj´n bele, hogy halott, aki immÀr csak az irodalomt´rt¢netben tÀmadhat fel.)
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Hogy az ¡nnep¢ly miv¢ lett, azt Toldy r¢szben elûre lÀtta. MÀr indÁtvÀnyÀt azzal
zÀrta, hogy ha az Akad¢mia elfogadnÀ javaslatÀt, àa nemzet ÂhajtÀsÀnak felelne meg, mely
nagy embereiben ¢s irodalmÀban magamagÀt becs¡li megÊ; k¢sûbb visszatekintve a centenÀriumra, igazolva lÀtja a gondolatot: a nemzet àmaga magÀt dicsûÁtette megÊ.18 Ez a kifejez¢s, amely mÀsnÀl is felbukkan,19 alighanem t´bb akart lenni, mint puszta retorikai
fordulat: Toldynak mÀr 1858-ban ¢reznie kellett, hogy a nemzeti ¢rz¢s kinyilvÀnÁtÀsÀtÂl egy ¢vtizede eltiltott k´z´ss¢gnek az 1850-es ¢vek v¢g¢n mennyire sz¡ks¢ge volt
´nmaga e k´zvetett meg¡nnepl¢s¢re. Azt azonban valÂszÁnüleg û sem gyanÁtotta, hogy
milyen rohamosan alakul Àt az orszÀgos irodalmi megeml¢kez¢s a deÀki passzÁv rezisztencia20 megannyi gesztusÀvÀ. (Ezzel az esem¢nyek tÃlfutottak az indÁtvÀnyozÂn,
hiszen Toldy alkatilag idegenkedett a Habsburg-hÀzzal szembeni ellenÀllÀs gondolatÀtÂl.) Maga DeÀk ¡t´tte meg az alaphangot, amikor a d¢lutÀni lakomÀn elûbb Sz¢chenyire emelte poharÀt, majd elmondta szÀllÂig¢v¢ vÀlt tÂsztjÀt: àLakoma utÀn imÀdkozni kell, az ¢n imÀdsÀgom r´vid, csak k¢t szÂbÂl Àll: Ï°ljen a haza!ÎÊ21 Egy korabeli tudÂsÁtÂ
szerint àe sz¢p magyar imÀt a jelenl¢vûk ajka a legnagyobb ÀhÁtat ¢s buzgÂsÀggal ism¢tl¢Ê.22
Mivel az ¡nneps¢gek elûk¢sz¡leteit ¢s lezajlÀsÀt àa hivatalos hatÂsÀg legszigorubb ûrfigyelemmelÊ kÁs¢rte, s elûzetesen àlehetû pontos ¢s r¢szletes f´ljelent¢s kivÀntat¢k nemcsak az eml¢k¡nnep ÀltalÀnos mik¢nt tartÀsÀra, de az ott mondandÂ besz¢dek, szavalatok, dalok, sût pohÀrk´sz´nt¢sekre n¢zve isÊ,23 a bÀli vagy àdalidÂÊ jellegü rendezv¢nyeket k´nnyebb volt jÂvÀhagyatni, mint a nyÁltabban hazafias programot; ez¢rt sok hely¡tt a passzÁv rezisztencia (lÀtszatra) fûk¢nt a nemzeti viseletü mulatÀsban ¢lhette ki magÀt. Ez azonban
nem feledtette az ´sszej´vetelek eredeti okÀt vagy c¢ljÀt, s nem vesz¢lyeztette az alkalom ¡nnep¢lyess¢g¢t: a Kazinczyt magasztalÂ kegyeleti aktusok (p¢ldÀul szakrÀlis hasonlatokkal dicsûÁtû ÂdÀk felolvasÀsa vagy a nagy halott szÁnpadi apoteÂzisÀnak ¢lûk¢pei)24 ´sszef¢rtek az ´r´m felszabadulÀsÀval ¢s a k¡l´nb´zû tÀrsadalmi r¢tegek Àtmeneti elkevered¢s¢vel (Miskolcon p¢ldÀul egybegyültek àminden rend¡ ¢s rangu k¢pviselûi
a vÀrosi lakossÀgnakÊ),25 ahogy az irodalmi kultusz ¡nneps¢geitûl sosem idegen egy archaikusabb kultikus viselked¢sminta ´ntudatlan k´vet¢se, melybûl a magasztosan komoly szertartÀsok m¢g nem szorÁtottÀk ki karnevÀlian jÀt¢kos kieg¢szÁtûj¡ket, sût m¢g
nem is eg¢szen vÀltak el tûl¡k. (Szint¢n nem v¢letlen, hogy az irodalmi kultusz nemzeti
oltÀrÀhoz jÀrulva n¢hÀny helyen k¡l´nb´zû felekezetek papjai egy¡tt imÀdkoztak:26
az irodalmi kultuszok t´rt¢net¢ben gyakran megfigyelhetj¡k, hogy felekezeti ¢s tÀrsadalmi senki f´ldjek¢nt kÁnÀlnak k´z´s szertartÀsi alkalmat olyanok szÀmÀra, akiket
a tÀrsadalmi rend egy¢bk¢nt elk¡l´nÁt egymÀstÂl.) A r¢sztvevûk viselked¢se ¢s nyelvhasznÀlata kulturÀlis, vallÀsi ¢s politikai ¢rt¢kek ´sszefonÂdÀsÀra vallott: Kazinczy
(mÀs ´sszef¡gg¢sekben is gyakran ism¢tlik e metafora vÀltozatait)27 a haza oltÀrÀra tette
le nyelvÃjÁtÂ ¢s irodalmi ÀldozatÀt, ¢lete àa magyar irodalom ¢s nemzetis¢g oltÀrin elhamvadt
¢letÊ,28 amivel ki¢rdemelte apoteÂzisÀt ¢s hely¢t a nemzeti Pantheonban. A centenÀrium csakugyan àa panteonizÀciÂ alkalma voltÊ.29
Az akad¢miai ¡nnep¢lyen Toldy az irodalmi Pantheon dÁszhely¢re emeli mester¢t.
Besz¢de kanonizÀl a szÂ k¢t jelent¢s¢ben: irodalomt´rt¢neti kÀnonba iktatja Kazinczyt,
korszaknyitÂ szerepet juttatva neki, ugyanakkor metaforikus vallÀsi pÀrhuzamokkal
csakugyan (mint indÁtvÀnyozta) megdicsûÁti, mondhatni irodalmi szentt¢ avatja. A
megszÂlÁtÀs ¢s feladatkijel´l¢s hangja m¢ltÂsÀgteljes, ¢rz¢kelteti a szÂnok int¢zm¢nyi
felhatalmazÀsÀt, de szer¢nyen mind´ssze egy irodalmi munkÀssÀg r´vid ´sszefoglalÀsÀt Ág¢ri. àTisztelt hazafiÃi gy¡lekezet! Azon megtisztelû parancsnak indÃlok erûm szerint megfelelni, melyet a M. TudomÀnyos Akad¢miÀtÂl vettem vala, midûn e dicsû, s irodalmi ¢let¡nk
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t´rt¢net¢ben elsû e nemü alkalommal, egy futÂ pillantÀst vetek a mai ¡nnep¢ly hûs¢nek irodalmi
pÀlyÀjÀra.Ê Ugyanilyen emelkedett s alapjÀban m¢g mindig vilÀgi szÂkincsü ´sszefoglalÀsbÂl tudhatjuk meg, hogy Kazinczy elûtt mÀsok is prÂbÀltÀk megalkotni az Ãj irodalmat, k´zt¡k fûk¢nt Bessenyei, de tÃl korÀn ¢rkeztek, a nyelv m¢g k¢sz¡letlen volt
a fordulathoz. Az igazi elj´vetelt Toldy mÀr vallÀsi metaforikÀval ¢s retorikÀval tulajdonÁtja Kazinczynak. àS Áme, j´tt Kazinczy Ferenc, s legott korÀnak vezetû lÀngoszlopa lett.Ê
A vallÀsi nyelvezet egyÀltalÀn nem teng tÃl a sz´vegben, de ¢pp fontos pontjain bukkan
f´l, biblikus utalÀsokkal. àKazinczy volt az, ki a sz¢pnek bÀjvesszej¢vel elvÀlasztotta a szÀrazat
¢s vizeket.Ê A lÀngoszlop k¢pzete m¢g egyszer visszat¢r, f¢ny¢nek azonban versenytÀrsa
tÀmad: Toldy elûbb szinte ¢szrev¢tlen¡l bevezeti, majd felragyogtatja v¢gsû metaforÀjÀt ä a feltÀmadÀs¢t. àEgy vagy mÀs kor, sz¢ptani n¢zeteihez k¢pest, felejtheti a mÃltnak remekeit [...] de el azokat nem temetheti: megjû feltÀmadÀsok napja [...] û vala azon lÀngoszlop,
melytûl a legnagyobbak is vilÀgot ¢s ihletet vettekÊ, àS felt¡nd´kl´tt ism¢t ä e lelkesedett arcokra
hivatkozom ä felt¡nd´kl´tt a Te napod is Ãjra, nagy ºnnepelt¡nk!Ê30 VallÀsi vagy biblikus
utalÀsokat persze nemcsak Toldy vegyÁt ekkor sz´veg¢be (SzÀsz KÀroly K AZINCZY F ERENC EML°KEZETE cÁmü vers¢ben, mely ¢ppen az û besz¢de elûtt hangzott el, az ¡nnepelt ugyancsak àtüz-oszlopÊ, a mindenkori àMÂzesekÊ egyike; Tompa k´ltem¢ny¢ben
àSzentÊ, egy eperjesi besz¢dben àa Honszellem szentjeÊ; az orszÀgszerte elhangzÂ szÂnoklatokban û a nyelv ¢s irodalom àapostolaÊ, àhitvallÂjaÊ, àmissionÀriusaÊ, àv¢rtanujaÊ,
sût àmegvÀltÂjaÊ, aki szenved¢steli ¢lete sorÀn gyakran àhallotta a ÏfeszÁtsd felÎ szÂtÊ),31
de Toldy az, aki mindezzel egy irodalomt´rt¢neti korszakbeosztÀst ¢s kÀnont igyekszik
szentesÁteni. (Nem eg¢szen ¢rdektelen¡l: ahogy mÀr indÁtvÀnyÀbÂl ¢s ´n¢rt¢kel¢seibûl kider¡lt, sajÀt ûshonossÀgÀnak elismertet¢se is ezen Àll vagy bukik.)
TalÀn mert 1859-ben a kortÀrsak k´z¡l Toldynak van legt´bb szem¢lyes oka rÀ,
hogy Kazinczy szellem¢t kiengesztelje, ¢rezhetûen û akar legt´bbet tenni a Kazinczy¡nnepen. Fûk¢nt E´tv´ssel kell versengenie, aki (ToldynÀl fiatalabb l¢v¢n) k¢sûbb szegûd´tt Kazinczyhoz, nagyon hasonlÂ tÀmogatÀst kapott tûle, de sohasem lÀzadt ellene,
s halÀla Âta szellemi ´r´k´s¢nek tartotta magÀt. A kisebb testv¢r ekkor mÀr az Akad¢mia aleln´ke, s (Dessewffy Emil grÂf r´vid eln´ki megnyitÂja utÀn) û mondja a nyitÂbesz¢det, û aratja a nagyobb sikert (àleÁrhatlanÊ hatÀsÃ besz¢de k´zben à¢ljenek zÃgtak
a terembenÊ),32 m¢gis Toldy, a titoknok az, aki (eln¢z¢st a szÂ¢rt) tarol: az ¡nneps¢g eleve az û indÁtvÀnya nyomÀn j´tt l¢tre, ¢s az û forgatÂk´nyv¢t k´veti, û tart elûadÀst
Kazinczy ÁrÂi pÀlyÀjÀrÂl, û olvassa f´l Tompa dÁjnyertes alkalmi k´ltem¢ny¢t (H YMNUS K AZINCZY FERENCZ SZçZADOS ºNNEP°N), û jelenteti meg (befejezetlen) Kazinczy-monogrÀfiÀjÀt. (A kortÀrsak n¢melyike sokallta is buzgalmÀt; egy tudÂsÁtÂ szerint
mÀr besz¢d¢nek is àbizonyosan nagyobb hatÀsa lett volnaÊ, ha r´videbbre fogja, Tompa
k´ltem¢nye pedig àbizonyÀra m¢g sokkal nagyobb hatÀst sz¡l, ha elûadÀsa ¢rtelmesebb; de a
t. titkÀr ur belefÀradt eml¢kbesz¢d¢be, s igy a f´lolvasÀs mÀr nehez¢re esett. Jobb lett volna e
f´lolvasÀst mÀsnak engednieÊ.)33 T´bbsz´r´s szerepvÀllalÀsÀval mintha vitathatatlannÀ
akarnÀ tenni, hogy ki¢ Kazinczy, kinek van legt´bb joga k¢pviselni ût, s ki szÀmÁt igazi,
sût elsû ´r´k´s¢nek. Itt ¢rthetj¡k meg, hogy mÀr elûzû ¢vi indÁtvÀnyÀnak zÀrÂfordulata e birtokbav¢telt k¢szÁtette elû. Amikor ott sejtelmesen arra c¢lzott, hogy ût magÀt valami halÀlÀig tartÂ szoros kapcsolat füzi Kazinczyhoz, akkor ezzel alÀtÀmasztott
egy f¢lre¢rthetetlen ig¢nybejelent¢st: ¢n vagyok a legillet¢kesebb, hogy a szervez¢s
¢l¢re Àlljak.
Rangja ¢s tiszts¢ge jussÀn E´tv´s jutott elûbb szÂhoz, de mÀris lÀtni lehetett, hogy
az ¡nneps¢g mind´r´kre Toldy nev¢hez fog füzûdni. A fiatalabb testv¢r joggal k¢r-
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dezhette volna magÀban: mi¢rt kap m¢g mindig t´bbet a t¢kozlÂ fiÃ, aki megt¢rt az
apÀhoz, mint û, aki soha el nem tÀntorodott tûle? Az eml¢k¡nnep¢ly nyilvÀn f´lid¢zte
benne Kazinczyhoz füzûdû eml¢keit, amelyek miatt neki nem volt sz¢gyellnivalÂja. A
mester ugyanÃgy karolta fel ût, mint korÀbban Toldyt, csakhogy kettej¡k kork¡l´nbs¢ge (Toldy 1805-ben sz¡letett, E´tv´s 1813-ban) miatt û a beavattatÀs egyes stÀdiumaihoz mindig k¢sûbb ¢rkezett. Igaz ugyan, hogy 1828-ban, amikor Kazinczy Pestre
lÀtogatott, E´tv´s (gyerekfejjel) tisztelgett nÀla, s Toldy is csak ekkor talÀlkozhatott elûsz´r a mesterrel, m´g´tt¡k azonban mÀr t´bb¢vi levelez¢s Àllott. (Ugyanebben az ¢vben E´tv´s f´lkereste VirÀg Benedeket is, mondhatni szint¢n Toldy egykori nyomdokÀban.) E´tv´s 1830. december 30-Àn (alig idûsebben, mint annak idej¢n Toldy) k¡ldte elsû tisztelgû level¢t Kazinczynak, engedelm¢t k¢rve, hogy t´bbsz´r Árhasson.34
AkÀr Toldy, E´tv´s is n¢met anyanyelvü volt, iskolÀskorban tanult magyarul, kezdû
ÁrÂk¢nt a Kazinczy nyelvÃjÁtÀsi mozgalmÀnak eredm¢nyeit hasznÀlta, s bizonytalankodÂ nyelv¢rz¢ke miatt eleinte idûnk¢nt ellenûrz¢sre szorult. Ahogy Toldy egykor
BajzÀhoz fordult barÀti segÁts¢g¢rt, E´tv´s A HçZASULñK elk¢sz¡ltekor Szalayhoz folyamodik, s mint t¢velygû helyesÁrÀsa is jelzi, nem ok n¢lk¡l: àk¢rlek, potoly, t´r¡lj, vÀltoztas k¢nyed szer¢nt. Legfûk¢p a mi a nyelvet illeti l¢gy szorÂs 's kegyetlen mert f¢lek az Akad¢mia
parokaitol; ha szeretsz korrigaljÊ.35 A patinÀs n¢v viselûj¢nek ezt a nyelvi kiszolgÀltatottsÀgÀt korÀbban a n¢met postatiszt fia is Àt¢rezte: A' HARAMJçK -fordÁtÀs utÂszavÀban
alighanem ez¢rt v¢dekezett jÂ elûre, mintha megsejtette volna a sz´rnyü vÀdat, amelylyel e müve megjelen¢sekor illett¢k: ÁrÂ l¢t¢re nem is tud rendesen magyarul. M¢gis
¢ppen û Árt A HçZASULñK-rÂl ledorongolÂ (bÀr nem igazsÀgtalan) recenziÂt (1834),
melyben (miutÀn kÁm¢letlen aprÂl¢kossÀggal v¢gigelemezte a müfaji, jellemÀbrÀzolÀsi, szerkezeti ¢s dramaturgiai fogyat¢kossÀgokat) megsemmisÁtû csapÀsokat m¢rt a
szerzû nyelvhasznÀlatÀra. Szerinte E´tv´s nyelve àgondatlanabb mÀr nem igen lehetne,
Ãgy, hogy minden nyomon hibÀba akadunkÊ. HibÀkat talÀl a ragozÀsban, balfogÀsokat a
n¢velûk ¢s az igek´tûk hasznÀlatÀban, de ez mind semmi a àszÂszerkeztet¢sÊ torzsz¡l´tteihez k¢pest, amelyek szerinte hemzsegnek a sz´vegben. àMikor fogjÀk fiatalaink el¢gg¢
¢rezni azt, hogy mielûtt ÁrnÀnk, tanulnunk kell egyebeken kÁv¡l azt a nyelvet is, melyen Árunk;
ÀtlÀtni azt, hogy az nem bÀb, melylyel szabad k¢ny szerint jÀtszhatunkÊ36 ä a m¢ltatlankodÂ
kioktatÀsbÂl nem sejthetn¢nk, hogy egy ¢vtizeddel korÀbban a most oly magabiztos
recenzens drÀmafordÁtÀsÀt marasztalta el a kritika hasonlÂ v¢ts¢gekben.
HasonlÂ nyelvi helyzet¡ket k¡l´nb´zûk¢pp dolgozzÀk fel magukban, s a k¡lvilÀgnak is mÀs-mÀsk¢nt magyarÀzzÀk. Toldy mÀr 1823-ban, A' HARAMJçK utÂszavÀban
mint àûseinktûl kapott kincsetÊ emlÁti a magyar nyelvet;37 elt´k¢lten lend¡letes retorikÀja
nagy Ávben Àtsiklik af´l´tt, hogy û eg¢szen mÀs nyelvi kincset kapott (v¢r szerinti) ûseitûl, hiszen m¢g sz¡lei sem tanultak meg magyarul. Ezzel szemben E´tv´s 1831-ben
Ãgy k¢ri Dessewffyt hibÀinak megbocsÀtÀsÀra ¢s kijavÁtÀsÀra, hogy ¢rz¢kelteti a maga
idegen nyelvi ´r´ks¢g¢nek terh¢t. àIdegen hangok ¢rdekl¢k az alig sz¡letett f¡leit, idegen
hangokat rebeg¢nek elûsz´r megnyÁlt ajkaim, anyanyelvem n¢met, az ´r´ks¢get, melyet minden
anya legszeg¢nyebb gyermek¢nek is hagy, ´nn´n fÀradsÀgommal kelle szerzenem, a k´tel¢ket, mely
legerûsebben k´t mindenkit hazÀjÀhoz, a nyelvet, ´nn´n karokkal fonom, ha csek¢ly is, amit bÁrok,
mondhatom, az ¢n mÁvem, ¢s bÁzvÀst vÀrhatok engedelmet ¢s seg¢det mindenkitûl, kinek alkalma
nÀlam¢nÀl boldogabb volt, fûk¢ppen tûled.Ê38 (E´tv´s csak jÂval k¢sûbb jut el odÀig, hogy
àidegenÊ nyelvnek hÁvja a n¢metet,39 Toldy pedig ¢lete alkonyÀn Ár meghatott t´rt¢netet arrÂl, hogyan k¡ldt¢k sz¡lei Cegl¢dre magyar szÂt tanulni.) A hazÀhoz füzû nyelvi k´tel¢k, amelyet E´tv´snek sajÀt kez¢vel kellett fonnia, sz¢p metaforÀja az ´nalko-

520 ã DÀvidhÀzi P¢ter: àIszonyodnÀm enmagam elûttÊ (II)

tÀsnak, s ¢rv¢nyes lehetett volna Toldy helyzet¢re is, de neki rÀadÀsul nev¢t is magÀnak
kellett megalkotnia, s mivel lentebbrûl j´tt, Ãj identitÀsÀnak tÀrsadalmi rangjÀt sem
kaphatta k¢szen. Vagyis kettej¡k k´z¡l Toldy k¢nyszer¡lt az ´nalkotÀs nagyobb erûfeszÁt¢s¢re, neki volt ¢getûbb sz¡ks¢ge szellemi ¢s egyben befogadÂ apÀra, s mivel û
szorult t´bb segÁts¢gre ahhoz, hogy (szinte a semmibûl) formÀt teremthessen magÀnak, neki volt t´bb oka arra is, hogy alakulÂ szem¢lyis¢g¢nek ´nÀllÂsÀgÀt ¢ppen attÂl
kezdje f¢lteni, aki leginkÀbb segÁtette formÀba ´nt¢s¢t. E´tv´s m¢g tÃl fiatal volt az
ilyen lÀzadÀshoz, s valÂszÁnüleg k¢sûbb sem ¢rzett volna rÀ olyan erûs ´szt´nz¢st, hogy
ne tudjon ellenÀllni neki.
Nyelvi helyzet¡kre adott ellent¢tes vÀlaszaikbÂl, elt¢rû ¢r¢si stÀdiumaikbÂl ¢s k¡l´nb´zû lelki ig¢nyeikbûl k´vetkezik tehÀt, hogy a Pyrker-p´rben mÀs-mÀs oldalon
Àllnak. E´tv´s elvben sem ¢rtett egyet Toldy elutasÁtÂ ÀllÀspontjÀval (n¢hÀny ¢v mÃlva
hasonlÂ feladatot vÀllalt, mint ami¢rt Toldy elmarasztalta Kazinczyt: barÀtait segÁts¢g¡l hÁva igyekezett magyarra visszafordÁtani elhunyt barÀtja, Palocsay Tivadar n¢met¡l Árott k´ltem¢nyeit),40 de fûk¢nt hÀlÀs szeretete ÀllÁtotta pÀrtfogÂja mell¢. Kazinczy
1831-ben pannonhalmi ÃtleÁrÀsÀt (amelyben tÀmadÂi is kapnak egy szÃrÀst) kit¡ntetû
szavakkal E´tv´snek ajÀnlotta, akiben immÀr utolsÂ rem¢ny¢t lÀtta a fiatal nemzed¢kek soraiban: àNevekedj¢l kedves ifju, 's l¢gy a' kit vÀrunk. °s ha majd felhÀgsz, a' hovÀ ¢rdemeid ragadozni fognak, eml¢kezz¢l barÀtodra. De eml¢kezz¢l, hogy csak a' tiszta ragyog.Ê E
dedikÀciÂnak is r¢sze volt abban, hogy Kazinczy halÀla utÀn E´tv´s Ãgy ¢rezte: erk´lcsi
k´teless¢ge megfelelni e vÀrakozÀsnak. Amikor Szalay lev¢lben tudÂsÁtja k´z´s vesztes¢g¡krûl, vÀlasza elhivatottsÀgot Àraszt: fel kell nûni¡k a KazinczytÂl kapott feladathoz. àVigasztalÀs voltak n¢kem soraid, mert lÀttam belûl´k, hogy a kedves elhunt lelke t¢ged is
Àthatott, s hogy [...] kezet fogsz majdan te is, a nagy ¢pÁtm¢ny elv¢gz¢s¢re, melyet û kezdett. [...]
Egyes borostyÀnÀgakat szedett, ¢s haldoklÂ k¢zzel n¢k¡nk adta kez¡nkbe, hogy mi füzz¡k koszorÃvÀ; szent k´teless¢g¡nk ez most, ¢s rem¢nylem, mindenik oly buzgÂsÀggal igyekszik, mint ¢n.Ê41
A Pyrker-p´r ¢v¢ben k¡l´n´sen sokatmondÂ e k¢pzelt jelenet, melynek emblematikus
¡zenet¢t alighanem a kiemelt n¢vmÀsok (fûk¢nt a àn¢k¡nkÊ ¢s a àmiÊ) pecs¢telik meg:
v¢gakaratÀban a haldoklÂ tehÀt rÀjuk (s nem bÀrki mÀsra) hagyta t´rekv¢sei folytatÀsÀt, hiszen sajÀt kezüleg nekik adta Àt a borostyÀnt, s lelke benn¡k ¢l tovÀbb. Az utÂdlÀs
illet¢kess¢g¢nek metaforikus igazolÀsa ez, hatÀrozott ig¢nybejelent¢s, s ugyanolyan
szellemi eredetmonda csÁrÀja, mint amilyeneket ToldynÀl talÀlhatunk, csakhogy E´tv´s lelkiismerete tiszta, büntudat nem fesz¢lyezi, s nincs mit kompenzÀlnia. N¢hÀny
¢vvel k¢sûbb, 1834. mÀjus 24-¢n, Ãjabb metaforÀval eredezteti feladatÀt KazinczytÂl,
s fogadalmat tesz. àKazinczy gyÃjtÀ fel benn¡nk az elsû lÀngokat, barÀtjait melegÁteni velek,
elsû szent k´teless¢g¡nk, ¢s ha ¢lek, ¢n teljesÁteni fogom.Ê42
Toldy mÀr ekkor f´lneszelt rivÀlisÀra az ´r´k´s´d¢sben. Alig ¡lt el a Pyrker-p´r
utolsÂ hadmüveleteinek zaja, amikor (nincs rÀ talÀlÂbb szÂ) megtÀmadta halott szellemi apjuk jelk¢pes v¢gakaratÀt, vagyis azt a nyilvÀnos dokumentumot, amellyel E´tv´s a maga utÂdlÀsi illet¢kess¢g¢t alÀtÀmaszthatta: a pannonhalmi ÃtleÁrÀs dedikÀciÂjÀt. Az idûsebb fiÃ erk´lcsileg neh¢z helyzetben volt: k¢t utolsÂ cikk¢t Kazinczy ellen
bÀrki olvashatta, az ÁrÂvilÀg egy r¢sze m¢g rajta k´sz´r¡lte a nyelv¢t. Egyelûre tehÀt
nem ¢rvelhetett azzal, hogy a mester ennek ellen¢re ûrÀ hagyta a folytatÀs nagy munkÀjÀt. MegprÂbÀlhatta viszont, hogy bebizonyÁtsa: a mÀsik ´r´k´s jogcÁme ´nk¢nyes
¢s t¢ves ¢rtelmez¢sen alapszik. A H çZASULñK-rÂl szÂlÂ kritikÀja v¢g¢n (sajÀt tipogrÀfiai kiemel¢seivel) id¢z egy hirdet¢st, mely E´tv´s k´nyv¢t a hÁres dedikÀciÂra utalva
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ajÀnlotta. àMinden dics¢ret helyett egyedül arra figyelmeztetj¡k itt olvasÂinkat, hogy a jelen
mÁv szerzûj¢t dicsû¡lt Kazinczynk, v¢g munkÀja ajÀnlÂlapjÀn, m¢g 1831-ben, annak jÂsolta,
ki a nemzetis¢g s a literatÃra pÀlyÀjÀn tisztÀn is, f¢nyesen is fog haladni.Ê A mindv¢gig k´ny´rtelen bÁrÀlat v¢g¢n a recenzens krokodilk´nnyet ejtve sajnÀlkozik: a dedikÀciÂt
kiforgattÀk eredeti jelent¢s¢bûl. àHa a szerzû is Ágy ¢rt¢ Kazinczy szavait, Ãgy sajnÀlva kell
mondanom, f¢lre ¢rtette a jÂ ´reget.Ê Toldy szerint ugyanis a dedikÀciÂban (melyet nyomban id¢z, zÀrÂjelben belesz´v´getve a maga hüv´sen kijÂzanÁtÂ ¢rtelmez¢seit) szÂ sincs
jÂslatrÂl; a ha ä akkor szerkezetü mondattal Kazinczy legf´ljebb rem¢ny¢t akarta kifejezni, figyelmeztetv¢n egyszersmind az ifjÃt arra, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy
majd helytÀlljon. àSzÀnd¢ka nem volt azt, kit kedvelt, elszelesÁtni, nem gondatlannÀ, elbÁzottÀ
tenni, s minden nyelv- ¢s müv¢szeti szabÀlyok megvet¢s¢re felszabadÁtani: hanem ¢reztetni vele,
hogy vÀr tûle, s a rem¢nys¢g nyilvÀnos kifejez¢se Àltal buzdÁtni, hogy e rem¢nynek megfelelni
igyekezz¢k.Ê43 Mindez egy megsemmisÁtû kritika zÀrÂbekezd¢s¢ben mÀr nem is kegyelemd´f¢s, hanem a szÁvbe mÀrtott tûr lassÃ megforgatÀsa: ¢ppen a vÁgjÀt¢kkal szemben
addig kifejtett legfûbb kifogÀsait foglalja ´ssze Toldy azzal, hogy mi nem volt Kazinczy
szÀnd¢ka a dedikÀciÂval. Nem neh¢z kihallanunk az alig burkolt ¡zenetet: eszerint
E´tv´s nem felelt meg a mester vÀrakozÀsÀnak, nem maradt hü eszm¢nyeihez, tehÀt
û nem jogos ´r´k´se, s (m¢g inkÀbb) nem û a jogos ´r´k´se, hanem ¢ppen az, aki itt
Kazinczy normÀit a mesterhez hÁven szÀmon k¢ri rajta. Toldy meg lehetett el¢gedve
e sugallt v¢gk´vetkeztet¢ssel; odaÁrhatta volna hosszÃ recenziÂja alÀ: quod erat demonstrandum.
Nos, mindezek utÀn kellett E´tv´snek arcrÀndulÀs n¢lk¡l elviselnie, hogy a Kazinczy¡nnep¢lyen m¢gsem û, hanem Toldy kapott nagyobb szerepet. Mik´zben egymÀs
utÀn felolvastÀk besz¢deiket, a felkavarÂ szembesÁt¢s kimondhatatlan eml¢ktartomÀnya nyilvÀn nem hasznÀlt mÀr addig is fesz¡lt, mindv¢gig csak a felszÁnen szÁv¢lyes
kapcsolatuknak. (EgymÀs munkÀjÀtÂl t´bbnyire lek¡zdhetetlen¡l idegenkedtek: a tudÂs elfogult tÀrsadalmi torzk¢pet ¢s eszt¢tikai hibÀkat lÀtott az ÁrÂ irÀnyreg¢nyeiben,
az ÁrÂ pedig takaros, de gondolatszeg¢ny ´sszefoglalÀsoknak tartotta a tudÂs irodalomt´rt¢neteit.) A testv¢rek rejtett verseng¢s¢bûl megint Toldy ker¡lt ki gyûztesen
(gyûzelem ha van), ez azonban ût magÀt sem nyugtatta meg eg¢szen.
A v¢tek sˆlya˚: nyilvÀnos bünvallÀs ¢s v¢gsû
birtokbav¢tel
HÀrom ¢vtizeddel Kazinczy halÀla utÀn, Bajza felett tartott eml¢kbesz¢d¢ben katartikus vallomÀsk¢nt t´r f´l belûle a megbÀnÀs. Mintha az eml¢k¡nnep¢ly engesztelû
Àldozata nem lett volna el¢g, most, legjobb barÀtjÀt ¢s ifjÃkora legk´zelibb tanÃjÀt elveszÁtv¢n, amikor Bajza irÀnti kegyeletbûl tapintatosan el is hallgathatnÀ az eg¢sz
Pyrker-epizÂdot, nem bÁrja tovÀbb: f´lszakÁtja az alig hegedû sebet. Ahogy Kazinczy
egykori bÃcsÃsorait olvasva szinte vÀrhattuk: a tÃl¢lût az egykor megbÀntott mester
vÀlaszÀnak fûk¢nt nagylelküs¢ge nem hagyja nyugodni. Annyi ¢v utÀn is megkaristolja
ût, hogy a TudomÀnyos Gyüjtem¢nyben Kazinczy csak az Àltala tisztelt Pyrkert v¢delmezte, s panaszait magÀnleveleibe temette. àAz eg¢sz levelez¢s e t´bb mint sajnos tÀrgy felett
nyomtatva fekszik a k´z´ns¢g elûtt, s oh mely nemesen, mely erk´lcsi fens¢ggel ¢s jÂsÀggal bÀn¢k
û azzal, ki neki tekintet n¢lk¡li hev¢ben e fÀjdalmat okozta! s ki m¢gis el¢gt¢telt csak az ¢let utÀn
ada neki azon bÀnatban, melyet harminc lassÃ ¢v elforgÀsa utÀn is ¢rez ä ¢rzek ¢n, mert a megtÀmadÂ ¢n voltam.Ê A sokÀig terhelt lelkiismeret megtisztÁtÀsÀnak Àt¢rzett fontossÀgÀra
vall, s valamif¢le feloldozÀs szomjÃhozÀsÀt jelzi az ¡nnep¢lyes pillanat, amikor Toldy
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itt àszentÊ k´teless¢g¢nek nevezi, hogy àa v¢tek sÃlyaÊ nagyobb r¢sz¢t a p´rbe û¢rte keveredett Bajza vÀllÀrÂl a sajÀtjÀra vegye Àt. Egykori recenziÂja alapt¢tel¢t ugyan azÂta
is igaznak tartja, magÀt azonban nem tudja f´lmenteni: àDe ha az ¢sz javallhatÀ is a
felszÂlalÀst, a szÁv hÀlÀtlansÀg n¢lk¡l nem hallgathata az ¢szre, hol Kazinczy forgott szÂban.Ê44
TehÀt csak hÀlÀtlansÀg ÀrÀn, holott mindig ezt igyekezett leginkÀbb elker¡lni, botladozva Ãjra meg Ãjra, miÂta Kazinczy egykor szÀrnyai alÀ vette.
A Bajza f´l´tti eml¢kbesz¢dbe foglalt k¢sei bünvallÀs ûszinte ¢s hiteles, noha mind
t´redelmes hangv¢tele, mind retorikÀja ismerûs, egy mÀsik eml¢kbesz¢dbûl, melyet
Toldy is jÂl ismert, hiszen egykor ¢ppen û k´zvetÁtette az Akad¢miÀnak, s tanakodott
rÂla szerzûj¢vel:45 K´lcsey Árta Berzsenyi halÀla utÀn. Toldy id¢zett beismerû mondata,
mely elûbb egyes szÀm harmadik szem¢lyben Ár a tettesrûl, hogy azutÀn gondolatjellel
drÀmai sz¡netet tartva egyszer csak lerÀntsa a leplet, mÀr egyes szÀm elsû szem¢lyben,
´nmaga bün´ss¢g¢rûl, mondatszerkezet¢ben hasonlÁt K´lcsey negyedszÀzaddal korÀbbi (1836) besz¢d¢nek fordulÂpontjÀra: àAz ifjÃ, Tek. TÀrsasÀg, az ifjÃ, ki a nemzet
nagy ¢nekes¢t megÁt¢lni mer¢sz volt, s ki e mer¢szs¢get oly felette drÀgÀn, Berzsenyi elhül¢s¢vel,
fizette meg, ez az ifjÃ ä ¢n val¢k.Ê Szinte kÁs¢rteties a mondatv¢gek ´sszecseng¢se (à¢n
voltamÊ, illetve à¢n val¢kÊ), s vele a l¢lektani besz¢dhelyzet hasonlÂsÀga: az ¢rett f¢rfi
szeretne itt bocsÀnatot nyerni ifjÃsÀga v¢tk¢¢rt. K´lcsey besz¢d¢nek zÀrÂbekezd¢s¢ben kifejtettebb ugyan a halott szellem¢nek megszÂlÁtÀsa (àçrny¢ka az elk´lt´z´ttnek,
sÁrod felett zeng az engesztelû szÂzat! NemsokÀra k´vetlek t¢gedet [...]Ê),46 de k´zvetve ¢s
hallgatÂlagosan Toldy szint¢n Kazinczyt engeszteli (Bajza nev¢ben is), s mindk¢t
szÂnok k´z´ss¢gi alkalomra szÀnta besz¢d¢t, az ÁrÂtÀrsadalom s alighanem az eg¢sz
nemzet, sût az utÂkor bocsÀnatÀt is rem¢lve. Mi t´bb, erk´lcsi szÀmvet¢s¡k ¢rezhetûen egy transzcendens bÁrÂnak is k¢sz¡lt, sub specie aeternitatis, ¢s az¢rt Âvakodtak
tovÀbb halogatni, nehogy rendezetlens¢gben ¢rje ûket a halÀl. BÀr Toldy a Kazinczy
vÀlaszÀra Árt Ãjabb vitacikk¢t (mely 1831. Àprilis 15-¢n kelt, de csak 1833-ban jelent
meg) megk´nnyebb¡lten a àDixi et salvavi animam meam!Ê formulÀjÀval zÀrta,47 s lelke igazmondÀs Àltali megment¢s¢t a vita hev¢ben mÀr akkor sem csupÀn ¡r¡gyk¢nt
vagy pusztÀn retorikai fogÀsk¢nt hangoztatta, utÂlag rÀ kellett d´bbennie arra, hogy
akkori ¢rvel¢s¢ben legf´ljebb az ¢sz szeretetlen igazsÀga ÀgÀlt, s ism¢telt tÃlkapÀsait
most mÀr csak lelke megment¢s¢nek igazi aktusÀval rem¢lhette levezekelni: nyilvÀnos
gyÂnÀssal.
Ez a gyÂnÀs azonban mintha valami mÀsrÂl is szÂlna, mint a bocsÀnat ÀhÁtÀsÀrÂl.
Büne vÀllalÀsÀval Toldy kimondatlanul tovÀbb fokozta Kazinczyhoz füzûdû viszonyÀnak jelentûs¢g¢t. Amire az indÁtvÀnyozÂ besz¢dben m¢g csak homÀlyosan c¢lzott,
hogy ût ¢lete v¢g¢ig tartÂ k¡l´nlegesen szoros k´tel¢k füzi r¢g elhunyt mester¢hez,
annak ¢rtelme csak itt ¢s Ágy tÀrulhatott fel teljes m¢lys¢g¢ben. Mintha a vallomÀssal
azt is akarnÀ mondani: nem BajzÀnak (vagy mÀsnak) volt a legt´bb k´ze Kazinczyhoz,
hanem nekem; ugyanis ¢n k´vettem el azt, ami legm¢lyebben megbÀntotta, s ami¢rt
halÀlomig vezekelnem kell. A szÂbeli ´nostorozÀs hiteles, de talÀn nem tÃlzÀs a feljajdulÀsbÂl ´ntudatlan ¡zenetet kihallanunk: Kazinczy az eny¢m, hiszen az a legillet¢kesebb az utÂdlÀsra, aki a legmesszebb ment, s a poklot is megjÀrta ûmiatta.48 Amit nem
tudtak el¢rni a jelk¢pes ´nszÀrmaztatÀs egy¢b formÀi: a reprezentatÁv nemzeti irodalomt´rt¢net nagy Kazinczy-korszakÀba szûtt ´n¢rt¢kel¢s, a Kazinczy-centenÀrium indÁtvÀnyozÀsa vagy a f¢lig elk¢sz¡lt Kazinczy-monogrÀfia megjelentet¢se, azt talÀn el¢rte ez a csak lÀtszÂlag ellent¢tes gesztus. BÀrmennyire ûszinte lehetett a megbÀnÀs,
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Toldynak ÃgyszÂlvÀn sz¡ks¢ge is volt rÀ, mert drÀmai kinyilvÀnÁtÀsa nemcsak a vesztes¢g feldolgozÀsÀhoz, a gyÀszmunka megk¢sett kiteljesÁt¢s¢hez szolgÀlt eszk´z¡l, hanem valami eg¢szen mÀst is lehetûv¢ tett: a v¢gsû birtokbav¢telt.
E v¢gsû birtokbav¢tel¢rt (is) zajlott a halott apa kiengesztel¢s¢nek egymÀs utÀni k¢t
szertartÀsa, a k´z´ss¢giv¢ stilizÀlt engesztelû Àldozat, majd a k´z´ss¢g elûtti bünvallÀs.
Noha az engesztel¢s k¡l´nb´zû formÀkat ´ltve folytatÂdott Toldy hÀtral¢vû ¢let¢ben,
k¢sei irataibÂl nem tudhatjuk, kimondta-e m¢g egyszer, ´regs¢g¢bûl megnyugodtan
visszatekintve, hogy salvavi animam meam, aminek egykori dacos vilÀggÀ kiÀltÀsÀt
(eg¢sz pol¢miÀjÀnak r¢szek¢nt) k¢sûbb hÀlÀtlansÀgnak ¢rezte, ¢s annyit szenvedett tûle. M¢g kev¢sb¢ tudhatjuk, s illet¢kesek sem vagyunk talÀlgatni, hogy mennyi joggal
mondhatta volna ki v¢g¡l, vagyis (ha ez egyÀltalÀn lehets¢ges) siker¡lt-e megmentenie
lelk¢t. F´ldi m¢rleget persze k¢szÁthetn¢nk jÂvÀt¢teli kÁs¢rleteinek kulturÀlis ¢rt¢k¢rûl, s ez bizonyosan igazolnÀ a jÂl v¢gzett munka ´n¢rzet¢t, mellyel maga Toldy
´sszegezte pÀlyafutÀsÀt.49 JÂvÀt¢tel gyanÀnt vagy mÀsf¢le kompenzÀciÂk¢nt nagy dolgok sz¡lethetnek, amelyek igazsÀgÀt, hitel¢t vagy ¢rt¢k¢t nem csorbÁtja, hogy milyen
¢rzelmi ig¢nyt akartak kiel¢gÁteni. (Sût olykor mintha gyarlÂ indÁt¢k kellene ahhoz,
hogy valami egyÀltalÀn l¢trej´jj´n: lÀm, Erd¢lyi hasztalanul indÁtvÀnyozta a Kazinczy¡nnepet, kegyeletes felhÁvÀsa àkiÀltÂ szÂ maradt a pusztÀbanÊ,50 s talÀn nem csupÀn az
akad¢miai gyül¢s messzebb hangzÂ megszÂlalÀsi alkalmÀn mÃlott, hogy ¢ppen egy
büntudattÂl gy´t´rt tanÁtvÀny szavÀnak lett foganatja.) Ha r¢szben elfogadjuk is, hogy
Toldy nagyarÀnyÃ sz´vegkiadÂi munkÀssÀga a sajÀt ifjonti büneinek jÂvÀt¢tele akart
lenni, mint azt E´tv´s beÀllÁtotta,51 ebbûl m¢g semmi nem k´vetkezik e munkÀssÀg
¢rt¢k¢re n¢zve. L¢lektani indÁt¢k feltÀrÀsÀval, legyen az vezekl¢s, ´nigazolÀs vagy bÀrmi mÀs, sokat megtudhatunk Toldy ¢rzelemvilÀgÀrÂl, de pusztÀn ezÀltal sem irodalomt´rt¢neti koncepciÂjÀt, sem Kazinczy-¢letrajzÀt, sem a Kazinczy-eml¢k¡nnep¢lyt,
sem tudÂsi ¢letmüv¢nek eg¢sz¢t nem minûsÁthetj¡k; eredm¢nyeink ¢rt¢ke nem azonos
eredet¡k¢vel. N¢meth LÀszlÂ Ãgy ¢rezte, az ifjÃ Schedel ¢rv¢nyes¡l¢si szÀmÁtÀsbÂl (¢s
visszataszÁtÂan) d´rg´lûdz´tt nagy nemesi hÀzak fiaihoz, akikhez az irodalom magasztos ¡r¡gye n¢lk¡l nem f¢rhetett volna k´zel. Azonban (f´lt¢ve, de meg nem engedve)
ha Ágy lett volna is, ki tagadhatnÀ, hogy az ¢rv¢nyes¡l¢s ´szt´ne n¢melykor jÂ szolgÀlatra sarkallhat? (Egy nem eg¢szen m¢ltÂ oldalvÀgÀs utÀn, miszerint Toldy àkonokul
ûrizte holtÀig faja ¢rz¢ketlens¢g¢t a magyar irodalom irÀntÊ, maga N¢meth LÀszlÂ is elismeri,
hogy àm¢giscsak sz¢p alakja a magyar tudomÀnynak ä irodalmunk k¡lsû ¢letÁrÂjÀnak k¡l´nb
az utÀna j´vû Ït´rzs´k´s´kÎ-n¢l, s mint magyar sem tompÀbb nÀlukÊ.)52 S ha ToldynÀl a teljesÁtm¢ny l¢lektani eredete olykor netÀn k¢tesebb ¢rt¢kü, mindig ott az enyhÁtû k´r¡lm¢ny: nem elvetem¡lt az, aki hibÀjÀt jÂvÀ akarja tenni. K´lcsey megk¢sett bocsÀnatk¢r¢se f´l´tt valaki egyszer pÀlcÀt t´rt, kijelentv¢n, hogy a halott szellem¢t megk´vetû szÀnom-bÀnommal nem t´r´lhette el, amit egykor az ¢lû Berzsenyi ellen v¢tett.
Ennek v¢gsû elbÁrÀlÀsa, akÀr K´lcsey, akÀr az û p¢ldÀjÀt k´vetû Toldy eset¢ben, mÀr
nem irodalomt´rt¢n¢szi feladat, szerencs¢re, s illet¢kesebbre kell hagynunk. Legf´ljebb rem¢nykedhet¡nk, sajÀt botlÀsainkra eml¢kezve, hogy a jÂvÀt¢telhez soha nincs
k¢sû.
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KarÀtson Endre

LEHET-E AZ à°NÊ-BýL EGY àMçSIKÊ?
Nyeres¢g ¢s vesztes¢g a fordÁtÀsban Andr¢ Gide PALUDES,
Vladimir Nabokov PALE FIRE ¢s Italo Calvino
HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ cÁmü reg¢nyeinek t¡kr¢ben
Nagy NÂra fordÁtÀsa

Italo Calvino HA EGY T°LI °JSZAKçN EGY UTAZñ1 cÁmü reg¢ny¢ben olvashatjuk Gombrowicz FERDYDURK°-j¢nek egy jÀt¢kos utÀnzatÀt, amely felid¢zi, milyen kÁs¢rtetiesen
nyugtalanÁtÂ k´vetkezm¢nyek rejlenek a fordÁtÀs fogalmÀban. K¢t fiatalemberrûl van
szÂ, akiket sz¡leik csereprogram keret¢ben tanulÂidûre k¡ldenek egymÀs csalÀdjÀnak
gazdasÀgÀba: à[...] egy idegen foglalja el a helyemet, sût, akÀrha a bûr´mbe bÃjnaÊ. (40. o.)
Egyik¡k szÀmÀra, aki a t´rt¢netet mondja, az, hogy Àtengedi identitÀsÀt a mÀsik
fiÃnak, teljes ´nfeladÀst jelent, amennyiben megfosztatik tulajdon mÃltjÀhoz, j´vûj¢hez, a tÀrgyakhoz, szem¢lyekhez ¢s ¢let¢nek helyszÁneihez valÂ viszonyÀtÂl, sût menyasszonyÀhoz füzûdû kapcsolatÀtÂl is. A narrÀtor k¢t teljes oldalon Àt taglalja a k¢t
ellenf¢l k´z´tti heves vereked¢st, ¢s mivel a v¢g¢n mÀr maga sem tudja, hogy kordbÀrsony ruhÀjÀn a v¢rfolt az û foghÃsÀbÂl vagy a mÀsik orrÀbÂl ´ml´tt oda, megÀllapÁtja: àakÀrha... kit´r´ltettem, mind´r´kre szÀmüzettem volna a vilÀgbÂl. Amikor v¢g¡l egyetlen
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d¡h´s lend¡lettel ell´ktem magam ellenfelemtûl, s talpra ugrottam, idegennek r¢mlett a vilÀg.
Idegen volt a szobÀm, az ÃtilÀdÀm, a keskeny ablakban lÀthatÂ tÀjÊ. (43. o.)
Mivel a narrÀtor nem akarja, hogy a p¢ldabesz¢d szÀnd¢kÀtÂl elt¢rû ¢rtelmez¢st
kapjon, az olvasÂhoz fordul, akit el¢g ¢rz¢kenynek v¢l ahhoz, hogy a kezdettûl fogva
megossza vele a vesztes¢g, a teljes bomlÀs nyomasztÂ ¢rz¢s¢t: à[...] ¢lvezv¢n bÀr ez ÁrÀsmü
pontossÀgÀt, rÀj´tt¢l, hogy tulajdonk¢ppen minden kipereg az ujjaid k´zt, meglehet, a fordÁtÀs
az oka, [...] hünek talÀn hü, de nem adja vissza azt az ¢rz¢kletess¢get, anyagszerüs¢get, mely
nyilvÀn sajÀtja az eredeti nyelv kifejez¢seinek, bÀrmelyik nyelv legyen is az. így hÀt nem csupÀn
a kudgiwai hÀzhoz füzûdû kapcsolatom szoros voltÀt s az elveszÁt¢s fÀjdalmÀt kÁvÀnja k´zvetÁteni
neked minden egyes mondatÊ. (40. o.)
T´m¢rdeken tanulmÀnyoztÀk mÀr a müfordÁtÀst, m¢gis, vele kapcsolatban alig faggattÀk a legfûbb ¢rdekeltet, magÀt az irodalmat. Az ÂvatossÀg oka nyilvÀnvalÂ: a fordÁtÀshoz valÂban bajos az irodalom szempontjai felûl k´zelÁteni, mivel ezek nem rendelkeznek a tiszta fogalmisÀg sz¡ks¢ges fokÀval, nem k¡l´nÁthetûk el a müv¢szet k¡l´nf¢le hatÀsaitÂl, ¢s rendkÁv¡lien szÀmÁtanak az olvasÂ ¢rz¢kenys¢g¢re. JÂmagam
m¢gis az irodalombÂl indulok ki: a fordÁtÀs probl¢mÀjÀt az ÁrÀs felûl k´zelÁteni ugyanis
annyit jelent, mint megvizsgÀlni kapcsolatÀt az irodalmi alkotÀssal mint olyannal, illetve az egyes korok irodalmi term¢s¢vel.
çllÁtÀsomat hÀrom ´nt¡kr´zû t´rt¢net vÀzlatos elemz¢s¢vel kÁvÀnom bizonyÁtani.
Mindegyik elbesz¢li t´bbek k´z´tt keletkez¢s¢nek kalandos t´rt¢net¢t, amelyben
meghatÀrozÂ szerep jut a fordÁtÀsnak, illetve a fordÁtÂ szem¢ly¢nek, azonfel¡l bûs¢ges
metasz´veg szeml¢lteti az irodalmi mü keletkez¢s¢t ¢s fogadtatÀsÀt.
Bonyolult elbesz¢l¢sekrûl van szÂ, cselekm¢ny¡k viszont n¢hÀny mondatba belesürÁthetû: Andr¢ Gide PALUDES-j¢nek (1895)2 narrÀtora a àTityre naplÂjÀÊ-t vezetû, dekadens ÁrÂ, aggleg¢ny, egy mocsÀr k´zep¢n tengûdik. A szÀzadv¢gi PÀrizs irodalmi
Ázl¢s¢t hÁven t¡kr´zû sz´veg szellemes ´ngÃnnyal arra biztatja a szalonmüv¢szeket,
hogy ¢ljenek vesz¢lyesen.
V ladimir Nabokov PALE FIRE-je (1962)3 k¢t sz´veget helyez egymÀs mell¢: a PALE
F IRE cÁmü elsû sz´veg egy amerikai egyetemi tanÀr, John Shade befejezetlen ´n¢letrajzi k´ltem¢nye, amelyben a szerzû a k´lt¢szet hatalmÀt f´lhasznÀlva igyekszik megid¢zni halott lÀnya szellem¢t, majd egy napon t¢ved¢sbûl gyilkossÀg ÀldozatÀul esik.
A mÀsodik sz´veget a k¢zirat kiadÂjÀnak, Kinbote-nak eszelûs kommentÀrjai alkotjÀk,
aki egy k¢pzeletbeli orszÀg trÂnfosztott kirÀlyÀnak v¢li magÀt, ¢s feljegyz¢seiben azt
bizonygatja, hogy az û k¢pzelg¢sei ihlett¢k barÀtja müv¢t.
V¢g¡l Italo Calvino U TAZñ...-ja (1982) egy olvasÂ kalandos megprÂbÀltatÀsait besz¢li el, aki egy fordÁtÂ sz¢lhÀmossÀga miatt egyik k´nyvet a mÀsik utÀn k¢nytelen f¢lbehagyni. TÁz befejezetlen elbesz¢l¢s ¢kelûdik a kerett´rt¢netbe.
MindhÀrom k´nyvben k¢tfajta ÁrÀs halad pÀrhuzamosan egymÀs mellett, amelyek
mÀssÀgi viszonyban Àllnak egymÀssal, ¢s ez a mÀssÀg a narrÀciÂt is ¢rinti; a l¢trej´tt
hamis sz´veg¢rt pedig gyakran a fordÁtÂt vagy a fordÁtÀst ¢ri panasz.
1. Az à¢nÊ nem azonos a àmÀsikÊ-kal
Ez mÀris gÃnyolÂdÀsra ad kedvet. A PALUDES-ben a narrÀtort ekk¢ppen jellemzik:
àAzokra eml¢keztetsz, akik a Numero Deus impare gaudetet Ágy fordÁtjÀk: ÏA kettes szÀm
´r¡l annak, hogy pÀratlanÎ ä ¢s rÀadÀsul Ãgy gondoljÀk, hogy jÂl is teszi.Ê (70. o.)
Kinbote, a PALE FIRE k¢pzeletbeli kirÀlya a forradalmÀrok fogsÀgÀban meg¢lt kalandjait mes¢lv¢n megemlÁt egy levelet, amelyben a hÀzastÀrsi k´teless¢g¢t elhanya-
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golÂ, homoszexuÀlis kirÀly Àltal rem¢nytelen szÀmüzet¢sbe k¡ld´tt kirÀlynû Árta a k´vetkezûket: àBÀrmily kegyetlen¡l sebezzen is meg, a szerelmemet soha nem fogja megsebezni.Ê
(163. o.)
A levelet elfogtÀk, ¢s a sz¢lsûs¢ges hatalom Ágy fordÁtotta le a maga nyelv¢re: àKÁvÀnom ´nt ¢s szeretem, ha korbÀcsol engem.Ê
Az ¢rtelem kifordÁtÀsa itt nem jelent sz¡ks¢gszerü ferdÁt¢st, de az eredetitûl valÂ
elt¢r¢st m¢gis leleplezi a tr¢fa. Az UTAZñ...-ban pedig a f¢lre¢rt¢s egyenesen bÀbeli
m¢reteket ´lt, amikor az OlvasÂ felkeresi a kiadÂt, hogy magyarÀzatot k´veteljen egy
k´nyv miatt, amelynek cÁme nem fedi a tartalmÀt. A kiadÂban kaotikus Àllapotok uralkodnak: a fordÁtÂ, MaraÄa4 nem a lengyel reg¢nyt fordÁtotta, mivelhogy egy Àrva szÂt
sem tud lengyel¡l, ¢s nem is a (nemr¢giben kihalt) kimmer nyelven ÁrÂdottat, ugyanis
MaraÄa ezt a nyelvet sem ismeri, hanem egy belga szerzû müv¢t fordÁtotta le franciÀbÂl: à[...] mindez sz´rnyü zürzavart eredm¢nyez, ami aztÀn kiterjed valamennyi k¢sz¡lû ÃjdonsÀgunkra, s Ágy teljes lenyomatokat kell zÃzdÀba k¡lden¡nk, mÀr terjeszt¢sre kiadott k´teteket
visszak¢rn¡nk a k´nyvesboltokbÂl...Ê (107. o.)
Az, hogy a fordÁtÀs hamisÁtÂi mostohÀn bÀnnak az identitÀssal, mÀsutt finomabb,
Àm m¢g gonoszabb megvilÀgÁtÀsban tünik f´l. A PALUDES legelej¢n a narrÀtor elÀrulja,
honnan vette a mintÀt elbesz¢l¢s¢hez: àVergiliusnÀl olvastam ezt a k¢t verssort:
Et tibi magna satis quamvis lapis omnia nudus
Limosoque palus obducat pascua junco
ä ¢s Ágy fordÁtottam: Egy pÀsztor azt mondja tÀrsÀnak: a f´ldedet kû ¢s mocsÀr borÁtja
ugyan, m¢gis untig el¢g neked, ¢s boldogan be¢red vele.Ê (16. o.)
MÀrpedig az ELSý EKLOGç-ban Meliboeus, a szÀmüzet¢sre Át¢lt pÀsztor az¢rt szÂl
irigykedve a boldog Tityrushoz, mert az a bÀr term¢ketlen, de honi f´ldj¢n maradhat.
A szavak ¢rtelm¢t nagyjÀbÂl visszaadÂ fordÁtÀs Gide mÂdjÀra invertÀlja az eredetit, ¢s
elÀrulja annak szellem¢t. °s mivel az elbesz¢l¢snek ez az elt¢r¢s k¢pezi a kiindulÂpontjÀt, nyilvÀnvalÂ, hogy az eg¢sz k´nyv a àszakrÀlisÊ sz´veg ´nk¢nyesen megmÀsÁtott,
erûtlenebb vÀltozatÀt adja, ¢s hogy a narrÀtor-fordÁtÂ, akinek kimondott ¢s Árott szavai
ugyancsak elt¢rnek egymÀstÂl, hitel¢t vesztett Teremtûk¢nt leplezûdik le.
Kinbote viszont Ãgy mutatja be Zembla utolsÂ uralkodÂjÀt, azaz ´nmagÀt, mint aki
àr¢szben nagybÀtyja, a nagy Shakespeare-fordÁtÂ, Conmal mellett nevelkedettÊ. (63. o.)
Sajnos azonban az anglomÀn nagybÀcsi ä akinek utolsÂ szavai ezek voltak: Hogy
mondjÀk angolul azt, hogy àmeghalniÊ? ä alig-alig ismerte ezt a nyelvet. így Ath¢ni
Timonnak a tolvajokhoz int¢zett hÁres besz¢d¢t (IV /3): àThe moon's an arrant thief, / and
her pale fire she snatches from the sunÊ ä ekk¢ppen fordÁtotta: àNagy tolvaj a hold: / a naptÂl
cseni ez¡st f¢ny¢t.Ê (66. o.)
A fordÁtÀsban tehÀt a àpale fireÊ elsikkadt, mÀrpedig Shade szÀmÀra, aki ezt vÀlasztotta k´ltem¢nye cÁm¢¡l, ez a szintagma egyszerre jelk¢pezett gy¢ren pislÀkolÂ, sÁron
tÃli f¢nyt ¢s t¡k´rkapcsolatot, amely az irodalmi sz´veg ¢s denotÀtuma k´z¢ ¢kelûdik.
Mivel Kinbote csupÀn Conmal Àtk´lt¢s¢ben ismeri Shakespeare trag¢diÀjÀt, nem sejtheti Shade szÀnd¢kait, sem pedig azt a tragikomikus hatÀst, melyet prÂbÀlkozÀsai,
hogy sajÀt denotÀtumÀt a k´ltû¢vel helyettesÁtse, gyakorolhatnak az olvasÂra. A pontatlan fordÁtÀs rovÀsÀra valÂ tr¢fÀlkozÀs itt t´rt¢netesen annyit jelent, hogy minden
nyelvi megjelenÁt¢s bÁrÀlhatÂ.
M¢gis az UTAZñ... MaraÄÀjÀt ¢rik a legkem¢nyebb vÀdak. ýt Ãgy jellemzik, mint
à[...] az olvasmÀny ¢denkertj¢ben gonoszkodÂ kÁgyÂÊ-t (134. o.), ¢s ezt a Gonoszt a reg¢ny
hûsnûje, az OlvasÂnû ekk¢ppen mutatja be: àamihez hozzÀnyÃl, ha addig nem volt hamisÁtvÀny, hÀt azzÀ vÀlikÊ. (163. o.)
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Az ´rd´ggel Àllunk szemben, akinek fondorkodÀsait a szerzû irÀnt ¢rzett f¢lt¢kenys¢g motivÀlja, hiszen a szerzû az û vet¢lytÀrsa, aki szÂ¢pÁtm¢ny¢nek hiteless¢g¢t garantÀlva az OlvasÂnû ¢s a fordÁtÂ k´z¢ f¢rkûzik, MaraÄa tehÀt olyan irodalomrÂl ÀbrÀndozik, amelyben csak apokrif müvek, t¢ves azonosÁtÀsok, utÀnzatok, hamisÁtvÀnyok ¢s parÂdiÀk vannak, olyan irodalomrÂl Àlmodik, amely semmibe veszi a szerzû
szerep¢t. (171. o.)
¹sszefoglalva: a hÀrom reg¢nyben t´bbrûl van szÂ, mint ¡gyetlens¢grûl vagy alkalmi t¢ved¢sekrûl: olyan gyakorlatrÂl, melynek eredendûen rontÀst hozÂ term¢szete
elkorcsosulÀst, bukÀst, hitehagyottsÀgot id¢z elû, legyen bÀr a hit tÀrgya az Isten vagy
a szerzû vagy akÀr egy t´k¢letesebb Àllapot, az igazsÀg vagy az identitÀs. Szarkasztikus
¢s becsm¢rlû kijelent¢sek vÀdoljÀk a fordÁtÂt azzal, hogy bÀbeli zürzavart okoz, hogy
lehetetlenn¢ teszi a kommunikÀciÂt ¢s a hiteles k´zl¢st. Az irodalomtÂl kapott megleck¢ztet¢s ¢rezhetûen tÀvolabbra mutat, mint a szokÀsos elm¢leti okoskodÀsok, amelyek be¢rik annak megÀllapÁtÀsÀval, hogy a fordÁtÀs mÀr ´nmagÀban k¢ptelens¢g.
Nem meglepû, ha a nevets¢gesnek ¢s k¢ts¢gbeejtûnek ¢szlelt k´r¡lm¢nyek k´z´tt
olyan prÂbÀlkozÀsokra bukkanunk, melyek a szerencs¢tlen helyzetbûl a lehetû legnagyobb hasznot akarjÀk hÃzni.
2. Ha az à¢nÊ nem f¡gg a àmÀsikÊ-tÂl,
nem ¢lvez-e irigyl¢sre m¢ltÂ f¡ggetlens¢get? Az esetlegess¢g nem a szabadsÀg zÀloga-e? A PALUDES-ben, melynek eredeti cÁme: °RTEKEZ°S AZ ESETLEGESS°GRýL, az ÁrÂ
elûsz´r bejelenti: àFordÁtokÊ, majd pontosÁt: àMes¢lekÊ. A naplÂÁrÂ Tityre szÀmÀra t´rt¢netet kohol egy emberrûl, aki meg sem prÂbÀl kit´rni k´z¢pszerüs¢g¢bûl: àAz elsû
napon megÀllapÁtja, hogy el¢gedett, ¢s azon tünûdik, mit is csinÀljon. A mÀsodik napon, mik´zben
reggel egy nagy tengeri madÀr elhÃz elûtte, meg´l n¢gy vadrucÀt vagy cs´rgûr¢c¢t, ¢s estefel¢
kettût meg is eszik belûl¡k, miutÀn megs¡t´tte ûket egy gallyakbÂl rakott kis tüz´n. A harmadik
napon azzal mÃlatja idej¢t, hogy nÀdkunyhÂt ¢pÁt...Ê (16. o.)
A TEREMT°S K¹NYV°-nek ezen erûsen elkorcsosult vÀltozata kapÂra j´n az ÁrÂnak,
aki elt´k¢lten a konvenciÂ pÀrtjÀra Àll, ¢s Ágy felhatalmazva ¢rzi magÀt, hogy az elbesz¢l¢sben az igazsÀg lÀtszatÀt keltse. Egy¢bk¢nt ki d´nti el, hogy az emberek milyen
egyezm¢ny alapjÀn ÀllapÁtjÀk meg a szavak ¢rtelm¢t? Az antikrat¡loszi logika k´vetkezetes v¢giggondolÀsa utÀn a narrÀtor Hermogªne-nek is fittyet hÀny, aki a pontyokat àÀtlÀthatatlan tompasÀgnakÊ nevezi. N¢vadÀsban valÂ ´nÀllÂsÀgÀnak bizonyÁtÀsÀra
a narrÀtor mÀsk¢pp fogja hÁvni ûket. (22. o.)
A PALE FIRE-ben az arisztokratikus Conmal naivul b¡szke kijelent¢se ugyanezt a
szabadsÀgot c¢lozza. MiutÀn egy àszÁvtelenÊ akad¢mikus megvizsgÀlta fordÁtÀsÀnak
hüs¢g¢t, Conmal szÀntszÀnd¢kkal angolul ä rÀadÀsul milyen angolsÀggal! ä komponÀlt szonettben feddi meg:
àI am not slave! Let be my critic slave.
I cannot be. And Shakespeare would not want thus.
Let drawing students copy the acanthus,
I work with Master on the architrave!Ê5 (225. o.)
A müfordÁtÂ nagybÀtyja mellett nevelkedett Kinbote egyenrangÃnak tartja magÀt
John Shade-del, ¢s azt ÀllÁtja, hogy ha nem avatta volna bizalmÀba a k´ltût, az nem
Árta volna meg müv¢t. Nem kevesebbet ÀllÁt tehÀt, mint hogy a fordÁtÂ-magyarÀzÂ teremti meg tulajdon szerzûj¢t.
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Ugyanezt erûsÁti meg az UTAZñ... hamisÁtÂ-fordÁtÂja, aki szÁvesen büv¢szkedik ilyesfajta szofizmÀkkal: à[...] az irodalomnak ¢pp az ÀmÁtÀs az igazi ¢rt¢ke, igazsÀga az ÀmÁtÀsban
rejlikÊ. (192. o.)
ArrÂl gyûzi meg Silas Flannery reg¢nyÁrÂt, Nabokov àoulipoiÊ6 hasonmÀsÀt, hogy
k´nnyen hamisÁthatÂ, rÀadÀsul maga is nagy hamisÁtÂ. A szerzû k¢nytelen ezt belÀtni,
amikor MaraÄa f´lvilÀgosÁtja a nyugati Àruk mesteri japÀn hamisÁtÀsai felûl. Egy oszakai c¢g elsajÀtÁtotta Silas Flannery reg¢nyformulÀjÀt, ¢s futÂszalagon gyÀrtja az eddig
kiadatlan, elsûrangÃ sz´vegeket, melyekkel elÀrasztja a vilÀgpiacot: àHa ezeket a k´nyveket visszafordÁtanÀk angolra (pontosabban: lefordÁtanÀk angolra, arra a nyelvre, melybûl szÁnleg fordÁtottÀk), nincs az a kritikus, aki meg tudnÀ k¡l´nb´ztetni ûket a valÂdi Flannery-müvektûl.Ê (191. o.)
Az à´rd´gi sz¢lhÀmossÀgÊ hallatÀn az ÁrÂ felhÀborodik, ¢s nem csupÀn az ût ¢rt anyagi
¢s erk´lcsi vesztes¢g miatt: àellenÀllhatatlan vonzalmat is ¢rzek ä mondja jellegzetes ¢s
sz¢d¡letes borgesi fordulattal ä e hamisÁtvÀnyok, szem¢lyemnek ez idegen civilizÀciÂ talajÀn
kicsÁrÀzott hajtÀsai irÀnyÀban. Egy ´reg japÀn f¢rfit lÀtok lelki szemeimmel, kimonÂban, amint
Àthalad egy kis Áves hÁdon: az ¢nem japÀn vÀltozata û, valamelyik t´rt¢netemet eszeli ki ¢ppen, s
mÀr siker¡lt is azonosulnia velem ä c¢lba ¢rt egy olyan szellemi Ãtvonalon, mely szÀmomra t´k¢letesen ismeretlen. így hÀt, noha az oszakai sz¢lhÀmos c¢g Flannery-k´tetei k´z´ns¢ges hamisÁtvÀnyok, olyan kifinomult ¢s titkos b´lcsess¢g hordozÂi is, melynek az igazi Flannery-müvek teljesen hÁjÀval vannakÊ. (191. o.)
Mindenesetre a szabadsÀg, amelyet a fordÁtÂ megenged magÀnak, az elbesz¢l¢s dinamizmusÀnak forrÀsÀvÀ alakul Àt, ¢s lehetûv¢ teszi egy olyan fikciÂ kibontÀsÀt, mely
szerint az ÁrÀs egyetemesen elterjeszthetû, nem is szÂlva arrÂl, hogy technikailag ez a
terjeszt¢s t´bb hosszal veri a p¡nk´sd ûsi miszt¢riumÀt.
Az ¢remnek azonban van egy zavarbaejtû mÀsik oldala is. Addig torzul Vergilius
vers¢nek ¢rtelme, mÁg a belûle szÀrmazÂ elbesz¢l¢s¢ k´z´lhetetlen lesz. A narrÀtor
´sszes barÀtja f´lteszi a k¢rd¢st: àMi az, hogy PALUDES?Ê Mindegyik mÀs ¢s mÀs, de
egyformÀn el¢gtelen magyarÀzatot kap.7 ä A PALE F IRE-ben szÀmos jel utal arra, hogy
Kinbote fejteget¢se, melyben Shade k´ltem¢ny¢nek ¢rtelm¢t magyarÀzza, egy bolondokhÀzÀba zÀrt ûr¡lt agysz¡lem¢nye. ä Calvino reg¢ny¢ben v¢g¡l az OlvasÂt, miutÀn
a nihilista fordÁtÂ nyomÀba eredv¢n belekeveredik az esem¢nyek sodrÀba, elidegened¢s ¢s halÀl fenyegeti.
AkÀr el is k´sz´nhet¡nk az emancipÀciÂ ÀlmÀtÂl: a fordÁtÀs nem mondhat le a àmÀsikraÊ valÂ hivatkozÀs biztosÁt¢kÀrÂl, k¢nytelen viszonyulni a kiindulÀsi sz´veghez, illetve a szerzûh´z. Voltak¢ppen
3. A àmÀsikÊ n¢lk¡l az à¢nÊ nem ¢r ugyanannyit
BÀrmennyire tiszteletlen is Gide narrÀtora Vergiliusszal szemben, k¢nytelen hivatkozni rÀ: ´nmagÀban, a latin k´ltû sz´veg¢n elk´vetett erûszak n¢lk¡l Tityre naplÂja a
legkisebb ¢rdeklûd¢st sem kelten¢ a pÀrizsi szalonokban. °s azt sem k´z´mb´s megjegyezn¡nk, hogy bÀr a narrÀtor-fordÁtÂ egy nagy, felszabadÁtÂ utazÀs hÁve, nem siker¡l elszakadnia k´rnyezet¢tûl, ahol az elkorcsosult jelent¢s mindenhol, a jÂ lelkiismeret viszont sehol sem lakozik.
Kinbote pedig Shade halÀla utÀn a PALE F IRE cÁmü k´ltem¢nyben pusztÀn sajÀt
kitalÀlt ¢let¢re vonatkozÂ àsÀpadt, foszforeszkÀlÂÊ utalÀsokat talÀl, de vigasztalÂdik azzal,
hogy osztozni fog a k´ltû halhatatlansÀgÀban. Shade ezzel szemben rÀ¢bredt, hogy a
halÀl utÀni ¢let ¢rtelm¢nek kutatÀsa helyett k´zelebb ker¡l az igazsÀghoz, ha daidaloszi
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müv¢szettel prÂbÀlkozik, ¢s hasonlÂ ´r´m´t ¢l Àt, mint az a k¢t sakkozÂ, akik megk´zelÁthetetlen hajl¢kukban jÀtsszÀk à[...] a kozmikus partit, elefÀntcsont orrszarvÃvÀ ¢s °ben
faunnÀ vÀltoztatva a gyalogokat...Ê (53. o.)
MÀs szÂval m¢g a formalista felfogÀs szerinti ¢rtelemnek is csak akkor van l¢tjogosultsÀga, ha rendelkezik felettes mintÀval, jÂllehet a mintÀban fellelhetû ¢rtelem itt
teljesen esetlegesnek tünik.
A leg¢rz¢kletesebb p¢ldÀt az UTAZñ...-ban talÀljuk, nevezetesen Silas Flannerynek
a K ORçN keletkez¢s¢re vonatkozÂ feljegyz¢seiben ä eszerint Mohamed hallgatta Allah
szavÀt, ¢s lediktÀlta Árnokainak: àEgyszer... amint egy Abdullah nevü Árnoknak diktÀlt, f¢lbehagyott egy mondatot. Az Árnok ´szt´n´sen folytatta. A prÂf¢ta isteni kinyilatkoztatÀsk¢nt elfogadta, amit Abdullah mondott. Az meg annyira megbotrÀnkozott ezen, hogy elhagyta Mohamedet, s hit¢t is elvesztette.Ê (194ä195. o.)
Flannery szerint Abdullah t¢vedett, mivel a mondat megszerkeszt¢se v¢gsû soron
az û feladata volt. Allahnak, ha Árott sz´vegben kÁvÀnt megnyilatkozni, mindenk¢ppen
sz¡ks¢ge volt àaz ÁrÀs operÀtorÀraÊ. Flannery tovÀbbszûve a t´rt¢netet, Àtfogalmazza a
legendÀt: àAbdullah az¢rt veszÁti el a hit¢t, mert pillanatnyi figyelmetlens¢ge miatt hiba csÃszik
a tollba mondott sz´vegbe, s Mohamed, noha ¢szreveszi, nem javÁtja ki: a hibÀs kifejez¢st Át¢li
jobbnak. Abdullahnak ebben az esetben sincs igaza, amikor megbotrÀnkozik.Ê (195. o.)
Mohamed t¡relme olyan k´zvetÁtûi lelkiÀllapotot felt¢telez, amelynek akkor ¢rt¢kelhetj¡k leginkÀbb a pikant¢riÀjÀt, ha a t´rt¢netet ´sszevetj¡k a mÀsik k¢t reg¢ny
hasonlÂ momentumÀval. ValÂjÀban a PALUDES narrÀtor-fordÁtÂjÀnak, sût a k¢pzelgû
Kinbote-nak is paradox mÂdon sz¡ks¢ge van arra, hogy segÁts¢g¡l hÁvjÀk egy sz´veg
¢s egy szerzû tekint¢ly¢t, ha v¢ghez akarjÀk vinni tisztess¢gtelen tett¡ket. Az, hogy
egyik¡k kÁnlÂdÀsok k´zepette cselekszik, mÁg a mÀsik eufÂriÀban, felfogÀsbeli vÀltozÀsra utal ugyan, Àm a legkev¢sb¢ sem vÀltoztatja meg a k¢t sz´vegbûl kitetszû ¡zenetet: ÀrucsalÀsrÂl van szÂ, ¢s az identitÀs meghamisÁtÀsa erk´lcsileg elfogadhatatlan. Az
UTAZñ...-ban viszont a korÀbban szents¢ggyalÀzÀsnak szÀmÁtÂ motÁvum mÀr korÀntsem az. A n¢zûpont az ellenkezûj¢re vÀltott: Abdullahot, a hü fordÁtÂt, aki okkal vagy
ok n¢lk¡l azt k¢pzeli, hogy az à¢nÊ k¢pes ÀtvÀltozni a àmÀsikÊ-kÀ, a legfelsûbb bÁrÂ ä
nevezz¡k korunk szellem¢nek ä felszÂlÁtja a term¢keny f¢lre¢rt¢s helybenhagyÀsÀra,
akÀr a szigorÃ hüs¢g rovÀsÀra is. A forrÀssz´veg ¢s a c¢lsz´veg k´z´tt Ágy jÂval nagyobb
az elt¢r¢s, mint a àsz¢p hütlenekÊ eset¢ben. Calvino arra biztat, hogy ¢rt¢kelj¡k a ferdÁt¢st, melyet alkotÂ funkciÂval ruhÀz fel, megbocsÀthatÂvÀ t¢ve a hamisÁtÀs bün¢t.
Enged¢keny hangv¢telü p¢ldÀzata ezt sugallja: a fordÁtÂ à¢nÊ Ãgy ker¡lheti el a teljes
azonosulÀs utÂpiÀjÀt, hogy Ãj erk´lcsi szerzûd¢st k´t a fordÁtandÂ àmÀsikÊ-kal, akire
persze tovÀbbra is hivatkoznia kell. Ez a hivatkozÀs jelenti majd az ÀllandÂsÀgot a vÀltozÀsban, amelynek ideje megvonni m¢rleg¢t.
A vizsgÀlt t¡k´relbesz¢l¢sek kettûs term¢szet¢bûl k´vetkezik, hogy felvetik a fordÁtÀs k¢rd¢s¢t. A fordÁtÀs, amint lÀttuk, az ´nazonossÀg probl¢mÀjÀt csalÂdottsÀgba
Àgyazva tÀrja f´l. Az à¢nÊ semmik¢ppen sem vÀlhat a àmÀsikÊ-kÀ, de mindenk¢ppen
felt¢telezi a àmÀsikÊ-at. Az à¢nÊ ¢s a àmÀsikÊ kapcsolata ebben a tekintetben az irodalmi
nyelv ¢s denotÀtuma k´z´tti kapcsolatra hasonlÁt.
Voltak¢ppen ezek a sz´vegek a fordÁtÀsnak csak egyetlen elm¢leti aspektusa irÀnt
¢rdeklûdnek, m¢gpedig az¢rt, hogy t¡kr´ztess¢k benne tulajdon transzcendenciÀjukkal valÂ konfliktusukat; univerzalista felfogÀst szÂba sem hoznak.8 A nyelv rabsÀgÀban
minden a rejtett cratyle-i nosztalgiÀra vezethetû vissza, miszerint a szavakat meg kellene feleltetni a tÀrgyaknak. Eset¡nkben ez a k´vetkezût jelenti: a lefordÁtott sz´veg
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t´k¢letes megfelelûje kellene hogy legyen a lefordÁtandÂnak. °s az, hogy ez a meglehetûsen leegyszerüsÁtû elgondolÀs reg¢nyben fogalmazÂdik meg, m¢g nagyobb botrÀnnyÀ nagyÁtja fel a kudarcot, annÀl is inkÀbb, mert a c¢lnyelv szavaival gazdÀlkodÂ
fordÁtÂ aligha tud hitelt adni az eredetitûl elt¢rû kezdem¢nyez¢seinek.
K´zben viszont a fordÁtÂ à¢nÊ emancipÀciÂs t´rekv¢seire nehezedû morÀlis tilalom
k´nyvrûl k´nyvre (PALUDES ä PALE FIRE ä UTAZñ...) enyh¡l. Ettûl vÀlik jelent¢kenny¢
a hÀrom elbesz¢l¢s idûbeli vonulata, amely nagyjÀbÂl egy ¢vszÀzadot ´lel fel. Ezt az
utat pedig az hatÀrozza meg, hogy az irodalom kapcsolatba ker¡lt a nyelv¢szettel, a
pszichoanalÁzissel, a szociolÂgiÀval, a filozÂfiÀval. Az irodalom felfogÀsÀnak megvÀltozÀsa maga utÀn vonta a fordÁtÀs felfogÀsÀnak megvÀltozÀsÀt is. E tekintetben k¢ts¢gtelen¡l az olvasÀselm¢let bizonyult a leghatÀsosabbnak, amennyiben ezen elm¢let szerint jelent¢st nemcsak az k¢pvisel, ami mÀr a papÁron ott Àll.
Megmaradhat-e ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt abszolÃtumnak a fordÁtandÂ àmÀsikÊ?
Eset¢ben nem l¢nyeglÀtÂbb-e egy az esetlegess¢gnek kiszolgÀltatott, alapjaiban megingatott LogoszrÂl szÂlni?
A àmÀsikÊ veszÁt tekint¢ly¢bûl, ugyanakkor azonban nyer a terjeszt¢s szintj¢n: szabadon ¢s k¡l´nb´zûk¢ppen aktualizÀlhatÂ bÀrhol, ahol valaki elhatÀrozza, hogy a nev¢ben besz¢ljen. KommunikÀciÂt istenÁtû korunk igyekszik a fordÁtÀst is a kommunikÀciÂn bel¡lre vonni. Ha ebbûl a posztmodern szemsz´gbûl tekintj¡k, nem elk¢pzelhetetlen egy olyan montÀzs, amely àP¡nk´sd szellem¢Ê-t BÀbel tornyÀra tÀmaszkodva
jelenÁti meg. Lehet ezt persze utÀlni ¢s tÀmadni. Azt azonban be kell lÀtnunk, hogy
m¢g mindig ez a legalkalmasabb struktÃra a àmÀsikÊ meghonosÁtÀsÀra.
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SZíNHçZ AZ EG°SZ VILçG
R¢szlet egy MolnÀr Ferenc-¢letrajzbÂl

AZ ¹RD¹G sikere utÀn a p¢nz a vilÀg minden sarkÀbÂl megindult MolnÀr Ferenc zseb¢be. De ettûl nem lett sokkal kiegyensÃlyozottabb. Kudarcot vallott hÀzassÀga csak
r¢sze volt napi gondjainak, emellett ott tornyosult elûtte a feladat, hogy a rutinos ÁrÂi
munkÀn tÃll¢pve eleget tegyen az immÀr nemzetk´zi vÀrakozÀsnak, ¢s tovÀbb haladjon AZ ¹RD¹G Àltal megnyitott Ãton. Rettentû sokat Árt: gondolat¢bresztû vasÀrnapi
tÀrcÀkat, jÂl fizetett kabar¢tr¢fÀkat ¢s m¢g sz¡zs¢ket is e fura Ãj müfaj, a mozgÂk¢p
szÀmÀra. (Budapesten mÀr megint kitalÀltak valamit: szÁndarabot, amely r¢szben vetÁtett epizÂdokbÂl Àllt, ezeket folytatta a szÁnpadon ugyanaz a szereplûgÀrda.) Az Ãjabb
jelentûs mü azonban jÂ ideig vÀratott magÀra.
Ez idû tÀjt prÂbÀlta felkeresni, amÃgy bejelentetlen¡l, valamelyik napilap riportere.
A fiatalember d¢ltÀjban cs´ngetett be MolnÀr lakÀsÀba, ¢s az ajtÂ r¢s¢ben v¢gre-valahÀra megjelent egy borzas szobalÀny. ä MolnÀr Ãr m¢g alszik ä k´z´lte a riporterrel,
majd Ágy folytatta: ä De ne is tess¢k vÀrni, mert ha majd fel¢bredt, rendbe teszi magÀt,
¢s Àtmegy a New York kÀv¢hÀzba, onnan a F¢szek Klubba, ¢s nem is j´n haza hajnalig.
ä °s mikor Ár MolnÀr Ferenc? ä k¢rdezte a meglepett ifjÃ hÁrlapÁrÂ.
ä MolnÀr Ãr sosem Ár ä hangzott a hatÀrozott vÀlasz.
Amikor 1908-ban tagjai k´z¢ vÀlasztotta a Petûfi TÀrsasÀg, nagyot nûtt az ´nbizalma, de egyben feltette magÀnak a k¢rd¢st: elfogadhatÂ-e, hogy e nagy tekint¢lyü int¢zm¢ny tagja kupl¢ÁrÀssal k´sse le magÀt, mikor ehelyett Ãjabb ¢rt¢kes szÁnpadi mü
megalkotÀsÀra ´sszpontosÁthatnÀ az erej¢t?
Abban az ¢vben jelent meg MUZSIKA cÁmü elbesz¢l¢sgyüjtem¢nye, benne egy fanyar mes¢vel ä csel¢dlÀnyokrÂl, vÀsÀri kikiÀltÂkrÂl, bün´zûkrûl. Az ALTATñ MESE korÀbban rendhagyÂ darabk¢nt ker¡lt k´zl¢sre a Pesti NaplÂban MolnÀr vasÀrnapi tÀrcÀi
k´z´tt, ugyanis az egyik h¢ten sehogy sem jutott esz¢be valamif¢le kizsigerelhetû t¢ma,
¢s vergûd¢s¢t lÀtva, egy koll¢ga azt ajÀnlotta megoldÀsk¢nt, hogy Árjon mes¢t: ez mindig megfelelû mened¢k a t¢mahiÀnyban szenvedû ÁrÂ szÀmÀra.
A mese ZÀvoczki Endr¢rûl, a ligeti hintÀsleg¢nyrûl szÂlt, a balladÀs komor sorsszerüs¢get lÁrÀval oldva, s eg¢sz¢ben jÂ ¢rz¢kkel àmodernn¢Ê tupÁrozva. Babits ¢s BalÀzs
B¢la Ártak akkoriban hasonlÂ komor kis mes¢ket, melyek ä l¢v¢n mes¢k ä a fantÀzia
szÀrnyÀn messze kir´p¡lhettek a valÂsÀg korlÀtai k´z¡l.
A VÀrosliget, a lizs¢, a vurstli volt a szÁnhely, melyet MolnÀr jÂl ismert jellegzetes
figurÀival egy¡tt. Egyszer m¢g a F¢szekbûl is kicsûdÁtett oda egy vidÀm kompÀniÀt.
TÀrsai meglepet¢ssel tapasztaltÀk, hogy a mutatvÀnyosok jÂ r¢sz¢t n¢vrûl ismeri. S itt,
az egymÀsba harsogÂ ringlispÁlzen¢k, a vidÀm, szÁnes f¢nyek s a forgatag zürzavarÀban
pezsd¡lten vezette ûket minden lÀtvÀnyossÀghoz. A l¢gg´mbÀrus m´g¢ ker¡lt, ¢s elvÀgta a luftballonok zsinÂrjÀt, de amikor a n¢nike mÀr-mÀr k¢ts¢gbeesett volna, kifizette dupla Àron az eg¢szet. AztÀn a pofozÂember j´tt sorra, a bÀrgyÃ ÀbrÀzatÃ bÀbu,
amely kigyÃlÂ villanyk´rt¢kkel m¢ri a pofon erej¢t. LÀnyi Dezsû szobrÀsz volt a tÀr-
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sasÀg legerûsebb embere. Hatalmas pofont kent le az automatÀnak, majdnem kigyulladt a legfelsû lÀmpa. MolnÀr Ferenc is nekigy¡rkûz´tt, odacs´rdÁtett egyet, mire v¢gigszaladt a lÀmpasoron a f¢ny, ¢lesen megszÂlalt a csengû, villogni kezdett a piros
hÀromezres ä rekord sz¡letett.
Feiks Jenû Àlm¢lkodva n¢zte a barÀtjÀt: ä Ferik¢m, hogy csinÀltad?
MolnÀr k´nnyed mozdulattal igazÁtotta meg szem¢n a monoklit: ä Jenûk¢m, nagyon egyszerü. Gondolni kell valakire.
A liget volt hÀt a szÁntere MolnÀr mes¢j¢nek, itt esett szerelembe Juli, a kis csel¢d
a sok mindenre k¢pes ZÀvoczkival ä kit e t´rt¢netben m¢g nem hÁvtak Liliomnak. A
k¡ltelki histÂria elsû vÀltozata egy¢bk¢nt nem sokban t¢r el a szÁnmü¢tûl. Maga a szerzû k¢sûbb azt mondta, hogy c¢lja szerint e pesti t´rt¢netet àprimitÁven ¢s naivulÊ kÁvÀnta szÁnre vinni, àahogyan az ilyen mes¢ket ´regasszonyok a JÂzsefvÀrosban mes¢lni
szoktÀkÊ. S k¢tkedve mindjÀrt hozzÀtette: àMost mÀr lehet vitÀzni azon, hogy szabad-e
a szÁnpadon az ÁrÂnak primitÁvnek lennie. Szabad-e gyermeknek, hisz¢kenynek, ÀlmodozÂnak lennie?Ê Ez a kommentÀr a LILIOM bemutatÀsa utÀnrÂl datÀlÂdik, mikor
MolnÀr amiatt marcangolta magÀt, mi¢rt fogadta oly ¢rtetlen¡l müv¢t a budapesti
k´z´ns¢g.
A LILIOM persze ¡zenet volt feles¢g¢nek, V¢szi Margitnak is, hogy az¢rt, mert valaki
ä mint a darab fûhûse ä meg¡ti az asszonyÀt, m¢g szeretheti tiszta szÁvbûl. Csak hÀt
ilyen a term¢szete. A jÂ feles¢g, mint a novellÀban vagy a szÁnmüben Juli, nem is ¢rzi,
hogy meg¡t´tt¢k. Az ¡zenet azonban nem talÀlt meg¢rt¢sre V¢szi MargitnÀl, ¢s a rÀ
k´vetkezû ¢vben a bÁrÂsÀg kimondta a vÀlÀst. Tekintettel a kislÀnyÀval egyed¡l maradt
asszony megfelelû anyagi k´r¡lm¢nyeire, MolnÀrt nem k´telezt¢k a tÀmogatÀsukra,
de a gyermek nevel¢s¢hez hozzÀjÀrult, ¢s k¢sûbb a leÀnyÀnak rendszeres apanÀzst folyÂsÁtott.
Mi¢rt r¢szes¡lt langyos ¢s fanyalgÂ fogadtatÀsban a LILIOM a VÁgszÁnhÀz 1909. december 7-i bemutatÂja alkalmÀval? Hiszen a felÃjÁtÀskor, valamint a k¡lf´ldi elûadÀsok
sorÀn nagy sikert aratott, ¢s v¢g¡l MolnÀr leghÁresebb müve lett. SzÁnhÀzeszt¢tÀk t´bbf¢le oldalrÂl igyekezt¢k megvilÀgÁtani a majdhogynem bukÀst. M¢g a fûszerepet jÀtszÂ
Hegedüs GyulÀt is hibÀztattÀk egyesek, m¢gpedig azzal, hogy vÁgjÀt¢ki k´nnyed realizmussal alakÁtotta Liliomot, s nem ¢reztette az ÀbrÀzolt figura g´rcs´ss¢g¢t, meghasonlÀsait.
A LILIOM angol nyelvü ÀtdolgozÂja, Benjamin F. Glazer is felvetette a k¢rd¢st, hogy
ha ez lett a legelismertebb MolnÀr Ferenc negyvenk¢t szÁndarabja k´z¡l, ¢s a hÃszas
¢vekben olyan vilÀgsiker volt, hogy p¢ldÀul N¢metorszÀgban k¢tszÀz szÁnhÀz tüzte a
müsorÀra, mit jelzett a gyenge taps a premieren? Glazer megÀllapÁtja, hogy a szÀrnyalÂ k¢pzeletre MolnÀr a legt´bb müv¢ben tÀmaszkodik, Ágy volt ez AZ ¹RD¹G eset¢ben is, ahol a term¢szetf´l´ttit zseniÀlisan vegyÁtette tÀrsadalomfestû realizmussal.
De ä v¢li Glazer ä a LILIOM-ban a fantÀziajÀt¢k oly messze mer¢szkedett, hogy a kor
ehhez m¢g nem szokott publikuma nem tudta k´vetni. Hogyan lehets¢ges, hogy a
szerzû meg´li hûs¢t az ´t´dik jelenetben (a darabnak nincsenek felvonÀsai, h¢t jelenetbûl tevûdik ´ssze), hogy azutÀn a hatodikban ez a hûs felker¡lj´n a mennyorszÀgba,
s a hetedikben onnan t¢rjen vissza a F´ldre. °s ki ez a Liliom? Szent avagy k´z´ns¢ges
bün´zû? Kudarcba fulladt megvÀltÀsÀt szimbÂlumnak vagy gÃnynak kell-e tekinten¡nk? Glazer szerint mindennek a meg¢rt¢s¢hez m¢g fejlûdnie kellett a darab 1909-es
premierk´z´ns¢g¢nek, jÂllehet az ehhez megfelelû atmoszf¢ra mÀr jelen volt az akkori
Budapesten, tehÀt csak idûre volt sz¡ks¢g, hogy az intenciÂk ¢rtû f¡lekre talÀljanak.
Majdnem tÁz ¢v telt el a diadalmas felÃjÁtÀsig, ez alatt ¢rt be a k´z´ns¢g.

534 ã SÀrk´zi MÀtyÀs: SzÁnhÀz az eg¢sz vilÀg

T¢ny, hogy a budapesti publikum melodrÀmÀkhoz szokott, a LILIOM moralitÀsa
¢ppen ez¢rt szokatlanul hatott szÀmÀra. Abban azonban t¢ved Glazer, hogy a magyar
k´z´ns¢g ne tudta volna k´vetni a szÁnmü fantÀziaszÀrnyalÀsÀt, hiszen a magyar gyerek olyan n¢pmes¢ken nevelkedik, melyekben minden elûfordulhat. Felt¢telezhetû,
hogy a vÀlasz sokkal egyszerübb: Budapest Ãjabb vÁgjÀt¢kot vÀrt MolnÀr Ferenctûl, ¢s
a hÁr hamar v¢gigszaladt a vÀroson; hogy most mÀs szinten folyik a jÀt¢k, a mulattatÂ
ezÃttal gondolatokat ¢breszt szÂrakoztatÀs helyett. Ahol pedig talÀn t¢nyleg volt n¢mi
fÀzisk¢s¢s k´z´ns¢g ¢s szerzûi artisztikum k´z´tt, az a pÀrbesz¢d Ãjszerü stÁlusa lehetett. Ami zavar n¢lk¡l, sût nagy sikerrel mük´d´tt MolnÀr hÁrlapi krokijaiban ¢s ilyen
jellegü kabar¢jeleneteiben, tehÀt egyszerü emberek az ¢letbûl ellesett besz¢d¢nek az
Àtemel¢se ä ¢ppen az tünhetett a szÁnpadrÂl tÃl Ãjszerünek ¢s megkomponÀlatlannak.
Bizonyos, hogy MolnÀr r¢sz¢rûl tudatos volt a kÁs¢rlet. Az 1908-ban indult Nyugat
lapjairÂl s¡t´tt az ÃjsÀg, a szimbolizmus Ãj nyelvezete, s bÀr MolnÀr Ferenc szem¢lyes
vagy mÀs okokbÂl ritkÀn k´z´lt a folyÂiratban, legfeljebb szÁnmür¢szleteket, n¢hÀny
ez idû tÀjt sz¡letett novellÀjÀbÂl ¢s a LILIOM-bÂl m¢gis lÀthatÂ, hogy megcsapta ennek
a stÁluskeres¢snek a szele. így magyarÀzhatÂ, hogy nem aggasztotta a hirtelen, h´kkentû helyzetvÀltÀsok dramaturgiai probl¢mÀja, s ha kikÁvÀnkozott, hogy bombasztikÀba csapjon Àt, azt Freud szÀmlÀjÀra Árta (tÀrulkozÀs, l¢lek´ml¢s), valamint azt is megengedte magÀnak, hogy a t´rt¢net v¢g¢n ne happy end, hanem a szomorkÀsba fordulÂ elrendeltetetts¢g ¢rv¢nyes¡lj´n. PÀratlan szerkesztû¢rz¢ke azonban ekkor m¢g
kitünûen mük´d´tt (k¢sûbb kev¢sb¢), ¢s a LILIOM Àt¡tû erej¢t nagyban n´veli a darab
kikerekÁtetts¢ge. Ez¢rt fontolgatta Puccini, hogy operalibrettÂnak hasznÀlja, ¢s ez¢rt
k¢szÁtett a t´rt¢netbûl 1945-ben vilÀgsikerü amerikai zen¢s jÀt¢kot Rodgers ¢s Hammerstein CAROUSEL, azaz K ¹RHINTA cÁmmel.
A LILIOM-mal kapcsolatban t´bb tanulmÀny emlÁti, hogy MolnÀr nem volt hajlandÂ
Àtengedni Puccininak a darabot, mert f¢lt Murger BOH°M°LET-¢nek a sorsÀtÂl: a nagy
hÁrü operavÀltozat ugyanis agyonnyomta az eredeti szÁnmüvet. K¢rd¢s, hogy valÂban
Ágy Àll-e a dolog.
V¢szi Margit, azaz Ãjabb hÀzassÀga r¢v¢n Mantica bÀrÂn¢, az 1960-as ¢vekben a
londoni Sotheby c¢gn¢l Àrver¢sre bocsÀtotta a leveleket, amelyeket m¢g az elsû vilÀghÀborÃ elûtt kapott a neki mint elvÀlt asszonynak Berlinben udvarolgatÂ PuccinitÂl.
Az Àrver¢s elûtt magyarÀzÂ jegyzeteket k¢szÁtett e levelekhez, melyekbûl az der¡l ki,
hogy a zeneszerzû hozzÀkezdett volna a LILIOM operavÀltozatÀhoz, de ezzel egy idûben kapta k¢zhez a T URANDOT librettÂjÀt, amely jobban megragadta a fantÀziÀjÀt, ¢s
Ágy MolnÀr t´rt¢net¢t v¢gleg ejtette, holott V¢szi Margit prÂbÀlta idûnk¢nt felmelegÁteni az ´tletet.
(Hadd id¢zzek itt hÀrom Puccini-levelet ä az Irodalmi öjsÀg 1983-as ¢vfolyamÀban
tettem k´zz¢ ûket, MagyarorszÀgon jÂformÀn ismeretlenek. Az elsût 1913 tavaszÀn
Berlinben Árta Puccini V¢szi Margitnak:
à°jf¢lkor
°des H´lgyem,
kÁn szÀmomra az ÁrÀs! F¢keznem kell az ¢rzelmeimet, jobb, ha keveset vagy semmit se mondok;
lÀm, milyen jÂ tanÁtvÀnya lettem mÀris!
A telefon szerint ¹n nem tudott elj´nni. T¡relem! Kiss¢ felkavarva t¢rek nyugovÂra, de velem
maradt az ¢des melankÂlia s a lÀgy b¢ke, melyet az ¹n pillantÀsa hagyott a lelkemben.
Holnap este nyolckor utazom. Ha egy Ârakor velem eb¢del, talÀlkozhat hÀrom olasz ÃjsÀgÁrÂval, k´zt¡k Cabasino RendÀval, akit mÀr ismer. ¹r´mmel lÀtnÀm viszont!
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Ha viszont velem tud eb¢delni, tegye meg a nagy szÁvess¢get ¢s ¢rtesÁtsen, elj´hetek-e magÀ¢rt,
¢s hÀnykor? AutÂval kikocsikÀznÀnk, hogy elmenetelem elûtt m¢g egyszer ¢lvezhessem a tÀrsasÀgÀt.
Milyen szomorÃ az elutazÀs! Nagyon szenvedek tûle! K¢rem, ne csak az utolsÂ ÂrÀban j´jj´n,
mint mondotta.
TalÀlkozÀsunkig is mindenkor hÂdolÂ ¢s hüs¢ges
G. PuccinijaÊ
N¢hÀny h¢t mÃlva a milÀnÂi Caffª Biffi vend¢glûbûl cÁmezi level¢t:
àSzombat d¢lutÀn 3-kor
Kedves Asszonyom,
itt vagyok, visszas¡llyedtem az Àltalam oly kev¢ss¢ kedvelt MilÀnÂba, ahol az ¢letnek szÀmomra
nem sok ´r´me akad, s ahol csak rosszfajta nyugalmat talÀlhatok, mint egy koporsÂban. Ma azutÀn jÂ s´t¢ten gondolkodom!
De jÂ is lenne odar´ppenni a Maga müterm¢be, s besz¢lgetni MagÀval, hiszen Ãgy ¢rzem, a
lelkem a Maga lelk¢ben visszhangra talÀlna. Oly jÂl meg¢rtett engem, maga az egyetlen, aki meg
tud m¢rni az utolsÂ milligrammig! ¹szt´n´sen ¢rtett meg, azt hiszem, ismeri a ked¢lyvÀltozÀsaim
minden Ïn¡anszÀtÎ. Ez¢rt szeretn¢k a k´zel¢ben lenni. Ott Ãgy ¢rzem magam, mint egy anyja
Àltal ringatott gyermek, kinek minden aprÂ kÁvÀnsÀgÀt ¢s szesz¢ly¢t ismerik, vagy igyekeznek kitalÀlni. Müv¢szetemhez, amely oly nagy m¢rt¢kben alapul lelkieken, sz¡ks¢gem lenne kalauzra,
egy l¢lekre, amely meg¢rt. Maga lehetne a tanÀcsadÂm, de ä sajna ä oly messze vagyunk egymÀstÂl,
¢s oly neh¢z k´zelebb ker¡ln¡nk? S most megyek Torr¢mbe, hogy gondolkodjam arrÂl a semmirûl,
amely k´r¡lvesz ¢s elt´lti a lelkemet. K¡l´n´sen hangozhat, hogy a semmi is k¢pes kit´lteni valamit, de Ágy van. Semmi, de semmi sincs a szÁvemben bÀrmi irÀnt.
AztÀn Stuttgartban: semmi, m¢g a semmin¢l is kevesebb. ögy j´ttem el, hogy bel¡lrûl ¡resebb
voltam, mint valaha, s most Ãgy cipelem a lÀncaimat, hogy elt´k¢lt szÀnd¢kom elszakÁtani ûket.
Kedves Margit, mennyire eml¢kszem mindenre MagÀval kapcsolatban, talÀn kinevet ez¢rt,
de sebaj. Eml¢keimet megûrz´m. TovÀbbra is keresse nekem azt a t¢mÀt, amely az embereket ´r´m¡kben s fÀjdalmukban felkiÀltani k¢szti. Maga oly jÂl ismer, mindenkin¢l inkÀbb talÀlhatnÀ
meg szÀmomra azt, ami Àthathat, s belûlem aztÀn kisugÀrzik a vilÀgba, hogy megmozgassa az
¢rzelmeket.
Holnap elutazom, az idû itt rossz ¢s borÃs ä bÀnatos. Szeretettel gondolok MagÀra. HÁve
G. PucciniÊ
A harmadik levelezûlapot mÀr az elsû vilÀghÀborÃ utÀn, 1922. oktÂber 20-Àn Árta
Puccini ViareggiÂbÂl ä ebben szÂ esik a LILIOM-rÂl is, talÀn az¢rt, mert a lapok megÁrtÀk, hogy a zeneszerzû operÀt akar komponÀlni MolnÀr Ferenc darabjÀbÂl:
àKedves Margit,
eg¢sz nyÀron nem csinÀltam semmit, augusztusban autÂn Àtmentem HollandiÀba. Most kezdek
magamhoz t¢rni, kicsit dolgozni, lassacskÀn ¢rek a v¢g¢re, nem sietek. Budapestre nem megyek,
Clausetti utazik, ha jÂl tudom. çt kellene ugranom PÀrizsba, a Schicchit adjÀk az Op¢ra Comique-ban. November k´zep¢n a RÂma-Terracina melletti CisternÀba utazom egy hÂnapra vadÀszni stb.
SzÁvbûl j´vû ¡dv´zlettel ¢s jÂkÁvÀnsÀgokkal
G. P.
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Ami a Liliomot illeti, pletyka az eg¢sz. JÂ darab, de a rettentû hercegnû tart lelÀncolva. S rosszul
bÀnok vele, elhanyagolom.
R.-rel mindennek v¢ge. Sic transit.
Adieu, ¢des Margit.
Mikor j´n ide?Ê
Hogy ki lehetett R., nem tudhatÂ, de a rettentû hercegnû a TURANDOT volt.)
A LILIOM ¢ppen V¢szi Margit ¢s Puccini megismerked¢s¢nek ¢v¢ben, 1913-ban
ker¡lt ism¢t szÁnpadra, B¢csben ä ÂriÀsi sikerrel. AzÂta a szÀzad drÀmairodalmÀnak
elismert darabjak¢nt tartjÀk szÀmon. Liliom bünre csÀbÁtÂjÀt, az ÀrmÀnykodÂ FicsÃrt
Londonban Charles Laughton jÀtszotta, JulikÀt New Yorkban (1940) Ingrid Bergman. A szÁndarabnak k¢t filmvÀltozatÀt k¢szÁtett¢k el, a mÀsodik (1933) Fritz Lang
egyetlen francia rendez¢se volt, a cÁmszerepet, az ¢gi jelenetekben remek mÂkÀzÂkedvvel, Charles Boyer alakÁtotta.
BÁzvÀst mondhatjuk tehÀt, hogy a LILIOM nagyban hozzÀjÀrult MolnÀr Ferenc
nemzetk´zi elismer¢s¢hez. çm ez 1910-ben, a kedvezûtlen fogadtatÀs idej¢n m¢g nem
volt elûre lÀthatÂ, ami igen borÃssÀ tette a fiatal szerzût. A kritika lehÃzta a darabot,
legfeljebb a proletÀrbarÀtsÀgot emelt¢k ki egyesek pozitÁvumk¢nt. M¢g a nagy Alfred
Kerr dics¢rete sem nyugtatta meg MolnÀrt, hiszen azt Árta, hogy a LILIOM idûnk¢nt
giccses ä ami persze nem olyan nagy baj, hiszen minden nagy mü hajlik itt-ott a giccs
fel¢, ha egyszer az olvasÂ vagy a n¢zû ¢rzelmeire apellÀl. A zsenik azonban tudjÀk,
hogyan kell ezt a probl¢mÀt Àthidalni.
Az 1978-as MolnÀr-centenÀrium idej¢n N¢metorszÀgban ¢s FranciaorszÀgban a LILIOM-ot vÀlasztottÀk ki ¡nnepl¢sk¢ppen, s mindk¢t produkciÂ a darab expresszionizmusÀra ¢pÁtett, Àm tÃl sokat markolÂ szcenikai ´tletekkel. Az a term¢szetess¢g azonban, amellyel MolnÀr a metafizika megid¢z¢s¢t ebben a müben t´retlen¡l megvalÂsÁtja, Ágy is el¢rte a hatÀsÀt. Az utÂbbi ¢vek magyar LILIOM-elûadÀsai sorÀn pedig az
der¡lt ki, hogy az Ãj nemzed¢kekre MolnÀr eredeti intenciÂjÀnak megfelelûen hat
mind a korabeli argÂ, mind pedig a darab staccato pÀrbesz¢dstÁlusa. Egy ifjÃ kritikus
egyenesen azt Árta, hogy Ãgy ¢rezte, mintha V ladimir ¢s Estragon dialÂgusÀt hallgatnÀ.
MolnÀr Ferenc sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¢vfordulÂja alkalmÀbÂl az angol Nemzeti SzÁnhÀz A TESTýR-t ÃjÁtotta fel, Frank Marcus kivÀlÂ adaptÀciÂjÀban (v¢gre eltünt az angol
vÀltozatbÂl az orosz cÀri testûr, ¢s visszat¢rt jogaiba a b¢csi), de Peter Wood, a rendezû
nem ¢rtette meg MolnÀr intenciÂit, nyilvÀnvalÂvÀ tette, hogy a SzÁn¢sznû felismeri az
elÀlcÀzott SzÁn¢szt, kinek a figurÀjÀt Richard Johnson rÀadÀsul farce-karakternek ÀbrÀzolta.
A budapesti ûsbemutatÂnak maga MolnÀr Ferenc volt a rendezûje. Feltünûen sokat
foglalkozott VarsÀnyi Ir¢n instruÀlÀsÀval. TalÀn arrÂl pusmogtak egymÀssal a szÁnhÀzi
folyosÂn, hogy egy gavall¢r gÀrdatiszt udvarlÀsÀt mi¢rt ne fogadhatnÀ el egy sz¢p szÁn¢sznû, m¢g ha hÀzas is.
A bomba a premier utÀn robbant. VarsÀnyi Ir¢n bejelentette f¢rj¢nek, Sz¢csi Ill¢snek, hogy MolnÀr Ferencet szereti. A megsebzett f¢rj azon nyomban Berlinbe vitte
feledni asszonyÀt, vesz¢lyeztetve a tovÀbbi elûadÀsokat. BotrÀny. Az igazgatÂsÀg nagy
nehezen egy h¢t alatt visszaszerezte a n¢lk¡l´zhetetlen fûszereplût. A sz´rnyü idegÀllapotban l¢vû VarsÀnyi kellemetlen besz¢lget¢s sorÀn tudatta MolnÀrral, hogy szakÁtaniuk kell, nem tudja otthagyni f¢rj¢t, de legfûk¢ppen a k¢t gyereket.
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Az ÁrÂ szÀmÀra ez csÃfos veres¢g volt. B¡szkes¢g¢ben s¢rtett¢k meg. çlmatlansÀg
kÁnozta, inger¡lt volt, majd depressziÂba zuhant. 1911. mÀjus 13-Àn a mindig szenzÀciÂ¢hes Az öjsÀg jelentette elsûnek, hogy a Pajor SzanatÂrium elsû emelet¢n, a n¢gyes szÀmÃ szobÀban MolnÀr Ferenc, a k´zismert szÁnpadi szerzû eszm¢letlen¡l lebeg
¢let ¢s halÀl k´z´tt, miutÀn ´ngyilkossÀgi kÁs¢rletet tett nagy adag altatÂval.
V¢szi Margit RÂmÀban olvasta a magyar ÃjsÀgot, ¢s m¢g aznap levelet Árt jÂ barÀtjÀnak, Hatvany Lajosnak. IndignÀlÂdva k¢rdezte a bÀrÂt, mit szÂl ehhez a feltün¢si
viszketegs¢gben szenvedû MolnÀrhoz. àIlyen lÀrmÀt csapni! Hiszen mÀr legalÀbb
hÃsszor prÂbÀlt meg ´ngyilkossÀgot elk´vetni, de sohasem Áratta ki az ÃjsÀgba.Ê (T¢ny
¢s valÂ, hogy az ÁrÂnak nem ez volt az elsû kÁs¢rlete. Egy Ázben ÀllÁtÂlag pisztollyal prÂbÀlta meg a dolgot, de csak addig jutott, hogy v¢letlen¡l lÀbon lûtte magÀt. Amikor
fel¢p¡lve Ãjra megjelent a New York t´rzsasztalÀnÀl, BrÂdy SÀndor leck¢ztetni kezdte
ifjÃ barÀtjÀt, kioktatta, hogy a jÂ ´ngyilkos nem hadonÀszik a pisztollyal, hanem halÀnt¢kÀhoz szorÁtja a cs´v¢t. MolnÀr fanyarul hallgatta a hasznÀlati utasÁtÀst, de enn¢l
a pontnÀl f¢lbeszakÁtotta BrÂdyt:
ä N¢zd, SÀndor bÀcsi, ¢n ebben az ¡gyben csak attÂl fogadok el tanÀcsot, aki mÀr
sikeresen agyonlûtte magÀt...)
Hogy fel¢p¡lj´n, a bÀnatos ´ngyilkosjel´lt AusztriÀba utazott ¡d¡lni. S ott azon
nyomban Árni kezdte Ãj szÁndarabjÀt, a lelk¢ben dÃlÂ ¢rzelmekrûl sokat elÀrulÂ A FARKAS-t.

Kasza B¢la

KUKçZñK
M¢g arra is volt gondjuk az ¢pÁtûknek, hogy a k¢t szÀrny¢k ne legyen egyforma; az
egyik alapja lekerekÁtett t¢glalap, a mÀsik¢ pedig szabÀlyosan hajlÂ, kiss¢ megnyÃjtott
f¢lk´rÁv. Sz¢pen be is mÀzoltÀk mindkettût valami rÂzsaszÁn Àrnyalattal. HasonlÂ szÁnü
csÁkokat festettek itt-ott a k´rnyezû hÀzakra is, hosszÀban vagy r¢zsÃt vagy keresztben;
nem mondhatÂ tehÀt, hogy ne lett volna semmi jÂ szÀnd¢k n¢mi derüt lopni e lakÂtelepi sz¡rkes¢gbe. Az aszfaltutak s a z´ldj¡k vesztett fÀk k´z´tt a november v¢gi vilÀgban most k¡l´n´sen sokat tesz egy kev¢ske megfakult igyekezet a szÁnek ter¢n. K´zvetlen¡l az ablakom alatt a k¢t rÂzsaszÁnü szÀrny¢k; k´r¡l a fÀradt fücsomÂkkal, a sz¢lben meg-meglebbenû papÁrokkal, rongyokkal s mÀs szem¢ttel olyan benyomÀst kelt,
mint egy szÁnpadi dÁszlet. Persze csak olyasf¢le dÁszlet, amit ott feledtek egyszer, amikor
esni kezdett az esû. N¢ha a kukÀkat sem hÃzzÀk vissza a szÀrny¢k belsej¢be, s olyankor
egy¡tt Àznak a dÁszletek s a kulisszÀk m´g´tti szerkezetek.
A kukÀk k´r¡l rendesen kilenc Âra tÀjban kezdûdik az ¢let. Addigra mÀr dolgozÂk
¢s iskolÀsok egyarÀnt eltünnek a k´rny¢krûl, csak egy-k¢t hÀziasszony igyekszik kosarÀval a szÁnen Àt bevÀsÀrolni valamerre, s d¢lutÀnosok, ¢jszakÀsok ¢s munkan¢lk¡liek araszolnak Àlmatlan tekintetü magÀnyukban a kocsma fel¢. ýk azonban nem igazi
szereplûk, n¢mi zavart is ¢reznek talÀn, mÁg Àthaladnak a f¢lig megvilÀgÁtott szÁnpa-
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don. Az erk¢lyeken, az ablakok m´g´tt bÀm¢sz tekintetek k´vetik a lassan kifejlû esem¢nyeket.
S itt j´v´k ¢n, m¢g a szereplûk elûtt, egy¡tt a bÀm¢sz k´z´ns¢ggel, de nem k´z¡l¡k
valÂn, hanem mint gondos ¡gyelûje a magÀra hagyott szÁnpadnak. Vagy mint a lelkiismeretes kritikus, aki nem unhat rÀ soha arra figyelni, ami t´rt¢nik, sem pedig levonni bizonyos k´vetkeztet¢seket. De m¢g szebben hangzik talÀn, ha azt mondom;
magam vagyok a szeml¢lûdû, szemben az alanti cselekvûkkel. ýk talÀn mozdÁtanak
egyet-egyet az esem¢nyeken, hÃznak imitt-amott az ¢let rugÂjÀn, egyszÂval szerepet
vÀllalnak ä s vel¡k szemben ¢n a kontemplÀciÂ mestere vagyok, aki nem mozdul, aki
nem tehet mÀst, mint hogy szÀmon tartja a teremt¢s alapminûs¢g¢t s az ¢pÁtett vilÀg
ÀllagÀt, egyszÂval virraszt a l¢t f´l´tt, mint (teszem azt) a VilÀg¡gyelû-f¢rfi a finnugor
mitolÂgiÀban.
Akik kinevetnek ez¢rt, nem tudjÀk m¢g, hogy a magÀnyos szeml¢lûd¢s mennyire
vesz¢lyes. Cselekedni bizonnyal egyszerübb. Egyszerübb, s az¢rt, mert egy¢rtelmübb
is, esetlegesebb. De hagyjuk ezt.
Ott tartottam, hogy kilenc Âra tÀjban megjelennek az elsû kukÀzÂk. VÀllukon hozzÀk vagy kez¡kben lÂbÀljÀk a kampÂjukat, amivel sz¢ttÃrjÀk majd a szemetet. Sok kukÀsnak azonban m¢g kampÂja sincs. Biciklivel jÀrnak az alkalmi kukÀzÂk, ûk ¢ppen
csak f¢l lÀbbal beÀllnak a szÀrny¢k el¢, ¢s finnyÀsan megforgatnak ezt-azt. Persze k´z´tt¡k is van alaposabb ¢s kev¢sb¢ szem¢rmes; ûk nem gyorsan kerekeznek el, mintha
itt sem lettek volna, hanem a kormÀnyra akasztjÀk a szatyrukat, ¢s komÂtosan toljÀk
maguk mellett a jÀrmüv¡ket. S vannak m¢g k¡l´nb jÀrmüvek is, mint a ker¢kpÀrok.
Egy csapatot legalÀbbis mÀr jÂl ismerek, amelyik kocsival jÀr. Nem tÃlsÀgosan Ãj kocsi,
de m¢giscsak autÂ. KiszÀllnak belûle n¢gyen-´ten, f¢rfiak, nûk vegyesen, mindegyik
mÀs-mÀs korosztÀly, aztÀn mÂdszeresen kezdik a szerszÀmaikkal a f´lforgatÀst. Egyre
t´bb papÁrhullad¢k ¢s rongydarab ¢s müanyag flakon, de hÀztartÀsi hullad¢k is, tojÀsh¢j vagy szÀraz keny¢r borzolÂdik a gy¢r fü k´z´tt a kukÀk k´r¡l a lassÃ ¢s sz¡rke
sz¢lben. °rdekes, hogy a szem¢tnek soha sincs szÁne igazÀn. HiÀba van k´z´tte piros
pÀntlika, k¢k vagy sÀrga sz´vetdarab, vagy szÁnes ÃjsÀg.
Egyszer a feles¢gem (a volt feles¢gem, akivel nem szakadt meg minden kapcsolat)
elakadt itt az ablakban, ¢s hosszan n¢zelûd´tt, talÀn û is f´lfigyelt rÀ, hogy voltak¢ppen
elûadÀs zajlik odakinn. Cs´nd volt, ÀltalÀban mi ketten cs´ndben vagyunk, ¢n talÀn
ki is mentem n¢hÀny percre a szobÀbÂl, s amikor visszat¢rtem, û m¢g mindig ott Àllt,
s egyszer csak megszÂlalt magÀban ä sz´rnyüs¢g. Nem akartam vele ellenkezni, de û
hozzÀtette m¢g, talÀn igazi aggodalommal a hangjÀban.
ä így v¢gzed majd te is.
ä De kedvesem, hogy k¢pzeled? ä szÂltam rÀ m¢ltatlankodva, hiszen nem illik, hogy
sok¢vi hÀzassÀg utÀn ennyire ne ismerjen.
ä Azok ott mind-mind cselekvû emberek. El vannak szÀnva a cselekv¢sre. Dolguk
van, ¢s azt elv¢gzik. Gondold csak el! Micsoda komplex tev¢kenys¢g ez a kukÀzÀs. Elûsz´r is el kell hinni¡k, hogy van valami, ami¢rt ¢rdemes. AztÀn... aztÀn, ugye, megcselekedni, f´ltÃrni a szemetet, kutatni valamit; rongyot vagy szÀraz kenyeret vagy
¡res ¡veget... mit tudom ¢n. °s ez m¢g mind semmi. Azt a sok-sok kacatot valamik¢ppen ¢rt¢kesÁteni¡k kell. Ezeknek az embereknek van n¢mi fogalmuk keresletrûl
¢s kÁnÀlatrÂl. Sût: ¡zletrûl. Ezeknek kapcsolataik vannak, talÀn ki¢p¡lt kapcsolatrendszer¡k. Minderre ¢n sohasem lenn¢k k¢pes.
Nem akarom itt megjegyezni, hogy feles¢gem nagyon szomorÃan n¢zett rÀm. MÀsrÂl van szÂ.
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MÀr akkor is tudtam, hogy nem teljesen Ãgy igaz, ahogy besz¢lek. Nem csak ¡zletelû kukÀsok vannak ugyanis. Eleinte nem is ¢rtettem ezt a mÀsfajtÀt. Ezek ¢rdekes
mÂdon t´bbnyire fiatalok, s valamik¢ppen mind-mind magÀnyosak, ez lÀtszik rajtuk.
Csak j´nnek, egyÀltalÀn nem c¢ltudatosan, csak oda¢rnek a szÀrny¢khoz, s mintha
csak errûl jutna esz¡kbe... SzerszÀmuk sincs. Puszta k¢zzel, k´z´mb´sen emelgetik
f´l, ami talÀn ¢rdekes lehet, aztÀn t´bbnyire elejtik, szinte m¢g azelûtt, hogy eljutna
a tudatukig a f´lismer¢s, hogy mit talÀltak.
Nos igen, megd´bbentû volt szÀmomra, amikor elûsz´r gondoltam rÀ, hogy ezek
szeml¢lûdû kukÀsok. Nem a dolgukat v¢gzik. Nincs dolguk. Nincs sz¡ks¢g¡k keny¢rkeresetre. Hogy mibûl ¢lnek? Nem tudom. Hogy mit rem¢lnek, amikor kiemelnek
valamit? N¢ha arra gondolok, olyanok, mint a kincskeresûk. HiÃ rem¢nys¢g. Nem az
û rem¢ny¡k hiÃ, mert ûk nem rem¢lnek. Az ¢n rem¢nyem hiÃ, hogy ilyen olcsÂ magyarÀzattal meg¢rthetû... vagy inkÀbb letagadhatÂ valami.
M¢g n¢hÀny hÂnapig fizetik nekem a seg¢lyt, azutÀn nem tudom, mi lesz. Ha munkÀm volt, mindig elv¢geztem, de ha nincs dolgom, akkor megb¢nulok. Nem ¢rtek
semmi mÀshoz, csak elv¢gezni, amit rÀm bÁztak.
MostanÀban kezdtem arra gondolni, hogy tulajdonk¢ppen a f´ldi vilÀg tengely¢ben Àllok, ¢s rendeltet¢sem van a sz¡ntelen szeml¢lûd¢ssel. Ez a szÁnpad itt elûttem,
ez ma is az a szÁnpad, ami àaz eg¢sz vilÀgÊ. Lehet, hogy Shakespeare idej¢ben trÂntermekben ¢s csatamezûk´n dûlt el a vilÀg sora, de ma mÀr nincs Ágy. Soha, sehol sem
dûl el igazÀn semmi. Ami egyÀltalÀn megt´rt¢nik, az csak olyan, mintha megk´v¡l
valamely lehetûs¢g a sok k´z¡l. A cselekvû ember kûv¢ vÀlik a kûvilÀgban. Csak a kontemplÀciÂ ad rem¢nyt. A vilÀg szÁnpada ma csupÀn itt valÂsÀgos, a kukÀk k´r¡l, itt
t´rt¢nik meg, ami valÂsÀg. Mit lÀt az, akinek ablaka a tengerre n¢z, vagy ny¡zsgû vÀrosi utcÀkra nyÁlik? HazugsÀg, hiÃsÀg, gyarlÂsÀg csupÀn. A legkonkr¢tabb cselekv¢s
ma az, ami a leghasonlatosabb a semmittev¢shez.
D¢lutÀn a hÀzakbÂl hordjÀk a szemetet, s megtelnek Ãjra a kukÀk. Az asszonyok
megÀllnak besz¢lgetni a kukÀk k´r¡l, mint egykor, nagyon r¢gen a kÃtnÀl. A mai vilÀg
egyetlen autentikus cselekedete az ¡rÁt¢s. Az aktus, amelyben az elhasznÀlt valÂsÀg
visszaker¡l egy term¢szetibb ¢s igazabb ¢rt¢krendbe.
Az ¢n szeml¢lûd¢sem pedig a lÀzadÀs ez ellen a vilÀg ellen.

SajÂ LÀszlÂ

DIES IRAE
A f´lszentelt k¢nk´ves esû
nem kÁm¢li a csecsemûket sem.
Friss hajtÀs t´v¢ben teremnek a tetvek.
Elûbb aprÂ lyukak jelennek meg.
F´ltÀmadÀsra ¢rett mitesszerek
dugjÀk fekete fej¡ket a f´ldbûl.
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Az ¢g alatt ¢r az esû.
Se a sz¡lûi hÀz, se a halottashÀz,
de m¢g egy Àrva ´r´k vilÀgossÀg
sem f¢nyeskedik.
Nincs idû elmenek¡lni ´nmagunkig,
honnan b¢k¢sen szeml¢ln¢nk a szemerk¢lû esût,
bel¡lrûl, kÁv¡lrûl, mint az Isten.
ºlj¡nk a f´ldre, kez¡nkkel Àtkulcsolt
f´lhÃzott t¢rd¡nkre hajtsuk fej¡nket.
GubÂzzunk be az ÀtvÀltozÀsra.
S´t¢t van itt. Az ¢pp aktuÀlis pillanat
ÃjsÀgpapÁrja hulldogÀl rÀnk, ¡r¡l¢kre.
FüszÀlak ¢s rozsdÀs konzervdoboz tÀrsasÀgÀban
vÀrjuk be der¡lt ¢gbûl az angyalt.
UtolsÂ ruhÀnkat szÀrongatjuk,
vacogva csontjainkban a büzlû napon.

ESTI KORN°L öJABB °NEKE
minden ami megt´rt¢nik velem
nem velem t´rt¢nik ¢des istenem
anyÀm beÀllÁtott egyszer a sarokba
nem mozdulok innen azÂta
kij´hetek mondta ha t´bb¢ nem teszem
de ¢n azt se tudom mit k´vettem el
û ´r¡lt hogy a sarokbÂl kijut
fogadkozott ¢s jÀtssza a jÂfiÃt
merûen bÀmulom a falat
nem vagyok jÂ se rossz nem vagyok makacs
Ãgy lÀtszik nem vagyok el¢g jÂ anyÀmnak
azt jÀtszom keresnek s Ãgy tesznek nem talÀlnak
vÀrjÀk hogy a szekr¢ny m´g¡l lessek ki
de nem figyel nem jÀr erre nem vagyok senki
lehettem volna ¢n ki elûj´n
Àm egy gondolattal megelûz´tt
dermedten Àllok azÂta ez meg itt
eszik iszik ¡rÁt szeretkezik
a sarkÀban vagyok mindenhol
¢lete v¢g¢ig mÁg meghal
nem mozdulok egy tapodtat
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mellûle ä ûrz´m a halottat
a legs´t¢tebb sarokban idelenn
sose lÀttam ki ez az idegen
minden ami megt´rt¢nik velem
nem velem t´rt¢nik ¢des istenem
û fekszik itt de nem
¢n nem ¢n a m¢lyben
û igen de ¢n nem ¢n nem ¢n nem

A HçZBAN
MÀndy IvÀnnak

1
valaki meghalt a hÀzban
hatvanhÀrom ¢ves lehetett
elûbb ût vitt¢k le a harmadikrÂl
mint annyiszor û a szemetet
aztÀn a bÃtorokat mind
Àgyat nagyszekr¢nyt komÂdot
veszekedett egy sort a szÀllÁtÂkkal
mert a kalapdoboz kicsit megnyomÂdott
s ahogy kÁnlÂdtak a zongorÀval
a politÃrt ¢s a falat is levert¢k
k´ny´rg´tt legalÀbb az ÀllÂlÀmpÀra vigyÀzzanak ez eml¢k
mikor megÀllt a kihalt lakÀsban
hideg, ¡res neszkÀv¢val kÁnÀlta
az embereket ä megk´sz´nte, hogy v¢gre
elk´lt´zhet a tÃlvilÀgra
kedvenc foteljÀban a nyitott teherautÂn
g´rcs´sen szorÁtott egy r¢gi rossz vasalÂt
mikor indult mosolyogni lÀttÀk utoljÀra
megÃszta ezt is nem adott borravalÂt
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m¢g gyÀszjelent¢s¢t is magÀval vitte
nem maradt utÀna semmi csak a
lekapart cellux a l¢pcsûhÀzajtÂn
egy halott maszatos ujjlenyomata
2
valami zÃg a hÀzban
megmagyarÀzhatatlan elviselhetetlen
kerest¡k mÀr minden¡tt
szellûzûaknÀkban cs´vekben
elemlÀmpÀval a pinc¢t
rossz vasÀgy cement gyerekbicikli
az utolsÂ legs´t¢tebb odÃt
ha beled´gl´tt¡nk tudtuk csak kinyitni
a tÃlvilÀgra eltett f´rtelmes befûttek
mÀr mozgolÂdtak a feltÀmadÀsra
rohantunk f´l mert a t¢v¢ k¢tezeregyen
kezdûd´tt a halottak ¢lûadÀsa
¢s razziÀztunk egymÀs lakÀsÀban
f´ltÃrtunk kamrÀt szekr¢nyt fiÂkot
senkit sem ¢rdekelt ha Àgy padlÂ f´ld
alÂl egy lÀb egy k¢z kilÂgott
mindennap meg´lt¡nk valakit
megvÀrtuk mÁg teste kih¡lt
hÀtha ¢pp belûle szÂl a hang
a hÀz n¢pe n¢mÀn neki¡lt
az utolsÂ megmaradt lakÂ
hiÀba k´lt´z´tt messzire
vitte magÀval a hangot
¢s az vitte el nem a szive
(a hang f¢szk¢n egy sezlon
kiÀllÂ rugÂjÀn babrÀl
a hÀz hely¢n szem¢t szenny lom
k´z´tt a szellûpatkÀny)
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Tandori Dezsû

CLYDE ISTENNý II
Harmadik ¢ve ¢l f¢lig vakon
ä egy szÁn vakon? ä, derekasan csinÀlta,
most, hogy lassan k´zeledik... halÀla...
Clyde Istennû, Szp¢rÂ, nem is tudom,
mit tudok, mit nem tudok, mondhatom,
amit nem mondhatok, de majd utÀna
ä talÀn ä n¢ma leszek, talÀn kitÀrja
a kalitka aljÀn szÀrnyÀt, nagyon
gyeng¢den vedd Àt ût, te Bromptoni
Elsodort KirÀlynû, most visszat¢rtem,
vele megy, tudd, ami maradt, ha ¢rdem,
guggolok t¢rden a sÁros TabÀnban,
ahogy temet¢setekkor csinÀltam,
mondom, nincs mit ä nem lehet ä mondani ä

RajzolgatÀs
Valami Ãgy nagyon k´zeledik,
egy-¡lt´mben kimegy minden erû
a lÀbambÂl, û m¢g ¢l, m¢g elû
fog bukkanni az ¢jbûl, holnap, itt,
lÀbon fog Àllni, ¢s le fog guggolni,
¢s mi majd m¢g f´l¢, f´l¢ fogunk
ä almakockÀval, borsÂval ä hajolni,
teszi, amit kell, s mi, amit tudunk,
ennyit tudunk, s annyit, ha mÀr csak az kell,
û pontosan annyi lesz, ¢pp csak ezzel
ä vagyis azzal ä, lesz, ami nem lehet
t´bb¢, addig, is, pontosan, fel¢nk n¢z,
vÀr minket, tudja... mit... amit az ¢p ¢sz
felfog, nem fog, ott lesz ÃjbÂl, Veled.
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K´z-jÀt¢k; ezek a versek voltak meg elûbb, ki tudta, hogy egy elû- ¢s utÂjÀt¢khoz; jÀt¢k? nem
jÀt¢k, meg fog halni egyik leg´regebb barÀtunk itt; ez tudhatÂ volt, m¢gis, hirtelen mostantÂl
tudom, ¢pp ma d¢lutÀntÂl. Ide illesztem tehÀt, nem ments¢g¡l, a RONTOM-BROMPTON ciklust; Clyde Istennû tavaly a Brompton Roadon àjelentkezettÊ, akkor TÂni halÀla elûtt.

A rosszmaga
Nem tartok ig¢nyt jÂmagamra ä
fÀradjon ezzel û.
Ig¢nyesnek ad ki, kiadna,
mint egy elûkelû
west end-i hÀzat. S ¢n, a jÂzan?
àR¡hellek, sz¢p szavam...Ê
Nem tÃl sok west end-i valÂm van!
Ki is adom magam
ä szellemkast¢lyt ä hÃsv¢r kis¡stnek ä
Kakasod szÂl: Samum.
Holt csillagod Szp¢rÂra ¡thet,
jÂmagam, rossz adum.

UtolsÂ postÀm
Valakit m¢g el¢rn¢k ä
ez m¢g el¢r.
HÁven amibe f¢rn¢k,
ebbûl se k¢r.
A narancs-szÁn, a kÀrmin
c¢g¢r neon ä
a postÀ¢; àakÀrmim
feladhatomÊ! ä:
ne hÃnyjon ki; na persze;
est¢imen
s¡ss´n ä b¢lyeg a merszre:
àNem. Nemigen.Ê

Csak te, nem az Àllat
PrÂbÀld Ãgy csÂcsÀlni magad,
hogy te sem vagy kiv¢tel,
csak ahogy Ányedhez ragad,
amit kik´psz, az ¢tel.

Tandori Dezsû: Clyde Istennû II

Kik´p´tt te te vagy az¢rt,
egy vicc-csÂcsÀs k´petnyit,
valamit ez is csak meg¢rt,
ernyesztik, amik edzik.
SzÀdba nyÃlsz, megtisztogatod
az amalgÀm mocsoktÂl.
Sz¡rk¢ll hideg agyÀllagod,
megetet, hogy kigondol.

°tel, ital, amÁg
A t´m¢ny jÂ. Az hÀnytat.
S a formÀs ¢tkez¢sek!
Odak´p´m talÀn majd
az asztal k´zep¢re ä ä ä
Az alattomosabbak!
ä ä ä Persze, az eleve
pusztÁtÂk, ne is mondjak
magammal egyebet!
A lesû tÀrsasÀg.
Bele ne igyak borba;
m¢ly¢t vagy magasÀt
valamim ne ugorja.

P. J. parafrÀzis
Meglenn¢k vÁzen ¢s keny¢ren,
¢s m¢g azon se.
M¢g hogy a szÁvedet a szÁvem!
Mit k´vetelje?
àNe lopjanak, ne ´ljenek meg!Ê
Lenne, mi v¢dhet.
Eredendû büntelenebbed
majd akkor ¢led ä
talÀn. De jÂ, hogy megsz¡letni
se kellett volna!
Mindegy lenne: ànem hallja senki...Ê
Semmi se szÂlna.
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Brompton-Knightsbridge
Leugran¢k-e onn¢t?
Egyre eszembe jut,
ahogy eln¢zem ism¢t
s ism¢t a nagy kaput,
a gÀrdistalovassÀg
kaszÀrnyatornya¢t.
M¢g jÂ: kutyÀk riasztjÀk
a nem türt j´vev¢nyt,
menev¢nyt. CigarettÀt!
Annyival se. A f¡sttel.
Hol ¢s mikor. HajnaltÀjt.
Kiv¢gzendûd. így tünj el.

V¢gsû elûvers
Minden felgyorsult k´zben
ä lÀtszatra! ä àismersz...?Ê ä, lassÃ
vilÀgsodrat k´r´ttem,
rep¡l, akÀr a lasszÂ;
de hÀt nem is tudom csak.
àR¢genÊ ide-odÀja,
nem t¢p, nem is bogozgat.
Mire halaszt tovÀbbra?
NetovÀbbja mikor lesz?
Oly elk¢pzelhetetlen.
àElûbb t¢gy, aztÀn d´nthetsz.Ê
Turf-vicc, neh¢z esetben.
ääääääääääääääääääääääääääääää
Eddig Ártam tehÀt az elûzû napokon. Innen Ãjra àa t´bbiÊ.

Vak sz¢ncinege
A lassÃ bÃcsÃ

Egy tizenkettedik
¢v mÀsodik fel¢ben ä ä ä
cineg¢nket, Icsit
ä odaguggolva ä n¢zem:
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tÃl sok a jel. Eszik
ä soha ennyit ä, nem ¢s nem
adja f´l; mije? MÁg,
aztÀn... m¢gis... csak ¢ppen...
¹sszetottyad, riasztom,
most, most ott ne maradjon.
Hol? MegkÁnÀlom, ¢s utÀnakap.
Megvolt ä az eg¢sz. Ez valami r¢sz.
Dehogy mondja ä guggol ä: àPrÂbÀld magad...Ê
ä ä ä àOlyan ´reg vagyok; olyan neh¢z!Ê

Icsi; m¢g
Alszik most az ajtÂ tÃloldalÀn,
ahol holnap ä lehet, holtan talÀljuk.
°n m¢g ezzel egy¡tt se mondanÀm,
hogy: àel-alszik, neki Ãgy lesz talÀn jobb...Ê
Most, hogy ezt tudom, micsoda nevets¢g,
hogy mÀr az van, hogy semmit se tudok,
s azt ily elûre! FelkÁnÀlva: àTess¢k...Ê
Ki? °s kinek? Majd. Majd?
Ki? °s kinek? Majd. Majd?ä ä ä Mire jutok!

Akkor mÀr igazÀbÂl alszik
M¢g biztatja valami. Valamit
ä s nem, nem àminekÊ! ä engedelmeskedik.
MÀr csak a pÀrrÁm,
az alig-szÀrnnyin,
k¢t csonka lÀbnyin.
El kell k´sz´nni tûle. ValahÀra
ä Clyde Istennû ä el¢dbe ¢rkezik.
Fogadd Icsit,
ez mÀr az û halÀla,
nem is kicsit,
k´vetem legyen, engem visszavÀrva.
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FIGYELý

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
Rakovszky Zsuzsa: Hangok
VÀlogatott ¢s Ãj versek
Cser¢pfalvi, 1994. 146 oldal, 250 Ft
I
SOK Jñ VERS KIS K¹TETBEN
Rokonszenvvel nyÃl az ember azoknak a k´ltûknek a müveihez, akik nem jelentkeznek
minden esztendûben vaskos Ãj k´tettel. Azok¢hoz, akik f¢l ¢vtizedenk¢nt vagy m¢g ritkÀbban bocsÀtjÀk k´zre kem¢nyen megmunkÀlt, szigorÃan rostÀlt, keskeny k´nyvben is
elf¢rû term¢s¡ket. A mennyis¢gi verseny
ugyan szinte minden irodalomnak folytonos
kÂrt¡nete manapsÀg, a mi¢nk, sajna, tÀvolrÂl
sem utolsÂ ezen a t¢ren. Ne bÀntsunk azonban eml¢ket a mÃltbÂl, ne s¢rts¡nk nevet a
jelenbûl. Csak utaljunk arra, a mÀsod-, harmadrendüektûl micsoda testes ¹SSZES MþV EK vagy k´tetsorok foglaljÀk el a k´nyvtÀrak
szük´s polcait, ¢rintetlen¡l, olvasatlanul porosodva, hacsak hÃsz¢venk¢nt egy-egy elszÀnt irodalomt´rt¢n¢sz meg nem bontja
nyugalmukat. Igaz, az elsûrendüek sem mindig v¢tlenek e tekintetben. Gondoljunk Illy¢s
szigorÃ Át¢let¢re Adyt illetûen, melyet Fenyû
Miksa szinte k´ny´rgû ellenvet¢seire sem
vont vissza. Pedig e ragÀlytÂl maga Illy¢s sem
volt eg¢szen mentes. Van persze ellenp¢lda,
ha nem is bûven, nÀlunk is, mÀsutt is. Eliot
lÁrai ¢letmüve p¢ldÀul nem ig¢nyel ´bl´s k´teteket, Benn¢ pedig alig haladja meg a hÀromszÀz normÀl szed¢sü lapot. S Arany nagyszerü, ´tvenes ¢vekbeli lÁrÀja sem k¢rt sokkal
t´bb teret. S ûmell¢ sorolhatjuk Berzsenyi,
F¡st MilÀn vagy ä n¢mi enged¢kenys¢ggel ä
akÀr KosztolÀnyi lÁrÀjÀt is.
Az ellenvet¢s, persze, k¢sz: a nagy müvek
t´bbnyire elûzm¢nyeken Àt formÀlÂdnak, ¢r-

lelûdnek azzÀ, amik. S aztÀn, mint Arany
mondta ä nem irÂniÀval, csak jÂzanul ä, a
versÁrÀst nyilvÀnossÀg elûtt is tanulni kell.
Van azonban ezeknek az elûzeteseknek, ha
kell, megnyilvÀnulÀsi ter¡k bûven. Az emlÁtett Benn az ÃjsÀgok, a magazinok kulturÀlis
rovatÀt, az irodalmi s m¢g inkÀbb a vegyes
folyÂiratok t´mkeleg¢nek lapjait eleve ilyennek tekintette. Arany Âvta kortÀrsait, hogy
term¢kenys¢gben Petûfit tekints¢k p¢ldÀnak,
azt hiv¢n, hogy ûk is csak Ãgy àcsosszanthatnak
egy-egy versetÊ. A maiakat is jÂ volna, mondjuk
We´res versbûs¢g¢tûl (ami tÀn m¢g neki sem
mindig hasznÀlt) eltanÀcsolni.
De lehet a jelenl¢t vÀgyÀnÀl alantibb forrÀsa is az ÀradÀsnak. NyilvÀn a k´ltûnek is
megjÀr az û b¢re. çm fizets¢g¢rt sok verset
adni ki a k¢zbûl, vagy nagy ÁvszÀmÃ k´teteket
tenni a k´nyvesboltok pultjÀra nem vonzÂ
magatartÀs. Nem k¢ts¢ges, Arany sovÀny ersz¢ny¢nek is jÂl j´tt a tiszteletdÁj, de tanÀrkodÀsbÂl, fûtitkÀri munkÀbÂl, szerkesztûi tev¢kenys¢gbûl szerezte a csalÀd mindennapijÀt.
Benn meg, aki egy idûben versei¢rt honorÀriumot sem fogadott el, orvosi praxisÀbÂl,
nemi ¢s bûrgyÂgyÀszatbÂl ¢lt. S nem vÀlt k´lt¢szet¡k kÀrÀra, hogy nem foglalkoztatta,
nem sarkallta ûket a folytonos jelenl¢t ´szt´ne. Illy¢s is azt javasolta, igaz, m¢g a hÀborÃ
elûtt, legyen a k´ltûnek tisztes keresû foglalkozÀsa; ne p¢nz¢rt kelljen ¢reznie, ¢rzelmet
¢s eszm¢letet csiholnia, ¢lm¢nyt ¢s gondolatot formÀba fognia.
EgyszÂval ´r´m olyan k´tetet k¢zbe venni,
melynek cÁmlapjÀn, mint Rakovszky ZsuzsÀ¢n (HANGOK ), az Àll, hogy VÀlogatott ¢s Ãj versek, s m¢gis csak szÀznegyven lapot tesz ki. Illetûleg m¢g annyit sem, mert sok a f¢lig ¡res
lap; az Àtmenû oldalon nem kezdûdik Ãj vers.
Ez a negyedik k´tete, bû mÀsf¢l ¢vtized¢nek term¢se. Eddigi k´tetei inkÀbb f¡zetek,
mint k´nyvek. M¢gis, vagy ¢ppen ez¢rt, ¢les
profil, hatÀrozott hangnem, vilÀgos eszmerend, Àt¡tû ¢lm¢nyvilÀg, ´sszet¢veszthetetlen
egyedis¢g, alig hibÀzÂ s egyre erûsebb nyelv¢s versbiztonsÀg k´ti le olvasÂjÀt, kivÀlt utolsÂ
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k´nyveiben. SzakÁtatlan azonossÀg ¢s folytonos alakulÀs van ezekben egy¡tt ¢s egyszerre
jelen. S egyre kevesebb benn¡k a kortÀrsak
gyüjtem¢nyeibe is illeszthetû, egyre tisztÀbban ¢s eg¢szen a sajÀtja minden.
Az utolsÂ, a HANGOK szinte hibÀtlan teljess¢ggel mutat f´l egy ki¢rlelt, k´vetkezetesen vitt ¢s vÀllalt magatartÀst s az ezt elemi
erûvel rÀnk sugÀrzÂ nyelv- ¢s versmüv¢szetet. Mint maga a k´tetcÁm, Ãgy pontosan
rÀtalÀlÂ remekl¢s a vers szÂhasznÀlata, mondatformÀlÀsa, szerkeszt¢smÂdja, szcenikÀja,
hanghordozÀsa, besz¢ddallama, utalÀsvilÀga
is. Az olvasÂ Ãgy ¢rzi, a napi besz¢d alapelemeibûl, a napi ¢let ûsr¢tegeibûl, a napi l¢t l¢nyegis¢g¢bûl van v¢ve mindez. Elesetts¢geinkre, t¢tovasÀgainkra, c¢ltalansÀgainkra, felelettelen k¢rd¢seinkre, ÀmÁtÂ menek¡l¢seinkre, bÀva nagyzÀsainkra, viszolygÂ belÀtÀsainkra ismer¡nk itteni versei alaptÁpusÀbÂl.
Jelmezes verseknek, Àlarcos vallomÀsoknak tünhetnek elsû pillanatra. S nem is eg¢szen t¢vesen. Mert van benn¡k ez is; egyik
alkotÂ-, egyik hatÂelem¡k ez. çm ¢ppen
´sszetetts¢g¡kben rejlik erej¡k nem utolsÂ
titka. Kem¢ny tÀrgyiassÀg egyes¡l benn¡k
tisztÀn nyilvÀnulÂ egyszerüs¢ggel, szenvelg¢s
n¢lk¡li szem¢lyess¢ggel. TÀrgyiassÀga oly minuciÂzusan pontos, hogy akÀr verses karakterrajzoknak, tÁpust ¢s egyedet egyarÀnt
megjelenÁtû verses karcolatoknak, sorssummÀzatoknak is mondhatnÀnk java darabjait.
AprÂl¢kos pontossÀga azonban nem k¡lsû
ÀbrÀzolÀsban nyilvÀnul meg, nem abban elsûsorban, hanem legt´bbsz´r a belsû besz¢des, a t´prengve, a szÀmvetve ´nszeml¢lû
monolÂg ama fajtÀjÀban, amely egyszerre
magÀnak ¢s mindenkinek szÂl. Panasz ¢s
vÀd, cÁmzetlen k¢rd¢s ¢s feleletelhÀrÁtÀs, lÀzadozÀs ¢s belet´rûd¢s m¢ltatlankodÂ ¢s rezignÀlt hanghordozÀssal, besz¢dmodorral,
fordulatkinccsel.
A tragikum ¡nnepi f´ns¢ge vagy ¢ppen
teatralitÀsa hiÀnyzik, nincs jelen itt. De hiÀnyzik, nincs jelen a hivalkodÂ naturalitÀs k´z´ns¢gess¢ge sem. Mindennapi k¢ts¢gbees¢seink ¢s magÀnyossÀgaink, f¢l´r´meink ¢s ellentmondÀsaink, fogadkozÀsaink ¢s k¢nyszerelnyugvÀsaink ´nironikus mosolyÃ melankÂliÀja ez, k´zel a Jean Paul-f¢le humor
keserny¢s, k¢nytelen vigaszÃ egyensÃlyÀhoz.
De, ism¢telj¡k, m¢gsem lÁrai karcolatok,

m¢gsem verses karakterrajzok ezek. Nem
az¢rt nem azok, mert m¢ly lÁrai r¢szv¢t hangja hatja ûket Àt. A r¢szv¢t legnagyobb m¢lys¢ge eset¢n is kÁv¡l marad a r¢szv¢tet ¢bresztûn ¢s ¢rdemlûn. Itt a t´bbes szÀm elsû szem¢ly¢nek hasznÀlata van hely¢n. Mauriac valamelyik reg¢ny¢ben a compassion helyett
vagy azzal egy¡tt a peine commune-t tartja,
ajÀnlja igazÀn hely¢nvalÂnak, egyesÁtûnek,
azonosÁtÂnak. E versalakok k´ltûje valÂban
nemcsak r¢szvevû szeml¢lûje, hanem k´z´s
elszenvedûje is kis ¢s nagy, nyÁlt ¢s rejtett
nyomorÃsÀgainknak ä jÂllehet, korÀbbi verseivel szemben, itt ritkÀn szÂl rÂluk a sajÀt
nev¢ben.
A nem tudom, a nem ¢rtem, a mi¢rt, a minek, a mi¢rt ¢n, a mi¢rt nem ¢n, a mi¢rt nekem, a mi¢rt nekem nem, a hogy vagyok oka,
a minek vagyok oka s egy¢b k¢rdezû gesztustÀrsaik vibrÀlnak ezekben az elsû pillanatra
n¢ha csak f´l¢nyes leÁrÀst, biztos megjelenÁt¢st kÁnÀlÂ versekben is. Az elszenved¢s k´z´ss¢ge, azonosulÀsa mellett azonban van egy
f´l¡ln¢zete is benn¡k mindennek. Ez menti
meg ûket a szentimentalitÀstÂl. Az emberi
sors reÀ esû r¢sz¢nek szomorÃan derüs, derüsen szomorÃ elfogadÀsa, elvisel¢se. Az abszolÃt individuÀlis az abszolÃt k´z´ssel tÀrsul,
azonosul itt. Bel¡l, a k´tet borÁtÂjÀn a szerzû cs´ndes, zÀrt mosolyÃ f¢nyk¢pe. Midûn
hallgatÂm volt az egyetemen, az arc mintha
nyugtalanabb, zaklatottabb, bizonytalanabb
lett volna. Mint ahogy elsû verseinek nem kis
r¢sze is ilyen m¢g.
JÂ k´ltûrûl szabad s tÀn kell is ¢rdesen is
szÂlni.
Ha most eg¢szen sajÀt nyelven, tisztÀzott
hangnemben ¢s modorban szÂl: alakulÀs
eredm¢nye ez. Titka, biztosÁt¢ka az elsûnek
alighanem az, hogy a müvelt besz¢dnyelvet
jÂ arÀnyban vegyÁti, emeli irodalmivÀ, s az
irodalmit megfelelûen formÀlja, alkotja versbesz¢dnyelvv¢. Amit Arany a maga t´k¢letes
ismeret¢vel lelk¢re k´t´tt a k´ltûnek: sajÀt
sokr¢tüen kimüvelt nyelv¢bûl kell a szÂlÀs
minden mÂdjÀt ¢s fajtÀjÀt kikevernie, azt lÀtjuk itt. S a modalitÀs hatÀrozottsÀgÀnak, egys¢ges voltÀnak kanti k´vetelm¢ny¢t. Meg a
modor divattÂl f¡ggetlenedû egyedis¢g¢t.
KorÀbban azonban nem minden vers¢rûl
mondhattuk volna el mindezt. T´bbfajta divatos elem sz¡remlett bel¢j¡k. P¢ldÀul natu-
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ralitÀsok mer¢sznek v¢lt kimondÀsa. Vagy tudÂs, egyenesen term¢szettudÂs szavak rÁttak
ki mesterk¢lten. Vagy divatos szociolÂgiai,
pszicholÂgiai, filozÂfiai szakszavak. Vagy ¢rdektelen, mindenkin¢l azonos erotiko- vagy
¢ppen szexintimitÀsok ¡tk´ztek ki itt-ott.
Mindezt a kamaszbÀtorsÀgot bizony mÀr eljÀtszottÀk jÂ n¢hÀnyszor. A sz¢lsûs¢ges avantgÀrd, a rosszul kezelt expresszionizmus p¢ldÀul. à°rt¢krobbanÀsÊ: m¢g ÃjsÀgcikkben sem
mern¢m leÁrni, annyira divatÁzü s annyira bizonytalan jelent¢sü: ¢rt¢kek robbanÀsszerü
sokasodÀsa vagy pusztulÀsa? S ilyenkor a
mondat is meg-megbotlik: àilyen fogadalmakat
prÂbÀlok meg betartaniÊ. Ugyan mire itt a bizonykodÂ meg igek´tû? S olykor publicisztikusba, sût zsurnalisztikusba csÃszik Àt a sz´veg, mint p¢ldÀul a LEJçTSZATLAN LEMEZ-ben
vagy a HçZASSçGT¹R°SEINK -ben.
N¢hÀny kritikusÀt olvasva fogalmi pontossÀgÀt, tÀrgyi szakszerüs¢g¢t, term¢szeti k´zels¢g¢t lÀtom dics¢rve. Csakhogy minden ÁrÀsfajtÀnak megvan a maga nyelve. A vers¢ mindig besz¢dnyelv, m¢gpedig mindig versbesz¢dnyelv, amely k¡l´nb´zik minden mÀs besz¢dnyelvtûl, noha parÂdiÀs, irÂniÀs vagy
egy¢b c¢lzattal vehet f´l publicisztikus, tudÂs,
tÀrsasÀgi ¢s egy¢b elemet ä bÀr az Ágy tarkÁtott
vers ritkÀn idûtÀllÂ. Hogy ma divat, ezt tudomÀsul nem venni? A divatos, mondja
Illy¢s, sohasem igaz. S ha van is benne igaz
ä tegy¡k hozzÀ Nietzsch¢vel ä, sohasem egy¢ni, sohasem elegÀns, sohasem elûkelû. S hol
legyen az ember magabecs¡lûen az, ha nem
a müv¢szetben?
Mindezt persze nem a HANGOK szerzûj¢nek mondjuk. ý mÀr tÃl van ezen. Egyn¢mely korÀbbi vers¢nek szÀmontartÀsÀt, mindenesetre, inkÀbb a j´vendû irodalomt´rt¢n¢szekre, mint vÀlogatott k´tete olvasÂjÀra
bÁzhatta volna. Mert verseivel, ha megtartja
mai magassÀgÀt, vagy m¢g emeli is azt, nekik
is foglalkozniok kell majd ä s nem is hÃszesztendûnk¢nt.
N¢meth G. B¢la

II
A HOLTAK BºSZKES°GE
Nem tartozom azok k´z¢, akik Ãgy gondoljÀk, hogy az irodalmat csak a müv¢szi eszk´z´k szemf¢nyvesztû kezel¢se teheti elevenn¢.
Abban a korban, mely bizonytalansÀgait egy
hamis szÀnd¢kkal hangoztatott v¢gÁt¢let szÂkincs¢vel szokta elmondani, nem Àrt, ha eml¢keztet¡nk n¢ha-n¢ha a biztos szÂemel¢s bizonyÁt¢kaira, nem kÁs¢rletek ´rv¢n v¢grehajtott cselekedeteire ¢s szem¢lyes rÁtusokban
kialakÁtott szokÀsrendj¢re.
ögy lehet: tÀvlataiban minden müv¢szi ÀtvÀltoztatÀs a hagyomÀny teljes ismeret¢bûl
merÁti eredetis¢g¢nek megalapozott ¢s f¡ggetlen m¢rt¢k¢t, s m¢g lÀtszÂlagos gÀtlÀsr¢tegeinek csomÂiban is egy m¢lyebbrûl irÀnyÁtott energia mük´dik. Az Ãjabb magyar irodalomban ä rangrejtve, de m¢gis a t´rzs erej¢vel ä mindig is jelen volt ez a l¢nyeg¢ben
nyugatos hagyomÀny, s voltak olyanok, akik
titokban tovÀbb szÀmlÀltÀk a Nyugat nemzed¢keit, jutva el Ágy akÀr a hatodikig vagy hetedikig. V¢lhetû volna, hogy a n¢pi irodalom
diabolikus rugÂzatÃ, fokozatosan hitel¢t veszÁtû ¢s ´sszef¡gg¢stelenn¢ vÀlÂ igyekezete
m´g´tt, lÀthatatlanul ¢s bensûleg s¢rtetlen¡l,
megûrzûdtek annak a polgÀri szeml¢letnek
szellemi ¢s ¢rzelmi kÀnonjai, amelybûl idûvel
¢rv¢nyes irodalmi ´sszef¡gg¢s keletkezhet.
Ennek a periferikus ¢rt¢krezg¢snek egyik
jelentûs eredm¢nye Rakovszky Zsuzsa vÀlogatott ¢s Ãj verseinek gyüjtem¢nye, a HANGOK . A k´tetet nem pusztÀn k¡lsû jelz¢seinek
minûs¢ge (a formai t´k¢ly, a gondosan versbe
Àgyazott adatok mederrendszere, a versmondat l¢p¢senk¢nti mük´dtet¢se, egyszÂval:
klasszikus vez¢rl¢se) teszi eml¢kezetess¢, hanem kivÀlt az a bensû kiterjedts¢g, mely a
müvek z´m¢t ¢ppen az im¢nt emlÁtett hagyomÀnybÀzishoz csatlakoztatja. Ez a programbel´v¢s mÀr ´nmagÀban jelentûs¢get k´lcs´n´z a k´tetnek. Nem talÀlunk itt nyegle zÂnÀkat, nem akadunk csupÀn az ´tlet kedv¢¢rt kicsinosÁtott r¢tegekre vagy akusztikus
gyermekbetegs¢gekre. Minden szÂ vezet ¢s
nem szigetel, minden figura gyarapÁtja a
kompozÁciÂ hasznos fel¡leteit, maradandÂvÀ
domborÁtja az egyedi impulzusokat, ¢s kiiktatja a kÁs¢rleti versben gyakori holtutasÁtÀso-
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kat. ögy is mondhatnÀm: eligazÁtÂ keresztmetszett¢ vÀltozik.
Van ugyan bizonyos rokokÂ izgÀgasÀg ¢s
cirmos arabeszkszerüs¢g Rakovszky jelformÀlÀsÀban, de a faragvÀnyok m´g´tt rendre valamilyen tragikus tapasztalateml¢ket fedez¡nk fel. SzelÁden sugalmazott h¢tk´znapi
apokalipszis¢t olykor feledteti egy-egy mosollyal, az ¢lm¢ny megragadÀsa azonban
mindig szÀraz csattanÀs vagy ¡t¢s vagy fegyverd´rren¢s kÁs¢ret¢ben t´rt¢nik, s a k´ltem¢ny harmonikus f¢kjei jobbadÀn rejtve maradnak.
Maga a kompozÁciÂs technika halvÀnyan
eml¢keztet a TÂth çrpÀd-i ragasztgatÀsi kultuszra: nem egyetlen lend¡letbûl f´lvitt mentÀlis ÀrnyalatokrÂl van szÂ, hanem ikerk¢pzetek l¢pcsûzetes, a k´ltem¢ny belsû k¢rge
ment¢n v¢grehajtott f´lsorakoztatÀsÀrÂl. A
sz´vegnek vannak a tekintet elûl elzÀrt vonatkozÀsi pontjai, s a r¢szek pontosan illeszkednek az erûf´l´sleget g´rgetû szavak szilÀrd
foglalatÀban.
Olyan a verstest, mint a tüpÀrna: sima s
alapjÀban Àttekinthetû fel¡let¢n fenyegetûen
sorakoznak a t´m´tt kijelent¢sek sürü tühegyei. De füz´m is hozzÀ t¡st¢nt: Rakovszky
technikÀja ä szemben TÂth çrpÀd¢val ä nem
dÁszÁtû jellegü, hanem gyorsÁtÂ, s¡rgetû:
TÂth verse Àllapotvers, Rakovszky¢ pedig folyamatvers. Hiszen a mi k´ltûnk egyik ÃjÁtÀsa
¢ppen abban Àll, hogy kitÀgÁtja a birtokos
szerkezet belsû ter¢t, ¢s a versmondat olyan
sÀvosan nyalÀbolt, szapora regisztereit teremti meg, amelyekre az utÂbbi idûben alig
akadt p¢lda (hacsak nem emlÁtj¡k Ferencz
Gyûzû aggÀlyosan szertef¢s¡lt sz´vegszerkezeteit). Rakovszky igencsak prÂbÀra teszi a
mondat teherbÁrÂ k¢pess¢g¢t, szinte k¢ttengelyüv¢ terpeszti a kijelent¢st, gyarapÁtja az
egy bolyba tartozÂ k¢pzetcsalÀdokat: mondatainak nincs ¡res utasÁtÀsuk, s noha nyomban
kivilÀglik a àszÀrnyas szerkezetÊ, szinte minden egyes mondatr¢sszel k¡l´n-k¡l´n pÀrbesz¢det lehet folytatni. Nem ugratja, hanem
rÀ¡lteti figyelm¡nket a sz´vegre; minden sorÀba ¢rdemes lefÃrni; ¢rdemes miniat¡rizÀlni ¢s legombolyÁtani a metrum orsÂjÀrÂl ezeket az egy¢bk¢nt tereb¢lyes figurÀkat. A birtokos szerkezet kitÀgÁtÀsa fûleg a jelzûk zsÃfolÀsÀval t´rt¢nik (¢s micsoda teliv¢r, zajtalanul engedelmeskedû, finoman pergû, k¡llû-

szerü jelzûk!). íme, egy p¢lda, a NýK
KñRTEREMBýL ´t´dik darabjÀbÂl:

EGY

à...Ennek a szemnek
mutatkozott mÀr lÀngban ¢s virÀgban
a vÀrossz¢li v¢zna liget. Felt¡nd´k´lt ¢s
kihunyt a t¢li ¢g sz¢tszÂrt t¡k´rszilÀnkban
ki¢gett hÀz tetûtlen szobÀiban, a t´lt¢s
tÂcsÀiban. A duzzadt felsûajak hibÀtlan
fogsor f´l¢ borult, vagy mint egy sor v¢kony ´lt¢s
szegt¢k a rÀncok. Vagy mintha magas
fü k´zt nagy nehezen elfordulna a vas
kertkapu ¢s a r¢sen lopnÀk maguk elû,
s vÀgnÀnak a sz¡rk¢s, ¡res fasornak,
hullÀmzÂ f´ld alÂl, mit lassan befolyt a kû,
d¡l´ngû grÀnit- ¢s mÀrvÀnyfogak a sorvadt
agyag-Ányben, a v¢set vakon, a levegû
lassÁtott tüzv¢sz¢ben r¢g kiolvadt
a lassan elmosÂdÂ csalÀdn¢v aranya.Ê
LÀthatÂ: mint a magma, Ãgy fortyognak a
hasonlatok lÀvÀi a szorosan zÀrt forma krÀter¢ben; de egyszersmind olyan ¢rz¢s¡nk tÀmad: ez a k´ltû nem kitalÀl, hanem talÀl, s
m¢g teremtû szesz¢lye sodrÀban is k¢pes kiegyensÃlyozott k¢pi ´sszef¡gg¢st f´lrajzolni.
Ebben a r¢szletben ä szÂanyagÀnak takar¢kos
elemz¢se r¢v¢n ä r´gt´n meg is mutathatjuk
Rakovszky lÁrÀjÀnak egy-egy fontos vonÀsÀt.
A szem: ez a k´ltû szem-ember, a lÀtÀs,
m¢gpedig a k´zellÀtÀs mestere: lÀtÀsa, Ãgy
r¢mlik, inkÀbb kifel¢ irÀnyul, s a vilÀg aprÂ,
aligha lÀtvÀnyos k´zlendûit talÀn nem is
Âhajtja tÃl feltünûen ÀtcsoportosÁtani a belsû
oldalra; vagy talÀn a szubjektivizmus bakt¢riumaitÂl valÂ retteg¢se folytÀn Âvakodik
hangsÃlyozni egyen¢rt¢kü belsû tapasztalatait; de az is lehet, hogy ÂvatossÀga valamilyen ¢letbeli hitsz¡ks¢glet parancsa vagy
egyszerüen f¢ltve ûrz´tt magÀn-energiatartal¢k. Mindenesetre ott, ahol a k´ltem¢ny meg¢rkezik sajÀt csÃcspontjÀhoz, ahol a szem¢lyes ¢lettapasztalat korlÀtozÀsai ¢s fesz¡lts¢gei ÀltalÀnos argumentum megfogalmazÀsÀt
k´veteln¢k a k¡lsû t¡kr´z¢s eredm¢nyek¢nt,
ott t´bbnyire tartÂzkodÂan axiomatikus ¢s tapintatosan szükszavÃ.
SzÀmtalan remek (jobbÀra hasonlattal is
hitelesÁtett) r¢szletet lehetne itt id¢zni: ezek
a tojÀshÁmzûi t¡relemmel kidolgozott figurÀk
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k¡l´n tollÀszkodnak a hely¡kre, kitÀgÁtjÀk tulajdon k´rnyezet¡ket. LÀm, Ágy Árja le p¢ldÀul a konyhai csapfejen g´mb´ly´dû vÁzcseppet:
à...Ahogy a nap
el¢rte, a kehes konyhai csap
f¢nylett, mint egy madÀrfejü kisisten,
a csûr¢n kit¡remlû, kicsi k´rt¢t,
a cs´ppet lassan ¢rlelte a sÃlya,
a gy´nge vÁzszÀr nyÃlott v¢konyulva...Ê
Vagy, Áme, a tÂcsÀk t¡kr¢bûl visszaintû esti
f¢ny, vakÁtÂ erejü plaszticitÀssal:
àOtt lÀttam meg a sÀrban
ä ott vonult a cipûm orra elûtt, lenn
rec¢s ker¢knyomok k´zt, a redûkben
f´lgyürt agyagba ¢kelt pocsolyÀkban ä
az Ânos, sz¡rke ¢gre
nagy foltokban ki¡tk´zû, v´r´s f¢nyt...Ê
Visszat¢rek fÂkusznak tekintett id¢zetemhez.
Rakovszky szeml¢let¢nek mÀsik fontos jegye, hogy tapasztalatait a szÂ szoros ¢rtelm¢ben f´lszikrÀztatja: l¢pten-nyomon f´l-f´lbukkannak k´ltem¢nyeiben a tüz, a lÀng, a
gyulladÀs, ¢g¢s k¢pzetei (jelzûk, hasonlatok,
utalÀsok, rokonÁtÀsok formÀjÀban), illetve a
megvilÀgÁtÀs, f¢ny, lÀmpa, s´t¢ts¢g ´r´kk¢
vÀndorlÂ, Àrgy¢lus epitetonjai (a s´t¢t a legtev¢kenyebb jelzû). A f¢nynek ¢s szÁneknek ez
a pazar boszorkÀnytÀnca olyan melegÀramot
k´lcs´n´z ennek a versvilÀgnak, mely m¢g a
tragikus eredetü eml¢keket is egy bizonyos
emberk´zeli ¡dvlehetûs¢g ÃtjÀra tereli. A
sz´veg ennek a àbelÀmpÀzottsÀgnakÊ k´vetkezt¢ben egy tereb¢lyes komplexitÀs ¢rzet¢t
sugallja, ¢s gazdag ¢rtelmez¢si mezûket nyit
meg: hol hallgatÂznak a szÁnek, hol hüv´sen
visszahÀtrÀlnak; hol t´m´tten vattÀzott a
vers, hol leveses vagy t¢sztaszerü; hol jÂ lelkiismeretüen nyugodt, hol viharosan hÀborgÂ; hol nyomasztÂan terhes, hol felhûtlen¡l
derüs; hol viaszosan sÁkos, hol meg gyapjasan
meleg... de mindenk¢ppen ¢les Àrnyalatba
veti a versben lakozÂ anonim szem¢ly m¢lyen
r¢tegzett ¢rzelmi ÀsvÀnyvilÀgÀt, ¢s szinte be¢geti az eml¢kezetbe a versekben titkosÁtott
evidenciÀkat. A f¢nynek ¢s s´t¢ts¢gnek ez az

ÀllandÂ jelenl¢te egy tartÂsan mük´dû müv¢szi metamorfÂzis bonyodalmaira utal: jelzi,
hogy a vilÀg elemi k´zl¢seiben is egy sokr¢tü,
csak pillanatfelv¢telekben megragadhatÂ ´szszetetts¢g rejlik, s minden egyszerre kezdûdhet ¢s v¢gzûdhet, sût n¢ha ¢ppen a kezdetben v¢gzûdik, ¢s a v¢g¢n kezdûdik el. Amint
az id¢zett sorban is (à...mutatkozott mÀr lÀngban
¢s virÀgban...Ê): csak a dinamikus vedl¢si folyamatot ¢rz¢kelj¡k, s a term¢szet maszkok
m´g´tt alakulÂ k´zvetlen erûjÀt¢kÀt; s nem
valamilyen kisajÀtÁthatÂ, tühegyre szÃrhatÂ,
àbirtokba vehetûÊ ¡zenetet; a àlÀngbanÊ
ugyanis egyszerre jelent megsemmis¡l¢st ¢s
tavaszi virÀgzÀst. S noha a k¢sûbb ellent¢tekben sz´ktetett gondolat (àfelt¡nd´k´lt ¢s kihunytÊ) visszahÀtrÀl egy fojtogatÂ negativitÀs
sÀncai m´g¢, ez a àlÀngbanÊ szÂcska gyÂgyÁtÂ
erûvel illeszkedik a sz´vegbe: az eg¢sz futamot istÀpolÂ ´sszhatÀssal ruhÀzza fel.
Itt kÁnÀlkozik alkalom, hogy megemlÁtsek
valami ¢rdekeset: a tüznek (¢s szÀrmaz¢kainak), valamint a szÁneknek gyakori emleget¢se ä az ¢szrevehetûs¢g perem¢n ä eleve bizonyos galvanikus ¢l¢nks¢g s ´ntudatlanul
hordozott harmÂnia l¢gk´r¢t emeli a sz´veg
k´r¢, s az ¢rzelmek tagadÀsra hajlamos, magÀnyt termelû rendje v¢g¡l is, ´nk¢ntelen¡l,
mindig egy l¢tet igenlû, ¢rett vÀlaszt rejteget.
Ami itt mikroszkÂp alatt megbizonyosodik,
az ¢rv¢nyes Rakovszky eg¢sz müv¢szet¢re
(sût, mondhatnÀm, magÀra a müv¢szetre is):
a müv¢szi tev¢kenys¢g ä alkotÂnak ¢s olvasÂnak egyarÀnt ä bizonyos bensû erût¢r kialakÁtÀsÀra irÀnyul, s talÀn ¢ppen az¢rt n¢lk¡l´zhetetlen, mert t´k¢letes formÀjÃ eredm¢nyei garanciÀt kÁnÀlnak egy szilÀrd emberi
beÀllÁtottsÀg el¢r¢s¢re. Pontosan a mi korunkban, melyben a legt´bben hierarchikus
becsvÀgyak uszÀlyÀban sodrÂdnak a müv¢szi
(vagy lÀtszÂlag müv¢szi) tev¢kenys¢ghez,
nem lehet el¢g nyomat¢kosan hangsÃlyozni
a müv¢szi ¢rt¢knek ezt a v¢gsû ûsalapjÀt,
mely oly rejtett ¢s titokzatos, hogy mÀr a legszer¢nyebb ¢rte tett szolgÀlat azonosÁthatÂ
legmaradandÂbb ¢s leg¢rdemlegesebb formÀjÀval (nevezetesen a valÂdi produkciÂval).
Rakovszky k´nyve ä ´sszes kac¢ran emlegetett pÀriakomplexusa ellen¢re ä minden
sorÀban ezzel az abszolÃt tisztasÀgÃ emberi
hÀtt¢rtÀrral tart kapcsolatot, s fotografikus
jelz¢sei m´g´tt folyton ¢rz¢kelj¡k ennek az

Figyelû ã 553

aktÁv igazsÀgforrÀsnak a mük´d¢s¢t. PontossÀgÀnak m¢rc¢i ugyan a kicsiny dolgok (hadd
utaljak itt Voltaire talÀlÂ megjegyz¢s¢re: a jÂ
vers sz¢p r¢szletek ´sszess¢ge), de magasra
f¡ggesztett, kolosszÀlis f¢nyt´r¢s¢ben. K´nyve: ÀllÂcsillag. Vagy Mallarm¢ f´lt¢tlen kifejez¢s¢vel: àun livre architectural et pr¢m¢dit¢Ê.
Teszek egy kis kit¢rût.
Paul Val¢ry Árja valahol, Edgar Degas-ra eml¢kezve: Lappangott benne egy ÁrÂ, s a müv¢szetrûl ejtett szellemes megjegyz¢seit k¡l´n
k´tetbe lehetne gyüjteni. De l¢tezett egy k´ltû Degas is, s minthogy szenved¢lyesen ¢rdeklûd´tt a k´lt¢szet mesters¢gbeli titkai
irÀnt, maga is megprÂbÀlkozott a versÁrÀssal.
K´zvetlen¡l kÁvÀncsi volt mindenre, ami a
müv¢szetben k¢zmüvess¢gi k¢rd¢s vagy,
ahogy ma mondanÀnk, technika. TehÀt verseket is a mesters¢g irÀnti ÀhÁtattal farigcsÀlt,
noha nem volt igazi k´ltûi v¢nÀja. °s mellesleg ÂriÀsi fÀradsÀggal farigcsÀlt ä mint ahogy
illik is, hiszen aki fÀradsÀg n¢lk¡l k¢szÁti a
verset, az nem verset k¢szÁt. Ha megtorpant
a munkÀban, ha cserbenhagyta a mÃzsa,
vagy û hagyta cserben a mÃzsÀt, akkor tanÀcs¢rt folyamodott barÀtaihoz. így szÂlt:
ä Egy ÀllÂ napig bÁbelûdtem ezzel az Àtkozott szonettel. Eg¢sz napomat elfecs¢reltem
rÀ, letettem az ecsetet a versÁrÀs kedv¢¢rt, s
m¢gsem tudom el¢rni, amit szeretn¢k. MÀr
zÃg a fejem.
Mallarm¢ jelenl¢t¢ben egyszer Ágy fakadt ki:
ä °rthetetlen, mi¢rt nem siker¡l ´sszeeszkÀbÀlnom ezt a kis verset. Pedig v¢gt¢re is tele vagyok gondolattal.
Mallarm¢ csak ennyit mondott:
ä DrÀga Degas, verset nem gondolatokbÂl, hanem szavakbÂl csinÀl az ember.
Most pedig vegy¡k szem¡gyre ism¢t elsû id¢zet¡nket.
K¢t dolgot kÁvÀnok megemlÁteni.
Az egyik: Rakovszky ä k´lt¢szete mÃlttal
Àtitatott vÀltÂjÀt¢kÀnak nyelvi t¡krek¢nt ä
szerf´l´tt szÁvesen hasznÀlja jelzûk¢nt a befejezett mell¢kn¢vi igenevet. Ez fokozza müv¢szet¢nek t´mbszerüen torlÂdÂ sürüs¢g¢t, s
mintegy a t hangok vattÀjÀba g´ngy´li e k´lt¢szet lÀgyan ´mlû anyagait. A lezÀrt, de foly-

ton kÁs¢rtû esem¢nyeket, cselekedeteket, eml¢keket meghosszabbÁtani a jelenbe, ÀttelepÁteni a f¢lmÃlt tetszhalÀlbÂl az ´ntudat eleven ÀramÀba: erre talÀn nem is kÁnÀlkozn¢k
helyesebb megoldÀs. çtb´ng¢szek, talÀlomra,
hÀrom k´ltem¢nyt: DECEMBER, ALKONYAT,
NýK EGY KñRTEREMBýL 5. íme, ez marad
f´nn a hÀlÂmban: àkiszÀradt, fenyûgallyak k´z¢
füz´tten, alacsony lÀngra csavartan, sz¢lbe vetetten, f´lgyürt, ¢kelt, lefosztott, sz¢tzilÀlt, d´bbent,
nyugodt, dermedt, gÀtjavesztett, sÃlyosra Àzott, behorpadt, kit´lt´tt, ellazult, elg´rb¡lt, sz¢tszÂrt, ki¢gett, sorvadt, lassÁtott, elfeket¡lt, kipergettÊ (az
ezekkel rokon, szintÃgy t hangokkal dÃsÁtott
jelzûket, igevÀltozatokat, fûneveket figyelmen kÁv¡l hagytam). A cselekv¢sekbûl kipattanÂ, de elnyesett, t´r´tt t¡skek¢nt merednek f´l a versekbûl ezek a szavak, terhek eml¢keit hordozva, kÁnos provizÂriumk¢nt. °s
ugyanakkor vakÁtÂ ¢less¢ggel sugalmazzÀk
minden szellemi-testi-lelki tapasztalat egyidejüs¢g¢t, mÃlt-jelen-j´vû egy bordÀban szûtt,
csak szem¢lyes ¢let¡nkben szervess¢ ¢rlelûdû
bonyolultsÀgÀt.
A mÀsik: Rakovszky elûszeretettel alkalmazza a jelzûi funkciÂba billentett fûnevet.
K´lt¢szet¢nek ez a gyakran szembe´tlû tulajdonsÀga, Ãgy gondolom, szint¢n kedvez a
mondatnyomat¢kosÁtÀsnak, egyfajta anyaggal telÁtetts¢g benyomÀsÀt kelti; olyan ez,
mintha a k´ltû pÂtlÂlagosan velût t´ltene a
sz´vegbe. Ezt a nyelvi figurÀt persze ismerj¡k
mÀr a hagyomÀnybÂl (magyar n¢pballada,
SZEG°NY çRVA LEçNY : àAhol felnûtt vala egy ¢des
almafa / SÀrig gyopÀr virÀg alatta nûtt valaÊ; ZrÁnyi: àNem felele t´bbet archangyal Istennek, / Hanem sugÀr szÀrnyait ereszte ¢gnekÊ; JÂzsef Attila:
àSzabad ¢sszel nem adom ocsmÀny / mÂdon a szolga ostobÀtÊ), de ilyen fokozott m¢rt¢kben valÂ
hasznÀlata, semmi k¢ts¢g, talÀlmÀnyszÀmba
megy. Ennek k´vetkezt¢ben a Rakovszkyvers mineralogikusan masszÁvvÀ, alapkûszerüv¢, mÀr-mÀr hegemonikusan ûsiv¢ vÀlik: a
szavak gy´kerei mintha egy szem¢lytelen,
senkihez nem szÂlÂ vissza-utasÁtÀs altalajÀba
vÀjÂdnÀnak; minden emberi Àllapot az Át¢let
vagy a rem¢nyked¢s szf¢rÀjÀba ¢r, ¢s egy eleve eld´nt´tt ¡dvrend m¢rt¢keit k´zvetÁti. Ez
a semmi mÀs, mint tÀrgyiassÀg igyekezet, fûleg a k´tet leg¢rettebb, HANGOK cÁmü ciklusÀban, mintegy eltÀvolodik a k´zvetlen kife-
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jez¢s v¢letleneitûl, lassÃvÀ fokozza a tekintet
mozgÀsÀt, s a korai, ¢rzelmileg modellÀlt
verskeretet egy gazdag, de m¢gis fegyelmezetten cizellÀlt stÁlus medr¢v¢ v¢si.
A fûn¢vi jelzû uralomra t´r¢s¢t a k´vetkezû p¢ldÀkkal szeml¢ltethetj¡k: àszÀrazvillÀm
gy´ny´r, nem v¢letlen parÀzs hamu idûben, vattacukor hûs¢g, lÀtok kÀtrÀnylap hÀztetûn tengni r¢sek
k´zt nûtt ecetfÀt, az alkohol hullÀm falat k´z¢m s
k´z¢m simÁt, a kû jelen, z´ld hÀlyog tÂcsa, legm¢lyem vakszesz¢ly energiÀja, az arc szirom bûre, az
¢g v¢ralÀfutÀs-szÁne, a k¢t szem´ld´k lehellet ÁveÊ
stb.
Nos, a fûn¢vi jelzû olykor molochszerüv¢
dagad, s sz¢lesen redûz´tt rÀncaival majdnem sz¢tfeszÁti a jelzûs szerkezetet. Erre ism¢t elsû id¢zet¡nk szolgÀltat p¢ldÀt.
à...Felt¡nd´k´lt
¢s kihunyt a t¢li ¢g sz¢tszÂrt t¡k´rszilÀnkban
ki¢gett hÀz tetûtlen szobÀiban, a t´lt¢s
tÂcsÀiban...Ê
S´t¢ts¢gbûl szûtt ragyogÀs: Ágy nevezn¢m
ezeket a ravaszul hurkolt mondatk´tegeket.
Megint a tüz dinamikus k¢pzetei, keveredve
a vÁz, a t¢l, a nyirkossÀg hüv´s elemeivel: eredeti Rakovszky-toposz.
T¢rj¡nk fontosabbra.
A Rakovszky-k´lt¢szet tapasztalati g´rb¢j¢nek t´v¢ben egy kisvÀrosi, aprÂ m¢ltatlansÀgokban mutatkozÂ, szük´s szabÀlyok szerint ¢rz¢keny f¢lvalÂsÀggÀ n´vekedû vilÀg
eml¢kei lebegnek; m¢g befejezetlen, gyanÃtlan vÀrakozÀsban elt´lt´tt rem¢nyked¢s.
K´nnyüszerrel f´lismerhetû a versek m´g´tt
ez a vissza-visszat¢rû miniatür eml¢klÀncolat:
àa poros f¢nyk¢v¢kkel Àthatott s´t¢t templomÊ, àaz
uszoda forrÂ k´veÊ, àcsalÀdi ¢tkez¢sek, tÃlfüt´tt
unalom vagy pletykÀk szÁntere: polgÀri szalonÊ, àa
kisvÀrosi korcsolyapÀlya villanyf¢nyes jegeÊ, àa hatvanas ¢vek slÀgereiÊ... Igen, eml¢ksz¡nk m¢g
a hatvanas ¢veknek kev¢ss¢ eksztatikus, alacsony jelszintre szorÁtott, arccal alig rendelkezû, langyosan mük´dtetett ¢letviszonyaira,
eml¢ksz¡nk arra az imaginÀrius gyermekkori kontinensre, mely k¢sûbb is csupÀn egy
tÀrgyatlan vÀrakozÀs Ág¢reteihez csatlakozhatott, ¢s nem tette lehetûv¢ egy szervesen integrÀlt magÀn¢let megszervez¢s¢t. Senkinek
nem lehetett alkalmas precÁziÂja a vÀgyakozÀshoz: a vÀgyakozÀs c¢lba l´v¢s. Valahogy

Ãgy ¢rezte magÀt az ember, mint egy k´ly´kkutya, amelyikrûl m¢g azt sem d´nt´tt¢k el,
mi legyen a neve. Az ember, mint valami h´rcs´g, kidugta az orrÀt a f´ldbûl, s iszkolt is
vissza t¡st¢nt egy d¡h´s, ´nem¢sztû, bensûleg megsz¢gyenÁtett ¢letforma lid¢rces fellegvÀrÀba. Rettegett kil¢pni; f¢lt attÂl, hogy bÀrmif¢le ¢rintkez¢s egy titkon elutasÁtott valÂsÀg ¡zenet¢vel: csak kevesbed¢s, zÃzÂdÀs, sût
veres¢g lehet.
TehÀt Ãgy gondolom, nem v¢letlen, hogy
ez a k´ltû, k¢sûbb, ¢ppen a testi megalÀztatÀs
drÀmai monolÂgjaiban leli meg paradigmatikus figurÀit; hiszen az a gondolat, hogy a fÀjdalom megfosztja az egy¢nt sajÀt vilÀgÀtÂl,
mÀr a k´tet elsû darabjaiban is megmutatkozik. Voltaire mondja egyik ´regkori level¢ben: àLe bonheur n'est qu'un r¨ve, et la douleur
est r¢elleÊ (àA boldogsÀg csak Àlom; valÂsÀgos csupÀn a fÀjdalomÊ). Ez a gondolat megerûsÁti azt
a gyanÃt, hogy a valÂsÀgos emberi tapasztalat
a veres¢gek szf¢rÀjÀban gy´kerezik; Ãgy is
mondhatnÀm: ott, ahol a rettenetes ¢s a
nagyszerü azonos formÀban jelenik meg.
Ha tehÀt RakovszkynÀl a k´ltûi tapasztalat
nyers forrÀsait keress¡k, nem t´rt¢nelmi kategÂriÀkban kell gondolkodnunk, hanem inkÀbb egzisztenciÀlis kategÂriÀkban: a nagy
k´lt¢szetben ugyanis minden k´z´s tapasztalat m¢lyen egy¢ni belÀtÀssÀ szürûdik, azaz:
csak ebben az ¢rtelemben van jelentûs¢ge; a
nagy k´lt¢szet csak a hÀta m´g´tt tapasztalja
a t´rt¢nelmet. LÀtni kell ugyan a konkr¢t t´rt¢nelmi adottsÀgok foglalatÀt, de csak Ãgy,
mint vak hÀtteret: a t´rt¢nelem csak a k´ltûi
ÀtvÀltÀsban nyer egzisztenciÀlis ¢rt¢ket, ott
vÀlik f´ldolgozott, nyitott t´megg¢.
Sietek hozzÀtenni: ez a hamis terminusokban ¡zenû kor RakovszkynÀl kezdettûl fogva
(a HANGOK -ciklusban is!) megûrzi Àrtatlan,
f¡ggûleges szakralitÀsÀt, valahogy tÃlterjed
´nmagÀn, ¢s szÀmtalan ponton ¢rintkezik a
rem¢nnyel. Mert ez a k´ltû ä pillantson bÀr
feneketlen kÃtba ä k¢pes f´lfedezni a magas
csillagk¢peket. Kiragadok k¢t aprÂ p¢ldÀt; az
egyiket a k´tet elej¢rûl, a mÀsikat a NýK EGY
KñRTEREMBýL cÁmü sorozatbÂl:
àA k¢peslap-tÀjbÂl kivakÁt a feh¢r:
hirdeti ¢gû dogmÀit a d¢l
katedrÀjÀrÂl a nap.
...
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Mint a szesz, ¢get a d¢l: a k¢z, ha tÀn
a forrÂ l¢ben a l¢nyeg utÀn
horgÀszna, sziszegve elolvad.Ê
(SZOZOPOL)
à...¢s a k¢k szem
szemembe nyÁlik, mintha r¢g halott,
´r´ktûl ismerûs szemekbe n¢ztem
volna, Ãgy ¢rzem, ¢s mintha hol itt, hol ott
lenn¢k ¢n is, kÁv¡l magamon, mÁg eg¢szen
kicsÃszom, le, odÀig, hol az idûk alatt
valami f¢ny, amikor m¢g se nap, se csillagok,
hullÀmzÂ sz¢d¡letben dobog: vagyok, vagyok...Ê
(NýK EGY KñRTEREMBýL 5)
LÀtjuk, micsoda eleven, rejtett bizonyossÀggal sugalmazza a sz´veg a àrem¢ny elv¢tÊ, s
hogyan kapaszkodik ä szinte ´ntudatlanul ä
egy individualitÀson tÃli evidencia magasÀba:
az elsû r¢szletben a d¢l ragyogÀsÀnak emleget¢se r¢v¢n, a mÀsodikban pedig àaz idûk
alatti f¢nyÊ f´lid¢z¢s¢vel (Ãjra meg Ãjra: a
f¢nymisztika ¢kes bizonyÁt¢kai).
Folytassuk a nyers szÂkatalÂgust: àHivatal,
ÀllÂlÀmpa, fûvÀros, lebegû lehetûs¢gek, hÀzassÀgt´r¢sek, szemk´zti hÀzsor, k´nyvgerincek, fagyott status quo, s´t¢t udvar, b¢csidombi padkaÊ; majd:
àÀrulÂ Àramk´r, egymÀs eleven eml¢kezete, az egyre
szennyezettebb szÂk¢szletek, a mÀr r¢g csak ´nmaga
test, az elvet¢lt szÁn¢sznû, a sz¢ps¢g gyors fogyÀsa,
´regasszony, kihullott fog, levett mell, tÃlvilÀg, p¡ffedt bokÀk ¢s f¢mfogak, t´ppedt ´regasszony, Isten,
egymÀst ´lû k¢t ember, kerge tyÃk, zsarnok sz´rny,
trÂnfosztott kirÀlynû, csÃf fodrÀszlÀny, szomorÃ feles¢g, ´zvegy, sarat ¢s hajat ´kled a lefolyÂ, nûk egy
kÂrterembûlÊ: Áme, kis puzzle-jÀt¢kunkkal mÀr
f´l is rajzoltuk a lÁrai halandÂ vilÀgi kontÃrjait.
Szemmel lÀthatÂ, hogy ez a lÁrai alany a
vÀrakozÀs, k¢sûbbi vilÀgi ismerked¢s, a szerelmi csalÂdÀs ¢s lassÃ lemeztelened¢s idûszakain Àt eljut arra az egzisztenciÀlis m¢lypontra (àaz ¢v legm¢lyebb pontjaÊ kifejez¢s mÀr
a k´tet elsû vers¢ben!), mely valamilyen ä
igazi folytonossÀgÀval nem ´sszef¡ggû ä bün
nyomasztÂ ¢s k¢t¢rtelmü fenyeget¢seivel
szembesÁti. A lÁrai tudatossÀgi folyamatban
egyre t´m¢nyebben jelennek meg a testi hanyatlÀs, lelki tanÀcstalansÀg, sût szem¢lytelen
indokolÀsÃ megalÀzottsÀg egyetemesen ijesztû, r¢szv¢tlen kÁs¢rtetei. A lÁrai monolÂg epikus elemekkel telÁtûdik, a k´ltem¢ny mÀs ne-

v¢ben kezd besz¢lni, tÀrgyszerü distanciÀk
ed¢ny¢v¢ vÀltozik, ¢s lassan kitermeli magÀbÂl ä nem sz¡ks¢gszerüen, de egyenes Àgi leszÀrmazÀs logikÀjÀval ä azokat a funkcionÀlis
szivacsfigurÀkat, melyek k¢pesek f´lszÁvni a
lÁrai alany ¢letgyakorlatÀnak ´sszes tapasztalatÀt.
A HANGOK -ciklus besz¢dhelyzet¢t megalapozza ¢s elûk¢szÁti a Rakovszky-lÁra ´sszes
fontos elûzetes esem¢nye: a hûsiess¢gre sz¡letett, de t´bbsz´r m¢ltatlan helyzetekbe sodrÂdÂ lÁrai szubjektum, a sorsszerüs¢g vak t´rv¢nyeivel dacolÂ, nyugtalan, àmeddû papnûiÊ messianizmussal megvert habitus, a t¢tlen d¡h´t ¢les vÀdra cser¢lû emberi alkat, s
az ´rd´gi mindens¢g ¢s isteni semmi megfoganÀsÀra egyarÀnt k¢pes nûi elrendelts¢g (olvassuk csak el figyelmesen a D°L cÁmü liliputi
remeket!).
Mondanom sem kell, a drÀmai monolÂg
itt nem valami mesters¢gesen f´lcicomÀzott
jelmezbazÀr vagy kiÂkumlÀlt epikus zÀrad¢k;
egy komoly k´ltû müv¢szi fogÀsa az: marad¢ktalanul lÁrai tapasztalatk´zvetÁt¢s. A monolÂgok szÂcs´vei: csÃf fodrÀszlÀny, ´regasszony, ´zvegy, kÂrteremben fekvû nûk...:
tulajdon test¡kre feszÁtett emberek, akik szem¢lyes, csalÀdi, t´rt¢nelmi mÃltjukban keresik az ¡dv ¢s az elkÀrhozÀs ritka urÀnszemcs¢it (jutnak eszembe, sorsukra gondolvÀn,
Macbeth szavai: ha àmegm¢rte azt a k´ztes idûÊ;
àThe Interim having weigh'd itÊ).
A k´ltem¢nyek ¢rzugaiban v¢rr´g´k, szük¡let, tÀgÁtÀs, meszesed¢s, aprÂ robbanÀsok,
k´ny´rg¢sek, hibÀztatÀsok, szidalmak, megcsÃfolÀsok; ´r´k riadÂ. S amint lassan kikerekedik a meggy´t´rt figurÀk karakterf¡z¢re, fokozott erûvel ¢rezz¡k: az egyes ember
hieroglifikus ¡zenete ugyanolyan fontos,
mint a milliÂs t´megek plakatÁv, egyenlÁtûi
sz¢lesre rajzolt ig¢nykatalÂgusai. Az egyedi
sorsok f´ld alatti, katakombaszerü m¢lyvilÀgÀbÂl f´ltolulÂ hangok mindig egy eg¢sz ¢let
summÀzatÀt kÁnÀljÀk, nem a kiindulÂpontok
vagy dominÀns ¢letcsomÂk f´lmutatÀsÀval,
hanem az eredm¢ny kÁm¢letlen taglalÀsa r¢v¢n: s´t¢t aknÀk m¢ly¢n vagyunk. Keresni ¢s
talÀlni ´nmagunkban egy tisztÀbb pontot,
mint bÀrmely vilÀgi pont: csak a gy´kereken
dolgozva, melyeket senki se lÀt, ¢s csak egy
szem¢lyes e vilÀgi epifÀnia ¢rdek¢ben, mely
egyszer osztÀlyr¢sz¢v¢ vÀlhat mindenkinek.
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à...
vÁzm¢lyi f¢nyt´r¢sben egymÀsba bomlanak,
¢s mintha vÁz alÂl j´nn¢nek egyre feljebb,
mignem a felszÁnen mind ´sszeolvad
egyetlen arcba, ¢s ahogy f´l¢ hajolva
eln¢zem, ¢s a k¢k szem
szemembe nyÁlik, mintha r¢g halott,
´r´ktûl ismerûs szemekbe n¢ztem
volna, Ãgy ¢rzem, ¢s mintha hol itt, hol ott
lenn¢k ¢n is, kÁv¡l magamon, mÁg eg¢szen
kicsÃszom, le, odÀig, hol az idûk alatt
valami f¢ny, mikor m¢g se nap, se csillagok,
hullÀmzÂ sz¢d¡letben dobog: vagyok, vagyok...Ê
Ez a k´lt¢szet, mely viszolyogva fordul el
minden transzcendencia miazmÀitÂl, s oly
szÁvesen emlegeti a àm´g´ttesÊ helyett a
àk´ztesÊ dolgok fels¢gter¡leteit, itt, a k´tet
csÃcspontjÀn m¢giscsak kipillant a pusztÀn
emberi erûfeszÁt¢sek esetleges zürzavarÀbÂl.
Mintha halÀlmotÁvumainak korÀbban elk´telezetts¢g n¢lk¡l hasznÀlt gyakorlÂter¢rûl hirtelen olyan halÀltapasztalat frontvonalÀba ker¡lne, mely nem türi a r¢szv¢tlen irÂniÀt s az
emberi jÀt¢kok pontatlansÀgait.
Nem csupÀn a mÃlt t¢r vissza itt, hanem
a holtak, a b¡szke holtak foglalnak helyet egy
sokat tapasztalt tudat kellûs k´zep¢ben, s mik´zben a k´ltû ä szenved¢sre eml¢kezve ä
mintegy müv¢szileg megism¢tli a szenved¢st,
egyszersmind ki is eg¢szÁti a lÀtvÀnyt a kÁs¢rteties mentÀlis t¢r chtonikus elemeivel. A vers
most b¢k¡l¢keny; nem birtoklÀsra, hanem l¢tez¢sre t´rekvû. Nem terheli meg sajÀt k´rnyezet¢t valamely teljesÁtetlen ¢let sÃlyaival.
A teljess¢g, nem a neh¢zs¢g tartÀlya t´bb¢.
K¢z n¢lk¡l Árott vers. A korlÀtlan ´nbirtoklÀsra vÀgyakozÂ lÁrikus figura ä ¢ppen a neml¢tben ä megtalÀlja a t´bbieket, s perem fel¢
futÀsa mintegy zuhanÀssÀ vÀltozik. VilÀgon
tÃl terjeszti a vilÀgot.
Rakovszky k´lt¢szete visszaszerzi azokat a
megrokkant architektÃrÀkat, melyek emberi
l¢t¡nk valÂdi alapjÀt jelentik. Hiszen tudja:
az igazsÀg legÀdÀzabb ellens¢ge nem a t¢ved¢s, hanem az ¢rtelmetlens¢g.
BÀthori Csaba

A SEMLEGESS°G GESZTUSAI
SomlyÂ Gy´rgy: Sz¢lrÂzsa
¹sszegyüjt´tt versfordÁtÀsok I. Klasszikusok
Tevan, B¢k¢scsaba, 1993. 352 oldal, 395 Ft
MüfordÁtÀsok olvasÂinak van egy k´z´s, ritkÀn szÂvÀ tett tapasztalata: a mÀsodik sz´veg
olvasÀsakor olyan ¢rz¢s¡nk tÀmad, mintha
valaki Ãgy n¢zne rÀnk, hogy csak a szeme feh¢rj¢t fordÁtja fel¢nk. °szrevessz¡k, hogyne
venn¢nk ¢szre az ajÀnd¢kozÀs jÂ szÀnd¢kait;
¢s m¢gis: legyen a fordÁtÂ akÀrki zsenifia, sz´vege a gÀtlÀsok jeleit mutatja, s az ´nelfÀtyolozÂ Àt¡ltet¢si folyamat eredm¢nye soha nem
kelti benn¡nk azt az ¢rz¢st: itt hÃs-v¢r csecsemû sz¡letett. A fordÁtÀs mindig inkÀbb
m¢hlep¢nyszerü. Ezt a furcsa tapasztalatot ä
mÀs ´sszef¡gg¢sben ä szabatosan jellemzi
egyik k´ltem¢ny¢ben Paul Celan: àetwas aus
meinem und keinerlei Stoff Ê (àvalami az ¢n anyagombÂl ¢s semmif¢le anyagbÂlÊ). Az eredeti vers
is a semmibûl sz¡letik, de az eredm¢ny t´bbnyire vegetÀbilis, szervesen ¢p¡l egy gyakorta lÀthatatlan belsû origÂ k´r¢, ¢s nem valamely sz´veg k´z´tti nyelvi tartomÀny senki
f´ldj¢n gy´kerezik. A fordÁtott sz´veg viszont
ä mi tür¢s-tagadÀs ä mindig legfeljebb sikert
eredm¢nyez, müvet sohasem. Ennek a sikernek persze sokszor van egy-egy olyan g´rb¡lete, amely eml¢keztet az eredetileg Árott sz´vegek szervess¢g¢re, de eg¢sz¢ben m¢giscsak
korrektÃrÀk gyüjtem¢nye, valamilyen korszerü megegyez¢s tanÃsÀga, az ´ngy´tr¢s ¢s
az ideiglenes ´nlegyûz¢s k´z´tt megvont
egyenes. Hadd füzzem hozzÀ nyomban: a
mÀsodik sz´veg elsûv¢ is vÀlhat, de jelentûs¢ge nem az eredeti sz´veg fel¢ mutat, hanem
a c¢lnyelv irodalma fel¢. A fordÁtÀs ugyanis,
mik´zben makacsul emlegeti az eredetit,
´nÀllÂ ¢letre kel, es¢lyt nyer a maradandÂsÀgra az idûben, m¢gpedig akkor, ha k¢pes
beÀgyazÂdni abba a sajÀt nyelvi hagyomÀnyba, amelyben minden müv¢szi helyfoglalÀsnak ´nÀllÂ helyi ¢rt¢ke ¢s kizÀrÂlagos ¢rv¢nyess¢gi ig¢nye van. Nincs tehÀt igazuk azoknak, akik eleve tagadjÀk a k´ltûi sz´vegek
fordÁthatÂsÀgÀt. CsupÀn annyit lehet mondani: a fordÁtÀs nem helyettesÁti, hanem jelzi az
eredetit; de a semlegess¢g k´rnyezet¢bûl kihÁvott müvek is be¢p¡lhetnek abba a lÀtha-
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tatlan architektÃrÀba, amelyet nemzeti irodalomnak nevez¡nk.
Nem oktalansÀg Octavio Paz figyelmeztet¢se: a nyugati irodalmak legszebb versei sokszor fordÁtÀsok, nagy k´ltûk fordÁtÀsai. S ha
p¢ldÀul We´res SÀndor k´lt¢szet¢re gondolunk, elmondhatjuk: ember legyen a talpÀn,
aki az û müv¢szet¢ben valaha is el tudja majd
vÀlasztani az idegentûl a sajÀt tulajdont. Nincsen mÂd f´lbontani ezt a v¢gtelen¡l finoman ´sszeszûtt multiprogramot. FordÁtani tehÀt kell: rem¢lni a rem¢ny ellen¢re. El kell
fogadni a kihÁvÀst: a fordÁtÂ olyan ember, aki
Àr ellen Ãszva sodrÂdik ki a tengerre.
SomlyÂ Gy´rgy k´tete az Ãjabb kori magyar müfordÁtÂi hagyomÀnynak abba a vonulatÀba tartozik, mely a XIX. szÀzad mÀsodik
fel¢tûl napjainkig megûrizte alapelveit, s k¢ts¢gtelen, hogy tovÀbbra is megûrzi uralmÀt a
hazai fordÁtÂi gyakorlatban. Ez az ekvivalenciahiten alapulÂ hagyomÀny azt k´veteli a
fordÁtÂtÂl, hogy sz´veg¢t egy virtuÀlis egyen¢rt¢küs¢g jegy¢ben, mer¢szs¢gek k´zbeiktatÀsa n¢lk¡l, tartalmi ¢s formai hüs¢gre t´rekedve, alÀzatos jelformÀlÀssal hozza l¢tre:
nem engedi meg a sz´veg kalandor elÀgaztatÀsÀt, pontos illeszked¢sü t¡kr´z¢st parancsol, s az idegen sz´veget csak pÀrhuzamosan
lebegtetett, szinonim szellemi k¢sz¡lts¢g eszk´zeivel tartja k´zvetlen¡l hozzÀf¢rhetûnek.
MondhatnÀm: csÃcstÂl csÃcsig vezetû sz´vegformÀlÀst vÀr a fordÁtÂtÂl, s figyelmet ¢rdemlû müv¢szi gyakorlatban eleve gyanakvÀssal
tekint a hozzÀf¢rkez¢snek olyan jÂ szÀnd¢kaira, melyek elhagyjÀk a megegyez¢snek ezt
a r¢gÂta kikerÁtett, sikerekkel hitelesÁtett
gyakorlÂterep¢t. Ebben a hagyomÀnyban a
formai-tartalmi àszivÀrgÀsÊ: jÂvÀtehetetlen
hiba, a müfordÁtÂi teljesÁtm¢ny megbocsÀthatatlan makulÀja, s a pÀrhuzamosnak tekintett, konzervatÁv sz´vegszervez¢s: Áratlan t´rv¢ny ¢s s¢rthetetlen parancs. Lehetne persze
mÀsk¢ppen is: a kizÀrÂlagossÀg ig¢ny¢vel
nem indokolhatÂ ugyanis egy olyan imperatÁv kÀnon, amely egymagÀban k¢pes arra,
hogy vesztes¢g n¢lk¡l Àtterelje az egyik nyelvet a mÀsikba, s ha mondjuk Stefan George
Baudelaire-fordÁtÀsaira vagy ä az Ãjabb idûkbûl ä Ted Hughes Pilinszky-fordÁtÀsaira gondolunk, hamar belÀtjuk: elvileg elk¢pzelhetû
a àsz´vegfoglalÀsnakÊ olyan gyakorlata is,
amely eleve nem egy k¢pzelt egyen¢rt¢küs¢g

delej¢ben munkÀlkodik. Minthogy ä szemben a nyugat-eurÂpai hagyomÀnyokkal ä a
magyar fordÁtÂi gyakorlat l¢nyeg¢ben egyetlen alaphelyzetben dolgozik, ezeket az alapelveket nem is lehet komolyan hibÀztatni. Azt
azonban ¢rdemes megjegyezni, hogy a nyugat-eurÂpai nemzeti sz´vegadaptÀciÂk fordÁtÂi gyakorlatokra ¢p¡lnek, s ha p¢ldÀul ä pars
pro toto ä a n¢met Shakespeare-ismeret t´rt¢net¢re gondolunk, nyomban kivilÀglik: a
Wieland-f¢le prÂzai elsajÀtÁtÀstÂl a Schlegelä
Tieck-vÀltozat àmagyarosÊ stÁlusÃ recepciÂjÀn Àt Erich Fried Shakespeare-korpuszÀig
vagy a Suerbaum-iskola sokr¢tü, szenvtelen¡l r´gzÁtett sz´vegblokkjÀig hosszÃ, hosszÃ
az Ãt... a sz´veg megkopogtatÀsÀnak szÀmtalan vÀltozatÀval, Ãj ¢s Ãj sikerekkel ¢s kudarcokkal, v¢gtelen impulzuslÀncokkal. BÀr...
bÀr semmi k¢ts¢g, Shakespeare tovÀbbra is
AngliÀban lakik, s minden idegen igyekezet
csupÀn Ãtjelzû lehet a miszt¢rium fel¢.
SomlyÂ Gy´rgy roppant sokr¢tü anyagot
gyüjt´tt egybe a SZ°LRñZSA I. k´tet¢ben:
megtalÀljuk itt a klasszikus Âkor k´ltûit, pontosabban a G¹R¹G ANTOLñGIA egyes darabjait s Horatius ´t k´ltem¢ny¢t (kieg¢szÁtve az
°NEKEK °NEK°-vel), n¢hÀny skÂt balladÀt, a
francia reneszÀnsz ismert ¢s kev¢ss¢ ismert
k´ltûit, egy-egy spanyol ¢s angol barokk mestert; Goethe n¢hÀny fontos vers¢t, ÁzelÁtû¡l
valamit Heine k´lt¢szet¢bûl; egy terjedelmesebb anyagot az angol romantika k´lt¢szet¢bûl; aztÀn Victor Hugo k´vetkezik, nagylelkü
(Hugo ¢letmüv¢hez k¢pest persze szükmarkÃ) adagolÀsban; majd Longfellow, Tennyson, Walt Whitman, Swinburne, Gerard
Manley Hopkins n¢hÀny gy´ny´rü darabja
sorakozik; hÀrom Nietzsche-miniatür; a
k´nyvet Konsztantinosz Kavafisz ¢s William
Buttler Yeats k´ltem¢nyei zÀrjÀk. Szemmel
lÀthatÂ tehÀt, hogy SomlyÂ m¢g annak a
nagy müfordÁtÂi ig¢nykatalÂgusnak ¢rtelm¢ben alakÁtotta fordÁtÂi ¢letmüv¢t, mely kiterjedt k¢zmüvess¢gi ismeretet, csillapÁthatatlan
¢rdeklûd¢st, kitartÀst, elm¢ly¡lt nyelvtudÀst
¢s sz¢les k´ltûi memÂriakapacitÀst f´lt¢telezett a fordÁtÂrÂl, s nem pusztÀn az idegen
sz´vegek egy ujjal t´rt¢nû megp´ccint¢s¢t,
egy nyelvek szerint f´lparcellÀzott fordÁtÂi
nagy¡zem piciny laboratÂriumÀban. Milyen
is hÀt ä r´gt´n elsû pillantÀsra ä SomlyÂ fordÁtÂi hangja? Sokf¢le. T´bbnyire ker¡li a
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nyelvi lÀtvÀnyossÀgokat; a kÁnÀlkozÂ szinonimÀk k´z¡l a fakÂbbat vÀlasztja; nem simÁtja,
hanem bÀtran rÀncolja a sz´veget; a domborÁtÀs helyett inkÀbb homorÁtja-kivÀjja az eml¢kezetes vershelyeket, s ezzel bizonyos kipihents¢get k´lcs´n´z a versmondatnak. A sz´vegformÀlÀs sem nem komÂtos vagy g´rcs´sen m¢lys¢gre t´rekvû, sem nem k´nnyed
vagy kosztolÀnyisan izgÀga; vannak m¢lys¢gei ¢s vannak izgÀgasÀgai, de mindenhol
¢rezz¡k a sz´veg àmegfogÀsÀnakÊ mozzanatÀt, az azonosulÀs hitel¢t, a àjelent¢st a sz´veg
k´zep¢bûlÊ. A magyar fordÁtÂi csalÀdfÀban
Vas IstvÀn k´zvetlen szomsz¢dja û: mindketten magÀn a sz´vegen tÀj¢kozÂdnak, s nem
z´kkentik a szÂt sajÀt modoruk ismert vonalÃ
sÁnpÀrjaira. Mindkettûj¡kn¢l az a legelsû tapasztalatunk: bÀrhol ¡tj¡k is fel fordÁtÀsk´teteiket, sohasem okoznak csalÂdÀst, egy-egy
v¢letlen¡l kikapott hÃsz-harminc soros r¢szlet¡kkel. Vas IstvÀn modora szÀraz, m¢ltÂsÀgos, neh¢zkes jÀrÀsÃ, s m¢g a k´nnyed, dalszerü formÀknak is valami arisztokratikus komorsÀgot k´lcs´n´z; SomlyÂ hangfekv¢se
kiss¢ lÀgyabb, naivabb, mondhatnÀm: kev¢sb¢ ´sszef¡ggû. N¢hol hagyja meginogni a
verset, ritmikus k´zjÀt¢kokat is belefüz a sz´vegbe, s erûsen bÁzik a nyelv ´nilleszkedû ´szt´neiben. Noha kÁnosan ¡gyel a tartalmi
pontossÀgra (ennek ¢rdek¢ben olykor m¢g
be is Àrny¢kolja a sort), ezt nem valamely filolÂgiai d¡h hirdet¢se r¢v¢n ¢ri el, hanem a
sz´veg anyagszerüs¢g¢nek fokozÀsÀval, a trillÀk visszafogÀsÀval ¢s a zeneis¢g cs´kkent¢s¢vel. Nem kizÀrÂlag a szÂtÀri ¢rtelmet tartja
szem elûtt, hanem azt a tÀgasabb ig¢nyü verserûteret, mely valahol t´bbnyire tÃlterjed
ezen a r´gzÁthetû territÂriumon. Tudja, hogy
a fordÁtÀs a felelûss¢g müfaja, s az egyszer lefordÁtott sz´veg ´r´k tÀrsÀvÀ vÀlik az embernek, k´z´sen ¢rlelûdik vele az idûben.
Minthogy a k´tet t´bb ¢vtized anyagÀt
fogja Àt, a r¢gebbi vÀltozatok ismeret¢ben
(egy-egy megvÀltoztatott sz´vegponton) bepillanthatunk SomlyÂ fordÁtÂi figyelm¢nek ¢s
prioritÀsainak t´rt¢net¢be. VÀltoztatÀsai (javÁtÀsai) jobbÀra egy harmonikusabb azonosÁtÀs ¢rdek¢ben t´rt¢nnek: kiiktat egy-egy ritmusrutint, pontosabban becs¡li f´l egy-egy
sor eredeti Áv¢t, vagy olykor frissÁtû szÂcser¢vel stabilizÀlja a meg-megrokkanÂ korai vÀl-

tozatokat. TanulsÀgos ´sszevetni p¢ldÀul az
1961-es BorzsÀkäDevecseri-f¢le HORATIUS
NOSTER darabjait a SZ°LRñZSA vÀltozataival.
Nem volna helyes itt csiszolÀsrÂl, lekerekÁt¢srûl vagy elsimÁtÀsrÂl besz¢lni; az Ãjabb vÀltozatok sem àszÁnesebbekÊ, à¢rdekesebbekÊ,
hanem csupÀn aktÁvabbak, pontosabban illeszkedûk; szilÀrdabban ¡lnek a vers falazatÀban: bajos megk¡l´nb´ztetni a t¢glÀt ¢s a
maltert. A CARMINA I. 27-ben p¢ldÀul egyetlen l¢nyeges korrekciÂt lÀtok, m¢gpedig a
mÀsodik szakasz negyedik sorÀban: ez a mÀsodik vÀltozat, semmi k¢ts¢g, plasztikusabb,
¢berebb; ´nsÃlya gyarapodott (az eredetiben: àet cubito remanete pressoÊ). De egyszersmind bÃcsÃt mond a kettûs imperatÁvusznak
(àleniteÊ, àremaneteÊ), s megtartja a sorban àa
lÀgy heverûkÊ ridegen vedlett hangulatÃ jelzûs
szerkezet¢t. Ami az antik strÂfÀk ritmikai rajzÀt illeti: itt is lÀthatÂ, hogy SomlyÂ (noha
nem SzabÂ Lûrinc henye lazÁtÀsokat is megtürû iskolÀjÀba jÀrhatott) nem ritmikai purista, s a k¢sûi variÀnsokban is meghagyja az ittott felsajdulÂ ritmikai bibit; nem a ker¢k k¡llûire figyel, hanem a ker¢k futÀsÀra. Feltünû,
hogy a cezÃrÀk elûtti k´telezûen hosszÃ szÂtagok n¢ha megr´vid¡lnek, vagy ¢kezetvÀltÀssal araszolnak, sût maga a cezÃra is helyet
vÀltoztat. A CARMINA I. 37-ben: àsehogy se
csendül ´sszeÊ, àhitvÀny viszonyba. Mondd...Ê,
àBiztos f¡lekre bÁzd...Ê; az I. 34-ben: àa r¢gi Ãtra.
Mert...Ê, àa f¢nyt s´t¢tre vÀltaniÊ; a III. 7-ben:
àbÀr nincs senki, aki Mars...Ê; a IV. 11-ben:
àt¡nd´k´lsz majd, hogyha hajadba...Ê, àj´jj s tanuld meg verseimetÊ, àhangodon csend¡lj´n az
¢nekÊ. Persze k´ztudomÀsÃ, hogy n¢ha m¢g
maga Horatius is elmozdÁtja a cezÃrÀt, ¢s
nem hinn¢m, hogy a sz´vegsajtolÀs hÁve lett
volna, valamilyen megcsontosodott ¡temkÀnon vaskalapos hÁvek¢nt. CsupÀn jelezni kÁvÀnom itt a sz´vegr´gzÁt¢snek ezt a bÀtor
gyakorlatÀt: mÀs nagy k´ltûk müveiben ¢s
fordÁtÀsaiban is l¢pten-nyomon lÀtjuk, hogy
mindig a tapasztalati g´rbe eg¢sze a fontos, az
egyes sorok vagy szakaszok egzisztenciÀja, l¢legzetv¢tele, lelkiismerete (gondoljunk csak
Babits antik fordÁtÀsaira vagy H´lderlin kem¢nyen kiv¢sett, nem pusztÀn ritmikai tÁzparancsolatok szerint szervezett nagyszerü k´ltem¢nyeire). Valahogy Ãgy lehetne mondani:
a pontossÀg nem az igazsÀg. Ahogy egy festû
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is t´bb Ázben lefestheti ugyanazt a tÀrgyat,
vagy egy ÁrÂ t´bbsz´r is megÁrhatja ugyanazt
az ¢lm¢nyt, s a mü lehet gy´keresen k¡l´nb´zû, ugyanÃgy a fordÁtÂ is t´bbsz´r megprÂbÀlhatja hüen (hütlen¡l hüen!) tolmÀcsolni az idegen sz´veget: s a k¡l´nbs¢gek dacÀra
m¢gis mindig ugyanazt a tapasztalatot igyekszik k´zvetÁteni. S hogy a summÀban hogy s
mint illeszkednek a sz´veg egyes karakterf¡z¢rei, az voltak¢ppen mÀsodlagos k¢rd¢s. A
fordÁtÀs mindig hemzseg a fordÁtÂ ellentmondÀsos ¢rz¢seitûl, s minthogy ä mint emlÁtettem ä nem az elsûdleges teremt¢s ÀllapotÀbÂl sz¡letik, soha nem juthat belsû nyugvÂpontra: a helyesl¢sek ¢s fenntartÀsok tÀra
marad, s minden pillanatban a fordÁtÂ ellens¢g¢v¢ vÀlhat.
SomlyÂ Gy´rgy ä csillapÁthatatlan fordÁtÂi
kÁvÀncsisÀggal ä nem csupÀn Ãj, eleddig itthon ismeretlen k´ltûkkel ¢s k´ltem¢nyekkel
ajÀnd¢kozza meg az olvasÂk´z´ns¢get (û fedezte fel szÀmunkra t´bbek k´zt Jacques
Roubaud SOLEIL DU SOLEIL cÁmü antolÂgiÀjÀt, a XVIäXV II. szÀzad francia szonettirodalmÀnak elfeledett darabjait), hanem mÀr
ismert, t´bbsz´r lefordÁtott müveket formÀlt
meg Ãjra, meg-meg¢l¢nkÁtve a valÂsÀg Àltal
tÀplÀlt fordÁtÂi Àlmainkat. A hagyomÀnyos
alapÀllÀst, term¢szetesen, itt is tiszteletben
tartja; ugyanaz marad a c¢l, csak az eszk´z´k
vÀltoznak. Az ÃjÁtÀs mindig a fordÁtÂi k´zmegegyez¢s keret¢ben t´rt¢nik, s nem szokatlan formai rokonsÀgok vagy Ãj rÁmk¢pletek vagy valamely ravaszul szÁnlelt ¢rz¢ketlens¢g eszk´zeivel, hanem a r¢szletek mÀsf¢le
megvilÀgÁtÀsÀval, fanyarabb mozaikrakÀssal
vagy fontos kicsinys¢gek, aprÂ versk´vecsek
megmozgatÀsÀval. Az àÃjonnan felt¢telezettÊ
k´ltem¢nyek gazdag vÀlaszt¢kÀbÂl kiemelem Ronsard I L FAUT LAISSER MAISONS... kezdetü ´regkori szonettj¢t. íme, Illy¢s Gyula javaslata:
àKertet, hÀzat, hazÀt, a csÁnnal-´tv´z´tt
kancsÂkat, kincseket, itthagynom kell maholnap,
haldoklÂ hattyÃk¢nt, hogy szÀllvÀn Ãgy daloljak,
mint û, ha bÃcsÃzik kanyargÂ part f´l´tt.
V¢ge! A sz¢p fonÀl Áme hÀt lep´r´g;
¢ltem, ¢nekeltem: nevem hÁrben ragyoghat;
Àm tollam ¢gre szÀll, ÃtjÀn a csillagoknak,
messze onnan, hol a vÀsÀr vilÀg z´r´g.

Boldog, ki sosem ¢lt. °s boldog, aki megt¢r
az ûsi semmibe; de m¢g boldogabb enn¢l,
ki angyalnak siet Krisztus k´r¢be f´l,
lent hagyvÀn k´nnyed¢n romlandÂ sÀr-ruhÀit,
melyekkel itt a sors, v¢gzet, szerencse jÀtszik:
ki l¢lek mÀr, szabad a f´ld nyügeitûl!Ê
SomlyÂ Gy´rgy Ágy lÀtja a verset:
àSzûlût, kertet, lakot oda kell hagyni hÀt,
s tÀlcÀt ¢s tÀlakat, mit mÁves keze metszett,
s v¢g¡l dalolni, mint Meander partja mellett
a hattyÃ dalba kezd, ha ¢rzi a halÀlt.
ElmÃlt. Leperget¢m mÀr sorsom orsajÀt.
°ltem s a hÁrem¢rt megtettem, ami tellett.
Tollam a mennybe k¢l, csillagnak, ¢gi jelnek,
hagyvÀn jÂkhoz se hü hÁvsÀgaid, vilÀg.
Boldog, ki sosem ¢lt, boldogabb, kit letünve
a semmi visszavÀr, legboldogabb, kit ¡dve
Ãj angyalk¢nt dicsûn Krisztus mell¢ szerez;
s romlÂ porh¡vely¢t, mely rothadÀsra k¢sz¡l,
otthagyva v¢gzet ¢s szesz¢ly jÀt¢kszer¢¡l,
test¢tûl vÀlva, mÀr csak tiszta eszme lesz.Ê
Ha figyelmesen olvassuk a k¢t vÀltozatot,
meglÀtjuk a k¡l´nbs¢geket: Illy¢s sz´vege
kiss¢ sietûsebb, szaporÀn n´vekedû; SomlyÂ
szonettje lassabban kÃszik, t´r¢spontokon
kapaszkodva kerekedik. Illy¢s¢ Ãgy terjed,
mint a futÂtüz, SomlyÂ¢ dideregve, szertartÀsosan halad; Illy¢s ä m¢g a halÀlf¢lelem
ÂrÀjÀban is ä az ¢rett aktivitÀst villantja f´l, a
megostorozott szavakban a hitetlen lÀzadÀst,
a semmi boldogsÀgÀt: Illy¢s fordÁtÀsa, Ãgy v¢lem, egy ¢l¢nken k¢tkedû, hirtelen balsorsÃ
ember szavait t¡kr´zi; SomlyÂ ezzel szemben
egy hidegv¢rü, inkÀbb ´nuralombÂl hitetlen
ember v¢gsû ¡zenet¢t k´zvetÁti: az û vers¢nek hûse nem olyan valaki, aki hirtelen d´bben rÀ a lenni vagy nem lenni dilemmÀjÀra;
az û Ronsard-ja meditatÁv, agnosztikussÀgban
megnyugvÂ, hitvilÀgÀt a halÀl elûtt sem l¢pt¢kvÀltÀssal nyugtatgatÂ. Egy¢bk¢nt mindk¢t
mester kiss¢ meglazÁtja az olasz modellez¢sü
sonnet irr¢gulier szabÀlyait: a cezÃrÀk elûtt
(Ronsard-nÀl z´mmel kem¢ny, f¢rfias, epikus
cezÃrÀk) itt-ott rekken egyet a sz´veg, Illy¢sn¢l fokozott m¢rt¢kben Âvakodik elû a hang-
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sÃlyos ritmikÀra ¢pÁtett mondatalakÁtÀsi reflex, sût egy helyen m¢g a penultima is megroskad, ¢s kacsalÀbÃan esetlenn¢ vÀlik; SomlyÂ formai hüs¢ge hangtalan, alig fitogtatott:
û messzemenûkig ker¡li a cafrangot, inkÀbb
egyszerüsÁti, mintsem lebonyolÁtja a k´ltem¢nyt, inkÀbb elûsorol, mintsem legombolyÁt. Ami Illy¢s vers¢t (s ez Illy¢s eg¢sz fordÁtÂi müv¢szet¢re ¢rv¢nyes) vesz¢lybe sodorhatja: a tÃl eszesen, tÃl Ányencen megformÀlt
couleur locale, a franciÀnak àtÃltelepÁt¢seÊ:
az elsû k¢t ä zeneileg majdnem hibÀtlan ä
sorban p¢ldÀul f´ltünik a àcsÁnnal-´tv´z´ttÊ kifejez¢s, valamint a trouvaille-nak szÀnt àitthagynom kell maholnapÊ; az elûbbi sz¢p, szembesz´kû, pompÀs, csak egy Àrnyalatnyit àhÁrszomjasÊ, az utÂbbi ä ûsi, PÀzmÀny nyelvhasznÀlatÀra eml¢keztetû szÂrendj¢vel ä szint¢n
eml¢kezetes, archaikusan v¢sett, vigyÀzatosan avatott (gondoljunk p¢ldÀul Babits vagy
JÂzsef Attila nyers, megd´nthetetlen¡l ¢rv¢nyes soraira: àñh jaj, meg kell halni, meg kell
halni!Ê; à...f´l k¢ne szabadulni mÀr!Ê). Summa
summarum: Illy¢s fordÁtÀsÀt ¢pp ott kezdheti
ki az idû, ahol a legfurfangosabban t´rzs´k´s
akar lenni, ahol a sz´veg tetej¢re ¡lteti az ´tletet. SomlyÂ er¢nye ezzel szemben: az eff¢le
Petur bÀnos vadrezg¢sek ker¡l¢se, a àmÀsodik ´tletÊ irÀnti rokonszenv, a bec¢z¢s helyett
a sz´vegtilolÀs, az ¡res rekordok elutasÁtÀsa,
a hüv´sebb versÀgyazÀs. SomlyÂ let´ri a lavinÀt: szenvtelen szÂvÀlasztÀsaival, darabosan
kipergetett mondataival, zÃzal¢kos akusztikÀjÀval. Illy¢s sz´veg¢nek Áve van; SomlyÂ szonettj¢nek Ávei. Illy¢s a versmondatot tekinti
szentnek (de hÀt ezt mÀr Nemes Nagy çgnes
is megmondta); SomlyÂ az akusztikailag r´gzÁtett teljess¢get, a versnek àmunkapontokbaÊ sürüs´dû, rÀcsosan ¢pÁtett rasztereit. A
SZ°LRñZSç-ra ÀltalÀban is jellemzû ez a tÃlzott, neh¢z lelkiismeretess¢g: SomlyÂ sz´vegeiben van egy bizonyos mozdulatlan koncentrÀciÂ ¢s mikroszkopikusan Àrtatlan szeml¢leti elem; paradox (lÁrikusnÀl paradox!)
mÂdon azt mondhatnÀnk: hiÀnyzik a versekbûl az ¢rzelmi koloratÃra. Ez nem pusztÀn
SomlyÂ ÂriÀsi fordÁtÀselm¢leti müvelts¢g¢vel
¢s mÂdszertani ÂvatossÀgÀval f¡gg ´ssze
(olyan, mintha szÀz szemmel pillantana rÀ a
sz´vegre), hanem, Ãgy gondolom, azzal az ÀltalÀnos emberi-k´ltûi tapasztalattal, hogy
eredeti sz´veg voltak¢ppen soha nem hozha-

tÂ l¢tre. Ism¢t ¢rdemes itt id¢zni Octavio Paz
talÀlÂ megjegyz¢seit: a fordÁtÀs r¢szint megsz¡nteti a nyelvek k¡l´nbs¢geit, r¢szint azonban azt is vilÀgossÀ teszi, hogy szomsz¢daink
¢s mÀs idegen n¢pek mÀsk¢nt gondolkodnak, besz¢lnek ¢s Árnak, mint mi. A vilÀg tehÀt egyr¢szt sokf¢les¢gek halmazata, mÀsr¢szt viszont olyan k¡l´nb´zû eredetü sz´vegr¢tegek egymÀsra rakÂdÀsa, melyeknek
mindegyike csak kism¢rt¢kben t¢r el a mÀsiktÂl: fordÁtÀsok fordÁtÀsainak a fordÁtÀsa.
Minden sz´veg egyszeri ¢s pÀratlan, de egyszersmind egy mÀsik sz´veg fordÁtÀsa is. Nincsen t´k¢letesen eredeti sz´veg, mert a nyelv
ä l¢nyege szerint ä maga is fordÁtÀs: a nem
verbÀlis, valamint a verbÀlis vilÀg fordÁtÀsa,
amelyben minden jel ¢s minden mondat egy
mÀsik jel ¢s egy mÀsik mondat tartalmait ûrizû anyag; s maga is parancs. Ezt az ¢rvel¢st
persze meg is fordÁthatjuk, an¢lk¡l hogy elveszÁten¢ ¢rv¢nyess¢g¢t: minden sz´veg egyszeri ¢s pÀratlan, mert minden fordÁtÀs mÀsf¢le. Ugyanis minden fordÁtÀs, bizonyos fokig, kitalÀlÀs, s ez¢rt eredeti sz´veget hoz l¢tre. SomlyÂ m¢lyebb fordÁtÂi eredetis¢g¢t ¢n
abban lÀtom, hogy û a fordÁtott sz´vegek tÂnusÀban, generÀlisan, egy olyan anyanyelvi
sz¢lÀrny¢kot keres, amelyben a k¢telkedû
nyelvfilozÂfia, a tudÀsnak ¢s szeretetnek ez az
agnosztikus elegye ¢ppÃgy szÂhoz juthat,
mint az a minden fordÁtÂra jellemzû po¢tikai viszketegs¢g, amely m¢giscsak be akarja
csÀklyÀzni az anyanyelv hÀlÂjÀba a vadat, az
idegen kirÀlytigrist. A fordÁtÂk z´me az
anyanyelv biztos meleg¢ben dolgozik, s mintegy ¢rzelmi ragadozÂ madÀrk¢nt nyÃl ki
idegen zsÀkmÀnya utÀn, megprÂbÀlva azt ÀtrÀncigÀlni a k¢tely n¢lk¡l ¢s eleve bizalommal berendezett anyanyelvi t¢rbe; SomlyÂ
azonban mintha kik´lt´zne a nyelvbûl, mintha sok nyelven akarna besz¢lni, az anyanyelv
elûÁt¢letei n¢lk¡l, mintha egy Ãjfajta egys¢get, valamely orfikus, nem jelen l¢vû jelrendszert szeretne megteremteni egy fokozatosan
ki¢pÁtett provizÂrikus nyelvi sz¢less¢gen. Tudatosan tudja, hogy az anyanyelv jelrendszere is csupÀn egy elsûk¢nt megismert megÀllapodÀshalmaz, s hogy nem ¢rdemes f´lt¢tlen¡l ennek a halmaznak legpartikulÀrisabb elemeit alkalmazni. Ha szabad azt mondanom: egy fordÁtÂi gyakorlatban kimunkÀlt
eszperantÂ es¢lyeit latolgatja, s nem ¢ri be
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azzal a kisebb müv¢szi minûs¢ggel, amire
r´gt´n azt mondjuk: sz¢p; hanem mindig
egy sz¢ps¢gen kÁv¡l esû hiteless¢g nyelv¢t
keresi, az eg¢sz nyelvi k´zlendût akarja megragadni, nem a lelkes tolmÀcs gyanÃt keltû
magÀnboldogsÀgÀnak keret¢ben. A recenzens ¢ppen az¢rt tartja fontosnak ¢s figyelemre m¢ltÂnak SomlyÂ fordÁtÂi teljesÁtm¢ny¢t, mert itt nem pusztÀn az àelsajÀtÁtÀsÊ rabiÀtus vÀgyait, majd a skalpfitogtatÀs barbÀr
´r´m¡nnepeit lÀtja, hanem inkÀbb a k¢tked¢ssel megtett utakat, nem is!... ker¡lû utakat, s a rÂluk k¢szÁtett, szaggatott vonalÃ t¢rk¢prajzokat.
Utak, utak: SomlyÂ Ázl¢se ä ha lehet egyÀltalÀn egys¢get felt¢telezni egy ilyen gazdag ¢s
egymÀstÂl gy´keresen k¡l´nb´zû k´ltûket
felvonultatÂ antolÂgia eset¢n ä t´bbnyire a
klasszikus k´z¢ptengely felûl k´zelÁti meg a
korokat, s az egyes k´ltûket is az egyensÃly
keres¢s¢nek ig¢ny¢vel m¢rlegeli. ögy tünik,
Âvakodik a felfokozott ¢rzelmek ter¡leteitûl,
s ha n¢ha-n¢ha kimer¢szkedik is a furcsÀn
felfüt´tt, irgalmatlanul àegyoldalÃÊ l¢nyeglÀtÂk ingovÀnyaira (gondolok itt p¢ldÀul Gerard Manley Hopkins SZIBILLA-JñSLATAI-ra
vagy a Nietzsche-darabokra vagy az angol romantikus k´ltûk mÀgikus sz´vegeire), inkÀbb
a t´rv¢nyszerüen hatÂ erûkbûl tÀplÀlkozik, s
nem a ked¢lyv¢gletek tÀrnÀiban gunnyasztÂ
vak energiÀkbÂl. Jellemzû p¢ldÀul, hogy
Goethe roppant sz¢les skÀlÀjÃ k´ltûi ¢letmüv¢bûl az ORPHIKUS IG°K , a TALçLKOZçS °S
BöCSö vagy a X°NIçK tolmÀcsolÀsÀt tekinti
feladatÀnak, s nem, mondjuk, a korai, d¢monikus, nappal szemben rep¡lû sas Goethe
´sszem¢rhetetlen k´ltûi lend¡letü alkotÀsait
(ilyen Goethe is van!). LÀthatÂlag nemigen
vonzÂdik a megismert idegen nemzeti irodalmak mindent egy lapra tevû, l¢leklÀtnok
alakjaihoz (megemlÁthetn¢m H´lderlint),
vagy Du Bellayhez vagy akÀr a k´z¢pkor
nagy ¢rz¢ki-szellemi szenvedûihez, vagy akÀr
a romantika vilÀgra vak, csak belsû ¢letre halÀlosan ¢ber k´ltûihez (bÀr, bÀr... p¢ldÀul
Heine K IK¹TýBEN cÁmü remek¢t, e àr¢szeg
angyalisÀggalÊ megformÀlt, majdnem mitikus
verset kivÀlÂan magyarÁtja; ugyan az EPILñGUS àvagy a cs´ndes patakhozÊ sorÀban keresn¡nk kell m¢g az egyet¢rt¢st). Ennek a horizontÀlis szeml¢letü tÀj¢kozÂdÀsnak gy´ny´rü

eml¢keibûl hadd id¢zzem itt, ÁzelÁtû¡l Konsztantinosz Kavafisznak A BARBçROKRA VçRVA
cÁmü k´ltem¢ny¢t. Nemcsak az¢rt ¢rdemes
emlegetni ezt a verset, mert egyik legszebb
p¢ldÀja SomlyÂ Gy´rgy nem hivalkodÂan
foszforeszkÀlÂ, bizantinikusan neh¢zkedû szÁnekben mutatkozÂ fordÁtÂi müv¢szet¢nek;
hanem az¢rt, mert ä a fiatalok heves ostroma
ellen¢re ä tovÀbbra is a legmonolitikusabb,
leg¢rettebb vÀltozat:
àÏMire vÀrunk, tolongva mind a fÂrumon?Î
Hogy v¢gre ma a barbÀrok bet´rjenek.
ÏA szenÀtus m¢rt ily t¢tlen s tanÀcstalan?
Mi¢rt nem ¡lnek t´rv¢nyt a szenÀtorok?Î
Mert vÀrjÀk, hogy a barbÀrok bet´rjenek.
Mily t´rv¢nyt hoznÀnak m¢g a szenÀtorok?
Majd hoznak a barbÀrok, csak bet´rjenek.
ÏM¢rt kelt fel csÀszÀrunk ma ily korÀn, s mi¢rt
¡lt ki a legfelsû vÀroskapu el¢
trÂnjÀra, koronÀval, ¡nnep¢lyesen?Î
Mert vÀrja, hogy a barbÀrok bet´rjenek.
S a csÀszÀr m¢ltÂk¢pp k¢sz¡l fogadni fû
ember¡ket. K¡l´n pergament iratott,
hogy ÀtnyÃjtsa neki, dicsû cÁmekkel ¢s
jelzûkkel is kicirkalmazta ¢kesen.
ÏM¢rt jû k¢t konzulunk s a pr¢torok v´r´s
hÁmzett tÂgÀban, melyben ¡nnepen szokÀs?
M¢rt dÁszÁtik smaragd-gyürük az ujjukat?
Mi¢rt vett¢k ma ¢ppen arany ¢s ez¡st
müvekkel gazdagon mintÀzott botjukat?Î
Mert vÀrjÀk, hogy a barbÀrok bet´rjenek,
¢s a barbÀrt az ilyesmi elbüv´li.
ÏM¢rt nem gyültek ´ssze a tisztes r¢torok,
hogy szÂljanak s elmondjÀk, ami lelk¡k´n?Î
Mert vÀrjÀk, hogy a barbÀrok bet´rjenek,
s a barbÀrokat untatjÀk a sz¢p szavak.
ÏDe m¢rt egyszerre ez a zürzavar, ez a
felbolydulÀs? (Milyen s´t¢t lett minden arc!)
M¢rt n¢ptelenednek el az utcÀk ¢s terek,
s m¢rt siet ki-ki otthonÀba komoran?Î
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Mert ¢j lett, ¢s a barbÀrok nem j´ttek el.
S futÀrok ¢rkeztek a limesek felûl,
jelentve, hogy a barbÀrok t´bb¢ nincsenek.
ÏS most ä vajon barbÀrok n¢lk¡l mi lesz vel¡nk?
ýk m¢giscsak megoldÀs voltak valahogy...ÎÊ
Minden olvasÂi tapasztalat nyomot hagy a
versen. A müfordÁtÂ, aki gyarapÁtja egy-egy
k´ltem¢ny beilleszked¢si k¢pess¢geit, munkÀjÀval ¢rt¢ket teremt a vers eleddig ¢szrev¢tlen rezonanciater¢n bel¡l. Kettûs folyamat ez: a szellemi elsajÀtÁtÀs megvÀltoztatja az
embert; de ugyanakkor az, amit valÂban elsajÀtÁtunk, maga is megvÀltozik.
A müfordÁtÀs ennek a k´lcs´n´sen vÀltoztatÂ folyamatnak egyik paradigmÀja. Olyan
müv¢szi Àgazat, mely folytonosan sikerek ¢s
kudarcok k´zlekedûed¢ny-rendszer¢ben alakÁtja ki l¢tformÀit, de mindenk¢ppen csak
ideiglenesen k¢pes fel¢nk fordÁtani a verset.
Olyan tett, amelynek k¢t neve van: vesztes¢g ¢s nyeres¢g. Sût hadd mondjak m¢g
t´bbet...
Hadd id¢zzek, befejez¢s¡l, egy r´vidke
sz´veget Jorge Luis Borgestûl (SomlyÂnak
egyik kedvence û). Nem az a fontos, ki ennek
a sz´vegnek az alanya. Lehet, hogy egy hitetlen pap; lehet, hogy egy sebes¡lt katona;
lehet, hogy egy f´ld´nfutÂvÀ vÀlt ´regaszszony; lehet, hogy egy n¢ma koldus.
Lehet, hogy egy pÀlyÀja csÃcsÀra ¢rt müfordÁtÂ.
Borges ezt Árja:
àTudom, k¢ptelen voln¢k megszÀmolni, mi minden dolgot veszÁtettem el; s tudom, ezek a vesztes¢gek alkotjÀk mai vagyonomat. Tudom, elvesztettem
a sÀrgÀt ¢s feket¢t, s Ãgy gondolok e lehetetlen szÁnekre, mint senki azok k´z´tt, akik lÀtnak. Meghalt
apÀm, ¢s velem van ´r´kk¢. Ha Swinburne verseit
id¢zem, mondjÀk, apÀm hangjÀt hallani. Csak aki
meghalt, az a mi¢nk. Csak amit elveszÁtett¡nk, az
a sajÀtunk. Ilion nincs t´bb¢, de megûrizte a hexameter, mely megsiratja. Izrael akkor l¢tezett, midûn
m¢g csupÀn ûsi vÀgyakozÀs volt. Idûvel minden
k´ltem¢ny el¢giÀvÀ vÀltozik. Vel¡nk vannak az
asszonyok, akik elhagytak minket: nem nyomaszt
t´bb¢ az elûzû este, mely egyetlen szomorÃsÀg. Nem
nyomasztanak keservek, nem ¡ld´znek a rem¢ny lid¢rcei. MÀs Paradicsomok nem l¢teznek, csak az elveszett Paradicsomok.Ê
BÀthori Csaba

NAPF°NY EGY ºRES
SZOBçBAN
Kapecz Zsuzsa: T¡k´rÁrÀs
Ab Ovo, 1994. 157 oldal, 370 Ft
Kapecz Zsuzsa megÁrta elsû reg¢ny¢t, s hasonlÂ k´vetkeztet¢sre jutott, mint kilencven
esztendûvel ezelûtt a mottÂjÀban is megid¢zett Thomas Mann: nevets¢g ¢s hitvÀnysÀg az
eg¢sz vilÀg, nevets¢g ¢s hitvÀnysÀg.
Reg¢ny¢nek helyszÁne egy v´lgy, hûsei pedig a v´lgylakÂk, s bÀr a helyszÁn megvÀlasztÀsa kezdetben azt sugallja, hogy e v´lgy bÀrhol lehetne, hamar (sajnos tÃlsÀgosan hamar) kider¡l: nagyon is k´zel van hozzÀnk.
Amikor a àrÂkamosolyÃ ¢s vend¢ghajat viselû kormÀnyzÂÊ megjelenik a 23. oldalon, s a kopaszra nyiratkozott, bakancsos fiÃkbÂl megalakul
a Hegyi Bulldogok csapata, mÀr minden k¢ts¢get kizÀrÂan tudhatjuk, hol vagyunk. De
mindaddig, amÁg a nyomor, az erûszak, a
k¢pmutatÀs, az emberek mindenkori rossz
ked¢lyÀllapota, a tehetetlens¢g, k¢tszÁnüs¢g,
az Ázl¢s iszonyatos hiÀnya ¢s a hazugsÀg kultusza nem kap konkr¢t formÀt a k´zelmÃlt
politikai esem¢nyeinek t¡kr´ztet¢s¢vel, azt
hihetn¢nk, hogy e hitvÀnysÀgnak ¢s nevets¢gess¢gnek valahol m¢lyebben, az ember term¢szet¢ben ¢s boldogsÀgra valÂ k¢ptelens¢g¢ben keresendû az oka. Kapecz e felismer¢s
Ág¢ret¢vel indÁtja reg¢ny¢t, a kÁm¢letlen¡l
tÀrgyszerü ¢s pontos mondatok, a felbukkanÂ alakok azt sejtetik, hogy a komor ¢s fenyegetû esem¢nyek Àrny¢kÀban megfejthetj¡k a v´lgy titkÀt, vÀlaszt kapunk arra, hogy
mit tehet¡nk egy olyan vilÀgban, mely àridegs¢gre ¢s ´nz¢sre tanÁt, a lelkesedûket kifigurÀzza, a
sirÀnkozÂkat megveti, a gyeng¢ket eltiporja, leginkÀbb a csalÂkat ¢s a k´p´nyegforgatÂkat jutalmazza, ¢s nagyon szereti a p¢nzszagotÊ. Mi jut nek¡nk ebben a v´lgyben, ahol nincsenek jÂl
siker¡lt ¢letek, a felkÁnÀlt lehetûs¢gek pedig:
alkoholizmus, megûr¡l¢s, k¡lf´ldre sz´k¢s,
´ngyilkossÀg ¢s pÂtcselekv¢sek sorozata?
A pusztulÀs fel¢ mutat itt minden.
A v´lgy lakÂi sorsukkal el¢gedetlen, nagy
termetü, erûs ´klü f¢rfiak ¢s nagy csontÃ, telt
asszonyok. ZÀrt, de az ´sszetartÀs minden
formÀjÀt n¢lk¡l´zû, rideg vilÀgukbÂl n¢gy
ember emelkedik ki, hÀrom f¢rfi ¢s egy nû.
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Mindegyik¡k mÀs-mÀs mÂdon prÂbÀlja meg
a maga ´nt´rv¢nyü ÃtjÀt jÀrni, k¡l´nb´zni
akar, de egyik¡k sem jÀr sikerrel. E n¢gy ember sajÀtos mÂdon kapcsolÂdik egymÀshoz: a
k´z¢ppontban Blanka Àll, az û alakjÀn ¢s a
hÀrom f¢rfihoz füzûdû viszonyÀn kereszt¡l ismerj¡k meg a v´lgyben zajlÂ esem¢nyeket is.
Kapecz Zsuzsa hÀrom archetipikus f¢rfit rajzol meg rendkÁv¡l finoman, s a reg¢ny egyik
sikere ¢pp e hûs´k megformÀlÀsa. Ez¢rt is
sajnÀlom, hogy a reg¢ny mÀsodik fel¢ben a
teremtett alakok hely¢be nagyon is valÂsÀgos
szereplûk l¢pnek.
BlankÀnak mindhÀrom f¢rfibÂl sz¡ks¢ge
van valamire. AndrÀs a kem¢ny izmok ¢s a
kem¢ny szÁv embere, nagy testi ereje erûszakos term¢szettel pÀrosul. ý a Hegyi Bulldogok csapatÀnak vez¢re, zÀrkÂzott ¢s magÀnak
valÂ, aki nem tÀplÀl megvalÂsÁthatatlan, gyermekes vÀgyakat a szÁve m¢ly¢n, hanem à´szt´n´sen az el¢rhetû dolgok utÀn nyÃjtotta ki a kez¢t,
¢s Ágy a szerencse sosem hagyta ¡res marokkal szomorkodniÊ. Szerelmes a f¢rjes BlankÀba, s az
asszony is vonzÂdik hozzÀ, eg¢szen addig,
amÁg AndrÀs idegengyül´lete Àt nem csap a
v´lgybe t¢vedûk gyilkossÀgoktÂl sem visszariadÂ bÀntalmazÀsÀba. Blanka f¢rje, a tanÁtÂ,
àaz elfecs¢relt idû rabjaÊ, tanÀcstalan ¢s kifosztott, a mÃltjÀval ¢s az eml¢keivel hadakozik
folyvÀst. KiegyensÃlyozatlan, iszÀkos, lompos, sÀrgÀs fogÃ ¢s piszkos k´rmü, de ¢les elm¢j¢ben, fanyar humorÀban ¢s csÁpûs nyelv¢ben benne rejlik àa hely¢nvalÂ meglÀtÀsokra
valÂ k¢pess¢gÊ. A harmadik f¢rfi a mitologikus
idegen, aki mÀr megjelen¢s¢ben is mÀsmilyen, mint a v´lgylakÂk, s´t¢t bûre ¢s s´t¢t
szeme van, a neh¢z jÀrÀsÃ, nagy testü emberek k´z¢ k´nnyed l¢ptekkel ¢rkezik, s azonnal kapcsolatot tud teremteni a reg¢ny v¢g¢n
kulcsszereplûv¢ vÀlÂ n¢ma kisfiÃval, a sint¢r
fiÀval, akit mindenki bolondnak tart. Az idegenben minden testet ´lt, ami a v´lgylakÂkbÂl hiÀnyzik, de ¢pp az, ami ¢rkez¢sekor oly
vonzÂvÀ teszi ût, lesz k¢sûbb veszt¢nek okozÂja. A v´lgylakÂk sz´vets¢gest, barÀtot, szeretût talÀlnak vagy rem¢lnek benne, mindenki azt, akire ä ¢pp a hiÀnybÂl fakadÂan ä a
leginkÀbb sz¡ks¢ge van. Blanka akkor lesz
¢let¢ben elûsz´r szerelmes, amikor meglÀtja
az idegent a kocsmÀros lÀnyÀval szeretkezni,
elÀmul a felszabadultsÀg ¢s a mÀsik test¢nek
befogadni tudÀsa lÀttÀn, s rÀ¢bred sajÀt ¡res,

semmibe hullÂ ¢let¢nek kilÀtÀstalansÀgÀra.
Blanka trag¢diÀja, hogy nem a v´lgybe valÂ,
itt minden darabokra hullik k´r¡l´tte, s hiÀba volt kislÀnyk¢nt r¢szese egy nem mindennapi beavatÀsnak (a gyerekkori eml¢kekkel
egy¡tt ennek leÁrÀsa a reg¢ny legszebb fejezete), hiÀba tanÁtotta meg ût egy b¡szke ¢s
´ntudatos nû arra, hogyan kell bÀnni a f¢rfiakkal, ha ez a tudÀs mit sem ¢r azzal a f¢rfival szemben, akibe beleszeret. Blanka m¢g
arra is k¢pes, hogy minden alkalommal kilesse az idegen ¢s a vend¢glûslÀny szeretkez¢s¢t.
Kapecz mestere a pÀrbesz¢deknek (ez a mÀsik erûss¢ge), fesz¡lt dialÂgusai t´k¢letesek,
egyetlen f´l´sleges szÂ sincs benn¡k. Az idegen ¢s Blanka k´z´tt zajlÂ istÀllÂbeli besz¢lget¢s p¢ldÀul egy oldalon sürÁti f¢rfi ¢s nû pÀrviadalÀnak minden l¢nyeges mozzanatÀt az
elrontott hÀzassÀgtÂl kezdve a f¢rfit megszerezni nem tudÂ, bosszÃÀllÂ nû motÁvumÀig.
Blanka teherbe esik (hogy ki az apa, csak
sejteni lehet; inkÀbb AndrÀs, mint a tanÁtÂ),
s mik´zben ´r´mtelinek cs´ppet sem nevezhetû terhess¢g¢vel bajlÂdik, az idegen egyre
szorosabb kapcsolatba ker¡l a bolondnak tartott n¢ma kisfiÃval, akit m¢g sz¡lei is visszamaradottnak hisznek, pedig àa csÃnya kis arcbÂl egy szomorÃ aggastyÀn figyelte a vilÀgotÊ.
Mintha a kisfiÃ a vÀltozÀsok Ág¢rete lenne, û
mÀr mÀsk¢pp ¢rz¢keli a vilÀg rendj¢t maga
k´r¡l, mÀsfajta t´rv¢nyeket fedez fel benn¡k,
s n¢masÀga is inkÀbb szimbolikus: minek
megszÂlalni egy olyan vilÀgban, ahol senki
sem ¢rti, hogy mit mondanak neki? A n¢ma
fiÃ szint¢zist teremt AndrÀs ¢s az idegen k´z´tt: megjelen¢s¢ben az elûbbire hasonlÁt, ¢rz¢kenys¢ge a mÀsik¢val rokon. BarÀtot m¢gis
az idegenben lel, ketten ¢pÁtik fel a szint¢n
szimbolikusnak tekinthetû SzÀrnyas madÀrfiÃ szobrÀt, ami àa v´lgyben eluralkodott hiÀny¢rzetet k´zvetÁti az ¢g fel¢Ê. A szobor felÀllÁtÀsa
v¢gk¢pp megosztja a v´lgylakÂkat az idegen
megÁt¢l¢s¢ben, ugyanakkor a szoborhoz valÂ
viszony minûsÁti is ûket: a m¢labÃtÂl szenvedû k´rorvos, a tÀbornok ´zvegye, a r¢szeges
tanÁtÂ s leginkÀbb Blanka az, akik az idegen
mell¢ Àllnak, mÁg a t´bbiek a tÀvozÀsÀt s¡rgetik. A fojtott ¢s elfojtott indulatok gyül´letbe csapnak Àt: a Hegyi Bulldogok egy szÁnjÀt¢kkÀ fajult kÀrtyajÀtszma utÀn megk¢selik
az idegent; a tanÁtÂ meghal ugyanezen az ¢jjelen; tovÀbbi rejt¢lyes gyilkossÀgok t´rt¢n-
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nek; dûlnek a szobrok; gyulladnak az ¢p¡letek; a temetûben gyalÀzzÀk a sÁrokat... S ki
szolgÀltat igazsÀgot? A sint¢r n¢ma kisfia, aki
sz¢tt¢peti Blanka kutyÀjÀval AndrÀst.
A pontos szerkeszt¢sü reg¢ny elej¢tûl fogva pusztulÀssal, a rosszak gyûzelm¢vel fenyegetett, de Kapecz ä hûseinek mÃltbeli kalandozÀsa, az egymÀstÂl hol tÀvolodÂ, hol egymÀshoz k´zeledû sorsok bemutatÀsa utÀn ä
nem vÀrt megoldÀst talÀl a reg¢ny szÀlainak
egybefogÀsÀra: a nevets¢g ¢s hitvÀnysÀg formÀit a k´zelmÃlt politikai alakjaival ¢s esem¢nyeivel azonosÁtja. CsalÂdottsÀgom igen nagy
volt, amikor megjelent a reg¢nyben egy
àmedvetermetü, t¢sztak¢pü, akaratos ÂriÀscsecsemû
benyomÀsÀt keltû n¢pvez¢r, aki kiadÂs tanulmÀnyk¢szÁtû munkÀssÀgÀval kÀprÀztatta el a v´lgylakÂkatÊ, vagy àa hÁres k¢pviselûasszony, aki nemr¢giben a kormÀnyzÂi palota kapujÀban fogadta a
labdajÀt¢kosok k¡ld´tts¢g¢t, s kedves leg¢nyk¢imnek
szÂlÁtotta valamennyitÊ, nem besz¢lve az egykori sportbajnokrÂl, aki a V´lgybeli ¹sv¢nyk´r
megalakulÀsakor elmondja a homoszexuÀlisokat ¢s szabadgondolkodÂkat kirekesztû besz¢d¢t. SajnÀltam, hogy Kapecz Zsuzsa engedett a csÀbÁtÀsnak, ¢s ä mintha az olvasÂban
sem bÁzna ä felÀldozta tÀrgyilagos elûadÀsmÂdjÀt a hol ironikus, hol szatirikus, leginkÀbb pedig tragikomikus hang¢rt, k¢pzelet¢t
a mindennapok unalomig ismert torzsalkodÀsai¢rt, mes¢lûkedv¢t ¢s tehets¢g¢t mÃl¢kony szÀjhûs´k csatÀrozÀsai¢rt ¢s acsarkodÀsai¢rt. Innentûl kezdve mintha dokumentumreg¢nyt olvastam volna. Pedig jobban ¢rdekelt volna, hogy vajon mi k´t´tte BlankÀt
a f¢rj¢hez, az idegent a kocsmÀroslÀnyhoz, a
kutyÀkat ¢s a t´bbi Àllatot a v´lgylakÂkhoz,
milyen mÃltja volt a tÀbornokn¢nak, s mit
kezd magÀval a k´rorvos immÀr totÀlisan
magÀra maradva.
Mert hiszem, hogy az û sorsuk mindenkor ¢rdekesebb ¢s maradandÂbb, mint bÀrmelyik, napisajtÂbÂl ideker¡lt alak¢, akikre
mÀr senki sem fog eml¢kezni akkor, amikor
egy messzirûl j´tt idegen f¢rfi a maga titokzatossÀgÀval, szabadsÀgvÀgyÀval, f¡ggetlens¢g¢vel ¢s szeretni tudÀsÀval m¢g mindig
megdobogtat minden ¢rz¢keny szÁvet.
BoldizsÀr IldikÂ

VILçGTALANUL
Kûr´si ZoltÀn: A testtûl valÂ szabadulÀs Ãtja
Pesti Szalon, 1994. 189 oldal, 280 Ft
Nem volt ä ¢s nemigen lesz egyhamar ä m¢g
egy nemzed¢k a magyar irodalomban, amelyik ilyen tÀgas ¢s ritka levegûjü t¢rbe ¢rkezett volna, mint a mai harminc k´r¡liek. A
legutÂbbi ¢vekig az volt itt a àterm¢szetesÊ,
hogy az Ãjonnan fell¢pûknek jÂval nagyobb
a tehets¢g¡k, mint a lehetûs¢g¡k. Most ez
megvÀltozott (rosszmÀjÃ megfogalmazÀsban:
megfordult), de az ifjÃ ÁrÂrajt m¢g sincsen
mi¢rt irigyeln¡nk: mire meg¢rkeztek, mÀr
csak elformÀtlanodott ¢letet, valÂszerütlen
valÂsÀgot talÀltak. Egy vilÀgtalan vilÀgot.
Akkor hÀt azt kell megÁrni, s mi¢rt volna
ez nehezebb vagy kev¢sb¢ m¢ltÂ feladat, mint
amit a korÀbbi generÀciÂk kaptak a maguk
idej¢tûl? K¢ts¢gtelen¡l l¢tezik most is a mindenkori kihÁvÀs, de m¢g nem akadt senki, aki
fogadja. A hetvenes ¢vek elbesz¢lûi reneszÀnsza, a nagy ´sszegzû reg¢nyek, Ãj hangÃ novellÀk kora elmÃlt, ÁrÂik hallgatnak vagy mÀs
münemekbe ¢s formÀkba vonultak vissza. A
szÂrvÀnyos kiv¢telek ¢pp arra jÂk, hogy ne
kelljen csûdeljÀrÀs alÀ vonni a folyÂiratok
prÂzarovatÀt. Az Àtlag mai magyar prÂza k¢tf¢le: v¢gÀllapotrajz az olvashatÂsÀg hatÀrÀn
¢s a klasszikus novella szabÀlyk´nyve szerint
szerkesztett sz¢p t´rt¢net. Az elsû fajta vilÀgtalan, a mÀsodik valÂtlan.
Kûr´si ZoltÀn k´tet¢ben mindk¢t tÁpus
megtalÀlhatÂ. A szerzû az Ãj nemzed¢k jellegzetes tagja, pÀlyakezd¢se m¢gis elt¢r valamelyest a tÀrsak¢tÂl. Kicsit idûsebben Àllt elû az
elsû k´nyvvel, mint a t´bbiek a maguk¢val,
bÀr r¢gtûl fogva hivatÀsszerüen foglalkozik
(az) irodalommal. Mintha elûbb fel akarta
volna t¢rk¢pezni a k´zeget, amelybe bel¢pni
k¢sz¡lt: kritikusk¢nt, rovatvezetûk¢nt, majd
rÀdiÂs szerkesztûk¢nt mük´d´tt, s mind e tev¢kenys¢gekben feltünû mÂdon szinte csak
sajÀt korosztÀlyÀra figyelt. Nem sokkal A
TESTTýL VALñ SZABADULçS öTJA elûtt adta
k´zre k´tetben is azokat az interjÃkat, melyekben majdhogynem hiÀnytalanul vonulnak fel a magyar irodalom legÃjabb nemzed¢k¢nek tagjai (FELROMBOLçS ä MAGçNIRODALMI BESZ°LGET°SEK ). PrÂzaÁrÂk¢nt akkor
vÀlt ismertt¢ Kûr´si, amikor 1992-ben meg-
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nyerte a Magyar NaplÂ ¹rk¢ny-pÀlyÀzatÀt. (A
pÀlyadÁjas munka, a HAZAFEL° is szerepel a
k´tetben.)
A Magyar NaplÂban jelent meg az az interjÃ, amelyben a hÂh¢rt akasztjÀk, az ´r´k´s
k¢rdezûbûl vÀlaszadÂ lett. Ebben Kûr´si elmondja k¢sei indulÀsÀnak k´r¡lm¢nyeit: mik´zben k¢sz¡lt az ÁrÂsÀgra, a valÂsÀgban nem
Árt semmit, a müvek legfeljebb a fej¢ben l¢teztek. Nem volna rendes dolog vissza¢lni
egy szerzûi vallomÀssal, s nem is kell: kitetszik magÀbÂl a k´tetbûl, hogy pÀlyakezdûrûl
van szÂ. Az elbesz¢l¢sek nagyobbik r¢sz¢bûl
az ÁrÂ olvasmÀnyait, p¢ldak¢peit ismerhetj¡k
meg (¢s fel). Az idegen hatÀsok a tematikÀtÂl
a szerkezeten Àt eg¢szen a mondatritmusig ¢s
szÂhasznÀlatig kimutathatÂk, n¢ha egyenesen a k´vetett auktort teszi meg a t´rt¢net
hûs¢nek (E. T. A. Hoffmann, KosztolÀnyi).
M¢gis t´bbet kell lÀtnunk ezekben az ÁrÀsokban, mint tisztess¢gesen elv¢gzett stÁlus- ¢s
ujjgyakorlatokat. Heves sÂvÀrgÀs s¡t ki a sz´vegbûl, olyan idûk utÀn, amikor m¢g voltak
hûs´k ¢s t´rt¢netek, lehetett (mit) elbesz¢lni.
Amikor az ember egy szükebb vilÀgban ä a
mÃlt szÀzadi DrezdÀban vagy a hÀborÃ elûtti
Budapesten ä k´zelebb volt valamif¢le teljess¢ghez. A mai vilÀg riasztÂan tÀgassÀ ¢s ¡ress¢ lett, rendetlen¡l megszÂrva megannyi müvi, szervetlen, ¢rt¢k n¢lk¡li dologgal, amikkel
nem akarhatunk, s ha akarnÀnk, se tudnÀnk
m¢lyebb kapcsolatot teremteni. Nem ¢rz¡nk
k¢sztet¢st, hogy lehajoljunk hozzÀjuk, k¢zbe
vegy¡k ûket. S nemcsak a t´rt¢netnek fellegzett be, hanem a t´rt¢netmondÀsnak is. Nincs
mÀr, ki mes¢lne, ¢s olyan sem, aki hallgatnÀ.
Ettûl vÀlik keserüen komikussÀ a k´tetet nyitÂ I GAZ T¹RT°NETEK FESZTIVçLJA. Elk¢pzelhetû-e k¢ptelenebb helyzet, groteszkebb feltev¢s, mint hogy az esti ÂrÀkban, mik´zben
megy a DALLAS, a t¢v¢sz¢ria c¢lk´z´ns¢ge
(bolti eladÂlÀny, hentes, cipûnagyker-tulajdonos, presszÂsnû, nyugdÁjas szaki, hÀzmestern¢ meg a B¢la fogorvos) a vÀrosi müvhÀz kultÃrterm¢ben Ãgy mÃlatja az idût, mint Boccaccio mester tÀrsasÀga Fiesol¢ban a pestis
idej¢n: sz¢p, igaz t´rt¢netekkel. °s mirûl
szÂlnak ma a pajkos mes¢k? Hurokkal megfojtott macskÀrÂl, a drinkbÀr t¡k´rfalÀba vÀgott pohÀrrÂl, egy olyan Anselmus-HoffmannrÂl, aki nem hisz a csodÀkban. Itt, e
nyÀjas k´rben, a fekete melltartÂs presszÂs-

kisasszony elbesz¢l¢s¢ben tünik fel elûsz´r
egy bizonyos Bureck, a k´tetet kezdû ciklus
visszat¢rû alakja. A szerzû szÀnd¢ka szerint
egy kisreg¢nyt t´rdelt sz¢jjel, de gyanÁthatÂ,
hogy Bureck reg¢nye mint müeg¢sz sosem
j´tt l¢tre. A hûsrûl alig tudunk meg valamit:
harmincas f¢rfi, ki t´bb mint tÁz ¢ve mÀr Budapesten ¢l, azelûtt meg valami telepen lakott (a SçTçNTANGñ pusztai telep¢nek erdûk,
hegyek k´z¢ helyezett vÀltozata ez, doktorostul, kocsmÀrosostul). M¢g r¢gebben egy tÀbor is volt arrafel¢, a dupla sz´gesdrÂt kerÁt¢s
k´z¢ zÀrt elvadult farkaskutyÀkkal, azokat
kellett Burecknak etetnie. AztÀn k¡l´n´s ¢s
homÀlyban hagyott k´r¡lm¢nyek k´zt Budapestre tÀvozott, de hogy mit csinÀl ott, hogyan t´lti napjait, az nem der¡l ki. IgazÀbÂl
nem is ¢rdekes: mire Bureckkal talÀlkozunk,
mÀr minden megt´rt¢nt. Vele is, a vilÀggal
is. Az utÀn vagyunk, nem tudni pontosan,
mikor. Budapesten napjaink lehangolÂ tÀrgyai ¢s jelens¢gei utalnak a jelenre, mÁg a tizenk¢t ¢vvel korÀbbi t´rt¢n¢sek kÁv¡l Àllnak
az idûn: a tÀbor az ´tvenes ¢vekre hajazÂ
mÃltban, a telep B sz¢riÀs hollywoodi filmekbûl ismerûs j´vûben van. A Bureck-t´rt¢netek cÁm¢ben pedig Szent çgoston mondÀsa bujkÀl: Nem az idûben, hanem az idûvel
teremtette Isten a f´ldet.
A k´vetkezû D°LUTçNI K°PEK a k´tet leghosszabb ¢s legproblematikusabb r¢sze. Elegyes darabokat tartalmaz, s ha k´zelrûl n¢zz¡k, hatÀrozottan orvosilÂ-formÀt kezd ´lteni. Szerepelnek benne ÁrÀsgyakorlatok ¢s stÁluskÁs¢rletek, Faust-parafrÀzis ¢s Esti Korn¢lt´rt¢net (mindenki megvan benne, Korn¢l,
Desir¢, Pataki, JÂzsi pinc¢r, ki felszolgÀlÀs
k´zben kileheli a lelk¢t ä de ez mÀr egy mÀsik
mese). MegkÁs¢rt egy n¢vsorolvasÀs, de elejtem. Hiszen nem bün az, m¢g csak nem is
hiba, ha egy pÀlyakezdû ÁrÂ mestereket vÀlaszt, ¢s vel¡k, tûl¡k tanulja ki az elbesz¢l¢s
mesters¢g¢t. °s megint az azonosulÀsi vÀgy,
a szabadulhatn¢k: el innen egy erûsebb l¢tez¢sbe, szÁnesebb (valÂ-szÁnübb) valÂsÀgba.
(Melynek hiÀnyÀrÂl a nyelv¢rz¢k aprÂ megbicsaklÀsa is Àrulkodik: a mÁvesre kalapÀlt
mondatokban, az aggÀlyosan vÀlogatott szavak k´z´tt azonnal szembe´tlik az oda nem
illû, a mÀs korbÂl, mÀs nyelvhasznÀlatbÂl
szÀrmazÂ valÂs. A hetvenes ¢vekben csinÀlt,
sajtÂn Àt terjedû buta divatszÂ mint kakukk-
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tojÀs a szÀzad eleji, k¢t hÀborÃ k´zti sz¢p prÂzanyelvben.) El innen az idûszÀmÁtottan telû
idûbûl a betelû idûbe. Ez a testtûl valÂ szabadulÀs vÀlasztott Ãtja. A test ä mindaz, ami
romlÀs, bomlÀs ¢s halÀl ä az idûben l¢tezik,
de van ä kell legyen ä egy mÀsik idû, a tiszta
tartam, melynek mindenkori egyetlen pillanatÀban a teljess¢get ¢lj¡k Àt. Ennek keres¢s¢rûl, a t¢vutakrÂl ¢s a lehets¢ges megk´zelÁt¢sekrûl szÂl a D°LUTçNI K°PEK majd' mindegyik elbesz¢l¢se, s eg¢szen k´zvetlen¡l fogalmazÂdik meg ok ¢s c¢l A POSTçS cÁmü t´rt¢netben (valÂszÁnüleg a k´tet legrosszabb
ÁrÀsa), amely a TALçLKOZçS EGY FIATALEMBERREL verzÂjak¢nt olvashatÂ, s amelyben
igen lapos kifejt¢st kap a testben valÂ l¢tez¢s
metaforÀja.
A szerzû ments¢g¢re legyen mondva, ritka
az ilyen r´vidzÀrlat; m¢g a nem jÂ ÁrÀsokrÂl
is elmondhatjuk, hogy Ázl¢ssel, mügonddal ¢s
arÀny¢rz¢kkel k¢sz¡ltek, becs¡lettel àmeg
vannak csinÀlvaÊ. Igaz, n¢ha ¢ppen ez az
aprÂl¢kos kidolgozÀs okozza a bajt, fedi fel a
àgyenge lÀncszemetÊ. P¢ldÀul a vÀrosismeret
h¢zagait vagy a leÁrÀsok inkonzisztenciÀjÀt
(magyarul azt az esetet, amikor az ÁrÂ nem
el¢gg¢ ismeri vagy nem jÂl lÀtja maga elûtt a
tÀrgyÀt). Vegy¡k a HAZAFEL° cÁmü FAUST-vÀltozatot, mely a k´vetkezûk¢pp Árja le a àtitokzatosÊ mÀsikat: valÂszerütlen¡l sÀpadt f¢rfi,
m¢lyen ¡lû szemek k´z¢ (?) ragasztott koromfekete szem´ld´k´k; a fekete-feh¢r szem¢ly signor¢nak szÂlÁtja az F. n¢vjelü hûst, s
ezt d¡nny´gi maga el¢: àEldûlt a test, ¢s ha
sz´kne a szellem, a v¢rrel Árt k´t¢st el¢ rakom.Ê MÀr
ennyi is t´bb az el¢gn¢l, de (el)besz¢lû m¢g
sz¡ks¢g¢t ¢rzi megjegyezni: àLegalÀbb patÀja
nincs.Ê Ugyanez az ÁrÀs p¢ldÀzza, hogyan s¢tÀl bele a szerzû a konkr¢tumok csapdÀjÀba.
àA c¢lszerüs¢gnek ¢s a divattalansÀgnak feket¢be
¢s feh¢rbe pÀrolt, t´k¢letesen jelent¢s n¢lk¡li ´szszegz¢s¢t viselûÊ f¢rfi elmes¢li F.-nek, hogyan
t´rt ki Budapesten a forradalom. Nem a '48as ä akkor m¢g nem volt mozi ä, de nem is
az '56-os, hiszen A H°T MESTERL¹V °SZ, melynek telt hÀzas vetÁt¢s¢n hamis jegyeket Àrul
egy Azazello-figura, 1960-ban k¢sz¡lt, ¢s m¢g
jÂ pÀr ¢vnek kellett eltelnie, mÁg MagyarorszÀgon is bemutattÀk. A hamis jegyek v¢g¡l
semmilyen szerepet nem kapnak az esem¢nyekben ä a ribilliÂt a jegy¡z¢r kabÀtjÀban lakÂ macskak´lyk´k id¢zik elû ä, annÀl inkÀbb

a mozi fekv¢se. A sugaras elrendez¢sü vÀros
Ãgymond legszebb mozija a Nagyk´rÃt ¢s az
egyik sugÀrÃt keresztezûd¢s¢n¢l talÀlhatÂ,
vele szemben kÀv¢hÀz, az Ãgymond àk´zeli
tisztiiskolÀsokÊ t´rzshelye. Nem tudjuk mire
v¢lni ezen dezinformÀciÂkat: tr¢fÀnak gyeng¢k, s ha a t¢r-idû lebegtet¢se miÀn ker¡ltek
a sz´vegbe, hÀt m¢g gyeng¢bbek. InkÀbb kis
elmaszatolÀsoknak tünnek f´l, s nem hoznak
l¢tre fesz¡lts¢get valÂsÀg ¢s k¢pzelet k´z´tt.
A vÀllaltan hagyomÀnyos elbesz¢lûformÀban
nem elhajÁthatÂ ´reg kacat az epikai hitel, s
amilyen k´nnyen elk¢pzelj¡k, amint àbugybor¢kolva s¡llyed el a MargitszigetÊ, annyira rossz
n¢ven vessz¡k, hogy a HÁrn´k egy DÂzsa
Gy´rgy Ãti hÀz folyÂparti kijÀratÀn Àt menek¡l az ¢gû VÀrbÂl (A SZABADULçS NAPJA),
mintha csak egy meg nem Árt T°RK°PT¹RT°NET III. cÁmü sz´veg szÀmÀra rendezt¢k volna Àt a vÀros r¢szeit.
Kûr´si ZoltÀn elsû k´tet¢t semmire nem
k´telezû Ág¢retk¢nt k´nyvelhetn¢nk el, ha
nem volna a k´nyv v¢g¢re illesztett r´vidke
harmadik ciklus, sovÀny appendix: a B UDAPESTI I SZKRA-OLAJBçNYçSZ T¹RT°NETEK . Foci
a magyar irodalomban, na ja, MÀndytÂl EsterhÀzyn Àt Kukorellyig ¢s tovÀbb (a FELROMBOLçSBAN ä melyben v¢letlen¡l sem jutnak
szÂhoz nûnemüek ä majdnem mindenki focizott, focizik) tarthat a nagy enumerÀciÂ.
HÀt persze. °s m¢gsem. E szer¢ny t´rt¢netek
megÀlljt parancsolnak a k´nnyen legyingetû
Át¢lkezûnek; ez itt nemcsak rÀk¢sz¡l¢s, hanem prÂzaÁrÂi teljesÁtm¢ny. A labdÀt rÃgÂ
hûs´ket meglepû mÂdon nem izgatja a testtûl
valÂ szabadulÀs. A focit, azon tÃl, hogy szÁvvel-l¢lekkel (hiszen ez itt a harmadosztÀly),
testtel jÀtsszÀk, lÀbbal meg fejjel, mely utÂbbi
n¢ha hendikepnek bizonyul az Iszkra
schwarz und gelb szÁneiben versenyzû javÁthatatlan balf¢kek szÀmÀra. Az ezredv¢gi
BLASZ III. k´r¡l pedig ott van, minden
erûlk´d¢s n¢lk¡l m´g¢ rajzolÂdik a nagy magyar ¢let, a f¢lmÃlt ¢s a jelen. A pÀlyÀkat Ãgy
hÁvjÀk, Magyar Ac¢l (hol van az mÀr?), Gamma (j´vûre szanÀljÀk) meg GumigyÀr, a csapatok neve MAFC-Landler, çpr. 4. Vasas, 43.
sz. °pÁtûk. A szocialista nagy¡zemekre ¢p¡lt
honi ¢lsport pusztulgat itt, bÃjtatott ÀllÀsostul, kalÂriap¢nzest¡l, negyedosztÀlyÃ b¡f¢st¡l. Gazverte, elhagyott pÀlyÀk, t´r´tt ablakÃ
´lt´zûk, hajdan jobb napokat lÀtott ´tvenhÀ-
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rom ¢ves kapus, piÀs bÁrÂ, a boldog dilettÀnsok ¢s megszÀllott amatûr´k hazÀjÀbÂl ¢rkezû
angol partjelzû, meg a zuhogÂ esû, az van
most. A tavaszi rem¢nyked¢s az ûszi fordulÂban, ¢s viszont.
Az Iszkra-OlajbÀnyÀszrÂl ¢s vid¢k¢rûl mes¢lû nem a levegûbe besz¢l. Ez nem utÀnl´v¢s, hanem egy megformÀlt vilÀg, az elbesz¢lû legsajÀtabb birtoka. Hûsei sem cizellÀlt irodalmi figurÀk ¢s toposzok, hanem bel¡l lakÂk, akik csak Ãgy odavetve is a hely¡k´n
vannak. A szerzûnek nem kell sanyargatnia a
fantÀziÀjÀt ¢s empÀtiÀjÀt, hogy elk¢pzelje, milyen ¢rz¢s is lehet 3:0-ra kikapni a 43. sz. °pÁtûktûl. °s nem kell eszperantÂul vagy valaki
mÀs nyelv¢n keresni az idegen szavakat, mert
magÀtÂl bekattan s forog a szerkezet, lehet
akÀr elengedetten is àfikciÂzniÊ. Bureck t´rt¢neteit olvasva gyanÁthattuk, hogy a szerzû
sejtelmes k´d´sÁt¢sei, elhallgatÀsai csak tudatlansÀgÀt ¢s bizonytalansÀgÀt leplezik; Àm
ha az IszkrÀra ker¡l a szÂ, nyugodtan rÀbÁzhatjuk magunkat az elbesz¢lûre: ¢rezz¡k,
sokkal t´bbet tud a tÀrgyÀrÂl, mint amennyit
elmond. Sokat tud, van mirûl hallgatnia.
Semmi kis t´rt¢netek, de ä hogy egy Nagy
Embert id¢zz¡nk ä a foci, az fontos. Az legalÀbb valÂsÀgos. Foci k´zben biztosan vagyunk.
Bori Erzs¢bet

TALçLTAM EGY K¹NYVET
SzÀrazf´ldi hajÂharang
Majt¢nyi Erik: HajÂharang a Hold utcÀban
Kriterion, Bukarest, 1977
à...S eml¢kszem, m¢g az is nagyon izgatott, hogy
milyen lehet a hegy teteje, ki is kunyorÀltam, hogy
f´lmehessek, ¢s f´l is mentem, mit mentem, futottam, hogy v¢g¡l zihÀlva Àlljak meg egy Àrnyas, sürün benûtt lapÀlyon, ahonnan valÂban nem lehetett
mÀr f´ljebb kapaszkodni, mert nem volt hova. Kiss¢
elidûztem a rejtelmekkel sÃlyos csendben, enyhe csalÂdÀssal, hogy semmilyen irÀnyban sehova nem lehet ellÀtni, mert ¢n ezt mÀsk¢pp k¢pzeltem: csÃcsban v¢gzûdû tar oromnak, hogy v¢gre-valahÀra az

eg¢sz mindens¢get bekalandozhassa a tekintetem...Ê
Ez a tÁzsornyi sz´vegr¢sz ä gyermekkori eml¢k ä metaforÀja, jelk¢pe, cÁmerlÀtomÀsa
nemcsak konkr¢tan Majt¢nyi Erik sorsÀnak,
hanem kicsit a mindenkori k´ltûsorsnak. Az
eff¢le ¢letjelk¢pek abban a kimondatlan, finoman lebegû àmesters¢gem cÁmereÊ jÀt¢kban ÀtlÂsan ¢pp az ellent¢tes sarokban helyezkednek el, mint az ars poeticÀk. Egyik arrÂl besz¢l, hogy mit szeretne, mit kellene,
mÀsik, hogy mit lehetne s hogy mit is lehetett
v¢g¡l. Majt¢nyi Erik annak ellen¢re, hogy
pÀr hÂnap hÁjÀn meg¢rte a hatvanat, s egyszer eljutott SkandinÀviÀba, egyszer meg a
KanÀri-szigetekre is, tulajdonk¢ppen azok
k´z¢ az alkotÂink k´z¢ szÀmÁthatÂ, akik k´r¡l
sosem nyÁlt meg sem a t¢r, sem az idû igazi
lÀthatÀra, s akikre a k´ztudat felûl se nyÁlt
m¢g soha igazi rÀlÀtÀs, m¢ltÂ kilÀtÀs.
Vannak emberek, akiket felfokozott ¢rz¢kenys¢g¡k arra kÀrhoztat, vagy abban az ÀldÀsban r¢szesÁti ûket, hogy a maguk szerencs¢j¢t vagy szerencs¢tlens¢g¢t, anyagi ¡dv¢t
avagy szenved¢seit k¢pesek àaz °letÊ minden
esetlegess¢get ¢s szem¢lyes vonatkozÀst meghaladÂ jellegzetes megnyilvÀnulÀsak¢nt kezelni. Az ilyen tÁpusÃ tehets¢g k´nnyebben,
mert ´nzetlenebb¡l nyugszik bele szem¢lyes
sorsÀba; szÀmÀra a megnyilatkozÀs, a mü az
igazi parancs, s a tÂdulÂ ¡zenetk¢nyszerre
Ãgy ragadja fel, szinte futtÀban, a müfajokat
ä n¢ha a kifejez¢si nyelveket is, mint a tüzoltani, menteni rohanÂk, ami ¢ppen kez¡k
¡gy¢be akad. A hatÀst tekintik fontosabbnak,
s hogyha siker¡l el¢rni, hogy fel¢ fordulnak,
meghallgatjÀk (EMBEREK, LAKçSOK LAKñI ... a
posztumusz k´tet cÁme ¢s vez¢rmotÁvuma),
olvassÀk, figyelni kezdenek rÀ ä û maga lepûdik meg legjobban, hogy egyszer csak k´ltûnek, prÂzaÁrÂnak vagy netÀn lelkiatyÀmnak
szÂlÁtjÀk, mert û ezen a vonatkozÀsÀn a dolgoknak sosem gondolkozott el holmi vagyvagyok szerint, nem tervezett el ä v¢gig ¢s
k´vetkezetesen ä semmi mÀst, mint hogy
szÂlni fog. àDr. Petûfi!Ê ä kiÀlt rÀ, szÂlÁtja meg
az ¢gi Akad¢mia kivÀlÂ akusztikÀjÃ mennyei
csarnokÀban a sz¢kfoglalÂ utÀn egy harsÀny
kritikus vagy hÁzelgû epigon, ¢s û zavartan ¢s
¢rtetlen¡l, mint akit hirtelen ¢bresztettek,
alig fogja fel, hogy hozzÀ besz¢lnek.
Majt¢nyi Erik elûsz´r t´rt¢netesen romÀnul jelentkezett a hÀborÃt k´vetû, t´bbsz´r´s
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rabsÀgÀt, fogsÀgÀt feloldÂ ¢vekben (mint
ahogy Francisc Munteanu, jeles romÀn ÁrÂrendezû az Utunkban indult magyarul), ¢s az
akkoriban kijegecesedû frontok, helyzetek
hoztÀk Ãgy, hogy àv¢g¡l isÊ k´ltûnek szÀmÁt,
egy olyan ¢letmüvel, melynek epikai oldala
legalÀbb olyan gazdag ¢s ¢rt¢kes. Mindenben
àrendezetlen sorrendüÊ ez a pÀlya.
àEgy vers egyed¡l jÀr az utcÀn, egy vers szavalja
´nmagÀt...Ê A Majt¢nyi-sz´veg ¢ppolyan praktikus sz¡ks¢gbûl, feltalÀlÂi ingerbûl, indÁt¢kbÂl sz¡letik, szÀrmazik, mint az Àltala feltalÀlt
¢s kidolgozott à´ngyÃjtÂs-alvÀsÊ (a receptj¢t
itt nem r¢szletezz¡k), vagy az, hogy szabadidû-szilÀnkokban is lehet elint¢zni, kipipÀlni az
eg¢sz idûh´z sz¡ks¢ges-alkalmas dolgokat;
p¢ldÀul ha valamikor csak meg kell tanulni,
be kell vÀgni az egyes amerikai Àllamok fûvÀrosait, mind az ´tvenvalamennyit, akkor
vÀrÂteremben, buszon, borb¢lynÀl, k¢t unalmas ¡l¢s k´z´tt, elalvÀs elûtt stb. akÀr ezt
(is) gyakorolhatod, hiszen az ¢let minden
(bÀrmelyik) pillanata ¢ppen azt a valamikort
jelenti.
A àk´ltûv¢ fogadÀsÊ Áv¢nek eleje valahol
ott indul a àleg¢nyegylet ´nk¢pzûk´r¢benÊ,
ahol szombat est¢nk¢nt (tÀnc elûtt) szavalgatni szoktak, s ahol egy barÀt a szerzû tudtÀn
kÁv¡l az û egyik balladÀjÀval Àll ki. AztÀn a
fenesi gyüjtûtÀborban az Àrok partjÀn belelapoz egy JÂzsef Attila-k´tetbe, a szamosfalvi
laktanyÀban, a f´ldre terÁtett szalmazsÀkon
Adyt olvas, amit elk¢r egy k´zelben fekvû
karpaszomÀnyos, akivel csak a k´vetkezû
nyÀron ker¡lnek majd egyazon t¡zelûÀllÀsba, egyelûre a hosszÃ ¢jszakai szolgÀlatok
alatt elûszedik sorra a k´ltûket, akikbûl id¢zni tudnak.
Erik, a lÀbon jÀrÂ memÂria, mÀr akkor, tizenkilenc-hÃsz ¢vesen is, legfennebb kev¢sb¢
betÀplÀlva ugyanaz az emberi komputer lehetett. A HAJñHARANG...-ban errûl a periÂdusrÂl az Àll, hogy egyszer felker¡l Pestre,
egy d¢lelûtt ¡l a padon Arany-balladÀkkal a
kez¢ben. à...EgyenruhÀban vagyok, ez tünhetett
fel egy idûsebb Ãrnak, s meg is szÂlÁt: ä Arany JÀnos? MagÀt ez m¢g ¢rdekli? HÀt igen, hÀborÃ van,
ilyenkor a t¡z¢rnek mÀr kev¢s ideje jut a V´r´s
R¢b¢kre. M¢gis s¢rtûnek ¢rzem a k¢rd¢st, de hÀt
apÀm lehetne az illetû, nem hepciÀskodom. ý is
megnyugtat, hogy nem akart megbÀntani, aztÀn a

versekrûl kezd¡nk besz¢lgetni. S annyira szakmabelinek ¢rzem, hogy v¢g¡l is kib´k´m: ¢n is Árok,
Árogatok. Mire û meglepetten k¢rdi: ä HÀt mi¢rt
nem mutatja meg a Mesternek? Most mÀr ¢n bÀntom meg kiss¢: hogy nem tudom, ki a Mester. HÀt
term¢szetesen SzabÂ Dezsû. °s hogy hol talÀlom
meg? Nos, az igazÀn egyszerü. Elmegyek d¢lutÀn
´tkor a Baross kÀv¢hÀzba, s megk¢rdem a fûÃrtÂl,
hogy hol ¡l a Mester. Az majd megmutatja. Ezt bÃcsÃzÀskor m¢g egyszer a lelkemre k´ti ä megint csak
an¢lk¡l, hogy bemutatkozn¢k. így aztÀn sosem tudom meg, hogy ki volt. SzabÂ Dezsûtûl addig csak
Az elsodort falut olvastam, m¢g otthon, s fûk¢pp
nem tudtam, hogy voltak¢pp a legmorÂzusabb, legkiszÀmÁthatatlanabb oroszlÀn barlangjÀba k¢sz¡l´k. Mint mikor a szakad¢kba ereszkedtem le a mehedinÓi-i hegyekben, s nem tudtam, hogy szakad¢k
van alattam, a k´tekedû, a rabiÀtus SzabÂ Dezsût
is csak ¢vek mÃlva ismertem meg a r´pirataibÂl. A
Baross kÀv¢hÀzban ezzel szemben egy jÂindulatÃ,
k´v¢r bÀcsi fogadott, ¢s r¢szletesen kik¢rdezett, hogy
hova valÂsi vagyok ¢s hogy hol szolgÀlok. Szamosfalva jÂ ajÀnlÂlev¢l volt, eml¢keket ¢bresztett f´l
benne, s ezekbûl mes¢lt is. A versekrûl pedig csak
ennyit mondott: ä Ezeket majd csak este olvasom
el. J´jj´n el ¢rt¡k holnap. MÀsnap egy lila cingulumos pap tÀrsasÀgÀban talÀltam: likûrt iddogÀltak, de Ãgy tettek, mintha ¢szre se venn¢k, hogy ¢n
nem fogyasztok semmit, pedig jÂcskÀn vel¡k ¡ltem.
Ezt p¢nztelen katonak¢nt rossz n¢ven vettem a nem
tudom milyen m¢ltÂsÀgot viselû paptÂl, s hogy SzabÂ Dezsû milyen szeg¢ny volt, arrÂl is csak jÂval
k¢sûbb ¢rtes¡ltem. A versek mindenk¢pp ott voltak
elûtte, s ma mÀr ä teljess¢ggel ellenûrizhetetlen¡l ä
nagyon neh¢z leÁrnom azt, hogy nagyjÀbÂl tetszettek
neki. Neki, minden idûk legharapÂsabb kritikusÀnak. ÏLesz magÀbÂl valami, ha igyekszikÎ ä mondta. [...] S akkor hadd t¢rjek vissza a mÀr emlÁtett
karpaszomÀnyoshoz, akibûl idûk´zben hadaprÂd ûrmester lett, s aki egy vasÀrnap d¢lelûtt laktanya¡gyeletes tisztk¢nt, kardosan cs´rtetett be k´rlet¡nkbe. ä VigyÀzz! ä kiÀltotta el magÀt harsÀnyan, aki
elsûnek megpillantotta, mi pedig ott Àlltunk feszesen, kit hol ¢rt a vez¢nyszÂ, Àgy mellett, nyitott katonalÀda f´l´tt, sÀpadtan, ijedten, mert a laktanya¡gyeletes tiszt lÀtogatÀsa ilyenkor, vasÀrnap d¢lelûtt
¢s vÀratlanul, a ked¢lyes rendetlens¢g ÂrÀiban, kisebbfajta istencsapÀsnak szÀmÁtott. [...] Pihenj! ä
mondta a hadaprÂd ûrmester, majd hatÀrozott l¢ptekkel indult meg a k¢t Àgysor k´z´tt... v¢g¡l megÀllt elûttem, mire ¢n persze ism¢t vigyÀzzba vÀgtam
magam. ä Hagyja csak! ä legyintett azzal a rettegett
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feh¢r kesztyüs kez¢vel. ä Csak az¢rt j´ttem, hogy
megmondjam: meghalt Rem¢nyik SÀndor. Ma d¢lutÀn temetik...Ê
A k´ltûv¢ fogadÀs Áv¢nek ÀllomÀsai a àpoklokra kell annak menniÊ k´zleked¢si szabÀlyrendszere szerint k´vetik egymÀst. àNagyapÀm ä mes¢li a k´ltû ä egyre gyakrabban eml¢kezett vissza az ifjÃsÀgÀra, amelyet PÀrizsban t´lt´tt, s ott egyszer m¢g MunkÀcsyval is kezet szorÁthatott. °s lÀtta Verne GyulÀt, amint egy lek´t´z´tt
l¢ghajÂba, Ãgynevezett ballon captif-ba szÀllt,
hogy magasan a f¢ny vÀrosa f´l´tt Árja valamelyik
reg¢ny¢t. NagyapÀm legalÀbbis Ágy tudta ¢s Ágy mes¢lte...Ê Mindez nemcsak jÂl hangzik, de szinte sz¡rrealista vagy metafizikus vagy posztmodern t¢ny is. Mivel hogyha olyanokat ugrik a naptÀr, hogy bamba k´z¢pkorbÂl egyszer csak ÀdÀz XX. szÀzad lesz, hogyne lehetne hÀrom¢ves kisfiÃbÂl huszonhÀrom ¢ves
rab, akinek a lelke viszont tele van a l¢t gy´ng¢debb oldalÀnak ¢s sz¢ps¢g¢nek tudatÀval
is. Csak hÀt minden azon van, arra van beÀllÁtva, hogy megajÀnd¢kozzon ¢s megfoszszon, meg´rvendeztessen ¢s megszomorÁtson, hogy megf¡r´ssz´n a boldogsÀgban ¢s
megkÁnozzon ¢rte. Arra, hogy ott, akkor rendszerint ne legyen idûd odafigyelni, utÀna pedig nosztalgiÀt vagy lelkifurdalÀst ¢rezz. Lemegy a vilÀg s mÀsodszor mÀr po¢zis. Lehet,
hogy csak egy pokol po¢zise. àOdaÀt a katonai
fegyhÀzban volt legalÀbb egy k´nyvem: Schiller
verseinek egy r¢gi kiadÀsa, t´bb mint szÀz¢ves. Itt
azt is elvett¢k, s a raktÀros fegyûr, miutÀn belelapozott a gÂt betük rengeteg¢be, gyanakodva m¢r v¢gig: az irataim rÂmai katolikusnak mondanak, minek nekem akkor ez a zsidÂ imak´nyv?...Ê
Itt kezdûdik Majt¢nyi Erik igazi horizontja. °lete p¢lda arra is: hogyan lesz magyar
k´ltûv¢ korÀban ¢s k´rnyezet¢ben az anyanyelv tisztasÀgÀnak ¢s fens¢g¢nek ûre ¢s ¢ltetûje, a magyarul ¢lt ¢s Árt magÀtÂl ¢rtetûdû
eurÂpaisÀg ¢s egyetemess¢g megtestes¡l¢se
valaki, akinek ûsei bÀnsÀgi svÀbok, zsidÂk,
szÀm szerint kevesebben magyarok. Ezt
mondja el, k´veti nyomrÂl nyomra a HAJñHARANG A HOLD UTCçBAN cÁmü visszapillantÂ
k´tete. Amikor egy sportÃjsÀgÁrÂnak, aki büv¢szk¢nt D¢l-AmerikÀig jut el, s egy korÀn
halÂ, nagy szemü asszonynak nagyon ¢rz¢keny fiacskÀja sz¡letik, nagysz¡lûk nevelte
egyke, a csalÀdi tudatvagyon ¢s legendÀrium
let¢tem¢nyese. Amikor k¢t (k¢tszÀz, k¢tezer)
vilÀg ¢s vilÀgÀrnyalat ¢rintkezûpontjaira esik

mindennek a koordinÀtÀja, ami csak meghatÀrozza valakinek a sorsÀt. °lete k¢pesk´nyve
(hangosk´nyve) megûrzi az oly butÀcska rigmusfoszlÀnyokat, politikai-csÃfolÂdÂ ¢s kupl¢sz´vegeket, hogy à...sok-sok tonna liszt van ott,
¢s sok-sok angol tiszt van ottÊ ä mÀrmint a La
Manche csatornÀban, ahol a dicsûbbik flotta
tengeralattjÀrÂi sikeresen els¡llyesztett¢k az
ellens¢ges hajÂkat. Ez a kontinentÀlis, ez a
szÀrazf´ldi cethal nyeli el a mi kis JÂnÀsunkat: a k¢pzelûtehets¢g c¢g¢re, az ´r´k elvÀgyÂdÀs jelv¢nye az a hajÂharang, mik´zben
valÂsÀgos is. K¢t nagyon nagy kondulÀssal.
Egyik a szenved¢s, mely elkÁs¢ri ä hozzÀtartozÂi s aztÀn a maga v¢gzete szerint ä mindhalÀlig. MÀsik a nagy tÀrgyi tudÀs, ami lehetûv¢ teszi mindennek müv¢szi, irodalmi à¢rt¢kesÁt¢s¢tÊ. A kor irÀnti rajongÂ kÁvÀncsisÀgbÂl spontÀnul indult s telt aztÀn meg valami
emberfeletti erût sugÀrzÂ szeretettel: meg
akar ¢rteni mindent, az ´r´kl´tt memÂria jÀt¢kai r¢v¢n egyr¢szt homo ludens, mÀsr¢szt
azon kevesek egyike, akik v¢gig ¢rtelmezni
akarjÀk jelenkorukat is. Ez az û legfûbb jellemvonÀsa: meg¢rt¢s mindenki irÀnt, ¢teri
indulat a jÂra, mely a szamaritÀnussÀgot sÃrolja, s persze a ànem vagy eszedn¢lÊ inget
odaadÂ boh¢msÀgÀt. Szinkronban egy balkÀni prolivilÀgban is a skatulyÀbÂl kivett Ãriember habitusÀval.
àN¢hÀny esztendûvel ezelûtt arra jÀrtam. Minden
megvÀltozott, diÂfÀk, fenyûk tüntek el nyomtalanul
ä de a legt´bbet talÀn ¢n vÀltozhattam. Ez¢rt is n¢zhettek rÀm olyan k¡l´n´sen a lakÂk, mintha Robinson bûrkacagÀnyÀt hordtam volna m¢g mindig
a vÀllamon, ¢n pedig semmik¢pp nem tudtam megmagyarÀzni nekik, hogy voltak¢pp mit is keresek az
udvarukon...Ê Igazi sz¡lûf´ld¡nk egy kor, nem
egy t¢rbeli pont, nem egy ¢vszÀm. Azok betlehemien v¢letlenek, mert annyiszor van
n¢pszÀmlÀlÀs, csûd¡let, menek¡l¢s, deportÀlÀs, m¢g àhosszÃb¢keÊ is annyiszor van, Àm
¢rkez¢s¡nk szempontjÀbÂl mindez esetlegesebb, mint az a nagy, az a k´z´s, ama kiegyenlÁtû Àtrendezûd¢s, mellyel ä Ãgy nagyjÀbÂl ember´ltûnk¢nt ä a vilÀg elûÀll: ide egy
drÂtn¢lk¡li tÀvÁrÂ, oda egy szalongarnitÃra,
amoda egy vilÀghÀborÃ, egy doboz Franck
kÀv¢pÂtlÂt vagy sÀrga Flavisan cukorkÀt a
kisasztalra, s a Tolnai VilÀglapja vagy a SzÁnhÀzi
°let egyn¢hÀny p¢ldÀnyÀt, aztÀn ki a vÀros
v¢g¢re, a kertek alÀ, csak Ãgy elszÂrva, mint
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az elsû d¢r, egy kis Trianon ä ¢s akkor mÀr
ide vele, j´het a gyermek! A gyermek, aki aztÀn felnû, semmi sincs tekintettel az ¢rz¢kenys¢g¢re ànicht vor dem KindÊ alapon, sût
minden arra t´rekszik, hogy erûs hatÀsokkal
nevelje, alakÁtsa, okÁtsa, szervezetten vagy
esetlegesen, pontos ¢s pontatlan informÀciÂkkal t´mje alakulÂ, vÀltozÂ, szinte anyagcser¢hez hasonlÂ ¢letet ¢lû kis tudattartalmÀt; s
hÀt nem ugyanazok az okkult erûk vagy
mennyei hatalmak, k´r¡lm¢nyek kezdenek
int¢zkedni, hogy aztÀn n¢mi Àtmenettel a
sz´vûg¢p, b´rt´ncella ¢s szerkesztûs¢g utÀn
v¢g¡l àmagÀnk´ltû, szÂlistaÊ legyen, ha csak
ott nem felejtik valahol az eszterga, ekeszarv,
patyolat-fontos munka vagy piszkos politizÀlÀs valamelyik pultjÀnÀl, oly m¢lyre hangolva
hallgatÀsÀt, amilyen a sok-sok tonna liszt¢ s
a sok-sok angol tiszt¢, zokszÂ n¢lk¡l, a àt´rt¢nelem leghosszabb szÀzadÀnakÊ tengerfenek¢n.
A pÀrkÀk, akikre Majt¢nyi Erik szÀlsz´vev¢nye, idegk´tege bÁzatott, hol elaludtak, hol
eljÀtszadoztak az anyaggal, a nÀdlitÂl a makram¢ig cifrÀztÀk a bogoznivalÂt, s amikor beleuntak, egy k´r´mollÂval egyetlen miccent¢ssel elint¢zt¢k az eg¢szet, mely akkor mÀr,
szimbolikusan ¢s valÂsÀgosan, egyetlen ¢letfontossÀgÃ szÀlacskÀra-cs´vecsk¢re szorÁtkozott. Akik ismert¡k ¢s szerett¡k, testi-lelki
csalÀdjÀt k¢pezt¡k, nagyon patetikus alkalomra is csak f¢l¢nken k´lcs´n´zhet¡nk erre
is tûle egy passzust: àögy hullott ki az ¢letembûl,
mint annyi minden, mint az ismerûs arcok meghitts¢ge, vagy mint azoknak a hangja, akiket csak egy
elÀrvult telefonszÀm id¢z immÀr ´r´kk¢ f´l´slegesen
egy megviselt sz¢lü noteszlapon.Ê
Egy intellektust maximÀlis teljesÁtm¢nyei
alapjÀn lehet ¢s kell m¢rni ¢s megismerni. Az
Àrnyalatok irÀnti ¢rz¢k ¢s vonzalom nyelvi, k´ltûi
eszk´zeinek kiteljesed¢se ment¢n a Majt¢nyisz´veg ûrangyala. A tragikum¢rz¢k ¢s irÂnia
egy¡ttese ¢s arÀnyai a nagyon tudatos alkotÂt
jellemzik, akinek müv¢szi jÀt¢kkedve ¢s tÀrsadalmi fog¢konysÀga sz¡ntelen¡l k¢szen Àll
arra a szellemi kalandra, mely a k¢pzelet s a
valÂsÀg, a szubjektÁv s az egzakt v¢gleteinek
erûter¢ben alkatilag is folyton vonzza. A Fermat-t¢teltûl a rÁm nyelvi ¢s akusztikai titkaiig,
egzotikus f´ldrajzi nevek, elm¢s rejtv¢nyek,
sût büv¢szmutatvÀnyok matematikai ¢s l¢lektani hatÀraiig mindenben a maga lÀttahitte-vallotta humÀnum m¢lys¢geit hajszolja.

Hogy mit tud mindenrûl, arra aprÂ Àrva p¢lda a respublika szÂ k´r¡l meggomolyogtatott
kis kultÃrt´rt¢net egy lÀtszÂlag alkalmi s az
alkalmon tÃl Ágy n´vû k´ltem¢nyben. Mindig
informÀciÂ is, amit k´ltûi k´z¢rzett¢, valÂjÀban etikai leck¢v¢ szervezetten eljuttat rem¢nybeli k´z´ss¢g¢hez, k´z´ns¢g¢hez, akiben a kort ugyanÃgy megszenvedett s ugyanolyan ¢rz¢keny szenved¢llyel ¢rteni akarÂ
partnert keres. Kev¢s k´ltûnk ÀlcÀzott annyi
kajÀn c¢lzÀssal ¢s siker¡lt szÂjÀt¢kkal, paragrammÀval, nyelvi ¢s k¢pi sziporkÀval szÀmon
k¢rû kritikÀt, kÁnzÂ eseng¢st, ¢rtelemmagÀnyt, mint ez a lÁra ä m¢g a maga legelk´telezettebb korszakaiban, zsÀkutcÀiban is.
Mik´zben sajÀt alkatÀnak ¢s megnyerû intellektusÀnak k´ltûi formÀjÀt kereste, a pÀlya
utolsÂ mÀsf¢l-k¢t ¢vtized¢ben a r´gzÁtû kis
àfestûiÊ remekek, megkapÂ k¢pi ¢s nyelvi telitalÀlatok mellett v¢gleges, maradandÂ szint¢zisre is t´rekedett jÂ pÀr k´ltem¢nyben. A
po¢tikai semmis¢gekben pontos diagnÂzisok
hevernek, sz¢tfeszÁtve az amÃgy is vÀlsÀgba
keveredett formÀt ¢s befejezetts¢geszm¢nyt,
mellyel annyiszor maga se tudta, mit lehet
kezdeni. NyilvÀnvalÂ: eg¢szen mÀs k´ltû kelt
fel abbÂl a kollektÁv lÁrai betegÀgybÂl, melyben annyian ott maradtak. A Majt¢nyi vershelyzeteiben, lÁrÀjÀnak etikÀjÀban ¢s eszt¢tikÀjÀban felismerhetû besz¢des cezÃra kellû
tÀvlatbÂl mÀs ¢s mÀs ¢rt¢kelû szempontokra
hÁvja fel a figyelmet, mindenekelûtt a pÀlyaÁvben bek´vetkezett pozitÁv, ugrÀsszerü vÀltozÀsra, melyet aligha vett¡nk eddig szÀmba
kellû alapossÀggal, pedig telve van az elmÃlt
¢vtizedekben sz¡letett k´lt¢szet¡nkre is vonatkozÂ, ÀltalÀnosÁthatÂ tanulsÀgokkal ¢s tanÃsÀggal. Majt¢nyi irodalmunknak ama legfontosabb, megtartÂ, hÁd¢pÁtû, jÂzan ´nismerettel bÁrÂ vonulatÀt erûsÁtette, gazdagÁtotta
v¢g¡l is, mindig is. A legnehezebb k´r¡lm¢nyek k´z´tt is ¢rt¢kteremtûk vonulatÀt.
A K°KEK BOLYGñJA a cÁme annak a tudomÀnyos-fantasztikus novellÀjÀnak, melyben a
korban vergûdû, az elfojtva lÀzadÂ ¢rtelmis¢gi trag¢diÀjÀt egy ironikus t´rt¢netfilozÂfiai
lÀtomÀsban oldja fel ¢s meg: van egy vilÀg,
egy tÀvoli j´vûbeli ¢gitesten, ahonnan a lÀzadÂkat azonnal ¢s titokzatos mÂdon kiszürik s
elt¡ntetik. Mindenki Ãgy tudja, hogy megsemmisÁtik. Az elbesz¢lû ¢n, a fiatal lÀzadni
mer¢szelû aztÀn sajÀt kalandja v¢g¢n tudja
meg, hogy ezeket csupÀn a k¢kek bolygÂjÀra
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szÀmüzik, ahol bÁrÂsÀg el¢ ÀllÁtjÀk ûket. így
ker¡l ÀtszÀllÁtÀsa utÀn û is a f¢lelmetes tanÀcs
el¢, hogy kider¡lj´n, abban eltünt lÀzadÂk,
tulajdon tanÁtÂmesterei foglalnak helyet, s
most ût is kooptÀljÀk. Mert ezt az eg¢szet,
mely ellen szabadsÀgszeretû szellemnek lÀzadnia lehet csupÀn, ûk irÀnyÁtjÀk, onnan, a
k¢kek bolygÂjÀrÂl... àHetven´t ¢ves ez a szÀzad,
ahhoz k¢pest igazÀn jÂl tartja magÀt, hazudik, aki
hatvan´tn¢l t´bbnek n¢ziÊ ä rÀntja magasba a
sz´veget aggÂdÂ meditÀciÂk zuhanÂrep¡l¢s¢nek m¢lypontjÀrÂl, vilÀgraszÂlÂ lelkiismeret-fesz¡lts¢gek ihlet¢ben s a k´zeli szem¢lyes
elmÃlÀs biztos tudatÀban egyike azoknak,
akik eset¢ben v¢gtelen¡l fÀjlalom, hogy nem
¢rhett¢k meg '89-et, abban a Bukarestben, s
azt, ami k´vette, ebben az EurÂpÀban. A lelkierû persze nem eszt¢tikai kategÂria ugyebÀr, hacsak nem ¢ppen a mü befogadÂjÀban
keletkezik, az alkotÂ kiszÀmÁtott akaratÀbÂl,
mint igazolt, bevÀlt, eredendû müv¢szi c¢l ¢s
v¢gsû rendeltet¢s teljes¡l¢se. Szerencs¢re
vannak korok, amikor az ¢pÁtkezû, az eg¢sz
emberi kultÃrÀra, erk´lcsi elûzm¢nyre ¢pÁtû
alkotÂk szÀmÁtÀsa vÀlik be jobban, l¢trehozvÀn vagy legalÀbb karbantartvÀn, tatarozvÀn
azt a szellemi architektÃrÀt, melyben arra a
kornyi idûre szabadon, szabadabban ¢s k¢nyelmesebben lakozhat az ige.
Az eff¢l¢knek kismestere, nagymachere
volt Majt¢nyi Erik, arra a tünûdû gondolatra
vez¢relve alÀzatos olvasÂjÀt, miszerint nem
fontos bebizonyÁtani folyton az ¢gre kiÀltÂ,
csak figyelembe nem vett evidenciÀkat, de
nem kell belemenni ä a kommunikÀciÂ higi¢niÀjÀnak megûrz¢se ¢rdek¢ben ä a k´rm´nfont hamisÁtÀsok, kalkulÀlt t¢ved¢sek lenyüg´zû, burjÀnzÂ, ûrj´ngû, divatos, ragÀlyos jÀt¢kÀba, m¢g hogyha a farkasordÁtÀs kedv¢¢rt
lefegyverzû irÂniÀval egy¡tt is ¡v´ltj¡k a
meglovagolt abszurdumokkal, hogy: àjÀt¢k a
vilÀg, a szÀmtan esendû, s kilencszer kilenc az
nyolcvankettû!Ê
Majt¢nyi Erikrûl ezer c¢dulÀm van, melyek
ilyenkor nem ker¡lnek elû, melyek sosem
fognak talÀlkozni. T´bb mint hÀrom ¢vtizeddel ezelûtt, mikor elsû k´tetemhez elûszÂt Árt,
ezzel a kÁnrÁmmel k´sz´ntem meg: àE k´nyv
elej¢n Ãgy Eriklesz, mint Ath¢nben a b´lcs PerikleszÊ ä s mintha valami gondolatban soha be
nem fejezûdû dialÂgus folyna, az ý v¢gtelen
sz´veg¢bûl folytathatÂ: à°n pedig arra gondo-

lok kiss¢ borongÂan, hogy az eltelt hÀrom ¢vtized
sorÀn sz¡lûvÀrosomban porig bombÀztÀk a vasÃtÀllomÀst, hogy sz¢kesegyhÀzak tüntek el EurÂpa nevezetes tereirûl, ¢p¡letek, amelyeket mÀr nem lÀthatok viszont, vagy amelyeket mÀr elûsz´r sem pillanthatok meg, s k´zben...Ê Igen, k´zben, szinte
mell¢kesen, ¢lete legfûbb fordulatait szinte
mell¢kesen sorolja fel egy ´r´k´lt kulcscsomÂ
kapcsÀn: à...k´zben ez a kulcs kutyahüs¢ggel bÃjt
meg a t´bbi k´z´tt, kutyahüs¢ggel vÀrta, hogy ism¢t
kezembe vegyem. Ott pihent valamelyik fiÂkban,
mÁg ¢n parancsszÂra bukfenceztem lefel¢ mund¢rosan egy szamosfalvi dombrÂl, hogy ¢g ¢s f´ld sz´rnyü hÀnyingeres kering¢sbe kezdett k´r¡l´ttem, t¡relmesen lapult, mÁg ¢n f¢lmÀzsÀs k´veket adogattam az ¢p¡lû Zsil-v´lgyi alagÃt boltozatÀhoz, egy
cs´ppet sem fakult meg, mik´zben ¢n halÀlt megvetû
bÀtorsÀggal, de inkÀbb az ¢hs¢g k¢ts¢gbees¢s¢ben
teljess¢ggel ismeretlen gombafajtÀt s¡t´ttem hajszolt
sz´kev¢nyk¢nt a mehedinÓi-i hegyek gerinc¢n, megvolt, amikor elsû kislÀnyom sz¡letett, ¢s megvolt,
amikor a mÀsodik meghalt, cs´k´ny´sen vÀrt rÀm,
mÁg ¢n egy hÂszÁn hajÂ korlÀtjÀra dûlve n¢ztem el
a Finn-´b´l jÀt¢kos fodrait, szÀmtalanszor ¢rhettem
eg¢szen a k´zel¢be s tÀvolodtam el tûle ism¢t, ¢s meg
is csaltam, igen, megcsaltam idegen kulcsokkal,
szekr¢ny- ¢s ajtÂkulcsokkal, fiÂk- ¢s ÁrÂg¢pkulccsal,
de annyival, hogy ha most mind ´sszegyüjten¢k, talÀn mÀr egyet sem tudn¢k felismerni a tucatbÂl.
Megvolt, amikor ideggyulladÀs b¢nÁtott a fogolykÂrhÀz vasÀgyÀn, megvolt, amikor veserohamok d´g´ny´ztek naponta ´tsz´r is, megvolt...Ê
Megvolt. Valameddig. Majt¢nyi Erik
1922-ben sz¡letett TemesvÀron, leghosszabb
ideig Bukarestben ¢lt, ¢s 1982 januÀrjÀban
sorvasztÂ betegs¢g vetett v¢get a mÀr heti
dialÁzistûl f¡ggû ¢let¢nek. A nagy szerencs¢sek ¢s a nagy pechesek k´z¢ szÀmÁthatÂ. M¢g
hÃsz¢ves sincs, amikor honv¢degyenruhÀban
Àtsz´kik valahol a KolozsvÀr ¢s Torda k´z¢
rajzolt Ãj orszÀghatÀron. A korszak logikÀjÀnak megfelelûen az ugyancsak megk¡l´nb´ztet¢sek g´rcs¢ben rÀngÂ RomÀniÀban nem
megk¡l´nb´ztet¢s, ¢letvesz¢ly elûl menek¡lûk¢nt, hanem k¢mk¢nt kezelik, bukaresti
k¢melhÀrÁtÂ, craiovai b´rt´n ¢s t¬rgu-jiui lÀger utÀn, hÀrom iszonyÃ esztendû v¢g¢n
summÀs gyül´letbûl ¢s szem¢lyes bosszÃbÂl
n¢met hangzÀsÃ neve ¡r¡gy¢n bevÀgjÀk egy
menetszÀzadba, s a doni sz¢nbÀnyÀkba hurcoljÀk, ahol majdnem a tÁfusz vet v¢get annak, ami m¢g el sem kezdûd´tt, iktatja a n¢vtelen holtak k´z¢ azt, aki m¢g se k´ltû, se
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apa, se barÀt; sehol m¢g az a csodÀlatos int¢zm¢nyembere a romÀniai magyar literatÃrÀnak, Àm egy mÀr alig felfejthetû determinÀciÂ elûbb elviszi a dolgot addig a pontig,
hogy nem is lesz semmi belûle, aztÀn hirtelen
szesz¢llyel kiengedi vasmarkÀbÂl ¢s hazahozza. Hogy csalÀdot ¢s kultÃrÀt alapÁtson a romokon: olyan otthont hozzon l¢tre, mely szimultÀn egy irodalmi szalon s egy katonai tÀmaszpont megfelelûje egy pÀr szobÀs b¢rlakÀsban, olyan ¢vtizedekben, amikor a szalont
mindenf¢le ¢rtelm¢ben, jelent¢s¢ben ¢s formÀjÀban kiirtotta, s a tÀmaszpontot a legundokabb formÀjÀban teny¢sztette ebben a t¢rs¢gben a nemezis.
°letem egy szakaszÀban sokat laktam nÀluk. Egyszer reggel fel¢ t¢rt¡nk haza valahonnan, vilÀgmegvÀltÂ dumÀk f¡stj¢vel fÀradtra pÀcolva, mikor az ÀtjÀrÂhÀzk¢nt ¢s rep¡lût¢ri tranzitk¢nt hasznÀlt Majt¢nyi-menhÀz elûszobÀjÀban, ahol egy¢bk¢nt mindig
tornyosult valaki ¢ppen ¢rkezû vagy mindjÀrt ÀtszÀllÀsra vÀrÂ poggyÀsza, egy szokatlan
alakÃ cuccba botlottunk: hangszertok volt a
javÀbÂl. A hÀzban senki, Oli a kiadÂban, a lÀnyok iskolÀban, a csomagnak bizonyÀra a
hajnali vonattal ¢rkezett tulajdonosa se horkolt egyik dÁvÀnyon se, a k¢t kutya pedig, jÂllehet ¢rtettek romÀnul, magyarul, kriterionul s talÀn albÀnul, t´r´k¡l, egyik g´r´g¡l is,
de besz¢lni nem tudtak. V¢gre megz´rrent a
telefon, s a vonal v¢g¢n a hÀrom t¡nd¢r k´z¡l az illet¢kes jelentkezett. àAzonnal gyere
haza, ¢s agnoszkÀld ezt a pikulÀt!Ê ä parancsolta a zord atya, akit gyermekei keresztnev¢n szÂlÁtottak pÂlyÀskoruktÂl, s akin¢l mÀsok ¢rzelmi, lelkiismereti szabadsÀgÀt jobban
tisztelû ember nem ¢lt akkor sem k´z´tt¡nk.
HÀt most itt vagyok, Erik, ¢s prÂbÀllak agnoszkÀlni, mint ebben az ¢vszÀzadban valahol (v¢gig) bek´vetkezett ¢ltetû (t´meg)szerencs¢tlens¢g¡nk egyik nagyon is ismert ¢s
m¢gis elfeledett halottjÀt. A futÂÀldozatot
vagy bÀstyaÀldozÀst, hogy a parti m¢gse torkolljon pattba.
Eriket elhamvasztottuk, ezer c¢dulÀm is
hiÀba van meg valahol rÂla, azok hamvai se
talÀlkoznak soha t´bb¢. Vel¡nk szÂratnak
sz¢t. Csak a vers van meg, a vers egyed¡l:
megy az utcÀn, ¢s szavalja ´nmagÀt.
LÀszlÂffy AladÀr

H°VIZI OTTñ:
ALAPTALANUL
T-TwinsäLukÀcs Gy´rgy ArchÁvum, 1994.
254 oldal, 450 Ft
A k´tet alcÁme: GONDOLATFORMçK A SZçZADAz essz¢k Nietzsche, Popper LeÂ,
LukÀcs ¢s Ady Endre n¢hÀny gondolatformÀjÀt f¡rk¢szik ki ä ebben a sorrendben (holott nem ez volt a tanulmÀnyok megÁrÀsÀnak
sorrendje). Mi indokolja ezt a vÀlogatÀst, ezt
a sorrendet? VÀlaszolhatnÀnk a fûcÁmmel,
hogy semmi, mindez àalaptalanulÊ t´rt¢nt.
Nem kell utÂv¢gre mindent megmagyarÀzni,
annÀl kev¢sb¢, mert amÃgy is meg tudunk
mindent magyarÀzni. Egy tÀrgy irÀnti ¢rdeklûd¢s t´bbnyire el¢gg¢ esetleges t¢nyezûk
f¡ggv¢nye ä s ezen az sem vÀltoztat, ha az ¢rdeklûd¢s tÀrgya, mint H¢vizi eset¢ben, t´bbek k´z´tt maga az esetlegess¢g. De ebben az
esetben nem H¢vizi vÀlasztotta ki essz¢i szereplûit ä ûk maguk vÀlasztottÀk ki egymÀst.
Pontosabban szÂlva, a LukÀcs/Popper LeÂ
duÂ d´nt´tt Nietzsche ¢s Ady gondolatformÀi mellett, ¢s H¢vizi csupÀn tudomÀsul vette ¢s tiszteletben tartotta d´nt¢s¡ket ä Ágy k´t´tte ûket ´ssze, ¢ppen ezeket a szereplûket
egy essz¢gyüjtem¢nyben.
A k´tet titkos fûhûse a fiatal LukÀcs
Gy´rgy, aki a szÀzadfordulÂ idej¢n kezdi meg
(barÀtjÀval, Popper LeÂval egy¡tt) szellemi
¢let¢t, Nietzsche csillaga alatt. H¢vizi LukÀcsa
ä cseppet sem oktalanul ä pontosan olyan,
mint amilyennek LukÀcs k¢sûbb a modern
reg¢nyek hûseit leÁrta, û az a problematikus
individuum, aki keresi a kontingenciÀtÂl a
sz¡ks¢gszerüs¢ghez vezetû utat, azaz a sajÀt
ÃtjÀt. Az alap¢lm¢ny az alaptalansÀg. Ez
annyit jelent, hogy a szÀzadfordulÂ ifjÃ csillagainak ¢lm¢nyvilÀga l¢nyeg¢ben k´z´s; itt
nem szÀmÁtanak az orszÀghatÀrok: ha valaki
a moderns¢gre reflektÀl, a moderns¢ggel vet
szÀmot, akkor mindenkit l¢nyeg¢ben tud
meg¢rteni, ¢ljen bÀr Heidelbergben vagy P¢tervÀrott vagy NagyvÀradon vagy Berlinben
vagy PÀrizsban. Persze ez csak EurÂpÀn bel¡l
igaz. Pontosabban szÂlva itt, ebben az idûben
¢s ebben a gesztusban, abban a k´z´s ¢lm¢nyvilÀgban, mely a moderns¢ggel valÂ
szÀmot vet¢sbûl, az esetlegess¢ggel valÂ megFORDULñN.
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k¡zd¢sbûl fakad, sz¡letik meg EurÂpa. Eddig
nem volt EurÂpa, ezutÀn lesz. De milyen
lesz?
Hadd ism¢teljem meg azt, ami evidens ä
az alap¢lm¢ny az alaptalansÀg. Az alaptalansÀg ¡res szabadsÀg. ºres, amennyiben negatÁv ä isten meghalt, a metafizika meghalt, sz¡let¢sem t´bb¢ nem hatÀrozza meg sorsomat.
Ugyanakkor szabadsÀg is, valÂban, mert ¢n
vagyok az, aki esetlegess¢gemet sorsommÀ
tudom vÀltoztatni, ¢n alapozhatom meg ´nmagamat, ¢n kereshetek (¢s talÀlhatok) Ãj,
megbÁzhatÂbb alapokat. Amor fati. Ez¢rt
mondhatjuk minden tÃlzÀs n¢lk¡l, hogy az
eg¢sz korszak Nietzsche csillaga alatt Àll. Ehhez k¢pest kev¢sb¢ fontos, hogy valakit
Nietzsche k´zvetlen¡l befolyÀsolt-e vagy sem.
H¢vizi sz¢pen elemzi Nietzsche hatÀsÀt Popperra, bÀr LukÀcs eset¢ben nem teszi meg
ugyanezt. Pedig a fiatal LukÀcs müve tele van
Nietzsche-parafrÀzisokkal, s Ãgy v¢lem, hogy
ha ezeket nem k´zvetlen¡l Nietzsch¢bûl merÁtette is, s ha Nietzsche stÁlusainak egyikemÀsika idegesÁtette ¢s elidegenÁtette is, m¢gsem Àllt kev¢sb¢ Nietzsche csillaga alatt, mint
barÀtja. Minden k¢rd¢s, mellyel a szÀzadfordulÂ ifjÃ generÀciÂja k¡szk´dni fog, Nietzsch¢n¢l mer¡l fel, mindig ¢lesen, mindig
t´bbszÂlamÃan, mindig sz¢lsûs¢gesen ä de
¢ppen ez¢rt halljÀk meg, ¢ppen ez¢rt nem
tudjÀk megker¡lni Nietzsch¢t.
Nietzsche csillaga alatt ¢ltek ezek a fiatal
emberek ä de ugyanakkor Kierkegaard Àrny¢kÀban is. A csillag vezet, utat mutat (gyakran a semmibe vezetû utat mutatja), az Àrny¢k megv¢d ä a tÃl erûs csillagf¢nytûl is
megv¢d, Âv, vigyÀzatra int. H¢vizi gyakorta
t¢r rÀ a Kierkegaard-vonatkozÀsra ä nagyon
¢rdekesen, m¢g a k¢sûi AdynÀl is! ä, de Âvatos, nem akar tÃl messze menni, nem akar
sÃlyos ellenpontokban fogalmazni. Kierkegaard-rÂl nem szÂl k¡l´n fejezet ä ¢rthetû,
hiszen û nem szÀzadfordulÂs gondolkodÂ.
StÁlusai is mÀsok. A szÀzadfordulÂ minden
stÁlusÀban ott bÃvik a szecessziÂ; mindenki,
akit H¢vizi elemez, legalÀbbis Àtment egy heveny szecessziÂs fertûz¢sen, mindenekelûtt
ami a nyelvet illeti. Ez az a nyelv (¢s magatartÀs), melyet LukÀcs ä H¢vizi tolmÀcsolÀsÀban ä mÀr a tÁzes ¢vektûl kezdve àszentimentalizmusnakÊ titulÀl ¢s sajÀt magÀban is bÁrÀl.

Nietzsch¢re is, k¡l´n´sen k´lt¢szet¢ben, jellemzû egyfajta nyelvi szecessziÂ ¢s szentimentalizmus. Kierkegaard term¢szetesen nem
tartozik ebbe a sorba. Itt szeretn¢m megjegyezni, hogy a szÀzadfordulÂ, a modernista
´nreflexiÂ ¢s a szecessziÂs nyelvhasznÀlat (¢s
szentimentalizmus) nem esik okvetlen¡l egybe. így p¢ldÀul Max Webert pusztÀn az elûbbiek jellemzik. LukÀcs is (¢s ezt mutatja a H¢vizi bemutatta kritikai ´nelemz¢s) vonzalmat
¢rzett a nem szecessziÂs modernista ´nreflexiÂ (Max Weber-stÁlus) irÀnt. T¢ved¢sek elker¡l¢se v¢gett: nem az alap¢lm¢nyben van
itt a k¡l´nbs¢g, hanem abban, hogy azonosulunk-e ezzel az alap¢lm¢nnyel vagy megkÁs¢relj¡k-e a distancia megteremt¢s¢t.
Meg¢rtem tehÀt, hogy egy Kierkegaardelemz¢s felbontotta volna a k´tet egys¢g¢t,
melyet nem csupÀn a szerzû-hûs´k k´z´s
gondolat-alap¢lm¢nye, hanem t´bb¢-kev¢sb¢
hasonlÂ stÁlusvilÀga is ´sszefüz. De H¢vizi
t´rt¢nete szempontjÀbÂl (melyet, ha akarjuk,
a fiatal LukÀcs nevelûd¢si reg¢ny¢nek is olvashatunk) Kierkegaard Àrny¢kÀnak m¢gis
jelentûs szerepe van, akkor is, ha tudjuk,
hogy LukÀcs v¢g¡l is nem hÃzÂdott meg ennek az Àrny¢knak v¢delme alatt. De a t´rt¢net valÂban Nietzsch¢vel kezdûdik, s csak tûle visszafel¢, veszedelmes igazsÀgai elûl v¢delmet keresve lehet eljutni, ker¡lû Ãton, Kierkegaard-hoz.
A k´tet a XIX. szÀzad utolsÂ pillanatait ¢rz¢kelteti ä hiszen a XX. szÀzad majd csak 1914ben fog elkezdûdni. Ott fogjuk majd megenni, amit a XIX. szÀzadban szÀmunkra kifûztek. Itt m¢g csak fûznek. Jobban mondva H¢vizi diskurzusa idûnk¢nt Àtl¢pi a XX. szÀzad
mezsgy¢j¢t ä Ady vilÀghÀborÃs k´lt¢szet¢t
elemezve vagy LukÀcs k´nyv¢t, A REG°NY ELM°LET°-t ¢s a Dosztojevszkij-fragmentumok
apokaliptikus mozzanatait ¢rintve.
A XX. szÀzad azzal k´sz´nt be, hogy megk¢rdûjelezi a k´ltû (¢s a Nietzsche tÁpusÃ filozÂfus) vÀtesz voltÀt. Olyan dolgok fognak
megt´rt¢nni ¢gen ¢s f´ld´n, melyek fel¡lmÃlnak minden k´ltûi ¢s b´lcselmi fantÀziÀt.
H¢vizi id¢zi Ady egy level¢bûl: àBolond hiszt¢ria csattog szertesz¢t... Hogyan nem gondoltam ¢n
soha arra... hogy egyszer csak megûr¡lhet az eg¢sz
vilÀg... Hihetem-e m¢g vÀtesznek magamat, mond-
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ja, Madame Pr¢t¢rite, azutÀn, hogy jÂsolni a legkÁnÀlkozÂbb konstellÀciÂk k´z´tt sem tudtam?Ê Vajon melyik j´vût id¢zû b´lcs¢sz k¢pzelhette
volna el Auschwitzot vagy a gulÀgot, ha mÀr
az elsû vilÀghÀborÃ rettenetei is megsz¢gyenÁtett¢k a k´ltûi vÀtesz apokaliptikus fantÀziÀjÀt?
Hadd ugorjunk most elûre egy ¢vszÀzadot
ä a szÀzadfordulÂtÂl az ezredfordulÂig. K¢rd¢s persze, hogy valÂban ugrunk-e, k¡l´n´sen, hogy àelûreÊugrunk-e (amennyiben
nem pusztÀn ¢vszÀmokrÂl besz¢l¡nk), mert
az is lehets¢ges, hogy egy helyben topogunk
vagy hogy ugyanoda àt¢r¡nk visszaÊ ä hogy
Nietzsche modorÀban besz¢ljek. Majdnem
mindenre, amit H¢vizi a GONDOLATFORMçK
A SZçZADFORDULñN cÁmmel jellemez, nyugodtan rÀmondhatnÀnk: àgondolatformÀk
k¢t szÀzadfordulÂnÊ. A XX. mÀr lezÀrult
1989-ben, s most a huszonegyedikben ¢l¡nk.
Hegel annak idej¢n, A SZELLEM FENOMENOLñGIçJç-nak a àmoralitÀsÊ cÁmet viselû ä ¢s
nem a moralitÀsrÂl szÂlÂ ä fejezet¢ben azon
t´prengett, hogy milyenn¢ alakul a vilÀg az
apokalipszis utÀn. A jakobinus diktatÃra apokalipszis¢rûl volt szÂ, mely persze szinte lÀthatatlannÀ t´rp¡l a XX. szÀzad ember okozta
apokalipszis¢vel ´sszevetve.
Ez a vilÀg (a mi vilÀgunk) feltünûen ¢s
gyanÃsan hasonlÁt a szÀzad elejire, elsûsorban ami az alaptalansÀg alap¢lm¢ny¢t illeti.
A k´ltû (¢s a filozÂfus) megint feladja a vÀteszszerepet, ha mÀsk¢nt is ¢s mÀs¢rt is, mint
Ady az elsû vilÀghÀborÃ idej¢n. Nem az¢rt
nem vÀtesz a k´ltû ¢s a filozÂfus, mert k¢pzelûereje cserbenhagyta, mert az à¢letÊ a
maga kontingenciÀjÀval, befejezetlens¢g¢vel,
t´bb¢rtelmüs¢g¢vel, formÀtlansÀgÀval fel¡lmÃlta a legborzalmasabb ¢s leg´rd´gibb fantÀziÀt is. Az t´rt¢nt, hogy minden k¢pzeletet
fel¡lmÃlÂ ´rd´gi invenciÂjÀval a àvalÂsÀgÊ
banalizÀlta a k¢pzelûerût. A nagy elbesz¢l¢st
nem pusztÀn ¢s nem is elsûsorban erk´lcsi felelûss¢g¢rzetbûl hagytÀk cserben az Ãj szÀzadv¢g gondolkodÂi, hanem banalitÀsa miatt. Nincs ma az a tizedrangÃ filmrendezû,
aki nem talÀlt volna ki ¢s nem mutatott volna
be a televÁziÂban egyfajta àvilÀg v¢g¢tÊ.
HÀnyszor lÀttuk mÀr a hollywoodi utolsÂ embert megfagyni a lakatlan ¢s lakhatatlan,
atomhalÀl utÀni f´ldgolyÂbison? Vagy az
eg¢sz emberis¢get szûr´st¡l-bûr´st¡l elpusz-

tulni a bakt¢riumfegyverek okozta jÀrvÀnyban?
A vilÀg v¢ge, ha banÀlis, legalÀbbis elk¢pzelhetû. De a t´rt¢nelem àpozitÁvÊ befejez¢se
elk¢pzelhetetlenn¢ vÀlt. Az e vilÀgi boldogsÀg, a f´ldi kirÀlysÀg hirdet¢s¢re mÀr nem telik a k¢pzelûerûbûl, mert ezen a jÀt¢kon mÀr
mindenki vesztett, akÀr pÀrosra, akÀr pÀratlanra tett. Ami a vÀteszbûl megmaradt, az
Derrida messianikus, de nem messianisztikus
magatartÀsa. Ennek a k¡l´nbs¢gnek egyik
alapvetû jellemvonÀsÀrÂl besz¢l H¢vizi Ady
Endre kapcsÀn, mikor megk¢rdezi, hogy mi
a k¡l´nbs¢g hit ¢s hÁvûs¢g k´z´tt. A hit embere, Árja H¢vizi, megszÂlÁthatja azt àa mÀsikat... A hÁvûs¢g embere ezzel szemben szÂ ¢s n¢masÀg hatÀrmezsgy¢j¢n Àll, mert nem egy befejezett jelen idej¢t ¢li...Ê. Valami hasonlÂrÂl van szÂ itt
is, most is. (ZÀrÂjelben jegyzem meg, hogy
H¢vizi nem gyûz´tt meg Ady n¢hÀny, k¡l´nben elegÀnsan jellemzett istenes vers¢nek
ironikus jelleg¢rûl. A lukÀcsi irÂniafogalomnak az Ady-versekre valÂ alkalmazÀsÀt tÃl
erûsnek ¢rzem ä ebben az esetben a reflektÀlÂ Át¢lûerût r¢szesÁten¢m elûnyben a meghatÀrozÂ Át¢lûerûvel szemben.)
Ha azt mondom, hogy a mi vilÀgunk feltünûen hasonlÁt a szÀzad elejire, akkor H¢vizi
elemz¢seire hivatkozhatom, de k´vetkeztet¢seire nem. A k´tet ä szÀmomra ä legszebb k¢t
ÁrÀsa, a NIETZSCHE FORMALIZMUSA, valamint
A DIALñGUS AGñNIçJA pontosan az ellenkezût
sugallja. Az elûbbi majdnem programatikusan zÀrul: àNietzsch¢nek tehÀt v¢gsû soron igaza
lett. A ph¡szisz elt´r´lt egy formulÀt ä Zarathustra
halott.Ê (61. o.) Az à´r´k visszat¢r¢sÊ gondolatÀnak olyan kivÀlÂ elemzûje, mint amilyen
H¢vizi, itt apodiktikusan zÀrja ki Zarathustra
visszat¢r¢s¢nek m¢g a lehetûs¢g¢t is. M¢g azt
sem engedi nek¡nk elgondolni, hogy a
nietzschei prÂf¢ta szelleme egyeseket m¢g
ma (vagy holnap) is megkÁs¢rthet. De ha ¢n
H¢vizi t´rt¢netei ¢s a jelen àalap¢lm¢nyeiÊ
k´z´tt rokon vonÀsokat fedezek fel, akkor
semmik¢ppen nem zÀrhatom ki Zarathustra
ilyen vagy olyan formÀban (mondjuk, akÀr
kÁs¢rtetk¢nt) valÂ visszat¢r¢s¢t. ä A fiatal LukÀcs í T°LKEZ°S cÁmü dialÂgust´red¢k¢t (vagy
inkÀbb dialÂgusterv¢t) elemezve H¢vizi azt
Árja, hogy ebben a t´red¢kben a n¢zetek hÀrom vonatkozÀsban polarizÀlÂdnak ä àa kontingens l¢tez¢s transzcendÀlhatÂsÀgÀnak, a hazug-
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sÀg, illetve büntett sz¡ks¢gess¢g¢nek ¢s a hit konstitutÁv jelleg¢nek k¢rd¢s¢benÊ. (165. o.) Amenynyiben a t´red¢ket (melyet H¢vizi a maga
eg¢sz¢ben k´z´l is) desifrÁrozni lehet, a k¢t
szereplû n¢gy vÀlasztÀsi lehetûs¢get kÁnÀl. Az
egyik: egy¡tt ¢lni a fesz¡lts¢ggel, etikusan, a
mÀsodik: egy¡tt ¢lni a fesz¡lts¢ggel, de
k´nnyed¢n, frivolan, a harmadik: tÃljutni a
fesz¡lts¢gen, megoldani azt, vagy legalÀbbis
ä vÀteszk¢nt vagy prÂf¢tak¢nt ä megid¢zni a
fesz¡lts¢gtûl valÂ megvÀltÀs lehetûs¢g¢t; a
negyedik: egy¡tt ¢lni a fesz¡lts¢ggel, vÀteszk¢nt, megid¢zve a fesz¡lts¢gben ¢lûk Ãj vilÀgÀnak elj´vetel¢t. Nagy leegyszerüsÁt¢ssel azt
mondhatnÀnk, hogy az utolsÂ lehetûs¢g az
ig¢nyesen-eredetien nietzschei, de persze Zarathustra kÁs¢rtete, megk¡l´nb´ztethetetlen
hasonmÀsa be¢ri a harmadikkal. A harmadik
lehetûs¢g a totÀlis tÀrsadalmakba valÂ fejesugrÀs javaslata. Mikor LukÀcs annak idej¢n
azt mondta, hogy a kommunista pÀrt szabadÁtotta meg a fejfÀjÀsÀtÂl, ezt (is) ¢rtette. Ha
e kettûtûl eltekint¡nk, mi marad? Az egyik:
egy¡tt ¢lni a fesz¡lts¢ggel, etikusan, a mÀsik:
egy¡tt ¢lni a fesz¡lts¢ggel, k´nnyed¢n, frivolan. ögy lÀtszik, mintha az utÂbbi lenne a
k´nnyebb Ãt ä de ez csak lÀtszik Ágy. Aki erre
az Ãtra l¢p, annak nagy tehets¢gre van sz¡ks¢ge, k¡l´nben csak a k´nnyeds¢g marad, ¢s
a fesz¡lts¢g feloldÂdik a frivolitÀsban. S akkor eljutunk LukÀcs k´znapi ember¢hez
vagy Heidegger àdas ManÊ-jÀhoz ä ¢s megszün¡nk egzisztÀlÂ gondolkodÂk lenni. Marad m¢g egy Ãt: egy¡tt ¢lni a fesz¡lts¢ggel,
etikusan. Aki erre az Ãtra l¢p, az Kierkegaard
Àrny¢kÀban ¢l. °lhet m¢g Nietzsche csillaga
alatt is, de ez az Àrny¢k ûrzi meg a Zarathustra (az eredetij¢vel oly k´nnyen ´sszet¢veszthetû) hasonmÀsÀnak kÁs¢rt¢s¢tûl.
Nos, amennyiben formÀkrÂl besz¢l¡nk (a
l¢lek tartalmÀnak megformÀlÀsÀrÂl) ¢s nem
egyes, korhoz k´t´tt gondolatokrÂl, akkor
nem nagy mer¢szs¢g azt ÀllÁtanunk, hogy
ugyanazon utak keresztezik az ezredfordulÂ
egzisztÀlÂ gondolkodÂinak sorsÀt, mint annak idej¢n a szÀzadfordulÂ egzisztÀlÂ gondolkodÂinak a sorsÀt. Ezek a lehetûs¢gek a XX.
szÀzadban nem l¢teztek, jobban mondva a
XX. szÀzadban nem ezek voltak a vÀlaszutak.
Ott nem azt k¢rdezt¡k, hogy van-e etika, hanem azt, hogy milyen az etikÀd, nem azt,
hogy van-e hited, hanem hogy kiben/miben

hiszel, ott nem fÀjt a fej¡nk, mivel levÀgtÀk,
ha nem akartuk, hogy kimossÀk az agyunkat.
Ott nem volt probl¢mÀnk a metafizikai abszolÃtummal, mert csak a tÁzparancsolatot
kellett fej¡nkbe v¢sn¡nk. De most Àtl¢pt¡k a
XXI. szÀzad mezsgy¢j¢t, eltemett¡k mind a
halottainkat, mind az eszm¢nyeinket, ¢s
visszajutottunk a r¢ges-r¢gen magukra hagyott l¢lekformÀkhoz, melyeken, azt hitt¡k,
egyszer mÀr tÃljutottunk. Hogy hÀny gondolkodÂ t¢r vissza ezekhez a l¢lekformÀkhoz,
az ¢rtelmetlen k¢rd¢s, hiszen a szÀzadfordulÂn sem szÀmoltuk a gondolkodÂ fejeket.
Csak annyit mondhatunk, hogy azok, akik
gondolkoznak, Ãjra Ágy gondolkoznak. Igaz,
be vannak oltva ä egyelûre ä a totÀlis tÀrsadalmakba valÂ ugrÀs kÁs¢rt¢se ellen. De az
immunizÀlÀs ideje hamarosan lejÀr. Az, aki
gondolkozik, sajnos ¢ppen olyan k´nnyen felejt, mint az, aki nem. De az elûbbi legalÀbb
eml¢kezni is k¢pes.
H¢vizi OttÂ sz´vegk´nyve segÁts¢g¢vel
r¢szt vehet¡nk egy r¢gi kÀrtyajÀt¢kban, ¢s
megprÂbÀlhatunk mÀs lapokra tenni.
Heller çgnes

VçGI GçBOR:
MEZýHEGYES*
Kardos SÀndor k¢peivel
A k´tetet gondozta ¢s szerkesztette ZÀvada PÀl
SzÀzadv¢g, 1994. 321 oldal, 420 Ft
Minden tÀrsadalmi l¢tez¢s legfûbb dimenziÂja az idû, a kapcsolatok¢ az idû tudata. Az
egyetlen idûpillanatba szorÁtott emberszociolÂgiai vizsgÀlat, akÀrmilyen m¢ly volt a felv¢tel, v¢geredm¢ny¢t tekintve alig k¡l´nb´ztethetû meg a m¢hek¢tûl vagy a termeszek¢tûl.
A magyar szociolÂgia mindig t´rt¢neti volt, s
* Ez a kritika eredetileg a K¡lgazdasÀg 1994/12. szÀmÀban jelent meg ä Àtenged¢s¢t ezÃton k´sz´nj¡k.
E szokÀsunktÂl elt¢rû Ãjrak´zl¢ssel szeretn¢nk ä a
K¡lgazdasÀg¢tÂl feltehetûen k¡l´nb´zû ä olvasÂk´z´ns¢g¡nk figyelm¢be ajÀnlani LÀnyi Kamilla ÁrÀsÀt. (A szerk.)
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valÂszÁnüleg erre vezethetû vissza, hogy a
szociogrÀfia is mindenkor visszanyÃlt legalÀbb az elûzû nemzed¢kig, felmutatva azoknak az int¢zm¢nyeknek ¢s a gazdasÀgi k´rnyezet¡knek a vÀltozÀsÀt, amelyekben a felv¢tel idej¢n a vizsgÀlt csoport vagy r¢teg
egyedei ¢s a k´zt¡k l¢vû relÀciÂk ¢rtelmezhetûknek mutatkoztak.
VÀgi GÀbor MEZýHEGYES-e mÀr a vizsgÀlat c¢ljÀt ¢s a leÁrÀs mÂdjÀt tekintve is t´rt¢neti szociogrÀfia.1 Ebben egy egyedi ¢s bonyolult telep¡l¢srendszer ä a mezûhegyesi Àllami birtokhoz k´tûdû K´zpont ¢s az idûk folyamÀn t´bb mint nyolcvanra n´vekvû, ma
hÃsz k´r¡l megl¢vû major ä tÀrsadalmÀt kialakulÀsÀtÂl kezdve k¢pezi le, m¢lys¢g ¢s
r¢szletezetts¢g tekintet¢ben mintegy kinagyÁtva a legutÂbbi hÀborÃt meg¢lt nemzed¢k
tÀrsadalmi hÀnyattatÀsainak, oda-vissza rendezûd¢seinek kiindulÂ- ¢s fordulÂpontjait: a
csel¢dsort, a felszabadulÀst, a f´ldreformot ¢s
visszacsinÀlÀsÀt, 1956-ot, a v¢gsûnek gondolt
f´ldfosztÀst ¢s berendezked¢st a mindenhatÂ
K´zpont Àrny¢kÀban.
Ugyancsak a magyar szociogrÀfia hagyomÀnyÀba illeszkedve, VÀgi GÀbor MEZýHEGYES-e irodalmi mü is. A sokf¢le kidolgozÀsÃ
r¢szekbûl ´sszeÀllÂ k´nyv ilyenk¢nt valÂ egys¢g¢t, akÀrmilyen az egyes r¢szeinek a müfaja, mÂdszertani megoldÀsa ä irodalmi essz¢,
riport, interjÃ, dokumentumk´zl¢s, telep¡l¢sszociolÂgiai, tÀrsadalomt´rt¢neti tanulmÀny, ¢rtekez¢s az erk´lcsrûl ä, ÁrÂjÀnak szociolÂgiai szeml¢lete ¢s a magyar szociolÂgiÀban egyed¡lÀllÂ, senki mÀs¢val ´ssze nem t¢veszthetû elbesz¢lû hangja adja meg. Az elbesz¢l¢s fesz¡lts¢ge pedig abbÂl ered, hogy a
maga gyüjt´tte adatokat ¢s szem¢lyes tapasztalatait a szerzû mindenkor szembesÁti a mÀsok¢val. Megvan ebben az eljÀrÀsban a verseng¢s eleme is, hiszen t´bbnyire volt kivel
versenyeznie.
F¢ja G¢za meg¢rkez¢se Mezûhegyesre
1937-ben p¢ldÀul drÀmai volt: vez¢nyszÂra
hajladozÂ summÀslÀnyok a hatÀrban, k¢pesk´nyvbe illû palotÀcskÀk, kecses hintÂk a
K´zpontban; a mintagazdasÀg tehenei lepedûn ellenek, a csel¢dek k´z´tt hÃszszÀzal¢kos
a csecsemûhalandÂsÀg.2 VÀgi t´bb mint harminc ¢vvel k¢sûbb simÀn landolt: a vonat a
k´zs¢g k´zep¢n tette le, a k¢p àjÂlesûÊ, a csel¢dsor m¢g od¢bb van.

Az elsû szÀz ¢v ¢s a mÀsodik
egy uradalom ¢let¢ben
Mi is ez a Mezûhegyes? II. JÂzsef alapÁtotta
m¢nesbirtok az egykori CsanÀd megy¢ben
(kellett a lÂ a hÀborÃkhoz); mintagazdasÀg (a
àm¢nesosztÀlyÊ okosan elvÀlasztva a àgazdasÀgi
osztÀlyÊ-tÂl) ipartelepekkel, vasÃtvonalakkal,
folyÂ vÁzzel (az istÀllÂkban), telefonnal mÀr az
elsû vilÀghÀborÃ elûtt; ugyanez a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt, ahol (majdnem) minden csel¢dcsalÀdnak jutott egy-egy szoba, k¢t szobÀra
konyha, a summÀsok vasÀgyon alhattak, ¢s
nem hiÀnyzott eg¢szen a betegbiztosÁtÀs.
Ugyanakkor Ãgynevezett eszmei k´zs¢g is
volt, vagyis az uradalom ellÀtta a k´zigazgatÀs feladatait a K´zpont ¢s a szerteszÂrt majorok, illetve lakosaik f´l´tt. 1945 utÀn sokÀgazatÃ, vÀltozÂ szÀmÃ, vÀltozÂ k´zpontÃ
¡zemegys¢gekbûl szervezett Àllami gazdasÀg
(k¢sûbb kombinÀt) lett, megalakult benne a
k´zs¢gi tanÀcs. Amikor Mezûhegyesrûl mint
k´zs¢grûl besz¢l¡nk, nem falura ¢s annak a
hatÀrÀra kell gondolni: ter¡lete k´r¡lbel¡l
k¢tszÀz n¢gyzetkilom¢ter, ¢szakrÂl d¢l fel¢
haladva majdnem egynapi jÀrÂf´ld.
VÀgi GÀbor k´nyv¢nek k¢t elemzû fejezet¢ben (III. A K ¹ZPONT; IV. A MAJOROK ) gondos, mÂdszeres ¢s aprÂl¢kos leÁrÀsÀt adja annak, hogy a K´zpont k´zpontjÀtÂl ¢szakra ¢s
d¢lre, fûutcÀjÀtÂl jobbra ¢s balra milyen tÁpusÃ lakÂk´rzetekben, ¢p¡letekben, mekkora
¢s milyen komfortfokozatÃ lakÀsokban kik ¢s
hÀnyan laknak, mennyi a gyerek¡k; megmegÀllva egy-egy pillanatra a tÀblÀzatokba
foglalt statisztikÀk, disszimilaritÀsi ¢s szegregÀciÂs mutatÂk szÀmolgatÀsa k´zben elt´prengeni azon, hogy vajon a mezûgazdasÀgi fizikai foglalkozÀs, kis lakÀs vagy sok gyerek lehet-e akadÀlya f¡rdûszoba ¢pÁt¢s¢nek, a sajÀt
f¡rdûszoba megl¢te annak, hogy a lakÀsba a
vizet is bevezess¢k.
Az im¢nt a K´zpont k´zpontjÀt emlegett¡k. Mezûhegyesen az uradalom (k¢sûbb
hÃszezer hektÀros szocialista nagy¡zem) ¢s a
k´zs¢g k´zpontja mindenkor egybeesett, a
kettû igazgatÀsa pedig inkÀbb csak formÀlisan vÀlt el egymÀstÂl (a mÀsodik vilÀghÀborÃ
elûtt m¢g Ãgy se). A K´zpont maga is ´sszetett telep¡l¢s: a hivatalokat ¢s a vezetû r¢teg
lakÂhely¢t magÀba foglalÂ k´zponthoz ipari
¡zemek, hozzÀjuk tartozÂ r¢gebbi ¢s Ãjabb
lakÂtelepek csatlakoznak, ezt eg¢szÁti ki a fa-
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lusias jellegü hÀzakbÂl ÀllÂ k¢t öjtelep ¢s az
ñmezûhegyes nevezetü, egykori csel¢dhÀzakbÂl ÀllÂ lakÂnegyed. A K´zponttÂl tÀvolodva, a majorokban az egy-k¢t szobÀs lakÀsokra felosztott csel¢dsorhÀz a fû ¢p¡letforma. Utca nincs errefel¢, udvar se; konyhÀk, Âlak, mell¢khelyis¢gek az ajtÂ elûtt vagy
a hÀz m´g´tt helyezkednek el, jÂ esetben siker¡l kerÁt¢ssel elvÀlasztani egy-egy csalÀd
¢letter¢t.
A korÀbbi lÀtogatÂk ¢s ÃjsÀgÁrÂ kÁs¢ret¡k
tagjai nem ugyanezt lÀttÀk Mezûhegyesen: a
Habsburg trÂn´r´k´s vagy a kormÀnyzÂ barÀtai Àrnyas fasorok k´z´tt robogtak a lovasparÀd¢kra, 1945 utÀn pedig az arra jÀrÂ
riporterek pÀrtÀllÀsuktÂl ¢s a sz¢ljÀrÀstÂl
f¡ggûen hol az Ãjdons¡lt parasztok, hol a
gyÀri munkÀsok, hol a tisztviselûk lakÀt lÀttÀk
egyszer sz¢pnek, korszerünek, mÀsszor Âsdinak, lebontanivalÂnak. A csel¢dsorrÂl nem
volt szÂ.
A major nagyobb, ha valamelyik ¡zemegys¢g k´zpontja, kisebb, esetleg csak egy-k¢t lakÀsbÂl Àll, ha nem. Ezek korÀbban mind szolgÀlati lakÀsok voltak, az Àllami gazdasÀg dolgozÂi laktak benn¡k. N¢melykor a majorbÂl
kivonult az Àllami gazdasÀg, ezek akkor tanÀcsi majorok lettek, lakÀsaik tanÀcsi b¢rlakÀsok. Volt major, amelyet mÀsik k´zs¢ghez
csatoltak, mert lakÂik odavalÂsi termelûsz´vetkezetbe jÀrtak dolgozni.
Mezûhegyesnek e k¡lter¡let¢n a hetvenes
¢vek v¢g¢n k´r¡lbel¡l ´tezer ember ¢lt, a
K´zpontban n¢gyezer, a K´zpont k´zpontjÀban 550. A lakÀshelyzet k´rzetenk¢nti vizsgÀlata bizonyÁtÂ erûvel mutatta ki, hogy a foglalkozÀsi hierarchia felsû fokÀn a szellemi foglalkozÀsÃak, a k´zep¢n a nem mezûgazdasÀgi
fizikaiak, a legalsÂn a mezûgazdasÀgi fizikai
munkÀsok Àllnak, ¢s hogy a k´z¢psû csoport
inkÀbb vegy¡l f´lfel¢, mint lefel¢. A foglalkozÀsi hierarchia tÀrsadalmi hierarchiÀvÀ merev¡lve ¢lt tovÀbb azutÀn is, hogy ezeknek az
embereknek mÀr csak kisebb r¢sze talÀlt
munkÀt magÀban az Àllami gazdasÀgban, illetve annak a Mezûhegyes k´zs¢gbe esû ter¡let¢n: a k´zs¢g 3900 aktÁv keresûj¢bûl 1800an. Ez utÂbbiak k´z¡l k´r¡lbel¡l ezren a majorokban laktak a vizsgÀlat idej¢n. (Az Àllami
gazdasÀg dolgozÂinak szÀma enn¢l t´bb volt:
sokan a szomsz¢dos k´zs¢gekbûl jÀrtak be,
mÀsok be se jÀrtak, hanem azokban a k´zs¢-

gekben laktak, amelyekben a gazdasÀg Ãjabb
birtokr¢szekhez jutott az ´tvenes-hatvanas
¢vekben.)
A CSEL°DNEK LENNI cÁmet viselû V. fejezet
elsû r¢sz¢ben kitünû ´sszefoglalÀsÀt kapjuk a
csel¢di jogviszony t´rt¢net¢nek ¢s a csel¢dhelyzet klasszikus leÁrÀsainak (I LLY°SN°L, ERDEIN°L), k¡l´n´sen kiemelve azt, hogy a csalÀdfû munkahelyi pozÁciÂja (nem pedig teljesÁtm¢nye) egy¢rtelmüen meghatÀrozta a csalÀd minden tagjÀnak anyagi helyzet¢t ¢s
munkalehetûs¢geit, tovÀbbÀ, hogy a nagy¡zemi munkaszervezet fegyelme teljes m¢rt¢kben kiterjedt a csalÀdtagok magÀn¢let¢re
¢s magÀntev¢kenys¢g¢re is. öj eredm¢nynek
¢s Ãj szempontnak tekinthetû az, hogy a szerzû felhÁvja a figyelmet a majornak mint telep¡l¢stÁpusnak a meghatÀrozÂ vagy legalÀbbis
konzervÀlÂ szerep¢re e viszonyok fenntartÀsÀban. A csel¢ds¢gnek tehÀt, mint megjegyzi,
volt mi alÂl felszabadulnia. A FELSZABADULçS
VçLTOZATAI cÁmü V I. fejezet ehhez k¢pest bÀjos kit¢rûnek tünik, amelybûl kider¡l, hogy
a k´nnyes-bÃs helyt´rt¢netek ÀllÁtÀsaival ellent¢tben 1944 ûsz¢n a front k´zeledt¢vel n¢met csapatoknak, magyar katonÀknak nem
volt idej¡k ki¡rÁteni a gazdasÀgot, Mezûhegyes k´rny¢ke pÀr Âra alatt elesett, miÀltal a
gazdasÀg, szovjet parancsnoksÀg alÀ ker¡lv¢n, egyszeriben hÀtorszÀggÀ ¢s hadtÀpter¡lett¢ vÀlt, az ´sszes ilyenkor szokÀsos k´vetkezm¢nnyel.
Amikor Veres P¢ter3 Mezûhegyesre utazott meghirdetni a f´ldreformot (hogy Àllami
f´ld legyen kim¢rve legelûsz´r, amely rÀadÀsul az orszÀg legjobb f´ldje), akkor m¢g arrÂl
volt szÂ, hogy a gazdasÀg 30 000 holdjÀbÂl jÂ
24 000-t fel fognak osztani. PÀr nap mÃlva
kider¡lt, hogy csak 15 600 holdat, ennek
egyharmadÀt kaphatjÀk a csel¢dek, a marad¢kot tizenhÀrom, f´ldhiÀnytÂl fuldoklÂ k´zs¢g agrÀrproletÀrjai. Ily mÂdon 3063 csalÀdnak adtak f´ldet, k´zt¡k 876 csel¢dnek. Amikor lÀttÀk, hogy sokkal kevesebb f´ldet kaphatnak, mint amennyit ig¢nyeltek volna, a
csel¢dek k´z¡l legalÀbb ugyanennyi visszal¢pett. Azok a csel¢dek, akik hozzÀjutottak egy
darab f´ldh´z, a gazdasÀg enged¢ly¢vel elbontottÀk a csel¢dhÀzak egy r¢sz¢t, ¢s vÀlyoggal kipÂtolva falut ¢pÁtettek maguknak, meg
tanyÀkat. így sz¡letett egyike a mÀr emlÁtett
k¢t öjtelepnek.
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Ek´zben a k´zs¢gben ¢l¢nk pÀrtcsatÀk
folytak: a kommunistÀk az ÃjgazdÀkat tÀmogattÀk, a szociÀldemokratÀk a nagy¡zemet ¢s
az iparban dolgozÂkat, az àiparosokatÊ. A
frontvonalak valÂjÀban nem voltak ennyire
vilÀgosak: Mezûhegyes szeg¢nyparasztsÀga,
de k¡l´n´sen f´ldh´z jutott csel¢ds¢ge harcba keveredett a k´rnyezû falvakkal ¢s az odavalÂsi ÃjgazdÀkkal, ez utÂbbiak voltak a àfalusiakÊ. Ezek egy-k¢t esetben el¢rt¢k, hogy a
kapott f´ldj¡ket sajÀt falujuk hatÀrÀhoz csatoljÀk, de ¢pÁtûanyag, igaszerz¢s ¡gy¢ben
rendszerint ûk hÃztÀk a r´videbbet.
AzutÀn a k´nyvnek egy eg¢sz fejezete szÂl
arrÂl, hogyan vette el a hatalom a f´ldet ettûl
az egymÀssal is marakodÂ hÀromezer csalÀdtÂl. Maguk az ÃjgazdÀk pedig, akik az egyik
id¢zett forrÀs szerint à´t-hat ¢vi prÂbÀlkozÀs
utÀn meggyûzûdtek a szocialista nagy¡zemi gazdÀlkodÀs elûnyeirûlÊ, visszasomfordÀltak az Àllami
gazdasÀgba, vagy bek¢redzkedtek valamelyik
termelûsz´vetkezetbe. 1953-ban szÀmosan,
majd egy rendelet folytÀn 1957-ben 2661-en
megprÂbÀltÀk visszaig¢nyelni a f´ldj¡ket.
K´z¡l¡k tÁzen kaptak vissza ´sszesen 26 holdat. A t´bbieket f´ldhiÀny cÁm¢n elutasÁtottÀk. K´zben persze volt egy forradalom, gyül¢sekkel, sztrÀjkkal, k´vetel¢sekkel. Nemcsak
ennek a k´nyvnek, hanem 1956 t´rt¢net¢nek egyik legszorongatÂbb csÃcspontja,
amikor az Àllami gazdasÀg munkÀsai forradalmi k´vetel¢sk¢nt visszak´vetelik a hÀborÃ
elûtti csel¢db¢rt, a kommenciÂt, nem feledkezve meg az ¢vi 56 kilogramm szalonnÀrÂl
sem. Mindezek utÀn nem maradt mÀs hÀtra,
mint jogilag is kisajÀtÁtani a valahai f´ldh´z
juttatottak elhagyott f´ldjeit, a k´zs¢g ter¡let¢n megmaradt, ´tszÀznÀl is kevesebb gazdÀt
pedig bekergetni a termelûsz´vetkezetbe. Ez
megt´rt¢nt hiÀnytalanul. MindazonÀltal Mezûhegyesen nem maradt termelûsz´vetkezet.
Ami m¢gis megalakult valamelyik majorban,
az vagy megszünt, vagy mÀs k´zs¢ghez csatoltÀk.
àNyÃzd meg, mint a verebet!Ê ä mondja a volt
Ãjgazda, sajÀt sorsÀra eml¢kezve. VÀgi GÀbor
f´lkereste az egykori parasztnyÃzÂkat, jÀrÀsi,
megyei embereket, n¢pnevelûket. ¹sszegyüjt´tte leirataikat, hatÀrozataikat, jegyzûk´nyveiket. T´bbnyire az Àldozataik sorstÀrsai voltak, eredetileg megbecs¡lt emberek, akik kiemelkedtek k´rnyezet¡kbûl, ¢s a t´bbiek bi-

zalmÀbÂl nemzeti bizottsÀgi, f´ldosztÂ bizottsÀgi tagok lettek. °szre se vett¢k, mikor jÀtszottÀk el ezt a bizalmat. Akkor valamilyen iskolÀra k¡ldt¢k ûket, majd mÀs faluban, mÀs
vid¢ken, ahol m¢g az emberek besz¢d¢t se
nagyon ¢rtett¢k, lettek begyüjt¢si megbÁzottak, tagosÁtÀsi felelûs´k, tanÀcseln´k´k, akik
egy aprÂcska tervfeladat kipipÀlÀsÀ¢rt csalÀdok szÀzait tett¢k t´nkre. PÀlyafutÀsuk alatt
a tÀrsadalmi ¢s mozgalmi er¢nyek rangsora
t´bbsz´r is megvÀltozott: az engedelmes csel¢di hüs¢g a v¢g¢n elûkelû helyre rukkolt elû;
fennen ragyoghatott a munkÀs´ntudat, ha
be¢rte a puszta ragyogÀssal (meg n¢mi elk¡l´n¡l¢ssel a t´bbiektûl); csak a àfalusiakkalÊ
volt baj ´r´kk¢, mert bÀr megszüntek birtokos parasztok lenni, akÀr ÀllandÂ, akÀr
id¢nymunkÀsk¢nt tüntek f´l, akÀr az Àllami
gazdasÀgban, akÀr a cukorgyÀrban jelentkezve, mindig el¢gedetlenkedtek, ¢s mindenbe
beleszÂltak.
VÀgi k´nyv¢nek mÀsodik fel¢t foglaltuk
ezzel ´ssze. Megtudjuk m¢g, hogy az utÂbbi
idûben, ugyanÃgy, mint sok mÀs Àllami gazdasÀgban, itt is megjelent a majorokban az a
nehezen kiismerhetû vÀndor n¢pess¢g,
amely vagy a legnehezebb munkÀt is vÀllalja,
csak megfizess¢k, vagy csak lakni akar egy
darabig, majd od¢bbÀll. Ugyancsak orszÀgos
jelens¢g, hogy mire ez a k´nyv elk¢sz¡lt, a
falusias öjtelepek eln¢ptelenedtek, lakÂik
el´regedtek, fiatalok t´bb¢ nem k´lt´ztek
oda. A tanyÀk mÀr a kutatÀs elej¢n omladoztak, ¢s egy-k¢t major is kezdett meg¡resedni,
mik¢nt az a kezdetektûl fogva lenni szokott,
valahÀnyszor vÀltozik a nagy¡zemi termel¢s
´sszet¢tele, technolÂgiÀja vagy szervezete.
A t´rt¢net meghosszabbÁtÀsa
A SzociolÂgiai Int¢zet n¢hÀny kutatÂja 1969ben ¢rdeklûdû diÀkokat k¡ld´tt falura, MagyarorszÀg felfedez¢s¢re. VÀgi GÀbor a pesti
k´zgazdasÀgi egyetem hallgatÂjak¢nt, az
egyik diÀkcsoporttal jutott el B¢k¢s megy¢be,
majd Mezûhegyesre. Rokoni szÀlak füzt¢k
B¢k¢s megy¢hez, tehÀt otthonos volt a vid¢ken, s abban, hogy kezdett visszajÀrni, nagy
szerepe volt annak, hogy talÀlt a Mezûhegyes
t´rt¢net¢t jÂl ismerû adatk´zlût. K¢t ¢vtizeden Àt k¢sz¡lt a k´nyv, s bÀr Ágy is kerek
eg¢sz, befejezetlen maradt abban az ¢rtelemben, hogy szerzûje ´nÀllÂ fejezetet szÀnt a
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àfalusiakÊ t´rt¢net¢nek. Vel¡k szerzett tapasztalatainak summÀja ¢s ÀltalÀnosÁtÀsa ä de
nem a leÁrÀsuk ä mÀsik tanulmÀnyÀnak lett
a t¢mÀja.4 A falu itt is megszünt a mezûgazdasÀgi termel¢s szÁntere lenni, lakosainak
tÀrsadalmi karakter¢t itt is az elvÀndorlÀs, a
szervezeti ki¡r¡l¢s, az elhagyatottsÀg hatÀrozza meg. MÀr a Mezûhegyes telep¡l¢sszociolÂgiai vizsgÀlatÀnak adatai alapjÀn k´vetkeztethet¡nk arra, hogy a falu, illetve Mezûhegyes n¢hÀny falusias telep¡l¢se ¢ppen ezt
a mintÀt k´veti.
Mezûhegyes tovÀbbi t´rt¢net¢t illetûen ä
hiszen mÀr a kilencvenes ¢vtizednek is eltelt
majdnem a fele ä el¢gg¢ h¢zagos forrÀsokra
vagyunk utalva. A legfûbb adal¢kot az 1991.
¢vi p¢csi falukonferencia elûadÀsai szolgÀltattÀk.5 Ebbûl kider¡l, hogy a t´red¢k megy¢k
(ilyen a B¢k¢scsaba irÀnyÁtÀsa alÀ ker¡lt marad¢k CsanÀd is) gazdasÀgi ¢s tÀrsadalmi lemaradÀsa 1949ä1950 Âta csak fokozÂdott a
k¢t hÀborÃ k´zti idûh´z k¢pest; hogy B¢k¢s
megy¢ben 1989-rûl 1990-re egyetlen negyed¢v alatt meghÀromszorozÂdott a munkan¢lk¡lis¢g; ¢s hogy az Àllami gazdasÀgokban az
alacsonyabb beosztÀsÃ agrÀr¢rtelmis¢g, a àfeh¢r gall¢ros csel¢dekÊ helyzete, hangulata
igen rossz volt. öjsÀgbÂl, rÀdiÂbÂl tudjuk,
hogy B¢k¢s megy¢ben ä mint mindig ä rendkÁv¡l ¢lesek voltak a f´ldvitÀk, bÀr az Àllami
gazdasÀgot ezek a hÁradÀsok nem emlÁtett¢k.
MÀs forrÀsok megemlÁtik, hogy 1992. ¢vi alapÁtÀssal a gazdasÀg neve Mezûhegyesi çllami
M¢nesbirtok Rt. lett; elûtte ugyanÃgy eladÂsodott, ¢s ugyanolyan bonyolult tûkemüveletek ÃtjÀn prÂbÀlta az Àllami tûketulajdonos
kihÃzni a bajbÂl, mint a megtartÀsra szÀnt
t´bbi nagyvÀllalatot. A vezetûket itt is kicser¢lt¢k. Az ÀtalakulÀs elûtt a kombinÀt aktuÀlis
ter¡lete 18 000 hektÀr volt, a kÀrpÂtlÀs befejez¢se utÀni idûre az alapÁtÂk 9-10 000 hektÀr
megmaradÀsÀt vÀrtÀk. A kÀrpÂtlÀs itt azt jelentette, hogy a birtok fel¢t kÀrpÂtlÀsi jegy ellen¢ben ¢rt¢kesÁtett¢k, a jegyz¢si hatÀridû
1994. mÀrcius 21. volt. Mint egy rÀdiÂinterjÃban hallhattuk, a gazdasÀg szerkezete megvÀltozott: a sert¢sÀgazatot levÀlasztottÀk rÂla,
a m¢nes maradt; 3000 hektÀron ´nt´z¢si beruhÀzÀsba fogtak, az Ãj vezetûk sz¢nÀt akarnak termeszteni Ãj technolÂgiÀval, ¢rt¢kes teny¢szÀllatokat, szarvasmarhÀt k¢sz¡lnek tartani; s mindezek propagÀlÀsÀra nemzetk´zi

bemutatÂt, àbirtok-showÊ-t terveztek (valÂszÁnüleg az 1885. ¢vi OrszÀgos KiÀllÁtÀs volt e
müfajban az elsû). Az emberekrûl mind´ssze
annyit lehet megtudni, hogy 1992 v¢g¢n a
gazdasÀg alkalmazottainak szÀma 1500 fû
volt, ¢s hogy Ãjabban nagy elbocsÀtÀsok vÀrhatÂk.
Milyen k´nyv sz¡letett?
VÀgi GÀbornak e müve ¢s eg¢sz szociolÂgiai
oeuvre-je nem k´thetû szorosan semmilyen
szociolÂgiai vagy szociogrÀfiai iskolÀhoz. Ezt
akÀr magyar hagyomÀnynak tekinthetj¡k, de
talÀn annak is tulajdonÁthatjuk, hogy a tÀrgy
angolszÀsz ¢s n¢met irodalmÀn kÁv¡l a francia ¢s koronk¢nt orosz kutatÂk publikÀciÂival
is behatÂan foglalkozott. A MEZýHEGYES elej¢tûl a v¢g¢ig tÀrsadalomkritika, ÀgÀlÀs ¢s
agitÀciÂ n¢lk¡l, megfelelve BibÂ ¢s Erdei k´z´s felfogÀsÀnak, amely BibÂ IstvÀn szavaival
Ágy hangzott: à...sose szabad egy igazi tÀrsadalomkritika hÀtterek¢nt elsûsorban az atrocitÀsokra,
a hajmeresztû esetekre helyezni a hangsÃlytÊ, ¢s
à...ahol a bajok egy rem¢nytelen¡l rossz, torz hatalmi szerkezetbûl fakadnak, ott semmi ¢rtelme a
panaszokkal a papÁrforma szerint Ïillet¢kesekÎ-tûl
vÀrni az orvoslÀstÊ.6
Nem a helyenk¢nt szaktudomÀnyos, mÀsutt irodalmi stÁlusa k¡l´nb´zteti meg ezt a
müvet az egykori ¢s Ãjabb falukutatÂk¢tÂl:
mindkettûre van nÀluk el¢gs¢ges p¢lda. Hanem az, amit a k´tet szerkesztûje, ZÀvada PÀl
r´vid elûszavÀban àszelÁd irÂniÀnakÊ nevez. Ez
a roppant szem¢lyes irÂnia a r¢gmÃltak esem¢nyeit id¢zve helyenk¢nt artisztikusan jÀt¢kossÀ vÀlik, a mÀhoz k´zeledv¢n a szÂ szoros
¢rtelm¢ben vett kortÀrsirodalmon ¢s art-kino-vetÁt¢seken felnûtt sajÀt nemzed¢k¢hez
szÂl. àTagadhatatlan, hogy a r¢gmÃlt formai bÀja
ennek a korszaknak a dokumentumait is k´r¡llengi. M¢g az erûszak is (ha nem fajul gyilkolÀssÀ)
sajÀtos zamatot hordoz: a butasÀg ¢s a rosszindulat
zamatÀt.Ê (108. o.) Az id¢zet az ´tvenes ¢veknek szentelt fejezet bevezetûj¢bûl valÂ, amely
jellegzetesen AZ öGYNEV EZETT ESZTENDýK cÁmet viseli. Az irÂnia m¢g ebben is megtartott
szelÁd volta abbÂl fakad, hogy Mezûhegyesen
nem voltak kulÀkperek, mert nem volt kit kip¢c¢zni, hogy û a kulÀk. Ez¢rt a tovÀbbiak
meg¢rt¢s¢hez el¢gs¢ges à...k¢t elemi idûrendi
t¢nyhez kapcsolni a t´rt¢nteket. Ahhoz, hogy az ´tvenes ¢vek a hatvanas, a hetvenes ¢s a nyolcvanas
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esztendûk elûtt teltek el. °s ahhoz, hogy 1945
utÀnÊ. (109. o.) Az olvasÂ, ha szereti tudni,
hogy voltak¢ppen hol ¢l, bizonyÀra esz¢ben
fogja tartani ezt az idûrendet a kilencvenes
¢vekre n¢zve is.
Az alig t´bb mint hÀromszÀz oldalas
k´nyvnek csak hatvan szÀzal¢ka a sz´veg, a
t´bbi fotÂ. N¢hÀny ¢p¡letk¢p ¢s t´rt¢neti felv¢tel (pipaszÀrlÀbÃ miniszter 1912-bûl, a kormÀnyzÂ vadÀszaton, a kormÀnyzÂ falatozÀs
k´zben, olasz szenÀtorok az erdûsz¢len) kiv¢tel¢vel a fotÂk Kardos SÀndor nevezetes HORUS ARCHíV UMç-nak a darabjai. A szÀzadfordulÂ idej¢bûl vagy inkÀbb kicsit korÀbbrÂl
szÀrmazÂ k¢t f¢nyk¢ptûl, talÀn mert annyira
el¡tnek a t´bbitûl, neh¢z elszakadni. Az egyik
¢rdekes arcÃ k´vesdi asszony¢ Ãgynevezett
r¢gi matyÂ viseletben; lehetett summÀsaszszony is, de az esze valÂszÁnüleg t´bbet ¢rt,
mint a fizikai ereje. A mÀsikon hÃszvalahÀny
¢ves jegyespÀr lÀthatÂ, ugyanabbÂl az idûszakbÂl. Az ¡lû menyasszony a viselete alapjÀn jÂmÂdÃ, polgÀrias Ázl¢sü, d¢l-alf´ldi parasztleÀny, a vûleg¢ny gazdagon kiÀllÁtott r¢gi
matyÂ ´lt´zetben Àll mellette. Mind a ketten
megÀllapodottak, derekasak, sz¢pek. Voltak¢ppen megd´bbentû, hogy ezutÀn nincs
egyetlen jÂ tartÀsÃ, nyÁlt tekintetü ember sem
az eg¢sz gyüjtem¢nyben, se felnûtt, se gyerek. A teh¢n tûgye rÀncos, a malackÀk angolkÂrosak. Csupa torz, suta mozdulat, ´nel¢g¡lt vagy ijedt vagy sunyi arc, a legjobb esetben is k¢nyszeredett mosoly vagy befel¢ fordulÂ, szenvedû kifejez¢s. Valamif¢le geneti-

kai drÀma zajlott volna le errefel¢ az elmÃlt
szÀz ¢vben? Vagy ennek a sok elrontott fotÂnak a kivÀlogatÀsa egy magÀt mindenÀron
megk¡l´nb´ztetni akarÂ kultÃrÀnak, Bourdieu-f¢le osztÀlyethoszt kifejezû Ázl¢snek felelne meg? Vajon mif¢l¢nek? A recenzens
Ãgy v¢li, hogy az ÀltalÀnosÁtott mizantrÂpia
divatja nem jÂ riposzt ¢s nem jÂ v¢dekez¢s
korunk eddig elk´vetett ¢s ezutÀn elk´vethetû bünei ellen¢ben.
Az egy¢bk¢nt sz¢p kiÀllÁtÀsÃ k´tet cÁmlapjÀn szûke kislÀny lÀthatÂ f´ldg´mbbel, mutatÂujjÀval valahol Tajvan ¢s a F¡l´p-szigetek k´zti pontra b´kve. Az olvasÂ biztos lehet
abban, hogy Mezûhegyes nem ott, hanem
MagyarorszÀgon, à...az ¢szaki sz¢less¢g 46Ç 21',
a keleti hosszÃsÀg 20Ç 48' koordinÀtÀkkal leÁrhatÂ ponton fekszik. Ezt azonban neh¢z elk¢pzelniÊ.
(7. o.)ÆÇ
ZÀvada PÀl rendkÁv¡l gondos szerkesztûje
volt a k´tetnek. Minden f´llelhetû k¢ziratdarabot siker¡lt beillesztenie a megfelelû fejezetbe. N¢hÀny kisebb r¢sz sz´veg¢t a korÀbbi
k´zl¢sekbûl vette Àt. N¢mik¢pp megnehezÁti
az olvasÂ dolgÀt, hogy hiÀnyzik a t¢rk¢p
mind a megy¢rûl, mind a roppant bonyolult
helyrajzÃ Mezûhegyesrûl, ¢s egy akÀrmennyire vÀzlatos helyszÁnrajz a K´zpontrÂl.
Akinek megvan a Pallas Nagy Lexikona, CsanÀd megye t¢rk¢p¢n megtalÀlja a r¢gi majorokat, a K´zpont vÀzlatÀt pedig olvasÀs k´zben elk¢szÁtheti maga, ez nem lesz neh¢z, ¢s
a tovÀbbiakban nagyon megk´nnyÁtheti az eligazodÀst.
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HOMMAGE Ö KORNIS
Kutyak´nyv1
A Kornis kifog rajtam. Hetek ä de tulajdonk¢ppen hÂnapok ä Âta2 mÀst sem csinÀlok, csak
Árom a Kornis-t. A komputerbe is, meg csak Ãgy a fejemben is. S az m¢g csak hagyjÀn, hogy
fogalmam sincsen, hogyan Árjam, azt sem tudom, mit Árjak. Hogy mennyire kifog rajtam,
legfûk¢ppen az mutatja, hogy bÀrmit Árjak is, bÀrhogyan Árjam is, ýT UTçNOZOM, igen,
a Kornist vagy a TÀbort, mindegy. Minden egyes sz´vegvÀltozat arrÂl szÂl, hogy nem tudom
megÁrni a Kornis-t, ahogyan v¢g¡l is a NAPK¹NYV is arrÂl szÂl, hogy az a TÀbor nem k¢pes
megÁrni... ä a fifikÀs a dologban csak az, hogy û nem a NAPK¹NYV -et nem k¢pes megÁrni.
Valami mÀst: a csalÀd reg¢nyeposzÀt, mert azt nem lehet. De û aztÀn megÁrt valami mÀst:
¢ppen a NAPK¹NYV -et.
Egyszer mÀr volt t´bb mint tÁz oldalam.3 Most mÀr megint van. Igaz, most se jobb. De
1

Kornis MihÀly: NAPK¹NYV. T¹RT°NETºNK HýSE. Pesti Szalon, 1994.
Igen, hÂnapok Âta: ha jÂl eml¢kszem, nyÀr volt m¢g (most meg mÀr jÂcskÀn benne vagyunk a t¢lben),
amikor R¢z szerkesztû Ãr felhÁvott, nem Árn¢k-e kritikÀt a NAPK¹NYV -rûl, s ¢n, szerencs¢tlen, habozÀs n¢lk¡l
igent mondtam. S jÂllehet a munkÀt egyfolytÀban halogattam (r¢mes: az àegyfolytÀbanÊ-t elûsz´r àpontos
j¢velÊ Ártam: bizonyÀra nem v¢letlen¡l, hiszen tudok helyesen Árni [helyesÁrni?, az ilyesmit, azt nem tudom,
de az ly-t, meg a àpontosÊ j-t azt igen]: egyfojtÀban halogattam, mik´zben a dolog folytogatott, m¢g most
is folytogat ä milyen r¢mesen n¢z ki!), tulajdonk¢ppen azÂta mÀst sem csinÀlok, mint ezt a kritikÀt àÁromÊ.
3
Az utÂbbi idûben mindenhova magammal hurcoltam a NAPK¹NYV -et. Amikor v¢letlen¡l ´sszefutottam a
Domokos Matyival, s û persze, mÀr-mÀr k´sz´n¢s helyett, mindjÀrt azzal kezdte, hogy àNem tartozol te
v¢letlen¡l valamivel a Holminak?Ê, m¢g meg is akartam mutatni neki a NAPK¹NYV -et, amelyik teljesen ´ssze
van firkÀlva; az eg¢sz alÀ van hÃzva, az ¡res oldalakra pedig ä hÀl' istennek, tele van ¡res oldalakkal, szennylap, ha jÂl tudom ä ki vannak Árva belûle mondatok, igen, belûle vannak a mondatok kiÁrva, nem jegyzetek
ezek, ennek is utÀna kellene jÀrnom, mi¢rt nem mertem semmi mÀst odaÁrni (az¢rt ez a bolddal Árt mertem,
mert bizonyÀra nem arrÂl van szÂ, hogy nem mertem a NAPK¹NYV -be, az ¢n p¢ldÀnyomba se, mert az is
csak a NAPK¹NYV , semmi idegent beleÁrni, bÀr talÀn errûl is szÂ van [nem szabad, mert nem lehet abba mÀr
semmit sem beleÁrni, holott lÀtszÂlag minden csak Ãgy oda van dobÀlva], inkÀbb arrÂl van szÂ, hogy most
nem merem bevallani: amÁg olvastam, semmi, de az ¢gvilÀgon semmi sem jutott az eszembe, amit, Ãgy a
sajÀt kÃtfûmbûl merÁtve, egyÀltalÀn odaÁrhattam volna; de ä ments¢gemre szÂljon ä talÀn ez is ´sszef¡gg
azzal, hogy a NAPK¹NYV -be mÀr minden bele van Árva, nemcsak az, ami benne van, hanem az is, ami rÂla
elmondhatÂ lenne, hiszen a NAPK¹NYV talÀn nem is a kutyÀrÂl szÂl, hanem arrÂl, hogy a Kornis [persze
ez sem olyan egyszerü], mert alapjÀban nem is a Kornis, hanem ¢ppen a TÀbor vagy talÀn a Kert¢sz ä csak
az¢rt veszem magamnak a bÀtorsÀgot, hogy ezt a nevet is leÁrjam, mert ez is benne van a NAPK¹NYV-ben,
tess¢k csak megn¢zni, benne van, de oldalszÀmot azt most ne k´veteljenek tûlem ä mi¢rt is k´veteln¢nek,
ez itt, ha jÂl megy [sajnos persze nem megy jÂl, megint csak elhitetem magammal, hogy elkezdtem Árni,
ugyanÃgy, mint amikor megsz¡letett az a tÁz oldal, amit aztÀn kit´r´ltem, nehogy m¢g a k´vetkezû ÁrÀsnÀl
eszembe jusson idemÀsolni, a komputer engem mindig arra csÀbÁt, hogy az egyik fÀjlt belemÀsoljam a mÀsik
fÀjlba], kritika, irodalomkritika, nem pedig tudomÀny; meg ki is k´veteln¢?, ki volna az, aki amÃgy visszamenûlegesen k´veteln¢ ezt a dolgot?, csak nem hiszem azt talÀn, hogy van olvasÂ is [na tess¢k, mindenben,
egyszerüen mindenben utÀnozom a NAPK¹NYV-et, abban is benne van, hogy OlvasÂ? Az pedig nincs!, s
talÀn nem is csak ¢s kizÀrÂlagosan egy enn¢l sokkal l¢nyegibb ¢rtelemben, hanem ebben az ugyancsak h¢tk´znapi ¢rtelemben is benne van, abban az ¢rtelemben, hogy a Kert¢sz vagy a Kornis vagy a TÀbor, most
¢ppen, gondolom, a TÀbor, azt gondolja, amit most ¢n is gondolok, hogy nincs olvasÂ, nem lesz, mert nem
Árok olvashatÂt, puff!], szÂval vettem magamnak a bÀtorsÀgot, hogy a Kert¢szt is leÁrjam, mert benne van.
Csakhogy... tudja-e az olvasÂ, amit ¢n, bennfentes, tudok, hogy a Kornist ä nem a TÀbort, a Kornist ä tulajdonk¢ppen [?] Kert¢sznek hÁvjÀk, mert ha nem tudja, akkor tulajdonk¢ppen ¢szre sem veszi, s ha nem veszi
¢szre... Nem, persze hogy nem olyan l¢nyeges, hogy a sz´vegfolyÀsban egy n¢vn¢l az olvasÂnak beugrik-e
valami, nincsen olyan sz´veg, amelybûl mindenki mindent felfogna, minden [?, de ezt most hagyjuk! Pedig
milyen remek lehetûs¢g egy elm¢leti gondolatmenetre, s akkor v¢gre otthon lenn¢k, nem ¢rezn¢m magam
ilyen kakukkfiÂka-f¢l¢nek, mert hÀt, ha szemben¢zek magammal, v¢g¡l is ez a baj, hagytam magam elcsÀbÁtani ä tudom, a kakukktojÀst nem àcsÀbÁtottÀkÊ valami mÀs madÀrnak a f¢szk¢be, de ez itt most mindegy
ä egy àter¡letreÊ, ahol nem vagyok otthon. Hogy a fen¢be juthatott ilyesmi a Holmi esz¢be? Csak nem fogott
2
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ki mÀsokon is a Kornis, talÀn m¢g valami igazi kritikuson is?] sz´vegnek vannak olyan rejtett dimenziÂi,
amelyek talÀn m¢g a szerzûj¢hez sem jutnak el, mit szÀmÁt itt egy àKert¢szÊ! De nem errûl van szÂ: az eg¢sz
sz´veg, TÀbor eg¢sz sz´vege, csak megjÀtssza azt, hogy minthogy a szerzûrûl szÂl, a szerzûvel egybefolyatott,
a szerzûnek tekintett TÀbort meztelenÁti le, ergo kizÀrt dolog, hogy a szerzûrûl [mÀrmint a nem àÀbrÀzoltÊ
szerzûrûl] szÂljon ä a nem ÀbrÀzolt szerzû csak nem veri a farkÀt a RÀkÂczi Ãton; a TÀbor, az mi¢rt ne? ä
manapsÀg, ugyan k¢rem!; mert az eg¢sz sz´veg, Ãgy, ahogy van, szûr´st¡l-bûr´st¡l igenis a KornisrÂl szÂl.
[°s higgy¢k el nekem ä kik? ä, ezt nem onnan tudom, hogy sok mindent tudok a KornisrÂl, ami benne van
a Kutyak´nyvben a TÀborrÂl ä amolyan adatf¢l¢krûl besz¢lek most ä, hanem onnan, hogy mindennek ellen¢re m¢gis benne van a k´nyvben, hogy az a bizonyos ÀbrÀzolt TÀbor m¢gis a nem ÀbrÀzolt Kornis: s valahogyan aztÀn az is benne van, hogy egy ÀbrÀzolt KornisrÂl /´n¢letÁrÀs!/ a nem ÀbrÀzolt Kornis Ágy m¢gsem
Árhatott volna. Hogy mi¢rt, arrÂl majd k¢sûbb.] SzÂval ide kell majd kilyukadnom. Mert valÂszÁnüleg ¢ppen
ettûl lett a NAPK¹NYV remekmü. Ettûl kikezdhetetlen, ez¢rt nem lehet mÀst tenni, mint abba a rem¢nytelen
vÀllalkozÀsba fogni, hogy Ãgy Árni rÂla kritikÀt, mintha ¢n most tovÀbbÁrnÀm [persze nem a t´rt¢netet, de
a t´rt¢net v¢g¡l is nem is eg¢szen t´rt¢net, hacsak nem tekintj¡k a csalÀd meg a kutya meg... meg a kilencvenes ¢vekben ide-oda szaladgÀlÀsok t´rt¢net¢t, azaz v¢g¡l is m¢giscsak az eg¢szet]; csakhogy mÁg a Kornis
az¢rt ny¡szÁt, mert azt a bizonyos csalÀdreg¢nyt nem tudja megÁrni, addig ¢n egy kritika [mire valÂ egyÀltalÀban a kritika?] megÁrÀsÀt illetû k¢ptelens¢gemen szük´l´k, ami, lÀssam v¢gre mÀr be, teljes k¢ptelens¢g.
[S mi van, ha belÀtom, mÀr t´bbsz´r belÀttam, s m¢gis, itt ¡l´k, s nem tehetek mÀsk¢nt. No, akkor mi van?
Legfeljebb nem hozza le a Holmi. °n megtettem a k´teless¢gem.] A Kornis ugyanis megÁrta a K¹NYVET
[¢n meg, m¢g ha megÁrom is a KRITIKçT, ami cseppet sem valÂszÁnü, akkor sem Árok meg semmit. Semmit, ami l¢nyeges]; mik´zben k¢ptelen megÁrni a csalÀdreg¢nyt, megÁrja a csalÀdnak a KUTYçT, s a csalÀdnak megÁrt KUTYA egyszerre maga a csalÀdreg¢ny is, meg a csalÀdreg¢ny v¢ge is, meg a reg¢ny v¢ge
is, meg mindennek a v¢ge, s talÀn a kezdete is). Ezzel most eljutottam mÀr oda is ä de a zÀrÂjelet az¢rt
csak-csak be kellett zÀrni ä, hogy mi¢rt nem mertem beleÁrni semmit. Minden benne van, aminek benne
kell lennie, s Ágy egy olyan p¢ldÀny, melynek szennylapjaira mÀs van belemÀsolva, mint ami egyszer, sokszor, persze t´bbsz´r, mÀr amÃgy is benne van, az hibÀs. A NAPK¹NYV-rûl nincs mit mondani. Minden,
amit hozzÀteszek, csak elvesz belûle valamit. (Nem ¡res fecseg¢s ez? Na de mit tegyen a kritikus? [Ideiglenesen, esk¡sz´m, csak ideiglenesen, hajlandÂ vagyok magamat kritikusnak tekinteni, holott fogalmam
sincsen, mit is kell a kritikusnak csinÀlnia.] Csak Ãgy mell¢kesen, a Holminak adresszÀlva: Nem ¢rtettetek
ti f¢lre valamit? Az Alf´ld be Árott dolgozataim nem kritikÀk! Most m¢gis muszÀj vagyok idemÀsolni valamit
a àkormar.docÊ-bÂl ä merthogy Àm ¢n az¢rt ravaszkodtam a minap: nem t´r´ltem ki az eg¢sz àkornisÊ-t,
meghagytam belûle ezt-azt, ¢s àkormarÊ ä a Kornis marad¢ka ä cÁmen elspÀjzoltam. Amit most abbÂl idemÀsolok, mÀr az is mÀsolat azonban: Elsû àFilozÂfiai /lÀb/jegyzetemÊ egyik lÀbjegyzete: àNem kritikÀt Árok.
Ha eg¢szen biztos lenn¢k benne, hogy a NÀdasäSwartz-k´nyv nem sz¢pirodalom, akkor talÀn megtenn¢m,
mert ugye recenziÂt vagy hasonlÂt szokÀsom Árni, de irodalomkritikÀba nem Àrtom magam. HangsÃlyozni
szeretn¢m tehÀt: ÁrÀsomnak nem szÀnd¢ka megÁt¢lni a k´nyvet a maga eg¢sz¢ben.Ê Eddig a mÀsolÀs [mÁnusz
bold]. S ehhez ¢n mindeddig t¢nyleg tartottam magam! Van ugyan egy, egyetlenegy àlÀbjegyzetemÊ, amelyik müalkotÀsrÂl, nem pedig valami olyasvalamirûl szÂl, ami az¢rt-inkÀbb-teÂria [szÂval essz¢], ott azonban
a müalkotÀs Àrtotta magÀt filozÂfiÀba. S most beleestem sajÀt csapdÀmba: Kornis talÀn nem ezt csinÀlja? ä
kell feltennem a k¢rd¢st. Csakhogy a vÀlasz, hÀl' istennek: àNem! A leghatÀrozottabban: Nem!Ê Kornis nem
filozofÀl, ha itt-ott citÀl is filozÂfusokat, fûleg Nietzsch¢t. Kornis akkor is valami Ãjat teremtett. [Nem ¡res
fecseg¢s ez? Na de mit tegyen a kritikus?] TehÀt ä mese nincs ä ¢n m¢gis kritikÀt Árok [Mi az?]) SzÂval azt
a bizonyos p¢ldÀnyt akartam hirtelen¢ben megmutatni a Matyinak: àLÀtod, dolgozom!Ê; mondtam neki,
hogy most mÀr r´videsen meglesz, mÀr minden alÀ van hÃzva, mire û azt mondta, hogy ne hagyjam kihülni
a dolgot, azonnal ¡ljek le, ¢s Árjam meg. °n szÂt fogadtam: û csak-csak tudja, hogy kell az ilyet. Holott, ami
az ¢n nagyon-is-nem-kritikusi munkamÂdszeremet illeti, a munkÀnak m¢g legalÀbb k¢t fÀzisa hÀtralett volna. Pontosabban: ¢ppen a munka lett volna m¢g hÀtra, mert az, amit addig csinÀltam, az nem munka, hanem ¢lvezet: hÀromszor is elolvastam a NAPK¹NYV -et, harmadszorra alÀ is huzigÀltam ä majd' mindent alÀhÃztam, mint mÀr mondottam, de hiszen minden fontos volt, csakhogy az¢rt m¢gsem mindent, amit k¢sûbb
azutÀn, a m¢gis elv¢gzett munka sorÀn, rettentûen megbÀntam, mert ma mÀr biztos vagyok benne, hogy
mindent alÀ kellett volna hÃzni. àEz nem teÂria, ebbûl nem veszhet el semmi!Ê ä meg kiÁrtam belûle azt,
ami a legfontosabb; idemÀsolom (most nem a fÀjlbÂl, ez most t¢nyleg munka lesz), ami az INVOKç CIñ ¢s A TEMETý k´z´tt szerencs¢re eredetileg ¡resen hagyott k¢t oldalon most az ¢n p¢ldÀnyomban Àll: àFogalmam sincs rÂla, mit keresek itt.Ê àízl¢se ellen valÂ is lenne a sz´k¢s: most mÀr v¢gig akarom
csinÀlni.Ê à°s az ¢let¡nk is ManyikÀm, olyan rohadt lett, az utÂbbi egy-k¢t ¢vben minden megrohadt. Vagy
csak meg´regedt¡nk?Ê à...a nem ÁrÂ ÁrÂ...Ê àakkoriban a zsidÂkrÂl nem tudtam eg¢szen pontosan, hogy
kicsodÀk, igaz, ma sem tudom...Ê àTudniillik nem voltam az, csupÀn a sz¡leim...Ê àUgyebÀr kegyed¢k is
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zsidÂk? Nem tesz semmit, a gyerek mÀr biztosan ki fogja nûni.Ê à...de ne n¢zz¡k egymÀst, k¢rem, mert
feltünik!Ê àfelraktÀk s¢tÀlÀsi falnak a rokonaikat...Ê à...ha feln´v´k, ¢n is le fogom tagadni a gyerekem
elûtt...Ê à...mÀs szem¢vel n¢zik a sajÀt halÀlukat...Ê àAszfalton turkÀlÂ szutyokmÀmi lett a sz¡lûvÀrosom.Ê
à...az Àltala kezdem¢nyezett sorscinkossÀg ´nistenÁtû rituÀl¢jÀban...Ê àK¢t k¡l´nf¢lek¢pp megbuggyant madÀr.Ê à...mert mi valamennyien bal fel¢ feksz¡nk...Ê à...ez a dromedÀrsz¡rke, baromi rendeltet¢sü szÀla...Ê
à...ahhoz viszont g´rcs´sen ragaszkodott, bÀr kiolvasni ¢s kiejteni maga sem tudta mÀr...Ê àAztÀn pisÀlok,
abbÂl itt mÀr senkinek nem lehet baja. De imÀdkoztam is.Ê àA v¢n mes¢k, hogy a gyerek Àrtatlan!Ê Na, ez
van ott. (Egy jeles tanÁtvÀnyom egyszer jÂl lebaszott, hogy persze hogy nem ¢rt¢kelem a nagy ÁrÂ müv¢szet¢t,
mert nem mondatokat olvasok. Jelentem: KornisnÀl igenis olvasom a mondatokat. Mindegyiket k¡l´n-k¡l´n, Ázlelgetv¢n. Mert benne vannak egy EG°SZBEN. Ettûl persze jeles tanÁtvÀnyomnak akÀr m¢g igaza is
lehetett ä volna.) De most mÀr biztos vagyok benne, hogy mindent ki kellett volna Árni, a szennylapokra
oda kellett volna mÀsolni aprÂ betükkel ä Kornis komputer¢nek k¡l´nb´zû betütÁpusai helyett talÀn szÁnes
tollakat hasznÀlva ä az eg¢sz NAPK¹NYV -et, ahogy EsterhÀzy ä mondjuk, hogy az EsterhÀzy volt az ä egyszer
lemÀsolta az ISKOLA A HATçRON-t egy lapra, aprÂ gy´ngybetükkel. (Ha nem az EsterhÀzy, akkor a Tandori
volt, s ha a Tandori volt, akkor bocsÀnatot k¢rek mindkettûj¡ktûl. BÀr az ´rd´g tudja, muszÀj-e bocsÀnatot
k¢rnem, hiszen ha remekmüvekrûl van szÂ, akkor ez a kritika egyetlen adekvÀt lehetûs¢ge. Azt pedig,
hogy valami remekmü, nem lehet bebizonyÁtani. Ma mÀr nem is kell: NEKEM remekmü ä s ezzel a dolog
el van int¢zve.) Ilyet ¢n nem csinÀlok, de biztosan ezt kellett volna csinÀlni, s v¢g¡l is meg is csinÀlhattam
volna: manapsÀg mÀr a lustÀk meg a gy´ngybetüre k¢ptelenek is megtehetik: elk¢rik a KornistÂl a lemezt,
egy gombnyomÀssal beleteszik az eg¢sz sz´veget a sajÀt komputer¡kbe, majd... Most tess¢k iden¢zni! Veszek
egy fÀjlt. (Nem a NAPK¹NYV -et, azt sajnos nem k¢rtem el, mert ez az eg¢sz dolog most jutott az eszembe.
De sz¢p is lett volna! A NAPK¹NYV n¢gypontosan ä kritika helyett; ¢s m¢g dolgozni se kellett volna!) Mondjuk
ezt: àkormar.docÊ:
ha belegondolok, valami ugyancsak fura dolog t´rt¢nt velem az utÂbbi idûben (s ez a mÀsik irÀnyjelzû: lecser¢lûdtek a polcomon a k¢pek. Nem
¢n cser¢ltem le ûket. FogtÀk magukat ¢s lecser¢lûdtek. Azelûtt Gyuri bÀcsi volt ott ä LukÀcs ä, sokÀig-sokÀig, mi¢rt, mi¢rt nem, valami Ãgy a
negyvenes ¢vek v¢g¢rûl vagy az ´tvenes ¢vek elej¢rûl szÀrmazÂ f¢nyk¢p, nem tudom, volt-e pÀrtjelv¢ny a gomblyukÀban, de odakÁvÀnkozott,
ha ¢ppens¢ggel nem is volt. Meg volt egy mÀsik k¢p is, az most nem tartozik ide. Most meg ä hogy, hogy nem ä egyr¢szt a Kornis meg az
EsterhÀzy bÀmulnak rÀm az egyik k¢prûl, olyan bambÀn... Most idehoztam a k¢pet, eddig igazÀbÂl m¢g soha nem n¢ztem meg; csak odaker¡lt.
SzÂval nem bambÀn. Szinte az az ¢rz¢se az embernek, hogy normÀlisan n¢znek).
De ez a k¢ts¢gtelen¡l hosszÃra nyÃlÂ lÀbjegyzet azt a k¢rd¢st c¢lozza, hogy valahogy megkaparjuk irodalom ¢s filozÂfia viszonyÀt korunkban.
De mit lehet errûl mondani? írÂk direktbe filozofÀlnak, filozÂfusok irodalmi sz´vegeket ÀllÁtanak elû, s alapjÀban a szerzû d´nt¢s¢nek k¢rd¢se,
hogy melyik sz´veg micsoda. A k´nyvben szÂ esik valami ilyesmirûl, de itt most engem tulajdonk¢ppen nem az ¢rdekel, amit a szerzûpÀros
ezzel ´sszef¡gg¢sben megvitat, a zsurnalizmus ¢s az irodalom k¡l´nbs¢ge, hanem az, ahogyan ezenk´zben NÀdas az irodalomnak a filozÂfiÀhoz valÂ viszonyÀra reflektÀl. A zsurnalizmust NÀdas v¢gezet¡l is Ãgy hatÀrozza meg, mint szociolÂgiailag megalapozott irodalmat, a
sz¢pirodalmat pedig, mint filozÂfiailag megalapozott irodalmat. A sz¢pirodalmi prÂza filozÂfiailag megalapozott ä mondja NÀdas. Nem tudom. Mit jelent ez a megalapozÀs? S mindig Ágy volt ez? PlatÂn, mondjuk, meg a k´z¢pkori misztikusok, Montaigne, Kierkegaard (a p¢ldÀkat
az 1910-es LukÀcstÂl veszem), meg Nietzsche, ezek sz¢pÁrÂ filozÂfusok. De filozÂfusok. Az irodalom, az, amit irodalmi sz¢pprÂzÀnak tekint¡nk,
az az¢rt a XX. szÀzadig nem felt¢tlen¡l, sût ritkÀn filozofikus. Az Ãjkori filozÂfia pedig gyanakodva n¢z mindenfajta irodalmi t´rekv¢sre, a
rendszeress¢get, a tudomÀnyossÀgot k¢ri szÀmon az ilyen essz¢istaf¢l¢ken. A XX. szÀzadban t´rt¢nt tehÀt valami. Az irodalomnak az a r¢sze,
amelyet sz¢pprÂzÀnak tekint¡nk, ami t´bb, mint zsurnalizmus, az k´zeledik a filozÂfiÀhoz (a szociolÂgiai leÁrÀs nem kell t´bb¢, nem kell t´bb¢
mint müv¢szet), a filozÂfia meg k´zeledik a sz¢pprÂzÀhoz. Mert nem akar t´bb¢ a l¢tezûk urÀvÀ vÀlni, hanem a l¢tez¢s legk¡l´nf¢l¢bb lehetûs¢geit mutatja fel. V¢g¡l is igaza van KunderÀnak: àValamennyi nagy egzisztenciÀlis t¢mÀt, amit Heidegger a L°T °S IDý-ben elemez, s amelyekrûl azt
mondja, hogy a korÀbbi eurÂpai filozÂfia elhanyagolta ûket, a reg¢ny n¢gy ¢vszÀzada (a reg¢ny eurÂpai reinkarnÀciÂjÀnak n¢gy szÀzada) feltÀrta, felmutatta,
megvilÀgÁtotta. Maradjunk enn¢l.Ê Eddig az id¢zet. M¢g egyszer mondom: csak az irÀnyt akartam jelezni. A bajom nem az, hogy az ÁrÂ filozofÀl,
a filozÂfus meg Ár. BÀr lehet, hogy ez a baj. Hogy a filozÂfus vagy kimegy az agÂrÀra (ami nincs), elcsÁpi a mÂkusokat, s megbesz¢li vel¡k, hogy
is van az a dolog a l¢ttel, vagy elkezd sz¢pÁrni. S mi van, ha nem tud?
Nem tudom, elviselhetû volna-e egyÀltalÀban ez az ´n¢letrajz, ha nem ÀlcÀznÀ magÀt reg¢nynek. Olyan m¢rt¢kig hatolunk be valakinek az
intimszf¢rÀjÀba, hogy az m¢g idûnk¢nt akkor is arcpirÁtÂ a szÀmunkra, ha tisztÀban vagyunk vele, hogy az illetû nem ¢lû szem¢ly, hanem az
ÁrÂ fantÀziÀjÀnak sz¡l´tte. Mi¢rt ÀllÁtom akkor hÀt m¢gis, hogy t´rt¢net¡nk hûse maga a szerzû? S fûk¢nt: mire alapozom ezt az ÀllÁtÀsomat?
Valami intimpistasÀgrÂl van szÂ talÀn, arrÂl, hogy ismerem a szerzû ¢let¢nek n¢hÀny ä k¡lsûleges ä adatÀt, s azoknak a TÀbor¢val valÂ azonossÀga folytÀn arra k´vetkeztetek, hogy v¢g¡l is TÀbor azonos Kornissal azokat az adatait illetûen is, amelyekrûl Kornis vonatkozÀsÀban nincsen tudomÀsom ä ergo szem¢lyis¢g¡k is azonos? Azonos-e a szem¢lyis¢g az adataival? AkÀrmilyen abszurd is, a legutÂbbi kiv¢tel¢vel nem
tudok a k¢rd¢sekre vÀlaszolni, a legjobb lenne hÀt, ha visszavonnÀm magÀt az ÀllÁtÀst, annÀl is inkÀbb, mert elsû megk´zelÁt¢sben talÀn nincs
is semmif¢le jelentûs¢ge. Kornis megteremtette TÀbort, megteremtette annak eg¢sz ¢let¢t ä mert a karcsÃ reg¢ny, nem is eg¢szen k¢tszÀz oldal,
egy eg¢sz emberi ¢let jÂllehet vÀzlatos, de minden l¢nyegi vonatkozÀsban kimerÁtû ÀbrÀzolÀsa ezen ¢let minden l¢nyegi szÁnter¢vel egy¡tt, a
NAPK¹NYV klasszikus nevelûd¢si reg¢ny ä, a TÀbor ¢let¢rûl szÂlÂ reg¢nyt kell hÀt elemezni, s a szerzût sz¢pen b¢k¢n kell hagyni: felejts¡k el,
ne keverj¡k bele a dologba. De ha a szerzû ezt akarnÀ, mÀsk¢pp Árta volna meg a reg¢nyt. Hogyan mÀsk¢pp? ögy, hogy nem k¢nyszerÁti az
olvasÂt, hogy mindig ûrÀ gondoljon. K¡l´nben is: honnan veszem, hogy a NAPK¹NYV reg¢ny? Mi utal erre? AzonkÁv¡l, hogy t´rt¢net¡nk hûs¢t
ä ha ugyan ¢ppen nem Isten vagy a Nap t´rt¢net¡nk hûse, de ez most mindegy ä nem Kornis Mityunak, hanem TÀbor Mityunak hÁvjÀk.
Mirûl szÂl a NAPK¹NYV ? V an egy ÁrÂ. TÀbor Mityunak hÁvjÀk, nem az¢rt, hogy m¢g a lÀtszatÀt is elker¡lj¡k a dolog ´n¢letrajzi jelleg¢nek,
hanem mert... az¢rt, mert csak Ágy lehetett megÁrni. Hogy Kornis hol elsû szem¢lyben szÂlaltatja meg TÀbort, hol harmadik szem¢lyben besz¢l
rÂla, az is azt mutatja, hogy csak Ágy lehetett. àízl¢se ellen valÂ is lenne a sz´k¢s: most mÀr v¢gig akarom csinÀlni.Ê A mondat elsû fel¢t Kornis mondja
TÀborrÂl, a mÀsodik fel¢t ä formailag ä TÀbor TÀborrÂl, valÂjÀban Kornis KornisrÂl. Igen, v¢gig akarja csinÀlni. Mit akar v¢gigcsinÀlni? ➁
Besz¢lni kell a zsidÂ-dologrÂl, mert an¢lk¡l nincsen KUTYA-k´nyv. ➂ Besz¢lni kell a nem ÁrÂ ÁrÂrÂl, ➃ a VÀrosrÂl, ➄ a KutyÀrÂl (V alakirûl),
➅ Eg¢sz-Kibaszott-°let¡nkrûl, ➆ meg legfûk¢ppen az Istenrûl, a lÀngolÂ MedÃzafûrûl, a Nap-korongrÂl, arrÂl a lenyÃzottan is ¢lû arcrÂl, a
KornisäTÀbor arcÀrÂl. S aztÀn amit m¢g meg sem Ág¢rtem: besz¢lni kellene ➇ csalÀdrÂl meg gyerekkorrÂl, mit tudom ¢n, hiszen a NAPK¹NYV
àfÀjdalmas ´narck¢pÊ is, ami talÀn valahogy ´sszef¡gg azzal a bizonyos medÃzafûvel. ➈ Azt viszont talÀn megÁg¢rtem, hogy elmagyarÀzom,
mit jelent nekem az, hogy
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legalÀbb a munkÀt elv¢geztem; Ágy minden rendben, nem muszÀj kidobni, ez mÀr nem disznÂsÀg, csak vacak. Csakhogy befejezni m¢g nem lehet, mÀr csak az¢rt sem, mert a lÀbjegyzetben tett Ág¢retemet nem lehet nem teljesÁteni.4 Azt mondtam: àTÀbor eg¢sz sz´vege csak

°s hopp. MÀris megvan. (Holmi¢k! Ha m¢gis Ãgy gondoljÀtok, hogy lehozzÀtok ezt a sz´veget, a hatpontosat tûlem akÀr le is r´vidÁthetitek. De VALAMI kell, hogy maradjon belûle. Ha utÀn¢rz¢s, legyen akkor
zaftos: a komputerjÀt¢k sem maradhat el.) SzÂval egyszerüen az eg¢sz k´nyvet bele kellett volna mÀsolni a
k´nyvbe, csakis ez lett volna adekvÀt. Mert Ágy? VilÀgos persze, hogy besz¢lni kell a zsidÂ-dologrÂl, mert
an¢lk¡l nincsen KUTYA-k´nyv, de persze a KUTYA-k´nyv nem a zsidÂ-dologrÂl szÂl; vilÀgos, hogy besz¢lni kell a nem ÁrÂ ÁrÂrÂl, mert an¢lk¡l sincs kutya-k´nyv, de persze a NAPK¹NYV nem is a nem ÁrÂ ÁrÂrÂl
szÂl, jÂllehet az alcÁm¢vel ä T ¹RT°NETºNK HýSE ä az¢rt kell kezdeni valamit (azt persze nem lehet olyan
eg¢szen egy¢rtelmüen eld´nteni, hogy vajon t´rt¢net¡nk hûse t¢nyleg a TÀbor-e, a nem ÁrÂ ÁrÂ, bÀr kezdetben, k¢ts¢gtelen¡l, ût aposztrofÀlja Ágy a KornisäTÀbor, t´rt¢net¡nk hûse lehet ¢ppens¢ggel a Nap is,
s m¢g az is lehet, hogy a kettû azonos, az Istenrûl meg egyelûre ne is szÂljunk), ahogy a k¢sûbbiekben (de
ezek a t¢mÀk mÀr mÀs szennylapokra vagy cÁmlapokra vannak rÀmÀsolva, azutÀn meg, mert m¢gsem volt
el¢g ¡res hely, a f¡zetbe) sem lehet azt mondani, hogy a k´nyv arrÂl szÂl, amirûl a zsidÂ-dolgon meg a
nem ÁrÂ ÁrÂn kÁv¡l m¢g nem lehet nem besz¢lni; s ezt sorolhatnÀm a v¢gtelens¢gig, mert ez a t´rt¢net ´r´kk´n-´r´kk¢ Ãjra visszat¢r, de term¢szetesen mindig-ugyanÃgy-mindig-mÀsk¢pp, Ágy a VÀrosrÂl, a KutyÀrÂl
(Valakirûl), az Eg¢sz-Kibaszott-°let¡nkrûl, meg legfûk¢ppen az Istenrûl, a lÀngolÂ MedÃzafûrûl, a NapkorongrÂl, arrÂl a lenyÃzottan is ¢lû arcrÂl, a KornisäTÀbor arcÀrÂl, mert ugyan minderrûl igenis szÂl; de
ha elkezden¢m sz¢pen sorjÀban elûvenni, quasi àelemezniÊ mindezt, akkor valami t´k¢letes k¢ptelens¢get
csinÀln¢k: akkor le akarnÀm fordÁtani a NAPK„NYV -et filozÂfiÀba, mÀrpedig a NAPK¹NYV l¢nyege az (ajjaj,
l¢nyeg, de ¢n ezt itt heidegger¡l vagy talÀn spinozÀul ¢rtem, a àl¢nyegÊ nem valami, ami ott van, aztÀn ki
lesz bontva, mert az¢rt a metafizikusoknÀl ä azoknÀl, akik azt hiszik, hogy ûk majd igenis racionÀlis vÀlaszt
adnak a k¢rd¢sekre, mÀr Thal¢sz is azt mondta: àMinden vÁzÊ, s ezzel szakÁtott a tradÁciÂval, van, aki azt
mondja: mÀig is attÂl koldulunk. AttÂl ugyanis, hogy neki egyszer csak esz¢be jutott: àJ¢, minden vÁz; jaj
de ¢rdekesÊ ä Ágy n¢z ki a l¢nyeg, m¢g ha ezt hegel¡l el is lehet bonyolÁtani; nem, itt, nÀlam, Spinoza meg
Heidegger nyomÀn a l¢nyeg nem valami, ami van, akÀr eleve, akÀr magÀban a kibomlÀsban-l¢tes¡lûn, hanem a l¢nyeg az, ahogyan valami van: errûl pedig mes¢nek kell szÂlnia), hogy nem filozÂfiak¢nt van, de
nem is reg¢nyk¢nt, de nem is teremt Ãj mÁtoszt, ahogy Heller ÀllÁtotta, hanem a NAPK¹NYV napk´nyvk¢nt
van. Nem besorolhatÂ. (Azt is mondhatnÀm, hogy Ãj müfajt teremt, de ez mÀr olyan ¡res fecseg¢snek tünik,
amihez talÀn m¢g a kritikusnak sincsen joga.) CsalÀdreg¢ny, amely azÀltal ÁrÂdik meg csalÀdreg¢nyk¢nt,
hogy azokat a teljesen ´sszehozhatatlan t´red¢keket egy nevets¢ges, banÀlis t´rt¢net (a t´rt¢net, ahogyan
az Eln´knû lÀtja, valaki, aki nagyon fontos, mert Ãgy tünik, eg¢szen normÀlis, jÂllehet nem tünik aljasnak)...
Na de mit csinÀlok ¢n itt? Nem akarom sem a t´rt¢netet elmes¢lni, sem a NAPK¹NYV müfajÀt nem akarom
meghatÀrozni. Hiszen Ãgy gondolom, hogy a NAPK„NYV hatÀroz meg egy müfajt. Most itt akkor legyen mÀr
el¢g, csak a zÀrÂjeleimhez talÀljak vissza.
SzÂval a munka m¢g hÀtravolt: az, amikor kijegyzetelem a bejegyz¢seimet, hogy aztÀn a j.j. jellel ellÀtott
papÁrokra a kijegyzetelt bejegyzeteimet jegyzeteljem ki; de Ãgy gondoltam, talÀn igaza van a Domokosnak:
hiszen, ha mindent rendesen csinÀltam volna, akkor a bejegyz¢sek kijegyzetel¢se s azok kijegyzetel¢se,
mindez nem lett volna mÀs, mint a NAPK¹NYV t´bbsz´ri ÃjramÀsolÀsa. Domokos tanÀcsÀra, hogy ne hülj´n
ki, meg hÀt meg akartam takarÁtani magamnak a munkÀt, Ãgyis mindennel el vagyok maradva a kibaszott
Kornis miatt, nekifogtam megÁrni a KORNIS-t. Mint mondottam, volt mÀr t´bb mint tÁz oldalam, s akkor
rÀj´ttem: nem, a munkÀt nem takarÁthatod meg magadnak. S most itt ¡l´k a jÂl v¢gzett munkÀtÂl el¢gedetten, s pontosan ugyanÃgy nem hasznÀlom a jegyzeteket, meg a j.j.-t, ahogyan akkor nem hasznÀltam
ûket, amikor m¢g nem voltak ä most mÀr vannak: de sajnos nincs benn¡k minden, Ágy aztÀn hasznÀlhatatlanok, s pontosan Ãgy tehetetlen¡l´k, ahogy vagy k¢t h¢ttel ezelûtt, mert mÀr megint csak utÀnozom azt a
Kert¢szäKornisäTÀbort, s nem mondok ä ahogy az egy rendes kritikushoz illen¢k ä semmit, ami az olvasÂt
(az ¢n nem l¢tezû olvasÂmat, akinek a kritikus eset¢ben ä persze csak ideÀlis esetben ä egybe kell esnie a
mü volt vagy leendû, de KornisäTÀbor szerint ugyancsak nem l¢tezû olvasÂjÀval) eligazÁthatnÀ. Most mÀr
azonban megengedhetem magamnak: mert a sz´vegem olyan, amilyen. Mit tegyek, ha nem tudok jobbat?
De a munkÀt, azt, hogy ott ¡l´k, s idegen sz´veget k´rm´l´k, soha nem takarÁthatom meg magamnak.
Az ÁrÀs maga ugyanis ä nem munka: ¢lvezet. A NAPK¹NYV eset¢ben azonban kisebb, mint az akÀrhÀnyszori
ÃjraolvasÀs.
4
MÀr mi¢rt ne lehetne? Ez lenne tÀn a vilÀgt´rt¢nelem elsû nem teljesÁtett Ág¢rete?! Te az¢rt titokban m¢giscsak abban rem¢nykedsz, hogy ennek az iz¢nek (kritikÀnak) van f¡le-farka.
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megjÀtssza azt, hogy minthogy a szerzûrûl szÂl, a szerzûvel egybefolyatott, a szerzûnek tekintett TÀbort meztelenÁti le, ergo kizÀrt dolog, hogy a szerzûrûl (mÀrmint a nem ÏÀbrÀzoltÎ
szerzûrûl) szÂljon ä a nem ÀbrÀzolt szerzû csak nem veri a farkÀt a RÀkÂczi Ãton; a TÀbor,
az mi¢rt ne? ä manapsÀg, ugyan k¢rem!; mert az eg¢sz sz´veg, Ãgy, ahogy van, szûr´st¡lbûr´st¡l igenis a KornisrÂl szÂl. (°s higgy¢k el nekem ä kik? ä, ezt nem onnan tudom, hogy
sok mindent tudok a KornisrÂl, ami benne van a Kutyak´nyvben a TÀborrÂl ä amolyan adatf¢l¢krûl besz¢lek most ä, hanem onnan, hogy mindennek ellen¢re m¢gis benne van a k´nyvben, hogy az a bizonyos ÀbrÀzolt TÀbor m¢gis a nem ÀbrÀzolt Kornis: s valahogyan aztÀn az
is benne van, hogy egy ÀbrÀzolt KornisrÂl [´n¢letÁrÀs!] a nem ÀbrÀzolt Kornis Ágy m¢gsem
Árhatott volna. Hogy mi¢rt, arrÂl majd k¢sûbb.) SzÂval ide kell majd kilyukadnom. Mert valÂszÁnüleg ¢ppen ettûl lett a NAPK¹NYV remekmü.Ê Azt is mondtam: à...a NAPK¹NYV ... nem
filozÂfiak¢nt van, de nem is reg¢nyk¢nt, de nem is teremt Ãj mÁtoszt, ahogy Heller ÀllÁtotta,
hanem... napk´nyvk¢nt van. Nem besorolhatÂ.Ê
SzÂval ide kell kilyukadnom. Az a sejt¢sem persze, hogy bÀrhonnan kezdjem is, ugyanoda
lyukadok ki, s bÀrmirûl besz¢ljek is, mindenrûl besz¢lek, s ez mÀr ´sszef¡gg a ànapk´nyvs¢gÊ-gel. Persze engem is idegesÁt sajnos ez a fajta besz¢d, melyrûl lÀtszÂlagos magabiztossÀga
ellen¢re is lerÁ, hogy szerzûje k¢ptelen ¢rthetûen ¢s vilÀgosan megfogalmazni azt, amit mondani szeretne. De hiszen megmondtam, hogy a Kornis kifog rajtam. Mert a àlÀbjegyzet ➁ÊstÁlus, azaz a c¢ltalan ¢s inadekvÀt utÀnzÀs lehets¢ges Ãtja csupÀn valami olyan teoretikus
eszmefuttatÀs lehetne, ami, ha a NAPK¹NYV -rûl van szÂ, nyilvÀnvalÂan pontosan olyan inadekvÀt, mint az utÀnzÀs. S nem az¢rt, mert a NAPK¹NYV , m¢g ha nem tudom is semmif¢le
müfajba besorolni, k¢ts¢gtelen¡l müalkotÀs, az pedig, hogy lehets¢ges-e a müv¢szetrûl valÂ
teoretikus besz¢d, eleve k¢ts¢ges a szÀmomra;5 hanem az¢rt, mert a NAPK¹NYV mint müalkotÀs, mÀr elmondja magÀrÂl mindazt, amit rÂla elmondani adekvÀt besz¢dnek tünik. Minden sz´veg, amely quasi kÁv¡lrûl interpretÀlja, m¢ltatlan hozzÀ.
Az a k¢nyszeress¢g azonban, amelyrûl a NAPK¹NYV szÂl, s amely arra k¢nyszerÁti a konvenciÂ vilÀgÀbÂl kihullott, kiejtett individuumot, hogy megteremtse ¢s naponta Ãjrateremtse
a maga vilÀgÀt, mert ha nem teszi meg ezt, akkor elveszett, akkor meg kellene halnia, pedig
jÂ szÁvvel m¢g csak meghalni sem tudna, mert halÀlvÀgyÀt is csak marÂ gÃnnyal szeml¢lheti,6
arra k¢nyszerÁt engem is, hogy elmondjam azt, amit igazÀn felesleges elmondani. Hogy megprÂbÀljam àmegfejteniÊ a NAPK¹NYV -et, megprÂbÀljam àbesorolniÊ. R¢mes. De most mÀr
mindegy.
SzÂval a NAPK¹NYV ä ki tudja, ez esetben mi lenne a cÁme?7 ä eredetileg a TÀbor csalÀd
t´rt¢net¢nek reg¢nye, reg¢ny-eposza lett volna, annak k¢sz¡l. De csak-csak nem akar meg5

Tudom, hogy ezzel eleve k¢ts¢gbe vontam mindenfajta eszt¢tika ¢s eszt¢tikai megalapozottsÀgÃ kritika
l¢tjogosultsÀgÀt. Mit tegyek? Nem tartom v¢letlennek, hogy az eszt¢tika mint diszciplÁna annak a àmetafizikaiÊ kornak a sz¡l´tte, amely hitt az adaequatio rei et intellectusk¢nt ¢rtett igazsÀg l¢t¢ben, s ezt a teoretikus igazsÀgot ä az Ágy van ¢s ez tudhatÂ vagy megtudhatÂt ä tekintette a legfûbb ¢rt¢knek, amely tehÀt ä
ha ezt ritkÀn fogalmazta is meg teljes vilÀgossÀggal: PlatÂn ¢s Carnap megtette, a kezdet meg a v¢g ä a
müalkotÀst, mint objektumot kev¢sb¢ tartotta ¢rt¢kesnek a mindenhatÂ szubjektum rÂla valÂ igaz Át¢let¢n¢l.
Ennek ellen¢re lehets¢ges a müv¢szetrûl besz¢lni (csak az ´k´r konzekvens).
6
àElûsz´r gondolt rÀ, hogy belÀthatÂ idûn bel¡l itt fog fek¡dni az û holtteste is. UgyanÃgy, mint a t´bbiek¢.
S hogy az jÂ lesz. Nem trag¢dia. Mi¢rt hitte?
Meghalni nem rossz annak, aki ¢lt mÀr.
Eddig Ãgy hitte, ilyesmit nem szabad kÁvÀnnia. Mi¢rt ne? ýfels¢ge ¢lt mÀr, tÃl van rajta hÀl' isten. LÀtta
a fenevadat, Àldozata is volt, szolgÀlta is. Perfekt. Az ¢letmü nem siker¡lt, hÀt istenem. Az¢rt voltak sikereim.
Voltak a Balaton tetej¢n f¢nyek. Meg iskolaker¡l¢s a Barlang moziban, egyed¡l, mackÂban, ropogÂs perecekkel. J¢gcsÃszdÀk a RÂzsadombon, kutya hidegben. Nûk, izgatott premierek, kacsapecsenye. Twist az
OrszÀghÀz fenyûfa¡nnep¢n! RendszervÀltozÀs. Demokratikus ellenz¢k. LÂfasz. Meg kell halni. ä ä äÊ
7
TalÀn: A TçBOR HçZ. Salamon PÀl reg¢nyfolyamÀnak h´mp´lyg¢se semmit sem tud azokrÂl a neh¢zs¢gekrûl, amelyek a NAPK¹NYV -et napk´nyvv¢ tett¢k ahelyett, hogy megsz¡letett volna a tervezett reg¢nyeposz a TÀbor csalÀdrÂl. Ettûl... Mi van ettûl? Azt akartad mondani, ettûl rossz. De mif¢le sznob¢ria k¢nyszerÁt t¢ged arra, hogy rossznak tartsÀl egy k´nyvet, amelyet egy szuszra olvastÀl v¢gig, nem tudtÀl letenni?

586 ã Figyelû

ÁrÂdni. Nem lehet megÁrni. Nem lehet ugyanis reg¢nyt Árni,8 mert reg¢ny csak addig lehetLegyen. Visszavonom. Nem rossz. Hanem? MÀs. MÀs, mert egy olyan vilÀgban, amelyben ez SZçMOMRA
MçR LEHETETLENN° vÀlt, tudni v¢li ä akÀr egy n¢pmese ä, hogyan is vannak a dolgok. (A szereplûi
ugyan sokszor Ãgy tesznek, mintha nem ¢rten¢nek semmit, de nagyon is jÂl ¢rtenek mindent. Vannak jÂk,
akik türhetetlennek Át¢lik a vilÀgot, s m¢g ha lehetetlen is, tesznek ¢rte valamit, hogy jobb legyen, s vannak
gonoszak ä ûk ugyan idûnk¢nt azt hiszik, hogy megjavultak, azutÀn kider¡l, ez csak lÀtszat ä, akik mük´dtetik.) Pedig a konvenciÂbÂl, abbÂl talÀn a Salamon is kiesett! A fene ¢rti. De nÀla a Valaki biztos nem rejtene
magÀban v¢gtelen sok, de legalÀbb hÀrom t´rt¢netet. Salamon ä azt hiszem ä nem tudja, hogy Ágy is lehet
lÀtni: àNem olyan bonyolult: egy gyÀva kutya lesz a fûszereplû, aki nem mer a szarg´d´rbûl kiugrani.
Mert azt szeretn¢, ha valaki leugrana ¢rte. Vegye karjÀba ût a Nagyisten! Ez a heppje. De csak ¢n j´v´k
arra, Hamlet, a zsidrÀk, ki egy idû Âta (bÀr nem tudom, mi¢rt) elvesztettem minden kedvemet s felhagytam
minden szokott gyakorlatimmal, ¢s igazÀn, oly neh¢z hangulatba estem, hogy...
...çm addig vakkantgattam, herregtem ¢s vackolÂdtam, hogy a v¢g¢n csak kirÀncigÀlt! HabÀr nem û
maga... Hogy is van ez? Mert m¢g mÀs is kellett hozzÀ, de Te mÀsokat is k¡ldt¢l! Mivel sokan kellettek,
hÀt sokan ¢s sokf¢lek¢ppen foglalkoztak velem, ¢s lÀtszÂlag hiÀba, Àm v¢g¡l m¢giscsak Ãgy alakult,
hogy...Ê
Ja, hogy az olvasÂ m¢g nem tudja, hogy is volt azzal a bizonyos kutyÀval? HÀt Ágy! tetszik lÀtni, id¢ztem...
8
Az, amit reg¢nynek neveznek, az valakinek a sorsÀn kereszt¡l egy vilÀgot ÀbrÀzol ugyan, de ez a vilÀg
adott, s a reprezentatÁv individuum, a reg¢ny k´zponti alakja, fûhûse, akinek sorsÀt, ànevelûd¢s¢tÊ a reg¢ny
ÀbrÀzolja, ebbe az adott vilÀgba helyeztetik bele; a reg¢ny quasi azt mutatja be, ahogy hûse felnû a vilÀghoz,
belenû vilÀgÀba. A keretbûl, amely fix, nem lehet kit´rni, a legjobb (legrosszabb?) esetben csak nekirontani
lehet ezeknek a kereteknek, nem lehet kÁv¡l ker¡lni rajtuk. MÀr csak az¢rt sem, mert ezek a hatÀrok, ahogy
ezt Wittgensteintûl tudjuk, nyelvi hatÀrok is, s Ágy a nekirontÀs azt is jelenti, hogy megprÂbÀlunk àmÀs nyelvenÊ besz¢lni. àMÀs nyelvenÊ besz¢lni azonban nem lehet, hiszen ez a àmÀs nyelvÊ privÀt nyelv lenne, az
meg, mint ugyancsak Wittgensteintûl tudjuk, nem nyelv. A reg¢ny hûsei s maga a reg¢ny is besz¢li hÀt a
nyelvet, amely adva van, tudomÀsul v¢ve ezzel az adott vilÀgot, amelyre esze ÀgÀban sincs rÀk¢rdezni. S
nem Ãgy nincs esze ÀgÀban, hogy tudja: lehetne legalÀbbis prÂbÀlkozni, de minek?, hanem Ãgy, hogy esz¢be
sem jut. Szereti, utÀlja ä megvan vilÀgÀval, ¢lvezi, hogy h´mp´ly´g benne az esem¢nyfolyam. A kezdetre
meg azokra az erûkre, melyek a vilÀgot alakÁtjÀk, fenntartjÀk, nem k¢rdez rÀ. EvidenciÀkra nem k¢rdez¡nk.
Hm? Hogy is van ez? Nem olyan r¢gen m¢g lelkesen id¢ztem KunderÀt: à1935-ben... Edmund Husserl...
elûadÀsokat tartott B¢csben ¢s PrÀgÀban az eurÂpai emberis¢g vÀlsÀgÀrÂl. ... Olyan m¢lynek Át¢lte a vÀlsÀgot, hogy k¢rd¢sesnek tartotta, vajon tÃl¢li-e EurÂpa. ... Az eurÂpai tudomÀnyok... a vilÀgot a technika ¢s a matematika puszta vizsgÀlati tÀrgyÀvÀ zsugorÁtottÀk, s lÀtÂter¡kbûl kirekesztett¢k az ¢let konkr¢t vilÀgÀt, ahogyan û nevezte, a Lebensweltet.
... Min¢l t´bbet gyarapodott [az ember] tudÀsa, annÀl inkÀbb szem elûl t¢vesztette a vilÀg eg¢sz¢t ¢s ´nmagÀt, s elmer¡lt
abban, amit Heidegger, Husserl tanÁtvÀnya, sz¢p ¢s szinte mÀgikus formulÀval Ïa l¢t feled¢s¢Î-nek nevezett. ... A modern
idûket vizsgÀlva e k¢t fenomenolÂgus alighanem figyelmen kÁv¡l hagyta Cervantest. Amivel azt akarom mondani: ha
igaz, hogy a filozÂfia ¢s a tudomÀnyok megfeledkeztek az ember l¢t¢rûl, m¢g vilÀgosabbÀ vÀlik, hogy Cervantesszal egy
nagy eurÂpai müv¢szeti Àg kezdûdik, mely nem egy¢b, mint ennek az elfelejtett l¢tnek a vizsgÀlata.Ê (R¢z PÀl
fordÁtÀsa.) Mintha a reg¢ny valami radikÀlisan mÀs volna, mint a vilÀgot a matematika ¢s a technika puszta
tÀrgyÀvÀ zsugorÁtÂ tudomÀnyok! MÀs. K¢ts¢gtelen¡l mÀs. A reg¢nyben megmarad valami a vilÀg elevens¢g¢bûl. De hogy az elfelejtett l¢t vizsgÀlata volna? ArrÂl nemigen lehet szÂ. A reg¢ny is tudomÀsul veszi az
adottat (lehet-e mÀst tenni?), csakhogy szemben a tudomÀnyok kimerevÁt¢sk¢nyszer¢vel, ¢ppen annak
elaszticitÀsÀt prÂbÀlgatja. A keretekre, a l¢tre rÀk¢rdezni csakis akkor lehet, ha azok nem Àllnak fixen. A
mÁtosz sem k¢rdez rÀ: ¢ppen fenntartja azzal, hogy Ãjra ¢s Ãjra elmondja a t´rt¢netet, az alapt´rt¢neteket.
A reg¢ny meg egy olyan vilÀg sz¡l´tte, ahol Ãgy n¢z ki, mintha erre mÀr nem is volna sz¡ks¢g, mintha a
keretek maguktÂl ¢rtetûdn¢nek, mintha mÀsf¢le keretek nem is volnÀnak lehets¢gesek. Annak a vÀlsÀgnak
a tudata, amelyrûl Husserl besz¢lt, lehetetlenn¢ tette term¢szetesen a reg¢nyt a szÂ klasszikus ¢rtelm¢ben,
megsz¡letett a àvÀlsÀgreg¢nyÊ. (Dosztojevszkijjel? öjra kell olvasni Feh¢r Dosztojevszkij-k´nyv¢t, AZ ANTINñMIçK K¹LTýJ°-t, alcÁme: Dosztojevszkij ¢s az individuum vÀlsÀga.) VÀlsÀgreg¢ny (nekem): az ÁrÂ ¢rz¢keli mÀr
a keretek ingÀsÀt, azt is talÀn, hogy leomlanak, beomlanak, mint Heideggern¢l. àA hanyatlÀs mintegy a metafizika Àltal f¢mjelzett vilÀg beomlÀsak¢nt ¢s a f´ld metafizikÀbÂl eredû pusztasÀggÀ vÀlÀsak¢nt megy v¢gbe. A beomlÀs
¢s a pusztasÀggÀ vÀlÀs abban mutatkozik, hogy a metafizika embere, az animal rationale dolgozÂ ÀllattÀ k¢nyszer¡l lenni
(festgestellt wird).Ê A vÀlsÀgreg¢ny ennek ¢szlel¢se, de ezen az Àllapoton nemhogy nem k¢pes tÃll¢pni; fel
sem vetûdik szÀmÀra, hogy tÃl lehetne l¢pni rajta. S Ágy aztÀn a v¢g¢n minden sz¢thullik darabokra. Nos,
a NAPK¹NYV -ben az t´rt¢nik, vagy ä ami ugyanaz ä a NAPK¹NYV arrÂl szÂl (ez a k´nyv ugyanis AZONOS
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s¢ges, amÁg vannak a vilÀgot, l¢tez¢s¡nk kereteit illetû evidenciÀink, amÁg az eg¢sz nem hullott sz¢t m¢g darabokra.
Mint a lÀbjegyzetben mÀr mondottam: à...a NAPK¹NYV -ben az t´rt¢nik, vagy ä ami ugyanaz ä a NAPK¹NYV arrÂl szÂl (ez a k´nyv ugyanis AZONOS SAJçT MEGSZºLET°S°NEK
KíNJçVAL), hogy mik¢ppen lehetne m¢gis ´sszerakni azt, ami sz¢thullott.Ê Avagy: mik¢ppen
lehetne m¢gis megÁrni TÀbor csalÀdjÀnak reg¢ny¢t? S itt most ¢rdektelen, hogy ¢ppen ez a
t´rt¢net olyanokrÂl szÂlna, akik megÃsztÀk ugyan (àNem ´lt¡nk meg senkit ¢s m¢g minket
sem ´ltek megÊ); mert egy olyan vilÀgban jÀtszÂdik, ahol à...a piszkos sz¢gyenkez¢s menetrendszerüen megj´nÊ, mert ott van a hÀtt¢rben àaz el¢gett f¡st´s mÃltÊ, à...el¢gett oldalÀgi
rokonainkÊ. Nincsen olyan csalÀd, melynek t´rt¢nete levÀlaszthatÂ volna errûl az el¢gett f¡st´s mÃltrÂl, m¢g ha az oldalÀgi rokonokat nem ¢gett¢k is el, vagy ha mÀsok oldalÀgi rokonait
nem is mi ¢gett¡k el. El¢gett a mÃlt biztonsÀga, a keret, amelyben a reg¢ny lejÀtszÂdhatn¢k.
De akkor mi maradt? A konvenciÂ. De ha kihullottunk belûle, akkor mi van itt m¢g ´sszeraknivalÂ? Lehet-e Ãj kereteket teremteni? öj mÁtoszt ä mert hiszen az ´sszeomlott keretek
¢pp azt k´veteln¢k, hogy el tudjuk mondani az eg¢sznek az Ãj mes¢j¢t, melyben hinni lehet,
melybe kapaszkodni lehet, amely megtart! Nem lehet. A keretek ÃjjÀ¢pÁt¢s¢nek kÁs¢rletei
sorra megbuktak mind. àA mÁtoszhoz nincs k´z´m, nincs k´z´m senkihezÊ ä ordÁtja TÀbor.
Ami tehÀt ä talÀn ä ´sszerakhatÂ, az legfeljebb csak (csak?) a szem¢lyis¢g. Iszonyatos kÁnok
ÀrÀn persze, mert csak pokoli fÀjdalmakban sz¡lethet meg az ´narck¢p. De ä s itt j´n a napk·nyves csavar ä hiÀba van a hÀtt¢rben az el¢gett f¡st´s mÃlt, hiÀba eg¢sz kibaszott ¢let¡nk,
a pokoli fÀjdalom, amely lehetûv¢ tenn¢, hogy valamit ´sszerakjunk, v¢g¡l is minden banalitÀssÀ pÀrolog, egy àbefutott ûsz hajÃ h¡lyeÊ nyavalygÀsÀvÀ tehets¢ge k´r¡l. AZ EG°SZ EGY
NAGY R¹HEJ. MI°RT NEM OLYAN EZ A TçBOR, MINT A T¹BBI? S FýK°PPEN MI°RT AKARJA KUDARCAIT A MöLTTAL, MçSOK BENNE, PPEN BENNE FELGYºLEMLý KíNJçVAL MAGYARçZNI? HONNAN EZ A F¹L°NY?9
àValami kit´rt bennem a tÀtongÂ Ãttesten, hÀtam m´g´tt a d´glûdû kutyÀval! Amit ¢n
bizony nem tettem odabent, ahol a szÁv motoz, soha m¢g. ¹rv¢nyl¢s volt ugyan, halÀlforgÀs,
de csak hogy megt¢vesszen, hogy megt¢vesszem magam: felsejd¡ltek bennem gyermekkori
kÁnok, unalmak, meg az elûzû ¢letek kiÃttalan zsÀkutcÀinak iszonyata, p¢ldÀul feh¢r iszonyat
a vÁg kozÀkok lovainak patÀja alatt, meggyÃjtott zsÃp aljÀn, meg a v¢letlenszerü utcai igazoltatÀskor, sz¢tlûtt templomi szent¢lyben is, ezek a buta v¢letlenek, amik kipettyezik az ´r´k¢letemet, hÀnytorogva mind megjelentek most, maguk elûtt terelgetve tegnapi ifjÃsÀgom hasonlÂan menthetetlen hangulatait, p¢ldÀul KaposvÀron alkonyattÀjt rendezûnek, lenni, vagy
amikor Ariadn¢ cserbenhagyott az ûr¡let sziget¢n, no ¢s az uccuberek Gonosz Bea elûl a
T´r´kv¢sz Ãton, hogy el ne fogjon, hogy ne akarhassa Ãjra el´lrûl, a fia szeme lÀttÀra! s a
t´bbi v¢tkem. De ez csak a dÁszlet: bÀr az ´rv¢nyl¢s valÂdi, m¢gse arra vonatkozik, ahonnan
valÂ; nem a mÃlt, nem.Ê
BÀr az ´rv¢nyl¢s valÂdi, m¢gse arra vonatkozik, ahonnan valÂ. Mintha ez a mondat lenne
a NAPK¹NYV kulcsa.
SAJçT MEGSZºLET°S°NEK KíNJçVAL), hogy mik¢ppen lehetne ´sszerakni azt, ami sz¢thullott, mik¢ppen lehetne megÁrni TÀbor csalÀdjÀnak reg¢ny¢t.
9
ä k¢rdezi ´nmagÀtÂl TÀbor, lÀsd az itt id¢zendû jelenetet: àS pont akkor j´tt szembe k¢t nû, csicsergûsen
tÀrsalogva, tÃl sz¢les csÁpûkkel, ringva. ...; k¢t ilyen merev t¢likabÀtos, nyilvÀn sÃlyos hÀzassÀgi felt¢telekbe
t´rt hÀztartÀsi szuka j´tt itten nagy csevegve fel¢m, ¢neklû hanghordozÀssal, Àlboldogan... el¢gg¢ ellenszenves picsÀk; rÀadÀsul valami d¡hÁtûen k´zhelyes ostobasÀgot ism¢telgettek fennhangon, mintha ezÀltal besz¢lgetn¢nek, valami hÀrom m¢terrûl is elviselhetetlen hazugsÀgot... TÀn azt mondta az egyik, Ïte, ¢n soha
nem hazudok, nem visz rÀ a l¢lek, ¢n Ãgy ´r¡l´k, hogy ûszinte lehetek mindenkihezÎ, a mÀsik pedig cserfesen rÀvÀgta: Ï¢n is pont Ágy vagyok vele, anyukÀm...Î ...a v¢rlÀzÁtÂ marhasÀgot kis hajlÁtÀsokkal, finomÁtÀsokkal hÀrom mÀsodperc alatt vagy n¢gyszer ism¢telt¢k meg, ... ez iszonyÃan a fejembe kergette a v¢rt,
s¡vÁtve felordÁtottam: ÏNe hazudj mÀr ekkorÀt, hÀt leszakad az ¢g!... a rohad¢k ¢letbe, minek hazudtok ti,
mi a jÂ benne, a mosogatÂl¢ este, a f¢rj meg a gyerek? Fordulj vissza, n¢zz a szemembe!Î ä ahelyett, hogy
az elûbb megn¢ztem volna, ki Âb¢gat segÁts¢g¢rt a t´lt¢s oldalÀn!Ê
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TÀbornak ´ssze kell raknia a szem¢lyis¢g¢t, m¢ghozzÀ Ãgy, hogy a valÂdi ´rv¢nyl¢s arra
vonatkozz¢k, ahonnan valÂ. Igen Àm, de ha nincsen vilÀg, ami ´sszetartsa, akkor nincsen
szem¢lyis¢g sem ä akkor a szem¢lyis¢g semmi ä, ez¢rt nincsen mÀs lehetûs¢g, mint hogy a
szem¢lyis¢g vilÀggÀ, Istenn¢ fÃjja f´l magÀt. Mert az a vilÀg, amelyik van, Eg¢sz-Kibaszott°let¡nk, az àunalmas, hideg, ´ngyül´letben orgiÀzÂ vilÀgÊ ä az semmi, nem fogÂdzÂ, s mint
semmi ä à°NÊ, tehÀt ami van, az megint csak a semmi. à°n vagyok a TÀbor, aki nem tud
t´k¢letes lenni, holott sz¡ks¢ges volna. Semmi mÀs nem sz¡ks¢ges.Ê Ahhoz tehÀt, hogy àNe
LÀssuk çllandÂan Csak a Csûd´tÊ, meg kell teremteni az °N-Istent (olyan szubjektumot,
amely [aki] nem szubjektum), mert ý-AZ maga az EG°SZ, legalÀbbis tartja az eg¢szet, amelynek ´rv¢nyl¢se ´nmagÀbÂl valÂ ugyan, de m¢gsem azonos azzal az egyeddel, akinek ha àkicsit
meglÂdul a belletrisztikÀmÊ, feltornÀzhatja magamat (bocsÀnat, de ezt a dolgot csak Ágy tudom ä
talÀn ä elmagyarÀzni: muszÀj utÀnoznia) VALAMIV°, VALAKIV °, de mÀs pillanataiban ä hiÀba
minûsÁti azokat k¢sûbb nyavalygÀsnak ä Ãgy lÀtja, hogy à...zilÀlt felnûtt lettem, egy unalmas
kotrÂdÂ, szennyes paliÊ. (BukÀs! BukÀs? àAz ¢letmü nem siker¡lt, hÀt istenem.Ê à[M¢g bukÀs
se legy¢l: az is mÁtosz.]Ê) TehÀt nem TÀbornak kell ´sszeraknia a szem¢lyis¢g¢t, hanem a
pillanatnyilag egyed¡li l¢tezû semminek, a szerzûnek, Kornisnak, de nem is a TÀbor szem¢lyis¢g¢t kell ´sszeraknia, hanem ´nmagÀ¢t, de ez az ´nmaga nem lehet azonos semmif¢le
empirikus egyeddel, tehÀt azzal sem, aki jÀtssza ezt a semmik¢ppen sem tragikus, hiszen semmiss¢ge Àltal minden trag¢diÀjÀt megsz¡ntetû, m¢gis a Minden vagy Semmi t¢tj¢vel rendelkezû jÀt¢kot. TÀbornak hitelesen muszÀj Kornisnak lennie, de nem lehet az empirikus Kornis. Igen, Ágy van. Akkor is Ágy van, bazdmeg, ha egy ilyen szamÀr filozÂfiai gondolatmenet
szart sem ad vissza a NAPK¹NYV -bûl.
A hitelesen-KornisäTÀbor eg¢sz jÀt¢ka azutÀn a csalÀdi mÃlt, a MedÃzafû-Nap ¢s a Kutya
hÀromszoros nappali jÀt¢kÀnak10 csûdje utÀn ä mint a lÀbjegyzetben r¢szben mÀr elmondottam ä °JSZAKA-i ALçMERºL°S-ben, r¢szegen ¢s a mÀsik testmeleg¢ben a hÀrmat ´sszehozva,
nektek ä ¢s Neked ä Árva meg a KutyÀt, m¢gis hazatalÀlni. De ezt Ágy nem lehet elmondani!!!
Ha ¢n mondom, giccs. A NAPK¹NYV-ben hazatalÀlÀs. Az. à...csak ¢rezzem mÀr v¢gre, milyen
¢lni, milyen vilÀgra j´nni ä prÁmajÂ! ä, holott a Petûfi SÀndor utca felett mÀr ´sszegyült a baj.Ê
öj müfaj? Na ja, mit tudom ¢n. Mindenesetre nagyszerü. Az °N t´k¢letes lemeztelenÁt¢s¢n
kereszt¡l ä ilyen szem¢rmetlen¡l ûszinte k´nyvet ¢n m¢g soha a b¡d´s ¢letben nem olvastam,
de en¢lk¡l nem mehetett volna ä ÃjrakonstruÀlni belûle a vilÀgot, az eny¢met, a csalÀd¢t, a
zsidrÀkok¢t, a vÀros¢t ä legyen, a franc eszi ä az Istent furtonfurt keresni k¢nytelen EMBER°T! çmen.
Mi¢rt KUTYAK¹NYV? mert az¢rt hiÀba van az Ãgy, hogy az ¢lve nyÃzÂdÂ TÀboräKornisäMedÃzaäNapfûben TÀbornak mÀr-mÀr siker¡lni lÀtszott a feladat, a dolog csak Ãgy siker¡lhet, ha van VALAKI, nem Isten, hiszen azt nem tudhatjuk, de legalÀbb egy ny¡szÁtû
kutya. àAnnyit azonban m¢gis ¢rz¢keltem, hogy valamik¢ppen megvÀltozott a vilÀg. Bennem?
K´r¡l´ttem?Ê ä a KUTYçTñL.
Vajda MihÀly

10

A TEMETý-i INVOKçCIñ utÀn, amely onnan akarja elkezdeni a csalÀdt´rt¢netet, ahol a csalÀd van (a
k¢m¢ny f¡stj¢tûl ¢s a temetû f´ldj¢tûl, melyet TÀbor felzabÀl, hogy materiÀlisan is magÀba vegye a csalÀdot),
a csalÀd rekonstruÀlhatÂsÀgÀhoz is àki k¢ne menni a temetûbûl most mÀrÊ, s NAPPAL el kell jÀtszani hÀrom
jÀt¢kot (megtalÀlni AZ °LET íZ°-t, hagyni, hogy a MELEGFRONT kÀprÀzata megteremtse ¢n-Nap-Istent [mik´zben TÀbor veri a farkÀt a RÀkÂczi Ãton], s a kutya otthagyhatatlanul artikulÀlatlan ¡v´lt¢se ¢s ehhez
valÂ viszonyulÀsom Àltal elbizonytalanodni, hogy talÀn m¢gis van, talÀn m¢gis nincs Isten [VALAKI ] ä rajtam
kÁv¡l, de Àltalam), s mindennek totÀlis csûdje utÀn °JSZAKA-i ALçMERºL°S -ben, r¢szegen ¢s a mÀsik testmeleg¢ben m¢gis hazatalÀlni. De ezt Ágy nem lehet elmondani!!! Ha ¢n mondom, giccs. A NAPK¹NYV-ben
hazatalÀlÀs.

([/Ez itt a TARTALOM volt./])

