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MÀndy IvÀn

ºZENETEK
Mintha kirÀntottÀk volna az ÀgybÂl.
Mi ez? Mif¢le ´tlet?
Istennek egy bosszÃs mozdulata? Hirtelen fel¢bredhetett az ¹reg. De hÀt akkor is. °s
¢ppen velem csinÀlja ezt? Majdnem hozzÀtettem olyan kisiskolÀsan. Sohasem v¢tettem
ellene, Ãgy igazÀn. K¢t rossz alvÂ, ý meg ¢n. °s tess¢k... Az¢rt nem mehetett olyan
k´nnyen. Hiszen valÂsÀggal belefÃrtam magam a pÀrnÀba, a takarÂk k´zt kotorÀsztam. De hÀt az¢rt csak kipottyantam.
°s Ãgy pizsamÀban a r¢gi Ãton az ÁrÂasztal fel¢.
MagÀnyos ÁrÂg¢p fogadott. Mellette gyür´tt papÁrlapok. Valaki inger¡lten kit¢phette a g¢pbûl, hogy aztÀn elhajÁtsa.
A lapok f´l¢ hajoltam. VizsgÀlatot akartam tartani? M¢gis, hogy ker¡lhettek ide?
Csak Ãgy. Na persze, mindig minden csak Ãgy, csak Ãgy...
Fel¡l egy n¢v.
Eszter.
JÂl van, Eszterke, ez igazÀn kedves tûled. Nem ¢rdekel, hogy mikor surrantÀl be.
Lehet, hogy itt g¢pelted le ezt a meglehetûsen hosszÃ verset. De lehet, hogy... mindegy.
Az a fontos, hogy itt voltÀl. HÀt a müved bizony el¢g terjedelmes. Nem tÃlzÀs ez? Elolvasom, hÀt persze. NahÀt kezdj¡k!
N¢zz rÀm,
most kakas vagyok,
meglend¡l a szakÀllam
ha a fejem forgatom,
Ne mondd, Esztike!
N¢zz rÀm,
most barnÀsfekete gomb vagyok,
gomblyukakba bÃjok
Àt, meg Àt,
meg-megsimogat a
kabÀt.
N¢zz rÀm,
most macska vagyok...
ä Maradjunk a gombnÀl, kislÀny. Egy¢bk¢nt, mif¢le gomb vagy te? Egy kabÀtgomb?
Egy elgurult gomb? Egy leszakadt, elgurult gomb? HovÀ gurultÀl? Mif¢le s´t¢t sarokba?
N¢zz rÀm,
most f¢sü vagyok,
harapom a hajad
¢s szÀlakba rÀngatom
¢s te Ãjra befonod.
Cs´nd.
Inger¡lten f´lcsattantam.
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ä Nem fonom be! Hagyjuk ezt, k¢rlek! °s ha mÀr itt tartunk. Te elt¢vesztetted a
hÀzszÀmot. Nem nyitottam k´tûiskolÀt. M¢g csak tanfolyamot se indÁtok. Ne vÀrj tûlem ilyesmit. °s azt is elÀrulhatom, hogy soha nem Ártam verset, m¢g diÀkkoromban
se! Nem is volt diÀkkorom. Az¢rt lehet, hogy valaha Àlmodoztam ilyesmirûl. De hogy
megprÂbÀltam volna... na nem! We´res SÀndor a k´ltû, û aztÀn olyan igazi. Ide figyelj!
Egyszer majd elviszlek hozzÀ. Nem viszlek el hozzÀ, ne terhelj¡k ilyesmivel. K¡l´nben
nem ¢rezn¢ tehernek. Benne aztÀn nyoma sincs semmif¢le nagyk¢püs¢gnek. SzÂval
beÀllÁtunk hozzÀ.
Aha! Egy Ãjabb cetli! Azon egyetlen mondat.
Alattomosak a szûnyegek.
Egyetlen mondat ¢s a n¢v.
Turner Babszi.
T´bbsz´r is elolvastam.
Na ¢s most mit akarsz ezzel, te Turner Babszi?
JÂ, jÂ, nem vagy te mÀr olyan Babszi. Az¢rt ´sszeszedt¢l te mÀr egy olyan alattomos
szûnyeget. Az¢rt nÀlad mÀr nagy szerepet jÀtszott egy olyan alattomos... ¢s talÀn nem
csak egy. °s talÀn mÀr egy v¢n rohad¢k sz¢k se ismeretlen elûtted, aki valami alvilÀgi
recseg¢ssel behorpadt alattad... ¢s az ajtÂ is r¢gi ismerûs´d, ahogy hirtelen rÀd csapÂdott. SzÂval, vannak ¢lm¢nyeid!
Az ¹reg mÀr nem figyel. Engem kirÀngatott az ÀgybÂl, ¢s most mÀr semmi egy¢b
nem ¢rdekli. Ki tudja! TalÀn mÀr el is aludt. Visszaaludt. Nagy ÀldÀs. Kevesen dicsekedhetnek ilyesmivel. K´nnyen ¢bred, olykor valÂsÀggal felriad nyomasztÂ ÀlmÀbÂl.
Tudjuk, micsoda r¢mÀlmai vannak. De aztÀn m¢giscsak elalszik. RÀf¢r.
BabszikÀm! Mikor csÃsztattad ide ezt a cetlit?
Azok a lÀnyok, persze... azok a Tisza KÀlmÀn t¢ri lÀnyok... hÀt tûl¡k aztÀn soha nem
kapok levelet. Levelet? Egy koszladt cetlit se. Egy odafirkantott Àrva sort se. Mit is
tudnÀnak ûk mÀr odafirkantani!
KrÀl RÂzsi
Piroska Gabi
Rottman Vera
A fekete Zsuzsi
Diamant SÀri
Friedman Magda
Friedman MagdÀval m¢g talÀlkoztam az utcÀn. Azon a felbolydult, t¢bolyodott utcÀn. Az a tiszta tekintet! °s az a sÀrga csillag! Elûre k´sz´nt, ahogy meglÀtott. Soha
¢letemben nem ¢reztem azt a sz¢gyent.
Kopogtam az asztalon. D´r´mb´ltem. V¢gigs´p´rtem. TalÀn csak akad m¢g valami...
F´ljegyz¢s egy gyür´tt irkalapon.
Sebt¢ben odavetett ÁrÀs. Az illetûnek nem lehetett sok ideje. Mintha menek¡l¢s k´zben vetette volna oda azt a n¢hÀny sort, behÃzÂdva egy sarokba, vagy ¢ppen a t¢rd¢n,
a remegû t¢rd¢n.
Elk¡ld´k hozzÀd egy vilÀgszÀmot, egy igazi attrakciÂt. Iby a glÂbuszon, tizenhat ¢ves, kiss¢
k´v¢rk¢s, piszkosul f¢lti a vezetûs¢g (Kondor ¢s Barna), csak nÀlad lehet biztonsÀgban, majd
k¢sûbb mindent megtudsz.
Olvashatatlan alÀÁrÀs
Ki az illetû?
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Mikor ¢rkezik a k¡ldem¢ny?
BeadjÀk a F¡l¢n¢hez?
Vagy benyomjÀk hozzÀm?
Iby a glÂbuszon.
Mi az, hogy k¢sûbb mindent megtudok?
Mit kell m¢g megtudnom?
Valahonnan a Darling presszÂbÂl ÀtszÂlt egy v¢konyka lÀnyhang:
Mikor veszel mÀr tûlem virÀgot, te Undoki Jenû?
Latyak felnevetett.
Smucig pofa vagy te, Undoki Jenû!
Isten felrezzent.
ä Az! Az! Undoki Jenû!

TakÀcs Zsuzsa

MA MEGHALT ANYçM VAGY TALçN TEGNAP
A boncmester felj´tt az alagsorbÂl.
Se kesztyü mÀr, se gumik´t¢ny rajta.
Azt mondja, vÀrnunk kell az anyak´nyvi
kivonatra, mert a doktornû eb¢delni ment.
Hanyatt-homlok rohantam hozzÀd utoljÀra,
de utamat Àllta egy szûke b´rt´nûrnû:
Nem fogja f´l, hogy meghalt az anyja?
Mit akar lÀtni m¢g?*
Otthagytad testedet, mint gyÁk a farkÀt.
SzÂltak, hogy mindent csomagoljunk ´ssze.
ä Melyik tÀrgy m¢r a szÁvemre ¡t¢st?
A leggy´ng¢debb lesz talÀn a k¢s.
A boncmester megkapta hÀrom szÀzasÀt.
Harag n¢lk¡l szÂl hÀt a felbontott tetemhez:
Milyen hideg van itt!
Biztosan te is fÀzol.
* A r¢mes naplemente, t¢nyleg,
nem volt, szemem, el¢g? Mint felt´rt, vilÀgnyi
tojÀs, sÀrgÀja fennakadt a h¢j cÀpafogÀn.
°s lassan, alÀ-, lev¢rzett a nap.
Te erûltetted, hogy n¢zz¡k egy¡tt,
mert akkor mÀr egy ÀllÂ hete n¢zted
egyed¡l, ¢s nem bÁrtad tovÀbb.
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BEISMER°S
Hogy ism¢t a nûv¢rek feh¢r k´penye
takar (Àlmomban), ¢s pengenek
f´l´tted a müszerek, ¢s hagynom kell,
hogy mük´dtessenek, bÀr nem akarsz
mük´dni t´bb¢, ¢s mintha k¢z markolnÀ
szÁvemet, Àllok elszakÁtva tûled,
hallgatom, hogy remek¡l viselkedt¢l,
vagyis: kez¡kre adtad magadat, ¢s n¢zem
k´zben az otthonrÂl hozott terÁtût mereven,
¢s rÂzsaszÁn mintÀi trÀgÀrnak tetszenek ä
mindez csak arra szolgÀl, hogy beismerjem:
jobb, hogy nem ¢lsz! ¢ljen a halÀl!

Oravecz Imre

SZAJLA
VerstanulmÀnyok egy reg¢nyhez
Szemtûl szembe
AnyÀmra ¡t´ttem,
jobban hasonlÁtok rÀ, mint valaha,
¢s mindinkÀbb ût lÀtom,
ha a t¡k´rbe n¢zek,
az û elroncsolt, szomorÃ, ´regkori arcÀt,
ugyanazok a barÀzdÀk, a rÀncok a homlokomon,
ugyanolyan a horpadÀs a pofacsontjaim alatt,
ugyanaz a n´vekvû, s´t¢t Àrny¢k a szemem k´r¡l,
ugyanaz a t´rt f¢ny a tekintetemben,
¢s mintha bel¡l is ugyanaz az ÀtalakulÀs menne v¢gbe,
mintha ugyanolyan sebess¢ggel sz´kn¢k magambÂl,
mintha fokozatosan eltorzuln¢k,
egyre jobban hatalmukba kerÁtenek, leigÀznak a mindennapi gondok,
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nincsen Àttekint¢sem,
beleveszek a r¢szletekbe,
rossz szokÀsokat veszek fel,
szabad folyÀst engedek a keserüs¢gnek,
mind mogorvÀbb, t¡relmetlenebb, s¢rtûd´ttebb leszek,
¢s olyan elûnytelen¡l megvÀltozom,
hogy m¢g az is menek¡l tûlem,
ki szeret,
ettûl elborzadok,
ebben nem akarom k´vetni ût,
de jÂ volna,
ha Ãgy haln¢k meg, mint û,
ha ugyanÃgy besegÁtene egy gyilkos kÂr,
¢s nem hagynÀ felfogni, mi bajom,
¢s kÁm¢letesen, Àlmomban v¢gezne velem,
¢s olyan k´nnyen, szinte ¢szrev¢tlen siklan¢k Àt a l¢tbûl a neml¢tbe,
hogy se f¢lelmet, se fÀjdalmat nem ¢rezn¢k.

GÀbor MiklÂs

TOLLAL
A temet¢s
Olvasom ezt is: erûs ¢s hideg sz¢l volt ma, taxink gumija nyomÀn sz¢tfr´csk´ltek a
vizes aszfaltra hullt levelek, ¢s erre, a levelek vastag r¢tegeire, benn¡k az autÂgumi
surranÂ hangjÀra, a lev¢lr¢teg sÀros puhasÀgÀra az aszfalton, erre nagyon eml¢kszem
ma is, amikor olvasom. Majd a temetûben: a sÁrhoz kanyargÂ menettel szembe, ellent¢tes irÀnyban hatalmas felhûk szÀguldottak az ¢gen, felvonultak ûk is, ¢s gyÀsz meg
rem¢ny szimbolikus Àrny¢kÀt ¢s csillogÀsÀt vÀltogattÀk a zÀszlÂcsattogÀsos, didergû vilÀgon. Egy tiszta hangÃ megafon irÀnyÁtotta a temetû keskeny Ãtjait kÁgyÂvonalban
k´vetû, hangtalan t´meget. Szokatlan volt ez a t´k¢letes hangosÁtÀs, mintha tÀrsadalmunk egy magasabb r¢giÂjÀba engedtek volna be minket, ahol a tÀrgyak mük´dnek,
Ãgy bÀm¢szkodtunk itt a temetûben, mint gazdag¢k parkjÀban, lÀtogatÂban.
A ravatal k´r¡li t¢ren: B¢k¢s Bandi, lesovÀnyodott, jegyeztem fel, Major sÀpadt,
fej¢n nagy sz¢lü fekete kalap, mint KassÀk Lajos a f¢nyk¢peken (Saskia most veszi
¢szre azt a szûrpamacsot az orrÀn); Beck Jutka fenn Àllt a l¢pcsûn. Major lesietett hozzÀnk, az asszony tekintete rÀm t¢vedt, de valahogy eszembe se jutott k´sz´nni, csak
k¢sûbb kaptam ¢szbe: hisz nem k´sz´ntem neki! de akkor mÀr valÂban k¢sû volt, mÀr
nem tehettem; k¡l´nben is, minek? Valamikor û tervezte nekem a Bolond remek kosz-
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t¡mj¢t a Learben, de ma mÀr nem jut eszembe, hogy odak´sz´njek neki, hisz nyilvÀn
megvet ¢s utÀl, jobban, mint Major, a bosszÃÀllÀs mindig a nûk, a feles¢gek ¡gye, a
nûk nem felejtenek. A tÀrsalgÀs id¢tlen, mint mindig, ha Major is k´zt¡nk van, gyanÃt
¢s zavart kelt, soha nem lehet tudni, igazÀn odafigyel-e, ez¢rt aztÀn mindenki azon
igyekszik, hogy felhÁvja magÀra a figyelm¢t, hogy a kedv¢ben jÀrjon, az û k´zel¢ben
senki sem ûszinte. Egy ¢rzelmi hullÀm: megfogom, f¢lrehÃzom, ¢s azt mondom, azt
mondanÀm neki:
ä TamÀs, itt talÀlkozunk, itt kell talÀlkoznunk? Felejts¡nk, kezdj¡k Ãjra! ä de hÀl' istennek
egy mÀsik hang is: ä JavÁthatatlan h¡lye! Mit akarsz tûle? Mi k´z´t´k egymÀshoz?
Politikai pletykÀk, az ¡nnep¢lyes alkalomhoz illû suttogÂ hangon:
ä X. Y. besz¢d¢t most siker¡lt enged¢lyeztetn¡nk, nem akartÀk... ä mondja valaki,
nem is, k´z¡l¡nk mondja egy ä ...most int¢ztem el, hogy X. Y. (M¡nnich?) besz¢d¢t enged¢lyezz¢k. Most is igyekszel bennfentesnek lÀtszani? ögy viselkedik, mint egy csalÀdtag,
az ember kÀr´rvendûn azt mondja magÀban: Hiszen elÀrultad! Most szeretn¢d, ha csak
arra eml¢kezn¢nk, hogy barÀtok voltatok? Mielûtt elÀrultad? De milyen ostoba vagyok! àMi
mindannyian ÀrulÂk vagyunk!Ê ä olvasom azt, amit a temet¢s est¢j¢n visszagondolva ideÁrtam.
B¢k¢s Bandi tÀvolabb Àll, meg¢rzem a tekintet¢t, odamegyek hozzÀ, t¡ntetûen ¢s
¡gyetlen¡l Àt´lelem a vÀllÀt.
ä Mi van veled? Mi¢rt n¢zel ki olyan rosszul?
ä Nincs lakÀsunk, azt se tudom, hol alszunk ma ¢jjel, meg ez a reggeli vez¢rcikk is
felforgatta a gyomrom...
Hamarosan elsodrÂdtunk egymÀstÂl. Mint egy fogadÀson.
ä Lenin halÀla Âta nem volt ilyen spontÀn megmozdulÀs ä mondja VÀrkonyi ä, csak
hÀromezer emberre szÀmÁtottak, mondhatom, jÂ kapcsolataik vannak a t´megekkel.
ä Igen ä mondom ¢n ä, ha ez a sok ember csak kÁvÀncsisÀgbÂl vagy ¢ppen kÀr´r´mbûl j´tt ki, akkor is, valami megmozdult benn¡k.
De ki kÁvÀncsi a àt´megekÊ valÂdi indulataira?
ä Sz¢p vilÀgÁtÀs, ugye? ä mondom Majornak ä, gyÀsz ¢s rem¢ny.
Egyik h¡lye àcivilÊ megszÂlalÀs a mÀsik utÀn, udvariasan Ãgy tettek, mintha nem
hallanÀk.
ä El akartÀk konspirÀlni a temet¢st is, pÀr nappal ezelûtt m¢g hallani se akartak a nyilvÀnossÀgrÂl, de k¢nytelenek...
ä Olvastad KovÀcs IstvÀn besz¢d¢t? Ki kell rÃgni!
ä PÀr nappal ezelûtt m¢g be akarta tiltatni az Irodalmi öjsÀgot.
Eff¢l¢ket hallani.
Felmegy¡nk a mauzÂleumra, onnan lelÀtunk a ravatalra, a t´megre, a kandelÀberek elhÃzÂ f¡stj¢re. Csaknem pontosan alattunk ott Àll Rajkn¢, k¢t vÀllÀn k¢t kez¢vel
maga elûtt tartja a kisfiÀt, mintha a sz¢ltûl v¢den¢. Mindkettûj¡k´n fekete esûkabÀt.
Kettûs, zÀrt csoportjuk ´nmagÀn bel¡l teljesen mozdulatlan, mintha ´sszeforrtak volna, egy t´mbbûl faragott k¢t figura, de ketten egy¡tt, az eg¢sz kettûs csoport, ÀllandÂan
inog, elûre-hÀtra, pillanatnyi sz¡net n¢lk¡l. Ez az ÀllandÂ himbÀlÀs, anya ¢s gyermek
egy¡ttmozgÀsa ä a kisfiÃ nyilvÀn csak anyja ´ntudatlan ingÀsÀnak adta Àt magÀt, mintha ´lben ringatnÀk ä, ¢s ezen a mozgÀson bel¡l a fegyelmezett, ´sszeforrott mozdulatlansÀg... Mellett¡k pedig a csalÀdtagok, rosszul ´lt´z´tt, egyszerü emberek, a temet¢seken mindig ilyen àegyszerüekÊ a csalÀdok. A dÁszûrs¢gben egy arc: akad¢mista
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koromban sokszor talÀlkoztunk a Mocca eszpresszÂban (ahol Karinthy Gabival is sokszor), de a nev¢t mÀr elfelejtettem (kinek a nev¢t nem felejtem ¢n el?). Vas ZoltÀn ¢pp
ekkor l¢p Rajkn¢ el¢, hogy r¢szv¢t¢t kifejezze.
Itt fenn erûs a sz¢l, diderg¡nk, hÀt inkÀbb lemegy¡nk a t´megbe. Ezek itt az àellenz¢kiekÊ? Mintha mÀs tÁpus volna, mint a funkcionÀriusok. T´bb k´zt¡k az entellekt¡el, de legt´bbj¡k arca lehet akÀr egy entellekt¡el¢, akÀr egy proli¢. El¢g rosszul
´lt´z´ttek, arcuk sovÀny ¢s beesett, s´t¢tek ¢s ellenszeg¡lûk: belûl¡k Àrad a fesz¡lts¢g,
amelynek lÀthatÂ jele nincs, de amit m¢gis mindenki ¢rez itt? AztÀn Csillag MiklÂs
sÀpadt ¢s mozdulatlan arca. Mi lehet m´g´tte? LelkifurdalÀs? D¡h? Megrend¡l¢s?
F¢lelem?
ä Farkas V ladimirt az ¢jjel letartÂztattÀk ä mondja itt, a k´zelemben Fazekas.
ä LegalÀbb most û is megismeri, milyen ¢rz¢s, amikor ¢jjel meg¢rkeznek valaki¢rt
ä mondom, de azonnal elsz¢gyellem magam (¢s ezek ¢letre szÂlÂ sz¢gyenek), Saskia
rÀm is szÂl: ä Micsoda butasÀgokat besz¢lsz?
T´rleszkedni szeretn¢k ¢n is, t¡ntetni: HozzÀtok tartozom Àm! LÀtom emelkedni a
karokat, az alÀzatos s¡rget¢ssel kocogtatÂ kezeket egy-egy rehabilitÀlt vÀllÀn. Egy k´v¢rk¢s, szakÀllas fiatalember, n¢zem, de nem ismerem meg, mosolyogva rÀm biccent,
eszerint m¢gis ismerem, de ki is ez? egyszerre hallom a nev¢t: aha, Gimes MiklÂs! Mit
gondolhat, mi¢rt nem akartam megismerni? Valami vicceset kellene mondani a szakÀllÀrÂl... de hÀtha azelûtt is volt neki szakÀlla? nem, nem volt.
ä Olyan buta vagyok, azt hittem, lÀtni is fogjuk ûket ä mondja Saskia ä, pedig hiszen
mÀr h¢t ¢ve... de azt mondjÀk, az oltott m¢sz megûrzi a testet...
Ezekben a koporsÂkban nincs is test? HÀt akkor mi van? Szeg¢nyek, hÀt hol vagytok,
miv¢ lettetek? Hisz ez temet¢s! ä ez halÀl!
Saskia didereg, f¢l, hogy megfÀzik, Àt´lelem hÀtulrÂl, hogy melengessem, kibÃjt egyik
cipûj¢bûl, ¢s hÀtradugja, lÀbszÀraim k´z¢ dugja melegedni a harisnyÀs lÀbfej¢t, ´szszehÃzza magÀt, amennyire csak tudja, elbÃjik a hÀtak m´g´tt, hogy legalÀbb a sz¢l
ne ¢rje.
ä °n nem fÀzom annyira ä mondja vidÀman egy icipici nû, ¢s abban a pillanatban
sÁrva fakad, zokogni kezd, ¢s zokog, tenyer¢be temetett arccal, amÁg csak a szertartÀs
tart.
ä TalÀn valamelyik¡k g¢pÁrÂnûje volt ä mondja csendesen F¢lix, ¢s komolyan n¢zi...
Elhangzottak a besz¢dek. K´r¡l´tt¡nk a suttogÂk AprÂt szidjÀk, OrbÀnt gyalÀzzÀk,
M¡nnich tetszik. HÀtam m´g´tt egy alak, akit ismerek, de nem tudom, hova tegyem,
sz¡ntelen¡l nyegl¢skedik:
ä Most egy sort ne a levegûbe ä mondja a sortüz utÀn vihogva, majd az egyik besz¢d
k´zben: ä Meg ´ l t ¢ k ? Kik ´lt¢k meg? Mik ´lt¢k meg? M e g ´ l û d t e k ? ä ¢s
amikor az InternacionÀl¢t jÀtsszÀk: ä No, most m¢g a Stux Urat is...
Most megfordulok, ¢s azt mondom neki: N¢zze, k¢rem, ¢n is hittem a bün´ss¢g¡kben,
¢n is a gyilkosok k´z¢ tartozom! ¢s most Âhajt valamit?, ¢s megpofozom, provokÀlom, meg´l´m!
A katonÀkat nem lÀtom, csak a sisakjukat. A szÂnokok kez¢ben t¢pi a sz¢l a papÁrt.
A fÀk f´l´tt, a mozgalmas, viharzÂ ¢g elûtt csattognak hosszan a keskeny fekete meg
a keskeny v´r´s zÀszlÂk csÁkjai, ezek a semmik, ezek a... hisz n¢ha szinte eltüntek a
felhûk ¢s f¢nyek k´z´tt, csak a rÃd lÀtszott, majd ism¢t a csapkodÂ szÁn... A megafonok
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idûnk¢nt felbûd¡ltek a sz¢ltûl. Valahol a hÀtak, a tarkÂk t´bbr¢teges falai m´g´tt ott
volt a àbün´s´kÊ szÀnalmas ¢s visszataszÁtÂ csapatja. A fÀkon esûk´penyes emberek
gubbasztottak mozdulatlanul ¢s szÂtlanul, mint Keresztelû Szent JÀnos hallgatÂsÀga
a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeumban. Hang se esett.
ä F¢ltek a t¡ntet¢stûl ä mondta egy àellenz¢kiÊ ott a k´zelben ä, de ez a fegyelem,
ez is az erûnket mutatja!
°n IlonkÀra gondoltam. A n¢p most is csak n¢zû, mozdulatlan.
MegszÂlal a gyÀszindulÂ, ¢s vele bennem is megindul az ¢rzelmek dagÀlya. DÁszl´v¢sek. Egy puska elk¢sett, pillanattal k¢sûbb csattan, sp¢ttel.
ä Na, ez is kikap ma a laktanyÀban ä morogja inkÀbb magÀnak egy hang a hÀtam
m´g´tt.
EgymÀshoz simulva diderg¡nk mi ketten. A fejek felett fel-feltünik a magasba emelt
koporsÂ, Ãszva ott fent, a magasban, a g´d´r fel¢. InternacionÀl¢... Csak Âvatosan a szÁvvel, csak Âvatosan! de a k´nnyeim mÀr kij´ttek. Mi t´rt¢nik vel¡nk? Engedd magad,
¢ld Àt bÀtran, ne k¢telkedj! Tudsz-e m¢g hinni? De: tudsz-e hit n¢lk¡l ¢lni? Meghalni
tudnÀl-e? Nem! ä a felelet hatÀrozott, akkor mi¢rt nem sz¢gyellsz sÁrni? Csak az sÁrhat
most, aki meghalni is tudna. Aki valÂban hinni tud, m¢g mindig. Megpillantom a nagy
´reg forradalmÀrt. Mindig olyan jelentûs¢gteljesen n¢z, pedig olyan jelent¢ktelen emberke. LÀtja, hogy kij´ttek a k´nnyeim? Mit gondol rÂlam? Jaj, mit tehet¡nk lelk¡nk
Âcska paprikajancsi-mozdulatai ellen?
°s hogy minden elûÁrÀsos legyen, az ¢gen feltünik a szivÀrvÀny egy kicsi szalagja.
AztÀn ezt olvasom m¢g:
Oszlunk. A tÀvolodÂ hÀtak k¡l´nb´zû sz´gekben el. K´z¡l¡k egyszerre elûbukkan,
itt szemben ¢s k´zel GÀl Gyuri megt´rt zsidÂ arca.
ä Gondoltad volna 1941-ben, hogy Ágy hallgatjuk majd az InternacionÀl¢t? ä k¢rdezi
tûlem. Egy pillanatig tiltakozn¢k: k¢rem, ¢n akkor nem is vettem komolyan az InternacionÀl¢t, ¢n akkor csak jÀtszottam, ¢n akkor m¢g gyerek voltam. ä Hagytunk mi m¢g
csalÂdnivalÂt az utÀnunk j´vûknek? ä mondom ehelyett. ä Most kezdûdik az Ãj sorozat. Te csak bÁzz az ¢letben ä mondja GÀl Gyuri. Aki nemsokÀra meghal majd...
Ott maradtam Àllva. LÀttam Harasztit, Gimest ¢s Fazekast, egy¡tt mentek el. Mi is
elindultunk. ForrÂ teÀt ittunk a HungÀria kÀv¢hÀzban, de a diderg¢s csontjainkban
maradt estig. Este a SzabadsÀghegy premierj¢n megint ´sszefutottunk B¢k¢s Bandival.
ä Kicsit sok egy napra ez a temet¢s meg ez a darab, nem?
A n¢zût¢ren Losonczy G¢za.

N¢metorszÀg, 1956. oktÂber 13ä20.
Berlin megd´bbentû, mintha nem is egy vÀros volna, hanem t´bb, a kopasz ¢s romos
grundok Ãgy szaggatjÀk sz¢t a t´bb¢-kev¢sb¢ kivilÀgÁtott ¢s lakott ter¡leteket, elszÂrva;
a SztÀlin all¢e, az csupa f¢ny persze, de az meg elhagyott, a fûutca, szocialista-realista
Ãj ¢p¡leteivel, a munkÀsnegyedbe ¢pÁtett¢k, nem a r¢gi belvÀros megszokott hely¢re,
osztÀlyharcos fûutca, nem is jÀr benne senki, nem tud ideszokni senki, a fûutca nem
talÀlja a hely¢t. A magasvasÃt komor moderns¢ge FalladÀt juttatta eszembe, ez Berlin,
ahogy mindig elk¢pzeltem, a vas ¢s ac¢l fekete sivÀrsÀgÀt nem dÁszÁti csak a mÁnium
v´r´se ¢s a neonÃjsÀg f¢nye.
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Az meg szinte ijesztû, hogy ezek valÂban n¢metek. Elsû este bevetûd¡nk egy sztahanovista mulatsÀgra, kÂrusban gajdolÂ, ´sszekapaszkodva ringatÂdzÂ tÀrsasÀg t´lti
meg az egymÀsba nyÁlÂ k¢t termet, ingujjra vetkûz´tt f¢rfiak, sz¢les ÀllkapcsÃ nûk,
potrohos, tÀncolÂ ´regek, egy kamasz produkÀlja magÀt, f¢süt fÃjva zen¢l, ingujjban
az is, ¢s ebben volt m¢gis valami demokratikus, nem szocialista, az ingujjban, m¢g
Hitler elûttrûl itt maradt munkÀsmozgalmi... ez a àked¢lyÊ, ez nem az ¢n müfajom...
az ¢tterembe orosz patruj l¢pett, amÁg a tiszt v¢gigjÀrta a termeket, a k¢t orosz leg¢ny
csak ÀlldogÀlt ÀrvÀn az ajtÂ mellett, butÀn ¢s nehezen, k¢t szerencs¢tlen gyûzû, k¢t
elvadult parasztgyerek, elfelejtett emberi l¢t, ¢vek Âta tÀvol a hazÀjÀtÂl, ´sszenûve a
katonaruha rossz szagÃ darÂcÀval, szÀnalmasak, ¢s mindenki gyül´lte ûket, de errûl
ûk semmit se tudtak, szeg¢ny, szÀmkivetett, megvetett gyûzûk.
çllandÂan cipeltek benn¡nket, teljesÁten¡nk kellett tÃlfeszÁtett programunkat, az orszÀgbÂl szinte mÀst se lÀttunk, csak a jÂl karbantartott utakat, az utakat kÁs¢rû fasorokat, mint Masereel metszetein, fasorok! vitt a kocsi, s´t¢t az este, a reflektor f¢ny¢ben
felvillantak, eltünû lepkek¢nt, a s´t¢tbûl s´t¢tbe hullÂ ûszi levelek, k¡l´nben minden
s´t¢t, mintha hÀborÃ volna, hÀborÃsak a falvak, az utak, hÀborÃs Frankfurt, minden¡tt a t´r´k hÂdoltsÀg, az orosz megszÀllÀs, az orosz laktanyavilÀg s´t¢tje.
àSchopenhauerrel vigasztalÂdomÊ, mondtam JucÂnak, ¢s nevett¡nk a bemondÀson (no nem igazi nevet¢s volt ez, csak aff¢le àentellekt¡elÊ jelz¢s, hogy vessz¡k a lapot,
¢rtj¡k a finom ¢lcet, Àrtatlan dolog, de m¢giscsak az ¢rtelmis¢gi l¢ttel jÀrÂ affektÀlÀs
ez is. Holott igazat mondtam, Schopenhauer vigasztalÂ volt, naiv, ¢rzû ember, vigasztalÂ az embertelen s´t¢tben).
JÀrtunk a n¢metälengyel hatÀron is, feljegyeztem. A hideg ¢szaki vilÀgossÀgban s´t¢tk¢k folyÂt lÀttunk, a szemben l¢vû, a lengyel partjÀt drÂts´v¢ny kÁs¢rte, ott volt a àbarÀtsÀg hÁdjaÊ is, mutattÀk, Ãgy tett, mintha ´sszek´tn¢ a kett¢vÀgott vÀrost, de ezen a
hÁdon ä k¢t ûrbÂd¢ gondoskodott rÂla ä l¢lek se jÀrt. àýr¡letÊ, jegyeztem fel. Sofûr¡nk
¢pp hogy ´sszeismerkedett egy idûs, gyÀszruhÀs elvtÀrsnûvel (P¢chy BlankÀra eml¢keztetett), de mÀr bizalmasan besz¢lgettek, JucÂnak tetszett ez a demokrÀcia, hogy itt
sofûr ¢s rangos elvtÀrs Ágy ´sszebarÀtkoznak, bezzeg nÀlunk, mondta, igen, mondtam
¢n is, ez m¢giscsak nyugat, csak ¢ppen ¢n mindig Ãgy ¢rzem, ha n¢metek Ágy besz¢lgetnek, hogy ezeket valamif¢le k´z´s betegs¢g füzi ´ssze, a n¢meteket, meghitts¢g¡k:
mint amikor k¢t gyomorfek¢lyes egymÀsra talÀl.
Vid¢ki maszek szÀllodÀk; szecessziÂs bÃtorok, rojtos lÀmpaernyûk, magas dunnÀk;
minden ragyogÂan tiszta; a klÂn a legkisebb faluban is szappan, t´r¡lk´zû; a kosztjuk
viszont türhetetlen.
Egy hajdani junkerkast¢ly. Este volt mÀr, amikor autÂnk az ¢p¡let el¢ g´rd¡lt a
parkon Àt, az enyhe, szelÁden emelkedû kavicsos Ãton a bejÀrathoz, az oszlopok alÀ.
K¢t feltÀrt szÀrnyÀval az ajtÂ egy hatalmas SztÀlin-k¢pre nyÁlott. Kinn esti, kerti s´t¢t,
szemben a f¢nyben SztÀlin, eg¢sz alakosan, szÁnesben. A kast¢ly (most a hadsereg¢
vagy az Àv¢hÀ¢, nem tudom) frissen volt renovÀlva, a falakon orosz mintÀra k¢sz¡lt
tÀjk¢pgiccsek, mezû k´zep¢n sudÀrodÂ hûsi paraszt ¢s traktor, olajfestm¢nyek, mint a
szocialista vilÀgban minden¡tt.
Este ¡nneps¢get rendeztek k¡ld´tts¢g¡nk tisztelet¢re, a nagyteremben tÀncoltunk
is, engem h´lgyvÀlaszkor egy drabÀlis leÀnyzÂ vett karjÀba, ¢s l¢pegetve tÀrsalogtunk:
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àMilyen sz¢p, hogy ebben a kast¢lyban mÀr nem hercegek, hanem mi nyaralunkÊ,
mondta el a mai ÃrilÀny konvencionÀlis mondatÀt. FinnyÀsan fenn hordja az orrÀt,
¢s a ruhÀja nejlon. Ez a àmiÊ, ez ût jelentette, vagyis a àn¢petÊ.
¹reg, munkÀsk¡lsejü elvtÀrs, valÂszÁnüleg magas, de nagyon magas rangÃ tiszt,
civilben; k¢zfogÀsnÀl ¢szrevettem, hogy egyik ujja hiÀnyzik, egy harcos keze volt ez.
JucÂ besz¢lt k´z¡l¡nk legjobban n¢met¡l, Ágy aztÀn û tÀrsalgott vele. Megfontoltan
Âvta a magyarokat a tÃlzott szabadsÀgmozgolÂdÀsoktÂl, ¢s ne feledj¡k, hogy RÀkosi
nagyszerü ember volt, mondta. ä Tud rÂla, hogy a spanyolorszÀgiak k´z¡l mÀr csak
n¢gy volt szabadlÀbon? ä k¢rdezte JucÂ, ¢s ettûl az ´reg megh´kkent: ä Honnan
tudja, hogy ¢n is spanyolorszÀgi vagyok? ä Nem tudtam. Ettûl fogva az ´reg tegezte
JucÂt.
A feles¢ge mell¢m ker¡lt, tolmÀcs segÁts¢g¢vel tÀrsalogtunk. Ez egy rokonszenves,
tiszta arcÃ, idûs asszony volt, de hisz a f¢rje is rokonszenves ¢s tiszta arcÃ, àmunkÀsmozgalmiÊ arcok; az asszony k´v¢r volt ¢s àegyszerüÊ, de Àttetszû nejlonblÃzt viselt,
Â, ez a blÃz! a pÀrtvonal: ´lt´zk´djetek, ´r¡ljetek az ¢letnek, haladjatok a korral! de
mennyire nem kellett ez neki, milyen nevets¢ges ¢s szÀnalmas volt ez a szomorÃ elegancia, ez a vilÀgosk¢k nejlon egy munkÀsnû meghatÂan neh¢zkes test¢n. Az asszony
komoly volt ¢s kim¢rt, talÀn kicsit szomorÃ is, û nem finomkodott, mint im¢nt a tÀncosnûm, igyekezettel csevegett, de Âvatos volt û is, politikai mer¢szked¢seimet Ãgy terelte vissza az illedelmes frÀzisokhoz, mintha jÂ tÀrsasÀgban disznÂlkodni kezdtem volna, durvasÀgaimat tapintatosan nem hallotta meg, Ãgy tett, mintha f¢lre¢rtene, Ágy
vagy Ãgy k´z´mb´sÁtett, leszerelt, szÂval àfinomkodottÊ a maga mÂdjÀn û is? Volt ebben a hÀzaspÀrban valami tragikus is, talÀn ahogy ÂvtÀk hit¡ket, r¢g k´z´nny¢ vÀltozott, kifÀradt jÂindulatukat, k¢pmutatÀsukban volt valami tragikus. JavÁthatatlanok
voltak. Minden mÀsodik szavuk, hogy àmiÊ, mintha m¢gis tudtÀk volna, hogy menynyire egyed¡l vannak, igen, engem elszomorÁtottak. Nem az eszm¢t sajnÀltam, hanem
ûket, az elvesztett tisztasÀgukat.
°s szÂlt a tÀnczene, ez is n¢met, ez a ked¢lyes, cincogÂ vid¢ki muzsika, ez is leverû,
szeg¢nyes, mint itt minden. A mindig link Budapesten m¢g elfedi a szocialista vilÀg
sivatagi kopÀrsÀgÀt valamif¢le dÁszlet, a àHungÀria kÀv¢hÀzÊ stukkÂinak aranya, de
itt, ebben az orszÀgban puc¢ran Àll elûtt¡nk a s´t¢ts¢g, az Ázl¢stelens¢g ¢s a rem¢nytelens¢g.
No, az¢rt BÀnyÀsszal ketten m¢giscsak egy csodÀlatos lakosztÀlyban aludtunk, k¡l´n szalonunk is volt, ÂriÀsi f¡rdûszobÀnk, elnyÃjtÂztunk a hatalmas fotelekben, gatyÀra vetkûzve, r´h´gve, mint a kamaszok. KorÀn reggel, indulÀs elûtt k´r¡lvezettek
a parkban, lassÃ s¢tÀban megker¡lt¡k a kast¢ly nagy ¢p¡let¢t; a pÀzsiton m¢g k´dl´tt
a pÀra, csillogott a harmat, a hÁnÀros (elegÀnsan hÁnÀros), de tiszta tÂ partjÀn csendes
ladikok nyugodtak, a sima, hideg f¢nyü ¢szaki vÁz dÃs ûszi lombokat t¡kr´z´tt vissza
l¢pcsûzet¢n. FelmÀsztunk egy feh¢r trambulinra, olyan feh¢r volt, hogy vilÀgÁtott.
HattyÃk. Egy csÂnakhÀz jÂ szagÃ s´t¢tje. A lombok csodÀs szÁne, szÁnei k´zt a XVIII.
szÀzadban ¢p¡lt tornyok Àlltak hallgatagon, felett¡k a k¢k ¢g. Besz¢lget¢s¡nk hangjai
szabadon kÂszÀltak szerte, mintha visszhangoznÀnak. Neh¢z lett volna elmenni innen.
Csak az¢rt volt m¢gis k´nnyü, mert vend¢glÀtÂink most, reggel oly tÃlÀradÂan vend¢glÀtÂk voltak. (A spanyolos tÀbornokot, vagy mi volt a rangja, mÀr nem lÀttuk, ezek
a reggeliek tÀn àkultÃrosokÊ voltak, alacsonyabb beosztÀsÃ n¢ps¢g.) K¢rdezgett¢k, mi¢rt vagyok ¢n rosszkedvü. TolakodÂn tr¢fÀlkoztak, tr¢fÀra vett¢k a dolgot, ¢n meg
hirtelen alig elviselhetû bosszÃsÀgot ¢reztem, mint azÂta is ilyenkor mindig, ami¢rt

GÀbor MiklÂs: Tollal ã 605

¢letemet ilyen n¢pek k´z´tt fecs¢rlem, ilyenkor nem tudok uralkodni mogorvasÀgomon, neveletlen leszek. ýk furcsÀllva nevetg¢ltek k´r¡l´ttem, nem gyûzt¢k udvariasan jÂvÀtenni modortalansÀgomat, ettûl meg ¢n csak mind gorombÀbb lettem, mÁg
siker¡lt bemÀsznunk kis kocsinkba, ¢s nekivÀghattunk a sz¢p ¢s kulturÀlt n¢met orszÀgutaknak. Ezek az autÂutak, ÂrÀkon ¢s ÂrÀkon Àt... fÀrasztottak, de ezeket szerettem. BehÃzÂdtam a sarokba, n¢mÀn, Ãgy tettem, mintha aludn¢k, hogy a tolmÀcsom
ne zavarjon, k´zben pedig f¢lig lehunyt szemmel n¢ztem a sz¢p, idegen tÀjakat; talÀn
a fÀk mÀs fajtÀjÃak, mint otthon, ¢szak, mondtam Ãjra meg Ãjra, az is eszembe jutott,
hogy RomÀn Gyurka szerint az ¢szakiak, pl. az oroszok, nem tudnak festeni. A hatalmas
ûszi erdûk, a hihetetlen¡l sürü fenyvesek ÀlmodozÀsaim szÁnhelyei lettek, a sehonnan
indulÂ, sehova se vezetû t´rt¢netek ihletûi, dÁszletei. Altdorfer. Altdorfer. °s m¢g egyszer: ALTDORFER. (°s a n¢metek nem tudnak festeni, Gyurka?) Majd kilom¢tereken
Àt drÂts´v¢nyek, ûrtornyok, hatalmas szovjet katonai tÀbor, falvak, amelyekben csak
szovjet katonÀkat lÀttunk az utcÀkon, s¢tÀlÂ tiszteket, gyerekkocsit tologatÂ tisztfeles¢geket, ennek a furcsa n¢pvÀndorlÀsnak szerencs¢tlen (ûket kellett volna megk¢rdezni, hol jobb, otthon vagy itt) Àldozatait, Àldozatok, ha nem is tudjÀk.
Egy sz´vetkezeti faluban àn¢metekÊ ism¢t, bankettet rendeztek a magyar filmesek
tisztelet¢re, olvasom ebben a r¢gi naplÂban, a polgÀrmesternû huszonk¢t ¢ves, csinoska asszony volt, de elhanyagolt ¢s rossz a fogsora, ettûl a besz¢dj¢t a tolmÀcsunk is alig
¢rtette. Iszogattunk, eszegett¡nk a nagy asztaloknÀl, amikor k¢t katonatisztesen udvarias szovjet tiszt jelent meg, vidÀm kiÀltÀsok k´sz´nt´tt¢k ûket, a n¢metek gyorsan
helyet szorÁtottak nekik, k´zel az asztalfûh´z, mindenki ¢ltette a szocializmust, a n¢pek
barÀtsÀgÀt, a polgÀrmesternû pedig gyorsan odasÃgta nekem: ä VigyÀzzon, hogy mit
mond, az egyik jÂl ¢rt n¢met¡l.
A n¢metek rosszul ´lt´z´ttek, az arcuk beesett ¢s sÀpadt, szeg¢nyek ¢s csÃnyÀk voltak.
Minket, magyarokat, Ãgy fogadtak minden¡tt, mint egy szabadsÀgharcos orszÀg polgÀrait. Tudtak mindenrûl, írÂsz´vets¢grûl, Petûfi-k´rrûl, bÀr az ÃjsÀgjaik csak a kommunista hÁreket k´z´lt¢k; a hivatalosok szemmel lÀthatÂ aggodalommal vigyÀztak
rÀnk, mint vesz¢lyes n¢ps¢gre, a polgÀrok azonban tisztelettel ¢s szenved¢lyes ¢rdeklûd¢ssel faggattak, elûretolt arccal hallgattÀk ¢s t¡ntetûn megtapsoltÀk felszÂlalÀsainkat; egyik¡k azt mondta: ä A magyar elvtÀrsak szem¢be n¢zve kezdj¡k visszanyerni hit¡nket a szocializmus ¡gy¢ben! Mi meg b¡szk¢k voltunk, mondjuk ki, felvÀgtunk
e barÀti talÀlkozÂkon, f´l¢nyeskedve ¢s vakmerûsk´dve besz¢lt¡nk àharcainkrÂlÊ,
megbotrÀnkoztatÂn mer¢szek voltunk, ¢lvezt¡k, hogy lesajnÀljuk ûket, hogy most mi
is lesajnÀlhatunk valakiket, Ágy aztÀn sz¡net n¢lk¡l sz¢gyelltem is magam, mik´zben
pÂzoltam tovÀbb, rÀadÀsul filmsztÀr is, itt, a vilÀg eldugott sarkÀban, Kelet-N¢metorszÀgban.
Ism¢t Kelet-Berlin, a komor, a rideg nagyvÀros. A k¢p szÀllodaszobÀmbÂl: ott volt a
magasvasÃt, v´r´s k¢m¢nyek, szem¢t borÁtotta ¡res telkek, egy fekete-v´r´s cirkusz,
gyÀrak ¢s fekete vakfalak, szaladÂ villanybetük, egy aluljÀrÂ torka ä ¢s az eg¢sz felett
a komor, sürü ¢g. VÀratlanul egy teve ¢s n¢hÀny zebra. Ja persze, a cirkusz...
AutÂnk a Brandenburgi Tor fel¢ futott... fiatal sofûr¡nk szemmel lÀthatÂan meghÁzott,
miÂta a vend¢gek kosztjÀt eszi... rÀdiÂjÀbÂl az amerikai hadsereg tÀnczen¢je, àodaÀtrÂlÊ... a hatÀron rosszkedvü, de fel¡letes iratvizsgÀlat... àodaÀtÊ a jÂl ´lt´z´tt nyugat-
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n¢met rendûr behajolt a kocsi ablakÀn, ¢s ked¢lyesen: ä JÂl eldugtatok mindent?... ¢s
kez¢vel csak intett: tovÀbb! Egy hosszÃ, s´t¢t Ãt v¢g¢n, mint tÃlvilÀgÁtott, cirkuszi dÁszlet: Nyugat-Berlin, autÂk, emberek, ¡zletek csillogÂ tengere.
De Brecht keleten volt. KurÀzsi mama. Enn¢l ¢rdekesebbet m¢g nem lÀttam szÁnhÀzban.
A pesti rept¢ren F¢lix fogadott minket. Mutatta az ÃjsÀgot a lengyel hÁrekkel.
ä Ez csak jÂ, nem? ä k¢rdeztem ¢n.
ä Nem tudom ä felelte F¢lix.

1957. jÃnius 14.
A rÀdiÂban mindenki jÂkedvü, mindenki kedves, Majorral is kezelek, talÀn a kellet¢n¢l
barÀtsÀgosabb is vagyok vele, m¢gis jÂ, hogy ´sszefutunk. àBesz¢ln¡nk kelleneÊ,
mondja û, àIgen, le k¢ne zÀrni ezt meg aztÊ, mondom ¢n, ¢s mint annyiszor, szeretn¢m
megnyugtatni: Nem kell kedvesnek lenned, na ne izgulj, nyugi, nyugi! ä Nagyon rendesen
viselkedik ä mondja rÂla KÀllai Feri ä, vannak, akik Ãgy hÁvjÀk, a àmagyar GorkijÊ.
Mikor haza¢rek, anyÀm barÀtsÀgosan besz¢lget naps¡t´tte szobÀjÀban egy szer¢ny,
csaknem f¢l¢nk fiatalemberrel. K´zt¡k az asztalon k¢t c¢dula: k¢t id¢z¢s azonnalra,
egy SaskiÀnak, egy nekem.
ä AztÀn visszagyere! ä kiÀlt utÀnunk àtr¢fÀsanÊ anyÀm, de vend¢g¡nk jÂindulatÃ
komolysÀggal felel: ä Csak tanÃnak hÁvjuk, k¢rem.
°s megy¡nk lefel¢ a l¢pcsûn. ä Milyen a hangulat a szÁn¢szek k´zt? ä kezd tÀrsalogni,
hogy lazÁtson a szorongÀsomon. S´t¢t ruhÀt visel, de nyakkendûje nincs, csak inggall¢rja felsû gombjÀt gombolta ki, Ãgy prolisan.
Saskia id¢z¢s¢t leadom a szÁnhÀz kiskapujÀban, û csak prÂba utÀn tud j´nni. Az
autÂbuszon Darvas IvÀnrÂl ¢rdeklûd´m. ä SzakÀts MiklÂs feles¢g¢t is megnyugtattuk,
k¢rem ä siet a vÀlasszal ä, annyi mindent mes¢lnek rÂlunk, pedig mi minden lehetût
elk´vet¡nk, higgye el. HÀt persze az¢rt nem szanatÂrium... A cigaretta kev¢s, az hiÀnyzik a Darvas Ãrnak.
°s udvarias figyelemmel hallgatja l¢lektani magyarÀzatomat a szÁn¢szek idegÀllapotÀrÂl.
Egy ablakban k¢t hivatalnok, vagy mi, csereszny¢t eszik, a magot lek´pd´sik a poros
t¢glakerÁt¢s m´g¢, egy helyre, ahova innen az utcÀrÂl nem lehet belÀtni. KÁs¢rûm megnyom egy nagy, feh¢r gombot; a kapu felnyÁlik; a kapu alatt, ´t l¢pcsû tetej¢n ä a l¢pcsû
teljes sz¢less¢g¢ben ä vasrÀcs, de egy rendûr kinyitja annak az ajtajÀt is, a rÀcson beljebb ker¡l¡nk, vel¡nk egy¡tt k¢t nû is ¢rkezik, ruhÀskosÀrban kenyeret cipelnek, falusiasan tr¢fÀlkoznak a kapussal. Ott feljebb, ¢pp szemben, az emeletre vezetû keskenyebb l¢pcsûn egy civil ruhÀs f¢rfi k¢t nût kÁs¢r. Engem a rÀcs m´g´tt azonnal jobbra
vezetnek egy folyosÂn. Majd bel¢pek egy szük ajtÂn.
Kicsi a szoba, mint egy f¡lke, Ártam a naplÂmba, udvarra n¢zû, nyitott ablakÀban
csenev¢sz fÀt lÀtok, t¢glafalat, ¢s a magasban egy bedeszkÀzott rÀcsos ablakot. A szoba
sarkÀban cser¢pkÀlyha, szemben a falnÀl ÁrÂasztal, az ÁrÂasztal elûtt, egy bizonyos tÀvolsÀgban, egy sz¢k, ¢n ¡l´k rÀ mindjÀrt. Az asztal m´g¡l f¢lig-meddig felemelkedik
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egy z´m´k f¢rfi, kelletlen¡l ¢s n¢mi habozÀs utÀn az asztalon kereszt¡l fel¢m nyÃjtja
vastag csuklÂjÃ kez¢t. Barna, duplasoros ´lt´nye alatt kigombolt, de nem kihajtott
ing, amÃgy prolisan ez is. BarÀtsÀgtalanul ¢s mereven n¢z az arcomba, nem pislog,
mint egy szÁn¢sz, megn¢z magÀnak. De miÂta bel¢pt¡nk ide, mintha kÁs¢rûm modora
is hüv´sebb volna. ý k¡l´nben n¢hÀny perc mÃlva kimegy, ¢s csak a kihallgatÀs v¢g¢n
ä mÀsf¢l Âra mÃlva ä t¢r vissza ¢rtem.
A barna ruhÀs a müv¢szeti tanÀcs ¡l¢s¢rûl ¢s Darvas ottani szerep¢rûl akar r¢szleteket hallani. Nem, a müv¢szeti tanÀcs nem ellenforradalmi test¡let, a szÁnhÀz ÀllandÂ
szerve ¢vek Âta. OktÂberben Horvai hÁvta ´ssze, mert Ãgy ¢rezte, hogy az akkori helyzetben egyed¡l nem d´nthet a szÁnhÀz dolgairÂl. Kik voltak jelen? Ezek meg ezek. Ki
Árta a felhÁvÀst? Ha jÂl eml¢kszem, ¢n kezdtem Árni, aztÀn IvÀn folytatta, mert mi ketten
voltunk a legfiatalabbak, de az eg¢sz tanÀcs k´z´sen fogalmazott, minden jelenl¢vû
egyet¢rtett. M¢gis, mennyit Ártam ¢n ¢s mennyit Darvas? TalÀn fele-fele. Darvas azt
vallja, hogy egyed¡l Árta az eg¢szet. Nem igaz, Ãgy volt, ahogy ¢n mondom. HÀny
pontja volt e felhÁvÀsnak? Mik voltak azok a pontok? TalÀn szÀnd¢kosan olyan gyenge
az eml¢kezetem? °s ez, nem volt benne? °s ez? Ugyanaz a sz´veg volt, amit k¢sûbb a
rÀdiÂban Ãgy olvastak fel, mint a szÁn¢sztÀrsadalom k´vetel¢s¢t? (Elûtte egy ÃjsÀgcikk
f¢nyk¢pmÀsolata.) L¢nyeg¢ben igen, de nem szÂ szerint, minden felhÁvÀs hasonlÂ volt
akkor, de arra vilÀgosan eml¢kszem, hogy mi egy pontban szolidaritÀst vÀllaltunk az
aznapi kormÀnnyal, ¢s abban a kormÀnyban m¢g KÀdÀr¢k is benne voltak.
ä Csak nem azt akarja mondani, hogy a kommunistÀk mellett nyilatkoztak?
Hallgatok.
ä °s hol van az a papÁr?
ä Nem eml¢kszem.
(Otthon van, a naplÂmban.)
ä Darvas magÀval vitte?
ä T´bb p¢ldÀny volt.
Nyugodt vagyok, igyekszem pontosan vÀlaszolni. Idûnk¢nt bej´nnek, ¢s iratokat
hoznak. Az asztal f´l¢ hajolva suttognak az ¢n emberemmel, belen¢znek egy-egy papÁrba, ¢n k´zben udvariasan kibÀmulok a szemk´zti falra, a szeg¢nyes fÀra. Egy eg¢szs¢gtelen¡l sÀrga bûrü fiatalember k¢tszer is bej´n. Elûsz´r mindegyik rÀm n¢z, k´z´mb´sen, aztÀn tovÀbbviszik vÀltozatlan tekintet¡ket, csak Ãgy Àtsiklanak f´l´ttem,
hogy elhitess¢k velem, nem vagyok, csak egy tÀrgy. Eleinte ¢n is figyelem, viszontvizsgÀlom ûket, kiismerem a rendez¢st, ¢s mÁg egymÀs arcÀba bÀmulunk, azon gondolkodom, hogyan jut valaki idÀig. Egyik kisfiÃ azt mondja: à°n mozdonyvezetû leszek!Ê
ä a mÀsik meg: à°n parÀd¢s kocsis leszek!Ê ä ¢s a harmadik: à°n smasszer!Ê? Egy ideig
valaki Àll a hÀtam m´g´tt, nem fordulok meg, mintha nem venn¢m ¢szre, hogy ott
van, Ágy ennek nem lÀtom az arcÀt. AztÀn egy ûsz hajÃ f¢rfi j´n be, ilyenek jÀtszottÀk
filmeken a gyarmati tiszteket. Ez is civilben van, mint a t´bbi, de ä mÁg suttogva besz¢lgetnek ä az ¢n barna ruhÀs fûhadnagyom ¡lt¢ben is kihÃzza magÀt, az asztal alatt
bizonyÀra ´sszezÀrja a k¢t sarkÀt, alÀzatos figyelem ´mlik el eg¢sz l¢ny¢n, magatartÀsa
megvÀltozott, tapasztalhatom, hogy ä bÀr eddig nem hittem volna ä ¢l ûbenne tisztelet
embertÀrsai irÀnt. Eddig ugyanis azt hittem, hogy csak a n¢pk´ztÀrsasÀg humÀnus
t´rv¢nyei tartjÀk vissza attÂl, hogy bel¢m rÃgjon. Az ûsz hajÃ belepillant a vallomÀsomat tartalmazÂ Ávbe, pÀr sort elolvas, vonÀsaira d´bbent meglepet¢s ¡l ki, ¢s û is az
arcomba n¢z, f¢rfias kem¢nys¢ggel, megvetûn. °rdeklûdve n¢zek vissza. öjra suttognak, egy szavukat se ¢rtem, jÂl csinÀljÀk. Azt hihetn¢m, hogy halandzsÀznak, de egy-
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egy elkapott szÂbÂl m¢gis arra k´vetkeztetek, hogy a jelent¢sek elûÁrÀsszerü megfogalmazÀsÀra vonatkozÂ utasÁtÀsokat ¢s szabvÀnyokat tÀrgyaljÀk meg.
Igen, teljesen nyugodt vagyok. Csak n¢ha undorodom, pl. amikor meg¢rzem arcomon a kac¢r mosolyt, amellyel a hatÂsÀgra szoktam n¢zni, oly csÀbÁtÂn. AztÀn p¢ldÀul:
az asztalrÂl leesik egy k´nyv. Minden¡tt mÀsutt udvariasan felvenn¢m, most, itt nem
mozdulok, hagyom, hogy a fûhadnagy elûmÀsszon az asztal m´g¡l, ¢s lehajoljon ¢rte.
(Saskia mes¢li k¢sûbb, Ártam a naplÂban, hogy az û kihallgatÀsa alatt egy tollszÀr esett
le, ¢s û felvette, holott mÀshol, mÀskor, f¢rfitÀrsasÀgban semmi esetre se vette volna
fel. A reflexeink nem mük´dtek term¢szetesen.)
Milyen primitÁv ez az eg¢sz! Itt dûl el minden, ezekben a porszagÃ szobÀkban meg
a t´ml´c´kben. Mi teljesen feleslegesek vagyunk. Ez a k´v¢rk¢s àfûhadnagyÊ mindig
itt ¡l, figyel, ¢s ha itt az ideje, a praclinkra ¡t: àNe nyÃlj hozzÀ!Ê ¹r´k idûk Âta itt ¡l
az ÁrÂasztala m´g´tt. ý a valÂsÀg. Le van szarva.
De m¢gis... ember û is, benne is van hiÃsÀg. TalÀn ût is zavarja, hogy ilyen figurÀk
l¢teznek, mint p¢ldÀul ¢n. Mindent elk´vet, hogy le¢gessen. IvÀn nem harcolt, jelentem ki, a forradalom alatt otthon ¡lt. àOtthon ¡ltek!Ê, csap le azonnal, à¢n fegyverrel
a kezemben harcoltam!Ê. Humor¢rz¢ke nincs, legfeljebb annyi, hogy megjegyezze:
àSzÁn¢szekn¢l a vilÀg minden kincs¢¢rt se lenn¢k pÀrttitkÀr, de hÀl' istennek ez a vesz¢ly nem fenyeget.Ê
°s ha meggondolom, voltak ¢vek az ¢letemben, amikor tulajdonk¢ppen ez az ember volt az ideÀlom!
SajÀt kezüleg g¢peli le a vallomÀsomat. Csak azt Árja le, ami terhelû IvÀnra, de az
nem sok, ¢s el¢g hüs¢gesen fogalmaz. HelyesÁrÀsa kiss¢ bizonytalan. Egy-k¢t szÂt ä
nem a helyesÁrÀsi hibÀkat ä kijavÁtok, aztÀn alÀÁrom.
Saskia mÀr ott vÀr a portÀsf¡lk¢ben. Egy mosolygÂ fiatal rendûrnû s¡rg´lûdik k´r¡l´tte izgatottan, egy àk´z´ns¢gÊ. Mielûtt elindulna a fûhadnagy ajtaja fel¢, Saskia
gyorsan kezembe nyom egy felbontatlan autogramk¢rû levelet ä a szÁnhÀzi portÀn
kaphatta fel ä, ¢s a borÁt¢kon piros szÀjceruzÀval Árva ez Àll: Nagyon szeretlek!
A kÀnikulÀs utcÀn egy piros ruhÀs nû csatlakozik hozzÀm: ä MagÀt ismerem! Maga
a Saskia f¢rje, ugye?
Ezt a nût ¢n elûbb benn lÀttam, a folyosÂn! utÀnam k¡ldt¢k? ä Bevittek, mert nem
volt nÀlam igazolvÀny, pedig ismernek mind. A vend¢glÀtÂiparban dolgozom. A fiam
SvÀjcban van, szÀllodaigazgatÂi fûiskolÀt v¢gez...
Be nem Àll a szÀja, de ¢n gyanakszom, mit akarhat ez tûlem? LerÀzom, amint tudom. Be¡l´k a presszÂba, ahol SaskiÀt kell megvÀrnom. Meleg van, ¢s vilÀgos. KÀv¢t
iszom, majd limonÀd¢t, majd megeszem m¢g egy tortÀt is, hirtelen nagyon meg¢heztem. ä Te talÀn nem szereted a s´rt? ä k¢t r¢szeg besz¢lget harsogva, ingujjban, hasonlÁtanak egymÀsra, k¢t habzÂ fogÃ, k´v¢rk¢s argentin vagy egyiptomi: pesti kupecek. M¢g sose jÀrtam ebben az eszpresszÂban. Eltelt mÀr egy Âra is. HÀtha Saskia nem
talÀl ide? Kimegyek az utcÀra, ott s¢tÀlok fel-alÀ. Mindenki engem figyel. °s egyszerre
mellettem terem Saskia: ä Messzirûl lÀtszott rajtad, hogy mennyire izgulsz!
Azonnal egyeztet¡nk. Szinte szÂrÂl szÂra azt vallotta, amit ¢n.
ä àMit n¢z?Ê, k¢rdezte tûlem, amikor kin¢ztem az ablakon. àAzt hittem, hogy a nûket n¢zi, mert sajnos az erk´lcsrend¢szet is hozzÀnk tartozik.Ê àA lÀnyokkal is maga
foglalkozik?Ê, k¢rdeztem, mire û: àHÀl' istennek, azt nem, azt mÀr nem!Ê, felelte b¡szk¢n. K¢pzeld, ez a maga foglalkozÀsÀt szebbnek tartja, mint ha az utcalÀnyokra fel¡gyelne!
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A piros ruhÀs nû! HÀt ez¢rt jÀrt û is e falak k´z´tt! A koll¢ganû! Nagyot nevetek, ¢s
talÀn megk´nnyebb¡lve is. A vend¢glÀtÂipar! KurvÀk, szÁn¢szek ¢s egy¢b vend¢glÀtÂk,
itt vagyunk, az ûsi utcÀn, minden vÀrosban mindenki tudja a k´z nev¢t, ahol a magunkfajtÀt megtalÀlhatja az ÀtutazÂ ¡gyn´k, ha erre j´n kedve. (Sz¢kesfeh¢rvÀron Ãgy
hÁvtÀk: K´ny´k k´z.)
Otthon gyorsan elûkeresem a felhÁvÀs nÀlam l¢vû p¢ldÀnyÀt a naplÂmbÂl: t´bb mint
a fele az ¢n ÁrÀsommal k¢sz¡lt. De IvÀn nyilvÀn egy mÀsik p¢ldÀnyt vitt magÀval a
Nemzetibe, mÀsk¢pp hogy ker¡lne ez hozzÀm? Elt¢pem, ¢s lehÃzom a v¢c¢n. A naplÂmat egy idûre lezÀrt tÀskÀban kiviszem Janihoz. Hasmen¢s j´n rÀm ¢s utÀna teljes
kimer¡lts¢g.

RÀba Gy´rgy

FOHçSZ SUGALLAT°RT
SzÂlÁts meg Ãjra hang
sÃgj ism¢t nekem
hisz nem vagyok k¡l´nben
aki hallgat csak Àldozat
rÀ agyaras falka rohan
hangjÀtÂl visszah´kken
kÀromlÀst pletykÀt szÂzatot
sÃgj a sugallat sem vagyok
de Àtl¢nyeg¡l´k
¢s amilyen a szÂ
ittas badar kirÀlyi
mÀris lÀthatsz ÀmuldozÂ
arra a l¢tre vÀlni

MACKñKIçLLíTçS
Remek h¢tv¢gi program mackÂkiÀllÁtÀs
a müsorszemle v¢g¢n egyarÀnt ajÀnlja
gyereknek felnûttnek a rÀdiÂ soros szerkesztûje
kedvcsinÀlÂul a rendezût is megszÂlaltatja
a lÀtnivalÂk hangulat¢bresztûk lehetnek
teny¢rnyi emberm¢retü pl¡ssbûl gyapjÃbÂl gumibÂl
¢s mennyi magÀnybÂl telhetetlen szeretetvÀgybÂl
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´sszeÀbdÀlt egykori kenyerespajtÀsok
akad k´zt¡k f¢lf¡lü kiszÃrt szemü egylÀbÃ
a fels¢gÀrulÀsban hamisan elmarasztaltak
pedig kitartottak csonkÀn is a vÀrtÀn
elûhorkannak ma is egyetlen ny´gd¢csel¢sre
a leg´regebb ¢s itt hatÀsos sz¡net k´vetkezik
a leg´regebb mondja a rendezû megvan harminc¢ves is
Â te egy¡gyü a globolos t¢likabÀtom m´g´tt
ott lapul az ¢n sÀrga hatvan´t ¢ves mackÂm
mi t´rt¢nn¢k ha hÂnom alÀ csapnÀm
s betoppann¢k a gyerekek felnûttek k´z¢
sikoltozva iszkolnÀnak ahÀnyan annyifel¢
felnûttek gyerekek jajongnÀnak itt a hegyek r¢me
gereznÀjÀban v¢rszagÃ vadÀszatok Âlma
tÁzcentis karma alatt hetyke puskÀsok bûre
pofÀjÀn tavaszi ¢bred¢sek szaggatÀsai
mindenki fusson amerre lÀt
mi hizlalhatta vadgy¡m´lcs elevenek hÃsa
meg¢lt mÀr hÀborÁtatlan vadont
mackÂjukat sutba vetû aprÂsÀgok
egymÀsnak ÀgaskodÂ feneked¢s¢t
a term¢szet temetûkk¢ vÀltÀsÀt meg¢rte
szÁv¢ben a hajtÀsok m¢regg¢ keseredhettek
a koreln´k jÀtszÂtÀrsnÀl is k¢tszer ´regebb
s ez¢rt ismeretlen igazi retteneteket
hozhatott szûrm¢j¢be oltva a kiÀllÁtÀsra
menek¡lj´n mindenki aki csak lÀtta

A HAMELNI EMBERFOGñ
Egy szÂ a napok ablakÀn
kikukkant szenny¢t ´nti rÀm
talpig bugyolÀl a szem¢t be
idegenn¢ ferdÁt pecs¢te
tÀtoghatok d´rg´lhetem
nem tisztul le Àl-¢letem
mÀris hÁr dûl nyakamba mÀsik
r´gvest fejem dicsf¢nyben Àzik
botcsinÀlta csodatevû
varÀzst honnan vegyek elû
tisztess¢gtûl hiÀba viszket
bûr´m nem vedli le e tisztet

HorvÀth Elem¢r: Versek

majd szÂbesz¢d cifrÀz megint
sorsomra tarkabarka szÁnt
ki melyik mÀznak a bolondja
mÀmorÀ¢rt tÂdul nyomomba
k¢nyszer sz¡lte emberfogÂ
kendûzetlen mondd mire jÂ
¢vtizedeket ismeretlen
irhÀmban ¢bren Àtteleltem

HorvÀth Elem¢r

GRODEK 1994
az erdû v¢gre megadja magÀt
v¢gzetes azÃrnak
a szarvas orrlika
f¡st´l a tisztÀson
magÀnyos kalyibÀt
ellep a vadzab ¢s a tÀtika
lepk¢k begubÂztak
dÃsgazdag a moha
a t´lgy lÀbÀn
se feh¢rlÂfia
se g´r´g pantheon
roskadt diadalÁv
avar f´l´tt a vadszûlû s avÁtt
gy´kerekbe vonult a nedvess¢g
rovar pÀnc¢ljÀn k¢sû barna nap
t¡k´rbe n¢z
ÀtlÀtszanak a levelek
mielûtt s´t¢tk¢k patakba hullanak

K°T K°P EGY ALBUMBñL
I
a tisztÀson melegen n¢z az ûz
hideg ÀllÂvÁzbe
rivÀlis istenek
magasabb r¢giÂkba k´lt´ztek
a nap a hÂ a hold a pantheon

ã
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a levetkûz´tt asszony egyed¡l
s¢r¡lt szerelm¢t faggatja
mi¢rt?
a v¢r magÀnyos hullÀmaiban
hatalmas k¢rdûjel a szem¢rme
elcsengett nevet¢sekben
egy feh¢r kislÀny f¢s¡li hajÀt
a szûk¢bûl a gesztenye fel¢
a kalmÀr megm¢ri az arany fokozatait
mühely¢ben
itt az idû
a kalmÀr megm¢ri az ar f az idû
II
a szûlû meg¢rett
a latin t¢rÁtû
cypriÀnt id¢zi
excelsior
a f¡lledt boltÁvek alatt
kÂdexekbe gyültek az ¢vgyürük
egy longobÀrd boglÀr egy szarmata h¡vely
m¢rik a halhatatlan partokat
a vesperÀsra ¢rkezûk tekintete
10-20 homÀlyos ¢vtized
a modern idiÂma term¢szetesen
szÀmba veszi a szÀj v¢rcs´ppjeit
mezsgyekû f´l´tt feh¢rebb a hold
mint holt lÀba
mezsgyekû f´l´tt famikor Àtl¢pi a k¡sz´b´t

RES PUBLICA
hasonlÂk¢pp kûv¢ vÀlt vÀrosok
most mÀr nyÁltan idegen nap alatt
fiatal cigÀnylÀny ¢s meztelen
alÀmer¡l briliÀns jÂslataiba
jÀnusz a skorpiÂ jegy¢be l¢p
hangtalan hindu v¢gtelen
kikezdi az ismert kozmoszokat
buddha r´vidlÀtÂ bakkhusz szakÀlla ûsz

Babarczy Eszter: Az elutasÁtÂ kritikÀrÂl ã 613

a jÀcinthaju latin lÀnyokat
m¢rt¢ktelen¡l barbÀr ¢lvezi
s az Àtrium mÀrvÀny echÂiban
hazÀtlanul ûd´ng az eunuch

Babarczy Eszter

AZ ELUTASíTñ KRITIKçRñL
Azt Ártam egyszer, meggondolatlanul, hogy àaz elutasÁtÂ kritikÀnak sok ¢rtelm¢t nem lÀtom,
de errûl majd mÀskorÊ, s RadnÂti SÀndor szavamon fogott. így aztÀn most el kell gondolkodnom arrÂl, mi¢rt nem lÀtom, mi¢rt lÀtom m¢gis, felt¢ve, ha... ¢rtelm¢t az elutasÁtÂ kritikÀnak. Hogy eff¢le dolgokrÂl, dolgok ¢rtelm¢rûl besz¢lj¡nk, mindig hÀtra
kell l¢pn¡nk egy kicsit. A horizont kitÀgul, a v¢rtelen ÀltalÀnossÀg fenyeget, k´nnyen
elmer¡lhet¡nk egy voltak¢ppen-mit-jelent-ez-a-gyakorlatban elm¢letbe. Az alÀbbi
eszmefuttatÀsok nem az elm¢let ig¢ny¢vel sz¡lettek: ezekbûl a zilÀlt jegyzetekbûl nem
rajzolÂdhat ki egy tÀgas, de sz¢pen illeszkedû k´vekbûl fel¢pÁtett teoretikus mü ä megint csak azt mondom: majd mÀskor ä, de nem is ez a c¢l. TÃlzottan is belebonyolÂdunk n¢ha az elm¢letekbe, holott a negatÁv kritika ´nmagÀban nem elm¢leti k¢rd¢s.
Nagyon is gyakorlati k¢rd¢s. A k¢rd¢s az: Árjunk-e, mi¢rt Árjunk ¢s hogyan Árjunk negatÁv kritikÀt. Vagy, szer¢nyebben, pusztÀn arra szeretn¢k itt magyarÀzatot adni, mi¢rt
nem Árok szÁvesen elutasÁtÂ kritikÀt irodalmi vagy egy¢b müalkotÀsokrÂl ä hangsÃlyozom, müalkotÀsokrÂl! ä, ma, ezekben a magyar irodalmi lapokban, ezen a MagyarorszÀgon.
1
N¢hÀny alapfogalomra az¢rt sz¡ks¢g¡nk lesz.
1. A kritika Át¢let. Hogy hÂdoljak korunk n¢mik¢pp eltÃlzott etimologizÀlÂ divatjÀnak:
a kritizÀlÀs a krinÂ g´r´g ig¢bûl ered, ¢s a g´r´g szÂtÀram szerint mÀr eredetileg is
azt jelentette, hogy kivÀlogatni, megÁt¢lni. Nincs mese, kritizÀlni muszÀj, m¢ghozzÀ
kritizÀlni a àkivÀlogatÀs, megÁt¢l¢sÊ ¢rtelm¢ben. A mai angolszÀsz irodalomtudomÀnyban a àcriticismÊ mindinkÀbb a àtudomÀnyos elemz¢sÊ vagy àszisztematikus ¢rtelmez¢sÊ jelent¢s fel¢ halad, s az Ãgynevezett à¢rt¢kelû kritikaÊ aff¢le betokosodott, ¢rinthetetlen maradvÀnyszÀmba megy, amelyet vagy kivet magÀbÂl a tudomÀny teste, vagy
megûriz, de k¡l´n´sebb tennivalÂja mÀr nincs vele. Ennek ellen¢re ¢n a tovÀbbiakban
mindv¢gig a kritika Át¢lkezû mozzanatÀrÂl fogok besz¢lni, nem az ¢rtelmezû mozzanatrÂl. De m¢g az Át¢lkez¢snek is sok müfaja van. Van elûsz´r is az àorientÀlÂÊ kritika,
a napilapok vagy hetilapok kritikÀja. Az orientÀlÂ kritikÀra nagy sz¡ks¢g van. A kiss¢
esetleges, egyoldalÃ vagy mÀr-mÀr tÃlzottan eklektikus kritikai rovatok ismeret¢ben
talÀn inkÀbb Ãgy kell mondanom: nagy sz¡ks¢g lenne. De az orientÀlÂ kritika ritkÀn
tisztÀn elutasÁtÂ ä talÀn a szÁnhÀzi kritikÀk ¢rthetû kiv¢tel¢vel ä, mert a àkivÀlogatÀsraÊ
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sokkal k¢nyelmesebb eszk´zei vannak: rendelkez¢s¢re Àll a hallgatÀs. S van azutÀn a
folyÂirat-kritika, vannak kritikai rovatok, amelyekben az Át¢lkez¢s nem vagy nem elsûsorban az orientÀlÀst szolgÀlja. Hogy mit szolgÀl, az lesz elsû fogas k¢rd¢s¡nk.
2. A kritikus kritizÀl: Át¢lkezik, kivÀlogat. A kritikai rovat hallgatÀsa Àltal mÀr megrostÀlt müvek k´z´tt vÀlogat, ezek felett Át¢lkezik. (Hogy a hallgatÀs milyen sÃlyos fegyver, jÂl mutatja HernÀdi MiklÂs nem ¢ppen rokonszenves, de r¢szben jogos ¢s ¢rthetû
d¡he.) A kritikus tehÀt kritizÀl, de nem a sajÀt nev¢ben besz¢l. Ha a sajÀt nev¢ben
besz¢l, akkor nem kritikus, hanem magÀnember. Ha a sajÀt nev¢ben besz¢l, akkor
nem a kritikai rovatban, hanem az àolvasÂi levelekÊ rovatban jelenik meg a v¢lem¢nye.
Term¢szetesen nem is valakinek a nev¢ben besz¢l. Nem szÂvivûje senkinek. Hogy minek a nev¢ben besz¢l, ez lesz a mÀsodik fogas k¢rd¢s.
3. °s itt van KovÀcs MihÀly kritikus, KovÀcs MihÀly, huszonnyolc ¢ves, nûs, egy gyermek apja, b´lcs¢szdiplomÀval, irodalmi ¢s elm¢leti ¢rdeklûd¢ssel, kiterjedt, bÀr laza
sz´v¢sü barÀti ¢s ismerets¢gi k´rrel, n¢mi kritikusi mÃlttal, hatÀrozottnak tünû, bÀr
meglehetûsen nagyvonalÃ Ázl¢ssel, migr¢nnel, gy´trelmes k¢rd¢sekkel. KovÀcs MihÀly ¢n is lehetn¢k, de legyen û csak KovÀcs MihÀly.
2
KovÀcs MihÀly nehezen meghatÀrozhatÂ gy´trelmei nem akkor kezdûdtek, amikor
elûsz´r olvasott Wittgensteint, Feyerabendet, Lyotard-t ¢s DerridÀt. Ezek a gy´trelmek a megnevezhetetlen mÃltba nyÃlnak vissza. TalÀn amikor sejteni kezdte, hogy û
nem olyan, mint a t´bbi? De nem abban az ¢rtelemben nem olyan, hanem valami mÀs
¢rtelemben, mert abban az ¢rtelemben viszonylag szokvÀnyosnak mondhatÂ. E k¢rd¢sben ä hogy tudniillik akkor milyen ¢rtelemben mÀs ä KovÀcs MihÀly eleddig nem
jutott dülûre magÀval. Viszont olvasott Wittgensteint, Feyerabendet, Lyotard-t ¢s DerridÀt, miutÀn olvasott Kantot, Hegelt, Austint ¢s Searle-t, majd olvasott Rortyt ¢s Garaczi Lacit ¢s Abramst ¢s Fisht, s v¢g¡l arra a k´vetkeztet¢sre jutott, hogy ànem, nem
arrÂl van szÂ, hogy minden relatÁv, ez olyan lenne, mintha azt mondanÀm, minden
mindegy, viszont m¢giscsak valami ilyesmirûl van szÂÊ.
SzÂval ez az ilyesmi okozza a gy´trelmeket. De nem mindegy, mi¢rt okozza. Nem
azzal van a baj, mintha nem tudnÀ, mi tetszik neki. Nem is azzal, hogy nem tudja
kellûen megindokolni, mi¢rt tetszik, ez el¢g gyakran elûfordul, de kritikusk¢nt ¢ppen
az a feladata, hogy elûbb-utÂbb megtalÀlja a megfelelû szavakat ¢s ¢rveket. Sût nem
is az a baj, hogy elûre tudja, hogy ami neki tetszik, az nem tetszik mindenkinek. A baj
ott kezdûdik, ha nem tetszik valami. KovÀcs MihÀly ekkor elbizonytalanodik a maga
kritikusi szerep¢ben; a gondolatai mintha megakadnÀnak, mindig ugyanott.
àít¢lkezni persze muszÀj. Elûsz´r is a jelek szerint halÀlra unnÀnk magunkat negatÁv
kritikÀk n¢lk¡l. MÀsodszor is a pluralizmus elvi elfogadÀsa m¢g nem jelenti, hogy minden tetszik is, amit el kell fogadnom vagy el kell viselnem. Harmadszor: talÀn, ezt csak
f¢lve gondolom, talÀn vannak valÂban kudarcot vallott vagy l¢tre sem j´tt müvek. Müvek, amelyek minden m¢rce szerint kudarcot vallanak. De nem is azokrÂl szoktÀk a
negatÁv kritikÀkat Árni.Ê
à°s: ha mÀr muszÀj, talÀn jobb is, ha megvan az Át¢lkez¢snek a maga int¢zm¢nye, nyilvÀnos formÀja, technikÀja, ¢rvrendszere. De hogyan hozhatna Át¢letet mÀsok nev¢ben
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a kritikus, ha ezeknek a mÀsoknak sokf¢le az Ázl¢se, s nincs olyan kit¡ntetett Ázl¢s,
amelynek alapjÀn olyan ÀltalÀnossÀggal Át¢lkezhetn¢nk, ahogy mondjuk egy bÁrÂ teszi
a t´rv¢nyek alapjÀn? Az elsû recept: felejts¡k el a probl¢mÀt. A kritikusok ÀltalÀban
ezt csinÀljÀk. írjÀk, ami esz¡kbe jut, hivatkoznak valamire, ami nekik jÂ hivatkozÀsi
alapnak tünik. JÂ recept. Ha tÃl sokat gondolkodunk a sajÀt alapjainkon, akkor nem
is annyira BÀlÀm szamarÀra fogunk hasonlÁtani, mint inkÀbb egy szerencs¢tlen felnûttre A KIS HERCEG-bûl. V¢g¡l is kritikus ä legalÀbbis jelentûs kritikus ä t´bbnyire
Ãgyis csak abbÂl lesz, aki ¢rt ahhoz, amit kritizÀl. Aki pedig ¢rt hozzÀ, az feltehetûleg
szereti is. LegalÀbbis valaha szerette. AmÁg szereti, addig jÂ. Addig azokhoz szÂl, akik
ugyanÃgy, Ãgy ¢rtem, ugyanazon a mÂdon szeretik, mint û. A szeret¢s mik¢ntje egy
k´vetkezetes kritikus munkÀssÀgÀbÂl t´bbnyire kider¡l, Ágy aztÀn a kritikus ¢s az olvasÂ egymÀsra talÀl. °s ha mÀr nem szereti? ArrÂl ne besz¢lj¡nk. Az Ãgyis kitetszik.
°s ha nem szereti? Nem arrÂl van szÂ, hogy hogyan szeress¡k? ArrÂl lenne szÂ, hogy
mit ne szeress¡nk?Ê
àViszont a kritikus nem csak bizonyos m¢rc¢k alapjÀn Át¢lû szigorÃ szeretet. A kritikus
pozÁciÂ is. Tess¢k, itt van, kritika cÁm¢n a magyar kultÃrÀban is rejtett pozÁciÂharc folyik idûnk¢nt, ÀltalÀban szimbolikus, n¢ha pedig valÂsÀgos pozÁciÂk¢rt. Ez term¢szetes. De m¢gis szomorÃ. Megsemmis¡l a kritikÀnak az a rejtett, de m¢gis alapvetûen
l¢nyeges eleme. Vagy nem l¢nyeges? Megsemmis¡l a tÀrgy szeretete. Ez nem a belterjes szÁvesked¢s vagy a minden hatÀron tÃl fennk´lt hermeneutikai karitÀsz. Hannah Arendtnek van az a sz¢p meghatÀrozÀsa a szerelemrûl (a legt´bb nyelvben a szerelmet ugyanaz a szÂ jel´li, mint a szeretetet): a szerelem az, hogy minden szem¢lyes
vÀrakozÀsunktÂl f¡ggetlen¡l azt akarjuk, hogy a mÀsik legyen. Ha jÂl mük´dik, a kritikus szeretete is ezt jelenti: hogy minden szem¢lyes vÀrakozÀsÀtÂl f¡ggetlen¡l azt
akarja, hogy irodalom, müv¢szet, zene, tudomÀny, bÀrmi: legyen. Legyen mit szeretni. Nem?Ê
àNem tetszik! Nem tetszik! Unalmas! Olvashatatlan! Nagyk¢pü! PÂzolÂs! S¢rtûd´tt!
FontoskodÂ! °desk¢s! Semmi k´ze semmihez!Ê
àEzt az¢rt m¢gse Árhatom le. Ez nem kritika, ez s¢rt¢s.Ê
à°s ha leÁrom, attÂl talÀn jobban fog Árni? °s ha nekem jobban tetszik, attÂl mÀsnak
is jobban tetszik?Ê
àKi vagyok ¢n, hogy az emberis¢g helyett gondolkozzak? °s ha kik¢ri magÀnak? °s
ha nem k¢ri ki magÀnak?Ê
àDumÀlnak itt ezek az emberis¢g nev¢ben.Ê
àEmberis¢g nincs.Ê
3
MÀs.
Ernst Gombrich ¢s Quentin Bell ä jeles angol (illetve angollÀ lett) müv¢szett´rt¢n¢szek
ä valamikor a hetvenes ¢vekben vÀltottak n¢hÀny levelet a relativizmus t¢mak´r¢ben.
Gombrich egy elûadÀsÀban kijelentette, hogy igenis vannak abszolÃt ¢rtelemben vett
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remekmüvek. Bell Árt neki egy levelet, amelyben szelÁd k¢telyeit fogalmazta meg. Lev¢l levelet k´vetett, de nem gyûzt¢k meg egymÀst. Nem gyûzt¢k meg egymÀst, ugyanis
kider¡lt, hogy egyet¢rtenek.
Azt az¢rt neh¢z volna k¢ts¢gbe vonni, hogy Michelangelo abszolÃt ¢rtelemben jobb
festû, mint Robert Streeter, mondta Gombrich. Ez alighanem igaz, mondta Bell, habÀr
az àabszolÃtÊ szÂt nem szabad tÃlsÀgosan erûs ¢rtelemben venn¡nk. Nem jelenti
ugyanis, hogy ne l¢tezhetn¢nek elt¢rû Ázl¢sek egymÀs mellett.
AnekdotÀk k´vetkeznek. Egyszer Bell sz¡leinek tÀrsasÀgÀban ä Bloomsbury-k´r ä
Rubensre ¢s Van Dyckra fordult a szÂ. Mindenki egyet¢rtett abban, hogy Van Dyck
kifinomultabb, fegyelmezettebb, v¢gsû soron jobb festû, mint kiss¢ tÃlsÀgosan is vad
¢s robusztus mestere. °s ha ä Árja Bell ä valaki figyelmeztette volna az ifjÃ ¢rtelmis¢gi
tÀrsasÀgot, hogy n¢hÀny ¢vtizeddel k¢sûbb az utÂkor bizony megfordÁtja ezt az Át¢letet,
csak annyit feleltek volna: àAnnÀl rosszabb az utÂkornak. Minden bizonnyal annyival
kulturÀlatlanabb ¢s bumfordibb lesz nÀlunk.Ê Gombrich pedig elmes¢li, hogy egyszer
egy tanÁtvÀnyÀnak Raffaello n¢hÀny kÀrpitterv¢t adta feladatul. A leÀny azonban m¢ltatlankodva j´tt vissza; nem tetszettek neki a tervek. Gombrich egyszerü vÀlaszt adott
erre ä mint Árja, àkem¢ny vÀlasz volt, de megtette a hatÀsÀtÊ ä, azt vÀlaszolta: àez engem
nem ¢rdekelÊ.
De hÀt mirûl van szÂ tulajdonk¢ppen? ArrÂl van-e szÂ, hogy Van Dyck m¢giscsak
jobban tetszik egyeseknek, mint Rubens, vagy hogy MichelangelÂt ä nagysÀgÀt kellûk¢ppen elismerve ä m¢gsem tudja mindenki igazÀn szeretni? Vagy arrÂl, hogy a kÀnon nem szeret¢s k¢rd¢se? Vagy m¢g errûl sem? A kÀnon csak egyvalamit nem enged
meg ä mondja Gombrich, ¢s Bell t´k¢letesen egyet¢rt vele ä, azt, hogy az ´nkifejez¢s
jogÀra hivatkozva bÁrÀljunk. A kÀnon ugyanis annyit jelent, hogy nem a semmibûl sz¡letik az Át¢let, hogy nem lehet sz¢lsûs¢gesen szubjektÁv: azt jelenti, hogy van egy kultÃrÀnk.
4
A relativizmus k¢rd¢se, a gy´trelem k¢rd¢se, ha alaposabban megn¢zz¡k, Ágy tehetû
fel: van-e kultÃrÀnk? A kritikus vagy ÀltalÀban az Át¢lkezû a sajÀt kultÃrÀjÀt viszi tovÀbb
az Át¢leteiben, amelyek nem teljesen objektÁvek, nem idûtlenek, de nem is teljesen
szubjektÁvek. Hogy KovÀcs MihÀly szÀlÀt idefüzzem, amikor a kritikus a tÀrgyat szereti,
ezt a kultÃrÀt szereti vele, egy nem eg¢szen szem¢lyes szeretettel, amely ez¢rt valamivel
´nzetlenebb is, mint a szem¢lyes szeretet. Csakhogy a àkultÃraÊ szÂ az elmÃlt ¢vtizedekben erûsen relativizÀlÂdott. A kultÃrÀk ¢ppÃgy elszaporodtak, mint a diskurzusok.
Ma, azt hiszem, nincs egy kultÃrÀnk. TalÀn m¢g àmagasÊ kultÃrÀbÂl vagy àelitÊ kultÃrÀbÂl sem csak egy van. Ez r¢szint attÂl f¡gg, mit tekint¡nk magasnak ¢s elitnek. R¢szint viszont attÂl, hogy mit tekint¡nk m¢g azonos kultÃrÀnak. Ha gombrichi sugallat
nyomÀn azt tekintj¡k egys¢ges vagy egy kultÃrÀnak, ami azonos kÀnont ad ¢s nagyjÀbÂl azonos krit¢riumfajtÀkat mindenkinek, akkor kijelenthetj¡k, hogy privilegizÀlt
pillanatban ¢l¡nk ä a szem¡nk elûtt esik sz¢t az egys¢ges kultÃra.
Mit tegyen KovÀcs MihÀly? Az egyik recept szerint f¡le botjÀt sem mozdÁtja, kritizÀl
tovÀbb, s ezzel menti, ami m¢g menthetû. A mÀsik recept szerint ¢pÁtkezni kezd. Addig
¢pÁti a kritikÀit, mÁg azok v¢g¡l mÀr nem is kritikÀk, hanem miniatür vagy egyenesen
terjedelmes ¢rtekez¢sek, amelyek magukba foglaljÀk az eg¢sz kultÃrÀt, amely n¢lk¡l
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nem lehets¢ges Át¢lkez¢s. A mü metaforikÀja alapjÀn, valamilyen elm¢letre hivatkozva
vagy irodalomt´rt¢neti szempontok segÁts¢g¢vel ¢pÁti fel a maga ¢rtelmezû sz´veg¢t,
amely mÀr inkÀbb àcriticismÊ a szÂ angolszÀsz ¢rtelm¢ben, mint àkritikaÊ: az Át¢lkez¢s
mozzanata eg¢szen elt´rp¡l benne. így aztÀn minden ¢pÁtkezû kritika erûs vÀr, de
egyik sem igazÀn kritika. Ha ez vÀdnak hangzik, meg kell r´gt´n jegyeznem, hogy
elsûsorban ´nvÀdnak szÀnom.
Mi¢rt nem Ár KovÀcs MihÀly negatÁv kritikÀt? Mert nem tudja, hogy hol ¢r v¢get a
sajÀt kultÃrÀja, ¢s hol kezdûdik a mÀsik. Itt? Ott? Angyalf´ld´n? K¡lf´ld´n? NyÁregyhÀzÀn? A Magyar NarancsnÀl?
5
Legyen most mÀr v¢gre szÂ az elutasÁtÂ kritikÀrÂl. Mi¢rt nem Árok tisztÀn elutasÁtÂ
kritikÀt? Mert mintha bomladozna az egys¢ges kultÃrÀnk (magam is meglepûd´m rajta, mi mindent nem szeretek jelenleg, amit mÀsok szeretnek, s mi mindent szeretek,
amit mÀsok nem, an¢lk¡l ä s ez a l¢nyeg ä hogy sz¢gyelln¢m magam vagy k¢telkedn¢k
a sajÀt ûszintes¢gemben). Mert az egys¢ges krit¢riumrendszer illÃziÂnak tünik, de az
egyes krit¢riumrendszerek nem vÀllaljÀk el¢g nyÁltan magukat. Ez nem elm¢leti, hanem gyakorlati probl¢ma.
A minûs¢g Àtka ¡l itt mindenkin. Minden lap àminûs¢getÊ akar k´z´lni, ¢s a àminûs¢gÊ alapjÀn akar kritizÀlni, ahelyett hogy teoretikus vagy gyakorlatias formÀban
megmutatnÀ a preferenciÀit, s nyÁltan besz¢lne arrÂl, mit szeret ¢s mi¢rt. Ahelyett,
hogy nyÁltan kultÃrÀkat csinÀlnÀnk, ha mÀr egys¢ges krit¢riumrendszerrûl nem besz¢lhet¡nk. AbbÂl talÀn, egy magasabb szinten, megint kikerekedhetn¢k egy egys¢ges
t¢r, amelyben ä ha magas lÂrÂl kritizÀlni nem is ä besz¢lgetni az¢rt m¢g lehet. Vagyis
abbÂl megint kikerekedhetne egy egys¢ges kultÃra. Egy kiss¢ rezignÀlt (mert a konszenzusrÂl valÂ lemondÀs, azaz a lemondÀs arrÂl, hogy mindenki egyet¢rt velem, m¢giscsak szomorÃ), de tolerÀns, jÂ ked¢lyü ¢s vitÀra k¢sz kultÃra.
Az elutasÁtÂ kritikÀnak ä ¢s elsûsorban ennek ä egy kultÃrÀhoz k¢pest van ¢rtelme,
ezt a kultÃrÀt szaporÁtja, erûsÁti meg ¢s tartja fenn. Szeretni egyetlen müvet is lehet,
mert ä egy¢bk¢nt az elm¢letben ez a trend most, de nem ez¢rt mondom ä egyetlen
mü is meg tudja teremteni a maga kultÃrÀjÀt, m¢g ha ez azzal a vesz¢llyel fenyeget is,
hogy k¢ptelens¢g rÂla k´z¢rthetûen ¢s ¢lvezetesen csevegni. Van persze k¡l´nbs¢g a
magÀnemberi szeret¢s ¢s a kritikusi szeret¢s k´z´tt, de ez a k¡l´nbs¢g legfennebb a
stÁlusban ¢s az ¢rvekben jelentkezik. A kritikus, jÂ esetben legalÀbbis, meg tudja teremteni az egyetlen mü kultÃrÀjÀt is: ez a k¡l´nbs¢g.
ElutasÁtani viszont kultÃra n¢lk¡l csak magÀnemberk¢nt lehet. Ez Gombrich szerint
a fûbün. Ez KovÀcs MihÀly szerint a gy´trelem. Aki elutasÁt, de nem nevezi meg legalÀbb azt a kultÃrÀt, amelynek nev¢ben besz¢l, az csal. De ¢pp az im¢nt mondtam,
hogy az ¢pÁtkezû kritika, amely megprÂbÀlja megnevezni vagy megteremteni a sz´vegben magÀt a kultÃrÀt is, mÀr nem kritika, legfeljebb àcriticismÊ. (Annak viszont
nem el¢g szisztematikus. Mondjuk inkÀbb: essz¢.) HÀt akkor?
V¢lem¢nyem szerint akkor lesz ¢rtelmes ¢s term¢keny kritikai ¢let a magyar irodalomban ä egy olyan kritikai ¢let, amelyben nem unalmasak a pozitÁv kritikÀk, ¢s
nem ´nk¢nyesek vagy ¢rtetlenek a negatÁv kritikÀk ä, ha a folyÂiratok ¢s egy¢b szellemi
mühelyek feladjÀk a àminûs¢gÊ jelszavÀt, ¢s megprÂbÀljÀk megnevezni, k´r¡lÁrni, lassan-lassan kifejteni vagy kialakÁtani a maguk kultÃrÀjÀt. Ennyi az eg¢sz.
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HEINRICH VON KLEIST,
AVAGY AZ ELVISELHETETLEN
Az egyik fontos pÀlyatÀrs, Heinrich
Zschokke tudÂsÁt a k´vetkezû r¢m¡letesen mulatsÀgos esetrûl: amikor Kleist barÀti tÀrsasÀgban felolvasta A SCHROFFENSTEIN CSALçD cÁmü szomorÃjÀt¢kÀt, a
hallgatÂsÀg ä magÀval a szerzûvel egyetemben ä àoly viharos ¢s f¢kezhetetlenÊ nevet¢sben t´rt ki, hogy a darabot zÀrÂ gyilkossÀgi jelenetig aznap mÀr nem is lehetett eljutni. Szavai hitel¢t magam is alÀtÀmaszthatom egy anekdotÀval: nemr¢g
egy n¢met k¢pzûmüv¢szekbûl ÀllÂ tÀrsasÀgban Kleistre terelûd´tt a szÂ, megk¢rtem az egyik festût, hogy olvassa fel a k´ltû ´ngyilkostÀrsÀnak, Henriette Vogelnek utolsÂ level¢t, mely heveny¢szett fordÁtÀsban imigyen kezdûdik: à°n Henrikem, ¢n jÀcintÀgyÀsom, gy´ny´r´m tengere,
hajnal- ¢s alkonypÁrom, eolhÀrfÀm, harmatomÊ; ¢s ugyanebben a modorban folytatÂdik m¢g egy oldalon Àt. çm a lap v¢g¢ig nem lehetett eljutni, oly viharos ¢s
v¢gtelennek tünû volt a tÀrsasÀgbÂl felszakadÂ r´h´g¢s. Az egyik persze magÀnlev¢l, mÁg a mÀsik sz´veg müalkotÀs, Àm
fogadtatÀsuk azonossÀga m¢lyen igazolja
MÀrton LÀszlÂ ragyogÂ essz¢j¢nek finom
megÀllapÁtÀsÀt: àKleist felt¢tlen bizalmat ¢s
halÀlos odaadÀst k´vetel hûseitûl (s tudjuk,
hogy magÀn¢let¢ben is javar¢szt e kettûs k´vetel¢s helyettesÁtette a barÀtsÀgot ¢s a szerelmet)...Ê (Nappali hÀz, 1994/4.) K¢ts¢gtelen,
hogy Henriette Kleist-hûsnûv¢ vÀlt, gesztusaiban, nyelvhasznÀlatÀban ott tombol
az ÁrÂ megk´lt´tt alakjainak hiszt¢rikus
megszÀllottsÀga.
A halÀlos odaadÀs monomÀniÀssÀ tesz.
Ez a t¢bolyodott ragaszkodÀs egyetlen
dologhoz gyakran nevets¢gesen hat, elviselhetetlen. Kleist majdnem minden hûse
a k´vetkezetess¢g tragikom¢diÀjÀt ¢li

meg. A LELENC cÁmü novellÀban Antonio
Piachi, miutÀn nevelt fia meggyilkolÀsÀ¢rt halÀlra Át¢lik, nem hajlandÂ a papoktÂl elfogadni a feloldozÀst, Àm àaz egyhÀzi
Àllamban az a t´rv¢ny, hogy addig senki bün´st nem lehet kiv¢gezni, amÁg a feloldozÀst
meg nem kaptaÊ. De mindhiÀba papolnak,
k´ny´r´gnek, ¢rvelnek, fenyegetûznek
az egyhÀziak, Piachi vasakarattal ragaszkodik a maga ÀllÀspontjÀhoz: àMert nem
akarok ¡dv´z¡lni. Mert a pokolnak legm¢lyebb
m¢lys¢g¢re akarok alÀszÀllni. Mert NicolÂt, aki
bizonyÀra nincs a mennyben, fel akarom kutatni, ¢s bosszÃvÀgyam, amelyet e vilÀgon csak
f¢lig-meddig csillapÁthattam, ki akarom tombolni rajta.Ê Ez a maga mÂdjÀn cÀfolhatatlan logikÀjÃ ¢s a papsÀg¢nÀl voltak¢ppen
sokkal m¢lyebben istenhÁvû argumentÀciÂ, annÀl nevets¢gesebb¢ vÀlik, min¢l
eszelûsebb d¡hvel k´veteli az elfogadtatÀsÀt. àMidûn harmadnap ism¢t, mivel nem
hurkolhattÀk a bitÂra, a sajÀt lÀbÀn kellett a
l¢trÀrÂl lej´nnie: ÀdÀz gyül´lettel rÀzta ´kl¢t,
elÀtkozvÀn az embertelen t´rv¢nyt, amely nem
engedi ût pokolra szÀllniÊ; ¢s hogy tovÀbbÀ
egyetlen kÁvÀnsÀga: àkiv¢gzûdni ¢s elkÀrhozniÊ. (MÀrton LÀszlÂ fordÁtÀsa.) A zÀrÂjelenet siralmas komikuma mindenekelûtt k¢t feloldhatatlan ellentmondÀs t¢ny¢nek k´sz´nhetû: egyr¢szt Piachi betü
szerint ¢rti a papsÀg Àltal csak spirituÀlis
szimbÂlumk¢nt felfogott pokol ¢s mennyorszÀg k¢pzet¢t; mÀsr¢szt egy szÀmÀra t´k¢letesen morÀlis c¢l ¢rdek¢ben kÁvÀn
alÀszÀllni az amoralitÀs legm¢lyebb honÀba. Persze egy meglehetûsen f´ldh´zragadt ¢rz¡let is megteszi: hiszen van-e
kacagtatÂbban groteszk vÀgy annÀl, mint
ha valaki habzÂ szÀjjal k´veteli a sajÀt kiv¢gz¢s¢t? Piachi l¢te nemcsak maga, de a
vilÀg szÀmÀra is elviselhetetlenn¢ vÀlik: a
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pÀpa k¢nytelen elrendelni, àhogy v¢gezz¢k
ki az ´reget feloldozÀs n¢lk¡lÊ.
Kleist szenved¢lyes zenerajongÂ volt.
IfjÃkorÀban derekasan kezelte a klarin¢tot, ¢s ¢lete utolsÂ ¢v¢bûl szÀrmazÂ, 1811ben unokahÃgÀhoz, Marie von Kleisthez
int¢zett egyik level¢ben Ágy vall a muzsikÀhoz k´tûdû ¢rz¢seirûl: àE müv¢szetet Ãgy
tekintem, mint a gy´ker¢t vagy ä iskolÀsan fogalmazva ä sokkal inkÀbb, mint az algebrai
k¢plet¢t az ´sszes t´bbinek, ¢s ha mÀr van egy
k´ltûnk ä akivel persze semmilyen mÂdon nem
mern¢m ´sszehasonlÁtani magam ä, aki a maga
müv¢szet¢rûl szûtt ´sszes gondolatÀt a szÁnekre
vonatkoztatja, akkor ¢n, mÀr kora ifjÃsÀgomtÂl
kezdve, a magam k´lt¢szet¢rûl alkotott minden
gondolatomat a hangokra vonatkoztatom. ögy
hiszem, hogy a generÀlbasszus tartalmazza a
k´ltûi müv¢szetrûl szÂlÂ legfontosabb adatokat.Ê Hogy eg¢szen pontosan mire is gondolt Kleist, azt mÀr soha nem fogjuk kiderÁteni. çm a SZENT CECíLIA cÁmü legenda alcÁme megadja szÀmunkra a rem¢nyt,
hogy kih¡velyezhetj¡k: micsoda voltak¢ppen az ÁrÂ szerint àa zene hatalmaÊ.
Meglepû mÂdon a kleisti zenefelfogÀshoz
szolgÀlÂ ¢rveket egy majdnem k¢tszÀz ¢vvel k¢sûbbi sz´vegben talÀltam, egy interjÃban Ciorannal, melyet a mÀr emlÁtett
Nappali hÀzban olvashatunk: àEz az egyetlen müv¢szeti Àg, amely az abszolÃtum szÂnak megadja a maga ¢rtelm¢t. A zene a meg¢lt
abszolÃtum, ami ugyanakkor csak egy hihetetlen illÃziÂ k´zvetÁt¢s¢vel vÀlik lehetûv¢, hiszen
r´gt´n szertefoszlik, mihelyt ism¢t beÀll a csend.
A zene az illanÂ abszolÃtum, ami merûben paradoxon. E tapasztalat egyenest megk´veteli,
hogy fennmaradÀsa ¢rdek¢ben v¢gtelen¡l ism¢tlûdj¢k...Ê °s m¢g egy fontos megjegyz¢s: àA zen¢nek t¢bolyÁtania kell tudnia, k¡l´nben mit sem ¢r.Ê (Kardos P¢ter fordÁtÀsa.)
AkÀrha a SZENT CECíLIç-rÂl ÁrÂdtak
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volna e sorok. Itt valÂban t¢bolyÁt a zene:
a n¢gy, k¢prombolÀsra k¢sz¡lûdû testv¢r
megzavarodik a r¢gi olasz mis¢bûl szÀrmazÂ Gloria megszÂlalÀsakor, egyetlen
vÀgyuk hÀtral¢vû ¢let¡kben, hogy ÃjbÂl
¢s ÃjbÂl rÀzendÁtsenek erre az ¢nekre.
Aki monomÀniÀs, a mozdulatlan, a kimerevÁtett idûpillanatban ¢l, vagyis az idûn
kÁv¡l voltak¢ppen. Ez a szakadatlan ism¢tl¢s valÂdi ¢rtelme: monomÀniÀsan
mindig egyetlen kit¡ntetett idûdarabkÀban ¢lni. Piachi egyetlen t´rekv¢se, hogy
ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl sz¢tmÀzolja Nicolo agyÀt a
falon. A Kleist-hûs´k zenei mÂdon, vagyis
elviselhetetlen¡l ¢lnek: a GloriÀt ¢neklû
n¢gy fiv¢rt k¢nytelenek bolondokhÀzÀba
zÀrni, mert korÀntsem jÀmbor, embernek
(¢s Istennek?) tetszû mÂdon zengik a
MegvÀltÂ dicsûs¢g¢t: àiszonytatÂ, hÀtborzongatÂ hangon kezdik ¢nekelni a Gloria in
excelsist. LeopÀrdok ¢s farkasok adnak ki
ilyen hangokat, midûn csikorgÂ fagyban a
mennyboltra ¡v´ltenek: biztosÁthatom kegyedet, hogy a hÀz oszlopai belerend¡ltek, ¢s a t¡dej¡kbûl lÀthatÂan kiÀradÂ l¢legzet nyomÀsa
alatt a megcs´rrenû ablakok, mintha az ¡veglapokra t´bb marok neh¢z homokot hajÁtottak
volna, kit´r¢ssel fenyegettekÊ. (ForgÀch AndrÀs fordÁtÀsa.)
TalÀn ez volna hÀt a àzene hatalmaÊ, az
ism¢tl¢s v¢gtelen vÀgya, az ´r´k ¢s csillapÁthatatlan sÂvÀrgÀs az elviselhetetlen
utÀn. Heinrich von Kleist müv¢szete az
egyik legszebb ajÀnd¢k az elviselhetetlen
oltÀrÀn. AkÀr az ¢let¢t zÀrÂ jelenet: a halÀlvÀgy diadalittas hagymÀzÀban fogant
utolsÂ levelei arrÂl tanÃskodnak, hogy û
maga is v¢gtelen sokszor elism¢telte volna a szc¢nÀt, hogy elûbb szÁven lûve Henriette-et, aztÀn a sajÀt fej¢be r´pÁtse a mÀsodik golyÂt.
BÀn ZoltÀn AndrÀs
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Heinrich von Kleist

SZENT CECíLIA,
AVAGY A ZENE HATALMA
Legenda
ForgÀch AndrÀs fordÁtÀsa

A tizenhatodik szÀzad v¢ge fel¢, mialatt N¢metalf´ld´n tombolt a k¢prombolÀs, hÀrom fiv¢r, hÀrom Wittenbergben tanulÂ fiatalember, Aachen vÀrosÀban talÀlkozott a
negyedikkel, aki Antwerpenben pr¢dikÀtork¢nt mük´d´tt. ¹r´ks¢g¡kh´z kÁvÀntak
hozzÀjutni, melyet egy idûs, Àltaluk nem ismert nagybÀtyjuk hagyott rÀjuk, s mert a
vÀrosban nem akadt senki, akihez fordulhattak volna, bet¢rtek egy fogadÂba. N¢hÀny
nap mÃltÀn, mely idû alatt a pr¢dikÀtort hallgattÀk a N¢metalf´ld´n bek´vetkezett
figyelemre m¢ltÂ esem¢nyekrûl, Ãgy esett, hogy a Szent CecÁlia-kolostorban, mely akkoriban e vÀros kapuin kÁv¡l fek¡dt, az apÀcÀk örnapja meg¡nnepl¢s¢hez k¢sz¡lûdtek; ¢s ilyenformÀn a n¢gy fiv¢r, rajongÀstÂl, ifjÃkoruktÂl s a n¢metalf´ldi p¢ldÀtÂl
f´lt¡zelve Ãgy hatÀrozott, hogy Aachen vÀrosÀnak is szÁnjÀt¢kot rendez k¢prombolÀsbÂl. A pr¢dikÀtor, aki mÀr nem egy Ázben vezetett hasonlÂ vÀllalkozÀsokat, az ¡nnep
elûest¢j¢n szÀmos, az Ãj tanoknak hÂdolÂ kereskedûfiÃt ¢s diÀkot gyüjt´tt egybe, kik
a fogadÂban az ¢jszakÀt ev¢ssel-ivÀssal s a pÀpasÀgra szÂrt Àtkokkal t´lt´tt¢k; s midûn
a nap a vÀros tetûormai f´l¢ emelkedett, baltÀkat s mindenf¢le rombolÂeszk´z´ket
kerÁtettek maguknak f¢ktelen terv¡k megvalÂsÁtÀsÀhoz. Nagy ujjongÀsok k´zt Àllapodtak meg a jelben, melyre majd a bibliai jelenetekkel kifestett ablaktÀblÀkat beverni
kezdik; ¢s, nem k¢telkedve benne, hogy a n¢p k´zt nagyszÀmÃ k´vetûre talÀlnak, abban az ÂrÀban, amikor megszÂlaltak a harangok, szilÀrdan elt´k¢lve, hogy ott kû k´v´n nem marad, elindultak a dÂmba. Az apÀtnû, ki mÀr napkeltekor ¢rtes¡lt egy jÂ
barÀttÂl a vesz¢lyrûl, melyben a kolostor forgott, hasztalan k¡ldetett, ism¢telten is, a
csÀszÀri biztoshoz, aki a vÀrost kormÀnyozta, s k¢rt ûrs¢get a kolostor v¢delm¢re; a
csÀszÀri biztos, maga is a pÀpasÀg ellens¢ge, aki, legalÀbbis titokban, az Ãj tanok hÁv¢¡l
szegûd´tt, ama kincstÀri b´lcsess¢g ¡r¡gy¢vel, hogy az apÀtnû Ãgymond r¢meket lÀt,
¢s a kolostorra m¢g a vesz¢ly Àrny¢ka sem leselkedik, megtagadta tûle a v¢delmet.
K´zben elj´tt az ¡nneps¢g kezdet¢nek ÂrÀja, ¢s az apÀcÀk, szorongva ¢s fohÀszok k´z´tt, az elj´vendû esem¢nyekre valÂ siralmas vÀrakozÀssal indultak a mis¢re. Senki
sem oltalmazta ûket, csupÀn egy ´reg, hetven¢ves kolostori tiszttartÂ, aki n¢hÀny
´sszeverbuvÀlt fegyveressel Àllt a templom bejÀratÀhoz. A kolostorokban, mint k´ztudott, az apÀcÀk gyakorlott muzsikusokk¢nt valamennyi hangszeren jÀtszanak, ¢s maguk adjÀk elû zen¢iket; gyakran a pontossÀg, a tudÀs ¢s ¢rz¢kenys¢g olyan fokÀn, ami
a f¢rfizenekarokbÂl (talÀn e titokzatos müv¢szet nûi jellege miatt) hiÀnyzik. Az apÀcÀk
szorongattatÀsÀt mintegy megk¢tszerezte, hogy AntÂnia nûv¢r, a zenekart rendszerint
vez¢nylû karmesternû, n¢hÀny nappal azelûtt sÃlyos ideglÀzzal Àgynak esett; ilyenformÀn, eltekintve attÂl, hogy a n¢gy istenkÀromlÂ fiv¢r k´penybe burkolt alakjÀt mÀr
ott lÀttÀk a templom oszlopai alatt, a kolostorban mÀr csak az¢rt is a leg¢l¢nkebb za-
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varodottsÀg uralkodott, hogy mif¢le, az alkalomhoz illû zenemüvet is mutassanak be.
Az apÀtnû, aki elûzû este Ãgy rendelkezett, hogy azt az ûsr¢gi, ismeretlen mestertûl
szÀrmazÂ olasz mis¢t adjÀk elû, mellyel a zenekar, k¡l´n´s szents¢ge ¢s sz¢ps¢ge okÀn,
mÀr t´bbsz´r a legnagyobb hatÀst ¢rte el, most m¢g egyszer, minden eddigin¢l nyomat¢kosabban ragaszkodva szÀnd¢kÀhoz, AntÂnia nûv¢rhez k¡ldetett, hogy ¢rdeklûdj´n hogyl¢te felûl; az apÀca azonban, aki e feladatra vÀllalkozott, azzal a hÁrrel t¢rt
vissza, hogy a nûv¢r teljesen eszm¢letlen Àllapotban fekszik, ¢s hogy gondolni se lehet
arra, hogy a kiszemelt zenemüvet elvez¢nyelje. Ek´zben a dÂmban, ahol lassank¢nt
t´bb mint szÀz, minden korÃ ¢s rangÃ, baltÀkkal ¢s feszÁtûvasakkal f´lszerelt gonosztevû gy¡lekezett, a legaggasztÂbb esem¢nyek jÀtszÂdtak le; a bejÀratnÀl ÀllÂ fegyveresekbe a legtisztess¢gtelenebb mÂdon belek´t´ttek, ¢s az apÀcÀkkal szemben, akik olykor-olykor, jÀmbor feladataikat v¢gezve, egyenk¢nt f´lt¡nedeztek a templomhajÂkban, a legpimaszabb, legsz¢gyentelenebb megjegyz¢seket engedt¢k meg maguknak:
olyannyira, hogy a tiszttartÂ a sekresty¢be ment, ¢s t¢rden Àllva k´ny´rg´tt az apÀtnûnek, hogy ÀllÁtsa le az ¡nneps¢get, ¢s ajÀnlja magÀt a vÀrosban a kormÀnyzÂ oltalmÀba. De az apÀtnû rendÁthetetlen¡l ragaszkodott hozzÀ, hogy az ör tisztelet¢re rendelt ¡nnepet meg kell tartani; a tiszttartÂt eml¢keztette rÀ, hogy a mis¢t ¢s a dÂmban
tartandÂ ¡nnepi k´rmenetet ¢let¢vel ¢s v¢r¢vel k´teles v¢delmezni; ¢s, mivel ¢ppen
megszÂlalt a harang, azt parancsolta az apÀcÀknak, kik reszketve ¢s remegve vett¢k
k´r¡l, hogy vegyenek elû egy oratÂriumot, akÀrmelyiket, nem szÀmÁt, milyen ¢rt¢küt,
¢s halad¢ktalanul kezdj¢k el annak elûadÀsÀt.
Az orgona karzatÀn mÀr ¢ppen hozzÀk¢sz¡lûdtek a nûv¢rek; egy mÀr gyakran jÀtszott zenemü partitÃrÀjÀt osztottÀk sz¢t, hegedüiket, oboÀikat ¢s csellÂikat prÂbÀlgattÀk ¢s hangoltÀk f´l: amikor AntÂnia nûv¢r hirtelen, bÀr kiss¢ sÀpadt arccal, de frissen
¢s eg¢szs¢gesen f´lbukkant a l¢pcsû felûl; annak az ûsr¢gi, olasz mis¢nek a partitÃrÀjÀt
hozta a hÂna alatt, melynek elûadÀsÀhoz az apÀtnû olyannyira ragaszkodott. Az apÀcÀk
d´bbent k¢rd¢s¢re: àhonnan j´n? ¢s hogyhogy ilyen gyorsan magÀhoz t¢rt?Ê, azt vÀlaszolta: mindegy, barÀtn¢im, mindegy!, sz¢tosztotta a magÀval hozott partitÃrÀt, ¢s
maga ¡lt, izzÂ lelkesed¢ssel, az orgonÀhoz, hogy Àtvegye a nagyszerü zenemü vez¢nylet¢t. Ez csodÀs mennyei vigaszk¢nt jÀrta Àt a jÀmbor nûk szÁv¢t; pillanatot sem vesztegetve hangszereikhez ¡ltek, a kottaÀllvÀnyok m´g¢; m¢g az im¢nti szorongattatÀs
is hozzÀsegÁtette ûket, hogy lelk¡k mintha szÀrnyakon r´p¡lt volna a harmÂnia minden ¢gi szf¢rÀjÀn kereszt¡l; az oratÂrium az elk¢pzelhetû legnagyszerübb, legmagasztosabb zenei pompÀval szÂlalt meg; az eg¢sz elûadÀs alatt l¢legzet sem rezd¡lt a templom hajÂiban s a padsorok k´z´tt; k¡l´n´sen a Salve regina ¢s m¢g inkÀbb a Gloria in
excelsis alatt tünt Ãgy, mintha a templom eg¢sz n¢pe halott volna: olyannyira, hogy a
n¢gy Istentûl elrugaszkodott fiv¢r ¢s k´vetûik ellen¢re m¢g a port sem fÃjtÀk le a templom padlÂjÀrÂl, ¢s a kolostor a harminc¢ves hÀborÃ v¢g¢ig fennÀllt, amikor, a vesztfÀliai b¢ke egyik cikkelye alapjÀn, mindazonÀltal kisajÀtÁtottÀk.
Hat ¢v mÃltÀn, midûn ez az esem¢ny mÀr r¢g feled¢sbe mer¡lt, meg¢rkezett a n¢gy
ifjÃ ¢desanyja HÀgÀbÂl, ¢s a fÀjdalomtÂl megt´rten elûadva, hogy fiainak teljesen nyomuk veszett, az aacheni magisztrÀtust bÁrÂsÀgi vizsgÀlatra k¢rte f´l annak kiderÁt¢s¢re,
mif¢le Ãton tÀvozhattak inn¢t. A legutolsÂ hÁr, melyet N¢metalf´ld´n, voltak¢ppeni
hazÀjukban, rÂluk hallani lehetett, az anya elmondÀsa szerint, egy az emlÁtett idûpont
elûtti Ãrnapi ¡nneps¢g elûest¢j¢n, a pr¢dikÀtornak egyik barÀtjÀhoz, egy antwerpeni
tanÁtÂhoz int¢zett level¢bûl szÀrmazott, melyben nagy jÂkedvvel vagy inkÀbb f¢ktelens¢ggel szÀmolt be, n¢gy sürün teleÁrt oldalon, egy, a Szent CecÁlia-kolostor ellen ter-
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vezett vÀllalkozÀsrÂl, Àm ezzel kapcsolatban az anya nem kÁvÀnt k´zelebbi r¢szletekbe
bocsÀtkozni. A lesÃjtott asszony Àltal keresett szem¢lyek kinyomozÀsÀra tett szÀmos
sikertelen prÂbÀlkozÀs utÀn valakinek v¢gre esz¢be jutott, hogy jÂ pÀr ¢ve, k´r¡lbel¡l
a szÂban forgÂ idûpontban, n¢gy fiatalember ker¡lt, hazÀja ¢s szÀrmazÀsa ismeretlen
l¢v¢n, a csÀszÀr gondoskodÀsÀbÂl nemr¢giben alapÁtott vÀrosi ûr¡ltekhÀzÀba. De mivel ezek valamely vallÀsi eszme tÃlÀradÀsÀnak betegs¢g¢ben szenvedtek, s mert viselked¢s¡k, mint a bÁrÂsÀgnak homÀlyos utalÀsokbÂl f¡l¢be jutott, rendkÁv¡l bÃskomor
¢s melankolikus volt: e leÁrÀs oly kev¢ss¢ illett fiainak Àltala sajnos tÃl jÂl ismert ked¢lyÀllapotÀhoz, hogy e k´zl¢ssel az anya, k¡l´n´sen, mert szinte az der¡lt ki belûle,
hogy az illetûk hÁvû katolikusok, nem sokat tudott kezdeni. M¢gis, mivel a leÁrÀsokban
n¢mely ismertetûjel meglepûen talÀlÂ volt, az anya egy t´rv¢nyszolga kÁs¢ret¢ben egy
napon elment az ûr¡ltekhÀzÀba, ¢s ott azt a szÁvess¢get k¢rte a fel¡gyelûktûl, hogy
enged¢lyezz¢k szÀmÀra az e helyen ûrz´tt n¢gy szerencs¢tlen, megzavarodott elm¢jü
f¢rfi megtekint¢s¢t a bizonyossÀg v¢gett. De ki ÁrhatnÀ le a szeg¢ny asszony iszonyatÀt,
amikor, az ajtÂban Àllva, elsû pillantÀsra, azonnal fiaira ismert: hosszÃ fekete talÀrban
¡ltek egy asztal k´r¡l, melyen fesz¡let Àllt, ¢s ´sszekulcsolt kez¡ket n¢mÀn az asztal
lapjÀra tÀmasztva, imÀdkozni lÀtszottak hozzÀ. Az asszony k¢rd¢s¢re, akinek minden
tagjÀbÂl elszÀllt az erû, s egy sz¢kre roskadt, hogy mit müvelnek ezek itt? a fel¡gyelûk
azt vÀlaszoltÀk: àhogy kizÀrÂlag az ¡dv´zÁtû magasztalÀsÀra fordÁtjÀk figyelm¡ket, akirûl, hit¡k szerint, mindenkin¢l jobban belÀtjÀk, hogy az egyetlen Isten igaz fiaÊ. M¢g
hozzÀtett¢k: àhogy a n¢gy fiatalember mÀr hat ¢ve folytatja ezt a kÁs¢rtetszerü ¢letmÂdot; hogy keveset alszanak ¢s keveset esznek; hogy ajkukat nem hagyja el egyetlen
hang sem; hogy csupÀn egyszer, az ¢jf¢li ÂrÀn emelkednek f´l ¡ltû hely¡kbûl; ¢s hogy
akkor, olyan hangon, mely majdnem megrepeszti az ¢p¡let ablakait, rÀzendÁtenek a
Gloria in excelsisreÊ. A fel¡gyelûk v¢g¡l biztosÁtottÀk az asszonyt arrÂl: hogy a n¢gy fiatalember testileg mindazonÀltal t´k¢letes ¢ps¢gnek ´rvend; hogy m¢g egyfajta, bÀr
igen komoly ¢s emelkedett derüt sem lehet elvitatni tûl¡k; hogy valahÀnyszor ûr¡ltnek
mondjÀk ûket, csak szÀnakozva megrÀndÁtjÀk a vÀllukat, ¢s hogy mÀr t´bb Ázben hangoztattÀk: àha Aachen der¢k vÀrosa tudnÀ azt, amit ûk, akkor minden egy¢b dolgÀt
f¢lret¢ve, hozzÀjuk hasonlÂan az ör fesz¡lete el¢ borulna, hogy el¢nekelje a GloriÀtÊ.
Az asszony, ki nem tudta elviselni e szerencs¢tlenek hÀtborzongatÂ lÀtvÀnyÀt, s csakhamar reszketû t¢rddel hazakÁs¢rtette magÀt, a k´vetkezû nap reggel¢n, hogy e rettenetes fejlem¢ny kivÀltÂ okÀrÂl felvilÀgosÁtÀst szerezzen, elment Veit Gotthelf Ãrhoz,
a vÀros k´zismert posztÂkereskedûj¢hez; mert a pr¢dikÀtor levele emlÁtette ezt az embert, amibûl az is kider¡lt, hogy buzgÂ r¢szese akart lenni a Szent CecÁlia-kolostor
Ãrnapi lerombolÀsÀnak. Veit Gotthelf, a posztÂkereskedû, ki idûk´zben meghÀzasodott, szÀmos gyermeket nemzett, ¢s Àtvette apja tekint¢lyes ¡zlet¢t, igen szÁv¢lyesen
fogadta az idegen asszonyt: ¢s amikor megtudta, milyen indÁt¢k vez¢relte hozzÀ, elreteszelte az ajtÂt, ¢s, miutÀn unszolta vend¢g¢t, hogy ¡lj´n le, a k´vetkezûket adta
elû: àKedves asszonyom! Ha kegyed engem, ki a fiaival hat ¢vvel ezelûtt igencsak szoros kapcsolatban Àlltam, nem kÁvÀn emiatt valamif¢le vizsgÀlatba belekeverni, ¢n kegyednek nyÁltan, minden tartÂzkodÀs n¢lk¡l bevallom: Ãgy van, azt forgattuk a fej¡nkben, amit a lev¢l is emlÁt! Hogy e vÀllalkozÀs, melynek kivitel¢ben mindent a legpontosabban, mondhatni istentûl elrugaszkodott ¢leselm¢jüs¢ggel eltervezt¡nk, min
bukott meg, szÀmomra f´lfoghatatlan; a jÀmbor nûk kolostorÀt mintha maga az °g
vette volna szents¢ges oltalmÀba. Mert tudnia kell, hogy az ´n fiai mÀr, a d´ntû fell¢p¢s
elûk¢szÁt¢sek¢nt, szÀmos, az istentiszteletet megzavarÂ komisz tr¢fÀt engedtek meg
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maguknak: t´bb mint hÀromszÀz, baltÀval ¢s szurokkoszorÃval f´lszerelt, akkoriban
m¢g t¢velygû vÀrosunk falai k´z¡l odagyült gazember csak a pr¢dikÀtor jel¢re vÀrt,
hogy a dÂmot a f´lddel egyenlûv¢ tegye. Ezzel szemben, amint felhangzott a zene, az
´n n¢gy fia hirtelen, olyan egyszerre, hogy ez mindannyiunknak f´ltünt, leveszi a kalapjÀt, s mint akiken kimondhatatlanul m¢ly meghatottsÀg lesz ÃrrÀ, lassan a kez¡kbe
temetik arcukat, ¢s a pr¢dikÀtor, mik´zben egy pillanatnyi megrendÁtû sz¡net utÀn,
hirtelen megfordul, rettenetes hangon rÀnk parancsol: hogy tegy¡k fedetlenn¢ a fej¡nket mi is! HiÀba k¢rleli n¢hÀny tÀrsunk suttogva, mik´zben karjÀval finoman b´kd´si, hogy adja ki a k¢prombolÀs kezdet¢re megbesz¢lt jelet: a pr¢dikÀtor vÀlasz helyett a mell¢n keresztbe tett k¢zzel hull t¢rdre, ¢s nagy ÀhÁtatban, fej¢t a porba hajtva
mormolja el fiv¢reivel egy¡tt valamennyi, az im¢nt m¢g Àltala is kigÃnyolt imÀt. E
lÀtvÀnytÂl a legbensûj¢ig m¢lyen megzavarva, t¢tlen¡l, elbizonytalanodva Àll a vez¢r¢tûl megfosztott szÀnalmas fanatikusok bandÀja, eg¢szen a karzatrÂl csodÀlatosan lezÃdulÂ oratÂrium v¢g¢ig; s mivel a kormÀnyzÂ utasÁtÀsÀra ¢ppen ebben a pillanatban
szÀmos szem¢lyt letartÂztattak, s n¢hÀny elvetem¡ltet, akik megprÂbÀltÀk megbontani
a rendet, ûr´k vettek k´r¡l s vezettek el, a nyomorÃsÀgos csapatnak nem maradt mÀs
vÀlasztÀsa, mint hogy a lehetû leggyorsabban, a nyomakodva kitÂdulÂ t´meg v¢delme
alatt, elhagyja az Isten hÀzÀt. Este, miutÀn a fogadÂban t´bbsz´r is hasztalanul ¢rdeklûdtem az ´n fiai utÀn, kik m¢g mindig nem t¢rtek vissza, iszonyÃ nyugtalansÀgtÂl
üzve, n¢hÀny barÀtommal egy¡tt visszamentem a kolostorhoz, hogy a kapusoktÂl,
akik a csÀszÀri ûrs¢gnek igyekeztek segÁts¢g¢re lenni, tudakozÂdjam utÀnuk. De mik¢nt adjam vissza kegyednek irtÂzatomat, nemes h´lgy, midûn ezt a n¢gy embert,
ugyanÃgy, mint annak elûtte, imÀra kulcsolt k¢zzel, mell¡kkel, homlokukkal a f´ldet
csÂkolva, mint akik kûv¢ dermedtek, forrÂ ÀhÁtatban lÀtom a templom oltÀra elûtt kiter¡lni! HiÀba szÂlÁtotta fel ûket az ¢ppen bel¢pû kolostori tiszttartÂ, k´p´nyeg¡k szÀrnyÀt rÀncigÀlva, karjukat rÀzogatva, hogy hagyjÀk el az immÀr teljesen bes´t¢tedett
dÂmot, amelyben rajtuk kÁv¡l egy l¢lek sem tartÂzkodott: ÀlmodozÂ pillantÀssal f¢lig
f´lemelkedve nem hallgatnak rÀ, mÁgnem az leg¢nyeivel, kik hÂnuk alÀ nyÃlva megragadjÀk ûket, ki nem vezetteti ûket a templomkapu el¢: ahol v¢gre, bÀr sÂhajtozva
¢s sürü, szÁvszaggatÂ pillantÀsokat vetve a nap ragyogÀsÀban m´g´tt¡nk f¢nyesen szikrÀzÂ katedrÀlisra, k´vetnek minket a vÀrosba. BarÀtaink ¢s jÂmagam a visszaÃton Ãjra
meg Ãjra gy´ng¢den, szeretettel k¢rdezgetj¡k ûket, vajon mif¢le borzasztÂ dolog t´rt¢nhetett, mely lelk¡k legbensej¢t olyannyira ki tudta forgatni magÀbÂl; barÀtsÀgos
pillantÀsokat vetnek rÀnk, megszorÁtjÀk a kez¡nket, majd gondolataikba mer¡lve bÀmulnak Ãjra a f´ldre, ¢s ä Â, jaj! idûrûl idûre olyan arckifejez¢ssel, amely m¢g most is
megrepeszti szÁvemet ä kit´rlik szem¡kbûl k´nnyeiket. Amint szÀllÀsukra ¢rtek, t¡st¢nt ¡gyesen ¢s takarosan keresztet fonnak nyÁrfavesszûkbûl, s a szoba k´zep¢n ÀllÂ
nagy asztalon egy viaszhalomba szÃrjÀk, a k¢t gyertya k´z¢, mellyel a csel¢dlÀny megjelenik, s mÁg barÀtaik ÂrÀrÂl ÂrÀra n´vekvû csapata kez¢t t´rdelve, elszÂrt csoportokban, a fÀjdalomtÂl megn¢mulva, cs´ndes, kÁs¢rteties tev¢kenys¢g¡ket szeml¢lve Àll f¢lre: ûk, mintha ¢rz¢k¡k minden mÀs jelens¢g elûtt bezÀrult volna, letelepednek az asztal k´r¢, ¢s ´sszekulcsolt k¢zzel cs´ndesen imÀdkozni kezdenek. Sem az ¢telt nem kÁvÀnjÀk, melyet a csel¢dlÀny, a m¢g reggel kiadott parancs nyomÀn, tÀrsaiknak hozott,
sem k¢sûbb, mikor mÀr leszÀll az ¢j, a fekhelyre nem tartanak ig¢nyt, melyet, mivel
t´rûd´ttnek lÀtszanak, egy mell¢kszobÀban vetett meg szÀmukra; barÀtaik, nem kÁvÀnvÀn tovÀbb ingerelni a fogadÂs f´lhÀborodÀsÀt, ki meg¡tk´zik e viselked¢sen,
k¢nytelen-kelletlen le¡lnek egy oldalt felÀllÁtott, bûs¢gesen megterÁtett asztalhoz, ¢s a
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nagy tÀrsasÀgra szÀmÁtva k¢szÁtett ¢teleket, keserü k´nnyeik sÂjÀval füszerezve elfogyasztjÀk. Most hirtelen ¢jf¢lt ¡t az Âra; a kegyed fiai, miutÀn f´lneszeltek a harang
tompa kondulÀsÀra, hirtelen, egy mozdulattal emelkednek f´l hely¡krûl; ¢s amÁg mi,
asztalkendûinket let¢ve, szorongÂ vÀrakozÀssal pillantottunk fel¢j¡k, hogy e k¡l´n´s
¢s meg¡tk´z¢st keltû kezdetre mi k´vetkezhet: ûk iszonytatÂ, hÀtborzongatÂ hangon
kezdik ¢nekelni a Gloria in excelsist. LeopÀrdok ¢s farkasok adnak ki ilyen hangokat,
midûn csikorgÂ fagyban a mennyboltra ¡v´ltenek: biztosÁthatom kegyedet, hogy a hÀz
oszlopai belerend¡ltek, ¢s a t¡dej¡kbûl lÀthatÂn kiÀradÂ l¢legzet nyomÀsa alatt megcs´rrenû ablakok, mintha az ¡veglapokra t´bb marok neh¢z homokot hajÁtottak volna, kit´r¢ssel fenyegettek. Eme v¢rfagyasztÂ szÁnjÀt¢k alatt fejvesztve, ¢gnek ÀllÂ hajjal
ugrottunk f´l hely¡nkrûl; k´penyt, kalapot feledve szÂrÂdtunk sz¢t a k´rnyezû utcÀkban, amit utÀnunk r´vid idûn bel¡l t´bb mint szÀz, ÀlmÀbÂl f´lriadt ember Àrasztott
el; a t´meg, a kapukat felfeszÁtve, a l¢pcsûhÀzon Àt benyomult a terembe, hogy f´llelje
e hÀtborzongatÂ ¢s v¢rlÀzÁtÂ ¡v´lt¢s forrÀsÀt, mely mintha a lÀngokkal teli pokol legm¢lyebb fenek¢rûl, ´r´k kÀrhozatra Át¢lt bün´s´k ajkÀrÂl szÀllt volna fel, irgalmat esdve, Isten f¡l¢be. V¢gre, mikor egyet ¡t´tt a harang, sem a fogadÂs haragjÀval, sem a
k´r¢j¡k gyültek megrend¡lt kiÀltozÀsÀval nem t´rûdve, becsukjÀk a szÀjukat; a verÁt¢ket, mely k´v¢r cs´ppekben hullott Àllukra, mell¡kre, kendûvel let´rlik homlokukrÂl; ¢s hogy kipihenj¢k e gy´trelmes Âra fÀradalmait, k´peny¡ket a f´ldre terÁtve a
padlÂ deszkÀira fekszenek. A fogadÂs ebben nem akadÀlyozza meg ûket, s amint a
testv¢reket elszunnyadni lÀtja, keresztet vet rÀjuk; ¢s ´r´m¢ben, hogy a nyomorÃsÀgos
Àllapotnak, legalÀbb pillanatnyilag, v¢ge szakadt, azt bizonygatva, hogy a reggel ¡dv´s
vÀltozÀst hoz majd magÀval, az odagyült nagyszÀmÃ embert, kik egymÀs k´zt titokzatosan morogtak, kitess¢keli a szobÀbÂl. De jaj! amint f´lharsant a kakas elsû kiÀltÀsa,
Ãjra felemelkedik a n¢gy boldogtalan, hogy az asztalra ÀllÁtott kereszt elûtt folytassa
ugyanazt a sivÀr, kÁs¢rteties szerzetesi ¢letmÂdot, melynek pillanatnyi felf¡ggeszt¢s¢re
csak a kimer¡lts¢g k¢nyszerÁtette ûket. Sem a segÁts¢get, sem az intû szÂt nem fogadjÀk
el a fogadÂstÂl, kinek szÁv¢t facsarja a siralmas lÀtvÀny; arra k¢rik, k¡ldje el b¢kess¢gben a barÀtokat, kik k¡l´nben minden reggel nÀluk szoktak ´sszej´nni; tûle semmi
mÀst nem kÁvÀnnak, csak egy kis vizet ¢s kenyeret, ¢s szalmÀt, ha mÂd van rÀ, az ¢jszakÀra: addig-addig, mÁg v¢g¡l ez az ember, ki k¡l´nben nem csek¢ly hasznot hÃzott
mulatozÀsaikbÂl, Ãgy ¢rezte, hogy az eg¢sz esetet jelentenie kell a bÁrÂsÀgon, ¢s k¢rv¢nyezte, hogy a n¢gy fiv¢rt, akikbe k¢ts¢gtelen¡l a gonosz szellem k´lt´z´tt, tÀvolÁtsÀk
el a hÀzÀbÂl. MinekutÀna ûket, a magisztrÀtus parancsÀra, orvosi vizsgÀlatnak vetett¢k
alÀ, ¢s, t¢bolyodottnak talÀlvÀn, mint azt kegyed is tudja, a nemr¢g elhunyt csÀszÀr
kegyelm¢bûl a vÀros falai k´z´tt emelt s az effajta szerencs¢tlenek javÀt szolgÀlÂ ûr¡ltekhÀza ¢p¡let¢be szÀllÁtottÀk.Ê Ezt ¢s m¢g sok egyebet is elbesz¢lt Veit Gotthelf, a posztÂkereskedû, amit mi itt, mivel a dolgok belsû ´sszef¡gg¢seibe valÂ betekint¢shez v¢lhetûen mÀr eleget elmondtunk, megszakÁtunk; ¢s m¢g egyszer f´lszÂlÁtotta az aszszonyt, hogy ût, amennyiben bÁrÂsÀgi vizsgÀlat indulna az ¡gyben, abba semmik¢pp
ne keverje bele.
HÀrom nap mÃlva, mikor az asszony, akit lelke legm¢ly¢ig megrendÁtett ez a beszÀmolÂ, ama fÀjdalmas c¢llal, hogy s¢ta k´zben, mivel sz¢p volt az idû, szem¡gyre
vehesse a rettentû szÁnhelyet, ahol Isten, mintegy lÀthatatlan villÀmaival, a fiait leterÁtette, kiment egy barÀtnûje karjÀn a kolostorhoz: a dÂm bejÀratÀt az asszonyok, mivel
¢ppen ¢pÁtkeztek odabent, palÀnkokkal elzÀrva talÀltÀk, ¢s mikor nagy igyekezettel
lÀbujjhegyre emelkedtek, a deszkÀk r¢sei k´z´tt csupÀn a templom m¢ly¢ben szÁnesen
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szikrÀzÂ rÂzsaablakot tudtÀk kivenni. T´bb szÀz vidÀman dalolÂ munkÀs azzal foglalatoskodott a keskeny, sokszorosan egymÀsba ¢kelt ÀllvÀnyzatokon, hogy a tornyot
harmadÀval megmagasÁtsa, ¢s tetûit ¢s oromzatÀt, melyeket mostanÀig sima palakû
borÁtott, kem¢ny, vilÀgos, a napsugÀrtÂl f¢nyesen ragyogÂ r¢zzel fedje be. K´zben
aranysz¢lü, m¢lyfekete viharfelhû Àllt az ¢p¡let hÀtter¢ben; Aachen k´rny¢k¢n mÀr
kimennyd´r´gte magÀt, s miutÀn n¢hÀny erûtlen villÀmot k¡ld´tt a dÂm irÀnyÀba,
pÀrÀkkÀ foszolva, rosszkedvü morajjal eny¢szett el keleten. ögy esett, hogy midûn az
asszonyok a kiterjedt kolostor¢p¡let l¢pcsûj¢rûl, gondolataikba mer¡lten e kettûs szÁnjÀt¢kot figyelt¢k, egy nûv¢rnek, ki mellett¡k haladt el, v¢letlen¡l a tudomÀsÀra jutott,
kicsoda a templom kapujÀban ÀllÂ asszony; olyannyira, hogy az apÀtnû, aki mÀr hallott
egy bizonyos, az örnapjÀra vonatkozÂ lev¢lrûl, mely enn¢l az asszonynÀl volt f´llelhetû, t¡st¢nt lek¡ldte a nûv¢rt, k¢rje meg a n¢metalf´ldi asszonyt, j´jj´n f´l hozzÀ. A
n¢metalf´ldi asszony, habÀr egy pillanatra megd´bbent a k¢r¢s miatt, m¢gis nagy tisztelettel engedelmeskedett az im¢nt hallott parancsnak; ¢s mik´zben barÀtnûj¢t az
egyik apÀca egy r´gt´n a bejÀrat mellett talÀlhatÂ mell¢kszobÀba invitÀlta, az idegen
nû elûtt, kinek f´l kellett mennie a l¢pcsûn, kitÀrtÀk a sz¢pen ¢pÁtett toronyszoba szÀrnyas ajtÂit is. A toronyszobÀban az apÀtnût, egy nemes, kirÀlynûien nyugodt tartÀsÃ
h´lgyet, karsz¢k¢ben ¡lve talÀlta, amint lÀbÀt sÀrkÀnykarmokon ÀllÂ zsÀmolyon nyugtatta; mellette, kottatartÂn, valamif¢le zenemü partitÃrÀja Àllt. Az apÀtnû, miutÀn
megparancsolta, hogy sz¢ket hozzanak az idegen nûnek, f´lfedte elûtte, hogy a polgÀrmestertûl mÀr hallott a vÀrosba ¢rkez¢s¢rûl; ¢s miutÀn roppant barÀtsÀgosan szerencs¢tlen fiai hogyl¢te irÀnt ¢rdeklûd´tt, ¢s arra ´szt´k¢lte, hogy amennyire k¢pes,
t´rûdj´n bele, hisz vÀltoztatni Ãgysem tud rajta, a fiait ¢rt sorscsapÀsba: elûadta kÁvÀnsÀgÀt, hogy a levelet, melyet a pr¢dikÀtor k¡ld´tt antwerpeni tanÁtÂ barÀtjÀnak,
lÀtni szeretn¢. Az asszony, kinek mÀr volt n¢mi tapasztalata arrÂl, milyen k´vetkezm¢nyekkel jÀrhat egy ilyen l¢p¢s, egy pillanatra sz´rnyü zavarba esett; de mivel az apÀtnû
tiszteletre m¢ltÂ tekintete f´lt¢tlen bizalmat parancsolt, ¢s mert nem lett volna illû azt
hinni, hogy szÀnd¢ka volna a lev¢l tartalmÀnak nyilvÀnossÀgra hozatala; ez¢rt, r´vid
t´preng¢s utÀn, elûhÃzta kebl¢bûl, ¢s, forrÂn kezet csÂkolva neki, Àtadta a levelet a
fejedelmi h´lgynek. Az asszony, mik´zben az apÀtnû a levelet olvasta, egy pillantÀst
vetett a kottatartÂn hanyagul nyitva felejtett partitÃrÀra; s mivel a posztÂkereskedû
beszÀmolÂja alapjÀn arra a gondolatra jutott, hogy nyilvÀn a hangok hatalma lehetett
az, mely azon a hÀtborzongatÂ napon szeg¢ny fiai elm¢j¢t megzavarta ¢s sz¢tzilÀlta:
ez¢rt, hÀtrafordulva hozzÀ, f¢l¢nken megk¢rdezte a sz¢ke m´g´tt ÀllÂ nûv¢rt: àHogy
ez ugyanaz a zenedarab volna, melyet hat ¢vvel azelûtt, amaz eml¢kezetes Ãrnapi ¡nnepen a katedrÀlisban elûadtak?Ê A fiatal nûv¢r vÀlaszÀra, hogy: igen!, hallomÀsbÂl
tud a dologrÂl, ¢s az Âta a nap Âta ha nem volt hasznÀlatban, mindig a fûtisztelendû
asszony szobÀjÀban tartottÀk: az asszony, lelke eleven¢ig megrÀzva, Àllt f´l sz¢k¢rûl, s
mik´zben fej¢ben mindenf¢le gondolatok kavarogtak, a kottatartÂ el¢ l¢pett. N¢zegetni kezdte az ismeretlen varÀzsjeleket, melyek Àltal egy f¢lelmetes szellem mintha
titokzatos k´rt vont volna, ¢s Ãgy ¢rezte, menten a f´ld alÀ s¡llyed, mivel a kottÀt ¢pp
a Gloria in excelsisn¢l talÀlta fel¡tve. ögy ¢rezte, mintha most a fiait megsemmisÁtû
hangmüv¢szet minden rettenete a feje k´r¡l zÃgva ott ´rv¢nylene; azt hitte, hogy a
hangjegyek puszta lÀtÀsÀtÂl megbolondul, ¢s miutÀn az isteni mindenhatÂsÀg elûtt
¢rzett alÀzattal ¢s hÂdolattal a kottalapot v¢gtelen izgatottsÀgban gyorsan ajkÀhoz szorÁtotta, vissza¡lt a sz¢k¢re. K´zben az apÀtnû befejezte az olvasÀst, ¢s a levelet ´sszehajtogatva azt mondta: àAzon a csodÀlatos napon a kolostort maga az Isten Âvta meg
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az ´n sÃlyosan megt¢vedt fiainak elbizakodottsÀgÀval szemben. Hogy mif¢le eszk´zzel
¢lt e c¢l el¢r¢se ¢rdek¢ben, ´nnek, aki protestÀns, k´z´mb´s lehet: ¢s azt, amit most
ezzel kapcsolatban ´nnek mondani tudok, aligha foghatja f´l. Hallja hÀt, hogy voltak¢pp senki se tudja, ki volt az, aki a müvet, melyet ott fel¡tve talÀl, ama rettentû Âra
szorÁtÂ k¢nyszer¢ben, midûn a k¢prombolÀs vihara majdnem kit´rt f´l´tt¡nk, a legnagyobb l¢leknyugalommal elvez¢nyelte az orgonasz¢krûl. A jegyzûk´nyv szerint, melyet a k´vetkezû nap reggel¢n a kolostori tiszttartÂ ¢s mÀs f¢rfiak jelenl¢t¢ben vettek
f´l, ¢s a lev¢ltÀrban let¢tbe helyeztek, bizonyÁtÀst nyert, hogy AntÂnia nûv¢r, az egyetlen, aki ezt a müvet elvez¢nyelni tudhatta, elûadÀsÀnak teljes idûtartama alatt betegen,
eszm¢letlen¡l, mindenk¢pp magatehetetlen¡l kolostori cellÀjÀnak egy sz´glet¢ben fek¡dt; egy apÀca, akit, v¢rrokona l¢v¢n, ÀpolÀsÀra mell¢ rendeltek, eg¢sz d¢lelûtt, mialatt a katedrÀlisban az Ãrnapi ¡nnep folyt, egy pillanatra sem tÀgÁtott az Àgya mellûl.
Sût AntÂnia nûv¢r nyilvÀn maga is csalhatatlanul megerûsÁtette ¢s igazolta volna, hogy
nem û volt, aki akkor oly k¡l´n´s ¢s megd´bbentû mÂdon a templom karzatÀn megjelent: ha teljesen ´ntudatlan Àllapota megengedte volna, hogy errûl kik¢rdezz¡k, ¢s
ha a beteg ugyane nap est¢j¢n az ideglÀzban, melyben fek¡dt, ¢s amely korÀbban
egyÀltalÀn nem tünt halÀlosnak, nem hunyt volna el. A trieri ¢rsek, akinek jelentett¢k
ezt az esetet, mÀr kimondta a szÂt, mely minderre egyed¡li magyarÀzatk¢nt szolgÀlhat, nevezetesen, Ïhogy maga Szent CecÁlia vitte v¢gbe ezt a r¢misztû s egyszersmind
fens¢ges csodÀtÎ; ¢n pedig ¢ppen most kaptam meg a pÀpai br¢v¢t, mely ezt megerûsÁti.Ê °s azzal az Ág¢rettel adta vissza az asszonynak a levelet, melyet az¢rt k¢rt el,
hogy tovÀbbi ismereteket szerezzen mindarrÂl, amit mÀr tudott, hogy azt semmilyen
c¢lra nem hasznÀlja fel; ¢s miutÀn megk¢rdezte az asszonytÂl, hogy fiainak gyÂgyulÀsÀra van-e rem¢ny, ¢s hogy bÀrmivel, p¢nzzel vagy egy¢b tÀmogatÀssal a segÁts¢g¢re
lehet-e, mely k¢rd¢sre az asszony, mÁg k´nt´s¢t csÂkolta, sÁrva nemmel vÀlaszolt: az
apÀtnû nyÀjas bÃcsÃt intett neki a kez¢vel, ¢s elbocsÀtotta.
Itt ¢r v¢get ez a legenda. Az asszony, akinek aacheni tartÂzkodÀsa t´k¢letesen hiÀbavalÂnak bizonyult, egy kisebb p¢nz´sszeg hÀtrahagyÀsÀval, amelyet szeg¢ny fiai javÀra a hatÂsÀgnÀl tett le, visszat¢rt HÀgÀba, ahol egy ¢vre rÀ a megrendÁtû esem¢ny
hatÀsa alatt megt¢rt a katolikus egyhÀz kebel¢be: fiai azonban, magas kort meg¢lve,
derüs ¢s vidÀm halÀlt haltak, miutÀn m¢g egyszer, szokÀsukhoz hÁven, el¢nekelt¢k a
Gloria in excelsist.
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OrbÀn OttÂ

NAGYMAMA, MI°RT OLYAN HOSSZöAK
A FOGAID, AVAGY A BABOS KENDý ALñL
KIVICSORíT A POSZTMODERN FARKAS
¹sszegyüjt´tt versfordÁtÀsairÂl

TalÀn Vas IstvÀn mondta, igen, û, mÀr eml¢kszem, az EurÂpa KiadÂban, a Lator¢k
szobÀjÀban, mely akkortÀjt, a hetvenes ¢vekben, hetente k¢tszer a d¢li ÂrÀkban aff¢le
¢rtelmis¢gi kÀv¢hÀzk¢nt mük´d´tt (Benyhe JÀnos m¢g nem aratott magyar nagyk´vetk¢nt f¢nyes sikereket BrazÁliÀban, Katona TamÀs viszont mÀr ekkor is bizalmi ÀllÀst
t´lt´tt be, û fûzte a kÀv¢t; az eg¢sz int¢zm¢ny k¡l´nben a korra m¢lyen jellemzûen a
hÀrom T jegy¢ben mük´d´tt: a kiadÂ k¡lsû ¢s belsû munkatÀrsai a munkafegyelmet
elûre megfontolt szÀnd¢kkal f´llazÁtva, rendszeresen ¢s csoportosan TÀrsalkodtak,
ahogy a MurÀnyi V¢nusz szokott volt a maga idej¢ben MÀrssal, a keresetlen stÁlusÀrÂl
ismert rÂmai hadistennel, Domokos JÀnos, az EurÂpa KiadÂ csavaros ¢szjÀrÀsÀrÂl ¢s
gyors helyzetf´lismer¢s¢rûl ismert igazgatÂja pedig fogcsikorgatva Türte ezt, mivel
mÀst nem Tehetett), szÂval itt, ebben a r¢gi irodalmi t´rzsasztalok l¢gk´r¢t id¢zû tÀrsasÀgban mondta Vas IstvÀn ä nem is mondta, inkÀbb csak Ãgy belesÂhajtotta a nagy,
sz¡rke semmibe, hogy hÀÀt... k¢-h¢rlek... ez mÀr nem az igazi...
MÀrmint a napjainkra iparrÀ tereb¢lyesedett, nagy¡zemi müfordÁtÀs. Az igazi, a
szÁvdobogtatÂ nagy kaland az volt, amikor Babits¢k ä mit Babits¢k! Arany! (helyesbÁt¢s
magÀtÂl az elûadÂtÂl, Vas IstvÀntÂl); persze arrÂl a szeg¢ny CsokonairÂl mÀr megint megfeledkez¡nk (Lator LÀszlÂ lektori ¢szrev¢tele a szem¡vege m´g¡l); ¡h¡m (ez f´ltehetûleg
Benyhe, aki lehet, hogy nem pontosan ezt mondja, azt viszont, hogy mit mond pontosan, nem hallani jÂl az ÁrÂasztalÀn az asztal legyÀrtÀsa Âta tornyosulÂ k¢zirathegytûl)
ä tehÀt amikor Babits¢k egy szÂtÀrral a kez¡kben nekivÀgtak az eurÂpai k´lt¢szet
dzsungels´t¢tj¢nek. Azokon a fordÁtÀsokon m¢g ¢rzûd´tt a szem¢lyes ¢rdekelts¢g heve ä ezt is Pista mondta, csak persze nem ilyen sz¢pen, mondhatni, emelkedetten,
ahogy kizÀrÂlag az Eszt¢tika Tansz¢k ÀllomÀnyÀba tartozÂ elûadÂk k¢pesek magukat
kifejezni, de az û egyszerü szavainak is ez volt az ¢rtelm¡k.
ñvatosan k´rbesandÁtottam. A tÀrsasÀg k´zep¢n Vas IstvÀn, fÀjÂs lÀbÀt egy sz¢ken
nyugtatva ä k¢ts¢gkÁv¡l egy a nagyok k´z¡l, a r¢gi er¢nyek megtestesÁtûje. Szemben
vele, az ÁrÂasztala m´g´tt kucorog Lator, egy k´zb¡lsû nemzed¢k k¢pviselet¢ben, mely
elûdei nyomÀba l¢pve szint¢n a maga Ázl¢s¢t tette volna meg mindenek m¢rc¢j¢v¢ (¢s
tette is bizonyos fokig, ameddig ez egyÀltalÀn lehets¢ges volt; ¢pp a mostanÀban ä a
hetvenes ¢vekben ä sorra megjelenû gyüjtem¢nyes k´teteik bizonyÁtjÀk, hogy milyen
f¢nyes eredm¢nnyel), de amelynek vÀlasztÀsain m¢gis lÀthatÂ nyomot hagyott, ha nem
is a szÂ rossz ¢rtelm¢ben, a fordÁtÀsipar. Egyszerüen szÂlva olyan k´ltûk fordÁtÀsÀra is
rÀvette ûket, akiket noha rokonaiknak ¢rezhettek, hiszen mÀsk¢pp nem lettek volna
kaphatÂk a fordÁtÀs mindig veszûds¢ges munkÀjÀra, amÃgy esz¡kbe sem jutott volna lefordÁtani. V¢g¡l pedig Vas ¢s Lator k´zt ott ¡l´k ¢n, egy szÀl magam a korcs utÂ-
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dok k´z¡l, akik zaciba adtÀk a csalÀdi ez¡st´t ä az AranyrÂl nem is szÂlva! (O. O. beny´g¢se) ä, azaz szinte kizÀrÂlag megrendel¢sre fordÁtottak.
Ne ess¡nk t¢ved¢sbe, Vas IstvÀn megjegyz¢s¢nek semmif¢le szem¢lyes ¢le nem volt,
kivÀltk¢pp nem ellenem irÀnyulÂ; rÂlam vallott v¢lem¢ny¢t k¡l´nben sem virÀgnyelven szokta volt a tudomÀsomra hozni: alkalmank¢nt lelkesen dics¢rte valamely munkÀmat, mÀs alkalmakkor viszont besz¢desen hallgatott. Nem nekem cÁmezte tehÀt sÂhajÀt, hanem az idûnek, mely mindeneket maga alÀ temet, Ágy a hajdani tudÂs kalandoroknak ha a müv¢t nem is, a p¢ldÀjÀt mindenk¢ppen. Mit van mit tenn¡nk, osztottam-szoroztam magamban, igaza van. El¢g csak f´llapoznom a k´nyvespolcomon
sorakozÂ antolÂgiÀkat a szakmÀnyban k¢sz¡lt fordÁtÀsaikkal, jobb esetben azokkal is,
hogy belÀssam, joggal Át¢l ilyen szigorÃan. De ha bÀrkit is ez a szÀzvalahÀny antolÂgia
nem gyûzne meg el¢gg¢, vegyen le a polcrÂl k´z¡l¡k csak egyet, egy ¡nnepi kiadvÀnyt,
a Devecseri szerkesztette Horatius-´sszest, az ´sszn¢pi müfordÁtÀs e kÁnos szeml¢j¢t,
melyen az elûzetes terveknek megfelelûen az eg¢sz magyar müfordÁtÂ-n¢pess¢g f´lvonul a nagy latin elûtt tisztelegni; hÀt tisztelegnek is, de m¢g hogy! Az egyik Ãgy,
hogy csizmÀval hÀg a sarut viselû k´ltû lÀba fej¢re, a mÀsik ä a passzionÀtusabb ä a
h¡velykujjÀval nyomja ki a f´lmagasztalni kÁvÀnt klasszikus f¢l szem¢t ä a dÁszelg¢s a
sz´vegek r¢ms¢ges egyenetlens¢g¢be fÃl, mÁg SzabÂ Lûrinc a FºGGEL°K-ben szer¢nykedik. Vassal nem a nosztalgia mondatta, amit mondott. Nagyon is valÂsÀgos sokkok
¢rt¢k mint gyanÃtlan olvasÂt. Magam is megtapasztalhattam, hogy mennyire valÂsÀgosak, t´bbek k´z´tt az egyik sajÀt ÂdafordÁtÀsom kapcsÀn, mik´zben sz´veg¢t a klaszszika-filolÂgia münyelv¢rûl magyarra igyekeztem visszamenteni.
°s most ugorjunk egy nagyot. Gyerekkorom Âta nem tÀgÁt mellûlem a csodagyerek
legendÀja, melyhez k¢sûbb tÀrsult a poeta doctus¢ is. Mindkettûnek van valÂsÀgalapja,
egyik sem marad¢ktalanul igaz. ¹szt´n´ss¢g ¢s tudatossÀg sokszor sajÀt magam szÀmÀra is csak jÂval k¢sûbb f´lismerhetûen keveredett bennem mindig is. Nem ¢rt tehÀt
igazi meglepet¢s, amikor k´zel hatvan¢vesen megint egyszer rÀ kellett d´bbennem
arra, hogy k´ltûi pÀlyÀm minden ¢letbevÀgÂan fontos d´nt¢s¢t az ´szt´neim hoztÀk,
az eszem csak a kÁs¢retet hÃzta hozzÀ, mint a lakodalmas bandÀban a kontrÀs.
A nagyipari fordÁtÀs z¡llesztû hatÀsa ellen persze tudatosan prÂbÀltam v¢dekezni
ä ahogy tudtam, ahogy lehetett. Azzal nem v¢dekezhettem, hogy nem fordÁtok; ebbûl
¢ltem, ¢s ez volt viszonylagos ÁrÂi f¡ggetlens¢gem alapja. MegkÁs¢reltem tehÀt a magam szÀmÀra min¢l ¢rdekesebb¢ tenni a munkÀt, term¢szetesen azzal ä fûk¢pp miutÀn
fordÁtÂk¢nt mÀr nevet szereztem, ¢s megengedhettem magamnak ezt a luxust ä, hogy
csak a bennem lakÂ k´ltût is bizsergetû f´ladatot vÀllaltam, de szinte a kezdet kezdet¢tûl azzal is, hogy megprÂbÀltam minden mühelyemben f´lbukkanÂ k´ltûnek a szÀjÀba adni egy kitalÀlt nyelvet, minden korszaknak, ¢gtÀjnak megadni a sajÀt Áz¢t, f´ltalÀlni azt a nem l¢tezû dialektust, melyet ¢n akkor besz¢ln¢k, ha spanyol sz¡rrealista
lenn¢k vagy k´z¢pkori bÃcsÃÀrus; egyszerüsÁtem: a sokasodÂ verssorok egyhangÃsÀgÀt a füszerez¢ssel ¢s Àl´lt´zeteim vÀltogatÀsÀval igyekeztem vÀltozatossÀ tenni. Minden valamirevalÂ fordÁtÂ àszakÀcskodikÊ ¢s alakoskodik, csak ¢n, minthogy lelki eg¢szs¢gem f¡gg´tt tûle, az ÀtlagosnÀl t´bb füszert hasznÀltam, ¢s gyakrabban vÀltottam
Àl´lt´zetet. Mindebben nagy segÁts¢gemre volt a fiatal k´ltû fej¢re annyi ä t´bbnyire
igazsÀgtalan ä vÀdat id¢zû hasbesz¢lû-tudomÀnyom is. V¢gre, gondoltam, legalÀbb
valami hasznÀt is lÀtom, ha mÀr eddig annyi bajt okozott. °s azt hittem, ennyi az eg¢sz.
Annyi, hogy tudatosan ¢s tervszerüen ¡gyeskedem. Hogy csak az¢rt sem adom meg
magam a k´r¡lm¢nyeknek.

OrbÀn OttÂ: Nagymama, mi¢rt olyan hosszÃak a fogaid... ã 629

Nem szÀmoltam valamivel, amivel nemcsak a hebehurgya fiatalsÀg, de m¢g a magÀval eltelt, ¢rett f¢rfikor sem igen szÀmol: a mÃlÂ idûvel. Az ûs´reg k´zhellyel, hogy
a mennyis¢g egy adott ponton Àtcsap vagy legalÀbbis Àtcsaphat minûs¢gbe. Azzal meg
v¢gk¢pp nem, hogy a vers ¢s a versfordÁtÀs sajÀtos ´sszef¡gg¢srendszer¢ben a minûs¢g
is Àtcsaphat minûs¢gbe. Amikor a nyolcvanas ¢vek elej¢n elûsz´r ÀllÁtottam ´ssze A
MESTERS°GRýL cÁmmel àhommageÊ verseim gyüjtem¢ny¢t, azt gondoltam, hogy a k´tet cÁme pontos, hiszen errûl szÂl, a mesters¢gemrûl, a mestereimnek jÀrÂ... tiszteletrûl? fricskÀrÂl az orruk hegy¢re? ä mindegy. Csak jÂ tÁz ¢vvel k¢sûbb kezdtem sejteni,
amikor a korÀbbi gyüjtem¢ny a k¢tszeres¢re bûv¡lve A K¹LT°SZET HATALMA cÁm alatt
Àllt ´ssze k´tett¢, hogy az alakvÀltÀsoknak ez a bûs¢ge mÀr nemcsak rÂlam, a mesters¢gemrûl, a mestereimrûl szÂl, hanem a korrÂl is, melyben ezek a versek l¢trej´ttek,
l¢trej´hettek, Ágy j´hettek l¢tre. Az eg¢sz vÀllalkozÀs m´g´tt ä azt is csak most ismertem
f´l, hogy ez az, egy ´ntudatlansÀgÀban is k´vetkezetes vÀllalkozÀs ä mÀrkav¢djegyk¢nt
egy roppant k¢rdûjel s´t¢tlett. Az Àrtatlannak indult jÀt¢k a tartalom ¢s forma eddig
minden tüzv¢szbûl kimentett egys¢g¢t Ãj mÂdon, a forma ¢ps¢gben hagyÀsÀval, sût
gondos ÀpolÀsÀval, de ugyanakkor ruhak¢nt valÂ vÀltogatÀsÀval, mÀs szÂval ruhatÀrrÀ
valÂ lefokozÀsÀval vonta k¢ts¢gbe. A nagymama babos kendûje alÂl kivicsorÁt a posztmodern farkas, nyelvbûl ¢s irodalombÂl ki¡tk´zik az ÀltalÀnos relativitÀs.
A hiÀny, a nagy koreszm¢¢, mely ´sszefoghatnÀ az ereszt¢keket. Nincs otthon a
macska (talÀn ma mÀr nem is j´n haza, talÀn mÀr soha nem is fog hazaj´nni, talÀn
nincs is macska), ¢ljen a pluralizmus!, cincognak a versek. Ez eddig rendben is van, k´ltûnk is kora levegûj¢t szÁvja be; mi mÀst fÃjhatna ki, mint amit magÀba szÁvott? Hanem
az¢rt, amikor n¢hÀny hÂnapja v¢gre m¢giscsak belefogtam az ¢vek Âta jÂ okkal halogatott munkÀba, ´sszegyüjt´tt versfordÁtÀsaim irdatlan anyagÀnak rendez¢s¢be, leesett az Àllam.
A H ATVAN °V ALATT A F¹LD K¹RºL szerkezete mind szembe´tlûbben k´vette A K¹LT°SZET HATALMç-¢t, mely t¢nyt k´z´lve nyilvÀnvalÂ k¢ptelens¢get ÀllÁtunk. A fordÁtÀsok z´me tÁz-hÃsz vagy m¢g t´bb ¢vvel korÀbban k¢sz¡lt, mint a gyüjtem¢ny verseinek
legalÀbb a k¢tharmada; hogy k´vethetn¢ a korÀbbi mü a k¢sûbbi mintÀjÀt? Hacsak...
Hacsak a minta nem ¢n magam voltam mindk¢t esetben. °nem megsokszorozÀsÀval
reagÀlva a fordÁtÀsipar tÃlontÃl bûs¢ges kÁnÀlatÀra ¢ppÃgy, mint a vilÀgban zajlÂ informÀciÂrobbanÀsra; arra, mondjuk ä egy p¢lda a lehets¢ges milliÂ k´z¡l ä, hogy Bach
¢s az Aerosmith l¢zerlemezre v¢ve nemcsak szomsz¢djai egymÀsnak a lemezboltok
polcain, de valamik¢pp, legalÀbbis a mindennapok gyakorlatÀban, abban, ahogy hasznÀljuk ûket, àkortÀrsakÊ is. 1977-ben befejezett ´n¢letrajzi essz¢mben, AZ çDçZ SZEMTANö-ban m¢g k´ltûi integritÀsom bizonyÁt¢kak¢nt emlÁtem, hogy k´ltûi ¢s müfordÁtÂi
¢rdeklûd¢sem nem f´lt¢tlen¡l ¢s nem mindig fedte egymÀst. Ez igaznak tetszhetett
akkor, f¢lÃton jÀrva, k´zelrûl lÀtva m¢g a pÀlyakezd¢s ¢veit is. Ma mÀr, tÀvolabbrÂl ¢s
talÀn az akkorinÀl tÀrgyilagosabban n¢zve magamat s magamban k´ltû ¢s fordÁtÂ alak¢s ruhacser¢it, Ãgy gondolom, hogy l¢lek ¢s mesterember mindig is egy volt bennem,
mert egy volt az, ami ¢ltette ûket, a r´geszme, hogy minden halÀl tel¢bûl fel¡ti fej¢t a
teremtû sokf¢les¢g.
Az elmondottakbÂl szigorÃ logika szerint k´vetkezik gyüjtem¢nyem szerkezete. A
klasszikus elrendez¢s: k¡l´n a kisebb, lÁrai müvek, s k¡l´n a terjedelmesebbek, az epika. Ezt az akad¢mikussÀ lett hagyomÀnyt t´ri meg SzabÂ Lûrinc, amikor a versek m¢lyebb ´sszef¡gg¢seire valÂ hivatkozÀssal egy sok szempontbÂl ä hogy mÀst ne mondjak, a k´nyv hasznÀlhatÂsÀga ¢s anyagÀnak Àttekinthetûs¢ge szempontjÀbÂl is ä k¢r-
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d¢ses mÂdon, valÂsÀggal egy maga alkotta, ´nt´rv¢nyü, impresszionista festm¢nyk¢nt
ä B ENYOMçSAIM A VILçGK¹LT°SZETRýL ä tÀrja el¢nk szÀzadunk egyik leghatalmasabb
müfordÁtÂi ¢letmüv¢t, percnyi k¢ts¢get sem hagyva afelûl, hogy a vilÀgirodalom, ez a
k¢nyes dÀma, leginkÀbb az¢rt l¢tezik, hogy û, Don Lorenzo, Leporello Ãj gazdÀja,
miÂta a Kûvend¢g elvitte a r¢git, az ÀgyÀba csÀbÁthassa, a magÀ¢vÀ tehesse, f´lfalhassa,
lefordÁthassa a vadÁtÂt, az ¢dest. Az ¹R¹K BARçTAINK -ban bÀtran lehet f´l¡l a gÀlya s
alul a vÁznek Àrja ä SzabÂ Lûrinc az Ãr. Hogy rendezûdhetne a fenti elvek akÀrmelyike
szerint egy olyan gyüjtem¢ny, melynek minden darabja azt hirdeti magÀrÂl, hogy û
csak egy ä a kÁnai k´ltûk modorÀban szÂlva ä a k´lt¢szet TÁzezer Lehetûs¢ge k´z¡l?
Ezt a tÁzezret itt ¢s most vegy¡k komolyan. Abbeli igyekezetemben, hogy szomjan
ne vesszem a sz´vegsivatagban, kapkodtam ¢n füh´z-fÀhoz, mindenhez, amiben az
ÃjdonsÀg ¢ltetû nedv¢t rem¢ltem talÀlni; a kincset ¢rû forrÀsvÁz, a remekmü, az elûttem jÀrÂ nemzed¢kek nagy csÀbÁtÂja, noha gy´ny´rüs¢gesen jÂÁzü volt, de csak egy
kulacsnyi ä ahhoz, hogy a sivatagon kereszt¡lvergûdjem vele, egymagÀban kev¢s. A
fordÁtÂ¡zem ek´zben ä minûs¢gi munkÀjÀrÂl ismert beszÀllÁtÂjÀt ä bûs¢gesen ellÀtott
megrendel¢ssel; egy rabszolgÀt a sz´k¢s meg-megÃjulÂ rem¢ny¢vel, a kaland ¢s a szabadsÀg illÃziÂjÀval. °n pedig ¢bren Àlmodtam, ¢s Àlmomban kalandoztam, mint hÁrhedt elûdeim, a k´nnyü fegyverzetü, gyorsan mozgÂ, lÂhÀtrÂl nyilazÂ, de minden Ãtjukba ker¡lû apÀtsÀgot egy banki k´nyvvizsgÀlÂ ¢s egy k´lt´ztetû vÀllalat egy¡ttes alapossÀgÀval kirÀmolÂ (tehÀt mÀr akkor is EurÂpÀba tartÂ) hajdani magyarok, hogy aztÀn udvarhÀzamba t¢rve f´l¢bredjek, ¢s sz´rnyü ´sszevisszasÀgban hajigÀljam egymÀs
hegyibe a rablott holmit, eposzt´red¢kre szatÁrÀt, tetej¡kbe meg gyÀszÂdÀkat ¢s szerelmi el¢giÀkat, valamint egy¢b bazÀrÀrut. Ha csak gondoltam is arra, hogy nekem itt
valamikor majd takarÁtanom kell, kivert a hideg verÁt¢k. F´l´slegesen, mint utÂbb kitünt. A nagy rendrakÀskor ugyanis az anyag szinte sajÀt maga rakta rendbe magÀt.
Legûszint¢bb meglepet¢semre arra kellett rÀd´bbennem, hogy ¢n, mik´zben tudtommal nem tettem mÀst, csak kitartÂan kortyolgattam a mindig Ãj ¢s Ãj zamatÃ ¢rdekess¢get, szabÀlyszerüen v¢gigfordÁtottam ä majdhogynem ¢vrûl ¢vre haladva az Âkori
g´r´g´ktûl napjainkig ä jÂ k¢tezer ¢v vilÀgk´lt¢szet¢t. F¢lÀlomban, mondhatnÀm, v¢letlen¡l. MÀr ahogy ez t´rt¢nik, amikor a minûs¢g csap Àt minûs¢gbe. °n csak nem
akartam elz¡lleni, csak ¢letben akartam maradni, de Ãgy lÀtszik, annyira, hogy ettûl
transzba esve ¢ltem Àt, most lÀttam, semmi k¢ts¢g, egy vilÀg k´r¡li verses idûutazÀst.
A szoros idûrenden kÁv¡l minden mÀs rendez¢si elv, korok, ¢gtÀjak, nyelvek, orszÀgok vagy a sz´vegek müfaja, netÀn terjedelme szerint, gyüjtem¢nyem l¢nyeg¢tûl
lett volna idegen; az idûrendi beosztÀs k¢ts¢gtelen tehert¢tele, hogy benne szesz¢lyesen vÀltja egymÀst a n¢gy- ¢s az ezersoros vers, a dal meg a drÀmai k´ltem¢ny, m¢gis
rem¢nykedem, hogy az eleinte fej¢t kapkodÂ olvasÂ figyelm¢t mindinkÀbb a l¢nyeg
k´ti le, a halmozÂdÂ r¢szletekbûl f´lderengû eg¢sz, anyag ¢s k´lt¢szet elemi titka,
mintha nem hatvan nap vagy hatvan ¢v alatt kellene k´rbeutaznunk a F´ldet, de hatvan ¢leten Àt keringhetn¢nk szem¢lyi müholdunkban (Personal Satellite) az ¢gen, a
csillagok k´zt, a VilÀgk´lt¢szet k´r¡l.
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William Blake

çBEL SZELLEME
KinyilatkoztatÀs, melyet Jahve tett William Blake elûtt
OrbÀn OttÂ fordÁtÀsa

Lord Byronhoz a vadonban:
Lord Byronhoz a vadonban:Ill¢s, mi dolgod itt?
K¢telkedhet-e k´ltû Jahve jelen¢s¢ben? A term¢szetnek
Nincs k´rvonala, a k¢pzeletnek van. Nincs dallama,
a k¢pzeletnek van. Nincs benne term¢szetf´l´tti. PorladÂ.
A k¢pzelet az ´r´kk¢valÂsÀg.
SzÁn: sziklÀs vid¢k. °va Àjultan hever çbel tetem¢re borulva. A holttest
egy nyitott sÁr k´zel¢ben fekszik, çdÀm e m´g´tt t¢rdel. Jahve mindannyiuk
f´l¢ magasodva Àll a hÀtt¢rben
JAHVE
çDçM
JAHVE
çDçM

çdÀm!
çdÀm!Nem akarlak t´bb¢ hallani, F´ld´ntÃli Hang!
Ez a halÀl?
Ez a halÀl?çdÀm!
Ez a halÀl?çdÀm!HiÀba szÂlÁtasz, nem akarlak hallani
T´bb¢! Ennyit ¢rt az ig¢reted, hogy a Nû Magzata
Sz¢tzÃzandja a KÁgyÂ fej¢t? Ez volna itt a KÁgyÂ? ñ jaj!
ñ °va, h¢tszer ÀjultÀl el a halott f´l´tt! ñ jaj!
°va f´l¢led

°VA
JAHVE

Ez volna Jahve ig¢rete? ñ minden csak hiÀbavalÂ
KÀprÀzat: e l¢t, a halÀl s maga Jahve is!
KÀprÀzat: e l¢t, a halÀl s maga Jahve is!Nû, emeld f´l a tekinteted!
Egy hang k´zeledik

HANG

ñ F´ld, ne fogadd be v¢remet, ne fogadd be v¢remet!
Bel¢p çbel szelleme

°VA
çBEL

Te nem az igazi çbel vagy, KÀprÀzÂ LÀtomÀs!
Az ElohÁmok k´zt Emberi çldozat, vel¡k egy¡tt vÀndorolok;
HÀzuk vagyok, a Levegû Hercege, utunk CsÃcsra ¢s M¢lybe visz.
HiÀbavalÂ a te frigyed, Jahve. °n a V¢r VÀdlÂja,
A BosszÃ Lelke vagyok. F´ld, ne fogadd be v¢remet!
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JAHV E
çBEL
JAHV E
çDçM

°VA

çDçM

Mif¢le bosszÃt k´vetelsz?
Mif¢le bosszÃt k´vetelsz?Szemet szem¢rt! Fogat fog¢rt!
Ki KÀin v¢r¢t veszi, Â çbel, meghal az maga is
S ki l¢gyen az? çdÀm, te? Vagy °va? Ti megteszitek?
Ez csak a mindent teremtû k¢pzelet C¢ltalan KÀprÀzata!
Menj¡nk, °va, ne higgy¡nk e C¢ltalan KÀprÀzat csalÀrd szÂzatÀnak!
çbel halott, ¢s KÀin ´lte meg ût. Mi is keserü halÀlt
Halunk. °s akkor mi lesz? Miv¢ lesz¡nk? Mint szeg¢ny çbel, egy gondolattÀ?
Vagy azzÀ, amiv¢ ez a tetem? Hogy nevezzelek, Isteni Forma, Irgalom Atyja.
Kinek lÀtomÀsa lelkemhez k´zelÁt? °va, lÀtod te is?
TisztÀn lÀtom szellemem szem¢vel. LÀtom, hogy çbel ¢l,
Igaz, sebzetten, akÀrcsak mi; de Jahve lÀtja ût
°lve, nem halva. Nem volna-e m¢gis jobb hinn¡nk e lÀtomÀst
Teljes szÁv¡nkbûl ¢s erûnkbûl, bÀr lelk¡nk lehullt ¢s elveszett?
°va, igazat szÂlsz, vess¡k magunkat t¢rdre, a lÀba el¢!
Let¢rdelnek

çBEL

JAHV E
çBEL

Ezek az ¹r´kl¢t çldozatai, Â Jahve, egy Porba SÃjtott
L¢lek ¢s egy Megt´rt SzÁv? Nem tudok megbocsÀtani, a VÀdlÂ
SzÁvembe l¢pve sajÀt hÀzÀba l¢pett; gyül´l´m sÀtraidat!
ögy t´rt¢nt, ahogy mondtad, vÀgyam KÀinhoz vezet.
ý uralkodik rajtam, ¢s V¢rgûzbe burkolt szellemem
BosszÃ¢rt kiÀlt: V¢rt V¢r¢rt! çldozatot çldozat¢rt!
LÀsd, ¢n egy bÀrÀnyt adtam neked, hogy Àldozd f´l azt
A v¢tkes helyett, mÀsk¢nt nem ¢lhetne se l¢lek, se test!
Porba verve is kiÀltok: Â F´ld, ne fogadd be v¢remet
çbel eltünik a sÁrban. A sÁrg´d´rbûl a SÀtÀn emelkedik ki
ragyogÂ pikkelyekkel fedve, koronÀsan, kez¢ben lÀndzsÀval

SçTçN

JAHV E

Nem kecske- ¢s bikav¢r kell nekem, emberi v¢rt akarok,
S nem engesztel¢st, Â Jahve! EmberÀldozaton ¢lnek az
ElohÁmok. °n vagyok az ember igazi ura, te magad is csak emberi vagy,
Jahve; a druida szikla ¢s a t´lgyfa mellett, fagy´ngy
S csipkebokor k´zel¢ben emberv¢rrel ¢p¡l KÀin vÀrosa,
Nem kecske meg bika v¢r¢vel: Te magad Àldozod nekem
Istened a KÀlvÀriÀn!
Istened a KÀlvÀriÀn!Azt akarom (Mennyd´rg¢s), magad menj az ´r´k
HalÀlba, mÁg a SÀtÀn magamagÀt legyûzve a SÀtÀnt letaszÁtja a
Feneketlen M¢lybe, hol ´r´kk´n-´r´kk¢ nû a gy´trelem!
K´rben az angyalok kara l¢p be ¢nekelve
A pogÀny ElohÁmok a v¢rbosszÃra tettek esk¡t, akkor Te l¢pt¢l
Elûre, Jahve ElohÁm, az esk¡ s´t¢ts¢g¢nek legk´zep¢n,
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A BünbocsÀnat Frigy¢be ´lt´zve, Â HalÀl! ñ szent ez a
Testv¢ris¢g! Az ElohÁmok lÀttÀk esk¡j¡ket, ¹r´k Tüz
Lett belûle, ¢s fennen lobogott, ¢s ekkor az irgalom
TrÂnja f´l´tt sz¢trobbantak, s mindegyik¡ket a sajÀt hely¢re
Sz´gezte f´l az ¢g boltozatÀn a B¢ke, a Testv¢ris¢g ¢s a Szeretet.
F¡gg´ny

HatÀr Gyûzû

A CSODA ESZK¹ZE
a bestiÀlis gyilkos elûvette vadÀllatias kegyetlens¢gü k¢s¢t, ¢s a rettentû gyilokkal a
kÀmzsÀja alatt, melyet hol szorongatott, a sz¢kesegyhÀz fûkapuzatÀhoz settenkedett
a sz¢kesegyhÀz a gÂtikus ¢pÁtkez¢s legszebb p¢ldÀja volt ä de m¢g az idûben is in
situ: amikor mÀsf¢le ¢pÁtkez¢srûl legfajtalanabb Àlmaikban sem Àlmodtak az ¢p¡letÀlmodÂk; a gyilkos a legkÀmzsÀsabb domonkos rendi bestiÀlis gyilkos volt, amilyen vadÀllatias kegyetlens¢gü, legdominikÀnusabb szerzetes barÀtot legjÀmborabb Àlmaikban
a jÀmborok csak Àlmodhatnak
a barÀt belopakodott a fûhajÂba. Azon v¢gig ä majd a kereszthajÂbÂl oldalvÀst a
sekresty¢be vette ÃtjÀt, mely kongÂ homÀlyt´meg¢vel a lÀngok imbolygÂ f¢ny¢n¢l kisebbfajta mÀsik templomnak is beillett volna. Ott, a Thesaurium kegyes faragÀsÃ bejÀrata elûtt mÀr vÀrt rÀ a szent p¡sp´k, ki t´rt¢netesen ¢pp nyÀjas igehirdetû- ¢s tanÁtÂkedv¢ben volt. LÀtva az atya ÀbrÀzatÀn a sz¢pen jÀtszadozÂ mosolyt, a bestiÀlis gyilkos hÀtravetette kÀpÀjÀt, ¢s maga is olyan k¢pet vÀgott
a Nagy Hamis! A tanul¢konysÀg ¢s az angyalos docilitÀs volt maga ä ¢s ki¡lt arcÀra
az Ige befogadÀsÀnak Àj¢tatossÀga
Àm alig kezdett bele a szent p¡sp´k a maga mondÂkÀjÀba, gyilkosa ¢p¡l¢s¢re, el¢mutogatva a szebbn¢l szebb karingeket-pluviÀl¢kat s mindûj¡kh´z, magyarÀzatul hozzÀt¢ve, ezt a kÀrbunkulus hÂstia kelyhet maga a szenthÀromsÀg egy isten munkÀlta ki
´tv´smesterkedv¢ben, ¢s adotta volt a hÁvek sereginek, hogy abban tartsÀtok az û szent
test¢t ¢s v¢r¢t, çtvÀltozÀsra, ezt a skÂfiummal varrott lila stÂlÀt maga a mindenhatÂ
hÁmezte hÁmes kedv¢ben, ¢s adotta volt a hÁvek sereginek az isteni szeretet zÀlogÀul,
melyben bele´leltetv¢n Àltala, benne ugyan mi bajunk lehet; alig bontogatta elû az
isten mÁelte misekendûk ¢s ruhÀk asztali rakaszÀt, s alig hozta volna elû az isten remekelte szents¢ghÀzak-tabernÀkulumok, relikviÀriumok ¢s klenÂdiumtartÂk sorra villanÂ csudÀit a fÀklyavilÀgnÀl, mikoron a bestiÀlis barÀt gyilkos k¢pe elsÀtÀnosod¢k, ¢s
elszÀntsÀgÀt k¢t marokra fogva, kÀmzsÀjÀbÂl, hol melyet eg¢sz idû alatt szorongatva
tartogatott, elûkapta vasÀt, ¢s a gyilok peng¢j¢t markolatig d´fte ä jugulÀrisan, de
m¢gis nyak alatt ä a szent p¡sp´k test¢be, majd mell¢ben k¢t borda k´zt ¢sde szegycsontjÀhoz is k´zel, hol ´rd´g´s szerencs¢j¢re ÀtaljÀrta, teljesen megmerÁtve azt
s akkoron m¢g csak ¢lvezve, hogy elk´vette tett¢t, s tÀn inkÀbb csodÀlkozva, mint
gy´ny´rk´dve v¢r¢nek egyenletes megfolyÀsÀban, mert elborzadÀsa k¢sûbb k´vetke-
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zett ä hÀtral¢pett, s a leroskadÂbÂl k´nnyüszerrel kirÀnthatta volna, amint hogy ´szt´n´s mozdulattal akarta is; Àm ehelyett a papifejedelem magÀval rÀntotta, s ahova
teste tuskÂja esett, a bestiÀlis gyilkos is ´nk¢ntelen¡l mell¢je roskadott
a dominikÀnus, nem, mintha akÀr annak elûtte avagy annak utÀna szÀmot adott
volna magÀnak felbûsz¡l¢se okÀrÂl, hogy mi fertelmetes harag avagy fogadalmas boszszÃ ragadhatta tett¢nek elk´vet¢s¢re, zavarodottan felt¢rdelt, ¢s nagyot rÀntott k¢s¢n.
RÀngott, de nem mozdult. MegprÂbÀlkozott azzal, hogy elforgassa, oldalt pofozza
avagy hogy hasÁtÂ mozdulattal, hentes mÂdra, egyetlen rÀntÀssal szabaddÀ tegye
a bestiÀlis gyilkos ÀbrÀzata hamusz¡rk¢re vÀltozott; fej¢re rÀntotta kÀpÀjÀt, de vadÀllatias kegyetlens¢ge semmiv¢ vÀlt az ör csudat¢kony erûhatalma elûtt. Eleint¢n ridegen, szÀmÁtÂlag m¢rlegelte, mi ´rd´g ¡thetett a d´fûbe, hogy nem j´vel ki a testbûl
¢s elakadott ä mert ´rd´g´s az ily gondolat: tÀn peng¢je felhasadvÀn, k¢tfele g´rb¡lt,
¢s dupla kampÂjÀval a testben sz¢tterpedett? Avagy ´les keresztpÀntot vetett rÀ a csuda
int¢zûs¢ge a mennyekben? visszacsÀmpÀlt, szakÀllascsÀklya-formÀn? m¢nkü nagy
gombos akad¢ka tÀmadt?
ekkor k´rny¢kezte meg elûsz´r ama f¢lelem, mely a csudÀk ¢s t¢tem¢nyek tanÃjÀt
elfogja, bün´snek Át¢ltetv¢n, s lÀtva, hogy û maga a csuda eszk´z¢¡l kiszemeltetett
Áme, ily f¢nyess¢ges-alattomban szemelte ki ût az ¢g a csuda eszk´z¢¡l, hogy elkÀrhozÀsa ÀrÀn a szent p¡sp´k mÀrtÁriomÀnak mÁvelûje legyen! ögy-Ãgy: JÃdÀs a megvÀltÀsnak mik¢nt!... Minek gondolatÀra s ¡dv´ss¢g¢bûl oly igen kicseppenve, fennen keser¡lte semmibe v¢tet¢s¢t. MÀr a dicsû¡ltekre nem gondolt mÀsk¢nt, hanem ha v¢rig
irigyelve szerencs¢j¡ket s igen gonoszul. BestialitÀsÀban mind csak azon iparkodott,
hogy k¢s¢t visszaszerezze s kirÀntsa; Àm akÀrhogy mozgatta, nekiserkesztve lÀbÀt a
v¢rtanÃ tetem¢nek ä kibûl hogy mÀris ¢dess¢ges illatok Àradtanak, isten az atyÀm! ä
akÀrhogy p¡f´lte-rugdosta-verte, hogy disznÂ´lû b´ll¢rk¢s¢t a hullÀbÂl, melyre rÀhÀgott, elûrÀntsa: mindhiÀba. A fene b´kû megmakacsolta magÀt, ¢s û, a vadÀllatias kegyetlens¢gü gyilkosok e legdominikÀnusabbika, ki bestialitÀsÀval semmire se ment, az
isteni kegyelem irÀnti v¢gsû k¢ts¢gbees¢s¢ben alÀsuvadva a bünben ¢s elrugaszkodva
isten¢be vetett hit¢tûl ä kinek szeretet¢rûl pedig annyi istenk¢z mÁvelte zÀloga volt ä
a Thesaurium kapujÀnak l¢pcsej¢n leroskadva, ÀlmodÂjÀhoz fordult:
ä te, aki ÀlmoddÀ tett¢l engem, s magad is bün´s, t¢tetted, ha mit tettem: hÀt nincs
kiÃt ebbûl a kÀrhozatbÂl? S ha mÀr nincs, utoljÀra nincs rÀ fort¢lyod, hogy ezt az ¢n
legkedvesebb kisk¢semet amaz istenverte d´gbûl kirÀnthassam, annak Àltala megsz¢gyenÁtve a csudÀt, melynek ¢n, mindk´z´ns¢ges gyilkos, mÁvelûje lenni dehogyis akartam...?!
ä de van ä vÀlaszoltam ä a visszaÀlmodÀs az ÀlombÂl. Majd visszaÀlmodlak ä
ä visszaÀlmodnÀl?
ä vissza ¢n, h¢kÀs, egyet se f¢lj, vissza hÀt: holnap. Addig ismerkedj a pokol tornÀcÀval, hol is a hozzÀd hasonlÂ bestiÀlis gyilkosok ¢s mÀs, kÀmzsÀs-skapulÀr¢s elûkelûs¢gek mÂrÀlnak, maguk is valamely mentûl dics¢retesb csudÀnak-mÀrtÁriomnak vÀlasztott eszk´zei (mert mivel, jÂl tudod, minden csudÀnak mÁvelûje kell hogy legyen,
ki eleve eljÀtssza lelke ¡dv´ss¢g¢t!) oszt' jÂ pokolra szÀnkÀzÀsotokra is k¢sz¡ljetek fel,
hogy udvarlÀsÀra jÀrulandÂ, tisztelkedjetek sÀtÀn uratoknÀl. MeghÀnyjuk-vetj¡k sorsodat szerÀfi-kerubi cimborÀimmal, hogy uram bocsÀ' ä fordÁthatunk-e egy cseppet
te Àgostoni, szent Eleve-Elrendeltet¢seden, s akad-e jÂl kimÂdolt, arra valÂ cseles-vesztegetû Àlmunk a holnapra rendelt ÀlomtornÀn
(Àlom: 1983. januÀr 21.)
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A lÀny leszÂlÁtott. Esernyûm alÀ kÁvÀnkozik: megÀzn¢k mÀsk¡l´nben. Angyalos arca,
angyali idomai. Nem tudok ellenÀllni idomainak.
ä Hova...?!
ä SzobÀra.
TabÀni Pomp¢i, Âbudai Herculaneum. F´ldszintes hÀzba vezet. Liftbe szÀllunk.
ä Mi¢rt a lift ¢s hovÀ...?!
ä Csak a magasf´ldszintre.
ä Csak...?!
ä Magasf´ldszintje vÀlogatja. Minden F´ldnek mÀs a szintje.
így mondja, ¢s tÀrgyilagosan kacsint. (A ridegbarom nem ¢rdekli, a àfuvarÊ, aki
vagyok. ýt csak a lÂv¢. TarkÂtÀjt, hÀtsÂ gondolataimban leb¡d´skurvÀzom.)
Nagyot n¢ztem. Pneumatikus bÀrsonysimasÀggal indult. A sorra felgyulladÂ f¢nytÀblÀt szÀmlÀltam. Egy. Kettû. MÀr a tizedik. Az ´tvenedik. SzÀzadik.
ä ...?!
ä Nem vagyok Ãjkapu. Doktor Ãr! Mit bÀmul rÀm, azzal a bornyÃk¢p¢vel?!
ä Mi ez? FelhûkarcolÂ?
ä CsacsiszamÀr. A lift nem megy sehova. SzimulÀtor.
így mondta a szimulÀtort: csacsiszamÀr. °s amellyel az esernyût fogtam, a kezemre
tette zergebûr kesztyüs kez¢t. (Ahogy a ringyuska cirÂgat.)
A k¢tszÀzadik emeletn¢l kezdtem aggÂdni, de let´r¡ltem hideg homlokverejt¢kemet.
ä Ne cirÂgasson!
Az ´tszÀzadiknÀl t¡zet fogott a k¢pzeletvilÀgom. A k¢pzeletvilÀg-¢g¢sben lifteket lÀttam szÀguldozni a csillagvilÀgtalan ürben.
ä Nagyon k¢rem, ne cirÂgasson!
Elvontam a kezemet. A roskadÀsig ´sszerezzentem.
ä Ki maga?! Mit akar velem?!
Elûbontotta szÀrnyait (a sarkÀn is voltak neki, aprÂdi, aprÂdad saruszÀrnyai, ¢s a
farizomzatbÂl is, pÀrjÀval kinûve, kettû. Kettûs szÀrnyÃ asszonysz´rnyeteg; ha sz¢tterjegetn¢, alig f¢rne a liftben. Feje asszonygorilla nagysÀgÃ eleven mÀrvÀny, feje bÃbja
[mellyel gondolataimat olvassa] a mennyezetet veri).
ä KicsodÀk maguk, hovÀ visznek?!
(Jelezni akarvÀn, hogy ez nem volt az alkuban.)
ä Mindenkit a maga poklÀra. Oda, ahova ¢rdemli.
ä °s az eny¢m...?!
ä Nincs kiv¢tel. Senki el nem t¢vesztheti ÀlmÀt. Kinek-kinek a maga k¢pzeletvilÀg¢g¢s¢ben megrekednie; szÂria-mÂria fantazmagÂria: abban, amelyben megreked¢s¢t
tetten ¢rj¡k. így rendeltetett ä ä ä
ä P¢ldÀul ebben a liftes r¢ml¢sben?
ä P¢ldÀul.
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ä Mi a b¡ntet¢sem ¢s mi¢rt?!
ä Az elcsÀbulÀs r¢mdrÀmÀja. Hogy lotyÂnak n¢zte ûrangyalÀt.
ä Esk¡sz´m...!
ä Mire? Maradt valamije is, amire esk¡d´zhetne?
ä °s ez az eny¢m, ez a r¢mdrÀma... Meddig tart?
ä Ezer felvonÀs, de egy felvonÂ. Abban. Az idûtlens¢g teljess¢g¢ben az idûk v¢gezet¢ig. °tlen-szomjÃ-elevenen: ez.
ä Ez a v¢g¢remehetetlen f´lfele zuhantatÀs...?!
ä Ez.
ä °n?! Soha! °n ezt nem csinÀltam!
ä CsinÀlta, nem csinÀlta... De ne ilyen torkaszakadtÀbÂl ä
ä Mi volt a bün´m! Angyal!
ä Csitt. Viselkedj¢k bün¢hez m¢ltÂan ä
ä A bün´met mondja!
ä Aki a bord¢lyban keresi az ¡dv´ss¢get, az az ¡dv´ss¢get a bord¢lyban leli. ögy
kell neki! Akarja, nem akarja ä
ä Nem akarom!
ä A botorsÀg Àteredû bün¢ben aki megÀtalkodik. °s benne marad.
ä Nem maradok!
ä Lakolni ezt a jÂszÀg-megvÀlthatatlansÀgot. Az Àteredû bünt: hogy akinek ekkora
botorsÀg egyÀltalÀn esz¢be jut.
ä Mif¢le botorsÀg, mif¢le egyÀltalÀn...?!
ä A vÀltsÀg, bün´d¢rt. A megvÀltatÀs jÂszÀgÀlmai, te megvÀlthatatlan te, aki vagy.
°gen-f´ld´n hogy majd kiv¢teleznek, ¢s ¢ppen veled.
ä Zuhanni akarok! Zuhanni, vissza!
ä Hogyisne! Zuhanhatsz, de csak felfel¢: tennen mennyedre szÀllnod.
ä Megnyomtam a piros gombot. Nyomogatom a v¢szcsengût, ¢s v¢ged: kiszÀllsz az
ÀlmombÂl ä
ä Haha! Azt ugyan nyomogathatod, babÀm: a gomb is szimulÀtor. Fel az ¡dv´ss¢gre
veled, zuhansz tovÀbb ä ä ä
(Àlom: 1993. januÀr 4.)
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HöRTALAN K¹LTý
PÂtlÀs Theophrasztosz KARAKTER-eihez

àPatriotism is the last refuge of a scoundrel.Ê
(Dr. Johnson)

sima modorÃ mozdulatg´mb´lygetû; k´ny´ke-behÃzÂ, tÃlontÃl szolgÀlatk¢sz
elûz¢keny kacajjal a csattanÂnak el¢be menû
ÀhÁtattal gazsulÀlÂ, ´nfeledt hunyÀszkodÂ. V¢rfagyasztÂ tervszerüs¢ggel ä vakondokfurakodÀssal maga-elûrefurdancsolÂ, elt´k¢lt v¢gzet¢nek f´ldalagÃtjÀn
irodalmÀrnak/b´lcsnek/gurunak; levitÀlÂ szentnek/k´ltûnek/hazafinak ä akÀrminek, csak nagyon nagynak
nagyon nagynak ¢s rendkÁv¡lien; ¢s mindenk¢ppenis¢ges mindenÀronsÀggal, csak
legyen
ä ä ä de f¢lmüvelts¢g¢hez f¢ltehets¢g, ¢s a tehets¢g hiÀnyzÂ fel¢hez munkaneuraszt¢nia pÀrosul. Mit¢vû legyen?!
halÀlra vÀltan felr¢m¡l: itt jÀr àaz ember¢let ÃtjÀnak fel¢nÊ, ¢s sehol semmi. Hamar!
A k´tet! A k´tet! LegalÀbb egy legyen ä a sovÀnyka, jelentkezû k´tet! A k´tet, leadni
n¢vjegy¢t!...
àelsû k´tetes k´ltûnek ä ¢n, holott szÀzk´tetes °letmüvel voln¢k, amilyen adÂs,
olyan viselûs!Ê
felhÀborÁtÂnak talÀlja az UtÂkor k´z´ny¢t Nem L¢tezû °letmüve irÀnt, ugyanakkor
hangosan felsÁr, ha a rÀm¢rt m¢ltÀnytalansÀgra gondol: a G¢niusznak hogy Ágy kell
elsenyvednie...!
m¢g vastagabban hunyÀszkodik, megkettûzi gazsulÀlÀsait, ¢s azzal fûzi le vet¢lytÀrsait a tÃlnyalÀs normÀjÀban, hogy m¢g Ázl¢sesen csinÀlja is, mivel a fort¢lyos felkapaszkodÀs ilyen istenÀldotta müv¢sze ä ä ä
v¢gezetre siker¡l °letterv¢nek egyik (a kisebbik) fele. Megkoplalta; de amire oly
sokÀig ÀcsingÂzott, most bele¡lhet a Fû Aparatcsik sz¢k¢be; s azontÃl mÀr nem û a
k´z-slapaj: û a Fû Aparatcsik
azonnal, de valami-nagyon-azonnal, hogy jobban ¡st´ll¢st mÀr nem is lehetne:
v¢ln¢d ä kicser¢lt¢k
megvÀltozik
a finomkodÀsbÂl goromba pokrÂc, az imÀra ÀllÂ Àjtat-szÀjbÂl trÀgÀr ´klend¢k ki´mlûnyÁlÀsa lesz. A beosztottjaival àjÂl bÀnikÊ: akÀr a kapcÀjÀval. Atyailag rÃg bel¢j¡k,
¢s akit ¢szrevesz azzal, hogy tunikÀn billentette ä annak az kit¡ntet¢sszÀmba megy
azontÃl beletemetkezik az aktat´megbe, hogy ki se lÀtssz¢k belûle. LÀtÀstÂl vakulÀsig, a belezsibbadÀsig robotol, ¢s azt jÀtssza a vilÀg elûtt, hogy
ä hogy ne is mondjam:
ä tem¢rdek a dolga/ki se lÀtszik a munkÀbÂl/meghalni sincs ideje: hÀt m¢g halhatatlan müveinek megÁrÀsÀra
ä mit? m¢g hogy àidût szakÁtaniÊ?! HÀt lehet odÀig alÀzni a Halhatatlan °letmüvet,
hogy hivatali idûbûl àszakÁtottÊ mell¢kidûben, k¢t hugyozÀs k´z´tt: holmi pÂtidûben
prÂbÀlkozz¢k a titÀni lÀngzseni a MÃzsa megid¢z¢s¢vel...?!
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így, hogy e magÀnfelhÀborodÀssal siker¡lt eltorlaszolnia maga elûl Roppant Irodalmi °letterv¢t, csak felmorzsolÂdni tud, ¢s mÀr munkaneuraszt¢niÀja sem a r¢gi.
Az egyik ilyen morzsal¢k-f¢lÂrÀban mi ´tlik esz¢be, mi nem (az, ami ilyenkor minden
f¢ltehets¢gnek esz¢be jut:) hogy a k´ltûnek, ha Hazafias, sok mindent megbocsÀtanak;
sût fogyat¢kossÀgait szÀmba se v¢ve, m¢g magasztaljÀk is. KiszÁnezik sorsÀnak àhÀnyatottsÀgÀtÊ, v¢gzete àmostohasÀgÀtÊ ¢s a bab¢rkoszorÃ m¢rt¢kv¢tel¢n¢l duplÀn szÀmÁtjÀk a àBujdosÀs °veitÊ
ä ä ä azontÃl Árt
Árt-ÁrdogÀlt azokban a morzsal¢k-idûkben k¢t hugyozÀs k´z´tt, a kihÃzott hivatali
fiÂknak, amelybe uzsonnadoboza mell¢ rejtette: n¢hÀny amolyan AprÂbb Egyebecsk¢t, jobbÀra DibdÀbsÀgokat, r¢szben az Elsiratott HazÀrÂl, r¢szben a HonfibÃrÂl, r¢szben a Hüs¢gben Megedzett Lelki NagysÀgrÂl, mely hogy az ´v¢, hozzÀ nem f¢r k¢ts¢g... Mi sajna, hogy f¡lhasgatÂan cs¡r¡szk´lnek-csikorognak eme CsinÀlmÀnyos
Zengzetek ¢s Magasztos MÀsodlagossÀgok: àami benn¡k jÂ, az nem eredeti, ami benn¡k eredeti, az nem jÂÊ ä s Ágy aztÀn az eg¢sz sovÀnyka °letmü-Paksam¢ta, akÀrhovÀ
rejtette a szigetorszÀgban, dr. Samuel Johnson szigorÃ tekintet¢vel talÀlkozott
hazamenekÁtette hÀt a Honba, amely sok mindent megbocsÀt, ¢s ¢rt¢kelni tudja a
kem¢nyvalutÀban ¢rkezû HonfibÃt (Ágy hÃzza cigÀny is: àAz igazi Haza-Nagyja / minden p¢nz¢t hazaadjaÊ...)
holtÀban szeretetlens¢g vette k´r¡l ¢s ezernyi jÂ barÀt kiÀltÂ hiÀnya. A hivatalos protokoll parentÀlta csak, elismerûleg, mint csalÀdapÀt, mint embert, mint vasÀrnapi
sporthorgÀszt, mint jeles k´ltût ¢s pÀratlan Hazaffyt ä ä ä
eml¢ke Àlmomban se j´jj´n elû

G´m´ri Gy´rgy

SZENTKUTHY-KIVONAT
minden merû kulissza¢pÁt¢s
csavart balusztrÀda meg esztrÀda
angyaltollak ¢s Psych¢-frizurÀk
az ûsterm¢szet borzalmainÀl
csak a szerepjÀtszÂ harlekin izgatÂbb
Paracelsus ûszirÂzsÀval tÀrsalog
mÁg a kapucinus zsÀzsa rikoltozik
a p¡sp´k megadÂn nyÃjtja falatjÀt
¢s Lukr¢cia csecsbimbÂit megÀldja
a vÀgyakozÀs tortÀs g´mb´lyüs¢g¢t
Ázlelgeti a haldoklÂ kirÀly
àa v¢ge mindig sz´k¢s vagy lemondÀsÊ
nem tocsogÀs felhev¡lt ´lekben

Bodor B¢la: Versek

minden a miliû hisz illÂ a gy´ny´r
s ´r´kk´n sz¢p a hibiszkusz-virÀg
...mind Ãjabb bojt dÁszÁti kardomat
mind Ãjabb Àlarc fedi el arcomat

Bodor B¢la

àA K¹Z°P MOZDULATLANSçGAÊ
CIKLUSBñL
A R°GI HçZAK
A R°GI HçZAKvÀltoznak ´r´kk¢.
Mozognak
Nincsenek ÀllandÂsult
¢leik
t´r¢sfel¡leteik
Hol itt
hol ott nû ki rajtuk valami
Mint keskeny r¢sen Àtt¡remkedû
amûba mely f¢lig m¢g odaÀt van
Ãgy nûnek valÂsÀgon kÁv¡l maradt
alapjaikbÂl a mi idûnk fel¢
A szÀnd¢k ¢s az akarat k´z´tti
h¢zagon kereszt¡l t´rekszenek
vilÀgunk sÀrga f¢nyei k´z¢
¢s ÀtszÁnezûdnek alkalomadtÀn
T´mbj¡k lÀtszÂlag mozdÁthatatlanul
t´lti ki a t¢r belÀthatÂ r¢sz¢t
m¢ly¡k azonban mindig tartogat egy
darab elfoglalhatÂ ¡ress¢get

ã
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àA NEVEK KIJAVíTçSAÊ
CIKLUSBñL
RçMOSOLYGUNK
RçMOSOLYGUNKa f¢nyk¢p¢szre
Nyirkos
markunk
mint ¢hes b¢ka
a nadrÀg
varrÀsÀt csipkedi
A f¢nyelnyelû
paravÀn r¢s¢n Àt kilÀtÀs nyÁlik
a f¢lk¢sz osztÀlytablÂkra
az egylet
kalligrafikus ¢kÁtm¢nyeire
az izzÂlÀmpÀk f´l´tt a gyür´tt
alumÁniumfÂlia-ernyûkre
¹r´kz´ldek k´z´tt a pÀzsitÀgyban
¢getett f´ldbûl formÀzott idomtalan figura dûl a f´ld fel¢
AnyagÀbÂl a f´ldre hullÂ aprÂ
kavicsok kis kupacokba gyülnek
A
repedezû far
morzsolÂdÂ mellek
a t´mzsi l¢ny a füre t¡kr´zûdve
sajÀt v´r´s porÀbÂl Ãjra¢p¡l
A müteremajtÂ kettûs tej¡veg
ablakszeme m´g´tt most Àtoson
egy alak
¢s mielûtt tovÀbbfutna
az ajtÂ m´g´tt meghÃzza magÀt
SÀrgÀsfeh¢r kis kontya megremeg
az indulattÂl
SÀpadtan botorkÀl
a t´bbszintes villa csigal¢pcsûin
f´l ¢s le
az ujjfoltos abroszokba
burkolt illetlens¢gek k´z´tt
mint egy
l¢gÀramlat
A portÂl csillogÂ
fedûruhÀt a kem¢ny kûdudÀkon
¢s elpirul ilyenkor
megsimÁtja
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Kocziszky °va

LAOKOñN. VITA AZ ANTIK MþV°SZETRýL
A XVIIIäXIX. SZçZAD FORDULñJçN
àEine Plastik ist eine Physiologie
der seligen Natur; eine k´rperliche
Psychologie des Paradieses.Ê
(Herder)

1. A megjelenÁtett mÁtosz k´zvetÁt¢se
Herder mottÂul vÀlasztott szavai mÀr ´nmagukban is indokoljÀk a XV III. szÀzad mÀsodik fel¢ben tetûzû szenved¢lyes ¢rdeklûd¢st a g´r´g, illetve a g´r´gnek v¢lt antik
plasztika irÀnt. Ha a szobrÀszat àa boldog term¢szet fiziolÂgiÀjaÊ, àa Paradicsom testi pszicholÂgiÀjaÊ, akkor a vele valÂ àk´zvetlenÊ, ¢rz¢ki viszony mintegy lÀthatÂvÀ ä sût, mint
Herder mondja, egyenesen tapinthatÂvÀ ä teszi azt a valÂsÀgot, amelyet befogadÂja korÀbban csak a vÀgyaiban, a k¢pzelet¢ben tudott felid¢zni. LÀtÂtÀvolba, ¢rz¢kelhetû k´zels¢gbe ker¡lt a àParadicsomÊ, az àaranykorÊ. °spedig nemcsak az¢rt, mert RÂmÀbÂl,
Pompejibûl, HerculaneumbÂl az Ãjabb ÀsatÀsok sorÀn egyre-mÀsra bukkantak elû antik müalkotÀsok, hanem mert Ãgy ¢rz¢kelik, hogy maga a lÀtÀs is megvÀltozott.
Ezt a vÀltozÀst, amelyet az antik müv¢szet eml¢keinek lÀtÀsÀban v¢lnek felfedezni,
ÀltalÀban Winckelmann nev¢vel hozzÀk kapcsolatba. ý volt az, aki a kortÀrsak szerint
megtanÁtott lÀtni, megtanÁtotta korÀt ¢s az utÀna k´vetkezû nemzed¢kek eg¢sz sorÀt az
antik müvek helyes szeml¢l¢s¢re.1 Herder, Goethe vagy Schelling egyarÀnt hangoztatja,
hogy Winckelmann igazi àantik emberÊ, a szem embere.2 Az û müv¢szett´rt¢net¢vel
jÀrjÀk a n¢met ¢s angol utazÂk ItÀlia antik eml¢keit, s tanÁtvÀnyai k´r¢ben programmÀ
vÀlik a àhelyes lÀtÀs müv¢szet¢rûlÊ elm¢lkedni.3
De vajon honnan ered ez a fordulat, mivel magyarÀzhatÂ az Ãj ¢rz¢kel¢snek ez a
hirtelen megjelen¢se? Wolfgang Schadewaldt szerint Winckelmannt Hom¢ros tanÁtotta meg lÀtni, vagyis az archaikus g´r´gs¢g hom¢rosi plasztikus szeml¢lete vezette
a lÀtÀsÀt. MÀsok ugyanezt Winckelmann mÂdszeress¢g¢vel magyarÀzzÀk.4 àWinckelmann korÀban nemcsak stÁlusa objektivitÀsÀval egyed¡lÀllÂ, hanem eg¢sz szeml¢let¢velÊ ä Árja
rÂla Schelling. Winckelmann szeml¢letmÂdjÀnak ezt az objektivitÀsÀt azutÀn azzal magyarÀzza, hogy nem elgondolkodik az antik tÀrgyakrÂl, hanem àpuszta sz¡ks¢gszerüs¢g¡k
szerintÊ akarja megismerni ûket.5 Vagyis nem a puszta t¢mÀjuk izgatta ût, hanem a
megformÀltsÀguk, nem a formÀlis stÁlusjegyek ¢rdekelt¢k (mint p¢ldÀul nagy elûdj¢t,
Caylust), hanem a megjelenÁtett mÁtosz.6
Winckelmann ¢s kortÀrsai tehÀt a mÁtoszt keresik az antik müalkotÀsban, azt az
alapjÀul szolgÀlÂ ûsk¢pet, ideÀt, isteni l¢nyeget, ami Àltal a megformÀlt alak mint sz¢p
vÀlik lÀthatÂvÀ. Nyugodtan ÀltalÀnosÁthatunk, hiszen, mint Nikolaus Himmelmann
kimutatta, Winckelmann az¢rt juthatott a g´r´g mÁtoszokkal valÂ magyarÀzat kulcsÀhoz a rÂmai szarkofÀgok ¢rtelmez¢se sorÀn, mert a korszakban mÀr benne volt a
àKunstmythologieÊ eszmeis¢ge, vagyis az, hogy a mitolÂgia mint a teremtû k¢pzelet sz¡l´tte mÀr maga is müv¢szet.7 Ez az eszmeis¢g vezeti Winckelmannt Simonid¢s ama
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mondÀsÀhoz, hogy a k¢pzûmüv¢szet n¢ma k´lt¢szet ä tehÀt mindkettû a mÁtoszt ÀbrÀzolja, az egyik k¢pben, a mÀsik szÂban. Ez a müv¢szetszeml¢leti alapelv nyilvÀnul
meg az egyes szobrok leÁrÀsÀban is, p¢ldÀul a hÁres TORZñ-¢ban: àakkor nyugodt szemmel
megtekintve ezt a müvet, valami csodÀt fogsz megpillantani benne, akkor vÀllalkozÀsai k´zepette
fog megjelenni neked H¢rakl¢s, s a hûs ¢s az isten egyszerre lÀthatÂvÀ vÀlik ebben a darabbanÊ.8
A mitikus desifrÁrozÀs t´bb, mint a t¢ma, a litterÀlis tartalom megnevez¢se t´bb, mint
a k¢pi lefordÁtÀsa nyelvire (adott esetben H¢rakl¢s t´rt¢neteire), sût nem is csupÀn teljes
alakkÀ eg¢szÁti ki a torzÂt, hanem egyszersmind lÀthatÂvÀ teszi a csonka mÀrvÀnyt´mbben a hûst ¢s az istent. Egyben rÀirÀnyÁtja tehÀt a tekintetet a szobor lÀtvÀnyÀban
rejlû àlÀthatatlanraÊ, arra az ûsk¢pre, ideÀra, amelyet mint lÀthatatlant jelenÁt meg a
lÀthatÂban. A mitikus szeml¢let objektivitÀsÀra t´rekvû Winckelmann ugyanis mindv¢gig kitartott ama paradoxon mellett, hogy van a szoborban valami lÀthatatlan: az
istenalak mint ûsk¢p, idea, egyÃttal a legfûbb sz¢ps¢get is reprezentÀlta szÀmÀra, azt,
amit mÀr csak a àlelki szemekÊ pillanthatnak meg, mert tÃl van az ¢rz¢kin.
A lÀtÀsnak ezt a mitikus vagy platonikus transzcendenciÀjÀt szÀmos korabeli kritika
¢rte. Karl Philipp Moritz szerint a szobrÀszat a legfûbb testis¢g ideÀlja, k´vetkez¢sk¢pp
nem vezetheti szeml¢lûj¢t a testetlen sz¢ps¢g birodalmÀba,9 Lo©ga pedig az istenit ¢s
a sz¢ps¢get vÀlasztotta el egymÀstÂl. De vajon nem tÃl spekulatÁv, nem tÃl meditatÁv
¢rz¢k-e a lÀtÀs maga ahhoz, hogy meg tudja ragadni a legfûbb testit? Ezek a k¢telyek
szinte egy idûben jelennek meg a lÀtÀs Ãj kultuszÀval, s alapjaiig ¢rintik a lÀtÀst magÀt
¢s a vizuÀlis müv¢szetekhez valÂ viszonyulÀst. Herder a plasztikÀrÂl szÂlÂ ÁrÀsÀban
(DIE PLASTIK , 1778) a lÀtÀst àa legmesters¢gesebb ¢s legfilozofikusabb ¢rz¢knekÊ nevezi.10
Egy vakon sz¡letett, majd lÀtÂvÀ vÀlt ember p¢ldÀjÀn mutatja be, hogy a puszta lÀtÀs
csak Àrny- ¢s f¢nyfoltot, csak fel¡letet ¢rz¢kel, azaz azt, amit a dolog puszta k¢p¢nek,
lÀtszatÀnak neveznek, de az eleven testet nem tudja megragadni. A dolog tehÀt a maga
testi valÂjÀban sosem hozzÀf¢rhetû a lÀtÀs szÀmÀra, s ez annÀl inkÀbb Ágy van, min¢l
inkÀbb erre az ¢rz¢kre alapozÂdik a modern kor ember¢nek ¢szlel¢se, s ezzel egy¡tt
min¢l inkÀbb lemond a tapintÀs kieg¢szÁtû tapasztalatÀrÂl. így vÀlik hasonlÂvÀ a
XV III. szÀzad embere ahhoz a rabszolgÀhoz, aki PlatÂn barlanghasonlatÀban lek´t´z´tten figyeli a barlang falÀra vet¡lû Àrnyalakokat, ¢s azokat valÂs dolgoknak v¢li. A
kÀprÀzatoknak, illÃziÂknak, puszta eidÂlonoknak e fogsÀgÀbÂl szabadÁthat ki minket
a szobrÀszat, illetve ehhez az egyetlen igazi g´r´g müv¢szethez valÂ helyes viszony. A
szobrÀszat ugyanis arra hÁv f´l minket, hogy ne a lÀtÀs r¢v¢n, hanem tapintva fogadjuk
be az alkotÀsait. A fest¢szet illuzionizmusÀval, lÀtvÀnyra orientÀltsÀgÀval szemben a
szobrÀszat a tapintÀsra apellÀl. àA szobrÀsz az ¢j s´t¢tj¢ben Àll, ¢s istenalakokat tapogat ki.Ê11
MÁg a festû mint l¢nyegileg modern müv¢sz a lÀtÀssal s ezzel egy¡tt a f¢nnyel, a Scheinnal, sût a àsch´ner ScheinÊ-nal (sz¢p lÀtszattal) van a legszorosabb kapcsolatban, addig
a szobrÀsz, e l¢nyegileg ¢s kizÀrÂlagosan g´r´g müv¢sz az ¢j s´t¢tj¢ben àtapogatja kiÊ
istenalakjait!
A àterm¢szetÊ, az àaranykorÊ, sût, mint id¢zt¡k, Winckelmann szerint a legfûbb
sz¢ps¢g sem lÀthatÂ, csak àtapinthatÂÊ. M¢gsem v¢letlen, hogy bÀr Herder k¢ts¢geiben a lÀtÀst illetûen sokan osztoztak, ezt az ÃjÁtÀsÀt nem k´vett¢k.12 Az û viszonyuk az
antik istenalakokhoz, egy B ELV EDEREI APOLLñ-hoz, egy MEDICI V ENUS-hoz vagy LUDOV ISI HERM°S -hez megmaradt spekulatÁvnak, àfilozofikusnakÊ, egyszÂval megmaradt k´zvetÁtettnek. Merthogy ¢ppen a k´zvetÁtetts¢g az antik müv¢szethez valÂ modern,
XV III. szÀzadi viszonyulÀs l¢nyege ¢s tartalma. Csak mint k´zvetÁtetts¢g l¢tezik. Herder jÂl ¢rz¢keli, hogy mÀr a lÀtÀs maga is k´zvetÁtetts¢get jelent. A k¢pzûmüv¢szethez
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valÂ viszony nem kev¢sb¢ àideÀlisÊ, mint az antik k´lt¢szethez valÂ viszony. Ez mÀr az
Ãjrafelfedezett simonid¢si pÀrhuzamban is benne van, illetve k´lt¢szet ¢s müv¢szet
k´z´s m´g´ttes¢ben, a mÁtosz magasabb realitÀsÀban. K´zvetÁtett azutÀn maga a lÀtvÀny. A g´r´g plasztika remekmüveik¢nt csodÀlt alkotÀsok szinte egytûl egyig rÂmai
mÀsolatok, azaz mÀr maguk is egy àmodernÊ, klasszicista müv¢szet term¢kei. öjabb k´zvetÁt¢st jelentenek azutÀn a rÂluk k¢sz¡lt gipszmÀsolatok ¢s metszetek, amelyek EurÂpa-szerte ismertt¢ teszik ezeket az alkotÀsokat. Ezeknek alkotÂira ¢ppÃgy igaz, mint
a rÂmai mÀsolÂmüv¢szekre is mÀr, hogy irodalmi ¢lm¢ny, tudÂs müvelts¢ganyag szÀmukra a megjelenÁtett, mÀsolt, mitikus realitÀs. Ez kapcsolja ûket ´ssze XV III. szÀzadi
befogadÂikkal. Gondoljunk csak a drezdai Kunstkabinettnek Winckelmann szÀmÀra
valÂ jelentûs¢g¢re, a mannheimi gyüjtem¢ny gipszeinek Goeth¢re ¢s Schillerre gyakorolt hatÀsÀra vagy a kasseli gyüjtem¢ny meghatÀrozÂ ¢lm¢ny¢re H´lderlin pÀlyÀjÀn! Ezekhez k¢pest ä Ãgy tünik ä szinte eljelent¢ktelen¡lnek az àeredetikÊ vagy àeredetibbÊ alkotÀsok. Winckelmann-nak az antik müv¢szet l¢nyeg¢rûl megfogalmazott
alapvetû gondolatai m¢g DrezdÀbÂl szÀrmaznak ä ¢s ezeken l¢nyegesen nem vÀltoztat
az eredetikkel valÂ szembes¡l¢s. Goethe elûsz´r Mannheimban lÀtja meg a hÁres antik
szobrok gipszeit, s ezek meghatÀrozÂ ¢lm¢nyt jelentenek szÀmÀra, mÁg k¢sûbb egyÀltalÀn nem t¢r ki arra, hogyan hatottak rÀ RÂmÀban az àeredetikÊ.
Persze, mint emlÁtett¡k, ezek az àeredetikÊ is mÀr k´zvetÁt¢sek, amelyek mellett a
g´r´g eredetik hatÀsa elt´rp¡l. Moritz, Goethe, Shelley ¢s mÀsok ¢ppÃgy elmennek
mellett¡k, mint korÀbban Winckelmann.13 ValÂjÀban ¢ppen ezek illenek be abba a
k´zvetÁtetts¢gbe, amelyet k´zeg¡k, RÂma vagy Firenze jelent. Itt vannak a hely¡k´n,
azaz egy olyan k´zegben, amely maga is a kontinuitÀst sugallja (G´r´gorszÀggal ellent¢tben). Firenze reneszÀnsz vÀros, RÂma pedig, mint Wilhelm von Humboldt
mondja, rÂlunk magunkrÂl szÂl: àRÂma az a hely, ahol az eg¢sz Âkort egys¢gesen szeml¢lhetj¡k,
¢s mindazt, amit a r¢gi k´ltûkben, a r¢gi alkotmÀnyokban ¢rz¡nk, RÂmÀban, Ãgy hissz¡k, nemcsak ¢rezz¡k, hanem a szem¡nkkel lÀtjuk. Ahogy Hom¢ros nem hasonlÁthatÂ ´ssze mÀs k´ltûkkel,
RÂma sem emlÁthetû egy¡tt mÀs vÀrossal, a rÂmai tÀj egyetlen mÀs tÀjjal sem. Ami ezt a benyomÀst
illeti, javar¢szt rÂlunk magunkrÂl, nem a tÀrgyrÂl van szÂ; de nem pusztÀn az az ¢rzelmes gondolat jÀtszik itt szerepet, hogy azon a helyen Àllunk, ahol ez vagy az az ember Àllott ä ellenÀllhatatlan erû ragad benn¡nket magÀval, ha mindjÀrt sz¡ks¢gszerü ´nÀmÁtÀs r¢v¢n is, egy nemesebbnek ¢s magasztosabbnak hitt mÃltba.Ê14 Az Âkor szerelmes¢nek eszm¢i ´ltenek itt testet,
füzi hozzÀ Goethe, s Ãgy tekinthet f´l rÀjuk, mint az ¢gbolt csillagaira.
SajÀt eszm¢inknek ez a f´lmagasztosÁtÀsa, sût megpillantani akarÀsa talÀlkozik a vÀros szinkretizmusÀval, hiszen ezek az eszm¢k maguk is ¢ppoly szinkretikusak, mint az
egyiptomi obeliszk csÃcsÀn a kereszt. S noha p¢ldÀul Karl Philipp Moritz nem szünik
meg ezen ¢lcelûdni, mint ahogyan a Nero cirkusza hely¢re ¢pÁtett Szent P¢ter-bazilikÀn sem, m¢gis ût is, mint mÀsokat, valÂjÀban ez az egy¡tt¢l¢s faszcinÀlja, vonzza ide,
ez teszi ¢rtelmezhetûv¢, sût belakhatÂvÀ a vÀrost. En¢lk¡l nem volnÀnak az antik szobrok sem. A pÀpai udvar, a Belvedere terasza n¢lk¡l nem volnÀnak azok, amik. (Egyes
utazÂk egyenesen a legm¢ltÂbb szent¢ly¡knek nevezik a Museo Pio ClementinÂt, mint
majd alÀbb id¢zz¡k.)
°s v¢g¡l k´zvetÁt maga a nyelv, ¢s erre elûsz´r ez a korszak reflektÀl. Arra, hogy
besz¢dd¢ teszi azt, ami lÀtvÀny, hogy keresi azt a nyelvet, amelyre a lÀtvÀny lefordÁthatÂ, vitatja, hogy egyÀltalÀn lefordÁthatÂ-e, s ha igen, milyen r¢szben, ¢s milyen besz¢dmodusban? Errûl szÂl az allegÂriÀrÂl folytatott vita, amelyben prÂ ¢s kontra foglalnak ÀllÀst Winckelmann elm¢let¢hez, hogy vajon a mÁtosszal valÂ magyarÀzat litte-
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ralizÀlja-e a k¢pzûmüv¢szetet vagy sem? Vajon puszta t´rt¢net-e a mÁtosz m´g´ttese,
vagy pedig valÂban ûsk¢p, idea, nyelven ¢s k¢pen tÃli realitÀs? A lÀtÀs ¢s a rÂla valÂ
besz¢d hatÀrait feszegeti a m¢goly àspekulatÁvÊ, a korszaknak szinte ´nk¢p¢t vÀzolÂ
LAOKOñN-vita is, amelynek t´rt¢net¢t az alÀbbiakban r¢szletesen v¢gigk´vetj¡k majd.
T´bb ¢rv is szÂl amellett, hogy ¢ppen ezt a szobrot vÀlasszuk paradigmÀul. Van olyan
v¢lem¢ny is, miszerint nincs t´bb olyan müalkotÀs, amelyik annyi kÀrt okozott volna,
mint ¢ppen a LAOKOñN. ValÂban leggyakrabban ¢ppen a LAOKOñN vÀlt a müv¢szetelm¢leti gondolatoknak ¢s a g´r´g müv¢szet l¢nyeg¢rûl alkotott teÂriÀknak mintÀjÀvÀ, kivÀltk¢ppen abban a korszakban, amelyet vizsgÀlunk. A szoborcsoportot
ugyan Winckelmann nyomÀn a g´r´g müv¢szet mintaszerü, a legfûbb sz¢ps¢get megjelenÁtû alkotÀsÀnak nyilvÀnÁtottÀk, m¢gsem szünt meg az ¢vtizedekig tartÂ vita ä tudÂsok, filozÂfusok, müv¢szek, k´ltûk, mü¢rtû utazÂk ¢s mügyüjtûk vitÀja ä arrÂl, hogy
mit is ÀbrÀzol a LAOKOñN, ¢s vajon valÂban remekmü-e. Ez a vita tulajdonk¢ppen ma
is tovÀbbfolytatÂdik, ma is vita tÀrgya mind a szoborcsoport ¡zenete ä ha egyÀltalÀn
van ilyen ä, mind a müv¢szi ¢rt¢ke s mindenekelûtt az eredete. MÁg a XV IIIäXIX.
szÀzad fordulÂjÀn ez alig volt k¢ts¢ges, mÀrmint hogy a g´r´g müv¢szet nagy alkotÀsÀval Àllunk szemben, legfeljebb a datÀlÀs ingadozott, mÀra szinte minden k¢rd¢ss¢
vÀlt: hogy g´r´g szobor-e a LAOKOñN, azaz k¢sû hellenisztikus alkotÀs-e, vagy ennek
esetleg rÂmai mÀsolata, vagy ¢ppens¢ggel rÂmai mü, esetleg mÀs rÂmai mü (festm¢ny?) mÀsolata? °s egyÀltalÀn a LAOKOñN az a LAOKOñN-e, amelyre a sz´veges hagyomÀny ¢s a csodÀlat eredetileg vonatkozott, vagy egy àmÀsikÊ? Ezek a dilemmÀk
nemcsak a tÀrgyat teszik Ãjra ¢rdekess¢, hanem a k´zvetÁt¢s probl¢mÀjÀt is, melyet
jelen vizsgÀlÂdÀsunk a k´z¢ppontba ÀllÁt.
2. Exemplum doloris
A LAOKOñN szoborcsoportra 1506-ban bukkantak rÀ Titus thermÀiban, s a lelet azon
nyomban hÁress¢ vÀlt. Ez r¢szben Plinius tekint¢ly¢nek volt k´sz´nhetû, aki nagyra
tartotta a hÀrom rhodosi alkotÀsÀt (HN XXXVI, 37), Àmde enn¢l is inkÀbb a müv¢szek
lelkesed¢s¢nek. K´z¢j¡k tartozott Michelangelo, akinek a szobor irÀnti csodÀlatÀt
Ãjabb dokumentummal gazdagÁtja az a firenzei San LorenzÂban elûker¡lt, LaokoÂnt
ÀbrÀzolÂ freskÂvÀzlat, amelyet neki tulajdonÁtanak.15 Tiziano müterm¢ben tartotta a
LAOKOñN fej¢nek egyik mÀsolatÀt, s talÀn t´bb alakja megformÀlÀsÀnÀl mintÀul vette.
így egyesek a bresciai hÀrmasoltÀr feltÀmadott KrisztusÀt tekintik àgyûztes LaokoÂnÊnak, mÁg mÀsok inkÀbb a k¢p Szent Sebesty¢n-figurÀjÀban ismernek rÀ a trÂjai fûpap
vonÀsaira ¢s testtartÀsÀra.16 Ez a kereszt¢nyiesÁtett ÃjraformÀlÀs megfelel a LAOKOñN
korabeli ¢rtelmez¢s¢nek: az exemplum dolorisnak, a sztoikus ihlet¢sü pathosfigura
reneszÀnsz adaptÀciÂjÀnak.17 M¢gis, hogy mennyiben a nemes t¢ma maga, illetve a
szenved¢s ÀbrÀzolÀsÀnak nagyszerüs¢ge vonta magÀra a figyelmet, vagy mennyire
csupÀn a test megmintÀzÀsÀnak valÂszerüs¢ge, ehhez ugyancsak Tiziano szolgÀltat
adal¢kot azzal a szarkasztikus karikatÃrÀjÀval, amelyet Baldrini metszete r¢v¢n ismer¡nk. A szoborcsoport alakjainak majmokk¢nt valÂ megjelenÁt¢se arra utalhat, hogy
a test, a puszta àhÃsÊ ÀbrÀzolÀsa kelti a csodÀlatot, s hogy ez nem vezet a l¢lekhez, a
szellemhez.18
Noha a LAOKOñN ¢rtelmez¢st´rt¢nete ezutÀn is folyamatos, Winckelmann 1755-´s
tanulmÀnyÀval, a GONDOLATOK-kal Ãj t´rt¢net kezdûdik. MÁg a korÀbbi ¢s korabeli
klasszicista ¢rtelmezûk a sÂphrosyn¢ eszmeis¢g¢t, a m¢rt¢klel¢st, a l¢leknek a szenved¢sben valÂ ´nm¢rs¢kl¢s¢t, e sztoikus hangoltsÀg kifejez¢s¢t csodÀljÀk a szoborcso-
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portban (Francesco MiliziÀt id¢zve: àTutto esprime lo stringimento, la soffocazione, l'eccesso
del dolore e della magnanimit¥Ê),19 addig a GONDOLATOK hÁres passzusai arra a paradoxonra mutatnak rÀ, amely a szobor megformÀltsÀgÀnak l¢nyege: test ¢s l¢lek mint mitikus tartalom ¢s forma ellentmondÀsÀra: àA g´r´g mestermüvek ÀltalÀnos ¢s kivÀltk¢ppeni
jellemvonÀsa v¢g¡l is valami nemes egyszerüs¢g ¢s csendes nagysÀg, mind a testtartÀsban, mind
pedig a kifejez¢sben. Ahogy a tenger m¢lye mindig nyugodt marad, bÀrhogy tomboljon is a felszÁn,
¢ppÃgy a g´r´g´k figurÀiban a kifejez¢s minden szenved¢lyess¢g mellett nagyszerü ¢s higgadt
lelket mutat.Ê20 Ahogyan a test fÀjdalmÀt hatÀrok k´z´tt tartja a l¢lek nagyszerüs¢ge,
¢s nem engedi, hogy erût vegyen rajta, Ãgy az ÀbrÀzolÀs is, a maga klasszikusan nemes
sz¢ps¢g¢vel, a maga àcsendess¢g¢benÊ uralja a tragikus, szenved¢steli mitikus tartalmat. Az àedle Einfalt und stille Gr´ùeÊ klasszikus paradoxona ez, paradoxon, mert ellentmondÀsokban fogalmaz, mert az egyszerüs¢g korunkban nem nemes, ¢s a nagysÀg nem csendes, s mint ilyen megfogalmazÀs sajÀtosan modern, ¢s talÀn annyiban
adekvÀt a tÀrgyÀhoz, a LAOKOñN-hoz, hogy ez a mü maga is mÀr egy sajÀtos, egy korÀbbi àklasszicizmusÊ term¢ke (amennyiben egy hellenisztikus eredeti rÂmai mÀsolata). Amikor e lÀtÀsmÂd klasszicitÀsÀrÂl besz¢l¡nk, egyÃttal t´bbet is ¢rt¡nk ezen, mint
neoklasszicizmust vagy klasszikÀt, azaz az eg¢sz korszakra kiterjedû müv¢szetszeml¢letet, amelyet szÀmos romantikus k´ltû is magÀ¢vÀ tett, p¢ldÀul Byron, akinek a LAOKOñN-rÂl Árt verssorai Winckelmannt id¢zik:
àOr, turning to the Vatican, go see
Laocoon's torture dignifying pain ä
A father's love and mortal's agony
With an immortal's patience blending.Êi21
Egy halandÂ ember a meghalÀs pillanatÀban ¢s m¢gis a halhatatlanokra, az istenekre
eml¢keztetû tür¢ssel ä fogalmazza Ãjra Byron a testi szenved¢sben megmutatkozÂ
nagyszerü l¢lek winckelmanni ¢szrev¢tel¢t. E romantikus tovÀbbvezet¢s ugyanakkor
sajÀtos mÂdon ellent¢tben Àll azzal a Winckelmann utÀni klasszikus interpretÀciÂval,
amelyik ¢ppen nem az ellent¢tek egy¡ttes¢ben gondolkodik, hanem ezeket egyfajta
realisztikussÀggÀ, sût karakterisztikus valÂszerüs¢gg¢ oldja f´l. Errûl a Fernow, Hirt
¢s r¢szben Goethe nev¢hez füzûdû ¢rtelmez¢si vonulatrÂl alÀbb r¢szletesen lesz szÂ,
azonban mÀr most megjegyzem, hogy bÀrmennyire Winckelmannt tekinti is egyik
elûdj¢nek a weimari klasszika, g´r´gs¢gk¢pe l¢nyegesen elt¢r az elûdj¢¢tûl, ¢s sajÀtos
mÂdon egyes romantikus alkotÂknÀl nyilvÀnvalÂbban tovÀbb ¢l a winckelmanni
´r´ks¢g.
Ez a fentebb jelzett àklasszikus f¢lreolvasataÊ Winckelmann gondolatainak mÀr elsû
vitapartner¢n¢l, Lessingn¢l jelen van. Lessing szerint Winckelmann sztoikus lelki beÀllÁtottsÀgot, a szenved¢sen valÂ fel¡lemelked¢s ethoszÀt csodÀlja az antik müben, vagyis v¢gsû soron etikai megalapozÀsÃ eszt¢tikai doktrÁnÀt fejt ki. Vele ellent¢tben Lessing
a tiszta eszt¢tika hÁv¢nek vallja magÀt, aki a formÀt ´nmagÀban, tartalmÀtÂl, jelent¢s¢tûl f¡ggetlen¡l k¢pes megÁt¢lni, szÀmÀra a sz¢ps¢g: pusztÀn ¢rz¢ki jellegü, s mentes mindenfajta megfontolÀstÂl a jÂt illetûen.22 Az a sz¢ps¢g term¢szetesen, amelyik
csak a lÀtvÀnyban, csak a k¢pzûmüv¢szetekben van jelen, hiszen a k´ltû Lessing, a
drÀmaÁrÂ, k´vette azt a latin k´lt¢szet hagyomÀnyÀbÂl eredû elvet, hogy az irodalom
nevel is, nemesÁt is, f´lemel. Delectare et prodesse. LÀtÀs ¢s hallÀs k¡l´nbs¢ge Lessing
szÀmÀra azonban abszolÃt volt, mÁg Winckelmann szÀmÀra nem. Ez az abszolÃt sz¢t-
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vÀlasztÀs ¡res sz¢ps¢gfogalomhoz s ezen tÃlmenûen a g´r´g müv¢szet pusztÀn formÀlis, halott formÀkra valÂ redukÀlÀsÀhoz is vezethetne, ha egyÀltalÀn ¢rdekelte volna
Lessinget a g´r´g müv¢szet. (Hogy nem ¢rdekelte, azt bizonyÁtja itÀliai utazÀsa is,
amely sorÀn szinte semmit sem lÀtott az Âkori müv¢szet eml¢keibûl.)23 Lessinget a
LAOKOñN-ban sem a g´r´g müv¢szet elve, hanem egy hatÀseszt¢tikai k¢rd¢s foglalkoztatta, miszerint a k¢pzûmüv¢szeti alkotÀsoknak az elbesz¢lû müvekkel ellent¢tben
nincsen lineÀris, àt´rt¢netalkotÂÊ idûdimenziÂja. Ez az elm¢let pedig alapvetû ellentmondÀsba ker¡lt Winckelmann szoborleÁrÀsaival, amelyek minden esetben egy t´rt¢netre, a mü alapjÀul szolgÀlÂ mÁtoszra vezett¢k vissza a lÀtvÀnyt, annak reprezentÀciÂjak¢nt ¢rtelmezve a megformÀlt müvet.
Mindez persze korÀntsem vÀltoztatott azon, hogy a LessingäWinckelmann-vita
hozzÀszÂlÂi Lessingben lÀssÀk az antikvitÀs mint sz¢ps¢g szÂszÂlÂjÀt, ¢s Winckelmannt
a testetlen, szellemi sz¢p platonikus ihlet¢sü, Ágy szÀmukra v¢g¡l is erk´lcsi alapÃ teoretikusÀnak tartsÀk.24 M¢gis nyilvÀnvalÂan t¢ved¢s Winckelmannt a sz¢p l¢lek eszm¢ny¢vel jellemezni. A LAOKOñN-leÁrÀs elûbbi passzusaihoz visszat¢rve ez jÂl kimutathatÂ. LaokoÂn, Winckelmann leÁrÀsa szerint ä ¢s ebben Winckelmann, mint lÀtni
fogjuk, elt¢r szÀmos k¢sûbbi ¢rtelmez¢stûl ä, sem mint hazafi, sem mint apa nem szenved lelki, erk´lcsi ¢rtelemben a felelûss¢gtûl. Szenved¢se l¢nyegileg fizikai term¢szetü,
azaz a test az, ami szenved. °s a l¢lek, a nagyszerü, a halhatatlan, az n¢mÀn tür, tÃlemelkedik a test fÀjdalmÀn. A test az, ami kiszolgÀltatja az embert a halÀlnak, a romlÀsnak, az ´regs¢gnek, a rÃtsÀgnak; s ezen test Ãjrafelfedezûi k´z´tt tartjÀk szÀmon
Winckelmannt is, akit a maga platonikus erÂszÀval m¢ltÀn szokÀs a realista Casanova
ellent¢t¢nek tekinteni.25 ý, aki rajong a gymnasionok hell¢n ifjÃsÀgÀnak testi sz¢ps¢g¢¢rt, az¢rt a testi sz¢ps¢g¢rt ¢s t´k¢ly¢rt, amit a ma embere szÀmÀra el¢rhetetlennek
v¢l, ¢ppen e t´k¢lye miatt kell azt az idûtlen istenek apollÂi ´r´k ifjÃsÀgÀba vetÁtenie
mint idealitÀst, mint nem reÀlisat. A B ELVEDEREI APOLLñ az¢rt jelentette szÀmÀra a
àtestetlen sz¢ps¢gÊ megtestes¡l¢s¢t, vagy ahogyan e paradoxiÀt megsz¡ntetve az û nyomÀn visszhangoztÀk: a àmennyei sz¢ps¢getÊ,26 mert tÀvol van tûle szenved¢s, halÀl, romlÀs, sût ennek m¢g csak a lehetûs¢ge is. Idûtlen¡l, à´r´k tavaszbanÊ ¢l. àA legt´k¢letesebb
sz¢ps¢g Istenben van...Ê ä Árja.
Hogy mennyire elt¢r Winckelmann lÀtÀsmÂdja a korabeli moralizÀlÂ ¢rtelmez¢sektûl, azt az alÀbbi p¢ldÀk jÂl mutatjÀk. Noha Schiller gondolatmenete Winckelmann-nak azt az ¢szrev¢tel¢t füzi tovÀbb, miszerint a LAOKOñN tÃlmutat a sz¢ps¢g
term¢szeti ÀbrÀzolÀsÀn, ez a tovÀbbvezet¢s nem annyira a megformÀltsÀgra, mint csupÀn a tragikus t¢mÀra, annak patetikussÀgÀra irÀnyÁtja a figyelmet. àA LAOKOñN °S
GYERMEKEI csoportja k´r¡lbel¡l m¢rt¢ke annak, amit az Âkoriak k¢pzûmüv¢szete a patetikusban
nyÃjtani tudottÊ, majd a k´vetkezûk¢ppen kommentÀlja Winckelmann elemz¢s¢t: àMilyen hÁven ¢s finoman van kifejtve ebben a leÁrÀsban az intelligencia k¡zdelme az ¢rz¢ki term¢szet
szenved¢s¢vel, s mily talÀlÂan vannak megadva a jelens¢gek, melyekben ÀllatisÀg ¢s embers¢g,
term¢szeti k¢nyszer ¢s ¢szb¢li szabadsÀg megnyilatkozik.Ê27 Schiller a ànagy lelketÊ intelligenciÀnak ¢rtelmezi, a àtestetÊ pedig az ÀllatisÀggal, az ¢rz¢ki term¢szettel azonosÁtja. E
kettû k¡zdelm¢ben, illetve az intelligencia r¢v¢n a szabad akarat gyûzelm¢ben lÀtja az
antik k¢pzûmüv¢szeti alkotÀs p¢ldaszerüs¢g¢t, ez helyezi azt a k´ltûi ÀbrÀzolÀs mell¢:
àMost volt itt a pillanat, hogy a hûst morÀlis szem¢lyk¢nt tisztelet¡nk tÀrgyÀvÀ tegye, s a k´ltû
megragadta ezt a pillanatot. Ismerj¡k leÁrÀsÀbÂl az ellens¢ges sz´rny eg¢sz hatalmÀt ¢s d¡h¢t, ¢s
tudjuk, mily hasztalan minden ellenÀllÀs. Ha mÀrmost LaokoÂn csupÀn alantas ember volna,
¢szrevenn¢ elûny¢t, ¢s, akÀr a t´bbi trÂjai, gyors futÀsban keresne menekv¢st. De szÁv dobog a
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kebl¢ben, ¢s gyermekei vesz¢lye tulajdon romlÀsÀra visszatartja ût. MÀr ez az egyetlen vonÀsa
m¢ltÂvÀ teszi szenved¢s¢ben valÂ eg¢sz r¢szv¢t¡nkre. BÀrmilyen pillanatban ragadtÀk volna is
meg a kÁgyÂk, mindig megindÁtott ¢s megrÀzott volna minket. De hogy ez ¢ppen abban a pillanatban t´rt¢nik, amikor mint apa tisztelet¡nkre m¢ltÂvÀ vÀlik, hogy pusztulÀsa a teljesÁtett apai
k´teless¢gnek, a gyermekei irÀnti gy´ng¢d aggÂdÀsnak mintegy k´zvetlen k´vetkezm¢nyek¢nt van
megjelenÁtve ä ez az egy¡tt¢rz¢s¡nket a legmagasabb lÀngra gyÃjtja. Most mintegy û maga szabad
vÀlasztÀsbÂl d´nti magÀt romlÀsba, ¢s halÀla akarati cselekedett¢ vÀlik.Ê28
Mi helye lenne egy eposzban a szabad akaratnak?, k¢rdezhetn¢nk. A k¢rd¢s azonban annyiban irrelevÀns, hogy Schiller ugyan k´ltûileg gondolkodik a LAOKOñN-rÂl,
de szÀmÀra Vergilius müve ¢ppÃgy apropÂ sajÀt tragikumelm¢lete kifejt¢s¢hez, mint
ahogy a szoborcsoport felid¢z¢se is az volt, amelyet egy¢bk¢nt a mannheimi gyüjtem¢ny mÀsolatÀbÂl ismert. Ez a litterÀlis lÀtÀsmÂd azt lÀtszik megerûsÁteni, hogy àsemmi
sincs az ¢rz¢kekben, ami elûbb ne lett volna az intellektusbanÊ. TalÀn Ágy is magyarÀzhatÂ az
a polÀris ellent¢t, amely Schiller morÀlis lÀtÀsmÂdja ¢s a szoborcsoport egyn¢mely angolszÀsz ¢rtelmezûj¢nek morÀlis kritikÀja k´z´tt fennÀll. John Moore, William Beckford
¢s mÀsok ugyanis, ¢ppen ellenkezûleg, a morÀlis ¢rz¡letet hiÀnyoljÀk az apa alakjÀbÂl,
aki ahelyett, hogy elmer¡lne sajÀt szenved¢s¢ben, ¢s az ¢gre f¡ggeszten¢ szem¢t, inkÀbb t´rûdhetne gyermekei sorsÀval! John Moore Mr. Locke v¢lem¢ny¢re eml¢kszik
vissza, aki szerint a LAOKOñN akkor lenne t´k¢letes alkotÀs, ha csak LaokoÂn alakjÀt
ÀbrÀzolnÀ, a szenvedû embert. így azonban, a gyermekekkel egy¡tt, sz¡ks¢gk¢ppen
az àapaÊ eszm¢je ker¡l a k´z¢ppontba: àA legm¢lyebb pÀtoszt vÀrjuk a legfens¢gesebb jellem
ÀbrÀzolÀsÀtÂl... egy apa, aki elfeledkezik a szenved¢srûl ¢s a gyorsan k´zelgû halÀlrÂl, hogy gyermekeit megmentse. Ezt a fens¢get ¢s pÀtoszt vagy nem lÀtta a müv¢sz, vagy pedig nem jutott el
hozzÀ; LaokoÂn szenved¢se pusztÀn ÏtestiÎ, az apa s¡ket marad agonizÀlÂ gyermekei kiÀltÀsÀra.Ê29 K¢ts¢gkÁv¡l lehets¢ges, hogy a moralitÀsnak ez a hiÀnya korlÀtozza ugyan a fens¢gesnek ¢s a patetikusnak a mük´d¢s¢t, mÀsfelûl eszt¢tikai elûnye a szoborcsoportnak, fejti ki Sir Joshua Reynolds vagy a kortÀrs müv¢sz Nolleken, aki terrakotta kÂpiÀjÀval ¢ppen ezt a szenvtelens¢get akarta kifejez¢sre juttatni.30
Erk´lcsis¢g ¢s eszt¢tikum viszonyÀnak k¡l´nb´zû felfogÀsai, ezek ¡tk´z¢se v¢gigkÁs¢ri a szoborcsoport ¢rtelmez¢st´rt¢net¢t. Ez a vita Ãjra ¢s Ãjra aktualizÀlja a k¢rd¢st:
mit ¢s kit ÀbrÀzol a szoborcsoport? A szenvedû embert? A tragikus apÀt? Vagy netÀn
nem is ilyen ¢rtelmü pozitÁv heroikus hûst, hanem bünhûdû bün´st, titÀnt, lÀzadÂt?
V¢tkes papot? Hogyan rekonstruÀlhatÂ a müben megformÀlt mÁtosz? Vajon valÂban
a vergiliusi sz´veg adja-e hozzÀ a magyarÀzatot? Ezek a k¢rd¢sek egyÃttal a g´r´gs¢g
ideÀljÀnak ÃjrafogalmazÀsÀhoz is vezetnek.
3. Labirintusban
àAus diesem Labyrinthe gibt es nun keinen Ausweg...Ê ä ¢s ebbûl a labirintusbÂl nincs t´bb¢
kiÃt... ä foglalja ´ssze Karl Philipp Moritz a szoborcsoport keltette ¢lm¢ny¢nek tapasztalatÀt. Moritz ¢let¢nek talÀn egyetlen ´r´mteli periÂdusa az itÀliai tartÂzkodÀsa,
s valÂsÀgosan tobzÂdik az antik müvek ¢lvezet¢ben. A LAOKOñN lÀtvÀnya arra szÂlÁtja
f´l, hogy belehelyezkedj¢k a kÁgyÂk szorÁtÀsÀban vergûdû hûs´kbe: az emberis¢g szenved¢s¢t v¢li f´lismerni benn¡k, azt a f¢lelmetes vÁziÂt, amelyben idûsebbet ¢s fiatalt
egyarÀnt àk´r¡l´lel a mindent uralÂ pusztulÀsÊ. Az ember, e nemes teremtm¢ny, alulmarad a àf¢reggelÊ szemben. (àDas Edle, Gebildete erliegt der Macht des Ungeheuren, der
Mensch dem Wurme.Ê)31 Moritzot nem foglalkoztatja LaokoÂn karaktere: hiszen az embert lÀtja benne, aki eo ipso nemes, nemesebb, mint a sz´rny, a bestia. Nem a l¢lek
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nemess¢ge ez a testi szenved¢sben, nem a helytÀllÀs sztoikus ethosza, nem a m¢rt¢kletess¢gben rejlû fens¢g vagy sz¢ps¢g, hanem a sors pusztÁtÂ erûivel szemben alulmaradÂ ember nemess¢ge ez. Moritz nem idealizÀl, nem moralizÀl, noha elvonatkoztat.
Legfeljebb annyiban, amennyiben az emberi alak ÀbrÀzolÀsa szÀmÀra is a legmagasabb
rendü, a legnemesebb, az ideÀl, az Àllatalakkal szemben. De ezt is ezÃttal a r¢szv¢t teszi
azzÀ, ami. Hogy azonosulhassunk a müalkotÀs r¢v¢n a sz¡ks¢gszerüen bukÀsra Át¢lt
emberivel.
A g´r´g szobrÀszat heroikus sorseszm¢j¢nek gondolata kapcsolja ´ssze Moritzcal
Wilhelm Heinse LAOKOñN-¢rtelmez¢s¢t. Heins¢nek a maga korÀban mer¢sz, inkÀbb
mÀr Bachofen ¢s Nietzsche g´r´gs¢gk¢p¢t megelûlegezû lÀtÀsmÂdja32 minden r¢szlet¢ben felforgatja a LAOKOñN korÀbbi magyarÀzatait. Heinse nem a fizikai szenved¢sen f´l¡lemelkedû nemes lelket, a tragikus vagy szenvtelen apÀt vagy a szenved¢snek
a sz¢ps¢g r¢v¢n valÂ f´lmagasztalÀsÀt, elviselhetûv¢ t¢tel¢t lÀtja a mü hûs¢ben, hanem
a lÀzadÂ bün´st, a vezeklût. Ezt a meglÀtÀsÀt az ÀbrÀzolt t´rt¢n¢s Ãjra¢rtelmez¢s¢vel, a
mitikus ´sszef¡gg¢sek Ãjszerü felfed¢s¢vel tÀmasztja alÀ. SzakÁt az AENEIS-szel vont
szokÀsos pÀrhuzammal, ¢s kivonja a szoborcsoportban megjelenÁtett mÁtoszt az Ilion
ostroma k´r¡li t´rt¢n¢sek kontextusÀbÂl, s arra a Servius Àltal hagyomÀnyozott mÁtoszvariÀnsra utal vissza, amely szerint LaokoÂn sajÀt szenved¢lyeinek ÀldozatÀvÀ vÀlt:
nem tudta megzabolÀzni ¢rz¢ki vÀgyait, s egy¡tt hÀlt a feles¢g¢vel ApollÂn szent¢ly¢ben. Ez¢rt bünhûdik most a fiaival egy¡tt. àA LAOKOñN-CSOPORT eg¢sze olyan embert
ÀbrÀzol, aki bünhûdik, ¢s v¢gre el¢rte ût az isteni igazsÀgszolgÀltatÀs karja. E rettentû Át¢let alatt
mer¡l a halÀl ¢jszakÀjÀba, ¢s ajka k´r¡l m¢g ott lebeg bünei f´lismer¢se. A legintenzÁvebb fÀjdalom kifejez¢se ¢rz¢kelhetû a jobb szem f´l´tt s a f¢lrefordult tekintetben. Eg¢sz teste remeg, inog
¢s duzzadÂn ¢g a kÁnzÂ halÀlos m¢reg hatÀsa alatt, amely mint forrÀs Àrad ki. [...] A tÀrsadalom
¢s az istenek egyik hatalmas ellens¢ge ¢s ellenlÀbasa szenved itt, ¢s a szeml¢lû ´r´mteli fÀjdalommal
borzad el e nagyszerü gonosztevû iszonyÃ pusztulÀsa lÀttÀn. A kÁgyÂk ¡nnep¢lyesen, term¢szeti
nagysÀguk szerint viszik v¢gbe uruk parancsÀt, ahogyan f´ldreng¢s pusztÁt el orszÀgokat. [...] A
hÃs csodÀlatosan eleven ¢s sz¢p, minden izomzat a belsûbûl l¢p elû, mint a tenger hullÀmai vihar
idej¢n. °ppen az im¢nt kiÀltott [LaokoÂn], s most ¢ppen l¢legzetet k¢sz¡l venni.Ê33 Az ARDINGHELLO e passzusainak c¢lja nem kevesebb, mint hogy pontrÂl pontra megcÀfolja a
klasszicizÀlÂ ¢rtelmez¢st, sût magÀt a klasszicista eszm¢nyt. Ez a LaokoÂn kiÀlt ä Ágy
nivellÀlja Heinse azt a sokat vitatott k¢rd¢st, hogy mi¢rt nem kiÀlt a szobor hûse a vergiliusi leÁrÀssal ellent¢tben ä, nem leplezi, nem gyûzi le a szenved¢st, hanem a v¢gletekig kifejez¢sre juttatja. LaokoÂn bensûje olyan, mint a viharos tenger felszÁne, fordÁtja
ki Heinse Winckelmann hasonlatÀt. S a hûs nem az ethosz hûse, nem annak fens¢g¢t
reprezentÀlja a tragikus pusztulÀs k´zepette, hanem a lÀzadÀs fens¢g¢t, az isteni vilÀgrend elleni titÀni-gigÀszi f´lgerjed¢s nagyszerüs¢g¢t. S ha ezeket a jegyeket Heinse
a pol¢mia logikÀja szerint tÃlhangsÃlyozza, ezzel nyilvÀnvalÂan azt kÁvÀnja megmutatni, hogy a LAOKOñN-ban, a g´r´g müv¢szet e szÀmÀra is paradigmatikus alkotÀsÀban a lÀzadÂ, isteni szempontbÂl bün´s, szenvedû term¢szet az autonÂmiÀjÀra t´rû, az
istenekkel ¢s a sorssal szemben alulmaradÂ ´r´k emberit testesÁti meg.
A LAOKOñN ¢rtelmez¢st´rt¢net¢ben Heinse Sturm und Drang indÁttatÀsÃ, de annak zsenielm¢let¢n tÃlmutatva mÀr egy sajÀtos dionysosi g´r´gs¢g¢lm¢nyt is megelûlegezû ä egy¢bk¢nt rendkÁv¡l alapos ¢s szuggesztÁv ä leÁrÀsa a k¢sûbbiekben talÀn
Shelley lÀtÀsmÂdjÀval mutat rokonsÀgot, aki sajÀt Prom¢theusÀnak titÀni mÀsÀra ismerhetett rÀ LaokoÂnban, annak a Prom¢theusnak a rokonÀra, akit a drÀma elûszavÀban Luciferhez hasonlÁt. Shelley RÂmÀban k¢sz¡lt f´ljegyz¢se a LAOKOñN-ban a tes-
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ti szenved¢st ¢s vele szembeÀllÁtva a m¢ltatlan, igazsÀgtalan bünhûd¢st emeli ki: àA
szoborcsoport keltette alap¢rz¢s az intenzÁv fizikai szenved¢s ¢rzete, amely ellen LaokoÂn k¢ts¢gbeesetten, az ¢g fel¢ emelt szemmel lÀzad, annak igazsÀgtalansÀgÀt ¢rz¢keltetve, noha ugyanakkor
nemes az arckifejez¢se, amely m¢ltÂvÀ avatja a szenved¢st.Ê34 Ez az idûszak, azaz 1819 azonban mÀr a LAOKOñN k¢pviselte g´r´gs¢geszm¢ny ¢s a benne is megpillantott embereszm¢ny leÀldozÀsÀnak idûszaka. A tragikus pÀtosz mÀr csak a lÀzadÀs tÃlfeszÁtetts¢g¢ben ¢s az isteni kegyetlens¢gre valÂ hivatkozÀssal kelt ¢rdeklûd¢st. A n¢ma, ¡res,
vÀlaszt nem adÂ ¢g nyugalma az, ami a szobrot nyugalomban l¢vûnek mutatja, illetve
mint Madame Sta©l Árja, a nyugalom nem az emberi szenved¢st m¢rs¢kli, hanem azt
az isteni bosszÃ tÀrgyak¢nt jelenteti meg.35 MÁg Moritz a nyolcvanas ¢vekben a szobor
hûs¢nek tragikumÀba belehelyezkedve jegyezte meg, hogy àebbûl a labirintusbÂl nincsen
kiÃtÊ, addig a szÀzadfordulÂra, 1801ä1802-es berlini elûadÀsaiban August Wilhelm
Schlegel a kÁgyÂk szorÁtÀsÀban mÀr inkÀbb egyfajta müv¢szi jÀt¢kot lÀt: àBizonyos, hogy
LaokoÂn eg¢sz alakjÀnak lend¡lete, a lÀb ¢s a k¢z mozdulatÀban megmutatkozÂ szimmetria ¢s
kontraszt nagyon tetszetûs hatÀst kelt, Ãgyhogy ha egy bizonyos tÀvolsÀgbÂl csak ezt lÀtnÀnk, s az
izmok fesz¡l¢s¢t ¢s az arcvonÀsokat nem, akkor azt lehetne gondolni, hogy ez a k¡zdelem, az
´regnek ¢s gyermekeinek a kÁgyÂk Àltal t´rt¢nû k´rbefonÀsa nem mÀs, mint puszta jÀt¢k, ¢s a
rettenetes lÀtvÀny ez¢rt nem indÁtana minket arra, hogy segÁts¢g¡kre siess¡nk a szerencs¢tleneknek, ha egyÀltalÀn ¢lûk volnÀnak.Ê36
A klasszika korÀnak ¢rtelmez¢se Ágy klasszicizÀlÂdik, s nyer romantikus n¢zûpontbÂl ironikus tÀvlatot. àAz emberi nem ´r´k szenved¢seÊ ¢s àalulmaradÀsÀnak drÀmÀjaÊ mintha v¢g¢hez k´zeledne, Àmde hely¢be l¢p a àpathosfiguraÊ Ãjabb ¢rtelmez¢se, a hazafias. Vajon el lehet-e tekinteni attÂl, hogy LaokoÂn nemcsak szenvedû ember, atya, sût
fûpap, de egyszersmind trÂjai patriÂta is, aki vÀrosa megszÀllÀsÀt kÁvÀnta megakadÀlyozni? ä hangzik Ennio Quirino Visconti vagy Ludwig Schorn k¢rd¢se. àLaocoon
transport¢ de l'amour de la patrie...Ê ä LaokoÂnt a hazaszeretet hajtja, s hazÀjÀ¢rt hal hûsi
halÀlt: àegy f¢rfi, aki kirÀlyok v¢r¢bûl szÀrmazik, sût Isten ivad¢ka, elûrehaladott f¢rfikorban...
Egy hûs hal meg itt, iszonyatos, sz´rnyüs¢ges halÀllal...Ê.37 Visconti szÀmÀra a kirÀlyi v¢rbûl
szÀrmazÂ nemzeti hûs az, aki ethoszt ¢s sz¢ps¢get egyesÁt a pusztulÀsban. Ludwig
Schorn hasonlÂ ¢rvel¢se inkÀbb antiwinckelmanniÀnus, mert LaokoÂn szenved¢s¢nek szellemi jelleg¢t hangsÃlyozza. Ennek a szenved¢snek fû tartalma ugyanis az isteni
bosszÃ ¢s a haza bukÀsa f´l´tt ¢rzett fÀjdalom.38
A hazafias ¢rtelmez¢s hÁvei azonban ¢ppÃgy idealizÀlnak, mint elûdjeik. A mü lehets¢ges politikai tartalmÀra nem k¢rdeznek rÀ, csak a mÁtosz idûtlen szintj¢n utalnak
egy Ãjabb aspektusra, an¢lk¡l hogy komolyan f´lvetn¢k a datÀlÀs ¢s ezzel egy¡tt a mü
korabeli ¡zenet¢nek k¢rd¢s¢t, vagy rÀk¢rdezn¢nek a szoborcsoport lehets¢ges korabeli megrendelûj¢re. Ezek azonban olyan k¢rd¢sek, amelyek Winckelmannt, Heins¢t
vagy Viscontit nem foglalkoztattÀk, bÀrmennyire polÀrisan ellent¢tes ¢rtelmez¢s¢t
nyÃjtottÀk is a szoborcsoportnak. Az Ãjabb archeolÂgiai kutatÀs szÀmÀra azonban, Ãgy
tünik, t¢nyk¢nt kell elfogadni, hogy a LAOKOñN nem a g´r´g, hanem a rÂmai müv¢szet t¢mÀja: az ismert k¢t LaokoÂn-ÀbrÀzolÀs mindegyike rÂmai alkotÀs.39 Ezzel egy¡tt
a szoborcsoport lehets¢ges politikai ¡zenet¢nek k¢rd¢se is eltÀvolodott a heroikus ideÀlnak ä egy¢bk¢nt a francia klasszicista drÀmÀban felelevenÁtett ä hazafias felfogÀsÀtÂl.
Noha az Ãjabb r¢g¢szeti vizsgÀlÂdÀsokban a mitikus jelent¢startalom k¢rd¢se inkÀbb
hÀtt¢rbe szorul, s el¢bb a puszta eszt¢tikai m¢ltatÀs, a formai megoldÀsok elemz¢se
jelentette az ¢rtelmez¢st, majd pedig a datÀlÀs ¢s ezzel egy¡tt a müv¢szett´rt¢neti folyamatba valÂ belehelyez¢s probl¢mÀja ker¡lt elût¢rbe, m¢gis, mivel az ¢rtelmez¢s
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nem ker¡lhetû meg teljesen, jÂl megmutatkozik, hogy Winckelmann, Heinse, Visconti ¢s Hirt (l. alÀbb) vitÀja ma is folytatÂdik egy mÀsik diskurzus keret¢ben.
Az egyik irÀny kitart amellett, hogy a LAOKOñN sztoikus eszmeis¢gü mü, az exemplum doloris nagyszabÀsÃ (Gisela Richter) vagy kev¢sb¢ remek (p¢ldÀul Ettlinger) ÀbrÀzolÀsa. Ez az irÀnyzat tÃlzott, inadekvÀt modernizÀlÀsk¢nt utasÁtja vissza a politikai
¢rtelmez¢st.40 Ez utÂbbinak Bernard Andreae nagymonogrÀfiÀja adott tekint¢lyt. Az
û munkÀja szÀmunkra egyszersmind igazolja Heinse meg¢rz¢s¢t, miszerint a àgigantikusÊ apafigura ä aki jÂval a term¢szetes arÀnyon tÃl nagyobb a fiainÀl, tehÀt valÂban
àgigÀsziÊ ä lÀzadÂ embert ÀbrÀzol, az istenek ¢s a sors ellen fell¢pû bün´st, aki bünhûdik.
(Winckelmann, Heinse, sût Shelley ¢s mÀsok vitÀja, mint lÀttuk, ak´r¡l forgott, hogy
m¢ltÀn bünhûdik-e LaokoÂn, ¢s vajon felismeri-e azt.) Andreae szerint a LAOKOñN
rÂmai mÀsolat, Tiberius csÀszÀr idej¢bûl, s eredetije a Phyromachos nev¢vel f¢mjelezhetû pergamoni szobrÀsziskola k¢sei alkotÀsa lehetett, ikonolÂgiai elûdje pedig t´bbek
k´z´tt az oltÀr ama r¢szlete, amely a gigÀsz Alkynoeust ÀbrÀzolja, amint Pallas Ath¢n¢
kÁgyÂja halÀlra marja. V¢lem¢nye szerint a LaokoÂn nemcsak stÁlusjegyeiben ä a barbÀrokra, gigÀszokra ¢s titÀnokra jellemzû bozontos hajviselete ¢s a m¢retarÀnyok miatt
ä id¢zi a gigantomachiÀt, hanem tematikusan is: barbÀr, gigÀszi lÀzadÂt ÀbrÀzol, aki a
àrÂmaiakÊ s ezzel egy¡tt a sors ellen lÀzad. Vagyis ¢ppens¢ggel negatÁv ¢rtelemben
àhazafiÊ.41
A LAOKOñN-CSOPORT rejt¢lyess¢ge azonban Andreae nagyszabÀsÃ ¢s vitatott munkÀja utÀn sem oldÂdott meg. TovÀbbra is vita tÀrgya az eredetis¢g k¢rd¢se, a datÀlÀs,
mely d´ntûen befolyÀsolja a mü ¡zenet¢t. Vajon allegorikus hellenisztikus alkotÀs-e
vagy rÂmai mÀsolat, ¢s mikori? Vajon nem k¢sûbb raktÀk-e ´ssze a szobrot mÀs-mÀs
eredettel, az apa ¢s a k¢t fiÃ kompozitumÀvÀ? Azonos-e egyÀltalÀn a mü a Plinius Àltal
leÁrt hÀrom rhodosi mester alkotÀsÀval, vagy egy mÀsik szobor, egy ismeretlen müv¢sz,
talÀn Augustus kori remekmüve? Egy LAOKOñN volt vagy kettû, vagy egy sincs, mert
csak ´sszet¢tel? A vita folytatÂdik, s minden csodÀlat vagy ellen¢rz¢s dacÀra az enigma
megmaradt.42
4. A mezÁtelen pap
Winckelmann a term¢szetes emberi sz¢ps¢g platonikus felemel¢s¢t, az ideÀlis term¢szet irÀnyÀba t´rt¢nû meghaladÀsÀt lÀtta az antik szobrÀszatban, kivÀltk¢pp a mezÁtelen f¢rfialak ÀbrÀzolÀsÀban. Ezt az ÀbrÀzolÀsmÂdot nevezt¢k ideÀlis mezÁtelens¢gnek, mivel Winckelmann szerint ez a mezÁtelens¢g a barokk allegorikus mezÁtelens¢ggel szemben à´lt´ztetÊ, f´lemel az idealitÀsba.43 A mezÁtelens¢g tapasztalata a g´r´g ember szÀmÀra term¢szetes volt ä ¢rvel Winckelmann s utÀna m¢g jÂ mÀsf¢l szÀzadon Àt a tudÂsok sora ä, ez hozzÀtartozott a gymnasionok mindennapi vilÀgÀhoz ¢s a versenyek
¡nnepis¢g¢hez, s Ágy a müv¢szeknek is alkalmuk volt megfigyelni a testet, annak helyes arÀnyait ¢s fel¢pÁt¢s¢t, az izmok elhelyezked¢s¢t ¢s a mozgÀst, ideÀlis ÀbrÀzolÀsuk
tehÀt ezen a term¢szeti megfigyel¢sen alapul. Quatremªre de Quincy szerint a mezÁtelens¢g az istenekhez tesz hasonlatossÀ. így p¢ldÀul LaokoÂnt, akit a mezÁtelen ÀbrÀzolÀs trÂjai papbÂl az emberi szenved¢s ÀltalÀnos p¢ldÀjÀvÀ emel. Vagy Antonio Canova NapÂleon-szobra, amelynek ideÀlis mezÁtelens¢ge az istenekkel, a h¢roszokkal
valÂ hasonlatossÀgÀban mutatja a csÀszÀrt.44 A mezÁtelen ember g´r´g ÀbrÀzolÀsa a
term¢szetes, romlatlan s ebben az ¢rtelemben isteni ember megjelenÁt¢s¢nek adekvÀt
mÂdja, s mint ilyen idûtlen. Vagy legalÀbbis megteremti az idûtlen ÀbrÀzolÀs lehetûs¢-
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g¢t, ¢rvel Sir Joshua Reynolds De Quincyhez hasonlÂan, ugyancsak a LAOKOñN p¢ldÀjÀn fejtve ki, hogy ´r´k ¢rv¢nyü ÀbrÀzolÀs csak mezÁtelen alakkal lehets¢ges, mert
a ruha t´rt¢neti k´t´tts¢get hoz l¢tre, s idûvel elavulttÀ teszi a müvet. így jÀrna LaokoÂn is, ha papi ornÀtusban ÀbrÀzoltÀk volna ût a rhodosi mesterek.45
SajÀtos àterm¢szetiÊ ¢rvet hasznÀl A. W. Schlegel, aki szerint a term¢szet maga formÀlta fedetlenre az emberi testet, mint a legszebbet ¢s legt´k¢letesebbet. (Ezzel szemben a nÀla alacsonyabb rendü Àllati testet szûrrel fedte be.) A term¢szetnek ezt a c¢ljÀt,
ti. hogy leleplezze a legt´k¢letesebb szervezûd¢st, ezt teljesÁti be a szobrÀszat, amikor
mezÁtelen¡l ÀbrÀzol. A szobrÀszat ugyanis csak az organikusat kell hogy bemutassa, s
a ruhÀt, mint az emberi k¢z halott müv¢t sz¡ks¢gk¢ppen el kell vetnie. így van ez a
LAOKOñN szoborcsoportban is, amelyre az adott lehetûs¢get, hogy a müv¢sz olyan
pillanatban ÀbrÀzolja a fûpapot, amelyben mÀr nincs helye semmi ceremÂniÀnak, amikor a mezÁtelens¢g mÀr nem s¢rt semmilyen illendûs¢get.46
Herder, Schelling ¢s mÀsok ebbûl, ti. hogy a szobrÀszat egyetlen igazi, idûtlen ¢s
magasztos tÀrgya a fedetlen emberi test, azt a k´vetkeztet¢st vonjÀk le, hogy valÂjÀban
csak g´r´g szobrÀszat l¢tezik. Nincs mÀs szobrÀszat, csak antik szobrÀszat van, ÀllÁtja
Herder, mivel a szellemet a testtel, a testben fejezi ki, s ez¢rt sz¡ks¢gk¢ppen lemeztelenÁt.47 Ezzel szemben a fest¢szet mint illuzionista ä s ezÀltal inkÀbb modern ä müv¢szet
sz¡ks¢gk¢pp ´lt´ztet. A mezÁtelens¢g viszont csak az antikvitÀsban term¢szetes, csak
ott volt ¢s lehetett Àrtatlan, ez¢rt soha vissza nem t¢rû müfaja a szobrÀszat az eurÂpai
k¢pzûmüv¢szetnek. Amennyiben lehets¢ges, csak mint antik müv¢szet lehets¢ges,
ahogyan a g´r´g szobrok a szabad ¢g alatt Ãgy Àlltak, mintha a Paradicsomban volnÀnak. àEgy szobor teljesen jelen van, a szabad ¢g alatt Àll, mint a Paradicsomban. Isten sz¢p
teremtm¢ny¢nek k¢pmÀsa, ¢s ÀrtatlansÀg veszi k´r¡l.Ê48 Igen, Herder szÀmÀra is, mint Winckelmann, Schiller vagy az ifjÃ Friedrich Schlegel szÀmÀra a g´r´gs¢g az àaranykorÊ,
az ÀrtatlansÀg, a gyermekis¢g kora, s mint ilyen, szobrÀszi. Noha nyilvÀnvalÂ, hogy az
antikvitÀsnak ez az ¢rtelmez¢se àkereszt¢nyÊ f¢lreolvasat sz¡l´tte, m¢gis k¢rd¢ses,
hogy lehet-e, ¢s ha igen, hogyan lehet szabadulni ettûl az elûÁt¢lettûl. Ernst Langglotz
szerint visszavonhatatlanul mÀst jelent a nyugati szobrÀszatban a mezÁtelen alak, mint
amit a g´r´gs¢gben jelentett. A modern szobor anyag, mondja, fiziolÂgiai, anatÂmiai
¢s szexuÀlis adottsÀgok egy¡ttese; az archaikus kor szobrÀszati alkotÀsait pedig az írÀs
egyik kifejez¢se jellemzi a legtalÀlÂbban: ti. hogy a test Isten lakhelye, a Szellem temploma.49 K´vetkez¢sk¢pp a modern müv¢szet a mezÁtelen alakban csak a bünbe esett,
a kegyelem ÀllapotÀbÂl kiesett àçdÀmotÊ tudja megjelenÁteni, mÁg a g´r´g müv¢szet
az ÀrtatlansÀg ÀllapotÀt, a szellemmel valÂ telÁtetts¢get tudta megragadni.
Langglotz k´vetkeztet¢se nemcsak Herder gondolatait füzi tovÀbb, hanem ´sszekapcsolhatÂ Karl Ottfried M¡ller g´r´gmüv¢szet-t´rt¢net¢nek szisztematikus fejteget¢seivel is. M¡llert mÀr egy olyan idûszakban foglalkoztatja a mezÁtelen ÀbrÀzolÀs
¢rtelme, amikor mÀr elavulttÀ kezdett vÀlni az ideÀlis mezÁtelens¢g toposza, ¢spedig
azon müalkotÀsok idealizÀlÀsÀval egy¡tt, amelyekhez leginkÀbb kapcsolÂdott: a B ELV EDEREI APOLLñ-val, a FARNESEI HERCULES-sel ¢s a L AOKOñN-nal egy¡tt. M¡ller szerint az antik müv¢szet fû feladata valÂban a test ÀbrÀzolÀsa volt, de ez nem mim¢szisz,
nem a sz¢p term¢szet megnemesÁtû utÀnzÀsa, idealizÀlÀsa, mint Winckelmann ÀllÁtotta, hanem a szellem kifejez¢se. A g´r´g vallÀs ugyanis eredetileg minden erût, minden
viszonylatot isteni szem¢lyekbe vetÁtett, s k¢sûbb, amikor a vallÀs mÀr elveszÁtette erej¢t,
megmaradt a müv¢szet szÀmÀra a lehetûs¢g, hogy emberi formÀban ÀbrÀzoljon minden
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szellemi jelens¢get. Ez¢rt ÀbrÀzoljÀk az istenalakokat mezÁtelen¡l, legalÀbbis a f¢rfialakokat; ezekben a mezÁtelen testtel, illetve a testtel egy a szellem, a test fejezi ki azt.
HozzÀ k¢pest a ruha mindig csak expresszÁv, attributÁv jellegü lehet.50
A mezÁtelen test tehÀt M¡ller szerint a szellem megjelenÁtûje. MÀs irÀnybÂl jut hasonlÂ k´vetkeztet¢sre Schelling is, aki szerint a g´r´g szobrÀszat a term¢szetben uralkodÂ szellemet, a formÀt l¢trehozÂ szellemet mutatja meg. Mert mÁg a term¢szetben
magÀban vak e formÀlÂ szellem, addig a müv¢szetben tudatosulva egy pillanatra l¢te
teljess¢g¢ben mutatja meg a dolgot. A mezÁtelen test: ûsk¢p, a l¢ny maga, l¢t¢nek teljess¢g¢ben. A szellem megjelen¢se a formÀban, a testt¢ lett szellem.51
E vÀzolt elm¢letek a LAOKOñN ¢rtelmez¢st´rt¢net¢ben is kimutathatÂk, sût r¢szben
meghatÀrozÂi is ennek a t´rt¢netnek. LaokoÂn mezÁtelens¢g¢ben a tragikus szenved¢s pÀtosza jut kifejez¢sre (Winckelmann), illetve az a sz¢ps¢g, amely a szenved¢s ÀbrÀzolÀsÀnak hatÀrt szab, azt m¢rs¢kli, kiegyenlÁti (Lessing, Visconti). àVajon mezÁtelen
volt-e LaokoÂn, a f¢rfiÃ, a pap, a kirÀlyi sarj, Àldozat k´zben, az ´sszegyült n¢p elûtt ÀllvÀn?
Vajon mezÁtelen¡l Àllt-e ott, amikor rÀtÀmadtak a kÁgyÂk? Vajon ki gondol ma erre, ha LaokoÂnt
a müv¢szet ÀbrÀzolÀsÀban szeml¢li? Ki is gondolhat erre... Ki gondolhatna Àldozati k´nt´sre,
amikor az halott sziklÀvÀ tenn¢ a k¡szk´dû mellkast, a m¢regtûl duzzadÂ ereket ¢s a birkÂzÂ, mÀrmÀr elernyedû karokatÊ ä ¢rvel Herder.52 àEr war vom Griechen Spr¡chwort, dass er lieber
F¡lle als H¡lle gab...Ê53 A teljess¢g mint tapinthatÂ testi jelenl¢t teszi a szobrÀszatot a
testszerü igazsÀg müv¢szet¢v¢. (Kunst der leibhaften Wahrheit.) Ez a testszerü igazsÀg Herder felfogÀsÀban az ellent¢te minden festûi illÃziÂnak, minden ¢rz¢kis¢gnek, s mint
ilyen, eredendûen Àrtatlan. Ez¢rt van csak g´r´g szobrÀszat, id¢zt¡k fentebb.
SajÀtos mÂdon ¢ppen az ellent¢tes pozÁciÂbÂl, mondhatni a mü moderns¢g¢t ¢rezve
¢rz¢keli Blake a LAOKOñN mezÁtelens¢g¢nek szimbolikussÀgÀt. Egy 1820 k´r¡l k¢szÁtett metszet¢n megkÁs¢relte visszavezetni a g´r´g mÁtosznak a hÀrom rhodosi mester
Àltal t´rt¢nt vizuÀlis megjelenÁt¢s¢t a t´rt¢net v¢lt eredet¢hez, egy bibliai t´rt¢n¢shez.
àJahve ¢s k¢t fia, a SÀtÀn ¢s çdÀm, ahogyan azt a Salamon templomÀnak ch¢rubjÀrÂl mÀsolta
a hÀrom rhodosi, ¢s a term¢szet l¢nyeg¢hez vagy Ilion t´rt¢nelm¢hez adaptÀlta.Ê54 A hÀrom
mezÁtelen alak tehÀt ugyanÃgy utal szimbolikusan a bünbe esett term¢szetre, mint Ilion
tragikus elest¢re.
Blake ellenp¢ldÀja alapjÀn ¢ppÃgy, mint Winckelmann, Reynolds, Herder ¢s
mÀsok id¢zett gondolatai¢n, arra k´vetkeztethet¡nk, hogy az ideÀlis mezÁtelens¢g
klasszikus elm¢lete szoros ´sszef¡gg¢sben van az allegor¢zis, sût a szimbolizÀlÀs korabeli müv¢szetfelfogÀsÀval. Winckelmann allegÂriatanÀt mÀr sajÀt korÀban is sokan vitattÀk ¢s kritizÀltÀk (Lessingtûl kezdve Fernow-ig),55 azt gondolvÀn, hogy ez a
k¢pzûmüv¢szetet puszta illusztratÁv müv¢szett¢ degradÀlja; ezzel szemben Herder
arra mutatott rÀ, hogy az àallegÂriaÊ Winckelmann szÀmÀra nem jelent mÀst, mint
hogy a k¢pzûmüv¢szet a lelket a test Àltal jelenÁti meg,56 s hasonlÂ ¢rtelemben vette
Schelling is v¢delm¢be a winckelmanni allegor¢zis tanÀt, azt a szellemnek testben valÂ megjelenÁt¢sek¢nt, az ûsk¢pnek az individuÀlisban valÂ megjelen¢s¢vel magyarÀzva.57
Mind a vitÀban elfoglalt pozÁciÂk, mind pedig a megfogalmazÀsok rokonsÀga arra
mutatnak, hogy az allegÂria ¢s a szimbÂlum elm¢lete egyarÀnt k´zvetÁteni kÁvÀn müv¢szet, k´lt¢szet ¢s filozÂfia k´z´tt, s az antik müv¢szet ¢rtelmez¢s¢ben minden k¡l´nb´zûs¢g¡k ellen¢re is k´z´sen l¢pnek f´l az Ãgynevezett realisztikus ¢rtelmez¢ssel
szemben. Ugyan mÀr Lessing is azzal ¢rvelt Winckelmann ellen¢ben, hogy a g´r´g
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szobrÀszat v¢lem¢nye szerint a puszta ¢rz¢ki sz¢ps¢g, a testi sz¢ps¢g ÀbrÀzolÀsÀra t´rekedett, minden ´nmagÀn tÃlmutatÂ jelentûs¢g n¢lk¡l, m¢gis nem ez az eszt¢tizmus,
hanem Hirtnek nagy vihart kavart, a HÂrÀkban 1797-ben megjelent ÁrÀsa jelzi az antiallegorikus ¢s antiszimbolikus pozÁciÂ tartalmÀt. Hirt szerint az antik müalkotÀs alapelve az ÀbrÀzolÀs igazsÀgÀban keresendû, s ez pedig nem mÀs, mint a karakterisztikusnak,
az individuÀlisnak a megjelenÁt¢se. A LAOKOñN-ban ez a karakterisztikussÀg a fÀjdalom
legmagasabb fokÀnak kifejez¢s¢vel t´rt¢nik, amely nem tür semmif¢le m¢rs¢kl¢st
vagy enyhÁt¢st.58 BÀr Hirt ebben az ¢szrev¢tel¢ben tÀmaszkodik Heyne korÀbbi k¢telyeire a LAOKOñN idealitÀsÀt illetûen, amelyek mÀr Heyn¢ben is meg¢rlelt¢k azt az
ellenvet¢st, hogy a LAOKOñN a testi szenved¢s pontos ÀbrÀzolÀsa, m¢gis Hirt az, aki
jÂval k¢sûbb ä immÀr a klasszikÀtÂl nyert idûbeli distanciÀval is ä leszÀmol majd az
ideÀlis mezÁtelens¢g teÂriÀjÀval, mint modern elûÁt¢lettel. Csak a modern viszonylatÀban
keletkezik ez a lÀtszat, Árja, s csak az allegorikus alakokra ¢rv¢nyes.59
Antonio Canova amikor megpillantotta az Elgin-mÀrvÀnyokat, ÀllÁtÂlag Ágy kiÀltott
f´l: àEz valÂdi hÃs!Ê60 A ParthenÂn szobordÁszeiben meglÀtni v¢lt ¢letszerüs¢g ¢s term¢szetess¢g ekkorra mÀr kezdi hÀtt¢rbe szorÁtani a korÀbbi paradigmÀt, a LAOKOñN-t,
amelyben a XIX. szÀzad elsû ¢vtizedeiben mÀr nem a szenved¢s ÀbrÀzolÀsÀnak patetikus fens¢g¢t vagy a legfûbb sz¢ps¢g megjelenÁt¢s¢t m¢ltatjÀk (Hirt vagy Guizot nyomÀn), hanem egy testi Àllapot karakterisztikussÀgÀt, a v¢gsû agÂnia valÂszerü, igaz
ÀbrÀzolÀsÀt, a fÀjdalomtÂl elal¢lt, Àjult test esendûs¢g¢t.61
A LAOKOñN reprezentÀlta eszm¢ny idej¢tmÃlt voltÀt regisztrÀlja a klasszikus müv¢szi kÀnon nagy szint¢zise, a hegeli ESZT°TIKA, amelyben Hegel a kortÀrsak v¢lem¢ny¢re tÀmaszkodva a modorossÀga ¢s keresetts¢ge miatt marasztalja el a müvet. De
nemcsak a LAOKOñN jut erre a sorsra, hanem a klasszikus eszm¢nyt reprezentÀlÂ mÀs
alkotÀsok is, mint a B ELV EDEREI APOLLñ vagy a MEDICI V ENUS, melyek az idûk´zben
megismert g´r´g eredetik hatÀsÀra szÁnpadiasnak ¢s àszellemtelennekÊ tünnek: àLessing ¢s Winckelmann idej¢n korlÀtlan csodÀlattal adÂztak e szobroknak, mint a müv¢szet legmagasabb rendü eszm¢nyeinek; azÂta, hogy megismerkedt¡nk m¢lyebb kifejez¢sü, elevenebben ¢s alaposabban kidolgozott formÀjÃ alkotÀsokkal, e müvek ¢rt¢ke valamivel lejjebb szÀllt, s egy k¢sûbbi
korba helyezik ûket, amikor a kidolgozÀs simasÀga mÀr a tetszetûst ¢s kellemest tartotta szem elûtt,
¢s nem tartott ki t´bb¢ a valÂdi szigorÃ stÁlus mellett. Sût egy angol utazÂ a belvederei ApollÂt
¢ppens¢ggel szÁnpadias piperkûcnek (a theatrical coxcomb) nevezi, a Venusnak pedig nagy szelÁds¢get, ¢dess¢get, szimmetriÀt ¢s f¢l¢nk grÀciÀt tulajdonÁt ugyan, de ugyanakkor hibÀtlan szellemtelens¢get, negatÁv t´k¢letess¢get ¢s a good deal of insipidity (egy jÂ adag lapossÀgot).Ê62
ValÂjÀban tehÀt ekkorra ¢rtik meg, hogy mit is csodÀltak korÀbban az APOLLñ-ban
vagy ¢ppens¢ggel a LAOKOñN-ban. Az eurÂpai klasszicizÀlÂ müv¢szi tendenciÀk lejÀrtÀval kitünik, hogy a LAOKOñN is k´z¢j¡k tartozott: maga is modern alkotÀs, sût
àklasszicistaÊ mü, egyfajta jÀt¢k a formÀkkal. S a modern müv¢szettel ´sszhangban mÀr
ez a müalkotÀs is fiziolÂgiai funkciÂi egy¡ttes¢ben, mint esendût, mint kiszolgÀltatottat
ÀbrÀzolja az embert, mint puszta testet, s nem az eszm¢nyit, az ´r´k ¢rv¢nyüt, az idûtlen¡l sz¢pet ´r´kÁti meg mezÁtelens¢g¢ben.
5. FÀklyaf¢nyn¢l
Az antik istenek ¢s hûs´k a modern kor embere szÀmÀra ¢ppÃgy az AlvilÀgban lakoznak, mint ahogy az eg¢sz elmÃlttÀ vÀlt g´r´g vilÀg szÀmÀra hÀd¢si. Csak onnan id¢zhetûk fel a k¢pzelet Àltal, egy àklasszikus boszorkÀnyszombatÊ lid¢rces ¢jszakÀjÀn.63
Ezt, a FAUST II. r¢sz¢ben megjelenÁtett k´ltûi tapasztalatÀt Goethe bizonyÀra sokkal
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korÀbbi eml¢keibûl szürte le, noha az I TçLIAI UTAZçS sorÀn m¢g szinte nyoma sincs
e tapasztalatnak. Ott, ItÀliÀban m¢g Ãgy tünt, hogy egy eleven, folytatÂlagos, a d¢li
¢let r¢sz¢v¢ vÀlt, ¢lû mÃlttal talÀlkozott a k´ltû, bÀr ehhez a talÀlkozÀshoz mÀr akkor
is hozzÀtartozott valamif¢le mesterk¢lts¢g, àpraktikaÊ, mely az eredeti g´r´g alkotÀsoknak ä p¢ldÀul Paestum romjainak ä hatÀstalansÀgÀt mintegy pÂtolandÂ k´zvetÁtûn
seg¢dkezett. E àpraktikÀkÊ k´z¢ tartozott a vatikÀni szoborgal¢ria ¢jszakai megtekint¢se is fÀklyaf¢nyn¢l.64
A mÃzeumlÀtogatÀsnak ezt a sajÀtos mÂdjÀt a XVIII. szÀzadban vezethett¢k be, s
RÂmÀn kÁv¡l is, EurÂpa-szerte n¢pszerüv¢ vÀlt. (JÂl dokumentÀlt a bevezet¢se a m¡ncheni Glypthothekben. II. Lajos feltehetûleg RÂmÀban kedvelte meg ezt a szokÀst.)65
°s bÀr az egyes feljegyz¢sek Ãjra ¢s Ãjra hangsÃlyozzÀk a fÀklyaf¢nnyel valÂ megvilÀgÁtÀs elûnyeit, p¢ldÀul azt, hogy elszigeteli a müalkotÀst k´rnyezet¢tûl, esetlegesen
semlegesÁti a kiÀllÁtÀs hiÀnyossÀgait, kontÃrokat ad, ezek az ¢szrev¢telek csak r¢szben
magyarÀzzÀk e szokÀs kedvelts¢g¢t. Mert p¢ldÀul ami a felÀllÁtÀst illeti, a VatikÀn Belvedere csarnokÀrÂl nem szüntek meg ÂdÀt zengeni az odalÀtogatÂk. àHellas ¢s RÂma
isteneit sehol mÀsutt nem tisztelt¢k nemesebb szent¢llyel, sehol nem Àlltak gazdagabb talapzaton,
soha mÀsutt nem ter¡lt ki dicsûs¢gesebb hajl¢k a fej¡k f´l¢ ¢s sz¢lesebb padlÂzat a lÀbuk alÀ, mint
ittÊ ä Árja John Chetwode Eustace, egyenesen a g´r´g istenek templomÀnak nevezve
a pÀpai palotÀt!66 Felt¢telezhetj¡k, hogy a kereszt¢ny hit irÀnt k´z´mb´s Winckelmann szÀmÀra is ¢rv lehetett a pÀpai udvar antikvitÀskultusza (az ¢rdeken tÃl) a katolizÀlÀs mellett. A VatikÀn lenyüg´zû hatÀsa alÂl valÂban neh¢z volt kivonnia magÀt
bÀrkinek is, s g´r´g tÀjakra Àlmodnia magÀt e szoborgal¢ria szeml¢l¢sekor. A fÀklyaf¢ny, illetve pontosabban a szobrot k´r¡lvevû s´t¢ts¢g ugyan valÂban izolÀl, ¢s teret adhat a k¢pzeletnek; de vajon nem arrÂl van-e szÂ, hogy az Ágy el¢rt izolÀlÀssal ¢s reliefszerü hatÀssal a lÀtÀs illuzionisztikussÀ vÀlik, azaz a n¢zû egy festûi àlÀtszatÊ (Schein)
r¢szes¢v¢ lesz? °s ez az illÃziÂ ad teret a mitikus k¢pzeletnek?
°rdemes felfigyeln¡nk e gyakorlat ¢s amaz elm¢let ellent¢t¢re, mely szerint ä mint
Winckelmann vagy Herder, Humboldt ¢s mÀsok ÀllÁtjÀk ä a g´r´g müalkotÀsok a szelÁd klÁma, a napf¢ny sz¡l´ttei, s igazi hajl¢kuk kint a szabadban, a napf¢nyes ¢g alatt
van. Vajon tehÀt minket, mint (a klasszika felfogÀsÀban) olyan moderneket, akik a g´r´gs¢g ellent¢t¢t alkotjuk, ennek az eredeti befogadÀsnak ¢ppen az ellent¢te vezetne-e
el a g´r´g müv¢szet l¢nyeg¢hez?
Goethe klasszikus Walpurgis-¢je Ãgy reflektÀl erre az ellentmondÀsra, hogy bemutatja: ami akkor a nappal sz¡l´tte volt (az eg¢sz mitolÂgia, de legfûk¢pp az olymposi
istenvilÀg), az ma csak ¢ji lÀtomÀsk¢nt, àszellemid¢z¢sselÊ hozhatÂ elû a mÃlt m¢ly¢rûl,
az AlvilÀg s´t¢tj¢bûl. F´lvillanhat egy pillanatra a k¢pe, megvilÀgÁthatÂ, de napvilÀgra
t´bb¢ nem hozhatÂ. çrnyk¢p, illÃziÂ, jelen¢s marad, s nem ¢letteli realitÀs. A fÀklya
f¢ny¢n¢l az istenalakok ¢s h¢roszok mintegy a mÃlt m¢ly¢bûl bukkannak elû, azt a
mÃltat id¢zik f´l, amelyet XVIII. szÀzadi n¢zûj¡k a napf¢nyes à´r´k tavaszÊ ´r´kk¢valÂsÀgÀnak nevezett. Megemelt valÂsÀgot v¢l megtapasztalni, a mÃltnak olyan fensûbbrendüs¢g¢t, amelyet Henri Fussli svÀjci festû ä az Elgin-mÀrvÀnyok megpillantÀsakor ä e szavakkal ¢rz¢keltetett: àDe Greeks were godes! de Greeks were godes!Ê67 Vagyis
mi a sajÀt puszta embers¢g¡nkkel, korlÀtozottsÀgunkkal, idûbelis¢g¡nkkel szembes¡l¡nk e halhatatlan isteni alkotÀsokat szeml¢lve. ¹r´kk¢valÂsÀguk a halÀlra figyelmeztet minket, ¢szleli a ParthenÂn frÁzeit nap mint nap szinte rituÀlis hÂdolattal megcsodÀlÂ Keats. àAnd each Imagined pinnacle and steep / of godlike hardship tells me: I must die.Ê68
Hiszen, miutÀn megismerkedt¡nk e müv¢szettel ä a vilÀgossÀgÀval, a tiszta szellemi-

Kocziszky °va: LaokoÂn. Vita az antik müv¢szetrûl a XVIIIäXIX. szÀzad fordulÂjÀn

ã

655

s¢g¢vel, idûtlen fens¢g¢vel ä, Ãgy ¢rezhetj¡k, hogy az ¢let¡nk csak Àrnyl¢t, homÀly,
neh¢z Àlom.
Az, ami a g´r´gs¢gnek vilÀgossÀg, ´r´kl¢t, fens¢g, az szÀmunkra homÀly, halÀl,
esendûs¢g. A vatikÀni szoborgal¢ria ¢jszakai megtekint¢se ¢rintkezik ezzel a tapasztalattal, a g´r´gs¢gbe vetÁtett aranykori l¢tnek paradox mÂdon ¢ppens¢ggel az idûbelis¢g, a halÀl felûl valÂ megtapasztalÀsÀval. A befogadÀsnak ez a paradoxona azonban maga sem marad reflektÀlatlan. A winckelmanni indÁttatÀsait megûrzû schellingi
müv¢szetelm¢let69 ebben a szobrÀszat mint müv¢szet alapvetû paradoxonÀt ismeri fel,
azt, hogy a szobrÀszat a v¢gtelen, ´r´k l¢tet sz¡ks¢gk¢ppen a v¢ges, halott formÀban
kell hogy megjelenÁtse: àa szobrÀszmüv¢szet azt ÀbrÀzolja, amiben az ¢let a leginkÀbb ¢rintkezik a halÀllal. ä Ugyanis a v¢gtelens¢g minden ¢letnek az elve, ¢s eleve ¢lû; a v¢gess¢g azonban,
azaz a forma, halott. Minthogy a szobrÀszat alkotÀsaiban a v¢gtelen ¢s a v¢ges a legnagyobb
fokÃ egys¢gbe olvad, ez¢rt itt ¢let ¢s halÀl ä mintegy egyes¡l¢s¡k tetûfokÀn ä talÀlkozikÊ.70 A
plasztika legjelesebb alkotÀsaiban ugyanakkor egyÃttal tÀrggyÀ is vÀlhat az, ami e müv¢szet alapelve. EzÀltal a szobrÀszat mintegy sajÀt magÀt ÀbrÀzolja, sajÀt legbensû elv¢t
tematizÀlja. A szobrÀszatnak ez az ´nreflexiÂja olyan müvekben valÂsul meg, amelyeknek ¢let ¢s halÀl egys¢ge, azaz a halÀl pillanata a t¢mÀja, mint p¢ldÀul a LAOKOñN
vagy a NIOBIDA-CSOPORT . àMinthogy a legmagasabb fokÃ egys¢g ÀbrÀzolÀsa csakis a szobrÀszmüv¢szetben lehets¢ges, az abszolÃt ¢let, amelyrûl a szobrÀszat alkotÀsait mintÀzza, mÀr ´nmagÀban ¢s a maga szÀmÀra valÂan, illetve a jelens¢ggel ´sszehasonlÁtva Ãgy mutatkozik meg,
mint halÀl. çm a NIOB°-CSOPORT -ban a müv¢szet maga mondta ki ezt a titkot azzal, hogy a
legmagasabb rendü sz¢ps¢get a halÀlban ÀbrÀzolja, ¢s ezt a nyugalmat, amely csak az isteni term¢szet sajÀtja, a halandÂ szÀmÀra azonban el¢rhetetlen, Ãgy mutatja be, mint amit a halandÂ a
halÀlban nyer el, mintegy azt ¢rz¢keltetv¢n, hogy a sz¢ps¢g ä a halandÂ ember vonatkozÀsÀban
ä mint a legmagasabb rendü ¢letbe valÂ Àtmenet, sz¡ks¢gk¢ppen mint halÀl jelenik meg.Ê71 A
halÀl nyugalmÀban el¢rt sz¢ps¢g, a meghalÀs nagyszerü pillanatÀban a legmagasabb
rendü ¢letbe, mint sz¢ps¢gbe valÂ Àtmenet id¢zi a LAOKOñN p¢ldÀjÀn kifejtett àedle
Einfalt und stille Gr´ss¢Ê-t. A NIOBIDA-CSOPORT mellett valÂban a LAOKOñN az, amelyik
a leginkÀbb megfelel e müv¢szetelm¢leti elûfeltev¢snek a szobrÀszat l¢nyeg¢rûl. Nem
v¢letlen¡l osztja Schelling Winckelmann n¢zet¢t a LAOKOñN-nal kapcsolatban.72
Az antik szobrok ¢jszakai f´lkeres¢s¢nek gyakorlata tehÀt ¢ppÃgy, mint egyes müv¢szetelm¢leti fejteget¢sek a fel¢ a k¡l´n´s, sût groteszk k´vetkeztet¢s fel¢ vezetnek,
hogy a g´r´g ¢letteljess¢g klasszikus csodÀlata tudattalanul ¢s tudatosan is a halott, az
¢lettelen fel¢ fordul. Schelling gondolatÀt k´vetve azt ÀllÁthatnÀnk, hogy mÀr a plasztika
paradigmatikussÀgÀban benne van ez a lehetûs¢g ä amelyet azutÀn megerûsÁt az a
t¢ny, hogy ez a szobrÀszat mÀr maga is klasszicista mÀsolÂmüv¢szet, hacsak nem ¢ppens¢ggel hamisÁtvÀny vagy antiknak v¢lt modern alkotÀs,73 tovÀbbÀ jÂl mutat az az
Ázl¢sirÀny is, amely a halÀlos t¢mÀk fel¢ fordul. Ez a tendencia Winckelmann-nÀl m¢g
´ntudatlan. Mengs hamisÁtott GANYM°D°S-¢nek csodÀlata ellen¢re Âvakodott volna
attÂl, hogy az igazi sz¢ps¢gnek ezt a transzcendenciÀjÀt àhalÀlÊ-nak nevezze, noha
egyes szoborleÁrÀsaiban ¢ppÃgy nyilvÀnvalÂan ezt a àm´g´ttestÊ fedte el, mint MþV °SZETT¹RT°NET -¢ben. Ez utÂbbiban sajÀtos indoklÀsÀt olvashatjuk Winckelmann vÀlasztÀsÀnak, hogy ti. mi¢rt ¢ppen a g´r´g müv¢szetet tartja a legt´k¢letesebbnek ¢s
nem az egyiptomit, mint Caylus, nem a rÂmait, mint Piranesi, nem is az etruszkot,
mint Eustace ¢s mÀsok. Az egyiptomiaktÂl valÂ idegenked¢s¢t azzal magyarÀzza, hogy
nemcsak a termet¡k, a test¡k volt term¢szettûl fogva csÃnya, de a gondolkodÀsuk is:
nem ismert¢k az ´r´met, a zen¢t, a tÀncot, ked¢ly¡k melankolikus volt, s ezenfel¡l
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sajÀtos vallÀsuk, halottkultuszuk is megakadÀlyozta ûket abban, hogy valÂban mintaszerü müv¢szetet hozzanak l¢tre.74 AlÀbb, az etruszk müv¢szet tÀrgyalÀsÀnÀl r¢szben ism¢tlûdnek az ¢rvek: az etruszkok nem alkothattak t´k¢leteset, csak tÃlzÂt, Árja, mert
melankÂliÀban szenvedtek, amely ugyan napvilÀgra hozza a gondolkodÀs m¢lys¢g¢t ¢s
a szenved¢lyeket, de a sz¢ps¢ghez sz¡ks¢ges szelÁds¢get nem. Emellett fûleg a vallÀsuk
ä ism¢telten a halottkultusz! ä akadÀlyozta meg ûket abban, hogy sz¢pet alkothassanak.75 A t´rt¢net irÂniÀjÀhoz hozzÀtartozik, hogy amit Winckelmann etruszknak minûsÁtett, azok jÂszer¢vel archaikus g´r´g alkotÀsok voltak.76 Az utÀna k´vetkezû nemzed¢kek ¢ppen ezt az elfed¢st tudatosÁtjÀk: Solger a g´r´g istenszobrok melankÂliÀjÀt
csodÀlja,77 Creuzer ¢s k¢sûbb Bachofen a halottkultuszhoz kapcsolÂdÂ szimbolikus lÀtÀsmÂd müv¢szetformÀlÂ erej¢t hangsÃlyozza, H´lderlin ¢s Friedrich Schlegel pedig
azt a gondolati m¢lys¢get emeli ki, amely ä Winckelmann szerint a sz¢ps¢ggel ellent¢tben
ä tragikus müv¢szetet teremtett.78
Amikor Schelling a NIOBIDA-CSOPORT-ban a szobrÀszat ´nÀbrÀzolÀsÀt m¢ltatta,
vagyis azt, hogy a szobor t¢mÀja egyszersmind azonos a szobrÀszat ´r´k dilemmÀjÀval
(¢let ¢s halÀl, anyag ¢s forma ´r´k paradoxiÀjÀval), nyilvÀnvalÂan gondolhatott a megjelenÁtett mÁtoszra is, miszerint Niob¢ halÀlos fÀjdalmÀban kûv¢ dermed. A v¢gtelen
isteni l¢tnek a halott formÀval valÂ szobrÀszi egys¢ge a mitikus t´rt¢net ´nreflexiÂs
szintj¢n, azaz amennyiben itt a szobrÀszat az ÀbrÀzolt mÁtoszban valÂjÀban ´nmagÀra
reflektÀl, pontosan ellent¢tes Winckelmann (vagy August Wilhelm Schlegel) pygmaliÂni hasonlatÀval. Nem a kû elevenedik meg a szobrÀsz pygmaliÂni tette nyomÀn,
hanem az ¢let merevedik meg az anyagban ä a fÀjdalom, a haldoklÀs hatÀrhelyzet¢ben.
E folyamatot lÀtta Anselm Feuerbach a LAOKOñN-ban is, hogy ti. a legm¢lyebb fÀjdalom merevs¢gbe megy Àt, a harag pedig hidegen eln¢mul az ajkon.79 LaokoÂn nemcsak
testileg, de lelk¢ben, szellem¢ben is haldoklik: àA m¢regfog LaokoÂnban nemcsak az ¢rz¢ki
¢letet sebezte meg. EgyÃttal eltalÀlta a bün´ss¢g¢t ¢s ÀrtatlansÀgÀt egyarÀnt elevenen tudÂ szÁvben
is a halÀlos pontot.Ê80 çm ha a LAOKOñN ugyancsak a szobrÀszat ´nreflexiÂjÀvÀ l¢p elû,
akkor mennyivel inkÀbb a MedÃza kûv¢ meredt maszkja: àA RONDANINI MEDUZA csupÀn egy maszk, maszk egy haldoklÂnak az arcvonÀsÀval, azaz egy igazi facies hippocratica! çmde
m¢gis milyen sokf¢les¢g, milyen titokzatos teljess¢ge az ¢letnek sürüs´dik ´ssze a halÀl pillanatÀban
ebben a szük´s t¢rben, egyetlen fej n¢hÀny vonÀsÀban! Az eg¢sz fej elûrebillent¢s¢ben van valami
merevs¢g ¢s tompasÀg. A szellem f¢nye kialvÂban van. SzelÁd visszf¢nye azonban m¢g visszat¡kr´zûdik a sz¢pen formÀlt homlok fel¡let¢n. A bes¡ppedû orcÀban m¢g sejtj¡k a vonzÂ ifjÃsÀg
virÀgzÂ teljess¢g¢t. A buja ajkak m¢g ¢let utÀn sÂvÀrognak: de mÀr csak az utolsÂ lehelet szÀmÀra
nyÁlnak meg. A szÀjsz´gletben mÀr a halÀl mosolya rÀng.Ê81 Ez a halÀlos, nemcsak a rÀ pillantÂ tekintetet kûv¢ meresztû, de mÀr ´nmaga is kûmaszkkÀ merevedett GorgÂ
Feuerbach szerint ¢lettel teljes, az ´r´kifjÃ l¢t idûtlens¢g¢vel teljes, akÀrcsak a BELV EDEREI APOLLñ ´r´k tavaszÃ ifjÃsÀga, amelynek ideÀlis tekintet¢ben Welcker Jahn nyomÀn a GorgÂ maszkjÀra v¢lt rÀismerni.82
Vajon ism¢t arrÂl van-e szÂ, hogy egy modern müv¢szetelm¢leti dilemmÀt vetÁtettek vissza a g´r´gs¢gbe, mint az ideÀlis mezÁtelens¢g eset¢ben? °s vajon puszta teÂria-e
ez, vagy megfelel neki a neoklasszicista szobrÀszat valamely t´rekv¢se? Erre a k¢rd¢sre
szakszerü vÀlaszt csak a müv¢szett´rt¢net adhat, egy p¢ldÀt azonban ¢rdemes megemlÁteni. Antonio Canova szobrait szokÀs a szobrÀszat ´nreflexiÂjÀval magyarÀzni,
amelyek eszerint tematikusan is reflektÀlnak arra, hogy az ¢let mint legfûbb sz¢ps¢g
csak a halÀlban ÀbrÀzolhatÂ. Sz¢p nûalakjai talÀn ez¢rt eml¢keztetik egyes ¢rtelmezûit
(p¢ldÀul Cesare Brandit) LÂt sÂbÀlvÀnnyÀ meredt asszonyÀra, vagy H¢b¢ mosolyÀban
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a vÀggyal egy¡tt f´lfedezni v¢lik azt a fagyos hüv´ss¢get, amely egy holttestbûl Àrad!83
°s talÀn tudatosan is ezt a hatÀst c¢lozza a mesternek az a titokzatos ¢s sokak Àltal
kritizÀlt technikai ÃjÁtÀsa is, miszerint viasszal kente be a mÀrvÀnyfel¡letet.84 Nem tudjuk persze, hogy Canova maga hogyan is lÀtta valÂjÀban a g´r´g müalkotÀsokat, hogyan ¢s mennyire tudatosÁtotta a modern szobrÀszat k¡l´nb´zûs¢g¢t. Müvei m¢gis azt
bizonyÁtjÀk, hogy a modern müv¢szet ¢ppen a mÀssÀga Àltal jÀrul hozzÀ az antik müv¢szet mind gazdagodÂ meg¢rt¢s¢hez.85
A g´r´g müv¢szet ideÀlja mint halÀlkultusz? K¡l´n´s ez az ´nmaga ellent¢t¢be fordulÀs. Ez a konklÃziÂ azonban csak annyiban fordul szembe a müv¢szet pygmaliÂni
eredet¢nek kiindulÂgondolatÀval, amennyiben ezt a megelevenÁt¢st immÀr a szobor
n¢zûj¢nek tartja fenn. àMIÊ vagyunk azok, akik Àltal a halott szobor ¢letre kel. A mi
tekintet¡nk elevenÁti meg a GorgÂt. (Noha mÀsfelûl persze paradox mÂdon az idûtlen
g´r´g ¢let figyelmeztet minket a halandÂsÀgunkra.) A müv¢szetnek ez a szubjektumorientÀlt felfogÀsa k¢ts¢gkÁv¡l r¢szben reneszÀnsz ´r´ks¢g is, v¢gsû kifejl¢se pedig a
Goethe-jelens¢g, akiben ä Ãgy v¢lt¢k ä a g´r´g ¢let maga testes¡lt meg Ãjra. Innen
egy tovÀbbi l¢p¢s vezet ahhoz az ideolÂgiÀhoz, hogy a n¢mets¢gben ¢led ÃjjÀ az (egy¢bk¢nt halott) hell¢ns¢g, a n¢mets¢g szellem¢ben elevenedik meg az antikvitÀs eg¢sze:
de ez mÀr egy mÀsik t´rt¢net.
6. Ekphrasis
Mit lÀtott Winckelmann ¢s az utÀna k´vetkezû nemzed¢kek a g´r´g müv¢szetben?
Vajon lÀttÀk azt is, amit lelki szemeikkel kerestek, azaz a megtestes¡lt àistens¢getÊ ¢s
àemberf´l´tti embertÊ, vagyis a h¢roszt? Hogy Winckelmann mit lÀtott, azt szoborleÁrÀsai mondjÀk el. Az ekphrasis antik müfaj, mÀr Pausanias is alkalmazta a Hellasba
lÀtogatÂ elsû rÂmai àturistÀkÊ szÀmÀra k¢sz¡lt müv¢ben. Winckelmann felÃjÁtja ezt a
mÂdszert, mint fentebb kimutattuk az all¢-goria, azaz az àugyanarrÂlÊ valÂ mÀsk¢nt
besz¢l¢s ¢rtelm¢ben: a besz¢d ¢s a k¢p mÀs ¢s mÀs mÂdon jelenÁti meg a k´z´set, az
ûsk¢pet, a mÁtoszt. A kortÀrsak k´z¡l sokan vagy f¢lre¢rtett¢k ezt a programot, ¢s a
sohasem intencionÀlt egyez¢s lehetetlens¢g¢vel tÀmadtÀk, vagy pedig azt a lÀtÀst tett¢k
k¢rd¢sess¢, ami az alapja, amit k´zvetÁt. Karl Philipp Moritz szerint a leÁrÀs mint mÂdszer eleve elhibÀzott, mert sz¡ks¢gk¢ppen megbontja a lÀtvÀny egys¢g¢t.86 Az egyik
idûbeli, a mÀsik pillanatnyi, ¢rvelhetn¢nk tovÀbb Lessing nyomÀn. De hÀt az adekvÀciÂ ä Ãgy v¢lem ä sosem volt c¢l. A leÁrÀs is csak egy a k´zvetÁt¢sek lÀncolatÀban. Alapvetûen k¢rdûjelezi meg viszont Schelling a lÀtÀst magÀt, azt, hogy egyÀltalÀn lÀtott valamit Winckelmann az antik müv¢szetbûl. Schelling, aki egy¢bk¢nt elismeri, hogy sokat tanult WinckelmanntÂl, egyik ifjÃkori tanulmÀnyÀban azzal a kritikÀval illeti eg¢sz
munkÀssÀgÀt, hogy Winckelmann lÀtÀsÀbÂl hiÀnyzott a dolgokban munkÀlkodÂ eleven ¢let, a teremtû term¢szet mük´d¢s¢nek ¢rz¢kel¢se, s Ágy csak halott formÀt, ¢lettelen alakot volt k¢pes meglÀtni.87 Ez a kritika azonban nemcsak Winckelmannra vonatkozik, hanem ÀltalÀban is ¢rv¢nyes a modern nyugati emberre, aki pusztÀn àdolgokatÊ k¢pes megpillantani, ¢lettelen l¢tezûket, azaz a pusztÀn megl¢vût, annak eleven szelleme, l¢nye(ge) n¢lk¡l. Ez¢rt holt tÀrgy szÀmunkra a müalkotÀs, mindenekelûtt a g´r´g müalkotÀs, amely nem ¢rthetû meg az azt l¢trehozÂ eleven szellem n¢lk¡l, mivelhogy a g´r´g´k, vel¡nk ellent¢tben, àminden¡tt az elevenen mük´dû l¢t (l¢nyeg,
Wesen) nyomÀtÊ ¢rz¢kelt¢k, às ezÀltal a term¢szetbûl valÂdi istenalakok l¢ptek elûÊ.88
A modern ember elszakadt a term¢szettûl, s ezzel egy¡tt a dolgokban, a term¢szet
eg¢sz¢ben munkÀlkodÂ teremtû, ¢letet adÂ szellemtûl, k´vetkez¢sk¢pp mindig szaka-
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d¢k fogja elvÀlasztani a g´r´gs¢gtûl. Ezt a szakad¢kot nem lehet a szem r¢v¢n, a lÀtÀssal
Àthidalni, hiszen ¢ppen lÀtni felejtett¡nk el azÀltal ä v¢li nemcsak Schelling, de t´bb
kortÀrsa is. A g´r´g plasztika az ÀrtatlansÀg korÀnak müv¢szete, amelytûl a modern
embert v¢gleg elvÀlasztja a àbünbees¢sÊ, ¢rvelt Herder, jÂl tudvÀn persze, hogy a àparadicsomi ÀrtatlansÀgÊ itt csak metafora, azt a birodalmat jelenti, amelybe nincs immÀr
visszautunk, mert elÀlljÀk azt az angyalok.
A winckelmanni leÁrÀsnak azonban nem c¢lja a tiltott visszal¢p¢s. Csak ugyanarrÂl
akar besz¢lni, arrÂl a k´z´srûl, ami a lÀtvÀny ¢s a besz¢d m´g´tt azonos. Nem a lÀtvÀny
fel¢ k´zvetÁt, hanem, mondhatnÀnk, a àk´zvetÁt¢s fel¢Ê k´zvetÁt, a mi viszonyunkat
k´zvetÁti ahhoz, ami el van zÀrva a szem¡nk elûl, ami a lÀtvÀnyban magÀban eleve ¢s
mindenkor lÀthatatlan marad. Az ekphrasis ennyiben megmarad teolÂgiai, illetve k´ltûi müfajnak, amennyiben, mint H´lderlin mondja, minden vallÀs àk´lt¢szetÊ.89 A tudomÀny eszm¢je ebben a korszakban megf¢rt egy ilyen rokonsÀggal. A müv¢szet modern sorsÀnak irÂniÀja rejlik abban, hogy ez a müfaj v¢g¡l is az Ãtikalauzokban talÀlt
igazi hely¢re. A winckelmanni leÁrÀs mÂdszer¢t mÀr a XV III. szÀzad sorÀn Àtvette az
akkoriban fellend¡lt bedekkerirodalom, ami egy¢bk¢nt nem is Àllt tÀvol eredeti gyakorlati hasznÀtÂl. Hiszen mÀr Winckelmann is azzal eg¢szÁtette ki j´vedelm¢t, hogy
RÂma antik eml¢keihez kalauzolta a müvelt vagy inkÀbb kev¢sb¢ müvelt, de p¢nzes
angol turistÀkat.90 Ha a vatikÀni LAOKOñN valÂban az a szobor lenne, amelyet Plinius leÁrt, Ãgy is tünhetne, hogy csak eredeti rendeltet¢s¢hez t¢rt ezzel vissza. Egy
hipot¢zis szerint ugyanis a hÀrom rhodosi mÀsolÂ àÃjgazdagÊ megrendel¢sre dolgozott, tÃlzÂ, dekoratÁv stÁlusban ¢s grandiÂzus m¢retekkel, egy olyan korszak müvelts¢gpÂtlÀsra irÀnyulÂ ig¢ny¢t el¢gÁtve ki, amelyik szÀmÀra a müv¢szet mÀr mÃlt volt.
Ha a vatikÀni LAOKOñN nem azonos Plinius leÁrÀsÀval... Ha m¢gis van m¢g szem¡nk, ¢s k¡l´nbs¢get tudunk tenni a remekmü ¢s ama müv¢szetpÂtlÂ ideologikus
allegÂria k´z´tt, amely a JeruzsÀlem bev¢tel¢tûl megittasult Titus palotÀjÀban Àllhatott
p¢ldÀul minden ellenszeg¡lûnek, minden lÀzadÂ àLaokoÂnnakÊ... Ha e k¢telyekre
m¢g megoldÀst rem¢l¡nk Byron felszÂlÁtÀsÀtÂl, àgo see Laocoon's tortureÊ...
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44. Quatremªre de Quincy levele Antonio CanovÀnak 1813. februÀr 27-¢n. Venezia, 1885.
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alapeszm¢je. H´lderlin mellett Heinse, F.
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P°TER...
Meg¢rkezni Àzott hajjal, vizes kabÀtban,
lucskos cipûben.
A kandallÂ (tüzhely,
olajkÀlyha, radiÀtor) mellett pÀrolgÂ
olajkÀlyha, radiÀtor) mellett pÀrolgÂszÀradÂ ruhÀk.
ä Otthoni flanelingben vagy csak egy
m¢g otthonosabban bolyhos frottÁrk´penyben;
kinyÃjtani a csonttÀ g¢mber¡lt lÀbakat
kinyÃjtani a csonttÀ g¢mber¡lt lÀbakata hûforrÀs fel¢
(mezÁtlÀb a legjobb, akkor a lÀbujjak is
k¢jesen facsargathatÂk).
k¢jesen facsargathat Âk)Kezed ¡gy¢ben mÀr
kristÀlypohÀr, tarthatÂ kedvtelve a f¢ny fel¢,
hadd gyÃljon a ros¢ban a csillÀrtÂl
(kandallÂtüztûl...) rût macskaszem.
Vagy m¢gis inkÀbb nyÃjtani a szomjat (a
teljes ¢lvezet kedv¢¢rt) pÀr pillanatig m¢g,
amÁg inasod bel¢p az aromafelhût ontÂ
forralt borral (vagy a grogot nyÃjtja oda
tÀlcÀn, ha azt szereted)?
MÀr egy ilyes meg¢rkez¢shez is, mikor is aff¢le*
kagylÂh¢jk¢nt *[mondhatnÀnk ehelyett esetleg:
s¡lt kagylÂ h¢jak¢nt, jelezv¢n,
nem feledt¡k el, a frissen fogott kagylÂ nyÀlkÀs
¢s hideg. (S mellesleg hontalan.)] zÀrul reÀd
az otthonossÀg, film- vagy reg¢nyhûsnek kell lenned;
s hogy stimmeljen az inas is, alkalmasint
(mondjuk, hogy angol) arisztokratÀnak.
[Az Ãjgazdagokat hagyjuk. MÀr csak az¢rt is,
mert Ágy megÀzni: nagyÃri szesz¢ly.]
Ilyen vilÀg ez. Nincs mikor, nincs hova.
De eltünûdhetsz rajta, Schlemihl, hogy becses lelkedet,
meglepet¢seket tartogatÂ ¢ghajlatÀval, rezd¡l¢seivel,
szomjai-, eltel¢seivel..., ezt a titokzatos rokont,
elcser¢ln¢d-e komfortos meg¢rkez¢sre,
kesztyüs inasra, k¢r¢s n¢lk¡l is orrod-k¢nyeztetû
illatÀra a grognak.
Az idû evvel is telik.
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ASATAG DALLAT
AvÁtt k´lt' vagyok, azt hiszem,
de jÂl ¢rzem magam ä
k¢pzavar szaga csap sziven,
¢s gondolatficam.
Hogy fosszil' vagyok, nem vitÀs,
de bÀrmint forgatom,
nem olyan sz´rnyü e csapÀs:
ecetes bordalom.
Hogy eltünt volna az arany?
S ¢n bÀnnÀm egyre csak?
S nem kapnak szÀrnyra Àltalam
pen¢szes, Â szavak?
JÂl elszÃrtam. De volt-e mit?
T´bbel mi biztatott??
A zÀrt mozi hogy nem vetÁt,
s hogy jegyet sem kapok?
SzÁnlelnem k¢ne, azt hiszem,
hogy igyekszem nagyon.
S mÀr-mÀr a normÀkhoz hiven
posztol- s modernkodom...
De kÀv¢zni meg nem hivom
a friss k´ltûket ¢n ä
csak ne ringasson szÀnalom;
legyen a f´ld kem¢ny.
...Alighanem mÀr egyremegy
(Ágy k¢tezer fel¢);
abraknak ott az egyszeregy,
bab¢rnak hajzsel¢.
Lehet, egy¡gyü dolog ez,
s ¢n, mint a strucc, makacs,
hÁv¢n, hogy csak jÂ v¢ge lesz
: po¢tai ragacs
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LÀnyi DÀniel

A àSORSTALANSçGÊ KíS°RLETE
Kert¢sz Imre reg¢ny¢rûl

A holocaustrÂl valÂ gondolkodÀs ¢s megszÂlalÀs a jelens¢g kettûs term¢szet¢be ¡tk´zik: Auschwitz egyszerre l¢tezû f´ldrajzi hely ¢s talÀlhatÂ meg a bün metafizikÀjÀnak
t¢rk¢pein. A megsemmisÁtû tÀbor egyes emberek ¢lete, ugyanakkor a szenved¢s hatÀrtapasztalatÀnak p¢ldÀzata is. T´rt¢nelmi t¢ny ¢s metafora.
A àhiggadtÊ, t´rt¢nelmi, dokumentarista besz¢d 1 hogyha k´vetkezetes marad, k¢ptelen megbirkÂzni azzal a kihÁvÀssal, amit Auschwitz jelent az erk´lcs ¢s a metafizika
szÀmÀra. A metafizikai szempontokat ¢rv¢nyesÁtû besz¢d pedig k´nnyen szem elûl t¢veszti, hogy a valÂdi, a sz´gesdrÂt kerÁt¢ssel k´r¡lvett Auschwitz nem valamely negatÁv
princÁpiumnak, sem pedig valamif¢le nyelvfilozÂfiai vagy hermeneutikai elvnek az illusztrÀciÂja, hanem milliÂszor egyetlen ember sorsa, azazhogy ¢ppen sorstalansÀga
volt.
E kettûss¢g pedig csak Ãgy volna ÀthidalhatÂ, ha a metafizikai kategÂriÀkat hasznÀlva mindig k¢pesek lenn¢nk ezer meg ezer meg ezer embert egyenk¢nt magunk el¢
k¢pzelni. Hiszen hogyha csak szÀmokban, kategÂriÀkban ¢s t´megben gondolkodom,
¢pp azt a t¢nyt hagyom figyelmen kÁv¡l, hogy a megsemmisÁtû tÀbor foglyainak a lÀger¢let ¢s az iparosÁtott halÀl minden uniformizÀlÀsa ellen¢re is volt egyr¢szt sajÀt teste, arca, mÀsr¢szt sajÀt t´rt¢nete, ¢s bÀr e k¡l´n testek, vÀgyak, f¢lelmek ¢s t´rt¢netek
a mindenre rÀtelepedû k¡lsû erû hatÀsÀra hasonultak egymÀshoz, a lÀger m¢gis egyes
emberek, szem¢lyek sorsÀt jelenti.
Azt a vÀltozÀst azonban, melynek sorÀn a szÀmadatbÂl szem¢ly, az idegenbûl pedig
Te lesz, lehetetlen ezerszer meg ezerszer Ãjra meg¢lni. GondolkodÀsunk kapitulÀl
Auschwitz t¢nye elûtt. M¢gis azt hiszem, van az embernek egy olyan tapasztalata,
amely metaforizÀlva bÀr, de test¡nkben k¢pezi le a fenti kettûss¢get. A test nyelv elûtti,
k´zvetÁtetlen ¢s elementÀris tapasztalata ez, mely ugyanakkor valami ÀltalÀnosba enged bepillantÀst. A fÀjdalomra gondolok.
Tudja minden ember, ¢n ¢s te, tudjuk, mi a fÀjdalom. Azt is tudjuk, hogy a fÀjdalmat
nem lehet m¢rc¢vel m¢rni, mint ahogyan nem lehet a tapasztalat eredeti k´zvetlens¢g¢nek megfelelûen szavakba ´nteni. Csak ¡v´lteni lehet. De ki mondhatnÀ meg bizonyossÀggal, hogy az ¡v´lt¢s, az eltorzulÂ arc, az ´sszecsuklÂ test pontosan milyen
¢s mekkora fÀjdalmat k´z´l? Nem mondhatÂ meg, hiszen a fÀjdalom nyelve, bÀr mindenkiben megl¢vû, de a kommunikÀciÂ Àltal k´z´ss¢giv¢ vÀlni sohasem tudÂ magÀnnyelv. A szÂ, a verbÀlis reflexiÂ e viszonyban mÀsodlagos term¢szetü, csak kulloghat a
fÀjdalom elsûdlegess¢ge m´g´tt.
De m¢g ha megprÂbÀlkozna is vele, a nyelv Âhatatlanul a hasonlÁtÀs, az olyan, mint
metaforikus szerkezet¢vel ¢l. Pedig hÀt mivel mÀssal is volna hasonlÁthatÂ a fÀjdalom,
mint ´nn´nmagÀval. °s bÀrmik¢ppen nem tudjuk is m¢rc¢vel m¢rni, mindnyÀjunkban l¢tezik a fÀjdalom ultimumÀrÂl valÂ tapasztalat.
Arra az akÀr csak t´red¢knyi pillanatra gondolok, amelybûl kÁv¡l rekedt a reflexiÂ,
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s melyben a fÀjdalom fokozhatatlannak tünik. Ebben a pillanatban eg¢sz l¢ny¡nk
eggy¢ vÀlik a fÀjdalommal, amely egyszerre csak ¢n ¢s valami mÀs: a Rossz v¢gsû pÂlusÀnak, a fokozhatatlansÀgnak bennem levû lenyomata. E pillanat eml¢k¢t, azaz sajÀt
tapasztalatomat hÁvom segÁts¢g¡l ahhoz, hogy megbirkÂzzam a holocaust meg¢rt¢s¢be
¡tk´zû akadÀllyal.
A fÀjdalom ¢vekre kimerevÁtett pillanatak¢nt prÂbÀlom meg¢rteni Auschwitzot,
melyben a fokozhatatlansÀg mÀr nem az egy¢n sajÀt magÀntapasztalatÀban, hanem
az emberek k´z´ss¢g¢nek mindennapjaiban jelenik meg. Az egy¢ni fÀjdalom, szenved¢s ¢s megalÀztatÀs tapasztalatÀban nyilvÀnvalÂan nem l¢tezhet teljes szinkronitÀs,
itt m¢gis a szenved¢s Àltali hatÀrjÀrÀs eminensen k´z´ss¢gi tapasztalatÀval szembes¡l¡nk. Amikor milliÂnyi ember ¡v´lt, rÀndul g´rcsbe az arca ¢s csuklik ´ssze. °s bÀr
az elsûdlegess¢g l¢nyeg¢t ¢pp annak elsûdlegess¢g¢n¢l fogva nem lehet k´z´lni, a lÀgerek k´z´ss¢gi jellege m¢gis hangsÃlyosan veti f´l az elbesz¢lhetûs¢g k¢rd¢s¢t.
ElmondhatÂ-e hÀt, hogy mi volt Auschwitz? Van-e erre nyelv, mely nem a hasonlÁtÀs, az àolyan, mintÊ hiÀbavalÂ prÂbÀlkozÀsÀba kezd? Egy nyelv, amely nem valamirûl
besz¢l, hanem besz¢d¢nek tÀrgya ´nmaga? Van-e nyelve a fÀjdalomnak?
Kert¢sz Imre reg¢nye egy ilyen nyelv megteremt¢s¢re ä s Àltala a lÀger ¢lm¢ny¢nek
elbesz¢l¢s¢re ä tesz kÁs¢rletet. A reg¢ny azonban ¢pp azÀltal emelkedik ki a lÀgerrel
mint jelens¢ggel foglalkozÂ irodalmi müvek sorÀbÂl, hogy megrÀzÂan Ãj hangnemben
besz¢l.
SajÀtsÀgos besz¢dmÂdjÀt az elbesz¢lû szem¢ly¢nek megvÀlasztÀsa teszi lehetûv¢. A
reg¢ny egyes szÀm elsû szem¢lyü elbesz¢lûje egy tizen´t ¢ves fiÃ. ElvÀlt sz¡lûk gyermeke, akik harcban Àllnak ¢rte; magyar, de a zsidÂt´rv¢nyek sorÀn szembes¡l vele,
hogy zsidÂ; csalÀdja asszimilÀlÂdott, neki alig van kapcsolÂdÀsa a àzsidÂ sorshozÊ, Ágy
egyszer csak olyan k´z´ss¢g sorsÀt kell viselnie, melyhez sohasem tartozott, ¢s amelyhez kapcsolÂdni most sem tud; mÀr nem gyerek, de m¢g nem felnûtt.
Semmihez sem kapcsolÂdik, mindenbûl kirekesztett vagy kÁv¡l maradt. Valahol
mindenek k´z´tt Àll, lÀtÀsmÂdja pedig csak a jelens¢gekrûl vesz tudomÀst, az olvasÂ
szÀmÀra felsejlû okok egyszerüen kÁv¡l esnek figyelm¢nek hatÀrain. Tekintete valami
Àrtatlan r¢szv¢tlens¢ggel mindenre azonos sÃllyal vet¡l. KÁv¡l Àll, magÀban Àll, ¢s lÀtszÂlag ebbûl a t´bbsz´r´sen k´ztes helyzetbûl eredeztethetû a reg¢nynek az a felzaklatÂ lÀtÀs- ¢s elûadÀsmÂdja, aminek r¢v¢n az elbesz¢lû a vilÀgÀba bet´rû idegens¢gre
igyekszik vÀlaszt adni.
Az ¢rzelmekkel, az emberi l¢lek megmutatkozÂ k´zvetlens¢g¢vel szembes¡lve pedig tanÀcstalan lesz ¢s elfogÂdott. Zavarba j´n, amikor a MÀsik ki prÂbÀl t´rni a sajÀt
l¢t¢nek monolÂgusÀbÂl, k¢ptelen arra, hogy megteremtse az °n-Te viszonyrendszer¢t. Az ¢rzelemmegnyilvÀnulÀsok szÀmÀra megmaradnak a test, a hÃs fenyegetû mozgÀsÀnak, amitûl valami kiismerhetetlen oknÀl fogva tartani kell, ¢s amire nincsen megfelelû vÀlasza.
ApjÀt munkaszolgÀlatra hÁvjÀk be. A k¢sz¡lûd¢s fesz¡lt pillanataiban mostohaanyja
sÁrva fakad: àUgyanakkor mostohaanyÀm kinyitotta a tÀskÀjÀt, egy zsebkendût emelt ki onnan,
s egyenesen a szem¢hez vitte. TorkÀban k¡l´n´s hangok bugyogtak. Cs´nd lett, s nagyon kÁnos
lett a helyzet, mivel olyan ¢rz¢sem tÀmadt, hogy nekem is tennem k¢ne valamit. De hirtelen ¢rt az
esem¢ny, nem jutott semmi okos az eszembe.Ê Vagy k¢sûbb: àEgy perc mÃlva azt hallottam, hogy
nagy csendben vannak, s amikor vigyÀzva rÀjuk tekintettem, k¢z a k¢zben ¡ltek, ¢s erûsen n¢zt¢k
egymÀst, olyan mÂdon, mint egy f¢rfi meg egy nû. Ezt sohasem szerettem, most is fesz¢lyezett.
Pedig hÀt alapjÀban eg¢szen term¢szetes dolog, azt hiszem. M¢gse szeretem.Ê
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Az emberbûl csak a testet, annak mozgÀsÀt ¢s mük´d¢s¢t lÀtja. Mintha csak a jelens¢get venn¢ ¢szre, annak okait nem. Szeretet, f¢lelem, megrend¡lts¢g ¢s ´r´m ¢ppÃgy
¢rtelmezhetetlenek e lÀtÀs keretein bel¡l, mint az erk´lcs vagy a metafizika k¢rd¢sei.
Nem embert mutat mÀr ez az optika, csak a testr¢szek ¢s v¢gtagok felfoghatatlan, abszurd forgatagÀt.
A nedvesen vonaglÂ, hÃsos ajkak lÀtvÀnyÀbÂl, egy-egy arc vagy mozzanat ´sszef¡gg¢stelen t´red¢k¢bûl felismerhetetlen mÀr, hogy mi rendezi emberr¢ a testet. àAprÂ szemek pislogÀsaÊ, egy reszketeg àsÀrga csontos fejÊ, vonÀsukat elvesztett arcok ¢s
k´nnyezû szemek. Ennyi maradt csak a mübûl. HÃs-lÀtÀs, test-lÀtÀs, auschwitzi lÀtÀs ez.
Az elbesz¢lû tisztÀban van lÀtÀsa t´red¢kess¢g¢vel, tudja, hogy a mozdulatok, hangok, pillantÀsok ¢s az ¢let¢be bet´rû, vele megt´rt¢nû esem¢nyek valamit jelentenek,
az okokat kiismerni azonban nem tudja. Elbesz¢l¢s¢t v¢gigkÁs¢ri az a prÂbÀlkozÀs,
hogy rÀtalÀljon a dolgok ¢s t´rt¢n¢sek hiÀnyzÂ magyarÀzatÀra. Pedig a jelens¢gek ä
¢pp a besz¢dmÂdnak a szerzû Àltal szigorÃan meghÃzott hatÀrain bel¡lrûl n¢zve ä
´r´kre felfoghatatlanok maradnak, a magyarÀzat, a dolgok v¢gokÀnak keres¢se Ágy
csupÀn a parciÀlis, akadÀlyozott lÀtÀs megrendÁtû p¢ldÀja marad. Az embert ¢s t´rt¢net¢t
Ágy azonban meg¢rteni nem lehet. Ebbûl a meg nem ¢rt¢sbûl ered szorongÀsa, ¢s innen a nem is kiz´kkent, hanem v¢g¢rv¢nyesen kiismerhetetlenn¢ vÀlt vilÀgrend megtapasztalÀsÀbÂl, az ember eg¢sz¢nek, v¢gokÀnak eltünt¢bûl szÀrmazik besz¢de, amely
ä a t´rt¢n¢sek okÀt keresve ä a totÀlissÀ vÀlÂ pusztÁtÂ erû mindent maghatÀrozÂ oksÀgÀra talÀl rÀ a reg¢ny folyamÀn.
A koncentrÀciÂs tÀborba vezetû Ãt stÀciÂit jÀrva, ahogyan egyre vilÀgosabban kirajzolÂdik a pusztÁtÀsnak az az elve, hogy a vilÀgot lÀtszÂlag egyed¡l ez k¢pes rendszerbe
szervezni, az elbesz¢lû egyre nagyobb erûfeszÁt¢ssel bizonyÁtja magÀnak, hogy mindaz,
ami t´rt¢nik, sz¡ks¢gszerü ¢s term¢szetes.
Egy rendûr leszÀllÁtja a munkaszolgÀlatba igyekvû fiÃt a buszrÂl, azutÀn az ´sszes
t´bbi arra menû buszrÂl is leszÀllÁtja a zsidÂkat. Eg¢sz nap egyed¡l, egymaga ûrzi a
t´bb tucatnyi embert, majd n¢hÀny tÀrsÀval egy csendûrlaktanyÀba kÁs¢ri a mÀr sok
szÀz fûs t´meget. Innen egy t¢glagyÀrba hajtjÀk ûket, majd Auschwitzba vezet az Ãt.
A helyzet kifordultsÀgÀt az elbesz¢lû is ¢rz¢kelteti (àmajd a vÀmhÀzba kÁs¢rt¡kÊ), az azonban, hogy a hatalom normÀi ellen lÀzadni is lehet, egy percre sem mer¡l f´l benne.
Ezt a beszÀmolÂt, mely elhurcolÀsa reggel¢t Árja le, tehÀt azt a reggelt, amikor megindult a hatÀrjÀrÀs feltartÂztathatatlan folyamata, a megsemmisÁtû tÀbort mÀr megjÀrt,
mÃlt idût hasznÀlÂ elbesz¢lû ezzel a megh´kkentû mondattal kezdi: àMÀsnap egy kiss¢
furcsa esetem volt.Ê Furcsa? ä k¢rdezz¡k a t´rt¢netben tovÀbbhaladtunkbÂl visszatekintve. Hisz ezer jobb szÂt tudnÀnk e sz¢gyenletes esetre (¢s, lÀm, mÀr hasznÀlnÀm is a
minûsÁtû, hasonlÁtÂ szavakat), de semmik¢pp sem furcsÀnak nevezn¢nk. TalÀn inkÀbb
a szÂhasznÀlat ¢s az elbesz¢l¢smÂd az.
°s pontosan erre, az olvasÂ besz¢d- ¢s gondolkodÀsmÂdjÀra, annak szavaira vilÀgÁt
rÀ a reg¢ny: meglehet, hogy Auschwitz l¢nyeg¢t mÀr gondolkodÀsunk t¢ves irÀnyultsÀga s helytelen¡l megvÀlasztott szavaink miatt sem tudjuk meg¢rteni. Az emberre,
okÀra ¢s a vilÀgban megl¢vû c¢ljÀra figyel¡nk. Holott csak a testek ¢s v¢gtagok ´szszekuszÀlÂdÂ mozgÀsa van. Nem lehet egyszerre k¢t nyelven besz¢lni. Auschwitz diskurzusa mÀs.
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àLetartÂztatÀsaÊ, elhurcolÀsa, a megalÀztatÀs ¢s v¢g¡l a halÀltÀbor felismert elve
mind nem el¢g ahhoz, hogy az elbesz¢lût kiz´kkentse a hatalom teljess¢g¢t elfogadÂ,
annak sz¡ks¢gszerüs¢g¢t belÀtÂ besz¢dmÂdjÀbÂl: igyekszik ÀtlÀtni, majd bensûv¢ tenni a pusztÁtÂ logikÀjÀt, mely v¢gre egyszerünek ¢s kiismerhetûnek tünik, rendszer¢be
vonva a sz¢tt´redezett, kiismerhetetlen vilÀgot. A pusztÁtÀs elv¢t felismerve ez¢rt teszi
mindig oda a modorossÀggÀ vÀlÂ ¢s Ágy csak m¢g jobban irritÀlÂ v¢gk´vetkeztet¢s¢t:
àterm¢szetesenÊ.
Min¢l t´bbsz´r talÀlkozunk e szÂval, annÀl ÀtjÀrhatatlanabbÀ vÀlik a szakad¢k az
olvasÂ vilÀga ¢s a reg¢ny besz¢dmÂdja k´z´tt. Igaz ugyan, hogy a k´vetkezetesen v¢gigvitt narrÀciÂ olyan elbesz¢lûi eszk´z, amely belehelyezked¢sre, elfogadÀsra k¢sztet,
az elbesz¢lû ÀllÀspontjÀnak elfogadÀsa itt azonban kulturÀlis tabukba ¡tk´zik. Mert
hogyha engedek a besz¢dmÂd csÀbÁtÀsÀnak, ¢s az elbesz¢lûvel egy¡tt belÀtom akÀr a
megsemmisÁtû tÀbor mük´d¢s¢nek, akÀr a kÀpÂ kegyetlens¢g¢nek sz¡ks¢gszerüs¢g¢t,
magam is azonosulok az agresszorral, megfertûzûdtem vele, ¢s hordozÂja vagyok.
Ez¢rt k¢nyszerÁti az elbesz¢lû v¢gk´vetkeztet¢se ÀllandÂan korrekciÂra az olvasÂt. MÀr
hogyan is volna term¢szetes, k¢rdezz¡k az olvasÀs folyamÀn egyre, mÁgnem az odÀig
megk¢rdûjelezhetetlen premisszÀkbÂl kin´vû k¢rd¢s egyszerre ´nmaga elûfeltev¢sei
ellen irÀnyul, ¢s azon kapjuk rajta magunkat, hogy mÀr nem l¢tezik a benn¡nk l¢vû
k´zmegegyez¢ses v¢leked¢s arrÂl, hogy mi is a term¢szetes.
A hatalom imperativusÀnak ezt a reflektÀlatlan, illetve szÀmunkra, a holocaust utÀniak szÀmÀra teljesen kifordult reflexivitÀsÃ elfogadÀsÀt ironikusnak is mondhatnÀnk
akÀr, hogyha az Auschwitz totalitÀsa Àltal megfogalmazott k¢rd¢sek az olvasÂk k´z´ss¢g¢ben egy ellentotalitÀs bizonyossÀga Àltal volnÀnak elutasÁthatÂk.
Hisz hogyha te ugyanazt gondolod jÂrÂl ¢s rosszrÂl, fÀjdalomrÂl ¢s gy´ny´rrûl,
mint ¢n, akkor megegyezhet¡nk abban is, hogy mik¢nt ¢rtelmezz¡k az elfogadÀs itt
megjelenû gesztusÀt. De ugyanazt gondoljuk-e jÂrÂl ¢s rosszrÂl, fÀjdalomrÂl ¢s gy´ny´rrûl mindannyian? A SORSTALANSçG ¢pp ezen etikai konszenzus megl¢t¢re k¢rdez
rÀ. Mert hogyha elfogadom a reg¢ny kihÁvÀsÀt, egyszer csak leomlanak a lÀger kerÁt¢sei, ¢s az hirtelen a sajÀt vilÀgomat kezdi fenyegetni. Hisz mif¢le ä Auschwitz l¢pt¢k¢nek megfelelû ä bizonyossÀg alapjÀn merj¡k kimondani, hogy mindaz, ami megt´rt¢nt, ne volna term¢szetes?
A SORSTALANSçG, ha helyesen olvasom, erre a k¢rd¢sre igyekszik vÀlaszolni. A reg¢ny besz¢dmÂdjÀnak idegen àfurcsasÀgÀtÊ ez¢rt ebbûl a szÀnd¢kbÂl prÂbÀlom meg¢rteni. A benne megjelenû jeges, m¢gis Àrtatlan idegens¢g ugyanis k¡l´nf¢le n¢zûpontokbÂl ¢rtelmezhetû.
Az elbesz¢lû korÀt ¢s helyzet¢t figyelembe v¢ve ez a besz¢dmÂd l¢lektanilag is hitelesnek tünhet. Az egyes szÀm elsû szem¢lyü elbesz¢lû àhangjÀtÊ azonban a reg¢ny
narrÀciÂjÀban semmilyen k¡lsû elemek (perspektÁvavÀltÀsok, az ÁrÂ reflexiÂi, mÀs ä
az elbesz¢lûvel versengû ä elbesz¢lûi hangok) nem t´rik meg, besz¢de Ágy a reg¢ny
besz¢dmÂdjÀvÀ vÀlik. °s mÁg a àvalÂsÊ, hÃs-v¢r szereplû eset¢ben jogos l¢lektani magyarÀzatok utÀn kutatni, addig az elbesz¢lûi helyzet vizsgÀlata egy az egy¢nen tÃlmutatÂ, ÀltalÀnosabb k¢rd¢st vet fel: mi¢rt besz¢l Ágy, ezen az ember n¢lk¡li nyelven ez a
reg¢ny?2
VÀlaszomat Jean Am¢ry egyik ÁrÀsÀban mondottakkal prÂbÀlom megfogalmazni:3
Am¢ry arrÂl Ár, hogy a hÁvû zsidÂk vagy a hÁvû kommunistÀk hit¡k teleologikus rendj¢ben talÀltak vÀlaszt a Rossznak a lÀgerben megjelenû kihÁvÀsÀra. A napnyugati, humanista hagyomÀnyban felnûtt ¢rtelmis¢g azonban v¢dtelen volt mindazzal szemben,
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amivel a megsemmisÁtû tÀborokban szembes¡lt. Egyr¢szt nem volt àvalamirevalÂÊ, a
lÀger k´r¡lm¢nyei k´z´tt is hasznosÁthatÂ tudÀsuk, egyed¡li àszakmÀjukÊ, a reflexÁv
gondolkodÀs pedig, amely az Eg¢sz elveszÁt¢se f´l´tti gyÀszt k¡l´nf¢le rendszerek
megalkotÀsÀval igyekezett elfedni, csûd´t mondott a lÀgerben megjelenû valÂsÀg t¢nye lÀttÀn. Ez az ¢rtelmis¢g d´bbenten ismert rÀ, hogy m¢giscsak l¢tezik egy olyan
elv, amely a vilÀg teljess¢g¢t hatÀrozza meg.4 A pusztÁtÀs totalitÀsa azt mutatja, hogy
m¢giscsak l¢tezik az Egy, amire minden dolgok ¢s oksÀgi viszonyok visszavezethetûk.
Ezt felismerve pedig term¢szetess¢ vÀlik mindaz, ami odÀig abszurdnak ¢s term¢szetellenesnek tünt.
Minden szenvtelens¢ge ellen¢re a d´bbenet e tapasztalatÀt v¢lem felismerni a SORSTALANSçG besz¢dmÂdja m´g´tt. Mert bÀr a reg¢nyben megszÂlalÂ hang lÀtszÂlag egy
serd¡lû fiÃ hangja ä Ágy egyetlen tizen´t ¢ves gyermek sem besz¢l. A reg¢ny sokkal
inkÀbb az irodalmi hagyomÀny finoman cizellÀlt, k´r¡lm¢nyeskedû (talÀn leginkÀbb
Thomas Mannt id¢zû), ironikus hangjÀn szÂlal meg. Az elbesz¢lû kora ¢s helyzete l¢lektanilag hiteless¢ teszi egy darabig e besz¢det, m¢gis elj´n egy pont, ahol az a l¢lektani ¢rtelmez¢s, amely a reg¢nyt a fûhûs nevelûd¢si reg¢nyek¢nt olvassa, szÀmomra
elfogadhatatlannÀ vÀlik.5 Nem hiszem, hogy volna olyan tizen¢ves (vagy akÀrmilyen
korÃ) ember, aki ennyire àegynemüenÊ, semmi Àltal ki nem z´kkenthetû mÂdon volna
k¢pes besz¢lni. Sokkal inkÀbb azt gondolom, hogy itt mÀr nem egy tizen´t ¢ves fiÃ,
hanem egy Àltala megszÂlalÀshoz jutÂ, irodalmi stÁlusmintÀkat hasznÀlÂ szerzû kimÂdolt, maszkszerüen hasznÀlt nyelv¢vel Àllunk szemben, amit talÀn ¢pp az¢rt kellett
ilyen sz¢lsûs¢gesen megalkotnia, hogy besz¢lni kezdhessen arrÂl, amirûl lehetetlen besz¢lni.
A gyermek fesz¢lyezett lÀtÀsa az Auschwitzot mük´dtetû lÀtÀs mintÀjÀt adja talÀn.
AuschwitzrÂl szÂl ez a k´nyv, ¢s ahhoz, hogy ezt megtegye, auschwitziul kell megszÂlalnia.
L¢lektanilag n¢zve a SORSTALANSçG megszÂlalÀsÀnak alapjÀt valÂban az adja, amit
a lÀgerrel foglalkozÂ pszicholÂgiai irodalom a totalitÀs kihÁvÀsÀra adott jellegzetes l¢lektani vÀlaszk¢nt Árt le: a besz¢dmÂd felzabÀlja, bensûv¢ teszi a pusztÁtÂt, Ágy prÂbÀlva
meg hatÀstalanÁtani azt. A besz¢dmÂd kimÂdoltsÀga ¢s hosszÃ ideig szinte t´retlen Áve
m¢gis arra ´szt´n´z, hogy e besz¢det a reg¢ny eg¢sz¢nek c¢lja felûl ¢rtelmezzem. Mert
mÁg az SS-ek ruhÀjÀnak utÀnzÀsa, szÂhasznÀlatÀnak ¢s viselked¢s¢nek Àtv¢tele a lÀger
t¢ny¢n ¢s annak l¢pt¢k¢n semmit sem vÀltoztatott, addig ez a radikÀlisan v¢gigvitt
besz¢dmÂd, mely komolyan veszi a kihÁvÀst, lehetûs¢get kÁnÀl arra, hogy megtalÀlhatÂvÀ ¢s Ãjra hasznÀlhatÂvÀ vÀlhasson az a reflektÁv gondolkodÀsi hagyomÀny ¢s az etikai gondolkodÀsnak az a nyelve, amit Auschwitz t¢nye ¢rv¢nytelenÁtett.
Mert ha àminden megfontolÀs, ¢sz ¢s belÀtÀsÊ ¢s az elbesz¢lû minden prÂbÀlkozÀsa ellen¢re valami azt sÃgnÀ benn¡nk, hogy a reg¢nyben mük´dtetett ä a pusztÁtÂ sz¡ks¢gszerüs¢g¢t igazolÂ, hermetikusan ´nmagÀba zÀrÂdÂ ä rendszer m¢gsem term¢szetes, akkor egy Ãj nyelvvel kell elûÀllnunk, melyben mÀr benne vannak Auschwitz
ellenszavai is. Az ¢rt¢kekrûl ¢s a helyes cselekedetekrûl Ágy l¢trej´vû gondolkodÀs pedig kibÁrja majd a valÂsÀg prÂbÀjÀt is.
Am¢ry ¢s Kert¢sz kristÀlytiszta lÀgeressz¢i azonban nem besz¢lik ezt a nyelvet. Mert
bÀr higgadtan, mÀr tÀvolsÀgot nyerve szÂlnak, besz¢d¡k hÀtter¢ben ott kÁs¢rtenek az
etikai gondolkodÀs ànagy szavaiÊ (mint a Pilinszky Àltal metafizikai alapszÂvÀ tett botrÀny). A SORSTALANSçG-ban l¢trej´vû nyelvben ¢rtelmezhetetlenek ezek a szavak. A
reg¢nyt ¢s nyelvhasznÀlatÀt azonban m¢gis olyan kÁs¢rletnek lÀtom, mely a tartalmukat vesztett
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nagy szavak megker¡l¢s¢vel igyekszik a lÀgerek ellennyelv¢t, azaz az Auschwitz utÀni vilÀg lehets¢ges etikai alapvet¢s¢t megadni.
A kihÁvÀsra adott vÀlaszt azonban a k´nyv nem a jÂn ¢s rosszon tÃl, hanem a jÂra
¢s rosszra irÀnyulÂ k¢rd¢sfelvet¢st ¢s reflexiÂt megelûzû, elementÀris t¢rben keresi.
Nyelve Auschwitz tapasztalatÀt nem a hasonlÁthatÂsÀg ¢s az ¢rt¢kelhetûs¢g dimenziÂiban igyekszik megragadni ¢s leÁrni, hanem ¢pp ´nmaga premisszÀjÀvÀ, megszÂlalÀsÀnak felt¢tel¢v¢ teszi e tapasztalatot, melynek l¢nyege nem abban Àll, hogy valamivel
´sszem¢rhetû, vagy hogy rÂla ¢rtelmes Át¢let mondhatÂ, hanem abban, hogy van.
Ez¢rt e nyelv is csak arrÂl besz¢l, ami van: ÀllandÂ, csontig hatolÂ fÀradtsÀg meg
hideg meg ver¢s meg a testnek lassÃ elfogyÀsa meg leves meg benne n¢ha egy cafrangnyi mÂcsing.
A buchenwaldi tÀbor felszabadul, ¢s a hangosbesz¢lûben a magyar lÀgerbizottsÀg
jelentkezik: àFigyelem, figyelem! A magyar lÀgerbizottsÀg ä s gondoltam: no lÀm, nem is sejtettem, hogy ilyen is van. De hiÀba figyeltem, tûle is, mint elûtte mindenkitûl, csak a szabadsÀgrÂl
hallottam, s egyetlen c¢lzÀst, egy szÂ emlÁt¢st sem az elmaradt levesrûl. °n is roppant ´rvendtem,
igen term¢szetesen, annak, hogy szabadok vagyunk, de hÀt nem tehettem rÂla, ha mÀsfelûl viszont
arra k¢nyszer¡ltem gondolni: tegnap ilyesmi m¢g nem fordulhatott volna p¢ldÀul elû.Ê
Ebben az etikai kategÂriÀkat megelûzû elementÀris helyzetben, a test helyzet¢ben,
a szabadsÀg szÂnak m¢g csak azon aspektusa sem ¢rtelmezhetû, hogy a szabadsÀg t´bb,
jobb ¢s bÀrmikor elfogyaszthatÂ levest jelent. Itt csak az ¢hs¢g ¢s az azt most enyhÁtû,
egyetlen ¢s konkr¢t leves ¢rtelmezhetû. A nyelv pedig mÀr alig-alig alkalmas e helyzet
leÁrÀsÀra: à...elûfordult m¢g, hogy elhült, megnyÃlt arcok, egymÀsra meredû emberek gyürüj¢ben
talÀltam magam, akik egyre k¢rdezgett¢k egymÀst: ä Mit szÂlnak? Mit szÂlnak? ä s a vÀlasz ilyenkor semmi vagy majd' mindig ugyanaz volt: ä Rettenetes. ä De hÀt nem ez az a szÂ, nem ez
pontosan az az ¢lm¢ny ä mÀr az ¢n szÀmomra, term¢szetesen ä, amivel Auschwitzot igazÀn jellemezni tudnÀm.Ê
Egy mÀr-nem-nyelv volna talÀn elk¢pzelhetû, mely nem hÀtrÀl meg a hatÀrtapasztalatoknak a nyelv lehetûs¢geit maga m´g´tt hagyÂ k´zvetlens¢ge elûl: a ny¡szÁt¢s, az
okÀdÀs, a test felszÀmolÂdÀsÀnak nem-nyelve. A SORSTALANSçG azonban az eurÂpai
irodalmi hagyomÀny eszt¢tizÀlÂ k´znyelv¢n szÂlal meg. M¢gis, ezek a k´r¡lm¢nyeskedû, hallatlanul cizellÀlt, eszt¢tizÀlÂ mondatok ¢pp az elfogadÀs ¢s az agresszor bensûv¢ t¢tel¢nek mer¢sz gesztusa Àltal tesznek egy l¢p¢st a megnevezhetûs¢g, az elmondhatÂsÀg fel¢.
Eszkatologikus besz¢d ez, amit a nyelv v¢gsû dolgaival, a nagy szavakkal szembeni
szkepszis hat Àt. Mert a lÀgerek vilÀgÀban kibontakozÂ teljess¢g, ez a vilÀg t´redezetts¢g¢t pusztÁtÂ paradigmÀba rendezû eg¢sz ä m¢gis formÀtum n¢lk¡li, hitvÀny ¢s Âcska
valami. Leperegnek rÂla a Rossz metafizikÀjÀnak mondatai. Auschwitz a transzcendencia dimenziÂjÀt vesztett, e vilÀgba zÀrt, kisstÁlü totalitÀs: àEz az unalom, egy¡tt ezzel
a furcsa vÀrakozÀssal: azt hiszem, ez az a benyomÀs, megk´zelÁtûleg, igen, ez jelentheti valÂjÀban
Auschwitzot ä mÀr persze az ¢n szememben.Ê
Fokozhatatlan evilÀgisÀg. Ez¢rt nem k¢pes megbirkÂzni vele a csillagos ¢gboltra figyelû besz¢d. °s ez¢rt nem hasonlÁt ez a nyelv. Nincs mihez hasonlÁtania. Jel´lû ¢s
jel´lt mÀr-mÀr egy ¢s ugyanaz. Persze nem ¢hezem, nem veretek meg, ¢s az ¢rtelmetlens¢g egyed¡l bizonyos tudÀsÀval sem kell elpusztulnom a k´nyv olvastÀn. M¢gis nagyon rossz olvasni ezt a k´nyvet. Ezt a nagyon jÂ k´nyvet.
RadikalitÀsÀval, az etika ¢s eszt¢tika irÀnypontul szolgÀlÂ ¢rt¢keinek kikezd¢s¢vel,
a hatÀrjÀrÀs esem¢ny¢nek (lÀtszÂlag) r¢szv¢tlen tudÂsÁtÀsÀval vÀlik a megszÂlalÀs kÁ-
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s¢rlet¢v¢ ez a k´nyv: kÁs¢rlet arra, hogy meglÀssa, mi t´rt¢nik, ha nem hÀtrÀl meg, s
komolyan veszi az Auschwitz totalitÀsa Àltal jelen l¢vû kihÁvÀst, ¢s azt nemcsak holmi
mÃlÂ kalandnak, egyn¢hÀny, mÀr t´rt¢nelmiv¢ vÀlt ¢v esem¢ny¢nek, hanem a vilÀg¢rtelmez¢s mintÀjÀnak tekinti.
De bÀrmennyire befogadja is a totÀlis pusztÁtÀs belsû oksÀgÀt, bÀrmennyire felszÀmolja is a nagy szavak l¢tjogosultsÀgÀt, a SORSTALANSçG egy pillanatra sem vÀlik a
Rossz apoteÂzisÀvÀ. RosszrÂl ¢s JÂrÂl ugyanis t¢vedhetetlen¡l pontos tudÀsa van.
Mert a kÁs¢rlet, hogy term¢szetesnek vegye azt, ami term¢szetellenes, csak egy ideig
folytathatÂ. Az elbesz¢lû megb¢lyegz¢se, elhurcolÀsa, sût a halÀltÀbor felismert elve
ezen a ki¡r¡lt nyelven m¢g mind belÀthatÂ ¢s elfogadhatÂ. De rendszerezze akÀr az
Isten keres¢s¢nek grammatikÀja is ezt a nyelvet ä ez csak a HatÀrig fokozhatÂ.
°s e hatÀr megegyezik a test hatÀraival. Innen nincsen tovÀbb, Ãt csak vissza van.
A test hatÀrs¢rt¢s¢nek tapasztalata tÃlmegy az °n-hatÀrs¢rt¢seinek6 mindegyik¢n, ¢s
elementÀris, semmifajta azonosulÀsi szÀnd¢k vagy ironikus ÁrÂi intenciÂ Àltal ki nem
pusztÁthatÂ ellenÀllÀsba ¡tk´zik.
Persze a hatÀrs¢rtû, metaforizÀlva a lÀgertotalitÀs talmisÀgÀt, nem valami hatalmas,
omnipotens pusztÁtÂ, hanem hemzsegû, a testet zabÀlÂ f¢rgek formÀjÀban jelentkezik:
àItt ismerkedtem m¢g meg tovÀbbÀ igazÀn a f¢rgekkel is. A bolhÀkat sehogyan se tudtam megfogni,
f¡rg¢bbek voltak nÀlam. A tetveket mÀr k´nnyen megfoghattam, csak hÀt ennek meg nem volt
¢rtelme. Ha mÀr igen haragudtam rÀjuk, a nagyujjam k´rm¢t, csak amÃgy, talÀlomra v¢gighÃztam a hÀtamon kifeszÁtett ing vÀsznÀn, s a jÂl hallatszÂ pattogÀsok sorozatÀn m¢rhettem a
bosszÃt, ¢lvezhettem a pusztÁtÀst. [...] M¢gis, legjobban akkor lepûdtem, h´kkentem, majd r¢m¡ltem is meg, mikor egyszerre csak csÁpûm´n ¢reztem a csiklandÀst, s a papirosk´t¢st f´lemelve azt
lÀttam, hogy mÀr hÃsomon is ott vannak, s a sebembûl tÀplÀlkoznak. PrÂbÀltam kapkodni, szabadulni, legalÀbb innen kitÃrni, kipiszkÀlni, legalÀbb m¢g egy kev¢ske t¡relemre, vÀrakozÀsra
szorÁtani ûket ä s ÀllÁthatom, sosem ¢reztem m¢g k¡zdelmet kilÀtÀstalanabbnak, ellenÀllÀst konokabbnak, mondhatni szem¢rmetlenebbnek, mint ezt. Egy idû mÃltÀn f´l is hagytam vele, s mÀr
csak n¢ztem ezt a falÀnksÀgot, ezt a ny¡zsg¢st, mohÂsÀgot, ¢tvÀgyat, ezt a leplezetlen boldogsÀgot:
bizonyosk¢pp, mint hogyha valahonnan ismern¢m egy kiss¢. Akkor is vettem ¢szre: n¢melyest meg
tudom ¢rteni ûket, mindent megfontolva. [...] TovÀbbra se ´rvendtem, tovÀbbra is elkeseredett
maradtam egy kicsit, s Ãgy gondolom, v¢gre is ¢rthetûen ä de mÀr inkÀbb csak valahogy ÀltalÀban,
harag n¢lk¡l, egy kiss¢ csak a term¢szet eg¢sz rendje miatt...Ê
LÀtszÂlag ism¢t a belÀtÀs, az elfogadÀs gesztusÀval talÀlkozunk. A pusztÁtÂ behatolÀsa, a test, a testt¢ redukÀlÂdott °n hatÀrainak semmibev¢tele azonban olyan indulatokat kavar, hogy elûsz´r a k´nyv sorÀn megfogalmazÂdik àa term¢szet eg¢sz rendj¢velÊ,
azaz a dolgok milyens¢g¢vel szembeni lÀzadÀs. Eddig, a test hatÀrÀig fokozhatÂ hÀt a
v¢gsû dolgokrÂl tudÂsÁtÂ kert¢szi besz¢d.
çtl¢p¢se utÀn azonban folytathatatlan, hisz tovÀbbvitele a besz¢dmÂd egyed¡li k´zpontjÀul szolgÀlÂ °n elpusztÁtÀsÀhoz vezetne. °s bÀrmik¢ppen csürj¡k-csavarjuk is a
dolgot, m¢giscsak egy ember hangjÀt halljuk. Egy ember¢t, akinek karja, bûre, szeme,
lÀba ¢s minden egy¢b szerve ¢s v¢gtagja ä akinek teste van.
A SORSTALANSçG egyik nagysÀga ¢pp abban Àll, hogy az Auschwitzcal szemben csûd´t mondott etikai kategÂriÀkat ¢s reflexÁv gondolkodÀsi hagyomÀnyt megker¡lve k¢pes visszÀjÀra fordÁtani a koncentrÀciÂs tÀborokat mük´dtetû elvet, mely az embert
testt¢, megsz¡ntetendû, el¢getendû, feldolgozandÂ anyaggÀ redukÀlta. Itt, a reg¢ny
egyik csÃcspontjÀn ugyanis ¢pp ez a szem¢lyess¢g¢tûl a lehetû legnagyobb m¢rt¢kben
megfosztott test-ember az, akinek jÂrÂl ¢s rosszrÂl, a maga elementÀris, tiszta formÀ-
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jÀban, pontos tudÀsa van. °n ¢s test itt vÀlnak eggy¢, ¢s itt, az Auschwitzban megjelenû
tiszta formÀk legegy¢rtelmübbik¢vel szembesÁtve j´het csak l¢tre a holocaust kihÁvÀsÀnak, a pusztÁtÂ l¢pt¢k¢nek megfelelû ellenbesz¢d: ez, a test hatÀrs¢rt¢se miatt felt´rû
lÀzadÀs a forrÀsvid¢ke annak az erûnek, mely m¢gis teljes sÃlyÀban ¢rthetûv¢ ¢s kimondhatÂvÀ teszi a reg¢ny legmegrÀzÂbb ¢s egyben leghitelesebb mondatÀt.
A beteg, legyeng¡lt, a halÀl sz¢l¢n gravitÀlÂ elbesz¢lût visszaszÀllÁtjÀk Buchenwaldba. A testet kirakodjÀk, a rÀmpÀra fektetik. PassiÂÃtjÀnak v¢g¢re ¢rt.
àMindenesetre Ãgy tetszett, sokÀig fekhettem Ágy, s elvoltam, b¢k¢sen, szelÁden, kÁvÀncsisÀg n¢lk¡l, t¡relemmel, itt, ahovÀ tettek. [...] El-eltünûdtem egy s mÀson, el-eln¢ztem, ami mÀr Ágy, minden f´l´s mozdulat, fÀradtsÀg n¢lk¡l a szemembe ´tl´tt: p¢ldÀul arcom f´l´tt az alacsony, sz¡rke
¢s ÀtlÀtszatlan eget, pontosabban az Âlmos, lomha jÀrÀsÃ, t¢li felhûzetet, amely szemem elûl eltakarta. Mindamellett hellyel-k´zzel meg-meghasadozott, itt-ott vÀratlan r¢s, f¢nyesebb lyuk is keletkezett egy-egy futÂ pillanatra benne, s ez olyan volt, mint valami m¢lys¢g hirtelen sejtelme,
amelybûl ilyenkor mintha egy sugÀr vet¡lne odaf´ntrûl rÀm, egy gyors, f¡rk¢sz tekintet, egy meghatÀrozhatatlan szÁnü, de mindenesetre k¢ts¢gkÁv¡l vilÀgos szem ä n¢mik¢pp egy kiss¢ az orvos¢hoz hasonlÂ, aki el¢be egykor, m¢g Auschwitzban ker¡ltem.Ê
A halÀl elûtti sztoikus nyugalom beÀlltÀval, Ãgy tünik, a besz¢dmÂd kÁs¢rlete bev¢gezte ´nmagÀt: a csillagos ¢gbolt helyett csak àa sz¡rke, ÀtlÀtszatlan ¢gÊ lÀthatÂ, ¢s hogyha fel-felvillanna m¢gis a transzcendencia tÀvlata, innen mÀr az is csak Auschwitzhoz
hasonlÁthatÂ.
AzutÀn, amikor a halÀlra felk¢sz¡lt elbesz¢lût egy kord¢n a tÀbor fel¢ szÀllÁtjÀk, megpillantja a tÀbor lÀtk¢p¢t, ¢s meg¢rzi a r¢paleves illatÀt. °s itt, a szenved¢st´rt¢net v¢g¢n, a bensûv¢ vÀlt pusztÁtÀs munkÀjÀnak beteljes¡l¢sekor, a sz¡rke ¢s ÀtlÀthatatlan
¢g alatt egyszerre m¢giscsak kimondhatÂvÀ vÀlik a mondat.
àSzeretn¢k kicsit m¢g ¢lni ebben a sz¢p koncentrÀciÂs tÀborban.Ê
E mondat felûl n¢zve valÂban nevelûd¢si t´rt¢netnek nevezhetj¡k e reg¢nyt. M¢gis
inkÀbb a àbesz¢dmÂd nevelûd¢s¢rûlÊ van itt szÂ: az elviselhetetlens¢gig fokozott besz¢dmÂd sajÀt alapvet¢s¢nek cÀfolatÀt adja, ¢s eljut egy Ãj, mert hiteless¢ tett etika
alapmondatÀhoz.
BelÀthatatlan tÀvlatokat nyit meg ez az egyetlen, de a reg¢ny fejlûd¢si Áv¢ben t´k¢letesen megalapozott mondat. A pusztÁtÀs teljess¢g¢nek maszkszerü affirmÀciÂja utÀn
az ¢let igenl¢s¢nek ä ¢pp az Auschwitz mint jelens¢g Àltal semmiss¢ tett ¢s a reg¢ny
idÀigi menet¢ben hiÀnyÀval irritÀlÂ ä ethosza kap itt Ãj, hiteles l¢tjogosultsÀgot.
De megbukik az ÁrÀsmÂd alapjÀul szolgÀlÂ lÀtÀs nemcsak a test ¢s a zsigerek lÀzadÀsÀban, hanem a reflektÁv gondolkodÀs szintj¢n is.
Az elbesz¢lû felismeri, hogy a pusztÁtÀs logikÀja nem k¢pes minden t´rt¢n¢s magyarÀzatÀul szolgÀlÂ, az ¢let teleolÂgiÀjÀt meghatÀrozÂ elvv¢ vÀlni. BÀrmilyen csalogatÂ is a jÂ-rossz ellent¢tpÀrok teljess¢g¢ben feloldÂdni, Auschwitz m¢gsem ragadhatÂ
meg csupÀn a pusztÁtÀs mindenhatÂsÀgÀbÂl, hisz a lÀger kerÁt¢sein bel¡l a csodÀnak
is helye van: a csodÀnak, hogy az elbesz¢lût Buchenwaldban egy kÂrhÀzba viszik, ahol
nem elpusztÁtani, hanem megmenteni akarjÀk. A csodÀnak, hogy a lÀgerben àa kezeknek, vÀllaknak, elgondolÀsoknak valÂsÀggal ´sszehangolt lÀncolataÊ nem az ember megalÀzÀsÀt ¢s elpusztÁtÀsÀt, hanem megment¢s¢t ¢s gyÂgyÁtÀsÀt szolgÀlja. De legfûk¢ppen
annak a lÀger vilÀgÀban ¢sszel felfoghatatlan csodÀnak, hogy egy ÀpolÂ rendszeresen
egy f¢l hÃskonzervet ad neki.
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Ennek a Bohus nevü ÀpolÂnak a t¢nyked¢se persze nem ¢rv¢nytelenÁti, nem fordÁtja vissza a lÀger t´rt¢n¢seit, l¢t¢vel m¢gis a reg¢ny kezdeti besz¢dmÂdja ¢s a m´g´tte rejlû katasztrofikus vilÀgk¢p v¢tetik vissza. Mert ez a gyanÃsan isteni attribÃtumokat viselû ember (szeretete ä melyrûl tudjuk, itt csak megehetû dolog formÀjÀban
jelenhet meg ä oszthatatlan ¢s lÀtszÂlag v¢gtelen, neve pedig a szlovÀk boh ä isten
szÂra utal)7 m¢giscsak megtalÀlhatÂ a tÀborban, m¢g ha nem talÀlkoznak is sokan vele.
A totalitÀst ¢s az Eg¢szet keresû elme a hitvÀny, kisstÁlü ¢s unalmas pokolra ¢s erre
a darÂcruhÀs ÀpolÂra talÀl. Mindkettû van.
ElmondhatÂ-e hÀt, hogy mi volt Auschwitz? °s hogyha elmondhatÂ, meg¢rthetû-e
m¢g e besz¢d?
A lÀgerek vilÀgÀbÂl a ànormÀlisÊ vilÀgba hazat¢rû elbesz¢lû ä mintegy szenved¢sÃtjÀnak t¡k´rk¢pek¢nt ä hÀrom talÀlkozÀs stÀciÂit jÀrja be. E hÀrom talÀlkozÀs
mindegyike az AuschwitzrÂl valÂ besz¢d ¢s az ilyes besz¢d meg¢rthetûs¢g¢nek k¢rd¢s¢t veti f´l.
Nincs besz¢lget¢s, tanÁt az elsû ¢s a harmadik talÀlkozÀs, hogyha valaki nem akarja
elhinni vagy el akarja felejteni Auschwitz l¢tez¢s¢t. (Egy csehszlovÀkiai vasÃtÀllomÀson
valaki a lÀgert megjÀrt fogoly l¢t¢vel akarja bizonyÁtani az àAuschwitz L¡geÊ ¢rv¢nyess¢g¢t, Budapesten pedig a sz¡lûi hÀzban lakÂ k¢t, àgettÂt, oktÂber 15-¢t ¢s Duna-partotÊ
tÃl¢lt ´reg a felejt¢sre szÂlÁtja fel.)
A k´z¢psû besz¢lget¢s azonban, melyet az elbesz¢lû egy àdemokratikus lapÊ ÃjsÀgÁrÂjÀval folytat, sokkal sÃlyosabb, a sajÀt vizsgÀlÂdÀsom jogosultsÀgÀt is megk¢rdûjelezû
k¢rd¢seket vet f´l. A àrokonszenves, jÂindulatÃÊ ¢s àgondolkodÀsÀban is hitelesÊ ÃjsÀgÁrÂ
nemcsak hogy hisz a halÀltÀborok valÂsÀgossÀgÀban, de cikksorozatot akar Árni rÂluk,
hogy àmegmozgassa a k´zv¢lem¢nytÊ ¢s eloszlassa a àfÀsultsÀgot, k´z´nyt, sût k¢telytÊ. A tÀborokat azonban û sem jÀrta meg. Meg¢rt¢si kÁs¢rlet¢nek egyed¡li eszk´ze a hasonlat.
De hÀt mivel mÀssal volna ´sszehasonlÁthatÂ a megsemmisÁtû tÀbor ä ¢s ezt k¢rdeztem
dolgozatom elej¢n a fÀjdalomrÂl is, l¢trehozva Ágy m¢giscsak a meg¢rt¢s egyed¡li eszk´z¢t, a hasonlÁtÀst ä, mint ´nn´nmagÀval?
Az elbesz¢lû ¢s az ÃjsÀgÁrÂ nem-besz¢lget¢se szomorÃ p¢ldÀzatÀt adja a reg¢ny t¢tel¢nek. HiÀba az egy¡tt¢rz¢s, az empÀtia. Az Auschwitz-tapasztalat l¢nyege monologikus term¢szetü, ezt semminemü hermeneutikai kongenialitÀs Àtt´rni nem tudja.
AuschwitzrÂl nincs besz¢lget¢s.
Nincs besz¢lget¢s, mondja a reg¢ny, holott mÀr az olvasÀs elej¢n megszÂlÁt, ¢s besz¢lget velem. Besz¢lget velem, rÀadÀsul a besz¢lget¢st sajÀtos, ÀllandÂ kiigazÁtÀsra, az
ellenreflexiÂ m´g´tt rejlû elûzetes t¢telek fel¡lvizsgÀlatÀra k¢sztetû besz¢dmÂdjÀval û
maga kezdem¢nyezi. A befogadÀs igazi besz¢lget¢se pedig csupÀn kezdet¢t veszi ott,
ahol az ÃjsÀgÁrÂval folytatott besz¢lget¢s v¢get ¢rt.
ElmondhatÂ-e hÀt, hogy mi volt Auschwitz? °s elbesz¢lhetû-e a fÀjdalom?
Biztosan nem. M¢gis, azt hiszem, a SORSTALANSçG-bÂl t´bbet tudtam meg rÂla,
mint amennyi kÁv¡l maradtnak csak megtudhatÂ.
°s meg¢rtettem ¢s nem felejtem azt a HatÀron v¢g¡l is kimondhatÂ, Auschwitz t¢ny¢vel azonos sÃlyÃ ellenmondatot. °s ¢rtem azt is, hogy egyetlen ilyen megtalÀlt
mondat kimondhatÂvÀ tesz m¢g n¢hÀny mÀra teljess¢ggel kimondhatatlannak tünû
mondatot: °hezni rossz. JÂllakni jÂ. Rossz a ver¢s. °s jÂ a simogatÀs.
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Jegyzetek
tehÀt a vilÀgrÂl ¢s mÀr r¢g nem egy f´ldnyi kiterjed¢sü darabjÀrÂl van szÂ csupÀn.
5. Nem tÀrgya e dolgozatnak, hogy a SORSTALANSçG recepciÂjÀrÂl, ill. e recepciÂ elmaradÀsÀnak okairÂl ¢rtekezzen, Àm tudomÀsom szerint a reg¢nyt csak SpirÂ Gy´rgy ¢s F´ld¢nyi
F. LÀszlÂ tette vizsgÀlÂdÀsÀnak kizÀrÂlagos
tÀrgyÀvÀ. (SpirÂ Gy´rgy: NON HABENT SUA FATA. °let ¢s Irodalom, 1983. mÀj. 30.; F´ld¢nyi F.
LÀszlÂ: EGY MAGASABB HþS°G. 2000, 1994.
jan.) A K ADDIS-rÂl Árott elemz¢s¢ben RadnÂti
SÀndor besz¢l m¢g behatÂan a SORSTALANSçG-rÂl (AUSCHW ITZ MINT SZELLEMI °LETFORMA. Holmi, 1991. mÀrc.). Az alÀbbiakban az û
¢rtelmez¢si javaslatÀval ä mely szerint a k´nyv
nevelûd¢si reg¢nyk¢nt olvashatÂ ä vitÀzom.
6. Ism¢t Am¢ryre hivatkozom: hÁres essz¢j¢ben û Árja le ekk¢ppen a kÁnzÀs l¢nyeg¢t.
7. Slouzit bohus ä Istent szolgÀlja.

1. Primo Levi nemr¢giben magyarul is megjelent beszÀmolÂjÀra (EMBER EZ? FEGYV ERNYUGVçS ), Jean Am¢ry egyn¢mely essz¢j¢re
vagy Bruno Bettelheim elemz¢seire gondolok
p¢ldÀul.
2. A reg¢nyt, amely besz¢l, persze egy ember
Árta. M¢gis igyekszem elker¡lni, hogy Kert¢sz
Imre nev¢t leÁrjam; mintha csak Ãgy lenne ez a
k´nyv, mintha nem egy olyan ember Árta volna, aki maga is megjÀrta a lÀgereket.
3. Jean Am¢ry: AN DEN GRENZEN DES GEISTES.
In: JENSEITS V ON SCHULD UND SºHNE. Stuttgart, Klett, 19872.
4. Hiszen a gÀzkamrÀk t´v¢ben, a szarajevÂi
ÂvÂhelyen vagy ¢pp a ruandai m¢szÀrlÀs k´zepette (¢s ki tudnÀ akÀr csak elûsorolni mind
e helyeket) joggal ¢rezheti az ember Ãgy, hogy
nemcsak vÀrosÀt, orszÀgÀt, t´rzs¢t vagy nemzet¢t sÃjtja a kataklizma, melyet meg¢l. Hogy

GÀl Ferenc

öJABB JELENETEK A BçBUK °LET°BýL
Ilyen egyszerü lenne? Csak vÀrsz,
amÁg a fÀk a hÂtÂl mindk¢t v¢g¡kkel
a f´ldh´z ¢rnek, azutÀn Àts¢tÀlsz
alattuk? Amikor visszat¢rsz, a mÃlt
csupÀn az ÂraszÁj hely¢n a szûr hiÀnya,
¢s mindent lehet, ha az ¡r¡gyk¢nt
szolgÀlÂ t´rt¢netben megfogalmazÂdik?
Olyan mondatokra, hogy a test¡k´n
ÀtfolyÂ vizeket k´vetve sem jutnak
k´zelebb egymÀshoz, egy Ãj vonÀs
az ´sszes t´bbit felruhÀzza ¢rtelemmel?
A doboz belsû falÀra tüz´tt alakokat
ennek ellen¢re azonosÁtsam magammal?

*
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Az sem ¢n vagyok, akit lÀbÀnÀl hü
kutyÀival ÀbrÀzol a müv¢sz. Nem hÃzok
ki hajtincset zsebembûl, nem diktÀlom
elûredûlve, hogy tartozunk magunknak
annyival, hogy a helyeket, ahol Ãtban
egymÀs fel¢ megÀlltunk, kihült helyeknek
nevezz¡k. Az is zavarna, hogy felismerhetû
vagyok, amint testemen a csalÂdÀs hajnalban
korÀntsem idûtlen bevonatot k¢pez. Amin
tÃl le¡lhetsz ¢s vÀrhatod, hogy megtalÀlom-e
a r´vid zongorÀn a bûrszÁn¡nkh´z illû
hangokat, t´lthetsz vagy szabad kezemmel
rÀt´lthetek.

*
SzÂ nincs rezd¡l¢sekrûl. Arasznyi fatalpon
csoszog, mint akit semmire nem k¢szÁt fel,
hogy mi az, amit ´nÀllÂ ¢letre kelten¢k
belûle, annyit mond: k¢tf¢le nevet¢s van.
Az Ágy k´rvonalazott vilÀgok hatÀrÀn
ÃjbÂl beÀllÁtom, ¢s vÀrok, hogy vonzÀs
¢s viszonzÀs eg¢sz test¢ben kioltsa
egymÀst. Akkor an¢lk¡l, hogy n¢vre
szÂlÂ homokÂra nyakÀn felt¢tlen¡l
ÀtcsÃszna az utolsÂ kristÀly, elûrej´n,
¢s szavaimat, amik szerint egyszerre soha
nem hasonlÁtunk azokra, akik mindig is
lenni akartunk, ujjal hasamra Árja.

*
Ma is ugyanÃgy csinÀlok mindent.
KorÀn eb¢delek, egy kanÀl cukorral
¢s egy kupak rummal iszom a kÀv¢t.
A f¢nyre ÀllÁtom a hintasz¢ket,
a pokrÂcot magamra terÁtem,
lapozgatom a k´nyvet. Kellemesen
ernyedt vagyok az ev¢stûl,
kigombolom a f´lsû gombot
ingemen, a szomsz¢d hÀzbÂl
rÀm lesû is kigombol egyet.

*
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Valamit valami¢rt. P¢nzt dobtak
a kalapba, ¢s a fiÃ engedte, hogy
megsimogassÀk a pÃpjÀt. A cirkusz
m´g´tt hallottÀk, hogy a kupolÀbÂl
k¢ptelenek mÀshovÀ rep¡lni, m¢gsem
szaporodnak tÃl az angyalok, utÀna
nem mehettek ki a hÀzbÂl. A tetûrûl
figyelt¢k, ahogy a szomsz¢dban
a forgalmista jelt ad a szekr¢nynek
az indulÀsra. çrny¢kuk ott volt
az udvarban is, amikor hÀtramentem
rÀgyÃjtani. Mielûtt ¢szrevettem, mÀr
szÂltam n¢hÀny szÂt az Àllatokhoz,
amiket nemsokÀra elfogyasztunk.

Halasi ZoltÀn

JçMBOR ñHAJ
El¡lni f¢lhomÀlyban,
mint Âlban a tyukok.
F¡ty¡lni rÀ, a daimÂn
bel¡l mit sutyorog.
Elkapni ezt: àHÃsz ¢ves,
¢s m¢g nem is ´reg...Ê ä
mert sz¢p a cs¢pelt szÂ is,
de m¢g szebb a t´rek.
Felelni k¢rdûjellel,
egy helyben Àllva menni.
Mint skÀlavesztett m¢rleg,
nem tudni, hÀny a mennyi.
A falban egyre nûni,
mint t¢glÀk k´zt kutacs.
°s magamtÂl meglenni
v¢g¡l: àIpiapacs!Ê
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SZEMHUNYçS
ögy aludt el az ´lemben,
felk´lteni nem is mertem:
kiscica volt, ¢n kisgyerek,
legyezûink t´klevelek.
NyÃlt a nappal fel az Âcska
drÂtra z´lden, mint a sÂska;
Àrnyunk keny¢rt¢szta-formÀn
kelt, dagadt a nyÀri konyhÀn.
Hogy vigyÀztam, el ne sz´kj¢k!
El is telt Ágy ä egy ´r´kl¢t.
Vagy fordÁtva, ¢szrev¢tlen
¢n aludtam? û volt ¢bren?
VÀltogatjuk nemde egymÀst:
patak b¢kÀt, b¢ka meg sÀst,
szita lepk¢t, talpat t´vis,
pÀlyÀt vÀlt az Àllat´v is ä
szÂ a k¢pbe, arcba homlok,
gondoltba a nem gondolt ok,
ez amabba, az emebbe,
terep jÀtszik Àt szerepbe;
z´ldet Àtad, Àrnyat elvesz,
old a testtûl, k´t a helyhez,
¢bren alva, szinte mindegy,
melyik¡nkkel melyik¡nket. ä
ý Àlmodja hÀt, hogy alszom.
°n, hogy macskamÂd lopakszom.
Vel¡nk meg a semmi jÀtszik,
mÁg vagyunk, egy szemhunyÀsnyit.

ã
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çdÀm P¢ter

M°G EGYSZER A RENANI
NEMZETFELFOGçSRñL
1986-ban sokat vitÀztak FranciaorszÀgban a bevÀndorlÀsrÂl, illetve arrÂl, hogy nehezÁts¢k-e vagy k´nnyÁts¢k az orszÀg ter¡let¢n ¢lû k¡lf´ldieknek az ÀllampolgÀrsÀg megszerz¢s¢t. A vÀlasztÀsokon sikeresen szereplû jobboldali koalÁciÂ 1986 november¢ben
be is nyÃjtott egy tervezetet az ÀllampolgÀrsÀg megszerz¢s¢t szabÀlyozÂ t´rv¢nyek
megszigorÁtÀsÀra. 1986 ûsz¢n azonban akkora volt a tÀrsadalmi fesz¡lts¢g, hogy a kormÀny az utolsÂ pillanatban visszakozott, Ãgy gondolva, okosabb, ha ä m¢g a parlamenti vita elûtt ä f¡ggetlen test¡letre1 bÁzza az ÀllampolgÀrsÀgi t´rv¢ny reformjÀval
kapcsolatos probl¢mÀk megvitatÀsÀt.
A bizottsÀg, mintegy f¢l ¢ven Àt, vagy szÀz k´z¢leti szem¢lyis¢get hallgatott meg; a
legvitatottabb k¢rd¢s az volt, hogy vajon a k¡lf´ldi sz¡lûktûl szÀrmazÂ, de mÀr FranciaorszÀgban sz¡letett fiatalok automatikusan franciÀnak szÀmÁtanak-e, vagy hosszadalmas jogi eljÀrÀssal kell k¢rv¢nyezni¡k a francia ÀllampolgÀrsÀgot. Az a t¢ny, hogy
a vitÀban az ÀllampolgÀrsÀgi t´rv¢ny liberalizÀlÀsÀnak hÁvei ¢ppÃgy Renant emlegett¢k, mint azok, akik a t´rv¢ny szigorÁtÀsÀt szerett¢k volna kiharcolni, ¢s hogy a k¡l´nb´zû n¢zetek k´z´tt csak Renanra hivatkozva lehetett valamif¢le konszenzust talÀlni,
arra vall, hogy a MI A NEMZET? cÁmü Renan-elûadÀs ä amely Ludassy MÀria bevezet¢s¢vel ¢s R¢z PÀl fordÁtÀsÀban a Holmi augusztusi szÀmÀban lÀtott napvilÀgot ä korÀntsem csak minÀlunk K´z¢p-EurÂpÀban olyan idûszerü.2
Ludassy MÀria bevezetûj¢ben eszmet´rt¢neti szempontbÂl elemzi Renan essz¢j¢t,
jogosan mutatva ki, milyen szerepe volt Rousseau-nak ¢s Sieyªs abb¢nak a renani
nemzetfelfogÀs kialakulÀsÀban. (Renan mÀr az elûadÀs cÁm¢vel is a QU'EST-CE QUE LE
T IERS °TAT ?-ra utal vissza, mintegy jelezve, hogy az Àltala elemzendû probl¢ma a XIX.
szÀzad v¢g¢n ugyanolyan alapk¢rd¢se FranciaorszÀgnak, mint amilyen a Sieyªs abb¢¢
volt egy ¢vszÀzaddal korÀbban.) Ludassy MÀriÀnak igaza van, amikor Rousseau-ban,
illetve a forradalom politikafilozÂfiÀjÀban mutatja ki a renani nemzetfelfogÀs elûzm¢ny¢t (bÀr az Àltala id¢zettek mellett Montesquieu-t sem volna szabad emlÁtetlen¡l
hagyni).3
Vannak azonban Renannak mÀs, k´zelebbi forrÀsai is. Mindenekelûtt Michelet, aki
szint¢n àl¢lekk¢ntÊ, szint¢n àszellemi princÁpiumk¢ntÊ ¢s àegyetlen roppant szolidaritÀsk¢ntÊ
hatÀrozza meg a nemzetet; ¢s amikor Renan arrÂl besz¢l, hogy milyen fontosak àazok
az Àldozatok, amelyeket ûseink hoztak, ¢s azok, amelyeket mi k¢szek vagyunk a j´vûben meghozniÊ,4 szinte egy az egyben id¢zi a t´rt¢n¢sznek a francia hazÀt dicsûÁtû szavait.
Michelet, Augustin Thierryvel vitÀzva, szint¢n k¢ts¢gbe vonja, hogy a àfajnakÊ d´ntû jelentûs¢ge volna a legÃjabb kori t´rt¢nelemben;5 azt vallja, hogy a nemzet csak
akkor lesz nagy, ha megszabadul a biolÂgiai determinizmusoktÂl, tudatos akarattal
teremtve meg ´nn´nmagÀt. Ahogyan FRANCIAORSZçG T¹RT°NETE cÁmü müv¢nek
1869-es elûszavÀban Árja: àFranciaorszÀgot FranciaorszÀg tette azzÀ, ami; a faj v¢gzetes eleme
csak mÀsodlagos ebbûl a szempontbÂl. FranciaorszÀg tulajdon szabadsÀgÀnak gyermeke. Az emberi fejlûd¢sben az az eleven erû a legfontosabb, amelynek ember a neve. MÀrpedig az ember
´nn´nmagÀnak Prom¢theusza.Ê6
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M¢g megh´kkentûbbek azonban azok a pÀrhuzamok, amelyek Renan ¢s Fustel de
Coulanges (1830ä1889) nemzetfelfogÀsa k´z´tt figyelhetûk meg. A LA CIT° ANTIQUE
hÁres szerzûje (a k´nyvet mellesleg a szÀzadfordulÂ tÀjÀn magyarra is lefordÁtottÀk) a
strasbourg-i egyetemnek volt t´rt¢nelemprofesszora, majd, a franciaäporosz hÀborÃ
utÀn, a pÀrizsi °cole Normale Sup¢rieure-re nevezik ki.
Fustel de Coulanges egy Mommsenhez int¢zett nyÁlt level¢ben (1870) fejtette ki
nemzetfelfogÀsÀt, amely m¢g megfogalmazÀsÀban is igen k´zel Àll a Renan¢hoz. àSem
a faj, sem a nyelv ä Árja ä nem hatÀrozza meg a nemzetet. Az emberek szÁv¡kben ¢rzik, hogy
azonegy n¢phez tartoznak, amidûn k´z´sek a gondolataik, k´z´sek az ¢rdekeik, ¢rzelmeik, ¢s k´z´sek eml¢keik ¢s rem¢nyeik is. Ettûl haza a haza. Ez¢rt akarnak egyes emberek egy¡tt menetelni,
egy¡tt munkÀlkodni ¢s egy¡tt harcolni, ez¢rt akarnak egy¡tt ¢lni ¢s egymÀs¢rt meghalni...Ê7
Mindez korÀntsem aff¢le filolÂgiai àszûrszÀlhasogatÀsÊ. BÀrmilyen jelentûs sz´veggel van is dolgunk, lÀtnunk kell, hogy nem szabad k¡l´n´sebben eltÃlozni a nemzet
mibenl¢t¢rûl gondolkodÂ Renan eredetis¢g¢t. De ennek a korszakos sz´vegnek nem
is annyira az eredetis¢g az ¢rdeme, mint inkÀbb az, hogy Renannak siker¡lt mindenki
mÀsnÀl talÀlÂbban ¢s vilÀgosabban ´sszefoglalnia, illetve rendszereznie mindazt, amit
mÀr elûtte is sokan ¢s sokszor elmondtak: a MI A NEMZET ?8 tehÀt sajÀtosan egy¢ni
szint¢zise az idevÀgÂ gondolatoknak, olyan szint¢zise, amelybe Renan hatalmas müvelts¢g¢t ¢ppÃgy belesürÁtette, mint eg¢sz ¢let¢nek minden hit¢t, tapasztalatÀt, meggyûzûd¢s¢t. Ettûl ¢rezz¡k a francia retorika e klasszikus remekmüv¢t olyan t´m¢nynek, hitelesnek, v¢g¢rv¢nyesnek. Ettûl olyan kristÀlytiszta az ¢rvel¢se, ettûl olyan sodrÂ a lend¡lete.
Mindamellett nem szabad, hogy a mai olvasÂt f¢lrevezesse a vilÀgos logika, az ¢rvel¢s nyÁlegyenes vonalvezet¢se, az essz¢ szinte flaubert-i àcsiszoltsÀgaÊ. A magyarÀzÂ-¢rvelû tudÂs szenvtelens¢ge, a professzoros szem¢lytelens¢g ugyanis megt¢vesztû:
valÂjÀban harcos vitairattal van dolgunk. Igaz, Renan nem nevezi meg ellenfeleit, nem
bocsÀtkozik vitÀba senkivel, nem ereszkedik le a politika szintj¢re. Ez¢rt lehet az olvasÂnak olyan ¢rz¢se, hogy merûben elm¢leti fejteget¢st, elvont t´rt¢netfilozÂfiai ¢rtekez¢st tart a kez¢ben. Pedig ebben a sz´vegben minden p¢lda egyszersmind ¢rv,
minden gondolatmenet egyszersmind ÀllÀsfoglalÀs. °s ha egy kicsit megkaparjuk a
sz´veg lÀtszatra mÀrvÀnysima felszÁn¢t, nem j¢ghideg szenvtelens¢get talÀlunk alatta,
hanem szenved¢lyes elk´telezetts¢get, aggÂdÂ k¢ts¢gbees¢st.
Az elûadÀsnak ugyanis egyetlen, nyÁltan soha meg nem vallott, de kimondatlanul
ÀllandÂan jelen l¢vû k¢rd¢s Àll a k´z¢ppontjÀban, ez pedig ElzÀsz-Lotaringia elcsatolÀsa. A MI A NEMZET? valÂsÀgos v¢dûbesz¢d a k¢t elszakÁtott tartomÀny àfranciasÀgaÊ
mellett, ¢s, ezzel egyidejüleg, vita a ter¡letgyarapÁtÀst legitimÀlÂ n¢met tudÂsokkal.
Amikor Renan azt ÀllÁtja, hogy a faj, illetve a nyelv azonossÀga m¢g nem tesz nemzett¢
egy nemzetet, azokra a n¢met ¢rtelmis¢giekre gondol, akik ezekkel az ¢rvekkel prÂbÀltÀk igazolni az annexiÂt. Amikor a nemzeti ´sszetartozÀs tudatos szÀnd¢kÀt emeli
ki, arra c¢loz, hogy a n¢met k´zigazgatÀst csak erûnek erej¢vel lehetett rÀk¢nyszerÁteni
a magÀt franciÀnak vallÂ lakossÀgra.9
Renan nem mindig Ágy hatÀrozta meg a nemzetet, ¢s nagy utat kellett bejÀrnia,
amÁg eljutott idÀig. A vallÀst´rt¢n¢szt alighanem az 1870-es franciaäporosz hÀborÃ
¢bresztette rÀ egy Ãj ä a àdinasztikus elvreÊ alapozottnÀl korszerübb ä nemzetmeghatÀrozÀs sz¡ks¢gess¢g¢re. Semmi sem vilÀgÁtja meg jobban a renani nemzetfelfogÀs genezis¢t, mint D.-F. Strauss-szal (1808ä1874) valÂ lev¢lvÀltÀsa, valamint LA GUERRE
ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE cÁmü tanulmÀnya, amelyben a katonai veres¢g
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okait ¢s k´vetkezm¢nyeit elemzi. Renan itt ÀllÁt fel elûsz´r pÀrhuzamot a n¢met ¢s a
francia t´rt¢nelem k´z´tt, ¢s itt alakÁtja ki azt a nemzetfelfogÀsÀt, amelyet ¢rett formÀban (¢s r¢szben mÀs ¢rvekkel) 1882-es elûadÀsÀban fog megfogalmazni.
Renan szÀmÀra, semmi k¢ts¢g, nagyon nagy trauma ez a hÀborÃ. Ahogyan Charles
Ritternek Árta 1871. mÀrcius 11-¢n kelt level¢ben: àEg¢sz ¢letemben azon munkÀlkodtam,
hogy N¢metorszÀg ¢s FranciaorszÀg szellemileg, erk´lcsileg ¢s politikailag k´zelebb ker¡lj´n egymÀshoz. De a bukott kormÀny bün´s t¢bolya, a francia demokrÀcia politikai hozzÀ nem ¢rt¢se, a
n¢met hazafisÀg tÃlsÀga ¢s a porosz gûg olyan m¢ly szakad¢kot vont a k¢t orszÀg k´z¢, hogy azt
¢vszÀzadok alatt sem lehet betemetni.Ê10
Hogy Renan milyen alaposan ismerte a n¢met kultÃrÀt, arrÂl megoszlanak a v¢lem¢nyek. Lehet, hogy csakugyan fel¡letes, csakugyan mÀsodk¢zbûl valÂ a n¢met müvelts¢ge, lehet, hogy csakugyan alig tud t´bbet a n¢metekrûl, mint amennyit Mme de
Sta©l Ár rÂluk hÁres müv¢ben; ez azonban mit sem vÀltoztat azon, hogy N¢metorszÀg,
eg¢szen 1870-ig, erk´lcsi ¢s tudomÀnyos eszm¢ny a szem¢ben. Ez¢rt v¢li Ãgy, hogy a
franciaäporosz hÀborÃ àa legnagyobb szerencs¢tlens¢g, amely egyÀltalÀn megeshetett a civilizÀciÂvalÊ.11
A kortÀrs n¢met tudÂsok k´z´tt Renan D.-F. Strausst tartotta a legt´bbre: belejÀtszott ebbe a tiszteletbe, hogy Strauss is Ãtt´rûje volt a tudomÀnyos sz´vegkritikÀnak,
¢s hogy û is Árt, m¢g jÂval Renan elûtt, egy J¢zus-¢letrajzot (a k´nyvet egy¢bk¢nt a
szÂtÀrÁrÂ °mile Littr¢ fordÁtotta franciÀra). 1870. jÃlius 31-¢n Renan levelet Ár Straussnak, ¢s a lev¢lben a franciaän¢met konfliktusra is kit¢r:12 àRem¢lem, meg¢rti, professzor
Ãr, mennyire fÀj ez nekem meg annak a jÂ n¢hÀny embernek, aki N¢metorszÀg ¢s FranciaorszÀg
szellemi egyesÁt¢s¢t tartotta ¢lete fû c¢ljÀnak. [...] Rem¢lem, ¹nnek is az a v¢lem¢nye, hogy aki
hÁve az igazsÀgnak meg a t´rv¢nyess¢gnek, annak bizony [...] le kell vetkeznie azt a szükkeblü
hazafisÀgot, amely ´sszezsugorÁtja a szÁvet, ¢s eltorzÁtja az Át¢lûk¢pess¢get...Ê13
Strauss 1870. augusztus 12-¢n vÀlaszol a lev¢lre, ¢s a vÀlaszt, n¢hÀny nappal k¢sûbb,
egy augsburgi napilapban is k´zreadja. Renan elfogadja a nyÁlt vitÀt, annÀl is inkÀbb,
mivel Ãgy ¢rzi, mindez jÂ alkalom arra, hogy k¢t elismert tudÂs az esem¢nyek f´l¢
emelkedve fejtse ki v¢lem¢ny¢t. Strauss level¢t szeptember 15-¢n k´zli a Journal des
d¢bats, ¢s egy napra rÀ Renan vÀlasza is megjelenik.14 Ezzel egyidejüleg Renan a La
Revue des deux mondes-nak is cikket Ár a konfliktusrÂl, LA GUERRE ENTRE LA FRANCE ET
L'ALLEMAGNE cÁmen.
Renan ekkor m¢g b¢k¡l¢keny hangot ¡t meg: elismeri, hogy a franciÀkat is terheli
felelûss¢g, bÁrÀlja III. NapÂleon politikÀjÀt, ¢s, bÀr tisztÀban van a porosz militarizmus
vesz¢lyeivel, naivan azt hiszi, hogy az csak n¢hÀny forrÂfejü politikus ÀgÀlÀsa, ¢s hogy
tudÂs barÀtja felette Àll a szemellenzûs hazafisÀg indulatainak. Strausst azonban, aki
a La Revue des deux mondes-ban megjelent tanulmÀnyt is olvasta, felbûszÁtik Renan àtÀrgyi t¢ved¢seiÊ, ¢s felbûszÁti a b¢k¡l¢keny hang is, amely mindk¢t hadviselû felet egyformÀn elmarasztalja. Azonnal vÀlaszol Renannak, m¢gpedig az elûzûn¢l sokkal à¢rdesebbÊ lev¢lben, amelyet szint¢n k´zread Augsburgban, de Renan levele n¢lk¡l, holott francia barÀtja nyomat¢kosan k¢rte level¢nek ¢s Strauss vÀlaszÀnak egy¡ttes k´zl¢s¢t. Igaz, Strauss k¢sûbb teljesÁti Renan k¢r¢s¢t, ¢s kis f¡zetet ad k´zre, level¢vel,
Renan vÀlaszÀval ¢s az û viszonvÀlaszÀval,15 a befolyt ´sszeget azonban furcsamÂd a
n¢met hadirokkantak javÀra ajÀnlja fel. Renan, aki teljesen elszigetelve ¢l az ostromlott
PÀrizsban, k¢sûn szerez tudomÀst minderrûl, ¢s csak 1871. szeptember 15-¢n vÀlaszol
Straussnak.16
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Renan a La Revue des deux mondes hasÀbjain k´z´lt tanulmÀnyban ¢s a Strausshoz
int¢zett k¢t lev¢lben k¢t k¢rd¢sk´rt prÂbÀl becserk¢szni. Egyr¢szt megprÂbÀlja elemezni a francia veres¢gnek ¢s a n¢met gyûzelemnek az okait, mÀsr¢szt vitÀba szÀll az
ElzÀsz-Lotaringia bekebelez¢s¢t igazolÂ n¢met ¢rvekkel: Renan a Ficht¢re ¢s Herderre visszavezethetû n¢met nemzetfelfogÀst bÁrÀlva fejti ki ÀllÀspontjÀt, amely ekkor m¢g
egyfajta eurÂpai kozmopolitizmus, illetve a tudatos vÀlasztÀs mozzanatÀt is hangsÃlyozÂ francia hazafisÀg k´z´tt ingadozik.
Renan Ãgy v¢li, k¢tf¢le elv legitimÀlhatja az ÀllamhatÀrokat: àVilÀgos ä Árja Strausshoz int¢zett elsû level¢ben ä, hogy ha egyszer elvetj¡k a legitimitÀs dinasztikus elv¢t, csak
egyvalami adhatja meg az alapjÀt az egy Àllamhoz tartozÂ ter¡letek kijel´l¢s¢nek, m¢gpedig a
nemzetis¢geknek, vagyis azoknak a csoportoknak a joga, amelyeket a faj, a t´rt¢nelem ¢s a lakossÀg
akarata hatÀroz meg.Ê17 MÀrpedig a dinasztikus elv, a R¢gi Rend szÀmos mÀs int¢zm¢ny¢vel egy¡tt, r¢gÂta a mÃlt¢. Persze N¢metorszÀg is a nemzetis¢gi jogra hivatkozik:
ez¢rt is kezdi Renan azzal, hogy elismeri a n¢met k´vetel¢sek jogossÀgÀt; Renan gondolatmenet¢t valahogy Ágy lehetne ´sszefoglalni: àRendben, legyen meg a n¢met egys¢g, de ne FranciaorszÀg rovÀsÀra, ¢s hagyjÀk meg nek¡nk ElzÀszt!Ê
Renan itt, ezen a ponton szembes¡l elûsz´r a nemzetis¢gi elv ambivalenciÀjÀval. Ez
az elv ugyanis, n¢met mÂdra ¢rtelmezve, a n¢met nyelvü ¢s n¢met kultÃrÀjÃ ElzÀsz
elveszt¢s¢hez vezet. àAz ´n forrÂfejü germanistÀi ä mondja Renan ä azt hangoztatjÀk, hogy
ElzÀsz germÀn f´ld, ¢s hogy igazsÀgtalanul hasÁtottÀk ki a n¢met birodalombÂl. Ne feledje azonban, hogy ahol nemzetis¢gek ¢lnek, ott nem lehets¢ges mindenkit egyformÀn kiel¢gÁtû osztozkodÀs...Ê18
A LA GUERRE ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE cÁmü tanulmÀnyban Renan m¢g
egy¢rtelmübben fogalmaz: àAz egymÀstÂl f¡ggetlen nemzetis¢gek elve korÀntsem alkalmas
rÀ, mint sokan gondoljÀk, hogy megszabadÁtsa az emberis¢get a hÀborÃ csapÀsÀtÂl; ¢pp ellenkezûleg, tartok tûle, hogy ha a nemzetis¢gi elvvel vÀltjuk fel a legitimitÀs szelÁd ¢s atyai jelk¢p¢t
[vagyis a dinasztikus elvet ä ç. P.], akkor ez az elv fajok k´z´tti ´ld´kl¢ss¢ vadÁtja a n¢pek
egymÀssal vÁvott hÀborÃit, ¢s egykettûre kiiktatja a nemzetk´zi jogbÂl azt a m¢rt¢ktartÀst ¢s civilizÀltsÀgot, amelyek a valamikori dinasztikus csetepat¢k velejÀrÂi voltak.Ê19
Renan Ãgy v¢li, hogy a nemzetis¢gi jognak, bÀrmilyen m¢ltÀnyos is, valamif¢le korrekciÂs mechanizmusra van sz¡ks¢ge, olyan korrekciÂs mechanizmusra, amely garanciÀkat ad az àeg¢szs¢gtelen ÀlmokkalÊ szemben; ekkor m¢g arra gondol, hogy a nemzetis¢gi elvet az eurÂpai federÀciÂ elv¢vel kellene ´sszekapcsolni: à¹n, mellesleg jogosan,
garanciÀkrÂl besz¢l... ä Árja Strausshoz int¢zett elsû level¢ben. ä De vajon l¢tezik-e nagyobb
biztosÁt¢k EurÂpÀnÀl, ha az Ãjra megerûsÁti a jelenlegi hatÀrokat, ¢s szigorÃan megtiltja, hogy
bÀrki is Àthelyezze a r¢gi szerzûd¢sekben r´gzÁtett hatÀrk´veket? Minden mÀs megoldÀs csak a
megtorlÀs v¢gtelen sorÀt indÁtanÀ el. Ha EurÂpa rÀszÀnja magÀt erre a szerepre, a lehetû leghasznosabb int¢zm¢nynek rakja le az alapjait, olyan k´zponti hatalomnak, amely valamif¢le
kongresszusa lehetne az eurÂpai Egyes¡lt çllamoknak; ez az int¢zm¢ny Át¢lkezne a nemzetek k´z´tti peres ¡gyekben, ¢s k´telezû ¢rv¢nyü hatÀrozatokat hozna, a federÀciÂs elvvel korrigÀlva a
nemzetis¢gek elv¢t...Ê20
Egy esztendûvel k¢sûbb azonban, vagyis 1871-ben, amikor Renan a Strausshoz int¢zett mÀsodik lev¢len dolgozik, mÀr jÂl lÀtni ennek az elk¢pzel¢snek a naivsÀgÀt. MÀsr¢szt Renannak olyan nemzetis¢gi elvre van sz¡ks¢ge, amellyel igazolni tudja, hogy
ElzÀsz igenis francia f´ld. Ez¢rt kell finomÁtania a nemzetis¢gi elvet, ¢s ez¢rt kell radikÀlisan szakÁtania a fajra ¢s nyelvre hivatkozÂ àorganicistaÊ nemzetfelfogÀssal.

682 ã çdÀm P¢ter: M¢g egyszer a renani nemzetfelfogÀsrÂl

Renan, aki ettûl fogva a tisztÀn t´rt¢neti nemzetfelfogÀs hÁve, egyre erûteljesebben
hangsÃlyozza, milyen elk¢pesztû kevered¢se a k¡l´nb´zû nyelveknek ¢s etnikumoknak a legt´bb nemzet. Ezzel pÀrhuzamosan mind nagyobb szerepet ad a nemzetis¢gi
elv meghatÀrozÀsÀban a lakossÀg hovatartozÀsi szÀnd¢kÀnak, kÁm¢letlen irÂniÀval bÁrÀlva a nemzetis¢gi elv fundamentalista ¢rtelmez¢s¢t: àElzÀsz ä Árja ä k¢ts¢gtelen¡l n¢met
nyelvü ¢s n¢met etnikumÃ orszÀgr¢sz; a germÀn hÂdÁtÀs elûtt viszont keltÀk ¢ltek errefel¢, csakÃgy,
mint D¢l-N¢metorszÀgban. De mi nem hivatkozunk erre, mi nem k´vetelj¡k magunknak D¢lN¢metorszÀgot. [...] Ki tudja, hogy hol Àll majd meg ez az archeolÂgia? Ahol a forrÂfejü n¢met
hazafiak a germÀn jogra hivatkoznak, ott mi egy m¢g korÀbbi kelta jogra hivatkozhatnÀnk, a
keltÀk elûtt pedig megint mÀsok¢, a finnek¢ meg a lappok¢ volt ez a ter¡let; a lappok elûtt pedig
az ûsember¢, az ûsember elûtt pedig az orangutÀn¢. E szerint a t´rt¢netfilozÂfia szerint csak az
orangutÀnok joga legitim a vilÀgon, hiszen a civilizÀltak alÀvalÂ mÂdon minden tulajdonukbÂl
kiforgattÀk ûket...Ê21
Vagyis, mindent ´sszev¢ve, ha meg akarjuk ¢rteni a MI A NEMZET? keletkez¢s¢nek
k´r¡lm¢nyeit, a franciaäporosz hÀborÃ traumÀjÀhoz, a veres¢g k´vetkezm¢nyeihez,
a hÀborÃ utÀni nemzeti ´nvizsgÀlathoz kell visszakanyarodnunk. Ez¢rt olyan rendkÁv¡l fontosak a nemzetrûl gondolkodÂ Renan szÀmÀra a àk¡lsû legitimitÀsnakÊ (vagyis
a legitim orszÀgtest kialakÁtÀsÀnak, hatÀrainak, illetve a legitim orszÀgtesthez tartozÂ
ter¡leteknek) a probl¢mÀi. °s ez a magyarÀzata annak, hogy mi¢rt mÀsodlagosak, ha
ugyan nem teljesen elhanyagolhatÂk Renan optikÀjÀban a àbelsû legitimitÀsnakÊ
(vagyis a nemzethez valÂ tartozÀsnak, a nemzet befogadÂk¢szs¢g¢nek, nyitottsÀgÀnak
vagy zÀrtsÀgÀnak) a probl¢mÀi.
Igaz, hogy ä mÁg az àuniverzalista-racionalistaÊ hazafisÀg, amelynek Renan is ´r´k´se, nem vett tudomÀst a n¢pek k´z´tti àl¢nyegiÊ k¡l´nbs¢gekrûl, s mÁg ettûl a hazafisÀgtÂl teljesen idegen az etnikai nemzetfelfogÀs ä a katonai veres¢g utÀn viszonylag
felerûs´dtek FranciaorszÀgban azok a t´rekv¢sek, amelyek megprÂbÀljÀk àetnicizÀlniÊ
a francia nemzettudatot. Ezek a t´rekv¢sek azonban a nemzetek k´zti k¡l´nbs¢gre,
illetve a nemzetek k´zti konfliktusra, vagyis megint csak a àk¡lsû legitimitÀsraÊ vetik
a hangsÃlyt. A hetvenes ¢vektûl fogva ugyanis sokan Ãgy ¢rezt¢k, hogy a vÀlsÀg Ãjfajta
hazafisÀgot k´vetel, ¢s hogy a katonailag gy´nge ¢s megalÀzott FranciaorszÀgnak elk´telezettebb, dinamikusabb, a àfajiÊ, etnikai ¢rt¢keket jobban kidomborÁtÂ, egyszÂval
àmodernebbÊ nemzettudatra van sz¡ks¢ge. ArrÂl azonban m¢g nincs szÂ, legalÀbbis
a nyolcvanas ¢vek k´zep¢ig nincsen (ekkor, 1886-ban jelenik meg °douard Drumont
hÁrhedt pamfletje, a LA FRANCE JUIVE), hogy bÀrki is megk¢rdûjelezte volna egyes
ÀllampolgÀrsÀggal rendelkezû r¢tegek àfranciasÀgÀtÊ.22
AkÀrhogyan is, m¢g jÂ egy ¢vtized kellett hozzÀ, hogy a Strausshoz int¢zett k¢t lev¢lben, valamint a LA GUERRE ENTRE LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE cÁmü essz¢ben kifejtett gondolatok megkapjÀk v¢gleges formÀjukat.
A nyolcvanas ¢vek Renan szÀmÀra a r¢gen vÀrt tÀrsadalmi elismer¢s ¢vtizede. A
Francia Akad¢mia 1878-ban nyitja meg elûtte kapuit, 1883-ban pedig a Collªge de
France igazgatÂjÀvÀ nevezik ki: enn¢l magasabbra aligha juthat valaki a tudomÀny
erûsen hierarchizÀlt vilÀgÀban. Renan, immÀr ¢lete alkonyÀn, de teljes birtokÀban
szellemi alkotÂerej¢nek, Ãgy ¢rzi: most, hogy lassan befejezi ¢lete fû müv¢t, A KERESZT°NYS°G EREDET°-t,23 mÀs tÀjakra, Ágy az irodalom, az ´n¢letrajz, a filozÂfiai drÀma
vagy a t´rt¢netfilozÂfiai essz¢ ter¡let¢re is ki-kiruccanhat (a SOUVENIRS D'ENFANCE
ET DE JEUNESSE,24 amely a XIX. szÀzad mÀsodik fel¢nek legkÀprÀzatosabb irodalmi
visszaeml¢kez¢se, 1883-ban jelenik meg). S amikor, viszonylag k¢sûn, az elitista Renan
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is elfogadja az Ãj rendszert, û lesz, Michelet ¢s Hugo mellett, a III. k´ztÀrsasÀg legnagyobb presztÁzsü szellemi vezetûje. így, amikor 1882. mÀrcius 11-¢n felolvassa a Sorbonne-on a MI A NEMZET? cÁmü elûadÀsÀt, mindenki elûtt vilÀgos, hogy az orszÀg egyik
legnagyobb szellemi tekint¢lye itt egy eg¢sz ¢let politikai tapasztalatÀt ´sszegezi, legszem¢lyesebb hitvallÀsÀt, politikai v¢grendelet¢t fogalmazza meg.25
Ez a politikai v¢grendelet azonban nem is olyan egy¢rtelmü, mint amilyennek lÀtszik. Olvassuk csak el Ãjra a nemzet renani meghatÀrozÀsÀt: àA nemzet: l¢lek, szellemi
alapelv ä mondja Renan. ä Ezt a lelket, ezt a szellemi princÁpiumot k¢t dolog alkotja, amely
azonban voltak¢pp egy. Az elsû a mÃltban gy´keredzik, a mÀsik a jelenben. Az egyik: eml¢kek
gazdag ´r´ks¢g¢nek k´z´s birtoklÀsa; a mÀsik: a jelenlegi megegyez¢s, a vÀgy arra, hogy k´z´sen ¢lj¡nk, annak szÀnd¢ka, hogy a tovÀbbiakban is kamatoztassuk az osztatlanul kapott ´r´ks¢get.Ê26
A meghatÀrozÀsnak, lÀtni valÂ, k¢t eleme van. M¢gis, sokan csak a mÀsodik elem¢t
hangsÃlyozzÀk,27 mintha Renan csakis azt mondanÀ, hogy a nemzet kizÀrÂlag a nemzetet alkotÂ k´z´ss¢g tiszta akaratÀnak volna term¢ke, holott Renan nagyon is tisztÀban van azzal, hogy a vÀlasztÀsnak a k´z´s mÃltban kell gy´kereznie, hogy a vÀlasztÀsnak a k´z´s mÃlt ad ¢rtelmet. MÀrpedig a mÃltat nem lehet vÀlasztani, a mÃltat
´r´k´lj¡k, a mÃlt egyszerüen van.
A renani nemzetmeghatÀrozÀs k¢t eleme tehÀt ellentmondÀsban van egymÀssal. Ez
az ellentmondÀs azonban csak lÀtszÂlagos, hiszen ez a k¢t elem (vagyis a tudatos vÀlasztÀs mozzanata, a àmindennapos n¢pszavazÀsÊ egyr¢szt, a mÃlt k´z´s birtoklÀsa28 mÀsr¢szt) korÀntsem oltja ki, hanem, ¢pp ellenkezûleg, korlÀtozza, kijel´li, k´r¡lhatÀrolja
egymÀs ¢rv¢nyess¢g¢t: csakis ott vÀlaszthatunk szabadon, ahol ez a vÀlasztÀs a mÃltban, a hagyomÀnyokban gy´keredzik, ¢s csakis ott vannak k´z´s hagyomÀnyok, ahol
ez a nemzetalkotÂ d´nt¢s, ha csak implicit formÀban is, de megsz¡letett.29
MÀsr¢szt ennek a k¢t nemzetalkotÂ t¢nyezûnek korÀntsem ugyanaz a szerepe: a
nemzethez valÂ tartozÀs t´bbnyire nem is tudatos, csak akkor fogalmazÂdik meg aktÁvan, amikor megk¢rdûjelezik a nemzet hatÀrait, amikor a nemzet egy mÀsikkal ker¡l
konfliktusba. Ilyenkor, mondja Renan, a vitatott ter¡leten ¢lûk szÀnd¢ka a d´ntû.
Amikor azonban a nemzet koh¢ziÂjÀrÂl van szÂ, Renan inkÀbb a meghatÀrozÀs mÀsik
elem¢t, a mÃltnak, illetve a hagyomÀnynak (pontosabban a mÃlt, a mÃltbeli konfliktusok elfelejt¢s¢nek) a jelentûs¢g¢t hangsÃlyozza, mintha a nemzetet csak valamif¢le
à´sszn¢pi amn¢ziaÊ tarthatnÀ egyben, olyan amn¢zia, amely megakadÀlyozza az elcsitult polgÀrhÀborÃk idûnk¢nti felid¢z¢s¢t. Mindebbûl az k´vetkezik, hogy ebben a
meghatÀrozÀsban talÀn nem is a tudatos vÀlasztÀs mozzanata a d´ntû, legalÀbbis b¢keidûben nem, hanem a felejt¢s (vagyis a freudi ¢rtelemben vett elfojtÀs): ez az igazi
cementje, ez az igazi k´tûanyaga Renan szerint az egy¡v¢ tartozÀsnak.30
Mindezt, azt hiszem, nem Àrt elmondani, mert ha igaz is, hogy Renan essz¢je jÂ
egy ¢vszÀzaddal a keletkez¢se utÀn sem veszÁtette el idûszerüs¢g¢t, az is igaz, hogy mi
nem Ãgy olvassuk ezt a sz´veget, mint olvastÀk Renan kortÀrsai, ¢s a sz´veg sÃlypontjait is mÀshovÀ helyezz¡k. Mindenesetre, k¡l´n´s irÂniÀja a t´rt¢nelemnek, hogy ¢pp
egy olyan gondolkodÂ n¢zeteit ¢rezz¡k a legkorszerübbnek a nemzeti(s¢gi) k¢rd¢s
mai vitÀjÀban, akit sokÀig divatjamÃltnak tartottak. Renan ezen egyÀltalÀn nem csodÀlkozott volna. àAki arra t´rekszik, hogy a j´vû igazat adjon neki ä Árja a MI A NEMZET?
legv¢g¢n ä, annak olykor bele kell nyugodnia, hogy divatjamÃlt.Ê31
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o. RenantÂl mindig is idegen volt a hazafiaskodÂ ûrj´ng¢s, a korlÀtolt sovinizmus; jÂ p¢lda erre az a Br¢bant-vacsorÀn t´rt¢nt incidens, amelyet 1870 szeptember¢ben Edmond de Goncourt is feljegyzett naplÂjÀban.
Renan azt fejtegeti, hogy a n¢met n¢p
mennyire t´k¢letesebb, mint a francia, mert
mÁg a protestantizmus megedzi, a katolicizmus csak elkorcsosÁtja a nemzetet. SzÂ szÂt k´vet, majd az egyik vacsoravend¢g ezt kiÀltja
oda Renannak: àHÀt csakugyan nincs mÀs megoldÀs, csak hogy bosszÃra nevelj¡nk egy eg¢sz nemzed¢ket?Ê °s itt ¢rdemes id¢zni egy r´vid, de
´sszef¡ggû r¢szletet a Goncourt fiv¢rek naplÂjÀbÂl: àä BÀrmit, csak azt ne! ä kiabÀl Renan, ¢s
felugrik, v´r´sen az indulattÂl. ä Csak bosszÃ ne legyen! InkÀbb vesszen FranciaorszÀg, inkÀbb vesszen
a Haza! Van az¢rt a Haza f´l´tt is valami, ott a K´teless¢g, a JÂzan °sz birodalma. ä Nem igaz! ä ordÁt
mindenki az asztal k´r¡l. ä A HazÀnÀl semmi sem
elûbbre valÂ! [...] Renan felÀll, imbolygÂ l¢ptekkel
k´r¡ljÀrja az asztalt, karjÀt lÂbÀlva a BibliÀt id¢zi
fennhangon, azt ÀllÁtva, hogy abban minden benne
van. Majd odamegy az ablakhoz, ¢s len¢z az odalent
gondtalanul fel-alÀ hullÀmzÂ pÀrizsi t´megre: ä
LÀtjÀk, csak ez fog megmenteni benn¡nket, ennek a
n¢pnek a puhÀnysÀga...Ê (1870. szeptember 6.,
kedd.) Edmond et Jules Goncourt: JOURNAL,
M°MOIRES DE LA V IE LITT°RAIRE, texte ¢tabli
et annot¢ par Robert Ricatte, Paris, Robert
Laffont, 1989, II. k. 276ä279. o. V´. Henriette
Psichari: RENAN ET LA GUERRE DE 1870. Paris,
Albin Michel, 1947.
14. A lev¢lvÀltÀs teljes sz´vege Jo©l Roman
mÀr id¢zett sz´vegvÀlogatÀsÀban olvashatÂ, E.
Renan, i. m. 107ä163. o.
15. K RIEG UND FRIEDE, ZW EI BRIEFE AN ERNEST RENAN, NEBST DESSEN ANTW ORT AUF
DEN ERSTEN. Leipzig, Hirzel, 1870.
16. VÀlaszÀban, amelyet a LA R°FORME INTELLECTUELLE ET MORALE cÁmü k´tet¢ben tett
k´zz¢, a Strauss-f¢le f¡zetre is kit¢r: à...olyan
megtiszteltet¢sben r¢szesÁtett ä Árja Renan gyilkos
irÂniÀval ä, amelyre k¡l´n´sen ¢rz¢keny vagyok.
LefordÁtotta ¢s az ¹n k¢t level¢vel egy¡tt f¡zetben
adta k´zre az ¹nh´z int¢zett levelemet. ögy int¢zkedett, hogy a n¢met hadirokkantak javÀra fordÁtsÀk a
f¡zet eladÀsÀbÂl befolyt ´sszeget. Isten Âvjon tûle,
hogy most kicsinyes szemrehÀnyÀsokkal illessem a
szerzûi jog ¡r¡gy¢n! UtÂv¢gre a mü, amelynek az ¹n
jÂvoltÀbÂl ¢n is munkatÀrsa lehettem, emberbarÀti

aktus, ¢s m¢ly hÀlÀval tartozom ¹nnek, ha csenev¢sz
prÂzÀmnak k´sz´nhetûen siker¡lt n¢hÀny jÂ szivarhoz juttatnom azokat, akik kiraboltÀk a sªvres-i nyaralÂmat, hiszen lehetûv¢ tette szÀmomra azoknak a
j¢zusi tanÁtÀsoknak a gyakorlÀsÀt, amelyek ¢nszerintem a leghitelesebbek k´z¡l valÂk. De engedje meg,
hogy felhÁvjam a figyelm¢t egy aprÂsÀgra. Ha ¹n
t´rt¢netesen felhatalmazott volna valamelyik ÁrÀsÀnak a k´zz¢t¢tel¢re, soha eszembe nem jutna, hogy a
pÀrizsi hadirokkantkÂrhÀz javÀra jelentessem meg.
¹n csak a c¢lt lÀtja maga elûtt, semmi mÀst; ¢s elvakultsÀgÀban figyelmen kÁv¡l hagyja, amit mi megfÀsult finomkodÀssal Ãgy nevez¡nk, hogy tapintat ¢s
jÂ Ázl¢s.Ê (E. Renan, i. m. 152. o.)
17. E. Renan, i. m. 120. o.
18. E. Renan, i. m. 127. o.
19. E. Renan, i. m. 105. o.
20. E. Renan, i. m. 128. o.
21. E. Renan, i. m. 155. o. Renan jÂl lÀtja,
hogy ez a fajta ¢rvel¢s hosszÃ tÀvon a n¢metekre ¢ppen olyan hÀtrÀnyos, mint a franciÀkra. A poroszok a n¢met egys¢get a franciÀk rovÀsÀra hoztÀk l¢tre; Renan azonban
figyelmezteti ûket, hogy nem telik bele sok
idû, ¢s az oroszok, ugyane logika szerint, majd
a n¢metek rovÀsÀra fogjÀk tetû alÀ hozni a
szlÀv egys¢get a n¢met birodalom keleti fertÀlyÀn.
22. JÂllehet az antiszemitizmus ¢s az idegengyül´let igen fontos szerepet jÀtszott a nemzetfogalom etnicizÀl(Âd)ÀsÀban, mindez csak
a nyolcvanas ¢vek mÀsodik fel¢tûl ¢s csak viszonylag szük k´rben ¢reztette hatÀsÀt.
23. A sorozat utolsÂ k´tete, a MARCUS AURELIUS 1882-ben jelenik meg, l¢v¢n az 1887-es
HISTOIRE DU PEUPLE D'I SRAëL, amely Renan
utolsÂ nagy munkÀja, inkÀbb kieg¢szÁt¢se,
mint szerves r¢sze az HISTOIRE DES ORIGINES
DU CHRISTIANISME nagy t´mbj¢nek.
24. A k´nyv, amely magyarul I FJöSçGOM cÁmen jelent meg, BÁrÂ SÀndornak az eredetihez m¢ltÂ fordÁtÀsÀban, meg¢rdemeln¢, hogy
Ãjra kiadjÀk (Budapest, Dante, ¢. n.).
25. Ahogyan û maga Árja a DISCOURS ET CONF°RENCES elûszavÀban: àMinden szÂt a lehetû
legnagyobb k´r¡ltekint¢ssel vetettem papÁrra: ez az
¢n hitvallÀsom [...] ¢s csak az a kÁvÀnsÀgom, hogy
amikor ä a nemzet, nemzetis¢g, faj szavak v¢gzetes
k¢t¢rtelmüs¢ge miatt ä az eg¢sz emberi civilizÀciÂ belezuhan a semmibe, jusson majd esz¢be az akkori
nemzed¢knek ez a hÃsz oldal...Ê E. Renan, i. m.
57. o.
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26. Ernest Renan: MI A NEMZET? In: Holmi,
i. m. 1187. o.
27. °rz¢sem szerint Ludassy MÀria is egy kicsit
egyoldalÃan emeli ki a àtudatos vÀlasztÀsÊ
mozzanatÀt a korÀntsem szabadon vÀlaszthatÂ
t´rt¢nelmi ´r´ks¢g t¢nyezûj¢vel szemben.
28. Ahhoz persze, hogy a k´z´s mÃltbÂl k´z´s
hagyomÀny legyen, egyfajta narratÁv ÃjrafeldolgozÀs is sz¡ks¢ges, ¢s ennek a feladatnak
eleget is tett FranciaorszÀgban a XIX. szÀzad
mÀsodik fel¢nek pozitivista t´rt¢netÁrÀsa. V´.
Etienne Tassin: I DENTIT° NATIONALE ET CITOYENNET° POLITIQUE. Esprit, 1994/1. No.
198. 103. o.
29. Teljesen nem lehet feloldani a renani

nemzeteszm¢ben rejlû ambivalenciÀt: de talÀn Renan szÀmÀra elsûsorban a hovatartozÀs
¢rz¢s¢nek t´rt¢nelmi vizsgÀlata volt fontos,
nem pedig annak k´r¡lhatÀrolÀsa, mi is az
elûfelt¢tele a honpolgÀri jogok tudatos gyakorlÀsÀnak ¢s a honpolgÀrok politikai felelûss¢g¢nek. V´. Etienne Tassin, i. m. 104ä105. o.
30. Ezt a felejt¢selm¢letet, azt hiszem, a holocaust sem cÀfolja meg: mÀs ´ssztÀrsadalmilag
¢s megint mÀs a h¢tk´znapokban elevenen
tartani egy eml¢ket. Az az ¢rz¢sem, hogy a holocaust tÃl¢lûi k´z¡l csakis azok maradhattak
MagyarorszÀgon, akik k¢pesek voltak erre a
Renan-f¢le àfelejt¢sreÊ.
31. Holmi, i. m. 1188. o.

KÀntor P¢ter

A FOLYAMI K¹LTý
45 ¢ves folyami k´ltû vagyok.
BÀrmit jelentsen is ez,
szÀmolni kell vele,
ha mÀsnak nem is, legalÀbb nekem.
Folyami k´ltû, a Duna bal partjÀn,
magyar, ¢s rÀadÀsul dohÀnyos.
De mindenkinek megvan a maga baja.
Egy¢bk¢nt nem akarok panaszkodni,
eszem ÀgÀban sincs,
csak kin¢zek az ablakon,
n¢zem a DunÀt,
¢s a folyami k´ltûs¢gemre gondolok,
arra, hogy mi k´vetkezik ebbûl,
¢des ¢s keserü dolgok nyilvÀn,
¢s k´zben hallgatom a beszürûdû zajokat,
autÂkerekek surrogÀsÀt,
ver¢bcsiripel¢st,
villamos-zÃgÀst, kutyaugatÀst,
tÀvoli hangokat.
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Bezzeg a tenger!
A tenger, amelyben ´sszegyülik ¢s sz¢tter¡l,
¢s megÀll az idû!
Ha hanyatt fekszem rajta,
¢s sz¢ttÀrom a karom,
akÀrha az ´r´kk¢valÂsÀgra fesz¡ln¢k ki,
az ringatna, azon lebegn¢k.
Ha Ãszom benne,
egy olyan vilÀgban,
amelynek mintha nem is volna tÃlpartja.
Elfelejtem a keny¢r Áz¢t,
nem jut eszembe a kedvenc hidam,
nem jut eszembe az AnyÀm tyÃkja,
minek az nekem?
Ettûl megr¢m¡l´k,
gyorsan visszafordulok,
bozÂt, posztmodern f´veny vagy akÀrmi,
fû, hogy legyen, lehessen hova fordulni.
Folyami k´ltû vagyok, nem vitÀs.
°s itt van a Duna!
Ez a sz¡rk¢s, barnÀs, z´ldes, sÀrgÀs,
aranyos, ez¡st´s, fekete folyÂ ä
a mulandÂsÀg metaforÀja.
Cseppre csepp, percre perc,
senki sem l¢phet k¢tszer ugyanabba a folyÂba,
hiÀba nem hiszed, hiÀba ingatod a fejed,
elûbb-utÂbb rÀj´ssz,
amikor tizedszer l¢psz ugyanabba a g´d´rbe,
a parton, ahol hÀzad, kulcsod, foteled van.
A folyÂ is ÀllandÂ, persze,
ÀllandÂan folyik,
szakadatlan bÃcsÃ ¢s meg¢rkez¢s,
folyamatos j´v¢s-men¢s a folyÂ.
VÁzcseppek generÀciÂi hullÀmzanak,
torlÂdnak egymÀs hegy¢n-hÀtÀn,
a fiÃk le´ld´sik az apÀkat,
kis csitrik bukdÀcsolnak
´szt´v¢r ´regek k´z´tt,
de a partrÂl n¢zve
a megszÂlalÀsig hasonlÂ
a tegnapi folyÂ ¢s a mai folyÂ.
Ha fÃj, ha esik,
vonul a maga medr¢ben,
¢s nincs az az erû,
amely megÀllÁthatnÀ,
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mert akkor a folyÂ
megszünne folyÂ lenni,
a mÃlÂ
megszünne mÃlni,
¢s a folyami k´ltû
becsukhatnÀ a boltot.
Hiszen a folyami k´ltû
az elmÃlÀsbÂl ¢l, abbÂl,
hogy semmi sem tart ´r´kk¢,
csak a folyÂ vonulÀsa,
mÀr ha nem szÀrad ki belûle a vÁz.
De hÀt mi¢rt szÀradna ki?
Nem vagyunk ArizonÀban, MexikÂban,
azok a folyÂmedrek (arroyas)
nem is teremnek folyami k´ltûket,
hanem mÀs k´ltûket,
meg nagy feh¢r ¢s fekete kutyÀkat,
akik izgatottan rohangÀlnak a kihalt,
kiszÀradt folyÂmedrekben,
valami ¢let utÀn szimatolva,
ami volt ¢s lesz,
de ami ¢ppen rejtezkedik.
SzÂ se rÂla,
rokonai ûk is a folyami k´ltûnek,
ki nem rokona neki,
akit a mulandÂsÀg ¢dess¢ge
¢s keserüs¢ge tÀplÀl,
aki sz¡let¢se pillanatÀtÂl kezdve
eml¢kek foglya,
aki maga sem egy¢b,
mint a j´vûre vet¡lû eml¢k,
k¢t lÀbon jÀrÂ dagerrotÁpia,
amit ha meg¢rintesz, meggyÂgyulsz,
vagy elveszÁted a szemed vilÀgÀt,
¢s csak sÁrsz ¢s sÁrsz k´nnytelen¡l,
¢s csak sÁr ¢s sÁr k´nnytelen¡l,
de sÁrÀsÀba disznÂr´f´g¢s,
lÂnyerÁt¢s hangja vegy¡l,
mert sietnie kell,
szeretnie, gyül´lnie,
¢pÁtenie ¢s rombolnia,
belerajzolnia k´d´s vÁziÂjÀt
a k´d´s holnapba, holnaputÀnba,
mert minden egyes¡l¢se
a vÀlÀs csÁrÀit szaporÁtja,
hÀt kapaszkodik ¢s sz´kdel,
mint ÀgrÂl Àgra a majom,
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naprÂl napra, ahogy kell,
vonul, ahogy a folyÂ vonul,
¢s csak a hordal¢k a parton,
csak az tornyozÂdik,
az az idegen anyagokkal Àtitatott
szerelmes, csillogÂ szem¢t,
a mulandÂ irÀnti
´r´k hüs¢g,
a folyami k´ltû versei
a konzervdobozok k´z´tt.
Folyami k´ltû,
magyar, ¢s rÀadÀsul dohÀnyos,
felÀllok, kinyitom az ablakot,
egy autÂriasztÂ sivÁt,
a t¢ren ÂvodÀsok
rohamozzÀk a mÀszÂkÀt,
egy kopasz, csenev¢sz fÀn
helyet foglal egy madÀr,
azt hiszem, minden rendben,
bÀrmit jelentsen is ez,
azt hiszem, szÀmoltam vele
eleitûl fogva.
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FIGYELý

A MAGYAR °LET
PARADIGMçJA
KosÀry Domokos: A G´rgey-k¢rd¢s t´rt¢nete IäII
OsirisäSzÀzadv¢g, 1994. 388, 388 oldal, 950 Ft
àAki uralja a mÃltat, az uralja a j´vût is;
aki uralja a jelent, az uralja a mÃltat is.Ê
(George Orwell: 1984)

T´bb mint f¢l ¢vszÀzaddal ezelûtt ä k¢t ember´ltût is Árhatn¢k ä, abban a korszakban,
mikor àsok belsû ¢s k¡lsû neh¢zs¢g ellen¢re MagyarorszÀg nem egy vonatkozÀsban k¢pes volt a fejlûd¢s ÃtjÀn elûrel¢pni, Ágy a kultÃra, az oktatÀs, a
müv¢szet ¢s a tudomÀnyok ¢s ä egyebek k´zt ä a
t´rt¢netÁrÀs ter¢nÊ,1 tehÀt ebben az idûben,
1933 tavaszÀn egyetemi alapvizsgÀjÀnak let¢tel¢t k´vetûen, tanÀra, Szekfü Gyula javaslatÀra KosÀry Domokos egyetemi hallgatÂ nekilÀtott, hogy az Ãgynevezett G´rgey-k¢rd¢s
irodalmÀt ´sszegyüjtse, ¢s megÁrja annak ä
akkor lezÀrtnak hitt ä t´rt¢net¢t. A szÀmüz´tt
RÀkÂczin edzûd´tt mester ¢s a tÀrsadalmi
k¢rd¢sekre ¢rz¢keny tanÁtvÀny egyarÀnt fontosnak tartotta ennek a k¢rd¢snek a tisztÀzÀsÀt, amely l¢nyeg¢t tekintve nemcsak a t´rt¢nelem, hanem àa nemzeti tÀrsadalom lelkiismereti k¢rd¢se (is), s aki ezen v¢gigtekint, t´bb mint
f¢l szÀzadon Àt megfigyelheti a hagyomÀnyos t¢ved¢sek ¢s gyül´lk´d¢sek szÀlaitÊ.2
A k´nyv ä 1936-ban ä elk¢sz¡lt, s annak
utolsÂ lapjain a huszonharmadik ¢let¢v¢t
m¢g be sem t´lt´tt szerzû el¢gedetten Árhatta
le, hogy àaz ÀrulÀs vÀdja ma mÀr a mÃlt¢, G´rgey
alakja m¢ltÂ hely¢re ker¡lt: nagy magyar katonÀk
sorÀba... Az eg¢sz ÀrulÀsi k¢rd¢s a hozzÀfüzûdû irodalommal mÀr t´rt¢neti kutatÀs tÀrgya lett, ¢ppÃgy,
mint az emigrÀciÂ felfogÀsa vagy a f¡ggetlens¢gi
szeml¢letÊ.3
Ki gondolta volna akkor, hogy a G´rgeyk¢rd¢s leg¢rdekesebb, legordinÀr¢bb ¢s legv¢resebb bugyrai m¢g ezutÀn nyÁlnak meg.
°s hogy a tanÁtvÀnyra a mester¢hez hasonlÂ
megprÂbÀltatÀsok vÀrnak, s ezek az à¢lm¢-

nyekÊ ¢s a t´rt¢nettudomÀny Ãjabb elk¢pesztû kacskaringÂi arra k¢nyszerÁtik majd, hogy
a politika terrorisztikus nyomÀsÀnak enyh¡lt¢vel Ãjra elûvegye jegyzeteit, s elûk¢szÁtse ¢s
megjelentesse az egykori doktori disszertÀciÂ
mÀsodik, àbûvÁtettÊ kiadÀsÀt.
Hogy milyen m¢rt¢kü a bûvÁt¢s, el¢g a k¢t
k´nyv lapszÀmÀt ´sszevetni. Az elsû kiadÀsnak nevezett A G¹RGEY -K°RD°S °S T¹RT°NETE (a KirÀlyi Magyar Egyetemi Nyomda
kiadÀsÀban) 328 lazÀn szedett oldalon jelent
meg, a bûvÁtett viszont (A G¹RGEY -K°RD°S
T¹RT°NETE az OsirisäSzÀzadv¢g kiadÀsÀban)
k¢t k´tetben, egyenk¢nt 388 sürün szedett,
t´m´tt oldalon. A terjedelem tehÀt jÂszer¢vel
meghÀromszorozÂdott, ¢s ha a k¢t k´nyvet
tartalmilag is szembesÁtj¡k, joggal besz¢lhet¡nk gy´keresen Ãj k´nyvrûl, annak ellen¢re, hogy mi sem igyeksz¡nk k¢ts¢gbe vonni
a mÀsodik k´nyv elûszavÀban olvashatÂkat:
àEgykori k´nyvem ä Árja KosÀry Domokos ä fû
konklÃziÂi azonban ä n¢zetem szerint ä alapjÀban
v¢ve ma is megÀlljÀk a hely¡ket.Ê4
Elsû ilyen t¢tele az, hogy àG´rgey a magyar
szabadsÀgharcnak nem ÀrulÂja, hanem kitünû ¢s a
hazÀjÀhoz mindv¢gig hü hadvez¢re voltÊ.5 A
mÀsodik szerint a magyar szabadsÀgharc t´rt¢net¢t, mint minden t´rt¢neti esem¢nyt a
maga bonyolult ´sszef¡gg¢seiben kell vizsgÀlni, s àk¢ptelens¢g valami olyan kezdetleges mitolÂgiÀvÀ torzÁtani, amelyben a magyar vezetûk mint a
gonosz ¢s a jÂ megszem¢lyesÁtûi k¡zdenek egymÀssalÊ.6
Ennek a k¢t alapt¢telnek szinte k´vetkezm¢nye az a megÀllapÁtÀs, amelyet P¢terfy Jenû m¢g 1885-ben tett G´rgei IstvÀn k´nyv¢rûl Árt ismertet¢s¢ben. àA k´zhitben az igazsÀgnak eddig az az egyetlen akadÀlya, hogy m¢g mindig azt hiszik: Kossuth annÀl f¢nyesebb, min¢l s´t¢tebb G´rgei.Ê7 Ezt az¢rt is ¢rdemes elûrebocsÀtani, mert ez a balhiedelem a szÀjrÂl szÀjra
hagyomÀnyozott babonÀk szÁvÂssÀgÀval napjainkig ¢l, ¢s ha jelenl¢te nem olyan virulens
is (azaz m¢rgezû), az Át¢letek m¢ly¢n ÀltalÀban fel lehet fedezni. KosÀry Domokos t´rt¢n¢szi munkÀssÀga ennek a hamis t¢telnek be-
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sz¢des cÀfolata. ý ugyanis pÀlyÀja sorÀn
nemcsak a G´rgey-k¢rd¢s alakulÀsÀt igyekezett regisztrÀlni, hanem munkÀssÀgÀnak eg¢sz¢vel vonta k¢ts¢gbe az elûbbi t¢tel l¢tjogosultsÀgÀt. M¢g a hÀborÃ elûtt Árta meg G´rgeyvel foglalkozÂ doktori disszertÀciÂjÀnak
szinte ikerpÀrjak¢nt a Magyar Szemle K´nyvei
sorozatba szÀnt Kossuth-k´nyv¢t, amely sajnos csupÀn ¢vekkel k¢sûbb, 1946-ban jelenhetett meg, s krÃdÀban maradt p¢ldÀnyai ä
nyilvÀn a szerzû szem¢lye miatt ä csak 1985ben ker¡lhettek a k´nyvpiacra.8
Visszat¢rve k´nyv¡nkh´z, a k¢t kiadÀs
harmadik ä ¢s talÀn legfontosabb ä k´z´s
konklÃziÂja, hogy àa szabadsÀgharc megÁt¢l¢se,
a G´rgey-k¢rd¢s alakulÀsa a k´zv¢lem¢nyben maga
is olyan t´rt¢neti [tegy¡k hozzÀ: ¢s szociolÂgiai,
tÀrsadalom-l¢lektani ä A. G.] jelens¢gnek, folyamatnak tekinthetû, amely szinte diagramk¢nt jelezte
a hazai politikai irÀnyzatok mozgÀsÀt, k¡zdelmeit.
T¢ves ¢rtelmez¢sei, negatÁv t¡netei ugyanis ÀltalÀban abbÂl adÂdtak, hogy k´zvetlen¡l f¡gg¢s¢be ker¡lt olyan politikai tendenciÀknak, amelyek sajÀt
igazolÀsuk c¢ljÀbÂl igyekeztek a t´rt¢neti mÃltat felhasznÀlni vagy ¢ppen mÂdosÁtaniÊ.9
A G´rgey-k¢rd¢s alakulÀsa Ágy vÀlt a magyar ¢let paradigmÀjÀvÀ, amelynek Ãtvesztûin 776 oldalon kereszt¡l kalauzol benn¡nket
KosÀry Domokos, a t´rt¢n¢sz, a bibliogrÀfus
¢s az eml¢kÁrÂ. A k´nyv olvasÀsa sorÀn a szerzûvel egy¡tt Àt¢lhetj¡k ¢s megtapasztalhatjuk
azt, hogyan vÀlik egy-egy t´rt¢nelmi t¢ved¢s
a nemzet ¢let¢nek, sût szem¢lyes ¢let¡nknek
megrontÂjÀvÀ, hogy sz´vûdik jÂ szÀnd¢kbÂl,
tenni akarÀsbÂl, tudatlansÀgbÂl, az ´nismeret
hiÀnyÀbÂl, olykor azonban idegen ¢rdekeket
szolgÀlÂ manûverekbûl vagy egyenesen aljas
politikai meggondolÀsokbÂl az a b¢klyÂ,
amely a tÀrsadalmat cselekvûk¢ptelenn¢ teszi, s v¢dekez¢si mechanizmusait megb¢nÁtja.
*
Mindk¢t k´nyv valÂdi t¢mÀja tehÀt àa szabadsÀgharc ä ¢s benne G´rgey szerepe ä utÂlagos megÁt¢l¢s¢nek, a k´zv¢lem¢ny ä ¢s vele a politikai gondolkodÀs ä alakulÀsÀnak t´rt¢nete volt ¢s maradtÊ.10 Ehhez azonban sz¡ks¢g¡nk van etalonra, amelyhez viszonyÁtani tudjuk a torzÁtÀsokat, ¢s amelyre egy-egy t¢ves k´vetkeztet¢s eset¢ben vissza lehet utalni. A t´rt¢n¢sz
KosÀry Domokos tehÀt az ELýZM°NYEK :
G¹RGEY 1848/49-BEN cÁmü elsû fejezet¢ben

szÀz-egyn¢hÀny oldalon, a legÃjabb kutatÀsok eredm¢nyeinek f¢ny¢ben, t´m´ren ´szszefoglalja a szabadsÀgharc t¢nyszerü t´rt¢net¢t.
Hogy milyen emberi v¢letleneken mÃlik
egy-egy v¢gzetes vÀd megsz¡let¢se, s hogy
milyen mikrofilolÂgiai vizsgÀlÂdÀs ä mondhatnÀm pozitÁv v¢letlen ä sz¡ks¢ges ahhoz,
hogy megr´gz´tt ¢s v¢glegesnek lÀtszÂ, dokumentumokkal is igazoltnak hitt v¢lem¢nyek megdûljenek, ¢rdemes szem¡gyre venni G´rgey 1849. jÃlius elsejei levÀltÀsÀnak
elûzm¢nyeit.
Buda visszav¢tele utÀn vagyunk, G´rgey
KomÀrom alatt tartÂzkodik, s level¢ben azt
javasolja Kossuthnak, hogy a kormÀny vÀlassza mened¢khely¢nek KomÀromot vagy
NagyvÀradot, mivel a fûvÀros v¢dhetetlen.
Kossuth hajlik a terv elfogadÀsÀra, Gyûr feladÀsa utÀn azonban m¢gis a kormÀny Szegedre k´lt´z¢se mellett d´nt. K¡ld´tts¢get
meneszt G´rgey tÀborÀba, ¢s utasÁtja, hogy
sereg¢vel û is vonuljon Szeged alÀ, mert ott
´sszpontosÁtjÀk MagyarorszÀg minden katonai erej¢t. G´rgey jobb meggyûzûd¢se ellen¢re megÁg¢ri, hogy teljesÁti a kormÀny k¢r¢s¢t,
¢s n¢hÀny nap mÃlva, jÃlius 3-Àn meg fogja
kezdeni a levonulÀst. A levelek azonban nem
a megfelelû sorrendben ker¡lnek Kossuth
asztalÀra, ¢s mivel a korÀbban Árt, de k¢sûbb
¢rkezett lev¢l term¢szetesen m¢g a komÀromi ´sszpontosÁtÀsrÂl besz¢l, ezt Kossuth Ág¢retszeg¢snek tekinti. Azonnal elrendeli az engedetlen tÀbornok levÀltÀsÀt a fûvez¢ri tisztrûl, s olyan levelet Ár, amelyben a francia forradalom ÀrulÂ tÀbornokÀnak, Dumourieznek nev¢t olvassa G´rgey fej¢re. A tÀbornok
m¢g a levÀltÀs k¢zhezv¢tele elûtt a KomÀrom
alatt vÁvott csatÀban sÃlyosan megsebes¡l. A
levÀltÀs hÁr¢t a tÀbor ÂriÀsi felzÃdulÀssal fogadja, s tartani lehet a negyven legjobb fûtiszt
lemondÀsÀtÂl.
AzÂta t´rt¢n¢szek hada vizsgÀlta a k¢rd¢st, forgatta Àt a dokumentumokat, s marasztaltÀk el G´rgeyt a szÂszeg¢s vÀdjÀban, a
komÀromi engedetlens¢get m¢g hÁvei is hadimük´d¢se egyetlen nagy hibÀjÀnak minûsÁtett¢k. Ahogy a v¢gsûkig fesz¡lt helyzetben
Kossuth nem vette ¢szre a levelek ´sszekavarodÀsÀt, a t´rt¢n¢szek a kutatÂasztal mellett
¢ppÃgy elmulasztottÀk a leveleket az iktatÂszÀmok sorrendj¢be ÀllÁtani, ¢s elfogulatlanul
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Ãjra elolvasni a term¢szetesen indulatos, de
semmik¢ppen sem a kormÀny javaslatÀval
szembehelyezkedû G´rgey ¢rvel¢s¢t. T´bb
mint szÀz ¢vnek kellett eltelnie, mÁg G´rgey
eml¢kiratÀnak Ãj kiadÀsÀhoz Árt elûszavÀban
Katona TamÀs v¢gre megoldotta a lev¢lcsererejt¢lyt.11
Ilyen ¢s ehhez hasonlÂ t¢ved¢sek tisztÀzÀsa, antedatÀlt eml¢kiratok ¢s hamisÁtvÀnyok
leleplez¢se nyomÀn KosÀry Domokos az eddig ismertekn¢l sokkal vilÀgosabb ¢s egyenes
vonalÃbb k¢pet rajzol a szabadsÀgharc fûleg
katonai vonatkozÀsÃ esem¢nyeirûl. Mindez
azonban m¢g csak alapvet¢s. A G´rgey-k¢rd¢s szomorÃ t´rt¢nete a vÀd megsz¡let¢s¢vel
veszi kezdet¢t, mikor a kormÀnyzÂ egyre halmozÂdÂ keserüs¢g¢t a viddini lev¢lk¢nt ismert r´piratÀban egy¢rtelmü ¢s v¢gleges formÀba ´nti.
Ki miatt bukott el a szabadsÀgharc? Ki miatt kellett elbuknia? ä A hatÀr fel¢ menek¡lû
Kossuth ki tudja hÀnyszor ism¢tli el magÀban
ezt a k¢rd¢st, mÁg lassan ä a vilÀgosi hÁrek
hallatÀra ä megfogalmazÂdik benne a vÀlasz:
G´rgey Àrulta el a szabadsÀgharcot. Kossuth
eszmerendszer¢nek (vagy ahogy KosÀry
mondja: mÃltszeml¢let¢nek) ez egyik legfontosab sztereotÁpiÀja, mely akÀr t¢ves, akÀr
nem (tudjuk, nemcsak t¢ves, de m¢ltatlan is
Kossuthhoz), egyik ¢ltetûje lesz s magyarÀzata sok-sok megnyilatkozÀsÀnak. A vÀd ¢s ´nigazolÀs rapszÂdiÀjÀban, a hÁrhedten hÁres
viddini lev¢lben ugyanis kikristÀlyosodott
formÀban olvashatÂ az ÀrulÀsi vÀd:
àSzeg¢ny szerencs¢tlen hazÀnk elesett. Elesett
nem ellens¢geink ereje, hanem ÀrulÀs s alÀvalÂsÀg
Àltal... Oh, hogy ezt meg¢rtem, s m¢gsem szabad
meghalnom!
G´rgeyt felemeltem a porbÂl, hogy magÀnak
´r´k dicsûs¢get, hazÀjÀnak szabadsÀgot szerezzen.
°s û a hazÀnak gyÀvÀn hÂh¢rjÀvÀ lûn.Ê12
A vÀd megsz¡letett, ¢s most mÀr a t´rt¢n¢sz ¢s a bibliogrÀfus k´z´s munkÀjÀnak
eredm¢nyek¢nt lÀthatjuk annak gyors terjed¢s¢t, hogyan lesz az ÀrulÀsi vÀd az ´nÀltatÀs szertartÀsÀnak egyik motÁvuma, hogyan
vÀlik az emigrÀciÂ igazolÀsÀvÀ, ¢s hogyan menek¡l ebbe a t¢ved¢sekbûl ¢s hazugsÀgokbÂl,
rÀgalmakbÂl ¢s ´nigazolÀsbÂl, leginkÀbb pedig illÃziÂkbÂl ¢s megvalÂsÁthatatlan vÀgyakbÂl ¢pÁtett mentsvÀrba az ´nismeret¢ben

megfogyatkozott, ´nbecs¡l¢s¢ben megroppant magyar tÀrsadalom.
*
Az illÃziÂkban mened¢ket keresû magyar tÀrsadalom lÀzg´rb¢j¢t rajzolja ki a G´rgey-k¢rd¢s. A bibliogrÀfus minden fellelhetû adatot
sorra vesz, ¢s a t´rt¢n¢sz a bibliographie raisonn¢e müfajÀnak szellem¢ben nemcsak regisztrÀlja a dokumentumokat, hanem tartalmi ¢s
kritikai megjegyz¢sek kÁs¢ret¢ben hozzÀm¢ri
etalonjÀhoz, a szabadsÀgharcnak a bevezetû
fejezetekben felrajzolt kritikai t´rt¢net¢hez.
Mik´zben az agresszÁv hangerûvel elûadott tÀmadÀsokat ¢s a gyenge v¢dekez¢seket
olvassuk, egy idû utÀn esz¡nkbe jut, hogy
mindezek nem csupÀn jelens¢gek, ¢rdekek
megjelen¢sei, szavak ¢s dokumentumok; az
¢rvek m´g´tt emberek Àllnak, s egy-egy tÀmadÀsrÂl hiÀba bizonyosodik be, hogy semmi
igazsÀgtartalma nincs ¢s nem is volt, hiÀba
k´nnyen megcÀfolhatÂ rÀgalom csupÀn, az
´v alatti, àszabÀlytalanÊ ¡t¢s is ¡t¢s marad attÂl, ¢s ¢ppÃgy sebet ejthet, mint a àszabÀlyoknak megfelelûÊ. °s igaz ugyan, hogy nem az
a leg¢ny, aki ¡t, hanem, aki Àllja, de az ¡t¢sek
nyomÀn k´nnyen t´rhet a csont, ¢s megrokkanhat a szervezet.
G´rgey Àllta a harcot, megÁrta ¢s kiadta ä
m¢g 1852-ben, n¢met¡l ä eml¢kiratait,
amelynek tÀrgyilagos ¢s szenvtelen hangja
csak olaj volt a tüzre. K¢sûbb, a GAZDçTLAN
LEV ELEK -ben maga is elismeri, hogy sokkal
jobb lett volna, ha ä ahogy Árja ä àmunkÀm nem
n¢met¡l, ¢s nem is ezen, magÀban v¢ve ugyan jogosult, de nem c¢lravezetû modorban, hanem magyarul, ¢s azon, m¢g az ellenf¢lt is lehetûleg kÁm¢lû
szellemben Árva, jelent volna meg, mely a tÀrgyalt
esem¢nyek nagyszerüs¢g¢nek is ä ÀtlÀtom ä jobban
megfelelt volnaÊ.13 A k¡zdelem azonban
egyenlûtlen, ÃgyszÂlvÀn az eg¢sz magyar tÀrsadalom elmarasztalÂ Át¢let¢vel szemben kell
tartania magÀt. EgzisztenciÀja is bizonytalan,
szinte a tÀrsadalmon kÁv¡l ¢l, ¢s ennek sÃlyÀt
a csalÀd nem tudja elviselni. Sût maga G´rgey is belerokkan. Nem testileg, ¢s nem is lÀtvÀnyosan, de megnyilvÀnulÀsaibÂl kielemezhetû, hogy lassank¢nt mint elker¡lhetetlent
fogadja el a ànemzetmentûÊ bünbak szerepet. (Ez a motÁvum mÀr a GAZDçTLAN LEV ELEK -ben is felbukkan.) Itt ¢rdemes elidûzni,
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mert ez egyik legneuralgikusabb pontja a
G´rgey-k¢rd¢snek.
A bünbakelm¢letet talÀn legpregnÀnsabban Beksics GusztÀv fogalmazta meg a millenniumi tÁzk´tetes MAGYAR NEMZET T¹RT°NET°-ben. àIly csapÀst [ti. a szabadsÀgharc lever¢s¢t ä A. G.] ¢s a reÀ k´vetkezû sz´rnyü megprÂbÀltatÀst nem viselhetett volna el a nemzet azon
tudat n¢lk¡l, hogy nem az û erûin mÃlt a haza megment¢se, hanem ÀrulÂ k¢z gÀtolta meg fegyvereinek
diadalÀt. Maga a passivitÀs politikÀja sem siker¡lhetett k¢sûbb olyan f¢nyesen, ha a nemzet elveszti
´nbizalmÀt, ¢s ´nbizalma elvesz vala, ha e s´t¢t idûben Kossuth vÀdja Àt nem hÀrÁtja G´rgeire a felelûss¢get a v¢gzetes katastropha¢rt.
G´rgei ¢rezte ezt, ¢s elsû ¢p oly hatÀrozott mint
¢les v¢dekez¢se utÀn nyugodtan ¢s vÀlasz n¢lk¡l
türte a rÀnehez¡lû sÃlyos vÀdat; ¢s mint û maga
mondta e munka szerzûje elûtt, ez Àltal is hazÀjÀnak
akart szolgÀlatot tenni. T¢nyleg ez a vÀd tartotta
fenn a nemzetben a lelki erût ¢s azon rem¢nyt, melyet az emigratio Àpolt, hogy szerencs¢s eurÂpai
constelatio ¢s Ãj prÂbÀlkozÀs eset¢n siker¡lni fog a
haza megment¢se. A kiegyez¢si alkudozÀsok hÀttere
gyanÀnt k¢sûbb is ott volt a nemzet lelk¢ben ama
tudat, hogy ha a b¢k¢s megoldÀs nem siker¡l, v¢gre
is siker¡lni fog a harcias. Ami tehÀt gyÀszleplet borÁtott szabadsÀgharcunk egyik legfeltünûbb alakjÀra, ugyanaz a rem¢ny zÀszlajÀt tüzte ki ¢s az ´nbizalmat keltette Ãj ¢letre a nemzetben.Ê14
àEz a magyarÀzat azonban ä Árja KosÀry ä
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy maga G´rgey is hajlamos
volt elfogadni ä alapvetûen t¢ves. Az ÀrulÀsi vÀdat
nem a ÏpasszivitÀsÎ, hanem az emigrÀciÂ politikÀja
kÁvÀnta meg. Ha a tÃlerû gyûz´tt, ennek ellenkezûj¢t elhitetni: nem a nemzet valÂdi ´nbizalmÀnak
erûsÁt¢se, hanem hamis szÀmvet¢s ¢s illÃziÂk ÀpolÀsa. Erre pedig hajlamos volt a k´zv¢lem¢nynek ¢s
a sajtÂnak sz¢lsûs¢gektûl mentes, komolyabb r¢sze is.
A modern tÀrsadalom-l¢lektani kutatÀs helyesen
mutat rÀ arra, hogy kudarc¢lm¢nyek, vÀlsÀgok,
tragikus t´rt¢neti fordulatok utÀn a fesz¡lts¢gek a
felelûss¢g, az egyszerüsÁtett ¢s egyÃttal megszem¢lyesÁtett magyarÀzatok keres¢s¢ben prÂbÀlnak levezetûdni, s hogy ezzel egy¡tt jÀr az Ï´nigazolÀs diffÃz
k¢sztet¢seÎ. Az elvÀltozÀs t¡netei tehÀt jÂl diagnosztizÀlhatÂk. Csak ¢ppen nem sz¡ks¢ges azokat politikai vagy t´rt¢neti szempontbÂl pozitÁv jelens¢gnek
¢rt¢kelni.Ê15
A G´rgey-vÀdat tehÀt nem a nemzet, hanem a politikai menek¡ltek ´nbizalma kÁvÀnta meg: az àÀrulÀsÊ az emigrÀciÂ gondolkodÀsÀnak volt felt¢tele.16

De vajon minden emigrÀciÂnak sz¡ks¢ge
van (¢s volt) az ÀrulÀsi legendÀra? Az olaszok
Mazzini vagy a lengyelek Czartoryski vezette
emigrÀciÂjÀt is a vÀdaskodÀs tartotta volna
´ssze? ä De s´p´rj¡nk csak a sajÀt portÀnk
elûtt.
A szabadsÀgharcnak ugyanis Kossuth mellett volt egy mÀsik, nÀla nem kisebb formÀtumÃ àemigrÀnsaÊ, az elsû felelûs kormÀny
k´zleked¢si minisztere, Sz¢chenyi IstvÀn
grÂf. RÂla ugyancsak elmondhatÂ, hogy a
Kossuth¢hoz hasonlÂ k¢rd¢sek gy´t´rt¢k ¢s
kergett¢k a betegs¢g emigrÀciÂjÀba. De ha
megn¢zz¡k p¢ldÀul az elsû hÀrom d´blingi
¢vbûl fennmaradt mintegy harminc levelet,
azok àz´mmel mind Sz¢chenyi megrendÁtûen feldÃlt idegÀllapotÀtÊ t¡kr´zik ugyan, de az ÀrulÀsi vÀdnak nyomÀt sem lelj¡k. A vÀd ¢s magament¢s helyett az ´nvÀd ¢s mÀsok ment¢se
dominÀl ezekben a nem nyilvÀnossÀg el¢
szÀnt megnyilatkozÀsokban. Kem¢ny Zsigmond vitÀba is szÀllt Sz¢chenyivel, hiszen a
beteg grÂf szinte reformkori tev¢kenys¢g¢t is
visszavonta ¢s kÀrosnak Át¢lte. A k¢rd¢s r¢szletes elemz¢s¢re itt nincs lehetûs¢g, Sz¢chenyi alakjÀt ¢s magatartÀsÀt csupÀn annak illusztrÀlÀsÀra id¢ztem fel, hogy az emigrÀciÂ
´nbecs¡l¢s¢nek visszaszerz¢s¢re nemcsak a
vÀd, hanem az ´nismeret ä Sz¢chenyi eset¢ben a betegs¢g k´vetkezt¢ben kÂrossÀ n´velt
´nvÀd ä Ãtja is nyitva Àllt. A szÂban forgÂ levelekrûl KosÀry Domokos egy¢bk¢nt egy mÀsik munkÀjÀban a k´vetkezûket Árta: à[Sz¢chenyi] most m¢g inkÀbb helytelenÁt minden agitÀciÂt, mint egy ¢vtizeddel korÀbban. MÁg a negyvenes ¢vekben, Kossuth ellen k¡zdve, az ellenz¢ket
f¢kezve, m¢g v¢dte sajÀt, korÀbbi reformirÀnyÀt,
most mÀr azt is elÁt¢li, sût elsûsorban azt Át¢li el.
Amennyire leveleibûl kivehetû: fûleg nemzeti t´rekv¢sei ¢s nem tÀrsadalmi tartalma miatt. ¹nmagÀt
tÀmadja, Kossuthot mÀr majdnem mentegeti. MÀr
szinte nem is egymÀssal szemben Àllnak. Kossuth
csak folytatta, amit û elkezdett, s arra ment tovÀbb,
amerre û mutatta: rossz irÀnyban.Ê17 (Ha ezeket
a mondatokat bizarr gondolati kÁs¢rletk¢nt
Kossuth ¢s G´rgey viszonyÀra transzponÀlnÀnk ä ami mÀr ´nmagÀban is elk¢pzelhetetlen ä, az eredm¢ny a contradictio in adjecto
klasszikus p¢ldÀja volna.)
Kossuth ¢s Sz¢chenyi àmegoldÀsaÊ k´z´tt
nem a politikai hasznossÀg ¢s c¢lszerüs¢g
szempontjÀbÂl van k¡l´nbs¢g ä mind a kettû
elfogadhatatlan ¢s zsÀkutca ä, hanem az eti-
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kai alapÀllÀs tekintet¢ben. Ebben a szf¢rÀban
viszont a kettût csillagtÀvolsÀg vÀlasztja el
egymÀstÂl.
A t´rt¢nelem ¢s a tÀrsadalom esem¢nyei
azonban nem ebben a szf¢rÀban zajlanak, ¢s
a nyilvÀnvalÂ t¢ved¢snek, a hÁzelgû hazugsÀgnak is megvannak a maga àlovagjaiÊ, akik
mit sem t´rûdve a t¢nyekkel, Ãjra ¢s Ãjra felmelegÁtik a tudomÀnyosan mÀr r¢g tarthatatlan vÀdakat. Ennek a tÁpusnak pregnÀns k¢pviselûje a rendkÁv¡l aktÁv ¢s sokoldalÃ KacziÀny G¢za, aki hosszÃ ¢lete alatt egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy a nemzeti romantika szellem¢ben durva tÀmadÀst ne int¢zzen azok ellen, akik bÀrmit tettek is a G´rgey-k¢p megtisztÁtÀsa ¢rdek¢ben. Mert a k´zhangulat ellen¢ben ilyen kÁs¢rletek is akadtak, ¢s nem csak a szakmÀn, a t´rt¢nettudomÀnyon bel¡l. Itt kell nek¡nk is tisztelettel
meghajolnunk a magyar irodalom elûtt. K¢t
nevet kell megemlÁten¡nk, Gyulai PÀl¢t, aki
KomjÀthy Jenû szerint hajhÀszta a n¢pszerütlens¢get, s mÀr ez¢rt is pÀrtjÀt fogta G´rgeynek, ¢s mindenekelûtt a mÀr korÀbban is id¢zett P¢terfy Jenû¢t, aki G´rgei IstvÀn k´nyv¢rûl a Budapesti Szeml¢ben terjedelmes tanulmÀnyt publikÀlt, s abban pontosan diagnosztizÀlta azt a tÀrsadalmi betegs¢get, amelynek
megjelen¢s¢t, elhatalmasodÀsÀt, kÀrt¢kony
mell¢khatÀsait monografikus teljess¢ggel KosÀry Domokos bontotta ki.
*
Mikor hÃsz esztendûvel G´rgey ArtÃr halÀla
utÀn az ifjÃ t´rt¢n¢sz k´zreadta A G¹RGEY K°RD°S °S T¹RT°NETE cÁmü munkÀjÀt, joggal
hihette, hogy abban egy, a k´zvetlen napi politika vonzÀsk´r¢bûl kiker¡lt ä mondhatnÀm,
t´rt¢nelemm¢ nemes¡lt ä folyamatot regisztrÀl ¢s zÀr le. Ki merte volna akkor megjÂsolni, hogy a àk¢rd¢sÊ legcifrÀbb fejezetei m¢g
hÀtravannak? Hogy m¢g ezutÀn k´vetkezik a
feketeleves?
A t´rt¢net tehÀt nem zÀrult le 1936-tal,
sût, mint valami elmeszesedett gÂc, a politikai
vÀltozÀsok hatÀsÀra a G´rgey-k¢rd¢s Ãjra belobbant. Csakhogy a megvÀltozott k´r¡lm¢nyek k´z´tt ä mikor az orszÀgot megfosztottÀk szuverenitÀsÀtÂl, az idegen hatalom emberellenes diktatÃrÀt hozott l¢tre, ¢s az ezt
igazolni igyekvû politika benyomult az ¢let
valamennyi ter¡let¢re, a tudomÀnyos lelkiis-

meretet felvÀltotta az ideolÂgiai hüs¢g primÀtusa, ¢s ennek kiszolgÀlÀsa lett a legfûbb, ÃgyszÂlvÀn kizÀrÂlagos ¢rdem ä szinte ¢letvesz¢ly fenyegette azokat, akik a hivatalos ÀllÀsponttal szemben nyilvÀnosan is mert¢k hangoztatni G´rgeyt felmentû, politikailag àisÊ
elfogadhatatlan n¢zeteiket, illetve ilyen jellegü korÀbbi ÀllÀspontjukat nem revideÀltÀk,
ahogy annak idej¢n mondtÀk: ànem gyakoroltak ´nkritikÀtÊ. A velej¢ig politikai t´lt¢sü
per ä àG´rgey contra KossuthÊ ä term¢szetesen most is tudomÀnyos mezbe igyekezett ´lt´zni, ¢s ez csak az¢rt siker¡lhetett,
mert f¢lelembûl vagy tÀj¢kozatlansÀgbÂl, lelkiismeretlen nemt´rûd´ms¢gbûl vagy karriervÀgybÂl szÀmos t´rt¢n¢sz (k´zt¡k nem egy
kvalitÀsos kutatÂ) hajlandÂ volt r¢szt vÀllalni
a t´rt¢nettudomÀny szomorÃ revÁziÂjÀban.
A G´rgey ä ¢s ÀltalÀban a szabadsÀgharc
ä k´r¡li àtudomÀnyos esem¢nyeknekÊ term¢szetesen egyik fûszereplûje a G´rgey-k¢rd¢s szak¢rtûje, KosÀry Domokos lett, s miutÀn a kÁvÀnt ´nkorrekciÂkat nem volt hajlandÂ megtenni, szÀmüzt¢k ä nem a t´rt¢nettudomÀnybÂl, mert valaki hovatartozÀsa
nem int¢zked¢seken mÃlik, hanem ä a t´rt¢nettudomÀny int¢zm¢nyesÁtett fÂrumaibÂl.
ý azonban, ahogy ezekben az ¢vekben anynyian mÀsok is tett¢k, tudomÀnyos laboratÂriummÀ alakÁtotta a k¢nyszerü gÀlyapadot,
kidolgozta a korÀbban mÀr emlÁtett bibliographie raisonn¢e elm¢let¢t, s elk¢szÁtette azÂta is n¢lk¡l´zhetetlen t´rt¢neti bibliogrÀfiÀit.18
Az olvasÂ szÀmÀra, ha eddig nem vette
volna ¢szre, a k´nyv utolsÂ fejezeteiben nyilvÀnvalÂvÀ vÀlik, hogy KosÀry Domokos munkÀjÀban nemcsak egy m¢goly fontosnak is tekinthetû tudomÀnyos k¢rd¢srûl van szÂ, hanem rÂla, rÂlunk, tulajdon sorsunkrÂl, s az
igazi t¢t nem a G´rgey-rejt¢ly megoldÀsa, hanem annak àterm¢szetrajzÀnÊ kereszt¡l sajÀt
sorsunk alakulÀsÀnak ¢rtelmez¢se. A G´rgeyt´rt¢net ugyanis ä ahogy mÀr korÀbban is
emlÁtettem ä a mi t´rt¢net¡nk. Ezekben a fejezetekben az ÁrÂ hangja is megvÀltozik, szem¢lyesebb¢ vÀlik, s a tudÂs Àtadja a szÂt az
eml¢kÁrÂnak.
Egy t´rt¢nelmi sztriptÁznek lehet¡nk tanÃi: az Ãgynevezett marxista t´rt¢nettudomÀny sorra dobja le magÀrÂl az Àlarcnak
hasznÀlt tudomÀnyos mezt, ¢s a gyatra ron-
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gyok alÂl elûbukkan a hatalmi ¢rdekeket
szolgÀlÂ, Ãjabb ¢s Ãjabb Àldozatokat k´vetelû
meztelen politikai moloch.
N¢hÀny ember´ltû mÃltÀn a legsÃlyosabb
vesztes¢gk¢nt bizonyÀra a meggyalÀzott t´rt¢neti igazsÀgot fogjÀk szÀmon tartani, mi
azonban ä tanÃi, Àt¢lûi, olykor szenvedû r¢szesei a àmoloch-etet¢snekÊ ä a soha vagy nehezen pÂtolhatÂ emberi ¢rt¢kek ¢s lehetûs¢gek elveszteget¢s¢t fÀjlaljuk leginkÀbb. A szem¢lyekhez kapcsolhatÂ, megnevezhetû vagy
megnevezhetetlen vesztes¢geket. Mi ugyanis,
akkori egyetemi hallgatÂk, igaz, hogy csak a
visszataszÁtÂ felhÀmot lÀttuk, de l¢nyeg¢ben
nagyon sokan tudtuk, hogy mi t´rt¢nik k´r¡l´tt¡nk. Besz¢lni term¢szetesen nemigen
lehetett rÂla, bÀr t´bben ezt is megtett¢k, de
a hely¡k egy idû utÀn ¡resen maradt.
Az igazsÀg elesett, a forrÀsok azonban
megmaradtak, azokat k¢sûbb is szÂra lehet
bÁrni ä a vesztes¢glista egy¢rtelmü kÀrvallottjai az elhallgattatott vagy v¢gleg megn¢mÁtott
emberek.
MÁg KosÀry Domokos àeml¢kiratÀtÊ olvastam, Ãjra ezek a gondolatok kÁs¢rtettek, s
ezek visszf¢ny¢ben egyre szomorÃbbnak
¢reztem az eg¢sz k´nyvet. Annak ellen¢re,
hogy KosÀry Domokos szÀmvet¢se nem az els´t¢ted¢s, hanem a megvilÀgosodÀs dokumentuma: az eltaposhatÂ, de meg nem semmisÁthetû (t´rt¢nelmi) igazsÀg v¢g¡l is happy
endinggel zÀrulÂ kÀlvÀriÀjÀnak t´rt¢nete.
Csakhogy k´zben hÀnyan buktak el, hÀny
trag¢diÀba fulladt t´rekv¢s, elker¡lhetû (?)
emberi kudarc kÁs¢rte ezt a àmegvilÀgosodÀstÊ! °s vajon t´rv¢nyszerü-e, hogy a àt´rt¢nelemÊ, hasonlatosan a term¢szethez, ilyen
ÂriÀsi àredundanciÀvalÊ dolgozz¢k? °s ha
igen, szabad-e ezt v¢gzetk¢nt elfogadnunk?
Mert mi is t´rt¢nt a vesztett hÀborÃt k´vetû ¢vekben? Az egyszer mÀr megk´zelÁtett
¢s àdomesztikÀltÊ igazsÀgot megint felvÀltotta
a hazugsÀg, ¢s megint nem csak az igazsÀg
bukott el. A kÀros illÃziÂk hely¢be a politikai
erûszak l¢pett. A nemzeti romantika retrogrÀd szeml¢let¢t a marxizmus forradalmi romantikÀja k´vette, amely nemcsak a tudomÀnyos t¢telek ¢s ÀllÁtÀsok k´z¡l szedte Àldozatait, hanem ¢leteket k´vetelt. A forradalom
hamis glorifikÀlÀsa k´vetkezett el, a politika
rÀtelepedett magÀn¢let¡nkre ¢ppÃgy, mint a
tudomÀnyra.

Minderrûl KosÀry Domokos nem Ár, csak
a G´rgey-k¢rd¢ssel ´sszefonÂdÂ tudÂs sorsÀnak alakulÀsÀrÂl ad hÁrt. A G´rgey-k¢rd¢s azonban ä s hissz¡k, hogy bÀrmilyen k¢rd¢s, ha megfelelû m¢lys¢gben analizÀljuk ä
sorsunk paradigmÀja.
*
Visszat¢rve eredeti t¢mÀnkhoz: KosÀry Domokos olyan imponÀlÂ teljess¢ggel mutatja
be a G´rgey-k¢rd¢s t´rt¢net¢t, olyan m¢lyen
elemzi, hogy t¢telei nem csupÀn a t´rt¢nelemre, hanem a teljes magyar tÀrsadalomra
¢s annak jelens¢geire, nem csupÀn a t´rt¢nettudomÀnyra, hanem egyÀltalÀn a valÂsÀgra t´rt¢nû minden tudatos reagÀlÀsra ¢rv¢nyesek.
Mert àmindannyian egy adott jelen tÀrsadalmi-politikai struktÃrÀjÀban ¢l¡nk ä Árja egy hely¡tt ä, ¢s ÀltalÀban ez a jelen teszi fel azokat a
k¢rd¢seket, amelyekre a t´rt¢n¢sznekÊ ¢ppÃgy,
mint a tÀrsadalom bÀrmelyik tagjÀnak àlehetûleg pontos vÀlaszt kell adnia. A baj nem is abbÂl
szÀrmazik, ha a jelen teszi fel a k¢rd¢seket, hanem
abbÂlÊ, ha a politika a maga idegen ¢rdekeivel
benyomul magÀn¢let¡nkbe, v¢lem¢nyeinket
elûre meg akarja szabni, s az egy¢nt, a tudomÀnyt àemÂciÂkkal vagy hatalmi eszk´z´kkel arra
k¢nyszerÁti, hogy sajÀt c¢ljainak, propagandÀjÀnak
legyen eszk´zeÊ. Ugyanis ezzel àkezdûdik a mÃlttal valÂ ´nk¢nyesked¢s, amely azutÀn, v¢gsû fokon,
elker¡lhetetlen¡l vissza¡t magÀra a jelenre isÊ:19 a
tÀrsadalmat kiskorÃvÀ degradÀlja, ´nismeret¢tûl megfosztja, k¢ptelenn¢ teszi a mÃlttal
valÂ szemben¢z¢sre, ¢s ahelyett, hogy probl¢mÀit igyekezn¢k a realitÀsok talajÀn megoldani, a politika ajÀnlotta hamis illÃziÂk vilÀgÀba menek¡l.
Hogy ez mit jelent, tudjuk, ¢s hogy hova
vezet, nap mint nap keservesen tapasztaljuk.
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Albert GÀbor

ORBçN OTTñ:
A K¹LT°SZET HATALMA
Versek a mindens¢grûl ¢s a mesters¢grûl
KortÀrs, ¢. n. [1994.] 139 oldal, 345 Ft
àIst Sommer? Sommer war.Ê
(ShakespeareäCelan: V. SZONETT)

K´nnyen meglehet, hogy a PSYCH° Âta,
amelyrûl egy¢bk¢nt OrbÀn OttÂnak figyelemre m¢ltÂn egy¢ni v¢lem¢nye van: û ¢ppen a v¢res csecsemûgyilkossÀg t´rt¢net¢t, a
jÀt¢kos k´ltû fikciÂjÀnak megszünt¢t, a schuberti fÀjdalmat fedezi fel abban, amiben mÀsok erotikus szereplÁrÀt, nagyszerü irodalmi

ÀlarcosbÀlt, alexandrinus kedvtel¢st lÀtnak,
tehÀt a PSYCH° Âta ez a magyar lÁra legrendhagyÂbb k´nyve. A k´ltûi pÀlyarajz szokÀsos
szempontjai majdnem teljesen (de: csak
majdnem) eleve ¢rv¢nytelenek, hiszen a k´tet tematikus antolÂgia, harminc´t ¢v anyagÀbÂl ¢s a megid¢zett k´ltûk kronolÂgiÀjÀnak
k¡lsû szempontja szerint sorakoztatja egymÀs
utÀn a verseket; de a lÀtszatra hasonlÂ tematikus antolÂgiÀk, p¢ldÀul a müfordÁtÀs-gyüjtem¢nyek ¢s a k¡l´nf¢le hangv¢telü stÁlusgyakorlatok leÁrÀsÀnak szempontjai ¢ppÁgy
eleve ¢rv¢nytelenek, mivel n¢hÀny kev¢ss¢
jelent¢keny, tisztÀn imitatÁv verstûl eltekintve, a tartalmi ¢s formai utalÀsok a megszÂlalÀs alkalmÀnak ¢lesen exponÀlt ismertetûjegyei, de enn¢l nem t´bbek. OrbÀn OttÂ k´tet¢ben valÂjÀban egyetlen k´ltû sem az¢rt
id¢ztetik meg, hogy a sajÀt hangjÀn szÂljon,
¢s nem is szÂl a sajÀt hangjÀn. A k¡l´nf¢le
mell¢ksz´vegekbe foglalt ´njellemz¢sek egyike szerint a k´tet versei àszerelemgyerekekÊ, ¢s
mindjÀrt az elsû darabok olvastÀn meg¢rtj¡k,
hogy ez az anakronisztikus szÂ nem metafora, hanem definÁciÂ. TÀvoltartÀssal vagy
nem, a legelsû versben ´nn´n alkotÀsÀnak
dics¢ret¢t zengi, a rÀ k´vetkezû szonettben,
amelyik nem kev¢sb¢ nyÁltan ¢s nem kev¢sb¢
provokatÁvan szint¢n k´ltûi hitvallÀs, a nevek
apokaliptikusan tovatünû sorozatÀra minden
halott ¢s minden ¢lû àelt¢veszthetetlen elsû szem¢ly¢Ê-nek (6) ÀllÁtÀsa felel, ami ¢rv¢nyes marad, ha egyszersmind àr´geszm¢Ê-nek Át¢ltetik
is; ¢s Ãjabb k¢t darabbal k¢sûbb dialÂgusformÀban szÂlÁtja meg Horatiust, mi¢rt is a sz´veg elsû szava a nagybetüvel kiemelt: à°NÊ ä
ez az à°NÊ valÂban a àj´vûreÊ szÂl, bÀrmennyire àmajomÊ-nak nevezteti is a vÀlaszolÂ
Horatiusszal, azaz az àýÊ-vel (7/8). A szerepek, kommentÀrok ¢s a dekÂrumok sz¡ntelen¡l vÀltoztatott kontraszthatÀsa m´g¡l felt¢tlen¡l szÀnd¢kosan ¢s tulajdonk¢ppen nagyon hamar àlÀtszik a l¢nyegÊ (65), az, ami àl¢nyeg¡nk szerint vagyunkÊ (44), hogy ezÃttal a
KassÀk-versbûl ¢s a harmincas ¢vek lÁrÀjÀrÂl
szÂlÂ versbûl egy tovÀbbi anakronisztikus
kulcsszÂt id¢zz¡nk; avagy hol van m¢g egy
k´ltû manapsÀg, aki nemcsak az essz¢iben,
de m¢g a verseiben is Ãjra meg Ãjra àl¢nyegÊrûl merne Árni, amit û meglÀtott vagy megalkotott, illetve, ha erre a rendhagyÂ k´tetre
vonatkoztatjuk, akkor ami tulajdonk¢ppen û
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maga, az sajÀt k´ltûi ihlete. Elsû szem¢lyben,
hogy szem¢lyesebben nem is lehetne, OrbÀn
OttÂ megszÀllottan ¢s kizÀrÂlagosan k´ltû ä
¢s akÀrmilyen hangnemben szÂlaljon is meg,
errûl a szenved¢lyes ¢s anakronisztikus ihletrûl besz¢l, ehhez teremt szerepet, dekÂrumot, t´rt¢n¢st vagy kommentÀrt; minden
´nirÂniÀn tÃl v¢g¡l nyÁltan vÀllalja, hogy szÀmÀra az eg¢sz vilÀg az û k´ltûi ihlet¢nek az
alkalma. A lÀngbetük bibliai Át¢lete az û megfogalmazÀsÀban Ãgy hangzik, hogy Isten verset Ár a falra (78); vagy hogy pÀrhuzamos k´tetekbûl is id¢zz¡nk: àÃgy vezet [...] ahogy verset
ÁrÊ mondtÀk rÂla AmerikÀban (öTKERESZTEZýD°S MINNEAPOLISBAN, 63), de itt feltehetûen bÀrmelyik ige szerepelhetne, ¢s egy neh¢z
fajsÃlyÃ p¢ldÀt is emlÁtve, Adorno diktumÀval szemben,* amit a vers megÁrÀsÀnak k´zvetlen alkalma: az indiai m¢rgesgÀz-katasztrÂfa egyik csecsemûÀldozatÀnak a lÀtvÀnya
biztos nem enyhÁt, nem habozik az û sajÀt felejthetetlen illÃziÂjÀt, ànegyven´t szemfÀjdÁtÂan
szikrÀzÂ tavaszÀtÊ felid¢zni, ami m¢giscsak
megmaradt, ha mÀsk¢pp nem, hÀt mint àa
k¢ts¢gbees¢s visszÀjaÊ (A F°NYES CçFOLAT, 77).
Sokf¢le alkalombÂl ¢s mÂdon Ãjra ¢s Ãjra elbesz¢lve sajÀt ¢lett´rt¢net¢nek alapt¢nyeit: az
apokaliptikus hÀborÃt, amellyel minden vagy
majdnem minden eld´ntetett, apja elpusztÁtÀsÀt, az int¢zeti megalÀztatÀsokat, a nyomort, az ´ngyilkossÀgot, az ideggyÂgyint¢zetet, a szÀmtalan boldogtalan ¢s talÀn m¢g
t´bb siker¡lt szerelmet, hatÀrozottan azt sugallja, mindez av¢gett t´rt¢nt vele ¢s a vilÀggal (ilyen teleologikusan: av¢gett, hogy) megszÂlalhasson eme àf¢nyes cÀfolatÊ, most pedig,
hogy valÂban k´ltû lett, àk¢t szÂÊ àmagasfesz¡lts¢geÊ k´z´tt egyensÃlyozva a bukÀsnak
ugyanazt a kockÀzatÀt vÀllalja, mint John

* A szÀllÂig¢knek ´nÀllÂ l¢t¡k van, ¢s abban elvitathatatlanok. Ezen a ter¡leten kÁv¡l azonban nem felesleges megjegyezni, hogy Adorno eredetileg nem
eg¢szen azt Árta, amit neki tulajdonÁtanak (hanem
azt, hogy ànach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist
barbarischÊ, mondatÀval egy¢bk¢nt nyÁltan visszautalva Pascal szentenciÀjÀra: àOn ne doit plus dormirÊ),
tovÀbbÀ, hogy utÂbb (¢rdekes mÂdon akkor mÀr
maga is a szÀllÂig¢v¢ vÀlt formulÀt id¢zve) elûsz´r
Nelly Sachs k´lt¢szet¢nek hatÀsÀra diktumÀt jelent¢kenyen mÂdosÁtotta, majd pedig Celan k´lt¢szet¢nek ismeret¢ben expressis verbis visszavonta.

Berryman, aki egy tetûteraszrÂl levetette magÀt az aszfaltra (öTKERESZTEZýD°S MINNEAPOLISBAN, 50). Ism¢t k¢rdezhetn¢nk, ki mer
¢s ki tud ma m¢g ilyen felt¢tlen¡l ¢s gÀtlÀstalanul, vagyis ilyen anakronisztikusan k´ltû
lenni. Ki meri ma (s ezÃttal kiv¢telesen m¢g
csak nem is ellenpontozott) pÀtosszal leÁrni:
àÂ vilÀg felhûtlen homloka, versÊ, ¢s azt is; àa vers
az emberi elme hibÀtlan mük´d¢seÊ (51; 58)? De
az ¢letmü a k¢rd¢st mÀsk¢pp t¢teti fel: ki mer
m¢g ¢s ki tud ma m¢g ilyen szenved¢llyel teljes ¢s nagy k´lt¢szetre t´rekedni?
Egyik cikk¢ben, amit azokkal szemben,
akik megprÂbÀltÀk kikezdeni, JÂzsef Attila kikezdhetetlen nagysÀgÀnak szentelt, le is Árja
a àklasszicizmusÊ szÂt (C°DULA A ROMOKON,
100), m¢ghozzÀ ä ¢pp a szÀmos fogalmazÀsi
kit¢rû ¢s csavar r¢v¢n ä leghagyomÀnyosabb
¢rtelm¢ben: a terminus az extr¢m sors ¢s a
lÁra egys¢g¢t, vagyis v¢gsû soron az Ázl¢st jelenti, JÂzsef AttilÀra vonatkoztatva ¢ppÃgy,
mint sajÀt magÀra; egy¢bk¢nt MargÂcsy IstvÀn is, eg¢szen kiv¢teles kritikÀjÀban (Nappali
hÀz), az utolsÂ k´tetek kapcsÀn Horatiust emlÁti, felismerve, milyen egys¢ges ihlet¢s vez¢rli k¢pek, kijelent¢sek ¢s versek sokf¢le, gyakran egymÀst kioltÂ alkalmÀt. OrbÀn OttÂ
eg¢sz ¢letmüv¢t tekintve m¢g t´bbet is ÀllÁthatunk: ¢pp az, ami benne nemcsak tÀvol lÀtszik, de tÀvol is van a hagyomÀnytÂl, a t¢mÀk
¢s a formÀk, a kijelent¢sek, ÀbrÀzolÀsok, tagadÀsok ¢s lerombolÀsok, pÀtosz ¢s parÂdia
ÀllandÂ ¢s ´nk¢nyes vÀltozÀsa, ¢pp az k´ti
verseit elhatÀrozÂn ahhoz, amit jobb hÁjÀn sajÀt maga is àklasszicizmusÊ-nak nevez, mert a
jÀt¢k ¢s a szerep fikciÂit f¢lre¢rthetetlen¡l
egy teljes vilÀg elsû szem¢lyü k´ltûi megteremt¢s¢nek eszm¢nye vez¢rli; v¢gre is ez a
k´tet is egy àexegi monumentumÊ verssel kezdûdik, ¢s egy àars poeticaÊ verssel v¢gzûdik.
Fogalmazhatjuk fordÁtottan is, a Zelket felid¢zû vers szentenciÀjÀnak ¢rtelm¢ben, miszerint àA v¢rbeli jellemszÁn¢sz eljÀtssza a valÂdi
fÀjdalmat isÊ (70). MÀsk¢pp, mintegy m¢g
egyszer visszafordÁtva: a k´tet egyik verse
szerint àa teremt¢s taggyül¢s¢nÊ KassÀk azt rÂnÀ
fel az istennek: àUrÀm / mÀgÀ elfuserÀlta À müv¢tÊ (43) ä soha klasszikusabb vÀdat, mint ez
a bizarr ´nk¢nnyel exponÀlt kijelent¢s. Az
¢letmü ¢s benne jÂszer¢vel minden egyes
vers abbÂl a felismer¢sbûl j´tt l¢tre, hogy ebben a korban ¢ppen a szerepek ¢s jÀt¢kok
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megteremt¢se id¢zheti fel ha nem a hagyomÀnyos àklasszicizmustÊ, Ãgy annak ´nk¢nyes
fikciÂjÀt. Figyelemre m¢ltÂ is, hogy OrbÀn
OttÂ kedvvel Ár szentenciÀkat a sz´vegeibe:
àminden k´ltû...Ê, àa vers az...Ê, legt´bbsz´r persze nyugtalan ¢s kontrasztÀlt t¢teleket hirdetve, de m¢gis szentenciÀkat: àa k´lt¢szet a cigÀnyok testv¢reÊ (51), hogy m¢g egyet id¢zz¡nk,
ezt a Lorca-versbûl. Ez utÂbbi ¢pp az¢rt jellemzû a k´tet eg¢sz¢nek szÀnd¢kÀra, mert hiszen Lorca soha le nem Árt verseiben hasonlÂan konstruÀlt szentenciÀt, de m¢g KassÀk
sem, pedig û letisztultnak mondott k¢sûi korszakÀban egy eg¢sz ciklust komponÀlt MESTEREK K¹SZ¹NT°SE cÁmmel, egyenk¢nt felid¢zve a modern fest¢szet neki fontos nagyjait, ¢s erre a ciklusra egy mÀsik KassÀk-versben OrbÀn egy¢rtelmüen visszautal. °s az ellenp¢ldÀkkal: Eliot leÁrhatott volna ilyenf¢le
szentenciÀt, hogy egy OrbÀn szÀmÀra nagyon
fontos nevet mondjunk ki; ¢s Vas IstvÀn is,
akirûl OrbÀn OttÂ csupa nagybetüvel azt jelenti ki: àEZ AZ APçMÊ (71); mint ahogy
egyik vers¢ben, amelyben '42-es hÀnyattatÀsainak valamelyik epizÂdjÀt besz¢li el, Vas IstvÀn a àl¢nyegÊ-et, sût a àL¢nyegÊ-et akarja felid¢zni: àDe megvagyunk m¢g, ¢s benn¡nk a L¢nyeg / Felragyogott a rettenetbenÊ (EGY ESTE A
N°GY SZºRK°BEN). çm az ûket felid¢zû versekben OrbÀn ¢ppen nem Ár hasonlÂ szentenciÀkat, ¢s persze nem Árja le ezt a k´ltûi
sz´vegben ugyancsak ritka szÂt sem ä a àl¢nyegÊ, aminek lÀtszania kell, vagyis k´tet¢nek igazi tÀrgya nem az egyes k´ltûk hatalma, hanem annÀl sokkal t´bb: a k´lt¢szet¢.
LÁrÀjÀnak ´t nagy t¢mÀja: megprÂbÀltatÀsai ¢let¢nek elsû hÃsz ¢v¢ben, a szerelmek, az
utazÀsok, a politika ¢s v¢g¡l maga a k´lt¢szet
ebben az elsû szem¢lyü, m¢g szentenciÀkra is
k¢pes teljess¢gben nemhogy egyen¢rt¢küen
jelenÁttetik meg, hanem valamif¢le szinonimikus ¢rt¢ket nyer, mivel OrbÀn OttÂ mindig
egymÀssal ¢s egymÀsban, mintegy t´bb t¢ma
àmagasfesz¡lts¢g¢benÊ id¢zi fel ûket. K¢peit
Ágy gyakran a bizarr hatÀrÀra viszi, de soha
fel nem robbantja, ki nem oltja vagy akÀr
csak hagyja f¡ggûben, hanem mindig v¢gigkomponÀlja ûket (bizonyÀra ez¢rt is viseltetik
¢rz¢keny csodÀlattal Nagy LÀszlÂ lÁrÀja
irÀnt); mint ahogy egyes verseit is mindig lÀtvÀnyosan lezÀrja, kiv¢tel n¢lk¡l mindig
nyugtalan ¢s kontrasztÀlt, de m¢gis teleologi-

kusan elûk¢szÁtett po¢nhatÀsokkal (egyik
elejtett megjegyz¢s¢bûl, ezÃttal KÀntor P¢ter
lÁrÀja kapcsÀn ki is nyilvÀnÁtja, hogy ÀllandÂan foglalkoztatjÀk a befejez¢s alternatÁv lehetûs¢gei). LeginkÀbb m¢g Ãgy mondhatnÀnk,
lÁrÀjÀnak ´t-egy nagy t¢mÀja van, ¢s ezeket,
illetve ezt id¢zi fel, forgatja ¢s verbalizÀlja a
k´tetek, a versek, a szc¢nÀk ¢s a szerepek, sût
akÀr az egyetlen, k¢pek ¢s mondatok semmi
esetre sem bizonytalan, de mindig felette ´nk¢nyes àegyensÃlyÀbanÊ. Mondjuk ki ez¢rt
k¡l´n is, hogy legk¢sûbb az utolsÂ k´tetek sorozata Âta a gyakran elism¢telgetett kijelent¢s, miszerint OrbÀn OttÂ ¢letmüve tÃlzottan
irodalmias lenne (vagy arra k¢nyszer¡lt,
hogy az maradjon), v¢g¢rv¢nyesen ¢rtelm¢t
veszti. V¢gre is az elûzû k´tetnek (A KELJF¹LJANCSI JEGYESE), amelyet MargÂcsy nem habozott àpolitikaiÊ lÁrÀnak Át¢lni, jÂ fel¢t OrbÀn
OttÂ Àtvette az Ãj, literÀrisan fel¢pÁtett k´tetbe, ezeknek a politico-literÀris verseknek viszont egy¢rtelmüen ¢s nyÁltan û maga a
majdnem mindenkori hûse. ValÂjÀban a k´lt¢szet hatalmÀnak felid¢z¢se CatullustÂl a lettrista magyarokig ¢ppÃgy rÀvall a korra, mint
amikor a fiatal OrbÀn OttÂ (akkoriban Pilinszky, utÂbb Ginsberg hangjÀt id¢zve) a hÀborÃk sÃjtotta nemzed¢kek kÁnjÀt Árta meg ä
mindig ¢s minden egyedi alkalombÂl is: àaz
eg¢szetÊ (A KOZMIKUS GAVALL°R, 43).
Amennyire teheti, nem is Ár le egy k¢pet,
de m¢g egyedi szÂt sem, amelyet ne kontrasztÀlna valamik¢ppen. Hogy hamarjÀban
hagyomÀnyos ¢s csaknem mechanikus ellent¢tez¢seket id¢zz¡nk: ha OrbÀn Schillerrûl Ár,
biztos szerepel a sz´veg¢ben a àrohadt almaÊ
(53), ha Baudelaire-rûl, a àkurvaÊ, aki ànedvedzikÊ (29), ha Apollinaire-rûl, a àmegl¢keltÊ àkoponyaÊ (35), ha KassÀkrÂl, a àsz¡rke sÀrÊ (43).
De ezek az id¢zetek csak a k´zvetlen¡l tetten
¢rhetû eljÀrÀst p¢ldÀzzÀk, mintegy ujjlenyomatai annak, ahogy OrbÀn nem kevesebbet:
a vilÀg l¢nyeg¢t lÀttatja. A versben p¢ldÀul,
amelybûl az àeg¢szÊ kurzivÀlt c¢lkitüz¢s¢t
id¢ztem, Horatiusra ¢s Illy¢sre hivatkozik, de
az¢rt, hogy megjelenÁtse a nûi ´lek, vagyis a
f´ld meghÂdÁtÀsÀnak hajdanvolt kihÁvÀsÀt;
Nemes Nagy çgnes ¢s Lengyel BalÀzs gyorshajtÀsos radark¢pben jelenÁttetnek meg, ¢s
megint csak Ãjra megfordÁtva, ¢pp ez az
ugyancsak f´ldk´zeli konstellÀciÂ kapcsolja
ûket galaktikÀk ter¢hez ¢s idej¢hez, meg´r´-
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kÁtve diadalukat az ÀllÁtÂlag àhihetûbbÊ àvalÂsÀgÊ f´l´tt (90); mÁg sajÀt maga testi romlÀsÀban, akÀrcsak F¡st MilÀn¢ban, mivel eleve
egy¡tt van szÂ rÂluk, a vilÀghÂdÁtÂ szÀzad ¢s
´sszes gondolatÀnak ¢s mindenekfelett k´ltûi
gondolatÀnak pusztulÀsa fogalmaztatik meg
stb. stb. InkÀbb ellenp¢ldÀt lenne neh¢z id¢zn¡nk, bizonysÀgak¢nt annak, hogy OrbÀn
OttÂ k´vetkezetesen fenntartja lÁrai ihlet¢nek
fikcionÀlt klasszicizmusÀt: verseiben az egyes
elemek, tehÀt a szem¢lyek, a tÀrgyak, az esem¢nyek hangsÃlyozottan emblematikus ¢rt¢kkel ¢s c¢lzattal jelennek meg, de az embl¢mÀk mindenkori kombinÀciÂit ¢s rendszer¢t az ´t-egy t¢ma alkalmÀnak ´nk¢nye alkotja. àNem adom meg magam. Oidipusz balek,
de annak kem¢ny ä / fekete fÀklyaf¢ny vezet, rem¢nytelen rem¢nyÊ, Ágy sajÀt maga k¢pe (A
KELJF¹LJANCSI JEGYESE, 26), àlÀtom a vÀrosk´zpont n¢ma t¢mÀt variÀlÂ toronyhÀz-f¢nyorgonÀit, /
¢s f´l´tt¡k az ¡res ÂceÀn hunyorgÂ csillagai k´zt a
horgony ¢s vitorla n¢lk¡l / hÀnykÂdÂ kÁs¢rtethajÂt,
a szabadsÀg szeszlÀng-kÀprÀzatÀtÊ, Ágy Washington vÀrosa (öTKERESZTEZýD°S MINNEAPOLISBAN, 51), àAztÀn Ãj divat, Ãj vers, tÀbori ima, /
j´n Auschwitz ¢s HirosimaÊ, Ágy a po¢tikus vilÀgok illÃziÂjÀnak v¢ge, àA romlÂ font korÀban
Spender a hallban Àllt. Az ¢lû mÃlt. A szemtanÃ.
/ K´ltûre vallott feh¢r bozontja, professzorra az ´lt´nye / ¢s fÀjÂs lÀbra a tornacipûjeÊ (67), Ágy a
t´rt¢nelem ¢s a lÁra elûzû korszakÀnak egyik
hatalmas figurÀja, ¢s àegymÀsba fogÂdzunk,
mint Brueghel k¢p¢n a vigyorgÂ nyomorultak, / s
vak vezet vilÀgtalant, imbolygunk a r¢gi szakad¢k
fel¢Ê (75), Ágy a vilÀg Àllapota VasvÀri PÀl ¢s
Vas IstvÀn (mivel rÂluk is egy¡tt van szÂ) halÀla utÀn.
Ami mÀrmost e k´tet fel¢pÁt¢s¢t ¢s t¢mÀit
illeti, ÀllapÁtsunk meg mindenekelûtt ¢s k´teless¢gszerüen n¢hÀny jellegzetess¢get, amit
t´bb¢-kev¢sb¢ a tartalomjegyz¢kbûl is ki lehet olvasni, de ezt annak tudatÀban, hogy
egy harminc´t ¢ven kereszt¡l komponÀlt
gyüjtem¢nyben mÀr semmi nem v¢letlen.
OrbÀn OttÂt term¢szetesen a huszadik szÀzadi k´lt¢szet foglalkoztatja elsûsorban; a r¢giek ¢s az Ãjak k´z¡l mÀr majdnem hogy meglepû szigorral t´rekszik tÀvol tartani magÀtÂl
a metafizikusnak, illetve lÀtomÀsosnak nevezett k´lt¢szet nagyjait ¢ppÃgy, mint a radikÀlis rombolÀs irÀnyzatait. Nem szerepel p¢ldÀul Keresztes Szent JÀnos, GÂngora, Blake

(pedig fordÁtotta ûket) ¢s V´r´smarty ¢s Rimbaud sem (az egyetlen kiv¢tel az elsû Lorcavers, de mÀr utaltunk rÀ, hogy az sem eg¢szen, mÁg a lÀtszÂlag szint¢n kiv¢teles Dylan
Thomas-vers valÂjÀban az elsû sortÂl nem a
k¢pek mÀmorÀt Árja, hanem azt k¢szÁti elû,
mik¢nt vesznek el a sorsok a k¢pek mÀmorÀban); ¢s tovÀbb, a k¡l´nf¢le izmusok k¢pzelete alig, inkÀbb csak negatÁve ¢rdekli, annyi
utalÀs ¢s id¢zet k´z´tt sehol nem szerepel a
nevezetes boncolÂasztal, nikkelszamovÀr, halÀlbarakk ¢s pastasciutta, hanem csak negatÁv
summÀjuk: àHol a ricsaj, az elv, a vaskalap?Ê
(11), a sz¢tt´rt szavakra ¢s rajz-sz´vegekre
pedig nem is utal; s m¢g tovÀbbÀ, a versekben, amelyeket KassÀk ä JÂzsef Attila ä Illy¢s
ä RadnÂti ä Zelk ä Vas lÁrÀjÀnak szentel, legfeljebb, ha egyetlen sorban vagy k¢pben jelzi
a felid¢zett k´ltûk avantgarde kezdeteit, a
Poundot felid¢zû vers csak elutasÁtÂ kommentÀrbÂl ¢p¡l, e hosszÃ k´tet egyetlen igazi, de
Ágy se nagyon vad izmusos k¢pe: àa menny
arany bikÀja lassan s¡llyed a k¢k homÀlybaÊ az¢rt
ÁrÂdik, hogy programatikusan megtagadtass¢k (108), a Joyce- ¢s az Henri Michauxsz´veg nyÁlt (¢s nem is felt¢tlen¡l ide valÂ)
parÂdia ä ezen tÃlmenûen pedig OrbÀnt lÀthatÂan nem ihletik az eurÂpai ¢s a magyar
avantgarde k´ltûinek sem alkotÀsai, sem
gesztusai, m¢g a nev¡ket sem emlÁti, holott
Blake-¢t, V´r´smarty¢t ¢s Rimbaud-¢t legalÀbb m¢gis belesz´vi a verssz´vegekbe.
Ennyit tehÀt az annotÀlt tartalomjegyz¢krûl.
A nevek sorozata, ¢s kivÀlt, ha mell¢j¡k helyezz¡k Apollinaire-¢t, F¡st MilÀn¢t, Rilk¢¢t,
T. S. Eliot¢t ¢s Spender¢t, akik min¢l ironikusabban exponÀltatnak, annÀl inkÀbb felt¢tlen¡l a sajÀt nagysÀguk¢rt Àllnak, OrbÀn eszm¢ny¢t lÀtszÂlag egy¢rtelmüen annak k´r¢be utalja, amit ma àklasszikus modernÊ-nek szokÀs nevezni ä de ez mÀr csak nagyon felszÁnesen igaz, a àl¢nyegetÊ illetûen t´bbet is,
meg kevesebbet is, vagyis mÀst keres. Semmik¢ppen nem ¢rv¢nyes k´ltûi vilÀgmodellt,
de annak nem is travesztiÀjÀt, hanem t´bbf¢le lehets¢ges vilÀgok ¢s modellek (p¢ldÀul:
Amerika, vagy a posztkommunista K´z¢pEurÂpa, vagy a fiatal, aztÀn a megt´rt testü
OrbÀn OttÂ) mindenkori kommentÀrjÀt, ¢s
ezt a kommentÀrt, vagy ha Ãgy tetszik, A F°NYES CçFOLAT-ot az àegyes szÀm elsû szem¢lyÊ
àk´zvetlen ¢s halÀlos kockÀzatÀÊ-val, àkulcsÊ-csal,
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àmagyarÀzatÊ-tal, sût àkorszakos jelent¢sÊ-sel (47;
41; 108), hogy legerûsebben anakronisztikus
szavait id¢zz¡k, amiket nemhogy Rilke, Apollinaire, de ilyen sorozatban m¢g JÂzsef Attila
¢s Brecht sem Árt le; a vÀltozÂ alakzatÃ kommentÀrt, amelyik maga autonÂm ¢s egys¢ges
alkotÀs, az àeg¢szÊ sz¡ntelen kontrasztokban
megjelenÁtett fikciÂja ä ha emblematikus ¢rt¢kkel kellene neveket, vagyis nevet megjel´ln¡nk, azt mondanÀnk, a k´lt¢szet hatalma
f´l´tt, Ãgy, ahogy ezt OrbÀn OttÂ megszÀllottan ¢s ´nk¢nyesen felid¢zi, mindenkin¢l
erûsebben Csokonai ¢s We´res egy-szelleme
lebeg.
ý maga gyakran emlegeti ugyan stÁlutÀnzÂ tehets¢g¢t (¢s Stravinskyt Bach-formÀtumÃ zeneszerzûnek nevezi), de ebben mintha
f¢lre¢rten¢ sajÀt magÀt, hiszen legk¢sûbb a
mÀsodik k´tete Âta lÁrÀjÀnak az alaphangja
(ha mÀr, talÀn, inkÀbb BartÂkhoz k´zelÀllÂan) ¢pp hogy szokatlanul ÀllandÂ, csak modulÀciÂiban vÀltozott. Semmik¢ppen sem
monofon, hanem mÀr ezen az alaphangon is
kontrasztÀlt, de ekk¢nt ÀllandÂ. Az egyes verseket valÂjÀban nem a k¡lsû stÁlusok ihletik,
¢s ha az egyes k´ltûk ebben a k´tetben sem
szÂlnak a sajÀt hangjukon, Ãgy az¢rt, hogy
(ilyen teleologikusan: av¢gett, hogy) egyes
alakjuk vagy stÁlusuk alkalmÀbÂl mindig nem
kevesebb, mint A K¹LT°SZET HATALMA id¢ztess¢k fel, illetve az, amik¢nt OrbÀn OttÂ a
felid¢zett k´ltûben A K¹LT°SZET HATALMç-t
meg¢rte ¢s meg¢ri ä vagyis kommentÀlja, ¢s
a kommentÀr kontrasztjÀban Ãjrateremti. Ez
a versek tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢nek primer t¢mÀja, vagyis ´t-egy t¢mÀja; ¢s ennek megfelelûen alig van vers, amelyben OrbÀn OttÂ ne
szûn¢ bele a sz´vegbe sajÀt magÀt, l¢gyen ez
hajdani vagy mostani ´nmagÀnak, alkalmasint mind a kettûnek talÀlkozÀsa az alkotÂval
(hiszen a fiatal OrbÀn OttÂ is ¢ppÃgy egyik
embl¢mÀja a vilÀgnak, mint aki a verset Árja
vagy akirûl ¢s amirûl a vers Áratik), de attÂl
sem riad vissza, hogy akÀrhÀnyszor szabÀlyosan belebesz¢ljen sajÀt sz´veg¢be, p¢ldÀul
egy akkori vagy Ãjabb meditÀciÂ, fiktÁv megszÂlÁtÀs formÀjÀban, vagy ¢ppen egy leplezetlen retorikus fordulattal: àszÂlhatunk rÂlaÊ,
àBevallom, kedvemre vanÊ, ànyugodtan k¢pzelj¡kÊ
stb. stb. (43; 63; 108). Egy hely¡tt festûinek
mondja ugyan ihlet¢t (97), de ez is k¢rd¢ses,
k¢pzelete sokkal inkÀbb spekulatÁv, mint vi-

zuÀlis, s itt koncepcionÀlisan is az: k´tete nem
k¢ptÀr, ¢s nem is biografikus k¢ptÀr, hanem
szellemid¢z¢s, ¢s ennek rÁtusa szerint szokatlan m¢rt¢kben verbÀlisan ihletett, verbÀlis
fordulatokban ¢s hatÀsokban elûrehaladÂ lÁra, szavai szavakkal kontrasztÀlnak, k¢pei a
kommentÀrban elfordÁtott embl¢mÀk. Jelent¢keny r¢sz¡kben (v¢lhetûen: a kihÁvÀs gesztusÀt is belekalkulÀlva) valÂban t´rt¢netet besz¢l el, ¢s t´bb¢-kev¢sb¢ narratÁv menetben;
de teleolÂgiÀjuk szerint mÀsk¢pp kell mondanunk: egy jelenvalÂ k´ltû narratÁv szerepben jelenÁti meg sajÀt magÀt, ¢s besz¢l el k¡l´nf¢le, valÂsÀgos vagy fiktÁv t´rt¢neteket
av¢gett, hogy felid¢zze k¡l´nf¢le alakokban
a k´lt¢szet szellem¢t.
àK¢sûn lett szavam rÀd...Ê (12), Árja egyik legszebb vers¢ben, amelyben Balassit id¢zi fel.
OrbÀn OttÂnak mindenre csak àk¢sûnÊ lehet
àszavaÊ, mert a vilÀgnak elûbb el kell mÃlnia
av¢gett, hogy (ilyen teleologikusan: av¢gett,
hogy) lÁrÀjÀban felid¢ztess¢k. M¢g Petûfit, a
jelen idû abszolÃt k´ltûj¢t is (àHej, mostan
puszta Àm igazÀn a puszta!Ê) elûbb az àulÀnus
NapÊ-ban id¢zi fel, amely persze a pusztulÀs
ànapÊ-jÀt is jelenti, majd eg¢sz àpusztÀÊ-jÀt, e
k´tetben ugyancsak ritka mÂdon, egy teljes
travesztiÀval a r¢gmÃltba tolja vissza (àberregû
d´gv¢sz a kamionsofûrÊ) (23); ha Vas IstvÀn bek´vetkezett halÀlakor a j´vûbe tekint, VasvÀri
PÀlt ¢s àa r¢gi szakad¢kÊ-ot lÀtja; ¢s amennyire
igaz, mik¢nt ezt is belebesz¢li egyik sz´veg¢be (115), hogy a ànyÀrÊ az egyik kedvenc szava, mindig csak a volt nyarat, a volt ifjÃsÀgot,
a volt esem¢nyeket, a volt szenved¢st ¢s a volt
gy´ny´rt verseli meg, sût alkalmasint besz¢li
el ä ¢s e k¢plet m¢g bonyolultabb, mivel ennek a àvoltÊ-nak, ennek a mÃltnak csak tÀvolrÂl van k´ze az idûk szokÀsos, egyenes vonalÃ
¢lm¢ny¢hez. Elûzû k´teteiben OrbÀn OttÂ
t´bbsz´r is egy elmÃlhatatlan feltÀmadÀs-idût
vagy egy elmÃlhatatlan fiatalsÀg-idût teremtett a nyÀrban. àNem tart ´r´kk¢ egy nyÀr sem,
de ez a nyÀr ´r´kÊ (A F°NYES CçFOLAT, 29; 77),
Ágy Adorno diktumÀnak ¢s 1987 (dioxinm¢rgezett) IndiÀjÀnak k´z´s megcÀfolÀsÀra,
àNyÀr, de ´r´kk¢ tart, ha csak egyszer, egy napig is
tartottÊ (A KELJF¹LJANCSI JEGYESE, 64), Ágy arrÂl, hogyan ûrzi meg az àûsz¡lûÊ àtestÊ, ¢rtve
ezen alpÀrian sz¢tz¡llû àf´ldÊ-et is, àIsten fiatalsÀgÀÊ-nak eml¢k¢t. Az Ãj k´tet bonyolultabb teleolÂgiÀt alkot, amely leginkÀbb

Figyelû ã 701

Celant juttatja esz¡nkbe, aki azt jelenti ki
Shakespeare szavaival, hogy a ànyÀrÊ-rÂl mindig azt lehet csak mondani, hogy àvoltÊ.
Ugyanabban a Balassi-versben OrbÀn OttÂ
belefüz a meditÀciÂba m¢g egy, tagadÂ idûbeli meghatÀrozÀst: àamikor mÀr r¢g nem vagyÊ,
majd a hagyomÀnyos, szomorkÀs embl¢ma
(aestati hiems) lÀtszÂlag ¢ppen bizakodÂ megforgatÀsÀval azt szÂlÁtja meg, àki t¢lre nyarat
hozÊ ä de soha fÀjdalmasabb szÂt, mint ez a
ànyÀrÊ, amely ¢ppen az¢rt id¢ztetik fel, hogy
v¢g¢rv¢nyesen àk¢sûÊ legyen, hogy mÀr csak
a ànem vagyÊ-ban lehessen rÂla besz¢lni.
A mÃlt idû uralkodÂ szerepe amennyire
nyilvÀnvalÂ, annyira megt¢vesztû is. A k´tet
t´bbnyire volt jelens¢geket ¢s t´rt¢n¢seket
besz¢l el, m¢ghozzÀ igen gyakran valamif¢le
narratÁv menetben; de mindeme jelens¢gek
¢s t´rt¢n¢sek, mindenkori kezdûpontjukban
a narrÀtor-k´ltû alakjÀval, a vilÀg mÃltbeli
ideje maga, ahogy ÀllandÂan elbesz¢ltetik ¢s
tematizÀlÂdik, csak szc¢na ¢s szerep. Minden
jelens¢g mihelyt ä àk¢sûnÊ ä felid¢ztetik, egy
csak itt ¢rv¢nyes, valamif¢le mÃltbeli j´vû
vagy j´vûbeli mÃlt idûbe, a felid¢z¢s sajÀt idej¢be, ¢s ha Ãgy tetszik, sajÀt ´r´kl¢t¢be ker¡l.
NyilvÀn ennek hangsÃlyozÀsÀra szereti OrbÀn a k´tet lÁrai alaps¢mÀjÀt szerepek bonyolult kontrasztjÀban megjelenÁteni, a k¡l´nb´zû k´ltûket ¢s k´zt¡k kedvvel ´nn´nmagÀt
t´bb alakban helyezi bele a sz´vegbe, mÁgnem az elmÃlt irodalmi, de nem is okvetlen¡l
csak irodalmi t´rt¢n¢sek, mert hiszen szeretkez¢sekrûl ¢s politikÀrÂl is van bûven szÂ,
v¢g¡l is azt rajzoljÀk ki, amirûl a k´ltûnek
àszavaÊ àvanÊ: a felid¢z¢s idej¢nek emblematikus megjelenÁt¢seit. Idûbeli t´rt¢n¢se persze majdnem mindegyik versnek van, akÀrhol ¡tj¡k fel a k´tetet, a sz´veg majdnem
minden¡tt idûhatÀrozÂkban t´rt¢nik, sût OrbÀn m¢g a p¢ldÀzatait is idûbeli kontrasztban
k¢pzeli el: àMihez kezdjen a vÁz´z´n utÀn a r¢gi
gÀrdÀbÂl valÂ No¢?Ê (99), Ágy egy vers elsû sora, majd a folytatÀsban egy mÀsik p¢ldÀzat
k´vetkezik, Petûfi alakja, ha tÃl¢lte volna
Haynau terrorjÀt, s a k¢t p¢ldÀzat az¢rt, hogy
a sok n¢vbûl, szerepbûl ¢s szc¢nÀbÂl JuhÀsz
Ferenc alakja id¢ztess¢k meg. M¢g tovÀbb is,
OrbÀn feltünûen sok versben ¢s persze mindig mÀs-mÀs alakban tematizÀlja k´zvetlen¡l
is az egyszellemü absztrakt idût, mutatÂba
n¢hÀny kezdûsor: àMatatni ÂrÀsmesterk¢nt a

versenÊ, àAz ostrom hatvanadik napjÀn, vagy az
ezredikenÊ, à°vekig akartam Poundot fordÁtaniÊ,
àSzÀz ¢vig ¢lni, mint az elefÀntok, mondtad ellÀgyulvaÊ, àA f¢nysebess¢ggel jÀrÂ, vak ÂraÊ (38;
40; 40; 73; 82); abban a versben pedig,
amelyben Arany EPILñGUS-Àt id¢zi fel, ¢s
amelyik a legerûsebben absztrakt sorral kezdûdik: àIdû malma, szÀzra szÀz ¢vÊ, bele is Árta
a felid¢z¢s idej¢nek grammatikailag nem l¢tezû formulÀjÀt: às majd ha voltam / f´lkelt ¢s
s¢tÀltat holtanÊ (27). Ebben az egy-idûben ¢s
errûl az egy-idûrûl szÂl, ezt az egy-idût jelenÁti
meg, besz¢li el ¢s kommentÀlja A K¹LT°SZET
HATALMA, ¢s tovÀbb, m¢g mindig ezt a formulÀt k´vetve: az ÀllandÂan hangsÃlyozott
biografikus ¢n is csak annyira igaz, illetve lÀtszÂlagos, mint a t´bbi szerep, identitÀsa valÂjÀban az¢ a k´ltû¢, akinek ilyen idû egyÀltalÀn megjelenik ä àegy harmadik l¢ny Árja versemetÊ, Árta mÀr egy elûzû k´tetben (A KOZMIKUS GAVALL°R, 64), egy versben, melynek A
TAVALYI Hñ a cÁme, ¢s amelyben ´nn´n hajdani ¢s majdani alakjÀt Lee Masters temetû-kisvÀrosÀnak perspektÁvÀjÀban szÂlaltatja
meg. De füzz¡k hozzÀ, utolsÂ kontrasztk¢nt:
a Balassi-vers tÂnusa kiv¢teles, a k´tet alaphangja semmi esetre sem szomorÃ, nem is lehet az, hiszen fû t¢mÀja a k´lt¢szet hatalmÀnak
megid¢z¢se, ¢s annak tollÀbÂl, aki esem¢nyeken, szem¢lyeken ¢s idûk´n Àt eg¢szen anakronisztikusan mer hinni a hatalomban.
Alakjait k¡l´nb´zû tÁpusokba rendezni
nyilvÀnvalÂan felesleges lenne, alakon akÀr
sorsot, akÀr a szÂlÀs keret¢t vagy ¢ppen versel¢st ¢rtve, ezekben OrbÀn OttÂ valÂban
mindenkori mintÀjÀt k´veti, ¢rezhetûen ´r´m¢t talÀlva a vÀltozÀs ¢s az adaptÀciÂ irodalmi mutatvÀnyÀban. Figyelmet ¢ppen az ellenkezûje ¢rdemel, az, hogy a mutatvÀnyosan
sokf¢le alkalomban mennyire egyl¢nyegü ¢s
egyidejü k´lt¢szet id¢ztetik fel. A k´tet egyik
t´k¢letes alkotÀsa a Vas IstvÀnnak szentelt
nem kevesebb, mint h¢t vers k´z¡l a legr´videbb, egy hÀromsoros p¢ldÀzat, vagyis fiktÁv
szc¢na ¢s id¢zet, amelyben a àkoroms´t¢tÊ halÀlba hullt k´ltû, vagyis àhÁrszerzûÊ arrÂl tudÂsÁt, hogy àm¢gisÊ lÀt f¢nyt, vagyis àm¢gisÊ àjelentkezikÊ àm¢gÊ (73). A p¢ldÀzat rejtett szavÀt
mÀs helyeken OrbÀn ism¢tlûdûen kimondja,
àcsak a r¢sen Àt beszürûdû f¢ny volt hitelesÊ (A
KOZMIKUS GAVALL°R, 36), ezt ´nn´nmaga
¢letmüv¢rûl Árja, àA kompromisszum ¢rdekelte, a
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k¢t v¢glet k´z´tt a r¢sÊ (16), ezt (hozzÀ: Eckermann szerep¢ben) Goeth¢rûl, àbehÃz a sorsa
k¢t csillag k´z´tt, a r¢senÊ (23), ezt az àulÀnus
NapÊ idej¢nek k´ltûj¢rûl, Petûfirûl, àszellem,
hogyha jÀrt is ott elûtt¡nk, kihÃzott a kulcslyukonÊ
(58), ezt arrÂl, amit minden pszichoanalÁzisen tÃl alkotott JÂzsef Attila, ¢s m¢g lehetne
id¢zni, holott a szÂ, illetve a szÂmezû v¢gre
is meglehetûsen speciÀlis. Rejtett szavÀval a
p¢ldÀzat mÀr nemcsak Vas k´lt¢szet¢re vonatkozik, hanem ugyanÃgy erre az ugyancsak rendhagyÂan ihletett k´tetre is. OrbÀn
OttÂt kev¢ss¢ ihleti a befejezett ¢s t´k¢letes
müalkotÀs, a zÀrt k´lt¢szet, akÀr az ¢let, akÀr
a halÀl jegy¢ben j´jj´n is l¢tre, m¢g ha mÀs
verseibûl kider¡l is, hogy a k´ltû esetleg kivÀlasztottan k´zel Àll hozzÀ. Azok a versek,
amelyekben m¢gis zÀrt vilÀgot id¢z fel, mindig a tulajdonk¢ppen tradicionÀlis lÁrai-¢rzelmi azonosulÀs ¢s imitÀciÂ, nem pedig a pÀrhuzam ¢s a kommentÀr jegy¢ben ÁrÂdnak,
vagyis ÀllandÂan el¡tnek a t´bbiektûl, mellett¡k esetleg nagyvonalÃ stÁlvariÀciÂnak, de
ez¢rt ¢rdektelennek is hatnak. (Nyomat¢kosÁtom: a k´tet anyagÀnak legfeljebb egytizede, ¢s nem v¢lem sz¡ks¢gesnek, hogy cÁmeket Árjak.) çllÁtÂ formÀban ¢s pontosan abban
az ¢rtelemben, ahogy a Vas-p¢ldÀzat k´ltûje
is ÀllÁtÂ formÀban szÂl: OrbÀn OttÂ ¢pp a
nem befejezett alkotÀst id¢zi fel, mondjuk:
JÂzsef Attila ¢s az û maga àpÀrhuzamosÊ, mert
egyk¢nt megvÀlthatatlan ÀrvasÀgÀt, vagy
mondjuk az esetlegess¢g ¢s a metafizika talÀlkozÀsÀt Pilinszky alakjÀban, Illy¢sben pedig a àmindens¢gÊ àlogikÀjÀÊ-nak ¢s àhibÀjÀÊnak
¡gyetlen, vagyis às¢rtetlen¡lÊ pontos rÁmeltet¢s¢t; egy mÀs k´rbûl is id¢zve, a àt¡k´rÊ-k¢pet, amelyben Rilke àjobb fele tiszta ¢s arÀnyos,
bal fele torz, egy sz´rnyeteg¢Ê (33), mindig olyan
helyzetet, konstellÀciÂt vagy t´rt¢netet,
amelyben az àeg¢szÊ-nek a nyÁlt metszete jelenik, illetve jelentetik meg. Visszat¢rve a p¢ldÀzatra: OrbÀn nem az ¢let ¢s nem is a halÀl
k´ltûje, hanem a halhatatlansÀgot id¢zi fel,
amennyiben a halhatatlansÀg kontrasztot jelent, a rendszerek agrammatikus àmajd ha
voltamÊ-idej¢t, befejezetlens¢g¢t, nyitottsÀgÀt, ha Ãgy tetszik t´k¢letlens¢g¢t ä amelyben A K¹LT°SZET HATALMç-nak mindenkor
t´k¢letesnek szÀnt alkotÀsa megteremtetik.
Brahmsnak, Árja OrbÀn OttÂ, most az egyszer
¢pp akk¢nt fejtve ki kommentÀrjÀt, hogy

egyszerüen lehetetlen m¢rt¢kben azonosul
azzal, akit felid¢z: à¢n k¢ts¢gkÁv¡l Brahms [...]
vagyokÊ, sût àviselem [...] rÀms¡t´tt ¢szrev¢tel¢tÊ
ä Brahmsnak tehÀt annak idej¢n, amikor
modernnek hatott, egyik kritikusa felrÂtta,
hogy àvarratokÊ-kal k´ti ´ssze a t¢mÀit, ma
mÀr azonban tudjuk, hogy müveiben minden àihletettÊ àzeneÊ (120).
A kritikus fejet hajt
A legutÂbb emlÁtett vers tulajdonk¢ppen
nem a konzervatÁvok ¢s a modernek szÀz ¢vvel ezelûtti vitÀjÀrÂl szÂl, hanem a posztmodernrûl; Brahms alakjÀt, illetve a k´ltû¢t, aki
lehetetlen m¢rt¢kben egy akar lenni vele, a
posztmodern kontrasztja id¢zi fel. Egyetlen
versben sem szerepel ennyi direkt megnevez¢s, direkt kijelent¢s, illetve (a szÀnd¢kos
k¢pzavart sem f¢lve) pedagogikus metaforajel, mint ebben a sz´vegben, ¢s persze az¢rt,
hogy sz¢ttartÂ sorozatuk ¢ppen az inkoherenciÀt, a jelent¢sek elveszt¢s¢t jelenÁtse meg,
de azt, mint ahogy a k´tet eg¢sze ihletûd´tt,
megint csak a àmegÀtalkodott klasszicistaÊ (mert
ez is benne szerepel a sz´vegben) eszm¢nyei
szerint. °s ugyancsak ebben a csupa àc¢rna¢s-tüÊ versben, mely av¢gett ÁrÂdott, hogy ´nn´nmagÀt kontrasztÀlja, szerepel elûbb àaz
ember: a teljes eg¢szÊ stilisztikailag datÀlhatatlan
kifejez¢se, egy elmÃlt eszm¢ny megnevez¢se,
de Ãgy, ahogy nem sajÀt idej¢ben, hanem ¢ppen megszünt¢nek j´vûj¢ben id¢ztetett volna
fel, majd nyÁlt meditÀciÂ egy tovÀbbi idûrûl,
amikor a sok n¢vnek ¢s esem¢nynek, amely
ezt a verset, vagyis ezt az eg¢sz k´lt¢szetet ihlette, v¢gk¢pp elmosÂdik a primer jelent¢se
ä ¢s Ágy a vers m¢gis ¢ppen azt az idût jelenti,
amelyben a sz´veg megszÂlaltatik, illetve a
k´ltût magÀt, aki szÂl. Vagy egy eg¢sz mÀs fajsÃlyÃ, k¡l´n´sen egy¢rtelmü p¢ldÀt emlÁtve:
egyik hatsoros vers¢ben, ami egy¢bk¢nt csak
remek tr¢fa akar lenni, a cÁmmel ¢s az ajÀnlÀssal egy¡tt nem kevesebb, mint n¢gy n¢v:
Bach, We´res, Vargha BalÀzs ¢s Buxtehude
szerepel a sz´vegben, ¢s e sz´veg meg¢rt¢s¢hez ismerni kell ezeken a szerzûk´n kÁv¡l a
nyelvcsalÀdokat ¢s a fÃga szerkeszt¢si elv¢t;
ennyi n¢v ¢s utalÀs nyilvÀnvalÂan kioltja egymÀst, ¢s nem mÀst jelent, mint magÀt a tr¢fÀt.
Lehet, hogy ennek a k´tetnek ez a legautentikusabb olvasata; v¢gre is, pusztÀn kronolÂgiailag n¢zve, igen nagy r¢sze az utolsÂ
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´t ¢vben keletkezett, ¢s az UTñSZñ-ban OrbÀn valÂsÀgos publicisztikus h¢vvel k´ti sokf¢le alakjÀnak mutatvÀnyait, vagyis àbiztos stÁlus¢rz¢k¢tÊ ´nn´n szem¢ly¢nek ´nn´n àkorszakÀhozÊ, vagyis e àkorszakÊ àm¢lys¢ges, bensû bizonytalansÀgÀhozÊ. Mintha a sokf¢le n¢v ¢s stÁlus CatullustÂl Tandoriig hasonlÂ funkciÂban
Áratna le, mint az amerikai versek hely- ¢s alkalomnevei: àHamline University, St. Paul,
MinnesotaÊ, àMount KiscoÊ, àA Smith-Corona
Skyriter from Podany's Used TypewritersÊ (öTKERESZTEZýD°S MINNEAPOLISBAN, 45; 53; 57),
amelyek min¢l pontosabbak, annÀl ismeretlenebbek, ¢s eleve nem azt jelentik, nem azt
id¢zik fel, amit megneveznek. Mintha az Ãj
k´tet sem a mindenkori szellemid¢z¢s szc¢nÀinak ¢s szerepeinek azonosÁthatÂ neveit
tartalmaznÀ, hanem valÂsÀgos rÀolvasÂ sz´vegeket, a k´lt¢szet szigorÃan egyszellemü
rÀolvasÂ sz´vegeit, Ãgy, ahogy egy elsû szem¢lyü k´ltû ´nn´n korÀban megszÂlaltatja
ûket. ý maga, jelent¢keny ugrÀssal az elbesz¢lt idûben, fiatalsÀgÀnak kora utÀn tulajdonk¢ppen csak a àkilencvenes ¢vekÊ-et emlegeti, ¢s k´lt¢szet¢nek sajÀt teleolÂgiÀja szerint
joggal, mivel ¢ppen ezek az eszm¢nytelen ¢s
semmirevalÂ ¢vek vitt¢k a lÁrÀjÀt magaspontra, az utolsÂ k´tetek sorozata egy nagy k´ltû nagy k´lt¢szete, àeg¢szÊ k´lt¢szete egy korrÂl, amelyik egyÀltalÀn nem ismer nagy ¢s
eg¢sz jelent¢st, mert minden alakzata t´red¢k ¢s pusztulÀs. Ebben az olvasatban ez az
Ãj ¢s ugyancsak rendhagyÂ k´tet v¢g¢rv¢nyesen beleilleszkedik OrbÀn OttÂ lÁrÀjÀnak utolsÂ korszakÀba, ez utolsÂ korszaknak
(t´rt¢nelmi) keserüs¢g¢ben is ¢s (k´lt¢szethitü) diadalÀban is. A rÀolvasÂ sz´veg legt´bbj¢ben A K¹LT°SZET HATALMç-nak egy szelleme av¢gett id¢ztetik fel, hogy (ilyen teleologikusan: av¢gett, hogy) ´nn´n mindenkori
alakjÀnak hibÀjÀba, befejezetlens¢g¢be, t´k¢letlens¢g¢be forduljon ä ami ebben a sajÀt
magÀt tematizÀlÂ k´tetben azt is jelenti, av¢gett id¢ztetik fel, hogy ´nn´n mindenkori
àeg¢szÊ alakjÀnak k´ltûi halhatatlansÀgÀba
forduljon.
A kritikus, lehajtott fejjel,
k¢telyt mormol
Ism¢telj¡k el: nagy k´ltû, nagy k´lt¢szet; ¢s
m¢gis, a sokadik elolvasÀs utÀn e k´tet ¢s talÀn e k´tetek is alig artikulÀlhatÂ hiÀny¢rzetet

vagy k¢telyt hagynak: nem a sikertelens¢gnek akÀr csak az ÀrnyalatÀt, hanem inkÀbb
ellenkezûleg, azt, hogy sokf¢le alakjÀnak
egyike sem ¢s sohasem sikertelen, ¢s ¢pp
ez¢rt nem jut el sajÀt v¢gsû lehetûs¢g¢ig; m¢g
az sem lehetetlen, ¢pp az¢rt, mert olyan sokf¢l¢k, mert OrbÀn nem akarja egyik versalakjÀt sem elvinni addig a v¢gsû pontig,
amÁg megt´rik vagy akÀr csak megt´rhet.
àV¢ren vettem minden k´ltûi müfogÀsomatÊ (A
KOZMIKUS GAVALL°R, 37), Árja egyik pÀrhuzamos k´tet¢ben, ¢s ez bizonyÀra eg¢sz lÁrÀjÀnak egyik alapmondata. ValÂsÀgos hitvallÀsa
a k´lt¢szet hatalmÀ¢rt, vagyis a k´ltûi l¢t¢rt
¢s a vele egyszellemü t´k¢letes müalkotÀs¢rt,
Ártuk mÀr, a korÀra vall rÀ, fûk¢nt arra a
vilÀgt´rt¢nelmi szenved¢sre, ami ¢lete elsû
hÃsz-huszon´t ¢v¢ben ût is sÃjtotta, ¢s arra
a hasonlÂk¢pp vilÀgt´rt¢nelmi lepusztulÀsra,
amiben az utolsÂ esztendûk sorÀn neki is r¢sze volt. A kapcsolatot nemhogy elmosnÀ, de
magÀban a k´ltûi anyagban is ÀllandÂan tematizÀlja, hisz lÁrÀjÀnak ´t-egy t¢mÀjÀt Árja ÀllandÂan Ãjra, de m¢g elemi k¢peinek is ez az
alapvetû kontrasztja, ebben id¢zi fel, illetve
teremti meg azt, ami àRemekmü a maga nem¢benÊ, hogy az Apollinaire-vers egyik sorÀt
most mindegyik¡kre kiterjessz¡k (34); mint
ahogy e k´tet¢ben is egyik leggyakoribb, tÀn
m¢g a ànyÀrÊ-nÀl is gyakoribb szava: a àv¢rÊ,
az igen sok p¢lda k´z¡l egyet id¢zek, de mert
kiv¢telesen t´k¢letes, most a teljes strÂfÀt,
amelyik a Berzsenyi-verset lezÀrja (19):
às a sors-ar¢nÀban hol az oroszlÀn ugrik
¢s b´mb´l¢s¢tûl csillag hasadoz
¢s b´mg´r´g m¢rt¢kre hÁzik a disznÂ
¢s b´mg´r´g ms alomnak ott a melankÂlia a v¢rÊ
A àmüfogÀsÊ, amely àv¢rÊ-en vetetik, ¢s
megfordÁtva, a àv¢rÊ, amelyik àmüfogÀsÊ-sÀ
vÀltatik: ¢s ha ilyen szakaszokat ihlet, az alkotÂi elv tÀmadhatatlanul igazolja magÀt. çm
az egyik, Arany JÀnosrÂl szÂlÂ jegyzet¢ben
(¢s nemcsak ott: mert nem szÂlaltatnÀm meg
e meditatÁv k¢telyt, ha nem v¢ln¢m idûnk¢nt
az û sajÀt sz´vegeiben is felfedezni) arrÂl Ár,
Arany, az àIstenÊ-k´ltû Ãgy merte egyik vers¢be belerejteni a àv¢rÊ szÂt, hogy az v¢g¡l
m¢gsem vÀlik t´k¢letesen müv¢szett¢, hanem egy primer, nem artikulÀlt, vagyis nem
artikulÀlhatÂ fÀjdalmat k´z´l. Esz¡nkbe jut,
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mÀr a neki szentelt szint¢n gy´ny´rü vers
okÀn is, egy mÀsik k´ltû: Rilke, aki A NEGYEDIK EL°GIA v¢g¢n a gyerekhalÀlt, vagyis àaz
eg¢sz halÀlt / m¢g az ¢let elûttÊ a szÀjban megakadt almacsutka k¢p¢hez hasonlÁtja; vagy
megint Celan, aki Rilke t´bb vers¢re visszautalva arrÂl Árt verset, hogy a k´ltû nem tudja
a f´ldet meg¢nekelni, mert a f´ld, amibe elevenen eltemetik, bet´mi a szÀjÀt. °s esz¡nkbe
jut Ren¢ Char egyik mondata, ez utÂbbi annÀl inkÀbb, mert Char nem habozott egy
minden mÀs k´ltûi alkotÀsÀval egyenrangÃ
ciklust komponÀlni a müv¢szekrûl Árt sz´vegeibûl, ezt a mondatot pedig egy t´bbsz´r´sen r¢tegzett id¢zetben adja elû; Herman
Melville mondta, Camus-nek volt a kedvenc
szentenciÀja, ez¢rt emlegette fel gyakran
Char Jean-Paul Samsonnal ä akinek eml¢k¢t
felid¢zni ez a sz´veg ÁrÂdott: àLa v¢rit¢ exprim¢e sans compromis a toujours des bords d¢chiquet¢sÊ, àA megalkuvÀs n¢lk¡l kifejezett igazsÀgnak
mindig kicsorbul a sz¢le valaholÊ: ez extr¢mebb,
mint a v¢ren vett müfogÀs, mert azt ÀllÁtja,
hogy n¢ha m¢g a müv¢szet kompromisszumÀt sem szabad elfogadni.
TalÀn ez a v¢gsû lehetûs¢g hiÀnyzik m¢g
OrbÀn OttÂ lÁrÀjÀbÂl, ama ritka pillanatok
felismer¢se, amikor a k´ltûnek mernie kell
nem bÁzni a k´lt¢szet minden anyagot uralÂ
hatalmÀban, ¢s mernie kell nem t´k¢letes
szÂt mondania.
De hÀt: hÀny k´ltû van, akinek ¢letmüve olvastÀn ilyen ellenp¢ldÀk jutnak az
esz¡nkbe?
PÂr P¢ter

¹NTANöSíTçS A CSENDBýL
Kiss Ferenc: írÀsok Nagy LÀszlÂrÂl
P¡ski, 1993. 143 oldal, 176 Ft
Kiss Ferenc: °s Szabadka...
Csokonai, 1994. 183 oldal, 358 Ft
K´nnyen lehet, igaza van a sokat tudÂ Zelnik
JÂzsefnek: ha Kiss Ferencet nem terÁti le a betegs¢g, akkor a rendszervÀltÀs utÀn, az 1990es kormÀnyalakÁtÀskor àaz Isten se menti

megÊ a müvelûd¢si ¢s k´zoktatÀsi miniszter
bÀrsonysz¢k¢tûl. Az °S SZABADKA... ¢l¢n a
K ISS FERENC JELENL°TE cÁmü barÀti bevezet¢st, ¢letrajzi Àttekint¢st ÁrÂ PomogÀts B¢la is
hasonlÂk¢pp v¢lekedik az ÁrÀstudÂrÂl, àakinek kez¢bûl egy hirtelen agyv¢rz¢s egyszer csak ki¡t´tte a tollatÊ: milyen nagy sz¡ks¢g volna ma
is a munkÀjÀra, most, àmidûn hajdani Àlmait
valÂra vÀltani lÀtszik a t´rt¢nelem, ¢s r¢gi barÀtai
ä ¢ppen azzal a programmal, amelyet mindig û k¢pviselt ¢s r¢szben û is alakÁtott ki ä az orszÀggyül¢s
padsoraiba ker¡ltek...Ê. BÀr az elemzendû k¢t
k´tet megjelen¢se Âta a rendszer Ãjfent vÀltotta ´nmagÀt (s tÀrgyunk amÃgy sem politikai, hanem irodalmi term¢szetü lesz), az irodalomt´rt¢n¢szi c¢h e k´z¢leti vitalitÀsÃ
egy¢nis¢g¢re valÂban szilÀrdan ¢pÁthetne a
(k¢pzeletbeli?) eg¢szs¢ges kulturÀlis szf¢ra.
çdÀz vitÀk k´zepette term¢szetesen. De nem
lepûdne-e meg maga az ¢rintett is, hogy k¡l´nf¢le szakmai fÂrumokon alighanem az a
Nemesk¡rty IstvÀn lenne az egyik legk´zelebbi sz´vets¢gese, akit deheroizÀlÂ t´rekv¢sei¢rt û olyannyira ki nem Àllhatott? (L. p¢ldÀul: °S SZABADKA..., a tovÀbbiakban °SZ
80ä81 o.) Ereje telj¢ben, sajÀt akaratÀbÂl k´zreadnÀ-e Ãjra, ¢s vÀllalnÀ-e napjainkban is,
amit BibÂ IstvÀn kapcsÀn, nem is olyan r¢gen, 1981ä82-ben Ágy fogalmazott: àBibÂ is
tudta, hogy a szocializmus fel¢ kell tartanunk. Az
Àtmenetet azonban nem vesztegl¢snek k¢pzelte el.
Ellenkezûleg: ettûl vÀrta a szem¢lyes ¢s k´z´ss¢gi ¢rdekek ´sszehangolÀsÀra k¢pesÁtû adottsÀgok ¢s int¢zm¢nyes szervek feln´veked¢s¢t. [...] Rendbe j´ttek
a sz´vetkezetek, megkezdûd´tt a gondosabb ipartelepÁt¢s, a fûvÀrosban lakÀshoz jutottak sokan a vid¢krûl j´ttek k´z¡l is ä ¢peszü embernek esz¢be sem
jut, hogy ami t´rt¢nt, visszacsinÀlja.Ê (°SZ 160ä
161. o. F¢lrevezetû a mondatok kiragadÀsa,
ha nem id¢zz¡k a k´zvetlen folytatÀst is: àDe
arra gondolnia kell, mert naponta tapasztalja,
hogy a friss erûk mozgÂsÁtÀsÀt, a felelûss¢g megosztÀsÀt, a demokratizmus alkotÂ ¢rv¢nyesÁt¢s¢t milyen
konokul lef¢kezi az a szereposztÀs, mely a kontraszelekciÂ jegy¢ben ment v¢gbe. Ettûl azok is szenvednek ma mÀr, akik l¢trehoztÀk, k¡szk´dve a tehetetlens¢g sejtelm¢vel.Ê)
Vajon lenne-e kedve ¢s mÂdja a mai Kiss
Ferencnek, hogy ä persze kev¢sb¢ komor pillanatrÂl, mÀsfajta ´sszehozÂ esem¢nyrûl szÂlva ä olyasfajta n¢vsort rÂjon naplÂjÀba, mint
Nagy LÀszlÂ halÀla utÀn: àAz °S mai szÀmÀban
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sokan Árunk LacirÂl. Legjobb a CsoÂri¢, E´rsi¢
meg a CsurkÀ¢.Ê (í RçSOK NAGY LçSZLñRñL, a
tovÀbbiakban íNL 50. o.) S mit kezdene a literÀtor ä akinek testi Ãjra¢p¡l¢s¢t minden
baljÂs jel ellen¢re oly kitartÂan rem¢lj¡k ä,
mit kezdene, a tûle (is) vÀrt Nagy LÀszlÂ-monogrÀfiÀt alkotva, àK çROMKODçSBñL KATEDRçLISÊ cÁmmel m¢g 1968-ban publikÀlt, de
meglepû mÂdon mind¢gre legnagyobb szabÀsÃ idevÀgÂ tanulmÀnyÀnak befejez¢s¢vel:
àA sok kÂrtÂl gy´t´rt modern lÁrÀt Nagy LÀszlÂ Ãgy
oltotta rÀ egy elementÀris l¢tez¢s¢lm¢ny t´rzs¢re,
hogy ezÀltal a szocialista embers¢g ¢rv¢ny¢t a kor
legirgalmatlanabb kihÁvÀsaival szemben tette bizonyossÀ. Müve nemcsak egy magatartÀst hitelesÁt, de
a magyar lÁra legt´bbre k¢pesÁtû modelljeit is Ãj
f¢nybe vonja.Ê (íNL 33. o.)
Mindezt elsûsorban az¢rt volt sz¡ks¢ges
id¢zni, hogy lÀssuk, mily k¢nyes ¢s ellentmondÀsos az a barÀti jÂ szÀnd¢k, amely a beteg tudÂs k´tetben m¢g meg nem jelent vagy
Ãj szempontok szerint elrendezhetû ÁrÀsait
lehetûleg tematikus szerkezetben k´zrebocsÀtja. Nem kev¢s bÀtorsÀg sz¡ks¢geltetik ahhoz, hogy a budai, illetve szentendrei otthonÀnak csendj¢be k¢nyszer¡lt f¢rfiÃ helyett
szerkesztûk ¢s kiadÂk d´ntsenek müveinek
sorsÀrÂl. A gesztus k¢ts¢gbevonhatatlan pszicholÂgiai ¢s egzisztenciÀlis ¢rt¢k¢t rÀadÀsul
cs´kkenti, hogy e k¢t k´tet egyike sem kapott
megfelelû szakmai, filolÂgiai gondozÀst. (KorÀbban Kiss Ferenc CSOñRI SçNDOR cÁmü, a
Magvetûn¢l 1990-ben kiadott munkÀja sem,
noha abban akadt a legkevesebb kifogÀsolnivalÂ, ¢s az m¢g hellyel-k´zzel a szerzû elk¢pzel¢s¢t t¡kr´zte.)
A pontatlansÀgok ¢s a zavarÂ t¢nyezûk
emlÁt¢se, illetve az ¢rt¢kel¢s elûtt a recenzens
hadd t¢rjen ki egy szem¢lyes mozzanatra. E
k¢t k´nyv ´nmagÀban is oly ¢rz¢keny jelens¢g ä az ÁrÂ betegs¢ge miatt ä, s a megÁt¢l¢s
oly fÀjdalmas, v¢gsû soron illet¢ktelen ä viszonvÀlaszra nem szÀmÁtÂ ä tev¢kenys¢g,
hogy helyes talÀn visszautalni arra, amit a dinamikus Kiss Ferencrûl mondtam ¢s Ártam.
A k´r¡lm¢nyek meg egy suta pÀrbesz¢d:
azok is jellemzûk.
Irodalomt´rt¢n¢sz koll¢gÀnknak 1984ben k¢t k´tete is napvilÀgot lÀtott: az I NTERFERENCIçK ¢s a àF¹LREPºLNI RAJBANÊ. A budapesti egyetem b´lcs¢szkarÀnak XX. szÀzadi
Magyar Irodalomt´rt¢neti Tansz¢k¢n ä aho-

vÀ Kiss Ferenc vend¢gtanÀrk¢nt k´tûd´tt ä
rendszeresek voltak az Ãj müveket m¢rlegre
tevû disputÀk. Alig mÃlt el a havonta szokÀsos tansz¢ki ¢rtekezletek bÀrmelyike ilyesfajta, formÀlisnak indulÂ, Àm legt´bbsz´r Àtt¡zesedû vita n¢lk¡l. KirÀly IstvÀn tansz¢kvezetû szent¡l ¢s nem eg¢szen ok n¢lk¡l hitt ezen
eszmecser¢k hasznÀban ¢s ûszintes¢g¢ben.
Kiss Ferenc korreferens¢¡l nem a k´zeli barÀt Czine MihÀlyt, nem a feladatra igencsak
rÀtermett KoczkÀs SÀndort s nem valaki mÀs
tapasztaltabbat szemelt ki, hanem engem, az
akkor àk´z¢pfiatalnakÊ szÀmÁtÂ ä Kissn¢l egy
szük ember´ltûvel ifjabb ä adjunktust. KirÀly,
magÀnbesz¢lget¢seink tanÃsÀga szerint is,
szerette ¢s becs¡lte Kiss Ferencet. Ennek halvÀny nyoma a most tÀrgyalt k¢t k´tetben viszonosan is f´lbukkan. AkkortÀjt azonban az
I NTERFERENCIçK szerzûje KirÀlybÂl ¢s mÀsokbÂl is erûs ¢rzelmi, etikai, vilÀgn¢zeti ¢s
irodalomt´rt¢neti interferenciÀkat vÀltott ki
egyes f¢lre¢rthetû k´zszerepl¢seivel. Nem titok, de nem is tartozik ide, hogy az antiszemitizmus k¢rd¢s¢rûl, illetve ezzel ´sszef¡gg¢sben az Ãn. n¢pi-urbÀnus vita megÁt¢l¢s¢rûl volt szÂ. (Az °SZ 132. lapjÀn Kiss Mezei
AndrÀsnak, aki ût ànem tartja antiszemitÀnakÊ,
kifejti, mi¢rt nem az: àA magam szabadsÀga miatt, ami sokba ker¡lt nekem.Ê A n¢pi-urbÀnus
pol¢miÀval kapcsolatban nem sz¡ks¢ges citÀtum, mert a k¢t mü egyik ¢rdeme, hogy szÀmos hely¡k´n energikusan l¢pnek f´l e megosztottsÀg ellen; bÀr tÀn itt-ott gerjesztik is a
szembefordulÀst.)
Kiss Ferenccel mi nem is k¢t, de hÃsz l¢p¢s tÀvolsÀgbÂl m¢regett¡k addig egymÀst.
Meglehet, KirÀly ezt az idegenked¢st is bekalkulÀlta, a vita ¢rdek¢ben. Eml¢kezetem
szerint beszÀmolÂmat k¡l´n´sebben ¢l¢nk
szÂvÀltÀs nem k´vette, mivel a jelenlevûk
vagy tÃl k´zel Àlltak ä nemzed¢ki, ¢rzelmi
¢rtelemben ä Kisshez, vagy, jÂval fiatalabbk¢nt, nem volt Ány¡kre a v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀs. KirÀly a maga szokott, izzÂ hanghordozÀsÀval elûbb, r´viden, szÁvbûl j´vû elismer¢s¢nek adott hangot, majd, hosszasan, a Kiss
Ferenc elfoglalta irodalmi ¢s irodalompolitikai stÀtus veszedelmeire ¢s f¢lre¢rthetûs¢g¢re t¢rt ki. A konyakospoharakat is meg-megemelgetû tansz¢ki kollektÁva ezutÀn b¢k¢ben
sz¢lnek eredt a pesti ¢jszakÀban.
A szÂ m¢gsem szÀllt el megfoghatatlanul,
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mert a N¢pszabadsÀg K´nyvszemle rovatÀban
1985. januÀr 29-¢n szÂrÂl szÂra megism¢teltem v¢lem¢nyem esszenciÀjÀt. T´bbek k´zt
imigyen: àKiss Ferencet elsûsorban az ¢rt¢kf¢lt¢s
jellemzi, ¢s SORSUNK ORV OSAI cÁmü ciklusÀban
nem v¢letlen a gyÂgyÁtÀsra utalÂ szÂ. A nyugatosok:
Ady, JuhÀsz, valamint Illy¢s, N¢meth, JÂzsef Attila neve tanÃskodik az indÁtÂ ¢lm¢nyrûl. A kortÀrsi sz´vets¢grûl pedig a Nagy LÀszlÂ-k¢pek, a minden tekintetben kimagaslÂ CSOñRI TANSZ°KE
cÁmü ÁrÀs; a ÏHetekÎ ¢s a ÏKilencekÎ k´ltûcsoportjÀnak ¢rt¢se. A k¢t k´nyv a müelemz¢sek eleganciÀjÀval is kitünik. A MENYEGZý kibontÀsa ugyan
nagyobb terjedelmet is meg¢rdemelt volna, de a
nyom, amelyen az olvasÂ haladhat, t¢veszthetetlen. A SZOMSZ°DOLçS °RTELME fûk¢nt Nagy
LÀszlÂ kapcsÀn villant f´l bulgÀriai ¢lm¢nyeket ¢s
pÀrhuzamokat.
A szerkeszt¢s, a szerkezet helyenk¢nt k¢ts¢geket
tÀmaszt. Kiss Ferencnek p¢ldÀul We´res SÀndorrÂl
vagy ¹rk¢ny IstvÀnrÂl nincs igazÀn l¢nyeges k´zlendûje, lÀtni valÂ azonban, hogy ily futÂ jelenl¢t¡ket is fontosnak Át¢li. Ezzel inkÀbb szeg¢nyÁti,
mint gazdagÁtja vÀlogatÀsÀt. A bemutatott, megbÁrÀlt ÁrÂk, k´ltûk n¢vsorÀnak hullÀmzÀsa, mindk¢t
k´tet elegyess¢ge a tÃlzottan bûkeblü k´zelÁt¢sbûl
ered. [...] Kiss Ferenc a vitatkozÀsban nem ismer
kegyelmet, s nem hajlamos arra sem, hogy ellenv¢lem¢ny¢t n¢ha-n¢ha humorba oldja. Viszonylag r¢gi csatÀrozÀsok ez¢rt ma mÀsk¢pp hatnak, mint zajlÀsuk idej¢n. Olykor a sajÀt bajÀra, de mindig olvasÂinak szerencs¢j¢re, nem ismer mell¢kes ¡gyeket sem. Az irodalom az ¢lettel egyformÀn fontos
szÀmÀra. Innen n¢zve nyÁlik meg vitafÂruma.Ê
Ugyanezt mondtam ¢n a tansz¢ki ¢rtekezleten is, csak nem harminc sorban, hanem
harminc percben, sok p¢ldÀval, egy kis csipkelûdû gonoszkodÀssal, s 1977 tÀjÀn volt, pÀr
havi àlakÂ szomsz¢dsÀgunkraÊ eml¢keztetve
ût az oldottabb hangulat kedv¢¢rt. Kiss Ferenc az ¢lûszÂbeli v¢leked¢sre k¢zfogÀssal ¢s
valamif¢le àti fiatalok ezt Ãgysem ¢rtitekÊ
mosolykÀval reagÀlt. A kinyomtatott miniatür bÁrÀlat utÀn viszont levelezûlapot k¡ld´tt.
Sajnos ez elkallÂdott, de sz¢p betüire ¢s szavainak l¢nyeg¢re mÀig eml¢kszem: Mi nagyon elt¢rûen lÀtjuk az irodalom vilÀgÀt, de
k´sz´n´m, hogy emberszÀmba vett¢l, egy
olyan orgÀnumban, a N¢pszabadsÀgban, ahol
rÀm csak kÁgyÂt-b¢kÀt lehet kiÀltani, ha
egyÀltalÀn m¢ltÂztatnak leÁrni a nevemet.
¹lel Kiss Feri.

Nem ¢rzelmes hÃrokat pengetek a hoszszas id¢z¢ssel. A k¢t Ãj k´nyv k´z¡l a messze
jelent¢kenyebb, az í RçSOK NAGY LçSZLñRñL
t´bb mint feler¢szben az I NTERFERENCIçK
megfelelû anyagÀt ism¢tli. Az °S SZABADKA...
t´bb, eddig publikÀlatlan ÁrÀsa a N¢pszabadsÀggal ä ¢s az °let ¢s Irodalommal ä csatÀzik, s
m¢g finom, ha pusztÀn àPÀndiäR¢nyiäNemeshuntÀtÊ emleget. (°SZ 134. o.) E àhuntÀsÊ
passzus 1974. jÃliusi naplÂbejegyz¢sbûl szÀrmazik. Szerkesztûi k´teless¢g lett volna az
esztendûk´n Àt elnyÃlÂ engesztelhetetlen, sût
gyül´lk´dû n¢zetk¡l´nbs¢gek okÀt, teljes mibenl¢t¢t, esem¢nyt´rt¢net¢t megvilÀgÁtani,
PÀndi PÀl, R¢nyi P¢ter ¢s Nemes Gy´rgy
szerkesztûi, irodalompolitikusi, irodalomt´rt¢n¢szi, kritikusi, ÁrÂi helye ¢s rangja k´zt k¡l´nbs¢get tenni. BÀr semmi illÃziÂt nem tÀplÀlok az emlÁtettek, valamint a Kiss Ferenc Àltal szint¢n vÀlogatÀs n¢lk¡li kifejez¢sekkel illetett E. Feh¢r PÀl, Fekete SÀndor ¢s mÀsok
tev¢kenys¢g¢nek bizonyos ter¡letei, korszakai, hatÀsai, felhangjai irÀnt, ez a hangnem
elfogadhatatlan szÀmomra, ¢s ¢pp Kiss Ferenc eszm¢nyei ellen hat. MagÀnhasznÀlatra
szÀnt lapokon lehet kÀromkodni, becsm¢relni, de szakk´nyvben nem. KivÀltk¢pp, hogy
most az a borzongatÂan k¡l´n´s eset fordul
elû: nem a m¢g ¢lû megtÀmadottak nem hallathatjÀk v¢dekezû szavukat, hanem a tÀmadÂ az, aki eln¢mult...
A N¢pszabadsÀg kulturÀlis rovatÀnak t´rt¢net¢t, a Kritika ¢s az °let ¢s Irodalom k´zelmÃltbeli ¢vtizedeinek krÂnikÀjÀt t´rt¢n¢szek
ÁrjÀk majd meg. Mivel magam az elsû k¢t orgÀnum eset¢ben, egyes periÂdusokban k¡lsû
munkatÀrsk¢nt erûsen ¢rintve voltam, ¢rt¢kel¢sre nem vÀllalkozom. Azt viszont bÀrmely
elfogulatlan olvasÂ megÀllapÁthatja: m¢goly
retrogrÀd irodalompolitika, a hÀrom T jÀrmÀba fogott müv¢szeti ¢let, a cenzÃra fenyeget¢se: ama hetvenes-nyolcvanas ¢vek semmik¢pp sem ÁrhatÂ le az egyik oldalon gy¡lev¢sz szellemi haddal, a mÀsikon tÀbornoki
eszü ¢s huszÀrosan okos harcosokkal, akiknek legf´ljebb megbocsÀthatÂ kis emberi
gyarlÂsÀgok szeplûzik jellem¢t.
Politikailag valamivel kev¢sb¢ frekventÀlt
ä ¢s a k¢sûbbi rendszervÀltÀssal kev¢sb¢ kapcsolatba hozhatÂ ä k¢rd¢sben is megnyilatkozik Kiss Ferenc elfogultsÀga (amely mindig a
talentumos ember rengeteg valÂs megfigye-
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l¢st, t¢nyt, ¢rvet is tartalmazÂ indulata). Az
°S SZABADKA... HAGYOMçNY °S M°RT°K , valamint V çLASZ B ORI I MR°NEK cÁmü ÁrÀsai fedve
hagyjÀk, hogy az ÀltalÀnos (´ssznemzeti ¢s kisebbs¢gi) irodalomfelfogÀson kÁv¡l milyen,
mÀs k¢rd¢sekbe ÀgazÂ szem¢lyes ellenszenv
fesz¡lt Kiss Ferenc ¢s Bori Imre (illetve r¢szint Bori meg a magyarorszÀgi irodalomt´rt¢n¢sz c¢h egy tekint¢lyes r¢sze) k´z´tt. A jugoszlÀviai magyar irodalomfelfogÀssal, oktatÀssal, szervez¢ssel, hagyomÀnytudatosÁtÀssal ¢s konkr¢t müvekkel kapcsolatban
Árott mÀsodik Kiss-cikk mostanÀig k¢ziratban
volt. 1972 Âta. Szabad-e ilyen mennyd´rgûs,
Àm ma mÀr csak visszhangzÂ ÁrÀsmüvet jegyzetel¢s n¢lk¡l a vakvilÀgba szalasztani? (A
szerkesztû, Cs. Nagy Ibolya annak sem lÀtta
sz¡ks¢g¢t, hogy az °let ¢s Irodalommal, tovÀbbÀ FaragÂ Vilmossal ¢s Koroknai ZsuzsÀval
perlekedû B ESZ°LJºNK HITELESEN! ¢s V çLASZ
AZ ° LET °S I RODALOMNAK k´z¢ beemelje azt
az ÁrÀst, amelyrûl a k¢t, eddig kiadatlan vitairat k´z¡l a mÀsodikban szÂ esik. K¡l´n rejt¢ly, hogy az im¢nti k¢t k¢ziratot mi¢rt a keletkez¢s¡kkel ellent¢tes sorrendben menti
meg a feled¢stûl.)
A k´tet leghiggadtabb ¢s legmaradandÂbb
irodalmi ÁrÀsa ä mely az irodalompolitikai szÁnezetet egyÀltalÀn nem n¢lk¡l´zi ä A HAJSZçLGY¹KEREK FOGADTATçSA. Illy¢s Gyula
tudvalevûen Kiss Ferenc szÀmÀra ä ¢s nemcsak az û szÀmÀra ä a literatÃra egyik mintaembere, sût àa fejedelemÊ s az irodalom tÀrsadalmi cselekvûk¢pess¢g¢nek zÀloga volt. Ezt
a mÀr citÀlt naplÂ ä itt T öL°LJºK -E? cÁmmel
ä szint¢n tanÃsÁtja. (Hogy mi¢rt Àllhat a k´tetben a à90 ¢ve sz¡letett Illy¢s GyulaÊ alcÁm a f´ljegyz¢sek elûtt, azt nem tudni. Vajha Kiss Ferenc t¢nyleg meg¡lhette volna Illy¢s 1992.
november 2-Àn volt 90. sz¡let¢si ¢vfordulÂjÀt...) A HAJSZçLGY¹KEREK -recepciÂ Àttekint¢se a k¢rlelhetetlen Át¢lkezûre, a biztos szemü irodalmÀrra, a felelûs k´zemberre vall,
akit sem a manipulÀns, sem az ¡gyetlen, sem
a mell¢besz¢lû kritikÀk nem csaphattak be.
Itt azt is tolerÀlja, hogy e k´nyv eset¢ben a
N¢pszabadsÀg fÃjta meg a bÁrÀlati csatak¡rt´t;
aminthogy t¢nyleg a N¢pszabadsÀg fÃjta meg
ä csendre intve a hangoskodni ÂhajtÂkat.
N¢hÀny szÁnvonalas ä r¢szint a hatÀron tÃli magyar irodalomra terjeszkedû ä kritikÀn
kÁv¡l az °S SZABADKA... cÁm sejtette KosztolÀ-

nyi Dezsû, Kiss Ferenc monogrÀfiÀjÀnak hûse
az ADAL°KOK K OSZTOLçNYI °LETRAJZçHOZban ¢s a müelemzû A KíNAI KANCSñ-ban bukkan f´l a lapokon. Az elûbbi reg¢nyesen fordulatos, ¢s a dokumentumok vagy a Toncs
GusztÀv tÁpusÃ mell¢kfigurÀk eset¢ben roppant hasznos. KÀr, hogy Kiss Ferenc eleve
rendezetlen¡l kÁvÀnta k´zreadni kutatÀsainak mell¢kterm¢k¢t, s m¢g a szerkesztetlens¢gen bel¡l is logikÀtlan, p¢ldÀul az Ãj ä
utÂbb KosztolÀnyi apja Àltal igazgatott ä iskola ¢pÁt¢s¢nek krÂnikÀjÀban. A novellaelemz¢s
szociolÂgiai ¢s pszicholÂgiai mestermü, igaz,
szinte kizÀrÂlag a gazdagäszeg¢ny viszonylat felûl vizsgÀlva, az ÀbrÀzolÀsmÂdot magÀt kev¢sb¢ ¢rintve. A korszerü n¢pfogalom mellett ez
a viszonylat mindig is ¢rt¢kteremtû Kiss Ferenc szeml¢let¢ben. Az û eg¢sz emberi ¢s tudÂsi munkÀlkodÀsa szeg¢nypÀrti. Nem ez a
k¢t k´nyve felel meg arra, hogy az igazsÀg
mindig ¢s felt¢tlen¡l a szeg¢nyek oldalÀn
van-e? A KosztolÀnyi-monogrÀfia jÂval k´zvetettebben, sokkal ¢rz¢kletesebben ¢s gazdagabban tÀrja f´l e problematikÀt.
Ha a terjedelem engedn¢, a KosztolÀnyielbesz¢l¢s analÁzis¢nek analÁzise Kiss Ferenc
szÀmos er¢ny¢t derÁthetn¢ f´l. Szerinte p¢ldÀul A KíNAI KANCSñ nyomorÃsÀgos f¢rfihûse àNagy Lajos-i szigorralÊ fogalmaz egy szituÀciÂban. E tulajdonn¢vvel olyan szellemi ¢s
stilÀris kapcsolÂdÀst von reflektorf¢nybe,
amely abszolÃte nem evidencia, m¢g KosztolÀnyi Nagy Lajos-kritikÀjÀnak ismeret¢ben
sem.
àA sz´vegekbûl kellene kiindulni, ¢s eml¢kezn¡nk kellene sajÀt sz´vegeinkre isÊ ä Árja a szerzû
a FaragÂ-pol¢miÀban. (°SZ 79. o.) Maga is
mindig akkor a leghitelesebb, ha ezt az ars
poeticÀt nem veszti szem elûl.
Az í RçSOK NAGY LçSZLñRñL fÀjdalmasan
bensûs¢ges k´nyv: foglalata mindannak, amit
a betegs¢gtûl ereje telj¢ben lesÃjtott irodalomt´rt¢n¢sz a korÀn meghalt k´ltûrûl ¢s jÂ
barÀtrÂl elmondhatott. Ezernyi jel, mozzanat
mutat arra, hogy a tudÂsi mühelyben tervbe
v¢tetett mÀr r¢gen a monogrÀfia megÁrÀsa,
csak hÀt a napi teendûk, a k´z¢letiek is, egyre
halasztottÀk a neki¡l¢st. A nagy ´sszefoglalÂ
munkÀban nyilvÀn ki¢gtek volna az olyan
meggondolatlan ¢szleletek, mint hogy p¢ldÀul a futurizmust àkerg¡lt aktivitÀsÊ karakterizÀlnÀ. (íNL 9. o.) A homÀlyos utalÀsok is
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elemz¢ss¢, vitÀvÀ tisztultak volna. Hogy a
GY¹NGYSZOKNYA olvastÀn àaz egykori kritikÀnak elÀll tûle a szavaÊ? (íNL 19. o.) Aki àa j¢gverte tÀjba rajzolt ember tehetetlens¢g¢t vetette a
k´ltû szem¢reÊ, az elsûsorban PÀndi PÀl volt.
Kiss Ferenc nyilvÀn nem sajnÀlt volna pÀr oldalt, hogy po¢tikai bizonysÀgokat hozzon, mi¢rt csupÀn szer¢ny r¢szigazsÀg PÀndi¢.
Mindez m¢g a àK çROMKODçSBñL KATEDRçLISÊ oldalaira vonatkozik. A V ERSBEN BUJDOSñ 1973-ban m¢g kik´vetelhette az 1956ra valÂ rejtjeles visszautalÀsokat (àtisztÁtÂ viharÊ, íNL 35. o.), mÀra mÀr megadatna az
egyenes besz¢d. A 42. oldalon ott az Ág¢ret:
az I STEN LOVAI ciklushoz egyelûre nem siker¡lt k´zel f¢rkûzni, ez¢rt errûl ¢s az ´t´dik
ciklusrÂl àmÀst mondani most nem akarok...Ê
Most. Nagy LÀszlÂ vÀratlan halÀla, az ¢rzelmi
dermedts¢g is elodÀzhatta az ´sszegz¢s elk¢szÁt¢s¢t. Az ...EL°G, ELTEMETJºK MAGUNK !, a
Nagy LÀszlÂ halÀlÀrÂl Árott naplÂ, ez a d´bbenetes film annak ellen¢re is a szakirodalom
egyik becses darabja, hogy nem filolÂgiai term¢szetü. S micsoda lesÃjtÂan sz¢ps¢ges r¢szletek! Nagy LÀszlÂt, ´r´kk´n paripÀk, pegazusok rajzolÂjÀt, holtÀban lovas kocsi vitte
volna a sÁrig. De a temetûi emberek ezt ànem
Ág¢rt¢k biztosra. Akkor vigy¡k rÃdon. ögy f´lkapjuk...! mondta a gyerek [Nagy LÀszlÂ fia ä T. T.].
SÁrni valÂ. [...] LÂval nem lehet, k¢zen nem lehet,
mert a temetûszabÀlyok nem engedik. K¢zen talÀn
nem is volna jÂ.Ê (íNL 47ä48. o.) Mi mindent
viselt el, jÀrt be a porh¡vely... Hü mÀsa ez annak Kiss Ferenc prÂzÀvÀ avatÂdÂ naplÂjÀban,
mÀr-mÀr sz¢pÁrÂi formÀlÀsÀban, hogy mi
mindent viselt el ¢lt¢ben a kenyeres pajtÀs
(akit azonban a cimborasÀg ellen¢re mindig
szeretû tisztelettel emleget. Kiss Ferenc arÀny¢rz¢ke ä maga is Árja, ´nmagÀra vonatkoztatva, a szÂt ä mindig csalhatatlan, ha a tehetetlen d¡h nem csikorgatja).
A mell¢kesebb, a kisebb l¢legzetü ÁrÀsok is
fontosak, s persze fûleg ama MENYEGZýelemz¢s, olyan term¢keny gondolatokkal, mint
mondjuk a àszenved¢lyes impotenciaÊ aktÁv totalitÀsÀnak f´lismer¢se, k´zvetve a hatvanas
¢vek MagyarorszÀgÀt ¢rtve terepnek. (íNL
89. o.)
Ezt a k´nyvet m¢g szerkesztû neve sem oltalmazza, m¢gis, a hibÀk itt inkÀbb csak
nyomdahibÀk. Mint az °S SZABADKA... lapjain, itt is el-elt¢vesztik a nevek pontos ÁrÀsÀt,

a naplÂ szereplûi a nem literÀtus olvasÂnak
ismeretlenek, idegenek (hÀt m¢g az az ¢rzelmi dilemma, amelyet ¢pp Kiss Ferenc igyekszik rejtve hagyni Nagy LÀszlÂ halÀlos ÀgyÀnÀl... ä teljess¢ggel a k´ltû szellem¢ben, kimondott vagy ki nem mondott akarata szerint, hiszen a K RñNIKA-T¹RED°K cÁmü Nagy
LÀszlÂ-naplÂban sincs k´zvetlen nyomuk a
szerelem szÁv¡t¢seinek). Komolyabb v¢ts¢g,
hogy a 91ä92. oldal àsikeresenÊ elrontja a
legnagyobb szabÀsÃ verstani p¢lda ¡temez¢s¢t.
A k¢t k´nyv, ha nem is sok helyen ¢s nem
is tudatosan, utal egymÀsra. A MENYEGZý
egyik r¢szlete Kiss Ferencet ki s mi mÀsra
eml¢keztetn¢, mint KosztolÀnyi çB°C°-j¢nek
ARCK°PCSARNOK -Àra... Term¢szetesen az °S
SZABADKA... vitairatai is szÂlnak Nagy LÀszlÂrÂl vagy Nagy LÀszlÂval. Illy¢s¢, CsoÂri¢ mellett az ´v¢ a legnyomat¢kosabb etikai argumentÀciÂ, t´rt¢nelmi igazsÀg, müv¢szi nagysÀg, ´ntanÃsÁtÀs ä a jelenkori irodalmat pÀsztÀzÂ ¢s meg¢lû, elemzû ¢s alakÁtÂ Kiss Ferenc
szÀmÀra. Akinek, pÀrtÀllÀstÂl ¢s irodalmi Ázl¢stûl, kedvenc ÁrÂktÂl ¢s kedves müvektûl
f¡ggetlen¡l, az eg¢sz hazai ¢s hatÀrokon tÃli
àirodalmi berekÊ jobbulÀst kÁvÀn. A miniszters¢g pedig...? Eml¢kszel, Feri, mit k¢rdezt¢l Illy¢stûl 1981 szilveszter¢n, Keresztury
Dezsûrûl szÂlva (íNL 151. o.), csÁpûs irÂniÀval, kamaszos szemtelens¢ggel, mert hÀt van
Neked humorod, persze hogy van, csak legyen ä legyen! ä felhûtlen alkalma a nevet¢snek: àMegbÀnta Gyula bÀtyÀm, hogy kultuszminisztert csinÀlt belûle?Ê
TarjÀn TamÀs
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FAGYEJEV °S A T¹BBIEK:
BöCSöPILLANTçS
A SZOVJET PARNASSZUSRA
Tadeusz Klimowicz: Obywatele Arkadii. Losy pisarzy rosyjskich po roku 1917 (çrkÀdia ÀllampolgÀrai. Orosz ÁrÂsorsok 1917 utÀn)
Wroc−aw, Wydawnictwo Uniwersytetu Wroc−awskiego, 1993. 142 oldal (Acta Universitatis Wratislaviensis, 1562. Slavica Wratislaviensia, 80.)
DiÀk¢veink inkÀbb k´zismert, mint n¢pszerü
auktorai most mÀr aligha menek¡lhetnek a
feled¢stûl. Hatalmas ¢letmüvek, nagy egy¢nis¢gek pusztulnak el a szem¡nk lÀttÀra. Eltünik a szÁnrûl a csupa szÁv Fegyin, a temperamentumos Fagyejev ¢s a vÀrÂtermek po¢tÀja,
a bÃbÀnatos Szimonov. Reg¢nyeiket biztos
k¢zzel vonjÀk ki a laktanyÀk ¢s helyûrs¢gi
müvelûd¢si otthonok k´nyvtÀraibÂl, alkotÂhÀzaik kertjeiben a sakÀl tanyÀz. Eml¢kmüveiket nem koszorÃzzÀk, kultuszukat nem
ÀpoljÀk ä a fûszereplûk Ágy lassan egy k´z´s
t´rt¢net epizodistÀivÀ sz¡rk¡lnek.
Legy¡nk optimistÀk, bÁzzunk benne, hogy
a r¢mt´rt¢net v¢get ¢rt. AnnÀl is inkÀbb,
mert v¢gre olvashatjuk az elsû szint¢ziseket
az orosz irodalom teljes szovjet korszakÀrÂl ä
bÀr ennek a v¢ge nem jel´lhetû ki olyan pontosan, mint a kezdete. Az anyag ÂriÀsi, ¢s a
tilalmak megsz¡ntet¢s¢vel csak napjainkban
vÀlt lehets¢gess¢, hogy az irodalomt´rt¢n¢szek olyan eszk´z´kkel v¢gezz¢k kutatÀsaikat, amelyek mÀs korszakok vizsgÀlata eset¢ben is hasznÀlatosak. A konspirÀciÂnak v¢ge.
Ez jÂ, mert az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs Ágy v¢gre kiszabadulhat avÁtt melodramatikus kontextusÀbÂl: a kutatÂ mÀr nem az à¢let¢vel jÀtszikÊ, igaz, nem is r¢szes¡lhet a mÀrtÁr szerzûk sÁron tÃli dicsûs¢g¢bûl, müv¢vel nem hatolhat be a kanonizÀlt ¢letmüvet ûrzû-v¢dû
kommentÀrok àelsû k´r¢beÊ.
Errûl az irodalomrÂl neh¢z Ãgy besz¢lni,
hogy ä mÀr eln¢z¢st a kifejez¢s¢rt ä az ember
ne csinÀljon h¡ly¢t magÀbÂl. A kommunista
jelens¢gekrûl folytatott pÀrbesz¢d ritualizÀlÂdik, szük interpretÀciÂs s¢mÀk foglyai szÂnokolnak rÂla.
T¢mÀnak aligha vagyunk szük¢ben. InkÀbb hasznÀlhatÂ retorikai alakzatokban
szenved¡nk hiÀnyt. A szovjet korszak iroda-

lomt´rt¢neti apokrifjeit tÀlalÂ sz´vegekben
hÀrom alapvetû oppozÁciÂn alapulÂ elbesz¢lûi strat¢giÀkat tudunk t´bb¢-kev¢sb¢ elk¡l´nÁteni. Ezek az oppozÁciÂk nem k´thetûk korszakokhoz, a kommunizmus eg¢sz t´rt¢net¢t
v¢gigkÁs¢rik. L¢tmÂdjuk a metafizikai l¢tezûket parodizÀlja: ezek a majd' hetven´t ¢vnyi
´r´kl¢t ÀllandÂ nyelvi-stilisztikai koordinÀtÀi.
Az elsû az oroszäszovjet oppozÁciÂ. Egyidûs a rendszerrel (idûsebb eleve nem lehet),
az orosz vallÀsb´lcselet ¢s a marxizmus aktuÀlis szovjet vÀltozatainak nyelvi konfliktusÀban ragadhatÂ meg. Aki ebben gondolkodik
ä Dosztojevszkij buzgÂ, bÀr kiss¢ tendenciÂzus olvasÂja ä, apokaliptikus s¢mÀkat v¢l felismerni minden nagy esem¢nyben. Manicheista drÀmÀnak lÀtja az eg¢sz korszakot,
ugyanolyan odaadÀssal Àpolja a ànagy alkotÂÊ kultuszÀt, mint a szovjet f¢l, de l¢trehoz
egy ellent¢tes ¢rt¢krendet. Ez valahogy Ágy
¢p¡l fel: Majakovszkij, Jeszenyin kontra Ahmatova, Mandelstam; Olesa, Solohov kontra
Paszternak, Nabokov; a filmben pedig Vasziljev¢k, Geraszimov kontra Tarkovszkij, Paradzsanov. A ànagy alkotÂÊ ¢s a despota n¢ha
pÀrbesz¢des viszonyba ker¡l, mint J¢zus ¢s
PilÀtus az eg¢sz korszak reprezentatÁv reg¢ny¢ben, ¢s a rabul ejtett orszÀg l¢legzetvisszafojtva hallgatja, mirûl besz¢l Lenin ¢s
Bergyajev, SztÀlin ¢s Bulgakov, Hruscsov ¢s
Szolzsenyicin, Brezsnyev ¢s Viszockij.
A mÀsodik, a nyugatiäszovjet szembenÀllÀs szint¢n egyidûs a kommunizmussal. Ez a
nyugatäkelet oppozÁciÂ s¢mÀihoz k´tûdik, az
orosz ¢s a szovjet kultÃrÀt egyarÀnt a perif¢ria mutÀnsak¢nt Árja le. SzolidÀris a ànagy alkotÂkkalÊ, elnyomÀsukat azzal magyarÀzza,
hogy rangon aluli kulturÀlis k´zegbe ker¡ltek, a nyugat-Àzsiai sztyepp¢k satrapÀi t´bbek k´z´tt rajtuk ¢lik ki szadista ´szt´neiket
¢s hatalmi t¢bolyukat.
A harmadik, a szovjetäszovjet konfliktus
egyre hermetikusabbÀ vÀlik, csak a rendszer
evolÃciÂjÀnak adott fokozatÀhoz k´tve ¢rthetû. Ez a retorika pillanatok alatt elavul, m¢gis
mindig megÃjul. Ebben a nyelvi vilÀgban folyik a rendszeren bel¡li kritika (lÀsd a àhibÀkatÊ) ¢s az ortodoxia harca az àolvadÀs¢rtÊ, a
ànemzeti sajÀtossÀgok¢rtÊ, a àparttalan realizmus¢rtÊ, k´nyvek¢rt, folyÂiratok¢rt, bekezd¢sek¢rt ¢s mondatok¢rt.
Ez a szÁnt¢r nem olyan lÀtvÀnyos, a kÁv¡l-
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ÀllÂ alig tudja megk¡l´nb´ztetni a besz¢lgetûpartnereket, mert itt nem J¢zus ¢s PilÀtus
s¢tÀlgat valahol a vilÀgon kÁv¡l, hanem,
mondjuk, PilÀtus ¢s KajafÀs alkudozik, szervezkedik, taktikÀzik ä mik´zben a àstrat¢giaiÊ
d´nt¢sek (bizony, ezt a kettût valaha ilyen egzakt mÂdon megk¡l´nb´ztett¢k) mÀsutt sz¡lettek. M¢gis ismerûsk¢nt mozog itt mindenki, mert ez volt a n¢pi demokrÀciÀk kultÃrÀja, ha nem is az elit alkotÂk szintj¢n, hanem
a napilapokban, a tank´nyvvitÀkban vagy az
irodalmi ¢let h¢tk´znapjaiban. Ebben a kontextusban folyt a szovjet rendszer adaptÀciÂja
¢s lebontÀsa, a àmegsz¡ntetve megûrz¢sÊ, az
à¢rted haragszomÊ praktikus alkÁmiÀja, ami
Ãjabb ¢s Ãjabb hasonmÀsokat hozott l¢tre,
mÁg v¢g¡l a MagyarorszÀgra kim¢rt ´r´kl¢t
v¢g¢n mÀr senki sem mondhatta jÂ lelkiismerettel, hogy Lunacsarszkij ¢s Acz¢l Gy´rgy
kulturÀlis birodalma, Csapajev ¢s Berecz JÀnos vilÀga k´zt nincs semmi k¡l´nbs¢g.
K´zelebb ker¡lt¡nk a szerzû, Jerzy Klimowicz n¢zûpontjÀhoz, de m¢g nem ¢rthetj¡k
ennyibûl. A mü imponÀl a t´rt¢netek ¢s informÀciÂk begyüjt¢s¢vel, de csalÂdÀst okoz az
anyag tÀlalÀsÀval. Klimowicz besz¢dhelyzete
nem ÁrhatÂ le a hÀrom oppozÁciÂ segÁts¢g¢vel, mert nem orosz, nem is nyugati, hanem
lengyel. °s mint lengyel, nem tud Ãgy gondolkodni az oroszokon, hogy k´zben elfeledkezn¢k a lengyel romantikus hagyomÀnyrÂl.
Enyh¢n skizofr¢n Àllapotba juthat Ágy: a jelens¢gben k´zvetlen¡l nem ¢rintett (leÁrhatja
a normÀtÂl elt¢rû keleti egzotikumk¢nt), de
ez m¢gsem lenne hiteles, mert ahhoz tÃl sok
szem¢lyes tapasztalattal rendelkezik.
A mü nem irodalomt´rt¢net olyan ¢rtelemben, hogy remekmüvek summÀzataival
illusztrÀlnÀ az irodalom àbelsû fejlûd¢s¢tÊ.
írÂsorsokat ismerhet¡nk meg belûle, amelyeket a szerzû valamif¢le talÀnyos apokaliptikus
kontextusba helyez (minden fejezet cÁme
egy-egy k´zismert id¢zet az apokalipszisbÂl).
Nagy kÀr, nemcsak az¢rt, mert nem divat,
hanem mert t¢nyleg semmitmondÂ. Ha az
irodalmi ¢let irÀnyÁtÂit szimbolikus mell¢rendel¢s ÃtjÀn hÁrbe hozzuk a SÀtÀnnal, attÂl
m¢g nem jutunk k´zelebb a jelens¢g meg¢rt¢s¢hez. Jobb lett volna kitartani a leÁrÂ-analitikus szinten. így csak az ´sszegyüjt´tt anekdotikus anyag hasznÀlhatÂ.
Az egymÀsnak ellentmondÂ stilÀris k¢szte-

t¢sekkel magyarÀzhatÂ, hogy a k´nyvet oda
nem illû bevezetûvel lÀtja el. Ebben a r¢szben
Puskin ¢s I. MiklÂs cÀr (a k´ltû ¢s cenzora)
bensûs¢ges kapcsolatÀt dokumentÀlja, azt sugallva ezzel, hogy a szovjet korszak r¢szben
az orosz hagyomÀnyokkal is magyarÀzhatÂ.
A k¡lsû analÂgiÀk nyilvÀnvalÂak. A szovjet
korszak ÁrÂinak egy r¢sze Ãgy v¢lte, hogy
SztÀlinra szÀmÁthat a bajban. A szem¢lyes
kapcsolat mindenn¢l, a hiperlojÀlis ortodoxiÀnÀl is nagyobb biztosÁt¢k volt. De hÀt ennek elnyer¢s¢¢rt levelet kellett Árniuk, m¢ghozzÀ Tatjana pozÁciÂjÀbÂl: a gyeng¢bb, v¢delemre szorulÂ l¢ny helyzet¢bûl kellett kezdem¢nyezni¡k.
Mire Bulgakov megÁrta level¢t, a forma
mÀr kanonizÀlÂdott. A àszent sz´vegekÊ megjelentek, a tendenciÂzus exeg¢zisnek nem
volt akadÀlya. Ami a telefonon folytatott besz¢lget¢seket illeti, ezek àszakrÀlis t¢nny¢Ê
vÀltak. Bulgakov szem¢lyes talÀlkozÀst k¢r level¢ben ä hogyan ¢nekelhetn¢ meg hazÀjÀt,
ha nem lÀthat mÀs orszÀgokat? Zamjatyin is
erre eml¢kezteti (nagyobb sikerrel): a szovjet
t´rv¢nyek szerint a halÀlb¡ntet¢s utÀni legsÃlyosabb Át¢let a kiutasÁtÀs.
Hamar kialakult a s¢ma: bün, b¡ntet¢s,
bünbÀnat, megbocsÀtÀs (Pilnyak eset¢ben:
ideolÂgiai v¢ts¢g, utazÀsi tilalom, ´nkritika ¢s
a àpÀrton kÁv¡li bolsevikÊ hitvallÀsa, kiutazÀsi
enged¢ly). Ugyanakkor a bün fogalma mÀr
a hÃszas ¢vek mÀsodik fel¢ben elmozdult a
jogi-etikai tartomÀnybÂl a metafizika fel¢.
àSztÀlin nemcsak f¢lelmet keltett, szerett¢k is,
mÀgikus erût tulajdonÁtottak nekiÊ ä Árja Szinyavszkij a hetvenes ¢vekben. RendkÁv¡l fontosnak tartotta az ÁrÂkat, mintha a halhatatlansÀgot nemcsak a politikÀban kereste volna. A nagy k´lt¢szet hûse akart lenni, kereste
a hozzÀ m¢ltÂ tehets¢geket. Mandelstam letartÂztatÀsa utÀn felhÁvta Paszternakot, hogy
megtudja, nagyra tartjÀk-e a k´ltûk leendû
ÀldozatÀt. Paszternak kiÀllt Mandelstam mellett, ez¢rt SztÀlin ekkor m¢g nem v¢gzett
vele, inkÀbb az Ãj ember kovÀcsaira bÁzta a
k´ltût.
HosszÃ ideig t´bbes¢lyes volt az Ãj müv¢szeti kÀnon¢rt folytatott harc, hiszen az
avantgardistÀk is bejelentett¢k ig¢ny¡ket. A
fordulat ¢ve 1932. Az ÁrÂsz´vets¢g hÁrhedt
k´zgyül¢s¢n egyeduralmat szerzett a szocreÀl, de a leg¢rdekesebb besz¢lget¢sek a sz¡ne-

Figyelû ã 711

tekben folytak. Leonov ¢s ÁrÂgÀrdÀja arra panaszkodik, hogy akadozik a dÀcsÀk kiutalÀsa.
Sokan megkaptÀk, de a leghüs¢gesebbek k´z¡l tizenegyet n¢hÀny ¢v mÃlva agyonlûttek.
Bergyajev: àöj antropolÂgiai tÁpus tünt fel,
nyoma sem volt benne a jÂsÀgnak, a szelÁds¢gnek,
az orosz arcvonÀsokra jellemzû titokzatossÀgnak.
SimÀra borotvÀlt, kem¢ny, fenyegetû ¢s agresszÁv
arc¢lek voltak ezek. A legkev¢sb¢ sem hasonlÁtottak
a forradalmat elûk¢szÁtû r¢gi orosz ¢rtelmis¢gre. Az
Ãj tÁpus a hÀborÃban sz¡letett, ahol a felszÁnre ker¡ltek a bolsevik kÀderek, ¢ppolyan militarista volt,
mint a fasiszta vÀltozat.Ê
1934-ben l¢trehoztÀk az Irodalmi Alapot,
n¢pszerü nev¢n Lityeraturnij Fond SZSZSZR,
azaz Litfond. Az alap vezetûs¢ge szem¢lyesÁtette meg a kommunista mecenatÃrÀt, kompetens volt a dÀcsÀk, lakÀsok ¢s szem¢lyautÂk
kiutalÀsÀban. Az ÁrÂkat alkotÂhÀzba, a betegeket k¡l´nleges kÂrhÀzakba, szanatÂriumokba juttathatta. K´vethetetlenn¢ vÀlt a
mobilitÀs, a szerencse fiai (a lÀnyai kev¢sb¢,
vajon mi¢rt?) pillanatok alatt a Parnasszuson
talÀlhattÀk magukat. Kialakult az ¢rinthetetlenek k¢t tÁpusa, az elsût az irodalmi ¢let fûurai, Gorkij, Solohov, Alekszej Tolsztoj, a mÀsodikat az enigmatikus figurÀk alkottÀk, mint
Paszternak (nehogy az elsû elvhü kritikus
kÀrt tehessen benn¡k).
AZ ANYA szerzûj¢nek rendelkez¢s¢re Àllt
n¢hÀny villa, t´bbek k´z´tt MoszkvÀban ¢s a
KrÁmben, ezeket k¡lf´ldrûl honosÁtott kedvenc virÀgaival ¢kesÁtett¢k, EgyiptombÂl importÀlt cigarettÀt szÁvott, 1929 ¢s 1933 k´z´tt
minden telet OlaszorszÀgban t´lt´tt k¢t orvos
vigyÀzÂ szeme elûtt. Ha munkÀsok vagy kolhozparasztok tÀrsasÀgÀra vÀgyott, k¡l´n kocsiban vonatozott a helyszÁnre, hullottak a kit¡ntet¢sek, gyÀrak, ¡zemek viselt¢k a nev¢t,
utcÀja volt MoszkvÀban, Nyizsnyij Novgorod
vÀrosÀt is rÂla nevezt¢k el.
Alekszej Tolsztoj Gorkij hÀzÀban ismerkedett meg SztÀlinnal. PozÁciÂjÀt ELSý P°TER cÁmü drÀmÀjÀnak ¢s reg¢ny¢nek k´sz´nhette
(egy¢bk¢nt SztÀlint ¢rdekelte a legfûbb hatalmat birtoklÂ magÀnyos ember t¢mÀja, hisz a
lengyel irodalombÂl Prus A FçRAñ cÁmü reg¢nye volt a kedvence). BÃtorokat, festm¢nyeket, bibliofil kiadvÀnyokat gyüjt´tt, siker¡lt fenntartania grÂfi ¢letszÁnvonalÀt, k¡lf´ldi ÃtjairÂl t´bb szÀz gramofonlemezt ¢s egy
j¢gszekr¢nyt hozott (pedig a àfrizsiderÊ szÂ-

val csak jÂval k¢sûbb kezdt¢k jel´lni a szocializmus egyik vÀltozatÀt). A hÀborÃ alatt egy
partin Bruderschaftot ajÀnlott SztÀlinnak,
mire a k´vetkezû vÀlaszt kapta: àV¡, graf, konyecsno, sutyityeÊ (´n tr¢fÀl, grÂf Ãr).
VodkafogyasztÀsukkal Àmulatba ejtett¢k a
nyugati lÀtogatÂkat, de Solohovval m¢g ûk
sem vehett¢k fel a versenyt. Szerzûnk gyanÃba keveredett a CSENDES DON-nal, ¢s m¢g a
FELT¹RT UGAR sem gyûzte meg feljebbvalÂit.
1938-ban letartÂztatÀs fenyegette, ez¢rt k¢ts¢gbeesett l¢p¢sre szÀnta el magÀt: MoszkvÀba utazott, ¢s bejutott SztÀlinhoz. HosszÃ besz¢lget¢st folytattak hÀrmasban (Jezsov volt a
harmadik).
MegtisztulvÀn megszakÁtotta r¢gi irodalmi
kapcsolatait, Ãj ¢letet kezdett, megpÀlyÀzta
Gorkij ¡resen maradt pozÁciÂjÀt. De a szovjet
Parnasszus betegs¢ge ût sem kÁm¢lte, egyre
gyakrabban ker¡lt az oroszul zapojnak nevezett, id¡lten is katartikus Àllapotba, amirûl
csak azoknak lehet fogalmuk, akik f¢lelm¡kben vedelik a vodkÀt. Mint Fagyejev, az ÁrÂsz´vets¢g eln´ke. NormÀlis Àllapotban be¢rte
ennyivel: egy deci eb¢dre, egy deci vacsorÀra. MÀskor hetekig zapoj, n¢hÀny hÂnap a
Kreml kÂrhÀzÀban, aztÀn kezdûd´tt minden
el´lrûl. így ment ez SztÀlin halÀlÀig. Akkor
szÁven lûtte magÀt.
A f¢lelem nem volt alaptalan. E klasszikusok nem voltak pÂtolhatatlanok: egy rossz
mozdulat ¢s a Gulagon vagy a kiv¢gzûosztag
elûtt talÀljÀk magukat. Vagyis Ãgy jÀrnak,
mint szeg¢ny Gyemjan Bednij. A polgÀrhÀborÃ alatt a Kreml legfelsûbb vezetûi kegyeit
is elnyerte, û volt az elsû irodalmÀr, aki a
szovjethatalom elsû ¢vtized¢ben megkapta a
Munka V´r´s ZÀszlÂ °rdemrendj¢t. De el¢g
volt 1936-ban egy gyanÃs operalibrettÂ, ¢s elvesztette ÁrÂsz´vets¢gi tagsÀgÀt, kirÃgtÀk a lakÀsÀbÂl, k´teteit eltÀvolÁtottÀk a k´nyvtÀrakbÂl. Csoda, hogy nem tartÂztattÀk le.
1937-ben PeregyelkinÂbÂl, a szovjet ÁrÂparadicsombÂl huszon´t ÁrÂt vittek el, k´zt¡k
Pilnyakot, aki 1941. szeptember 9-¢n halt
meg egy munkatÀborban. A moszkvai ÁrÂhÀzban a k´vetkezû feliratot f¡ggesztette ki a
hÀzmester: àArra k¢ri a lakÂkat a vezetûs¢g, hogy
el¢getett k¢zirataikkal ne okozzanak dugulÀst a vezet¢kekben.Ê
A bel¡gy folyamatosan jelen volt az irodalmi ¢letben. Iszaak Babel ¢letvesz¢lyes kap-
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csolatban volt Jezsovval ¢s embereivel. Anyagot gyüjt´tt, reg¢nyt k¢sz¡lt Árni a csekistÀkrÂl. MÀr a LOVASHADSEREG ÁrÀsa idej¢n is szÁvesen vett r¢szt kiv¢gz¢seken. A hÃszas ¢vek
k´zep¢n szinte az eg¢sz csalÀdja elhagyta az
orszÀgot. De mielûtt û is kivÀndorolt volna,
Ãtlevelet kapott. Sokat utazott, de mindig
visszat¢rt. ý tudja, mi¢rt, mi tudjuk, mi t´rt¢nt.
Babel, Klujev, Mandelstam, Pilnyak ¢s a
t´bbiek. A szerzû halÀla. A k´tet a kev¢sb¢ hÁreseket is szÀmon tartja, mint Pavel Vasziljevet, aki feljelentûje, Alekszandr Bezimenszkij
szerint azt a t¢ves n¢zetet k¢pviselte, hogy
àmin¢l k´zelebb Àll az ÁrÂ a pÀrthoz, annÀl roszszabban ÁrÊ. Egy ÁrÂcsoport ä k´zt¡k Hidas
Antal ¢s Ill¢s B¢la ä a PravdÀban k´vetelte elÁt¢l¢s¢t. Let´lt´tte a mÀsf¢l ¢vet, majd lojÀlis
müveket Árt, de hiÀba javult meg, 1937-ben
Ãjra letartÂztattÀk, ¢s m¢g abban az ¢vben
meg is halt.
A korszakbÂl k¢t nagy tÃl¢lû ismeretes:
Jurij Dombrovszkij (1932ä55) ¢s Varlam Salamov. ýt 1929-ben ¡ltett¢k le hÀrom ¢vre ä
Lenin v¢grendelet¢t terjesztette. 1937-ben
ugyanez¢rt tÁz ¢vet kapott, ezt k¢nytelenek
voltak meghosszabbÁtani, mert nagy orosz
ÁrÂnak nevezte Bunyint. 1953-ban szabadult
KolimÀrÂl, 1956-ban t¢rt vissza MoszkvÀba.
RÀjuk nem lehet panasz, de mit kezdj¡nk
Zabolockijjal, aki lelkesen Árta a lÀgerbûl feles¢g¢nek: à¹r¡l´k orszÀgunk sikereinek, NyugatUkrajna ¢s Belorusszia felszabadÁtÀsÀnakÊ (azaz
LengyelorszÀg elpusztÁtÀsÀnak). Ilf ¢s Petrov
megrendel¢sre ÁrtÀk szatÁrÀikat a hagyomÀnyos orosz ¢rtelmis¢gitÁpusokrÂl. °s akik elker¡lt¢k a sorsukat: Fagyejev ÀllÀst foglalt a
beb´rt´nz´ttek ellen, Ehrenburg a nyugati
¢rtelmis¢get sz¢dÁtette.
Paszternak sem k´nnyü eset. Igaz, kiÀllt
Mandelstam ¢s Ahmatova mellett, de akkori
feles¢ge rossz hatÀssal volt rÀ. Zinaida Nyikolajevna azt Árja eml¢kirataiban, hogy befizettek lakÀsra a moszkvai ÁrÂhÀzba (ahol a hÀzmester...), ¢s dÀcsÀt is ig¢nyeltek PeregyelkinÂban, az ingyen volt. A k´ltû nem olvasott
ÃjsÀgot, nem hallgatott rÀdiÂt, nem jÀrt
gyül¢sekre ä az alkotÀsba menek¡lt. Zinaida
Nyikolajevna veszekedett, gyül¢sekre k¡ldte,
arra k¢rte, gondoljon a gyerekekre. Vonakodva, de halÀlt k¢rt (alÀÁrÀsÀval) Zinovjevre
¢s Kamenyevre, aztÀn Tuhacsevszkijre is

(vagy m¢gsem, neve akarata ellen¢re jelent
meg az ÃjsÀgban?). Nem tartÂztattÀk le, de
idegenk¢nt kezelt¢k az ÁrÂsz´vets¢gben. Ezt
meg is Árta lev¢lben SztÀlinnak. 1958-ban egy
interjÃban azt mondta, hogy lenyüg´zte a
Vez¢r szem¢lyis¢ge, ¢s m¢lyen megrÀzta a
halÀla.
Milyen k¡l´n´s szerepet jÀtszott SztÀlin az
irodalmi ¢letben... PrÂbÀljuk meg elk¡l´nÁteni a funkciÂit. ý volt a hûs (t¢ma), a megrendelû (mec¢nÀs) ¢s az olvasÂ (cenzor). De talÀn
jobban illik rÀ egy mitolÂgiai kategÂria: û volt
a mÃzsa. Ezr¢vel k¢rt¢k a k´ltûk Lilla szÁv¢t,
¢s ä ker¡l, amibe ker¡l ä megadÀ nekik az
¢g, ha nem is mindenkinek. K¢sûbb ezt àszem¢lyi kultusznakÊ nevezt¢k, az ep¢sebb kritikusok pedig a müvek jelentûs r¢sz¢t àsematikusnakÊ talÀltÀk.
1935-ben Ahmatova is Árt SztÀlinnak, Paszternak level¢t is mell¢kelte. AggÂdott, mert
letartÂztattÀk f¢rj¢t, Nyikolaj Pugint ¢s elsû
hÀzassÀgÀbÂl sz¡letett fiÀt, Lev Gumiljovot. A
lev¢l hatÀsÀra mindkettej¡ket szabadon engedt¢k. ýt mÀssal ä dÀcsÀk ¢s ¢lelmiszerjegyek megvonÀsÀval ä nem lehetett sakkban
tartani. AlkotÂhÀzba sem jÀrt. àIsmerûseim narancsot ¢s csokolÀd¢t vettek, mintha beteg lettem
volna, pedig csak ¢hes voltamÊ ä Árja.
A sztÀlini korszakban k¢tezer irodalmÀrt
hurcoltak meg, ezer´tszÀzan haltak bele.
Alekszandr Zinovjev hÀrom ¢vtizeddel k¢sûbbi becsl¢se szerint ´tvenezren voltak, akik
hivatÀsszerüen t¡kr´zt¢k, sût visszat¡kr´zt¢k
a valÂsÀgot (a tÃln¢pesedett Parnasszus a szocializmus talÀnyos ´r´ks¢ge). 1957-ben, egy
ÁrÂperen a bel¡gy k¢pviselûje kijelentette,
hogy minden ´t´dik ÁrÂ egy¡ttmük´d´tt
vel¡k.
A k´nyv utolsÂ fejezete az 1956-tÂl 1992ig terjedû idûszakot dolgozza fel a kremlinolÂgiai irodalomt´rt¢net-ÁrÀs mÂdszereivel.
Erre a korszakra is jellemzû az Àllami mecenatÃra. A k´nyvpiacot 480 ezer k´nyvtÀr
helyettesÁtette, a k´telezû megrendel¢s f¢lmilliÂs p¢ldÀnyszÀmot garantÀlt. De ekkor
mÀr feltüntek a Birodalom perif¢riÀin szimbolikus p¢ldÀnyszÀmban kiadott müvek,
amelyeket egy szük szakmai csoport akÀr a
hierarchia csÃcsÀra is emelhetett. N¢hÀny
nyughatatlan elem egyszer csak felfedezte az
olvasÂt.
PÀlfalvi Lajos

Figyelû ã 713

KOVçCS çKOSäSZTR°S
ERZS°BET: AZ OROSZ
TOLVAJVILçG MþV°SZETE
FotÂ: Szergej Vasziljev. Rajz: Dancig Baldajev
Pesti Szalon, 1994. 230 oldal, 1800 Ft
A KovÀcs çkos szerkesztette ¢s Árta k´nyvek
ä akÀr a legÀrtatlanabb t¢mÀjÃak is ä a felhalmozott, gondosan illusztrÀlt adatok r¢v¢n
drÀmai hatÀst keltenek. çll ez a sz´veges falv¢dûkre, madÀrijesztûkre, falfirkÀkra, tetovÀlÀsokra, halÀljelekre (ez utÂbbiakrÂl Kicsi,
1991). A szerkesztû kedves t¢mÀihoz idûrûl
idûre hüs¢gesen vissza is t¢r (p¢ldÀul az elsû
vilÀghÀborÃs hûsi eml¢kmüvekhez, KovÀcs,
szerk., 1991), s munkÀssÀga erûteljes hatÀssal
van a hasonlÂ ¢rdeklûd¢sü ¢s szeml¢letü
n¢prajzosokra (p¢ldÀul Keszeg, 1991, Kriston VÁzi, 1994).
TalÀn mÀr a nagy tragikus t¢mÀk irÀnti ¢rz¢kenys¢g jel¢nek tekinthetû a tetovÀlÀsok
irÀnti ¢rdeklûd¢se. E t¢mÀban elm¢lyedve
olyan furcsa, tragikus sorsÃ müv¢szegy¢nis¢geket fedezett fel, mint Cserne LÀszlÂ (Beke,
1987) ¢s a valamikor 1994 mÀjusÀban a DunÀbÂl kifogott, a homlokÀn levû tetovÀlÀssal
´sszhangban PillangÂnak nevezett, vÀllÀn feh¢r patkÀnyt hordozott alternatÁv ¢nekes,
DeÀk Ferenc (Cserne, 1987).
Az 1989-eshez hasonlÂan e k´tet¢hez is siker¡lt tÀrsszerzûnek megnyernie a russzista
Sztr¢s Erzs¢betet ¢s a burjÀt szÀrmazÀsÃ,
Szentp¢tervÀrt ¢lû, 1948ä1981 k´z´tt szovjet
bel¡gyi alkalmazÀsban Àllt D. Sz. Baldajevet,
valamint a csuvas fotÂmüv¢sz Sz. Vasziljevet.
így valÂsÀgos àturÀni ´sszefogÀssalÊ dolgoztÀk fel a SzovjetuniÂ b´rt´n- ¢s lÀgervilÀgÀnak, szükebben az Ãgynevezett tolvajvilÀgnak
a kultÃrÀjÀt. (LÀm, a kis n¢peknek k¡l´n´sen
sok t´rlesztenivalÂjuk van a nagyhatalmakkal
szemben.) KovÀcs¢k nyilvÀn a tetovÀlÀsok
irÀnt ¢rdeklûdve, sokfel¢ tapogatÂzva lelt¢k
meg a k¢t tovÀbbi tÀrsszerzût. ýk egy¢bk¢nt
mÀr nem ismeretlenek nÀlunk, hiszen a
korÀbbi KovÀcsäSztr¢s-k´tet (1989) is Baldajev-illusztrÀciÂkra ¢p¡lt, hÀtborzongatÂ
vÀlogatÀs jelent meg tûle hasonlÂ feldolgozÀsban a Besz¢lû mell¢kletek¢nt (Baldajev,
1991), a MozgÂ VilÀg k¡l´nszÀmot jelentetett
meg KovÀcs ¢s Sztr¢s ´sszeÀllÁtÀsÀban

(1991/10), Vasziljevnek pedig kiÀllÁtÀsa volt a
VigadÂ Gal¢riÀban (1991. november). A k´tetbe sajÀtosan illeszkednek a Dalos Gy´rgy
fordÁtotta, Ãgynevezett àtolvajdalokÊ (106ä
115. o.), kÀr, hogy az egy¢bk¢nt filolÂgiailag
alaposan szerkesztett k´nyv eredetijeiket
nem k´zli.
A k´tet tehÀt az orosz tolvajszervezet vilÀgÀt, kultÃrÀjÀt mutatja be, kitekint¢ssel a lÀgerekbe ker¡lt egy¢b elÁt¢ltekre is. A k¡l´nb´zû okokbÂl elÁt¢ltek, beb´rt´nz´ttek ¢s lÀgerbe ker¡ltek szük elitj¢t alkotja az Ãgynevezett tolvajvilÀg (blatnoj mir), s az û k¡l´nleges kultÃrÀjuk k¢pviselte a szovjet hivatalos
kultÃra egyik sajÀtos, m¢g kegyetlenebb ellenkultÃrÀjÀt. A blatnoj mir is a SzovjetuniÂ
Kommunista PÀrtjÀhoz hasonlÂan a civil tÀrsadalmon ¢lûsk´dû, hierarchiÀba szervezett,
autonÂm hatalmi int¢zm¢ny volt, sajÀt t´rv¢nyekkel, rÁtusokkal, jelrendszerrel, s ez a
vonÀsa, egyÀltalÀn az orosz tolvajtÀrsadalom
¢s a SzovjetuniÂ tÀrsadalmi berendezked¢se
k´zti analÂgiÀk a korai elemzûk figyelm¢t
sem ker¡lt¢k el (47ä48. o.). (TriviÀlis, hogy a
legelvetem¡ltebb, profi bün´zûk vezetûi felelnek meg a pÀrtvezetûknek.) Az Alekszandr
Szolzsenyicin Àltal is emlÁtett blatnoj vs. frÀjer
szembeÀllÁtÀs (20. o.) egyik eleme egy¢bk¢nt
a magyarbÂl is r¢gÂta ismert: àfreier: Ãri ember, nem a tolvajvilÀghoz tartozÂ, a meglopandÂ ÀldozatÊ (Szirmay, 1924: 25). Ez a frÀjer egy¢bk¢nt a magyar argÂban mÀig ¢l ebben a jelent¢s¢ben, de hadd distanciÀljunk:
az ebben ¢s az elûzû k´nyvben (KovÀcsä
Sztr¢s, 1989), Baldajevn¢l, Varlam SalamovnÀl, Szolzsenyicinn¢l, Wenzeslaus Maiern¢l
leÁrt r¢ms¢gek ilyen m¢retekben, ennyi idûn
Àt igenis csak a SzovjetuniÂban ¢s nyilvÀn
csak 1990 elûtt l¢tezhettek.
A bolsevikok az 1917-es forradalom utÀn
az àosztÀlyrokonaiknakÊ tekintett tolvajvilÀg
tagjai szÀmÀra hamarosan megtalÀltÀk a leginkÀbb nekik illû feladatot: az elÁt¢lt frÀjer
àosztÀlyellens¢gekÊ, àa n¢p ellens¢geiÊ, àaz
ellenforradalmÀrokÊ, àa politikaiakÊ egyre
n´vekvû t´megeinek b´rt´n- ¢s lÀgerbeli regulÀzÀsÀt. Az emberi ¢let elk¢pesztû sz¢lsûs¢geit k¢pviselû, ugyanakkor persze kriminalisztikai univerzÀliÀknak is engedelmeskedû
blatnoj mir (a k´zt´rv¢nyesek elitje) visszataszÁtÂ kegyetlens¢ggel teljesÁtette t´rt¢nelmi
k¡ldet¢s¢t. KovÀcs ¢s Sztr¢s nem zÀrjÀk ki,
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hogy a tolvajvilÀg ebben nem pusztÀn eszk´z
volt, hanem mintegy hallgatÂlagos, cinkos
beleegyez¢ssel vÀllalta szerep¢t, hiszen à¢ppen
a totalitÀrius Àllamhatalommal valÂ ´sszejÀtszÀs
jelentette szÀmÀra a tÃl¢l¢s egyed¡li lehetûs¢g¢tÊ
(48. o.).
Az orosz tolvajvilÀg kultÃrÀja persze nem
egyszerüen brutÀlis alig emberek primitÁv
kultÃrÀja, hanem egy gyakran r¢mÁtûen
visszataszÁtÂ, olykor bÀjosan archaikus elemekbûl fel¢p¡lû, sajÀtos szabÀlyok vez¢relte,
t´bb tekintetben kifinomultnak nevezhetû
rendszer. Ez a kultÃra v¢gsû soron az orosz
kultÃra r¢sze, s brutÀlisbÂl szentimentÀlisba,
¢rzelgûsbe vÀltÂ hajlamÀt jÂl jellemzi, hogy a
tolvajvilÀg kedvenc k´ltûje Szergej Jeszenyin,
kedvenc festûje Viktor Vasznyecov volt. A
szovjet kultÃra ¢s a blatnoj ellenkultÃra Ãjabb
pÀrhuzamÀt mutatja p¢ldÀul, hogy a tolvajvilÀgban ä nyilvÀn az orosz nyelvben a szovjet
korban elterjedt mintÀra (TÂth, 1991) ä az
abbreviatÃrÀknak, betüszÂknak (mozaikszÂknak) tetovÀlÀsk¢nt is gyakran lÀthatÂ rendszere ¢p¡lt ki (199ä204. o., KovÀcsäSztr¢s,
1989: 86ä88). A tolvajvilÀg abbreviatÃrÀival
pÀrhuzamosan, a legfûbb szovjet ÀllambiztonsÀgi ¢s bel¡gyi szerveknek csak az elnevez¢st´rt¢nete (Cseka, VCSK, GPU, OGPU,
NKVD, NKGB, MGB, KGB, MVD) k¡l´n monogrÀfiÀt ¢rdemelne (KovÀcsäSztr¢s, 1989:
206), s hasonlÂak a büncselekm¢nyeket jel´lû
betüszÂk is (Salamov, 1989: 10ä11).
A k´tet ä n¢pszerüen tudomÀnyos mü s
egyben sz¢pen kivitelezett k¢pzûmüv¢szeti
album ä k¢peinek t´bbs¢ge tetovÀlÀsokat
mutat be. (K¡l´n illik a k´nyv t¢mÀjÀhoz,
hogy bÀrmilyen sz¢p, valamennyi k¢p àcsakÊ
fekete-feh¢r.) A tetovÀlÀs, mik¢nt a tabu szÂ is,
James Cook kapitÀny ÂceÀniai Ãtja utÀn terjedt el nyugaton ä noha mindk¢t int¢zm¢ny
legalÀbb az ÂkortÂl ismert EurÂpÀban. Ami a
tetovÀlÀst illeti, szÀmottevûen EurÂpÀban
csak a XIXäXX. szÀzadban terjedt el, s legalÀbbis bizonyos tetovÀlÀsok, bizonyos vid¢keken tipikusan a bün´zûk b¢lyegei. T´bbnyire (vannak kiv¢telek) ÀltalÀban is jellemzû,
hogy a tetovÀlÀsok a valamilyen mÂdon kirekesztett vagy a magukat a tÀrsadalom mÀs
tagjaitÂl ily mÂdon is megk¡l´nb´ztetni
igyekvû r¢tegek b¢lyege. A k¡l´nb´zû tetovÀlÀskorpuszokon (Ágy az itt k´z´lt´n is) csak
a hÀttereik¡l szolgÀlÂ kultÃrÀk ismeret¢ben

¢rdemes m¢rlegelni, hogy ezek a müvek
mennyire mÀgikusak, mennyire artisztikusak, mennyiben jelzik viselûik hovatartozÀsÀt.
NyilvÀn nemcsak az orosz tolvajvilÀg, hanem
a XX. szÀzad t´bb mÀs bün´zû elitje is jellemezhetû olyasf¢le heterog¢n jellegzetess¢gekkel, kriminalisztikai kvÀzi-univerzÀliÀkkal, mint p¢ldÀul az ¢rzelgûs anyakultusz, a
rituÀlis tÀvolsÀgtartÀs mÀs elÁt¢ltektûl, az ¢let
¢s a tulajdon (elsûsorban a mÀs¢, de utÀna a
sajÀt¢ is) megvet¢se, a kÀrtyajÀt¢kok szinte
kultikus üz¢se, a legalÀbbis alkalmi aktÁv homoszexualitÀs vagy ¢ppen a tetovÀlÀsok.
Mindenesetre a SzovjetuniÂ lÀgereiben a tetovÀlÀsnak d´ntû jelentûs¢ge volt, az elÁt¢ltek
k´zti kommunikÀciÂ egyik fontos csatornÀjÀul szolgÀlt. Baldajev mutatott rÀ, hogy milyen
pontosan jelezhette egy-egy elÁt¢lt hovatartozÀsÀt, s ennek milyen gyakorlati jelentûs¢ge
volt p¢ldÀul a fegyencek elosztÀsÀnÀl (KovÀcsäSztr¢s, 1989: 18).
A minden magyar ¢rdeklûdûh´z szÂlÂ
sz´veg ¢s k¢pek mellett ne feledkezz¡nk meg
rÂla, hogy e KovÀcsäSztr¢s-k´tetek a nemzetk´zi russzisztikÀba is Ãj szÁnt vittek, mindenekelûtt Baldajev gyüjt¢s¢nek tudomÀnyos
feldolgozÀsÀval, s maguk is erûteljesen hozzÀjÀrultak Vasziljev vilÀgm¢retü elismer¢s¢hez. A jelentûs szÀmÃ, folyamatosan elûker¡lû, fûleg orosz nyelvü visszaeml¢kez¢s ¢s
gyüjt¢s mellett az orosz tolvajvilÀgrÂl ¢s müv¢szet¢rûl szÂlÂ legÀtfogÂbb ä s egyben legszebb ä tudomÀnyos ´sszefoglalÀsokat magyarul ÁrtÀk.
A hazai russzisztika fû vonulata ä mik¢nt
oly sok mÀs tudomÀnyÀg¢ ä Ãgy lÀtszik, a
XX. szÀzad sorÀn mindig is ä olykor Àtt¢telesen ä valamilyen tÀrsadalmi nyomÀsnak engedelmeskedett, ha Ãgy tetszik: t´meges ig¢nyeket kÁvÀnt szolgÀlni. AsbÂth OszkÀr, Melich JÀnos ¢s Kniezsa IstvÀn szÀmÀra a legfontosabb probl¢mÀk a magyar nyelv szlÀv
j´vev¢nyszavai, illetve honfoglalÀsunknak az
oroszokkal, egyÀltalÀn a szlÀvokkal kapcsolatos k¢rd¢sei voltak. Az 1960-as ¢vektûl a tudomÀny müvel¢s¢ben ä mivel az orosz nyelv
az iskolÀkban is k´telezû tananyag volt ä k¡l´n´sen nyelv¢szeink jeleskedtek (Bolla KÀlmÀn, Dezsû LÀszlÂ, PÀll Erna, Papp Ferenc,
P¢ter MihÀly). Idûk´zben, a ànegyven ¢vÊ
alatt Bakcsi Gy´rgytûl K´ncz´l CsabÀig, a
sokf¢le ig¢nynek megfelelûen, igen sokszÁnü,
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szÁnvonalas russzisztikÀt müveltek, s e tudomÀnyÀg hazai pÀlyÀja alighanem akkorra ¢rte el csÃcspontjÀt, amikor, az 1990-es ¢vekben, eltünûf¢lben van az int¢zm¢nyes hÀttere.
UtÂlag a dekadencia jel¢nek, a hazai cenzÃra eltün¢se ¢s a magyar russzisztika àalexandriai korszakÀbaÊ valÂ l¢p¢se elûhÁrn´k¢nek tarthatjuk, hogy megjelent magyarul
Boncs-Brujevicsnek az oroszorszÀgi szakadÀr
vallÀsi k´z´ss¢gekrûl szÂlÂ tanulmÀnygyüjtem¢nye (1982), majd ä s ez mÀr biztos jel ä
h¢t ¢vre rÀ Varlam Salamov lÀgerÁrÂtÂl egy
vÀlogatÀs (1989), nem besz¢lve az itthon
ugyanekkor megjelent Szolzsenyicin GULAGk´tetekrûl s a korÀbbi KovÀcsäSztr¢s-k´tetrûl.
Ezt a KovÀcsäSztr¢s-k´tetet valÂszÁnüleg a
hazai russzisztika egyik utolsÂ nagy alkotÀsak¢nt ¡dv´z´lhetj¡k. SzokÀs hangoztatni,
hogy az itt leÁrt àarchaikusÊ tolvajvilÀg felbomlÂban van, s Àtadja hely¢t a modern alvilÀgnak. ValÂszÁnü azonban, hogy a modern
posztszovjet szervezett bün´z¢s formÀciÂinak
n¢mely alapvetû szervezûeleme abbÂl a vilÀgbÂl vett alapokon nyugszik, amit a szerzûk itt
meg´r´kÁtettek. A k´nyv gyakorlati, kriminalisztikai jelentûs¢g¢t a szovjet b´rt´nvilÀgban
nevelkedett bün´zûk vilÀgm¢retü ä MagyarorszÀgot is ¢rintû ä terjeszked¢se adja. Fontos
felismer¢s volt annak idej¢n, hogy az USAban mük´dû szicÁliai maffia mük´d¢s¢nek
mechanizmusa nem ¢rthetû meg SzicÁlia tÀrsadalomn¢prajzÀnak ismerete n¢lk¡l. Idûk´zben az orosz, az olaszt is legyürve, az USA
legvesz¢lyesebb etnikai bünsz´vetkezete lett.
A HongkongtÂl New Yorkig terjeszkedû, a
volt SzovjetuniÂ ter¡let¢rûl ¢rkezû bün´zûk
megismer¢s¢hez pedig rÁtusaik, szimbÂlumaik, müv¢szet¡k ismerete is hozzÀtartozik.
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A BþV¹LET HASZNAI, AVAGY
BRUNO BETTELHEIM
PSZICHOLñGIAI ESZT°TIKçJA
Bruno Bettelheim: A mese büv´lete
¢s a bontakozÂ gyermeki l¢lek
FordÁtotta KÃnos LÀszlÂ
Gondolat, 1994. 478 oldal, 698 Ft
A Gondolat KiadÂ mÀsodszor is kiadta Bruno Bettelheim b¢csi szÀrmazÀsÃ amerikai
gyermekpszicholÂgus k´nyv¢t. A mü 1985ben jelent meg elûsz´r magyarul, ¢s a kiadÂ
ekkor Ãgy d´nt´tt, Àtpo¢tizÀlja egy kiss¢ a
szÀmÀra valamilyen oknÀl fogva nem el¢g jÂ
cÁmet. így ker¡lt a magyar vÀltozat ¢l¢re A
MESE BþV ¹LETE °S A BONTAKOZñ GYERMEKI
L°LEK .

Az angol eredeti Ágy hangzik: THE
USES OF ENCHANTMENT. T HE MEANING AND
I MPORTANCE OF FAIRY TALES, ami magyarÁtva
valami ilyesmi: A BþV ¹LET HASZNAI . A TºND°RMES°K JELENT°SE °S JELENTýS°GE. Az¢rt
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ez nem ugyanaz. Amitûl a magyar vÀltozat
m¢g lehetne jÂ, sût jobb, mint Bettelheim
vÀltozata. De nem az. A jobbÁtÂ szÀnd¢k megfosztja az olvasÂt attÂl, hogy r´gt´n az elej¢n
megtudja, mirûl is szÂl a k´nyv ¢s mirûl nem.
Ugyanis pontosan arrÂl szÂl, ami az eredeti
cÁme: hogy a szakirodalomban t¡nd¢rmes¢nek vagy varÀzsmes¢nek nevezett müfajnak
ÂriÀsi jelentûs¢ge van a gyermek szem¢lyis¢g¢nek alakulÀsÀban, ´ntudatlanul is (vagy
leginkÀbb csak ´ntudatlanul) nyilvÀnvalÂ jelent¢se adja felm¢rhetetlen jelentûs¢g¢t. A
k´nyv n¢hÀny klasszikusnak szÀmÁtÂ, mindenki Àltal ismert mes¢t alapul v¢ve megkÁs¢rli elemeire bontani a jelent¢sek bonyolult
sÁkjait, ¢s megmutatni, mik¢nt nyÃjtanak
ezek tÀmpontot a feln´veked¢sben (szÀnd¢kosan nem mondtam nevel¢st), vagyis melyek az ¢sszel felfoghatÂ hasznai. A magyar
cÁm kiss¢ ¢desk¢s irÀnyba mossa el a dolgokat, ezt ¢rzem a gyermeki l¢lek napocskÀs,
felhûcsk¢s bontakozÀsÀban. Nem mintha
nem bontakozna, de ÁrÂ legyen a talpÀn, aki
ezt cÁmk¢nt b¡ntetlen¡l leÁrhatja. Bettelheimnek van stÁlus- ¢s arÀny¢rz¢ke, Ãgyhogy
el is ker¡li az eff¢le csapdÀt (gondoljunk csak
mÀsik magyarul megjelent k´nyv¢re, annak
cÁme AZ EL°G Jñ SZºLý). Szer¢nyen ´ntudatos szerzû, aki olvasmÀnyos, izgalmas tudomÀnyos munkÀt Ár.
SzÀmomra az ilyen, vonaton is olvashatÂ,
szellemes, k´nnyed ÁrÀsmÂd tipikusan amerikai: Allportnak AZ ELýíT°LET-rûl vagy A
SZEM°LYIS°G SZERKEZET°-rûl Árott munkÀi, E.
T. Hall proxemikai müvei, Aronson TçRSAS
L°NY -e a pszicholÂgia ter¡let¢rûl kiragadott
p¢ldÀk arra, hogyan lehet sÃlyos tudomÀnyos t¢mÀkrÂl a tudomÀnyossÀgon mit sem
csorbÁtva bestsellert Árni. De hozhatunk p¢ldÀkat a biolÂgia (Richard Dawkins: AZ ¹NZý
G°N) vagy a kultÃrt´rt¢net (Richard Gilman:
A DEKADENCIA) ter¡let¢rûl, hogy csak magyarul is megjelent munkÀkat emlÁtsek, vagy
ide sorolhatÂ Stephen Toulmin magyarul sajnos nem olvashatÂ munkÀja, a W ITTGENSTEIN'S V IENNA (W ITTGENSTEIN B°CSE).
Nem mintha az eff¢le szellemes, essz¢szerü,
a müvelt, de nem szakmabeli olvasÂnak szÂlÂ
ÁrÀsmÂdnak nem volna eurÂpai hagyomÀnya, gondoljunk csak Egon Friedellre vagy
Szerb Antalra, de Ãgy tünik, hogy a szÀzad
mÀsodik fel¢ben Ágy Árni amerikai er¢nny¢

vÀlt. Persze az is elûfordulhat ä ¢s most talÀn
kisimul az olvasÂ Amerika dics¢rete miatt
´sszerÀncolt homloka ä, hogy az angol nyelv
¢s az amerikanizmus kultÃrabeli t¢rhÂdÁtÀsa
miatt csak ezeket ismerj¡k vilÀgszerte. °n
m¢gis arra hajlok, hogy ez a stÁlus amerikai
sajÀtossÀg, amely eurÂpai r¢tegkultÃrÀkban
is egyre inkÀbb teret nyer (magyar p¢ldÀja,
bÀr nem k´nyv, a Magyar Narancs). Az eff¢le
k´nyvek t´bbnyire nem tudomÀnyn¢pszerüsÁtû, hanem igenis tudomÀnyos munkÀk szellemesen, olykor mÀr-mÀr anekdotÀzva elmes¢lve. Hall vagy Aronson p¢ldÀin m¢g most
is elnevetem magam, pedig ¢vekkel ezelûtt
olvastam ûket. BizonyÀra Ágy leszek Bettelheim lakonikus megjegyz¢s¢vel, miszerint
Herkules mÁtosza ¢s a hÀrom kismalacrÂl szÂlÂ mese ugyanarrÂl szÂ.
Bettelheim k´nyve, akÀrcsak az elûbb emlÁtett munkÀk, szint¢n ¢lvezetes olvasmÀny, ¢s
az elûbbiekkel egyetemben biztosan k´nnyen
el¢rhetû helyet keres¡nk neki a k´nyvespolcunkon. Visszafogott term¢szetess¢ggel ¢s
gazdagsÀggal besz¢l arrÂl, amirûl nek¡nk
nemigen vannak szavaink (ez¢rt is fordulunk
a k´zhelyekhez): az ¢let ¢rtelm¢nek keres¢s¢rûl, boldogsÀgrÂl, erk´lcsrûl, felelûss¢grûl,
szeretetrûl, szerelemrûl, f¢lelemrûl, halÀlrÂl.
N¢mi segÁts¢get ¢s ´nbizalmat szeretne adni
ahhoz, hogy boldog gyermeket nevelj¡nk,
mert csak a gazdag lelkü gyermekbûl vÀlhat
gazdag lelkü felnûtt. Ezeket az elhasznÀlt fogalmakat t´lti meg tartalommal, ¢s ebben a
r¢teg¢ben a szerzû mÀr nem egyszerüen tudomÀnyos munkÀt Ár, hanem el¢nk tÀrja
m¢lys¢ges humÀnummal teli emberszeml¢let¢t. Az emberi szem¢lyis¢grûl besz¢lve ugyanis ezek a fogalmak nem ker¡lhetûk meg,
ugyanakkor pusztÀn racionÀlisan nem is definiÀlhatÂk. Ezen a ponton a pszicholÂgus erk´lcsi, vallÀsi kategÂriÀkkal dolgozik, ¢s elfogadtatÀsukban nem tÀmaszkodhat t´bbre,
igaz, kevesebbre sem, mint az olvasÂ jÂzan
esz¢re, erk´lcsi, vallÀsi vilÀgk¢p¢re.
Gordon Allport a szem¢lyis¢g szerkezet¢rûl Árott k´nyv¢ben a felnûtt, kiteljesedett
szem¢lyis¢g jegyei k´z´tt sorolja fel t´bbek
k´z´tt (a humor ¢s ´nirÂnia mellett) valamifajta vallÀsi tudat megl¢t¢t, ¢rtve ezen azt a
k¢pess¢get, hogy mintegy kÁv¡lrûl is k¢pesek
legy¡nk lÀtni a vilÀgot ¢s ´nmagunkat, felelûss¢g¡nket ¢s felelûss¢g¡nk hatÀrait. Bettel-
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heim is valami hasonlÂrÂl besz¢l, ¢s ezzel vÀllalja, hogy meg nem hatÀrozhatÂ fogalmakra
¢pÁti, amit ¢pÁt, olyanokra, amelyeket racionÀlisan nem tudhatunk ugyan, m¢gis ezek a
vilÀgrÂl valÂ tudÀsunk alapjai.
Ennek az alapvetû, ha Ãgy tetszik, erk´lcsi, vallÀsi tudÀsnak tÀrhÀza a mese ¢s a mÁtosz, vagyis az irodalom legûsibb formÀi. A
mese ¢s a mÁtosz olyasmit tud, aminek a tudÀsa n¢lk¡l nem teljesedhet ki az emberi ¢let.
Sût Bettelheim t´bbet mond enn¢l, ¢spedig
azt, hogy ezt a mese ¢s a mÁtosz tudja legjobban, hogy a mese ¢s a mÁtosz azt is tudja, amihez nincsenek m¢g gondolataink, azokra a
k¢rd¢sekre is felel, amelyeket nem tudunk
megfogalmazni. A k´z´tt¡k l¢vû k¡l´nbs¢g
szeml¢let¡kben rejlik: mÁg a mese optimista
¢s bÀtorÁtÂ, addig a mÁtosz pesszimista ¢s b¢nÁtÂ. Ennyiben a mese b´lcsebb, ¢s innen
szÀrmaznak a hasznai.
Az irodalom (eset¡nkben a mese) hatÀsÀnak a l¢nyegek¢nt Bettelheim a pszichoanalÁzis fogalmainak segÁts¢g¢vel Árja le a katarzist, ¢s ezzel ki is zÀrja az irodalom hÀzÀbÂl
mindazt, ami nem hozhatja l¢tre a katartikus,
lelket tisztÁtÂ azonosulÀst. (Az elsû kÁv¡lrekedt a tanmese.) Ebbûl a szempontbÂl a t¡nd¢r- vagy varÀzsmese, vagyis a n¢pmese a
legt´k¢letesebb irodalmi forma, amely a legpontosabban ¢s a legfinomabb Àrnyalatokkal
jel´li meg az emberk¢nt valÂ l¢t legnagyobb
k¢rd¢seit ¢s gondjait, ¢s meg is adja azok legjobb, legkiel¢gÁtûbb megoldÀsÀt. Bettelheim
Chestertont id¢zve azt mondja: a mese àspirituÀlis felfedezû ÃtÊ, mely rÀ¢breszt, hogy àaz
¢let nemcsak ´r´m, hanem valamif¢le sajÀtos kivÀltsÀg isÊ. Teheti ezt az¢rt, mert remekmü.
A szÂbelis¢g ¢s ezzel a hallgatÂsÀg reakciÂjÀnak hatÀsÀra ¢vszÀzadok alatt lecsiszolÂdott
rÂla minden f´l´sleg, ¢s hihetetlen¡l gazdag
jelent¢ssel telt meg. A szÂbelis¢g, ami XIX.
szÀzadban t´rt¢nt lejegyz¢s¡kig, kanonizÀlÀsukig jellemezte a mes¢ket, a t´k¢letes hermeneutikai dialÂgus ÀllapotÀt jelentette a
mes¢lû (¢s egyben mindig valamennyire tÀrsszerzû) ¢s hallgatÂsÀga k´z´tt. A hallgatÂ reakciÂja szinte beleszÂlt a mese menet¢be, a
fesz¡lts¢g, a figyelem lankadÀsa vagy fokozÂdÀsa azonnal jelezte, mit kell kifejteni, ¢s mit
lehet akÀr el is hagyni.
Bettelheim eg¢sz munkÀjÀn v¢gigvonul a
mese ¢s a mÁtosz ´sszehasonlÁtÀsa, mindig a

mese javÀra. ValÂszÁnünek tartom, hogy a
pÀrhuzam m´g´tt van n¢mi hÀtsÂ szÀnd¢k,
ki nem mondott didaktikai c¢lzat is. A mese
¢s a mÁtosz az irodalom legûsibb formÀi, neh¢z lenne eld´nteni, melyik volt elûbb, mint
a mÀsik, nagyjÀbÂl egyidûs müfajoknak tekinthetûk. Mindkettû jellemzûje, hogy szerzûj¡k nem egy bizonyos szem¢ly, valamik¢pp
az emberis¢g k´z´s b´lcsess¢g¢t, az ¢let dolgairÂl valÂ legm¢lyebb tudÀsÀt testesÁtik meg.
°s ezzel v¢ge is a nem kev¢s hasonlÂsÀgnak.
A mÁtosz ugyanis a maga tragikus, m¢ltÂsÀgteljes, titokzatos hûseivel komoly ¢s arisztokratikus, mÁg a mese amolyan gyermekes ¢s pÂrias. Az emberis¢g (¢s a müv¢szet) t´rt¢net¢ben a mÁtosz term¢kenyÁtû hatÀssal volt
a müv¢szet minden ÀgÀra, mÁg a mese mindig is a gyermekek ¢s a tanulatlan emberek
szellemi tÀplÀl¢ka eg¢szen a XIX. szÀzadig,
amikor a romantika beemeli ugyan amaz irodalmi müvek k´z¢, melyek a remekmü n¢vvel illethetûk, m¢gsem foglalja el az ût megilletû helyet. A XX. szÀzadi gondolkodÀs
olyan forradalmi mozgalma, mint a freudizmus ¢s az ebbûl kin´vû, vele sok tekintetben
vitatkozÂ ¢s rajta sok hely¡tt tÃll¢pû jungi iskola (amelyeken Bettelheim felnûtt ¢s amelyek kategÂriÀiban gondolkozik) a mÁtoszokban leÁrt ¢lethelyzetekben ¢s dilemmÀkban az
emberi nem legtipikusabb ¢lethelyzeteit ¢s
dilemmÀit ismeri fel. K¡l´n´sen Jung szenteli munkÀssÀga jÂ r¢sz¢t a mÁtoszok ¢rtelmez¢s¢nek. Bettelheim lÀthatÂan egyet¢rt, k¡l´n´sen Jung hatÀsa ¢s Jung irÀnti m¢lys¢ges
tisztelete sejlik Àt a sz´vegbûl, Mircea Eliade
mÁtoszelemz¢seinek hatÀsÀval egyetemben.
(Jegyezz¡k meg, hogy Jung ¢s Eliade k´lcs´n´sen hatottak egymÀsra, sût talÀn tÃlzÀs
n¢lk¡l ÀllÁthatÂ, hogy egymÀs müv¢t valamifajta viszonyÁtÀsi alapnak ¢s megerûsÁt¢snek
tekintett¢k.) Mese¢rtelmez¢seinek keret¢t
nem û maga, hanem az elûbb emlÁtett szerzûk dolgoztÀk ki, ezt Bettelheim maga le is
sz´gezi. Csakhogy mÁg a ànagyokÊ nem vagy
csak elv¢tve alkalmaztÀk azt a mes¢re, Bettelheim, a lelki s¢r¡lt gyermekekkel foglalkozÂ,
gyakorlÂ gyermekpszicholÂgus kutatÀsÀnak
ter¡lete ¢pp a mese, ez a pÂrias müfaj, a
gyermekszobÀk, gyermekkorok irodalma.
Szerinte a mese mindazt tudja az ¢letrûl ¢s a
vilÀgrÂl, amit a mÁtosz, sût. àHerkules mÁtosza
arrÂl a vÀlasztÀsrÂl szÂl, hogy mit k´vessen az em-
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ber: az ´r´melvet vagy a valÂsÀgelvet. Errûl szÂl
A HçROM KISMALAC cÁmü mese isÊ, ¢s az olvasÂ
jÂlesûen elmosolyodik, Herkules jÂ tÀrsasÀgba ker¡lt. A mÁtosz minden rezd¡l¢s¢ig ismeri az emberi l¢lek legm¢lyebb konfliktusait ¢s
a vÀltozatok sokasÀgÀt, ahogyan ezekbe bele
lehet bukni. A mese szint¢n ismeri e konfliktusok minden rezd¡l¢s¢t ¢s az utat, amelyen
jÀrva a bukÀst el lehet ker¡lni, ¢s egyben az
emberi l¢t magasabb minûs¢g¢t lehet el¢rni.
A mÁtosszal valÂ ´sszehasonlÁtÀs, mely a mese
javÀra dûl el, megmutatja, hogy a mese ¢ppen olyan komoly dolog, mint a mÁtosz, csak
¢ppen hasznosabb lehet. A gyermek szÀmÀra
a mese szinte az egyetlen (de mindenk¢ppen
a leghasznÀlhatÂbb) eszk´z arra, hogy kiutat
talÀljon lelke s´t¢t m¢ly¢nek csapdÀibÂl. Innen a mese felm¢rhetetlen jelentûs¢ge.
Miben Àll tehÀt a mese jelentûs¢ge? A vÀlasz nagy vonalakban a k´vetkezû. Bettelheim, pszichoanalitikus indÁttatÀsÀnak megfelelûen adottnak tekinti az emberi pszich¢
(sût: l¢lek) felosztÀsÀt ´szt´n-¢nre, ¢nre ¢s felettes ¢nre. A szem¢lyis¢g kiteljesed¢se, a felnûtt¢ vÀlÀs akkor tekinthetû sikeresnek, ha az
´szt´n-¢n energiÀinak segÁts¢g¢vel ¢s a felettes ¢n mint aff¢le ûr tekintete alatt kiteljes¡l
az ¢n. A gyermek szem¢lyis¢g¢ben az ´szt´n¢n dominÀl, a gyermek feladata, hogy felnûj´n, vagyis ¢nje, tudata befolyÀsa alÀ hajtsa
´szt´n-¢nj¢t, ne àmeg´ljeÊ, elfojtsa azt, hanem szabadÁtsa fel energiÀit, ¢s hasznÀlja fel
¢nje kiteljesÁt¢s¢ben. A felnûtt ember ¢rett
szem¢lyis¢g¢ben az ¢n integrÀlja az ´szt´n-¢n
¢s a felettes ¢n ellent¢tes k¢sztet¢seit. A gyermek ´szt´n-¢n dominanciÀjÃ szem¢lyis¢ge
kaotikus, amit a gyermek term¢szetesen nem
a rend hiÀnyak¢nt ¢l meg, mert nem is tudja,
mi az a rend, legfeljebb mint homÀlyos, ismeretlen fel¢ valÂ t´rekv¢s ¢l benne. A kÀoszbÂl a kozmosz fel¢ valÂ haladÀs fontos ÀllomÀsai mintegy beavatÀsok, amelyek a mes¢ben mint ÃjjÀsz¡let¢sek, feltÀmadÀsok, varÀzslatos ÀtalakulÀsok jelennek meg. Visszafel¢, az elnyert Ãj minûs¢g felûl n¢zve mÀr az
Ãj Àllapot a term¢szetes, az Àtmenet, a beavatÀs v¢gleg lezÀr valamit, m¢rf´ldkû az ember
¢let¢ben. Az ´szt´n-¢n a kÀosz maga, a l¢lek
eme kaotikus sÁkja azonban szellemi, lelki
energiÀink forrÀsa is. Nem kiiktatni kell (nem
is lehet), hanem megzabolÀzni, biztos ¢rz¢kkel felhasznÀlni. A freudi pszichoanalÁzis fel-

tÀrja az ¢n, a l¢lek racionÀlis r¢sze elûtt az
´szt´n-¢n, az irracionÀlis konfliktusait, ebben
rejlik terapeutikus hatÀsa. A gyermek ¢nje
nem el¢g erûs ahhoz, hogy a szemben¢z¢st
elviselje, lesz¢d¡lne a m¢lys¢gbe. Valamilyen
mÂdon azonban rendet kell tennie ebben a
m¢lys¢gben, ehhez pedig egyetlen segÁts¢ge
a mese, amely k¢pes kifejezni megfogalmazhatatlan gondjait ¢s sugallni azok megoldÀsÀt. Ennyiben a mese hatÀsa a keleti orvoslÀs
meditÀciÂterÀpiÀjÀval azonos; a lelki bajokkal
k¡szk´dû betegnek el kell gondolkodnia egy
t´rt¢neten, amely sajÀt vÀlsÀghelyzet¢t szimbolizÀlja, ¢s neki magÀnak kell megtalÀlnia a
kiutat. A jungi pszichoanalÁzisben is talÀlhatÂk hasonlÂ elemek. A felnûttek sztereotip
gyermekk¢pe szerint a gyermek àÀrtatlanÊ,
nincsenek egzisztenciÀlis probl¢mÀi ¢s bünei,
a lelke majdhogynem ¡res lap. SajÀt maga
szem¢ben a gyermek nem Àrtatlan, hiszen
büntudata van, ¢s vannak pusztÁtÂ indulatai,
amelyek eredet¢vel nincs tisztÀban, pusztÁtÂ
voltukat azonban sejti. °s nem csupÀn a hatalmaskodÂ, szorongÀst keltû sz¡lûk gyermeke van ezzel Ágy, hanem mindegyik. Ez a fejlûd¢s Àra, ha Ãgy tetszik. A mese a maga
gyakran kegyetlen, a sz¡lût, a felnûttet zavarba hozÂ helyzeteivel t´k¢letesen visszaadja a
gyermek lelkiÀllapotÀt, szimbolikusan kifejezi
annak okÀt, ¢s nem kicsinyli, hanem bonyolult, de rem¢nyteli megoldÀst nyÃjt, amellyel
azonosulni lehet. A mes¢t indÁtÂ szituÀciÂ
mindig problematikus, a mese maga e probl¢ma kiel¢gÁtû megoldÀsÀrÂl szÂl. A probl¢ma
lehet szeparÀciÂs f¢lelem (JANCSI °S JULISKA),
´dipÀlis konfliktus (HñFEH°RKE, HAMUPIPýKE, A SZ°PS°G °S A SZ¹RNYETEG), szexuÀlis
szorongÀs (PIROSKA °S A FARKAS), orÀlis mohÂsÀg keltette indulatok (A HçROM KISMALAC), testv¢rf¢lt¢kenys¢g (HAMUPIPýKE, T¹KFILKñ-MES°K ) stb. ä minden, ami a gyermek
(az ember) lelk¢ben dÃl. A megoldÀsok v¢gtelen¡l vÀltozatosak lehetnek, k´z´s benn¡k
az, hogy mindig a hûs maga bonyolÂdik ki a
bajbÂl. Mindenf¢le emberfeletti l¢ny segÁts¢g¢vel persze, de ezeket a l¢nyeket û maga
mozgÂsÁtja. AlÀzatÀval, ´nfelÀldozÂ tett¢vel,
szeretetre, lemondÀsra valÂ k¢pess¢g¢vel,
csavaros esz¢vel, egyszÂval ¢rett embers¢g¢vel k¢pes meglÀtni, felismerni vagy egyszerüen csak ki¢rdemelni a segÁts¢get ott, ahol mÀs
semmit sem lÀt vagy semmit sem ¢rdemel. A
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kibonyolÂdÀs a bajbÂl t´bbnyire nem siker¡l
egybûl, a mese hûse gyakran elv¢ti a jÂ utat,
ha elindult is mÀr rajta (tudjuk, àsÁk mezûben
hÀrmas Ãt...Ê), vagy nem k¢pes kellû ideig
megtartÂztani magÀt (mire a kakas megszÂlal, hÀromszor Àrulsz el engem ä hangzik el
az UtolsÂ VacsorÀn, ¢s nem P¢ter az egyetlen,
aki elalszik, amikor virrasztania kellene),
nem siker¡l egy csapÀsra elhÀrÁtani a vesz¢lyt. T´bbsz´r, a meg¢rt¢s ¢s az ¢retts¢g
egyre magasabb szintj¢rûl kell nekifutni, mÁg
a megoldÀs valÂban kiel¢gÁtû lesz, fel kell nûni hozzÀ, meg kell rÀ ¢rni. UtÂlag legt´bbsz´r
vilÀgos, hogy az ott volt a hûs orra elûtt, akinek àm¢g nem volt szeme a lÀtÀsraÊ. A megoldÀs sosem a vÀgyak azonnali kiel¢gÁt¢se,
hanem az ¢let kiteljesed¢se egy olyan szinten,
ahol mÀr nem is ez a fontos. A hûsnek meg
kell tanulnia vilÀga m¢rt¢k¢t ¢s a maga hely¢t
ebben a vilÀgban, megadatik azonban neki a
t¢ved¢s, az Ãt elv¢t¢s¢nek lehetûs¢ge. A mÁtoszok hûsei belebuknak t¢ved¢seikbe, a mesehûs´k feltÀpÀszkodnak, gyakran miszlikbe
vÀgott ÀllapotukbÂl kelnek ¢letre, hogy Ãjrakezdj¢k Ãtjuk keres¢s¢t. A mese tudja, hogy
t¢vedni vesz¢lyes, mind magunkra, mind
szeretteinkre n¢zve, de nem v¢gzetes. Csak a
nagy bün´k¢rt jÀr b¡ntet¢s: pusztulÀs, vagy
ami k´zel egyen¢rt¢kü azzal, a keres¢s lehetûs¢g¢nek megvonÀsa.
Igencsak leegyszerüsÁtve Bettelheim gondolatmenet¢t azt mondhatjuk tehÀt, hogy a
mese jelent¢se az, ami jelentûs¢g¢t adja, a jelent¢se pedig müv¢szi t´k¢letess¢g¢nek k´sz´nhetû. Ez¢rt nincs tÃl sok jelentûs¢ge a
tanmes¢nek: jelent¢se banÀlis, egysÁkÃ ¢s rÀadÀsul m¢g hiteltelen is, amitûl erk´lcsi ¢rtelemben hamis. A mese irodalmi remek, a
tanmese nem igazÀn irodalom. A mes¢t jelent¢sgazdagsÀga k¢pes jelentûss¢ tenni a befogadÂ szÀmÀra, ¢s a szabadsÀg, amelyet az
¢rtelmezûnek hagy: bontsa ki maga, amire
belûle sz¡ks¢ge van. àAki sokat hoz, az hoz mindeneknekÊ, id¢zi Goethe FAUST-jÀnak prolÂgusÀt.
°s most egy zÀrÂjel.
Bettelheim mese¢rtelmez¢sei szinte maguktÂl nyÃjtjÀk a pÀrhuzamokat egy¢b irodalmi
müvekrûl kialakult ¢rtelmez¢seinkkel, nem
elsûsorban a àgyermekirodalomÊ ter¡let¢rûl.
K¢zenfekvûnek tünik ¢s talÀn nem haszonta-

lan a bettelheimi mese¢rtelmez¢st Tolsztoj
müveire alkalmazni. Ez persze nem merÁti ki
Tolsztoj minden ¡zenet¢t, de mindenk¢ppen
¢rdekes lehet. A hÁres tolsztoji hûs´k, Levin
¢s Pierre Bezuhov tipikus bettelheimi mesehûs´k: sikeres Ãtkeresûk. °let¡k kritikus
helyzeteiben prÂbÀljÀk meghatÀrozni viszonyukat a vilÀghoz ¢s ´nmagukhoz, k¢pesek
fel¡lemelkedni addigi ¢nj¡k´n, lelki ¢s erk´lcsi ¢rtelemben fejlûdnek. A fejlûd¢shez meg
kell ¢rni¡k, ki kell nyÁljon a szem¡k a jÂra.
Az Ãj minûs¢g elnyer¢s¢t gyakran elûzi meg
olyan beavatÀsi szertartÀs, amilyen csak kev¢sszer adatik meg egy emberi ¢letben. Ilyen
rÁtus Levin eset¢ben a megrendÁtû sz¢ps¢ggel leÁrt esk¡vûi szertartÀs, a sajÀt esk¡vûje,
¢s talÀn a gyermeke sz¡let¢se. Bezuhov sokkal lÀtvÀnyosabb sorsÃ hûs, û valÂban rosszbÂl, ¢rdemtelenbûl vÀlik nagy belsû harcok
ÀrÀn v¢g¡l valÂban jÂvÀ. ötkeres¢sei k´zben
szabadkûmüves beavatÀsnak is r¢szese, ez
azonban nem jelent igazÀn sokat a szÀmÀra,
¢s bizonyÀra nem az¢rt, mert û nem m¢ltÂ
rÀ. SzÀmÀra a valÂdi felismer¢st a valÂban,
sajgÂ lÀbbal megjÀrt Ãt adja meg, a menek¡l¢s MoszkvÀbÂl, amelyben Platon, a muzsik,
a tanÁtÂ, aki halÀlÀval b´lcsess¢ge, szelleme
egyetlen ´r´k´s¢v¢ teszi. Pierre-ben ezzel az
Ãttal megsz¡letik a b´lcs, jÂ ¢s szeretû ember,
aki k¢pes boldog lenni ¢s boldoggÀ tenni. EzutÀn mÀr m¢ltÂ arra, hogy megtalÀlja a tÀrsÀt
¢s boldogan ¢ljen, mÁg meg nem hal. A reg¢ny epilÂgusa, amelyben Natasa egykori
t¡nd¢ri, lÀnyos ragyogÀsa csak nagy ritkÀn
sejlik elû a kiss¢ mÀr Àpolatlan, csalÀdjÀnak
¢lû asszony arcÀn, m¢gsem fÀjdalom n¢lk¡li
az olvasÂ szÀmÀra, az ´r´met ¢s beteljes¡l¢st
hozÂ idû mÃlÀsa sincs fÀjdalom n¢lk¡l. Beteljes¡lve egyben mÃlik is az ¢let. A mes¢ben ez
sosincs benne, hiszen a mese a gyermek lelk¢nek t¡kre, ez¢rt nem lÀthatÂ benne az ´reged¢s miatti fÀjdalom.
Tolsztoj hûsei, akÀrcsak a mesehûs´k, csak
tÀrsuk oldalÀn lesznek boldogok, Levin
Kittyvel, Bezuhov NatasÀval. A nûi hûs´k is
fejlûd¢sen mennek kereszt¡l, meg kell szenvedni¡k a boldogsÀguk¢rt, az û fejlûd¢s¡k
azonban z´kkenûmentesebb. M¢g a NatasÀ¢
is, aki pedig az erk´lcsi bukÀs szakad¢kÀnak
sz¢l¢re ker¡l, ¢s sajÀt erej¢bûl nem is k¢pes
Ãjra felt´rni a m¢lys¢gbûl, ahogyan sok mesehûs sem; nem azzal ¢rdemli ki Pierre meg-

720 ã Figyelû

mentû beavatkozÀsÀt, hogy az adott helyzetben helyesen cselekszik, hanem azzal, hogy
alapvetûen jÂ. Bezuhov r´g´s ÃtjÀhoz k¢pest
azonban Natasa prÂbat¢tele megrendÁtû
ugyan, m¢gis egyszerü. TolsztojnÀl a nûk term¢szetes tudÀssal rendelkeznek az ¢letrûl ¢s
a halÀlrÂl, testv¢ries kapcsolatban Àllnak az
idûvel. Az idû minden mes¢ben alapvetû fontossÀgÃ t¢nyezû, hiszen mindennek megvan
a maga ideje ¢s tartama. Bettelheim ¢rtelmez¢s¢ben Ligetsz¢p¢t ¢s szerelmes¢t az eltelû
idû teszi ¢rett¢ arra, hogy megk¡zdjenek
egymÀs¢rt, az eltelû idû nem ¡resen telik, varÀzslatos ereje van, egyszerüen a mÃlÀsÀval
teszi k¢pess¢ a hûs´ket sorsuk felismer¢s¢re
¢s nyÁlt vÀllalÀsÀra. Levint irritÀlja fiatal feles¢ge merengû, semmittevû, az idût haszontalanul mÃlatÂ ¢letmÂdja, az ´nmagÀval folyton b¢k¢tlen f¢rfit zavarja, hogy a fiatal nû
szemmel lÀthatÂan b¢k¢ben ¢l ´nmagÀval,
nem Àll harcban az idûvel. JÂval k¢sûbb d´bben rÀ, hogy Kitty szÂrakozott, szeml¢lûdû,
befel¢ fordulÂ korszaka k¢sz¡lûd¢s ¢lete legnagyobb feladatÀra, az anyasÀgra, ahogy a
prÂf¢tÀk vagy a keleti b´lcsek is magukba
fordulnak, mielûtt a vilÀg fel¢ fordulnÀnak.
Kitty bensûs¢ges viszonyban van az idûvel,
Ágy az szÀmÀra ¡nnepi jelent¢ssel teli akkor,
amikor a f¢rfi csak bosszantÂ ¡ress¢get lÀt, ¢s
nem k¢pes felismerni a vÀrakozÀs ¡nnepi teljess¢g¢t. Bolkonszkij herceg vissza¢l az idûvel, amikor a tÃl hosszÃ jegyess¢ggel felesleges prÂbat¢tel el¢ ÀllÁtja NatasÀt, nem Àll
mellette ebben a prÂbat¢telben, zÀrÂjelbe teszi, ¢s ezzel majdnem a pusztulÀsba taszÁtja.
ValÂjÀban û a bün´s, a csÀbÁtÂ, romlott Kuragin csak eszk´z. ElodÀzza a boldogsÀgÀt, ¢s
ezzel v¢gleg elveszÁti azt, û bünhûdni fog, a
lÀny csak vezekelni. Pierre megmenti NatasÀt, û az, aki valÂban szereti, ez¢rt, mint a
mes¢ben, û ¢rzi meg, hogy bajban van. PokoljÀrÀsa a hÀborÃban ¢rdemess¢ teszi az
igaz, teljes ¢letre, nem zÃzza ´ssze, hanem
megvilÀgosÁtja szÀmÀra az ¢let egyszerre magasztos ¢s banÀlis ¢rtelm¢t. Pierre (¢s Levin)
megvilÀgosodÀsa elsûsorban ¢rtelmi ¢s erk´lcsi, NatasÀ¢ (¢s Kitty¢ ¢s Dolly¢) elsûsorban
intuitÁv ¢s erk´lcsi; nem k¡l´nb´zû lehetûs¢gek ezek, hanem egyazon eg¢sznek a k¢t fele.
Az idû ¢rlelte megvilÀgosodÀs pillanatai maguk a beavatÀsok, ez egybeeshet egy szertartÀssal, sût elûsegÁtheti a szertartÀs, mint Levin

eset¢ben az esket¢s, de a legm¢lyebb jelent¢s
racionÀlisnÀl sokkal tÀgabb, megvilÀgosodÀsszerü felismer¢se n¢lk¡l a szertartÀs kÁnosan
¡res marad, mint Pierre felv¢tele a szabadkûmüves-pÀholyba.
A mese, mondja Bettelheim, rÀ¢breszti a
gyermeket, hogy az ¢letnek sajÀt, szem¢lyre
szÂlÂ ¢rtelme van, ¢s az megtalÀlhatÂ. A gyermek szÀmÀra az ¢let majdhogynem teljesen
j´vû idû, ami azt jelenti, hogy mindig bÁzhat:
a jelen sz´rnyüs¢gei a j´vûben jÂra fordulnak, ¢s û maga lesz az, aki ezt elûsegÁti. Gyermekkorban az elûtt¡nk ÀllÂ ¢let v¢gtelennek
tünik, az idû lassan mÃlik; az idû gyors ¢s az
¢let elûrehaladtÀval egyre gyorsabb mÃlÀsa
csak a felnûttet t´lti el a semmi megsejt¢s¢nek
hidegs¢g¢vel, azzal a k¢nyelmetlen, kÁnos,
d´bbenetes felismer¢ssel, hogy elj´n a nap,
amikor elfogy, hogy a napok szÀmlÀltatnak
valahol. A gyermekkorbÂl kil¢pve egyre
gyorsabban szük¡l az addig v¢gtelen idû. A
felnûtt viszonya az idûh´z t´bbnyire nem ´ntudatlanul term¢szetes, mert a felnûtt tudja,
hogy az idû v¢ges, ez¢rt vannak dolgok, amik
jÂvÀtehetetlenek. Az idû v¢gess¢g¢nek tudata
n¢lk¡l bizonyÀra nem volna lehets¢ges erk´lcs ¢s felelûss¢g. A HçBORö °S B°KE epilÂgusa a boldog csalÀdrÂl azt r¢szletezi, ami a
mes¢ben ennyi: à...¢s boldogan ¢ltek, mÁg meg
nem haltakÊ, ¢s ez mÀr nem ugyanaz. Konkr¢t
¢s k¢zzelfoghatÂ, sz¢p ¢s m¢gis kicsit fÀjdalmas. A felnûtt sÂhaja, ami bizonyÀra zavarba
hozott, ha elûtt¡nk mondtÀk gyermekkorunkban: ¹regsz¡nk! A mese hûse nem
´regszik, hanem felnû, majd boldogan ¢l,
mÁg meg nem hal. ¹reg ¢s ´regszik a kirÀly,
az apa ¢s az anya; a hûs, aki maga a mes¢t
hallgatÂ gyermek, soha. Az idûh´z valÂ viszony irracionÀlis, a legokosabb gyermek sem
fogja fel, amÁg egyszer csak rÀ nem d´bben,
hogy mÃlÀsa nemcsak ad, de talÀn el is vesz
valamit. °s ha rÀd´bbent, mÀr nem is gyermek t´bb¢, mert elvesztette a v¢gtelen j´vût.
AmÁg nem ¢rik meg erre a felismer¢sre, a j´vûnek v¢gtelennek kell lennie. A gyermeki
ÀrtatlansÀg homÀlyos kifejez¢s¢vel talÀn a
gyermek amorÀlis idûnkÁv¡lis¢g¢t jel´lj¡k. (A
gyermek persze nem amorÀlis l¢ny, nagyon
is ¢p az igazsÀg¢rzete, a felelûss¢get azonban
csak tanulja.) Amikor pedig a szakemberek,
mint Bettelheim is, Àlszentnek ¢s hamisnak

Figyelû ã 721

¢rzik az ÀrtatlansÀg t¢tel¢t, azt mondjÀk ki,
hogy van a gyermeknek ¢pp el¢g gondja ¢s
baja az idû n¢lk¡l is.
Vegy¡k komolyan a gyermeket, a konfliktusait, ¢s segÁts¡k, hogy megoldja ûket, mi
magunk nem tehetj¡k meg helyette, ez Bettelheim k´nyv¢nek ¡zenete. A leghat¢konyabb segÁts¢g, ha igazi mes¢ket mondunk
neki, amelyek lelke minden sÁkjÀra hatnak,
magunk ¢s û sem tudvÀn, voltak¢ppen hogyan. A mese kilÀtÀst nyÃjt, rem¢nyt ¢s vigasztalÀst, megmutatja, hogy az ¢letnek van
¢rtelme, amely megtalÀlhatÂ. Sût meg kell talÀlni, mert az ¢letben nem lehet egy helyben
Àllni; aki nem halad elûre, neh¢zs¢gek ¢s vÀlsÀgok ÀrÀn is, az visszafel¢ halad, ¢s ez¢rt
megbünhûdik. A mese ¡zenete hiteles, mert
remekmü, ha nincs is valÂdi tekint¢lye. Kinek jutna esz¢be ÀtÁrni a HçBORö °S B°K°-t,
az ANNA K ARENINç-t vagy akÀr csak A HçROM
TESTýR-t is. A mes¢be azonban a pokolba vezetû Ãt jÂakaratÀval nyÃl bele boldog-boldogtalan, a klasszikus Grimm-mes¢k megszÀmlÀlhatatlan magyar kiadÀsa szinte kiv¢tel n¢lk¡l szelÁdÁtû ¢s kisebb vagy nagyobb m¢rt¢kben torzÁtÂ Àtirat, az angol, n¢met, egy¢b kiadÀsok bizonyÀra Ãgyszint¢n. Az Àtiratok a
legt´bb esetben a mese irodalmi t´k¢letess¢g¢be gÀzolnak ¢rz¢ketlen¡l. Bettelheim minden alkalommal lesz´gezi, hogy a mese hatÀsÀnak ¢s hasznÀnak zÀloga ¢pp az irodalmi
t´k¢letess¢g nyÃjtotta jelent¢sgazdagsÀga.
Ha nem volna remekmü, a mese igencsak felejthetû ¢lm¢nyt nyÃjtana, mint ahogy szÀmos modern, akÀr tehets¢ges ÁrÂ Àltal Árt mese nagyon is felejthetû. Az ÀtÁrÂ beletipor a
t´k¢letess¢gbe, jelent¢s¢ben sokkal szeg¢nyebb¢ teszi a müvet, mÀr azzal is, hogy tanulsÀg formÀjÀban kimondja azt, amit csak
sejtetnie volna szabad. A mü¢lvezet a rÀeszm¢l¢s Ãtja is, aki megfoszt a felsejlû rÀeszm¢l¢s lehetûs¢g¢tûl, a mü¢lvezetet csapja agyon.
Persze elûfordulhat, hogy Ãj, eddig nem ismert, bÀr benne l¢vû jelent¢smozzanatot
bont ki az, aki beleÁr egy mes¢be, akkor zseniÀlis, de ez a ritkÀbb eset.
àHa az ¢let m¢lyebb ¢rtelm¢t keress¡k, ki kell tÀgÁtanunk ´nk´zpontÃ l¢t¡nk szük hatÀrait, ¢s hinn¡nk kell abban, hogy fontos feladataink vannak
az ¢letben ä ha nem most azonnal, hÀt valamikor
a j´vûben. Erre az ¢rz¢sre felt¢tlen¡l sz¡ks¢ge van
mindenkinek, aki el¢gedett akar lenni ´nmagÀval

¢s a munkÀjÀval. Ha nem akarjuk magunkat kiszolgÀltatni az ¢let szesz¢lyeinek, ki kell fejleszten¡nk belsû erûforrÀsainkat; ¢rzelmeinknek, k¢pzelet¡nknek ¢s intellektusunknak tÀmogatniuk ¢s
gazdagÁtaniuk kell egymÀst. °rtelm¡nk fejleszt¢s¢hez pozitÁv ¢rz¢seinkbûl merÁthet¡nk erût, az elûtt¡nk ÀllÂ elker¡lhetetlen viszontagsÀgok sorÀn pedig csak a j´vûbe vetett hit¡nkre tÀmaszkodhatunk.Ê Ehhez van sz¡ks¢g a sz¡lû szeretû gondoskodÀsa mellett a b´lcs mes¢re.
BozÂ Katalin

A Jñ SZºLý K°ZIK¹NYVE
Bruno Bettelheim: Az el¢g jÂ sz¡lû
FordÁtotta Rakovszky Zsuzsa
Gondolat, 1994. 421 oldal, 650 Ft
Amikor a szerkesztû megk¢rt, hogy Árjak errûl a csodÀlatos k´nyvrûl, nem igazi k´nyvkritikÀra gondoltunk, hanem inkÀbb figyelemfelkelt¢sre-àkedvcsinÀlÂraÊ, melyben mint
gyakorlÂ sz¡lûk ¢s nevelûk olyan olvasnivalÂt
ajÀnlunk a Holmi olvasÂinak, mely mindkettûnket elbüv´lt. Bettelheim m¢ltÀn n¢pszerüv¢ vÀlt k´nyv¢ben szakmailag (a gyermekpszicholÂgiai, nevel¢spszicholÂgiai ¢s pszichoterÀpiÀs tudÀsanyag vonatkozÀsÀban) kifogÀsolnivalÂ nincsen, a szerzû kitünû ÁrÀsk¢szs¢ggel sokr¢tü pszicholÂgiai tapasztalatot
´nt formÀba, a k´nyv kiÀllÁtÀsa kiel¢gÁtû, a
fordÁtÀs szakmailag ¢s nyelvi szempontbÂl
egyarÀnt mintaszerü, ez utÂbbi egy¢bk¢nt
nem sok l¢lektani k´nyvrûl mondhatÂ el. (A
szerzû nev¢t egy¢bk¢nt az tette hÁress¢, hogy
a kibucokban nevelkedett gyermekekn¢l kimutatta az eurÂpai kultÃrÀban mindenhol
k´telezûen elûfordulÂ ¹dipusz-komplexus
elmaradÀsÀt.)
JÂ nevel¢si tanÀcsadÂ k´nyvet igen neh¢z
Árni, mert nem k´nnyü elker¡lni egyfelûl az
¡res ÀltalÀnossÀgok oktondi banalitÀsait,
mÀsfelûl az exkluzÁv szakmai zsargon ¢ppoly
¡res fennh¢jÀzÀsÀt. Bruno Bettelheimnek kitünû adottsÀga van arra, hogy lÀtszÂlag egyszerü k´znapi-nevel¢si probl¢mÀkat a maguk
egy¢ni sokr¢tüs¢g¢ben fejtsen ki, tovÀbbÀ,
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hogy nem mindennapi bele¢lû k¢pess¢g¢t ¢s
nagy tapasztalatÀt b´lcs humanista vilÀgszeml¢lettel ´tv´zze, s hogy kivÀlÂ ÁrÂi v¢nÀval jÂl Àtgondolt, letisztult k¢pet adjon minden Àltala felvetett t¢mÀrÂl. Szinte minden
fejezetben azonosan ¢pÁtkezik; elûbb h¢tk´znapi nyelven ¢rz¢keltet egy mindennapos
nevel¢si probl¢mÀt, majd alaposan Àttekint
¢s àbele¢rezÊ minden aspektust, a sz¡lûk
gondolatait, t´rekv¢seit, ¢rzelmeit, a tudatos
motÁvumokat ¢s a lehets¢ges tudattalan hajtÂerûket is bele¢rtve, majd ugyanezt szÀmba
veszi a gyerekn¢l ä nem feledkezve meg a nevel¢s k¢t fûszereplûj¢nek egymÀsra adott vÀlaszreakciÂirÂl ¢s azok k´vetkezm¢nyeirûl
sem. Ek´zben bûven merÁt p¢ldÀkat nemcsak
sajÀt ä korÀntsem esem¢nytelen ä ¢let¢bûl,
hanem olvasmÀnyaibÂl is, tovÀbbÀ sok ¢rdekes esettanulmÀnyt k´z´l terÀpiÀs praxisÀbÂl.
A k´nyv cÁme ä programja alapjÀn ä talÀn
a piacon kelendûbb àhogyan vÀljunk jobb sz¡lûv¢?Ê szÀllÂige is lehetett volna, az àel¢g jÂ sz¡lûÊ terminus Winnicott-tÂl ered: good enough
mother(ing). A kifejez¢s arra a àminimÀlisan
el¢gs¢gesÊ anyai szeretetre, empÀtiÀra ¢s
àfenntartÂ k´rnyezetreÊ vonatkozik, melyek
az utÂd eg¢szs¢ges ¢rzelmi fejlûd¢s¢nek alapvetû felt¢telei, ezek hiÀnyÀt a sÃlyosabb pszich¢s betegs¢gek egyes formÀiban a kÂrl¢lektan l¢pten-nyomon ¢szleli. Bettelheim szinte
a k´nyv minden oldalÀn k¢t fû ¡zenetet k´z´l; az egyik, hogy a helyes nevel¢s Ãtja (talÀn
pontosabban: a mindig, sz¡ks¢gszerüen elk´vetett nevel¢si hibÀk minimalizÀlÀsÀnak Ãtja)
minden feladathelyzetben a gyermek sz¡ks¢gleteinek, gondolkodÀsÀnak, ¢rz¢seinek
felismer¢se, Àt¢rz¢se, meg¢rt¢se. A mÀsik a
kongruens ¢s p¢ldaadÂ nevelûi magatartÀs,
k¢pmutatÀs ¢s pedagÂgiai manÁrok n¢lk¡l ä
nem a k¡lsûleges szabÀlyk´vet¢s bÀtorÁtÀsa
vagy a gyerek alÀvet¢se a sz¡lûk ´nzû sz¡ks¢gleteinek ¢s aktuÀlis indulatainak. A p¢ldaadÀsban Bettelheim ÀllÀspontja megfelel a
g´r´g´k ¢s Seneca int¢s¢nek: hosszÃ ¢s neh¢z mindig t´rv¢nybûl tanulni, r´videbb ¢s
hat¢konyabb a p¢ldÀkbÂl. A g´rd¡l¢kenyen
pergû fejezetek m´g´tt Bettelheim m¢ly nevelûi b´lcsess¢ge ¢s optimizmusa rajzolÂdik
ki, ha itt naivitÀssal talÀlkozunk, akkor ez a
pszichoterÀpia ¢s a felvilÀgosodÀs hagyomÀnyÀval k´z´s (arra gondolok, hogy a bÀtorÁtÂ
sz¡lûi nevel¢s egyetlen ¢s legfûbb zÀloga len-

ne a gyermek ä ¢s k¢sûbb a felnûtt ä pozitÁv
´nk¢p¢nek). Egy bizonyos: az olvasÂ meg¢rtheti, hogy valÂdi pszicholÂgiai emberismeret
nem l¢tezhet az emberi kapcsolatokrÂl gyüjt´tt pszichodinamikus-pszichoterÀpiÀs tapasztalatok felhasznÀlÀsa n¢lk¡l, s tudomÀnyos ¢rv¢nyess¢g¢t a l¢lektan az Àtlagember szÀmÀra jobban tudja bizonyÁtani alaposan Àtgondolt ¢s k´vetett esettanulmÀnyokkal, mint kÁs¢rleti vagy pszichometriai t´rekv¢seivel.
Csorba JÀnos

OLVASATLAN
OLVASMçNYOK
A sz´veg, film ¢s hanganyag CD-ROM-on1
vagy floppyn valÂ r´gzÁt¢se, illetve a szÀmÁtÂg¢pes adatkezel¢s lehetûs¢gei a k´nyvnyomtatÀst is Ãj helyzet el¢ ÀllÁtjÀk. A k¡l´nb´zû lemezeken teljes k´nyveket lehet tÀrolni
a k´nyvh´z kapcsolÂdÂ hang- ¢s k¢panyaggal egy¡tt, melyeket megfelelû adatkezel¢si
technikÀkkal gyorsan ¢s tetszûlegesen lehet
csoportosÁtani. Lehetûv¢ vÀlik Ágy pl. az,
hogy egy MozartrÂl szÂlÂ sz´veg mellett felcsend¡lj´n a DON GIOVANNI , vagy Bergman
¢letrajza mellett a k¢pernyû egyik ablakÀban
megjelenj¢k filmjeinek listÀja, ¢s mondjuk az
öRVACSORA kivÀlasztÀsa utÀn elkezdjen peregni a film egyik r¢szlete. Lexikonok2 eset¢ben a szÀmÁtÂg¢p k¢pes elk¢szÁteni olyan
indexeket, mint pl. a k´tetben elûfordulÂ
´sszes filozÂfus vagy technikai talÀlmÀny, szÂtÀraknÀl pillanatok alatt hozzÀf¢rhetûk olyan
egy¢bk¢nt nehezebben el¢rhetû informÀciÂk,
mint mondjuk egy szÂ rokon ¢rtelmü szavai
vagy azok a kifejez¢sek, melyekben az adott
szÂ elûfordul.
A szÀmÁtÂg¢p azonban nemcsak az informÀciÂszerz¢s technikÀit vÀltoztatja meg, de
az irodalmi sz´vegek befogadÀsÀt is. Az Egyes¡lt çllamok k´nyvkiadÂi komolyan fontolÂra veszik, hogy egy k´nyvet papÁron vagy lemezen (zen¢vel, k¢pekkel, filmanyaggal
egy¡tt) adjanak-e ki.3 Persze egy irodalmi
sz´veg elektronikus tÀrolÀsa a filolÂgusok
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szÀmÀra Ãj lehetûs¢geket teremt: az adattÀrolÀs k´nnyebb¢ vÀlÀsa, az ezekhez valÂ gyorsabb hozzÀf¢r¢s, valamint az informÀciÂk tetszûleges elrendez¢s¢nek lehetûs¢ge a sz´vegek teljes filolÂgiai transzparenciÀjÀhoz vezet. A szÂ szoros ¢rtelm¢ben lÀthatÂvÀ vÀlhatnak itt az elemzett sz´veg ¢s a m´g´tte hÃzÂdÂ informÀciÂk: a fûsz´vegbûl ablakok
nyÁlnak a hÀtt¢rben vagy marginÀlis helyzetben l¢vû filolÂgiai, irodalomt´rt¢neti adatokra. Ez a sz´vegeket tetszûleges mÂdon egymÀs mell¢ rendelni tudÂ struktÃra az informÀciÂk k´z´tti utak szinte v¢gtelen szÀmÃ
bejÀrÀsÀt teszi lehetûv¢.
A szÀmÁtÂg¢pes adatkezel¢snek ezt a lehetûs¢g¢t hasznÀlja ki a magyarorszÀgi MatÃra
sorozat is, melynek k´tetei, ha nyomtatott
formÀban is, de a CD-ROM-ok szerkezet¢t
k´vetik. E kiadvÀnyok c¢lja, hogy az ¢retts¢gizû diÀkok szÀmÀra megk´nnyÁts¢k k´telezû
olvasmÀnyaik feldolgozÀsÀt, ¢s noha nagy a
siker¡k a k´z¢piskolai oktatÀsban, sz¡ks¢ges
feltenni a k¢rd¢st, hogy az irodalom megk´zelÁt¢s¢nek ez a mÂdja eleget tesz-e annak az
elvÀrÀsnak, hogy k´zelebb vigye a diÀkokat a
k´nyvekhez, elvezesse ûket egy ig¢nyesebb,
kreatÁvabb olvasÀshoz.
A sorozat fû probl¢mÀjÀt a nyomtatott ¢s
elektronikus m¢diumok k´z´tti eld´ntetlens¢gben, a k´nyvkultÃra ¢s a szÀmÁtÀstechnika
tudÀsformÀi k´z´tti reflektÀlatlan viszonyban
lÀtom. A k´nyvek oldalain ä mint a szÀmÁtÂg¢p k¢pernyûj¢n ä egyszerre t´bb ablak jelenik meg, azaz az oldalak egymÀstÂl elk¡l´nÁtett hasÀbokra esnek sz¢t, minden hasÀbban
egy-egy sz´veggel, sz´vegt´red¢kkel. Az
egyik ilyen ä kicsit nagyobb ä ablakban fut a
fûsz´veg: az irodalmi mü, mÁg a t´bbiben
szÂmagyarÀzatok, kordokumentumok, k¢pek, szakirodalom-t´red¢kek, segÁtû k¢rd¢sek lÀthatÂk. Az olvasÂ a szÀmÁtÂg¢p felhasznÀlÂjÀhoz hasonlÂan az elûtte ÀllÂ informÀciÂk k´z´tt tetsz¢se szerint vÀlogathat, tetszûleges sorrendben haladhat, m¢gsem rendelkezik a CD-ROM-hasznÀlÂk szabadsÀgÀval: a
kiadvÀnyok nyomtatott formÀjuknÀl fogva
nem tudjÀk kÁnÀlni a szÀmÁtÂg¢pes rendszerek mobilitÀsÀt. MÁg az elektronikus m¢dium az informÀciÂk szabad csoportosÁtÀsÀval ¢s elrendez¢s¢vel, az irodalomt´rt¢neti
anyagbÂl t´rt¢nû kiemel¢sek vagy ¢ppen bizonyos t¢nyek hÀtt¢rbe szorÁtÀsÀval a mü¢r-

telmez¢s szinte teljes szabadsÀgÀt teszi lehetûv¢, addig a lehets¢ges ¢rtelmez¢sek egyik¢nek kiemel¢se ¢s nyomtatott formÀba fagyasztÀsa ¢ppen azt jelenti, hogy az alapvetûen standardizÀlt tudÀson alapulÂ k´z¢piskolai oktatÀs szÀmÀra r´gzÁtett¢ vÀlik egy kanonikus ¢rtelmez¢s.
A MatÃra sorozat v¢gsû soron hatÀrozott
vÀlasz a k´z¢piskolai elvÀrÀsrendszerre:
k´nnyen, gyorsan sok informÀciÂhoz juttatja
a diÀkokat. Az informÀciÂÀtadÀshoz ¢s az olvasÀshoz is egyarÀnt alkalmazkodni prÂbÀlÂ
m¢diumot hoz Ágy l¢tre, melyben az olvasÂ
mÀr olvasÀs k´zben elsajÀtÁthatja a majdan
szÀmon k¢rendû t¢nyanyagot ¢s ¢rtelmez¢si
sztereotÁpiÀkat. Gyakori jelens¢g ezekben a
k´tetekben, hogy az irodalmi sz´vegben talÀlhatÂ t´rt¢nelmi ¢s müvelûd¢st´rt¢neti utalÀsok mellett megjelenik n¢hÀny odavÀgÂ
magyarÀzat ¢s dokumentum, Ágy pl. az °DES
ANNA elsû fejezete mellett Kun B¢la t´m´r
¢letrajzÀt, KosztolÀnyi Kun B¢lÀrÂl szÂlÂ
visszaeml¢kez¢s¢t (illetve e visszaeml¢kez¢shez füz´tt n¢hÀny jegyzetet) olvashatjuk,
vagy a HAMLET eg¢rfogÂ-jelenete kapcsÀn
sok mindent megtudhatunk a korabeli londoni szÁnhÀzakrÂl, a szÁnhÀzi szokÀsokrÂl, illetve az Erzs¢bet kori drÀmÀk politikai szerep¢rûl.
A sz´vegek jobb oldalÀn talÀlhatÂ k¢rd¢sek lÀtszÂlag szempontokat kÁnÀlnak az ¢rtelmez¢shez, valÂjÀban azonban kiemel¢seik ¢s
koncepciÂik miatt gyakran nagyon is behatÀroljÀk az interpretÀciÂt. Az °DES ANNA negyedik fejezete melletti 13. ¢s 14. k¢rd¢s a
k´vetkezû: à13. Milyen kÀlvÀriÀt kell megjÀrnia
Vizyn¢nek, amikor hivatalos Ãton prÂbÀl meg csel¢det szerezni? Nem tÃlzÀs-e az elbesz¢lû r¢sz¢rûl,
hogy a kÀlvÀria szÂval ¢l (1024. sor)? 14. Kik
azok, akik ä Vizyn¢vel szemben ä valÂban kÀlvÀriÀt
jÀrnak ekkor?Ê HasonlÂan k¢nyszerpÀlyÀra ÀllÁtjÀk az ¢rtelmez¢st a HAMLET II. felvonÀsÀbÂl id¢zett k¢rd¢sek: 1. szÁn: à8. Mivel magyarÀzza Polonius Hamlet ûr¡lts¢g¢nek okÀt (104ä
108. sor)? 9. Polonius gondolkodÀs n¢lk¡l azonnal
talÀl magyarÀzatot. Milyen emberekre jellemzû ez a
gondolkodÀs?Ê; 2. szÁn: à2. ...Milyen Àllamokra
jellemzû a spiclik ¢s a k¢mek nagyszÀmÃ alkalmazÀsa? TudnÀnk-e a k´zelmÃltbÂl erre p¢ldÀt mondani?Ê (A k¢rd¢sek melletti, zÀrÂjelben megadott sorszÀmok a k¢rdezû n¢zûpontjÀbÂl
hierarchizÀljÀk a sz´veget, elhitetik, hogy a
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müben vannak fontosabb ä figyelemre m¢ltÂbb ä ¢s kev¢sb¢ fontos sorok.)
Noha a megjelenû irodalomt´rt¢neti adal¢kok vagy a k¢rd¢sekben megfogalmazott
szempontok n¢lk¡l bizonyos esetekben t¢nyleg nehezen lenne ¢rthetû a sz´veg, ebben a
struktÃrÀban megszünik a mü ¢s ¢rtelmez¢sei k´z´tti hierarchikus viszony, a marginÀliÀk, az ¢rtelmez¢sek egyenrangÃvÀ vÀlnak a
sz´veggel. Itt mÀr nem az olvasÀst segÁtik a
k´nyvnyomtatÀs hagyomÀnyos technikÀiban
a mü elûtt, utÀn vagy alatt talÀlhatÂ, alÀrendelt szerepet bet´ltû jegyzetek, inkÀbb megfordÁtva: az irodalmi mü vÀlik ily mÂdon az
informÀciÂnyer¢s nyersanyagÀvÀ, a befogadÀsban teljesen hÀtt¢rbe szorul az a szem¢lyes viszony a müalkotÀshoz, melyet a pÀrbesz¢d metaforÀja Ár le. Az olvasÀs t´bb¢ nem
talÀlkozÀs a sz´veggel, ahol az olvasÂ a szerzû
individualitÀsÀn Àt magÀra ismer.
A nyomtatÀs ¢s szÀmÁtÀstechnika fesz¡lts¢ge azonban nemcsak abban nyilvÀnul meg,
hogy a k´tetek a befogadÀst informatizÀlttÀ
¢s automatikussÀ, az ¢rtelmez¢st pedig sematikussÀ teszik, hanem abban is, hogy egybevonjÀk a befogadÀs ¢s az utÂlagos reflexiÂ tev¢kenys¢geit. Az elû- ¢s utÂszÂ, a jegyzetek
¢s a marginÀliÀk behatolnak a sz´vegbe, felszaggatjÀk linearitÀsÀt azÀltal, hogy ÀllandÂan megszakÁtjÀk az olvasÀs folyamatÀt. így a
sz´veg kis t´red¢kekre esik sz¢t, melyekre
azonnal reflektÀl egy sor mÀsik sz´veg. Ebben a sz´vegek k´z´tti Àllapotban szinte lehetetlenn¢ vÀlik a hosszÃ ¢rtelmi egys¢gekbûl ¢pÁtkezû sz´veg rekonstrukciÂja: az olvasÂi horizontot mÀr nem a szerzû irÀnyÁtja sajÀt intenciÂja szerint, ehelyett ÀllandÂ mÂdosulÀsok ¢rik a t´bbi sz´vegt´red¢k felûl. így
¢kelûdik Thomas Mann TONIO K R¹GER-¢nek elsû fejezet¢be a DON CARLOS k¢t r¢szlete, az °DES ANNç-ban a Vizy¢k meggyilkolÀsÀt leÁrÂ fejezetet Ágy szakÁtja meg Devecseri
GÀbor ¢s Balassa P¢ter elemz¢seinek egy-egy
t´red¢ke, melyekben a gyilkossÀg okait fejtegetik, vagy Ágy talÀlkozhatunk a HAMLET-ben
a Szellem ¢s Hamlet besz¢lget¢s¢t leÁrÂ jelenet mellett Luther MÀrton ÁrÀsÀnak egy t´red¢k¢vel. Az olvasÀsba ¢kelûdû reflexiÂ eleve lehetetlenn¢ teszi a mü eg¢sz¢nek figyelembev¢tel¢vel t´rt¢nû utÂlagos v¢lem¢nyalkotÀst, ugyanakkor a k´vetkezû r¢szek meg¢rt¢s¢ben mÀr jelentûs szerepet kapnak ezek
a t´red¢kek. (Jellemzû mÂdon az ¢rtelmezû

sz´vegek hermeneutikÀja is sz¢tesik, ezeket
sem lÀthatjuk a szerzûik Àltal megadott kontextusban.) Amit itt az olvasÂ meg¢rt, az mÀr
nem az ÁrÂ Àltal leÁrt mü, hanem az az Ãjonnan sz¡letû, eklektikusan ¢pÁtkezû müalkotÀs, melynek alkotÂelemei a felt´rdelt irodalmi ¢s irodalomt´rt¢neti sz´vegek.
A MatÃra sorozat azonban nem hÁvja fel a
figyelmet arra a k¡l´nbs¢gre, hogy az Àltala
kiadott k´nyv nem maga az irodalmi mü, hanem annak egy feldolgozÀsa. A feldolgozÀsnak pedig, bÀrmilyen legyen is annak formÀja, mÀsodlagos a szerepe az eredeti sz´veghez
k¢pest. A MatÃrÀt, mint bÀrmilyen szakirodalmat, az eredeti sz´veg elolvasÀsa utÀn lehetne felhasznÀlni, legalÀbbis ha a k´nyvkultÃra szabÀlyait figyelembe vessz¡k.
A MatÃra sorozat csak abban az esetben vihetne k´zelebb a nyomtatott müvek vilÀgÀhoz, ha nem helyezn¢ magÀt az eredeti sz´vegek el¢. Jelenlegi formÀjÀban hasznos seg¢deszk´zt jelenthet filolÂgusok szÀmÀra, az
¢retts¢gizû diÀkok szÀmÀra azonban, akiknek
k´z¢piskolai tanulmÀnyaik alatt kellene megtanulniuk tÀj¢kozÂdni az olvasÀs ¢s egyÀltalÀn a nyomtatott m¢diumok vilÀgÀban, rossz
beidegzûd¢sek forrÀsa lehet.
A c¢lk´z´ns¢g, a mai k´z¢piskolÀs generÀciÂ szÀmÀra valÂjÀban nagy elûny ez az eklektikus forma, hiszen l¢nyegesen k´nnyebben mozognak a szÀmukra dominÀns, elektronikus m¢diumokbÂl megszokott montÀzsok k´z´tt. A sorozat legfûbb vesz¢lye ¢ppen
annak elhitet¢se, hogy nincs k¡l´nbs¢g a befogadÀsnak e k¢tf¢le, egymÀstÂl alapvetûen
k¡l´nb´zû mÂdja k´z´tt, hogy ugyanazt
tessz¡k, amikor informÀciÂkat gyüjt´get¡nk
egy reg¢ny alapjÀn Kun B¢lÀrÂl, a komm¡nrûl vagy a KrisztinavÀrosrÂl, mint amikor elolvassuk az °DES ANNç-t sz¢pen, az elej¢tûl a
v¢g¢ig.

Jegyzetek
1. A CD-ROM-rÂl bûvebben: CD-R°M, Magyar Narancs, 1994. oktÂber 20. Narancsmell¢klet.
2. A CD-ROM-on megjelentetett lexikonok felhasznÀlÀsÀrÂl Ár m¢g KovÀcs AndrÀs BÀlint a CINEMçNIA
INTERAKTíV MOZIENCIKLOP°DIç-rÂl szÂlÂ cikk¢ben.
(KovÀcs AndrÀs BÀlint: LEXIKON VAGY SZçMíTñG°PES
JçT°K ? FilmvilÀg, 1994. szeptember.)
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3. A k´nyvkiadÀs ¢s a CD-ROM kapcsolatÀrÂl: Sarah
Lyall: ARE THESE BOOKS, OR W HAT ? CD-ROM AND
THE LITERARY INDUSTRY . The New York Times Book
Review, 1994. Magyarul: K¹NYV EZ, VAGY MICSODA?
A CD-ROM °S AZ IRODALOMIPAR. Buksz, 1994. t¢l.

Lûrincz °va

EGRI CSILLAGOSOK
HernÀdi Gyula: Egri csillagok hÀborÃja
November volt, hideg szelek s¡ketn¢ma retorikÀja.
Mikor kil¢pett a lakÀsajtÂn, Bornemissza
Gergely fÀzÂsan hÃzta ´ssze mell¢n a kabÀtjÀt. Feln¢zett a palasz¡rke ¢gre, az esû lek¡zdhetetlen kiÀltÀsai ott hajszÀlcs´veztek a
gravid fellegeken. Elindult a t¢ridûs utca
egy¡tthatÂjÀban heverû K¹Z°RT fel¢, fej¢ben Vica utasÁtÀsai ugrÂk´teleztek: àHolmi,
Besz¢lû, hÃsz deka marhapÀrizsi!Ê M¢g mindig imÀdtÀk egymÀst, °va k´rk´r´s vaginÀlis
szorzÂja Gergû szÁv¢be trombitÀlta a teret. °jszakÀnk¢nt k´r¡ltapsikoltÀk a k¢j lehatÀrolt
arzenÀljÀt, a szerelem koncentrÀlt, f¢nyesre sürüs´d´tt vizeiben Ãsztak. Ujjongva k´r¡l´lelt¢k a gy´ny´r bÀlnÀit, hosszÃ mÀsodpercekig ott fek¡dtek
¡veges, ragyogÂ belsej¡kben, imÀdkoztak egymÀshoz, mint JÂnÀs prÂf¢ta Isten¢hez.
Gergû befordult egy bÀdogtekintetü mell¢kutcÀba. Csaknem belerohant egy leÁrhatatlanul toprongyos alakba. A f¢rfi baljÀban csatakos nejlonzacskÂt szorongatott, jobbja m¢lyen elmer¡lt egy lila ajkÃ kukÀban. AztÀn
diadalmas farkasmosollyal egyenesedett f´l:
kez¢ben egy csecsemûszemü szafalÀd¢t szorongatott.
Most egymÀsba m¢lyedt a k¢t f¢rfi tekintete. A felismer¢s megfogalmazhatatlan. AprÂ, piroslÂ ker¢k elindult lassan, forogni kezdett,
mint a vÀsÀrokban az ÂriÀsker¢k. AprÂ izgalmak
¡ltek a ker¢k kosaraiban, szÂlt a zene, lazÀn ´lt´z´tt
nûk, f¢rfiak lovagoltak a f´l¢nyes f¡veken, mindenki ¢nekelt...
ä Saint-Germain grÂf!
ä Gergely!
ä Alig ismertem fel. Mi t´rt¢nt ´nnel?

ä K¢sûbb majd mindent elmes¢lek. M¢g
nem j´tt el az idû.
ä J´jj´n, rÀf¢r magÀra egy ital.
Gergely karon fogta a grÂfot, ¢s magÀval
vonta a t¢r sz¢l¢n ÀllÂ kocsmÀba. A teremben
az alkohol ÁzlelûbimbÂi v¢gigsÁnautÂztak a
f¡st felhûkarcolÂin. ZÀros hatÀridejü arcok
leskelûdtek a fordÁtott elûjelü f¢nyben.
A k¢t sokat prÂbÀlt f¢rfi egy sarokasztalnÀl
foglalt helyet.
ä Csak vizet rendeljen ä parancsolt Gergelyre a misztikus grÂf.
A csapos k¢t pohÀr szÂdÀt l´k´tt el¢j¡k.
Saint-Germain v¢gigjÀrtatta mutatÂujjÀt az
¡veg perem¢n. Egyszerre valami aranysÀrga
s´r¢nyü nedü csillogott a poharakban.
ä A talÀlkozÀsunkra! ä szÂlt most ¡nnep¢lyesen a grÂf, ¢s ajkÀhoz emelte poharÀt.
Gergely is belekortyolt az italba. D¢lceg homlokÃ hintÂkon ¢rkezett a szûlû, a napverte
dombok lÀbainÀl pipiskedtek, hordÂi m¢ly¢n
fogÂcskÀzott a bicskabajszÃ vincell¢r.
ä Chablis, Premier Grand Cru, 68-as ¢vjÀrat. A kedvencem ä mondta Saint-Germain.
ä MagÀnak tartogattam, Gergely...
ä BÀmulatos! Hogy csinÀlja?
ä Semmis¢g, aprÂ tr¡kk´k logikus szÀmegyenese. K´nnyen meg¢rti, ha a Fermatf¢le sejt¢sre gondol.
ä °s ´n, ´n, aki J¢zus Krisztushoz hasonlÂ,
hogyan ker¡lhetett ebbe a nyomorÃsÀgos
helyzetbe?!
ä A t´rpe homlokÃ kor t´rpe agyÃ t¢ved¢sei. ElmegyÂgyint¢zetbe zÀrtak. Tegnap
aztÀn siker¡lt megsz´kn´m.
ä MagÀt?! T¢bolydÀba?! ¹nt, aki minden
korok ¢s idûk legsz¢d¡letesebb k¢pzelûerejü
szelleme?!
ä M¢gis Ágy t´rt¢nt, Gergely. Azt ÀllÁtottam
ugyanis, hogy az ÀltalÀnosan elfogadott naptÀr csal. SzÀz ¢vet àsietÊ. Dionysius Exiguus
nyilvÀnvalÂan t¢vedett, amikor Ãgy v¢lte,
hogy Krisztus sz¡let¢si ¢ve ¢s RÂma alapÁtÀsa k´z´tt 753 ¢v telt el, noha igazsÀg szerint csupÀn 673
¢v volt az idûbeli k¡l´nbs¢g.
ä Ez annyit jelent, hogy ma voltak¢ppen
nem 1995-ben, hanem 1895-ben jÀrunk?
ä Tudtam, hogy maga meg¢rt, Gergely!
M¢g soha nem csalÂdtam magÀban! Igen,
pontosan errûl van szÂ.
ä A napnÀl is vilÀgosabb teÂria.
ä M¢gsem hittek nekem. KiÀlltam a Kos-

726 ã Figyelû

suth t¢rre, ¢s jÂsolni kezdtem a j´vût. VÀzoltam a magyarsÀg elk´vetkezû t´rt¢net¢t. Elmondtam, hogy 1914-ben kit´r az I. vilÀghÀborÃ, aztÀn 1939-ben a II., ¢s hogy mindkettûben veres¢get fognak szenvedni. Besz¢ltem
a fordulat ¢v¢rûl, RÀkosi terrorjÀrÂl, az 1956os forradalomrÂl, aztÀn az Ãn. kÀdÀri konszolidÀciÂrÂl, v¢g¡l a rendszervÀltozÀsrÂl. Senki
nem hallgatott rÀm. ZÀrt osztÀlyra hurcoltak.
ä TalÀn m¢g nincs k¢sû! Most mÀr tudjuk,
hogy mi a j´vûnk, talÀn m¢g el lehetne ker¡lni ezeket a sz´rnyüs¢geket! Megmenthetn¢nk MagyarorszÀgot!
ä Maga m¢g fiatal, Gergû. Ne kockÀztasson. Mit kezdene Vica, ha maga is az elmeosztÀlyon v¢gezn¢?
ä K¢ts¢gbeejtû! A korszak nem kedvez a
vilÀgos koponyÀknak.
Idûk´zben bes´t¢tedett, az angolkÂros neoncs´vek telepettyezt¢k a boncasztalra l´k´tt
est¢t. AprÂ harapÀsokkal sürüs´d´tt a hangulat. A szÀzas, barokk fr´ccs´k kezdt¢k elûszÀmlÀlni a mÀj, a t¡dû, a vese ¢vtizedes
rendszerszervezett t¢ved¢seit. Egy magas
homlokÃ, nemes arc¢lü, hibÀtlan eleganciÀval ´lt´z´tt f¢rfi l¢pett a kocsmÀba. Helyet
foglalt a Bornemissza Gergely¢kkel Àtellenes
sarokban l¢vû asztalnÀl. Tollat, papÁrt vett
elû.
ä °s most mi a terve, grÂf Ãr? ä k¢rdezte
Gergû elszontyolodva.
ä Ne haragudj¢k, de ezt m¢g magÀnak sem
Àrulhatom el.
ä BocsÀsson meg, hogy tapintatlan voltam.
ä Nem volt tapintatlan, Gergely. El is mondanÀm, csak f¢lek, hogy f¢lre¢rten¢ a dolgot.
ä Nem hiszem, hogy f¢lre¢rten¢m, amit ´n
mond. ¹nn¢l vilÀgosabban, tisztÀbban gondolkodÂ
¢s fogalmazÂ emberrel m¢g nem talÀlkoztam.
ä Most, hogy ilyen, szinte fiÃi szeretettel besz¢l
hozzÀm, megvÀltoztatom a v¢lem¢nyemet, ¢s elmondom, mit tervezek.
ä Meghat atyai jÂindulata.
ä Nos, az a tervem, hogy megÁratom valakivel a maga ¢lett´rt¢net¢t.
ä Zavarba hoz, grÂf Ãr. °s ki lenne az a
f¢rfiÃ?
ä Aki az im¢nt l¢pett be a kocsmÀba. A neve HernÀdi Gyula. ý most a legtisztÀbban,
legt¡nd´klûbben gondolkodÂ ¢s fogalmazÂ
ÁrÂ MagyarorszÀgon.
ä Nem vagyok rÀ m¢ltÂ, grÂf Ãr! ä kiÀltott

fel elragadtatottan Gergû, aztÀn ÀtsandÁtott a
mÀsik sarokban ÀllÂ asztalhoz. TÀtott szÀjjal
bÀmult, szemei ki¡vegesedtek. A f¢rfi t´k¢letes selyem nyakkendûje f´l´tt ugyanis a semmi ÀsÁtott! HernÀdinak nem volt feje!
ä J¢zusom, grÂf Ãr, ennek az embernek
nincs feje!
ä Ne csodÀlkozzon! Amikor Ár, egyÀltalÀn
nincs sz¡ks¢ge a fej¢re. Hogy pihentesse,
egyszerüen belecsÃsztatja ilyenkor a mell¢nyzseb¢be. Higgye el, a legnagyobbak k´z¡l is
csak a kivÀlasztottak k¢pesek erre a teljesÁtm¢nyre! De a mostani m¢g kiv¢telesebb alkalom. Hogy jobban egy¡tt ¢ljen a t´rt¢net¡nkkel, ezÃttal a magam zseb¢be invitÀltam meg a fej¢t.
Saint-Germain sz¢tnyitotta a kabÀtjÀt.
Gergû szinte kûv¢ dermedt a lÀtvÀnytÂl, az
ÁrÂ feje ott Àgaskodott a grÂf belsû zseb¢ben,
tekintete kÁvÀncsian mustrÀlgatta az egykori
egri hûst.
ä Csak nem azt akarja mondani... ä dadogta Gergely.
ä De igen! Megint eltalÀlta! HernÀdi
Saint-Germain grÂfjÀnak reinkarnÀciÂja!
De t´bb cseveg¢sre mÀr nem maradt idû.
Felt¢pt¢k az ajtÂt, ¢s hÀrom marcona, hatalmas termetü f¢rfi zÃdult a kocsmÀba. Bajszukon megvillantak a reszelûs evidenciÀk.
ä Menek¡lj¡nk! Ez DobÂ, a zÀrt osztÀly fûorvosa ä kiÀltotta Saint-Germain, de mindhiÀba. Vaskos kezek ragadtÀk meg ûket, hogy
kisvÀrtatva k¢nyszerzubbonyba k´t´zve ott
fek¡djenek a mentûautÂ m¢ly¢n.
çm injekciÂ elûtt Gergûnek m¢g siker¡lt
odasuttognia a legv¢gsû k¢rd¢st:
ä °s ki fogja mindezt kiadni?
ä A M¢liusz KiadÂ Debrecenben, 249 szÀmozott lapon ä lihegte Saint-Germain.
ä N¢gyszÀzkilencvennyolc forint¢rt ä tette
hozzÀ a fej elfÃlÂ hangon.
AztÀn mindenki els´t¢tedett.
BÀn ZoltÀn AndrÀs
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SAKKTçBLA °S KíS°RT°S
Megjegyz¢sek a Tandori-sakkversek
¢rtelmez¢s¢hez
I
Tandori Dezsû 1973-as EGY TALçLT TçRGY
MEGTISZTíTçSA cÁmü k´tet¢nek sakkversei
mÀig n¢lk¡l´zik a marad¢ktalanul megnyugtatÂ ¢rtelmez¢st. K¢rd¢ses persze az is, feltÀrhatÂk-e egyÀltalÀn egy ilyen enigmatikus kÁs¢rlet (jelvers) szÀnd¢kai, illetve ha nyerhetû
is valamilyen àmegfejt¢sÊ, vajon az egyetlen
autentikus megoldÀsra bukkantunk-e, vagy
csak egyre a lehets¢gesen kiolvashatÂk k´z¡l?
A feladat (sakkfeladvÀny) esetleges megoldhatatlansÀga ¢s a megelûzû kÁs¢rletek, k´zt¡k
TarjÀn TamÀs talÀlÂ elemz¢se (Holmi, 1993.
mÀrcius) sem teszik feleslegess¢ a verssz´vet
felfejt¢s¢re irÀnyulÂ Ãjabb prÂbÀlkozÀsokat.
A hÀrom szÂban forgÂ vers (TarjÀn TamÀs
szÂhasznÀlatÀval: àsakk-trilÂgiaÊ) k´z¡l az elsûben (A BETLEHEMI ISTçLLñBñL EGY KIS JñSZçG KIN°Z) TarjÀn megk´zelÁt¢se szerint hÀrom szerkezeti elembûl Ávelve kulminÀl a lÁrai
tartalom. Ez a hÀrom mozzanat: a cÁm hordozta, J¢zus sz¡let¢s¢re utalÂ helymeghatÀrozÀs
(betlehemi istÀllÂ), a tradicionÀlisan krisztusi
bÀrÀny-szimbÂ-lum (àkis jÂszÀgÊ), illetve a
verssz´vegben (àHc3Ê) megvalÂsult, az egyetlen lehets¢ges tiszttel (fûbÀbuval) t´rt¢nû
megnyitÀs. Ezeknek egymÀsra vonatkozÀsa teremti meg àa mü... egyszavas l¢nyeg¢tÊ, a vilÀgt´rt¢nelmet, idûszÀmÁtÀst ¢s sakkjÀtszmÀt
egybemosÂ, àt´bbsz´r´s kezd¢s¢lm¢nytÊ ¢s a àkezd¢sk¢pzetetÊ ÀtfogÂ nyitÀny¢lm¢nyt.
A trilÂgia mÀsodik darabjÀnak (TçJ K°T FIGURçVAL) sz´vege k¢t f¡ggûleges oszlopba
rendezett jelsor, amit TarjÀn TamÀs elemz¢s¢ben k¢t àversszakk¢ntÊ kezel. Egyenk¢nt,
egymÀs utÀn ¢rtelmezi a k¢t hasÀbot, ¢s az
elsût, az egyes¢vel elûre, àfelfel¢Ê l¢pegetû ¢s
az utolsÂ sorban huszÀrrÀ ¢rû gyalogot a
B ETLEHEMI ISTçLLñ... megjelenÁtette (huszÀr)J¢zus-alak visszavonÀsak¢nt fogja f´l.
Megk´zelÁt¢s¢ben az elsû oszlop a Krisztust
jelzû huszÀrnak n¢v n¢lk¡li gyalogbÂl t´rt¢nt
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ÀtvÀltozÀsÀra mutat rÀ, vagyis annak alapvetûen emberi mivoltÀt jelzi. A jobb oldali hasÀb huszÀrfigurÀjÀt a puszta irracionalitÀs ¢s
rem¢nytelens¢g tanÀcstalanul ide-oda l¢pkedû alakjÀval azonosÁtja.
VizsgÀljuk azonban meg, hogy mi olvashatÂ ki a k¢t jelsorbÂl, ha nem egymÀstÂl f¡ggetlen¡l, de ¢ppen egymÀsra vonatkoztatva
szeml¢lj¡k ûket! Meglehet, a k¢t hasÀb valÂs
viszonya ekkor tünik elû. Vagyis ha ä sakkrÂl
l¢v¢n szÂ ä k¢zenfekvû mÂdon a versenyszerü sakkozÀsban megszokott regisztrÀlÀsi, adminisztrÀlÀsi mÂdszernek, a sakkÁrÀs l¢p¢spÀrjainak szerkezeti hÀlÂjÀt illesztj¡k rÀ a
sz´vegre. Tekints¡k tehÀt a verset egy sakkjÀtszma r¢szlet¢nek, a k¢t jelsort pedig a k¢t
jÀt¢kos (vilÀgos ¢s s´t¢t) l¢p¢seinek.
A sakkÁrÀsban hagyomÀnyosan a bal oldali
oszlop vilÀgos, a jobb oldali s´t¢t l¢p¢seit r´gzÁti. Ebbûl az aspektusbÂl, sorrÂl sorra, fentrûl lefel¢ haladva a vers a s´t¢t huszÀr magÀnyos l¢p¢sjeleivel kezdûdik; vilÀgos l¢p¢sei
(vagy csak azok jel´l¢sei) hiÀnyoznak. N¢hÀny l¢p¢s utÀn (Hh6, Hg4, Hf6, Hh7) azonban megjelenik a vilÀgos gyalog a tÀblÀn (c5),
¢s ettûl kezdve a l¢p¢sek eg¢szen a zÀrÀsig
pÀrhuzamosan, egymÀsnak felelgetve, egymÀsra reagÀlva k´vetkeznek. A vilÀgos gyalog
(adottsÀgai, gyalogl¢te folytÀn csak ezt teheti)
egyes¢vel l¢pdel elûre a c oszlopban (c5, c6),
a s´t¢t huszÀr (mintegy ¢szlelve az ellenf¢l
egy bÀbujÀnak megjelent¢t) k´zelÁteni kezdi
(Hg5, He6). Az ¢rtelmez¢s kulcsÀt rejtû l¢p¢svÀltÀst a k´vetkezû, utolsÂ elûtti sorban talÀljuk. VilÀgos c7-re l¢p, egy l¢p¢snyire ker¡lve ezzel az utolsÂ, 8-as sortÂl, ahol a sakk
szabÀlyai szerint Àtadja hely¢t egy tisztnek,
tisztt¢ (fûbÀbuvÀ) alakulhat. HasonlÂ helyzetben a gyalog helyett ÀltalÀban vez¢rt vesz fel
az adott jÀt¢kos, hiszen ebben az esetben jut
a legnagyobb nyeres¢ghez. Az Ágy elfoglalt
elûny´s pozÁciÂ ellen¢re, k¢nyszer alatt tett
l¢p¢s ez m¢gis, hiszen a c7-en, ahovÀ a gyalog
kizÀrÂlag l¢phetett, ¡t¢sbe ker¡lt. A s´t¢t huszÀr, ami e6-on Àll ekkor, a k´zismert àlÂugrÀssalÊ le¡thetn¢, eltÀvolÁthatnÀ a tÀblÀrÂl.
Ezen a ponton ker¡l¡nk szembe az elsû illogikusnak tünû, magyarÀzatra szorulÂ vÀlaszl¢p¢ssel. S´t¢t ugyanis nem fogadja el ezt a
k¢nyszerüen (vagy szÀnd¢koltan?) felkÁnÀlt
¡t¢slehetûs¢get, kit¢r elûle, m¢ghozzÀ Ãgy,
hogy sajÀt magÀt ÀllÁtja ¡t¢shelyzetbe (Hd8). Te-
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t¢zve a sakk¢rtû olvasÂ ¢rtetlens¢g¢t, vilÀgos
szint¢n elutasÁtja s´t¢t (mindenk¢ppen tudatosan) felkÁnÀlt ÀldozatÀt. Bel¢p c8-ra, tisztt¢
alakul, de nem ä ahogy vÀrhatÂ lenne ä vez¢rr¢, hanem huszÀrrÀ, holott d8-ra be¡tve
szint¢n tisztt¢ fejlûdhetne, rÀadÀsul Ãgy,
hogy egyszersmind le¡ti az ellenf¢l bÀbujÀt.
Az utolsÂ jelzett l¢p¢s utÀn tehÀt a vilÀgos ¢s
s´t¢t huszÀr egymÀs mellett a c8 ¢s d8 mezûn
Àll. R´gzÁtett, b¢k¢s pillanat: tÀj k¢t figurÀval.
A sakk nyelv¢n ennyit k´z´l a sz´veg.
De valÂban k´z´l ennyit? Nem v¢letlen
egybees¢sekbûl k´vetkeztett¡nk a k¢t jelsor
egybeszerkesztetts¢g¢re?
Tegy¡k fel, hogy a TçJ K°T FIGURçVAL eset¢ben m¢gis k¢t f¡ggetlen l¢p¢ssorrÂl van
szÂ. Ker¡lhetett-e egy ilyen feszes, a kivÀlÂan
sakkozÂ Tandori szÀmÀra egy pillanat alatt
ÀtlÀthatÂan t´m´r sakknyelvi jelekbûl ¢pÁtkezû versben v¢letlen¡l ¡t¢shelyzetbe, m¢g ha
egy megelûzû l¢p¢ssorban lehetûv¢ vÀlÂ ¡t¢shelyzetbe is, a s´t¢t (ez esetben felt¢telezetten
s´t¢t) huszÀr? Lehets¢ges-e, hogy nem tudatos szerkeszt¢s eredm¢nye a k¢t l¢p¢ssornak
ennyire ´sszehangolt, sakk-finomsÀgokkal,
csattanÂval tüzdelt egymÀsmellettis¢ge? Ha
Ágy volna is, a v¢letlen teremtette helyzetbûl
kiolvashatÂ (illetve a jelekbe beleolvashatÂ), a
trilÂgia elûzû darabjÀnak tartalmaival (ha tetszik: t´rt¢net¢vel) harmonizÀlÂ, azt idûben
tovÀbbfüzû motÁvum m¢g ugyanÃgy jelent¢s¢rt¢kü marad.
Mi egy¢b szürûdik azonban m¢g Àt ezen
a jelrendszeren? Hogyan dekÂdolhatÂ ez a ä
TarjÀn TamÀst id¢zve ä àsajÀtszerü metanyelvÊ
irodalmi tartalmakkÀ? Hogyan testes¡lnek a
jelek k´lt¢szett¢? A sakk mÀr mint felid¢zett
vizualitÀs (a figurÀk, a mezûk szÁnei) asszociÀlja vilÀgos ¢s s´t¢t, jÂ ¢s rossz princÁpiumok
ellent¢t¢t. K¡l´n´sen, ha ä mint jelen esetben ä a megjelenÁt¢snek eszk´ze s egyÃttal terepe is a sakktÀbla. VÀllalva TarjÀn TamÀs
elemz¢s¢nek szakrÀlis keret¢t, s elhelyezve
benne a sakk sajÀtos logikÀja sugallta vilÀgos
¢s s´t¢t, szent ¢s profÀn, isteni ¢s sÀtÀni szembeÀllÁtÀst, J¢zus megkÁs¢rt¢s¢nek Ãjsz´vets¢gi
mÁtoszÀban talÀlunk rÀ a jelekbûl kiolvashatÂ
tartalomra.
A B ETLEHEMI ISTçLLñ... nyitÀny¢lm¢ny¢ben a c3 mezûre inkarnÀlÂdott J¢zus-alak a
mÀsodik versben a c5-´n bukkan fel, mintegy
jelezve a Krisztus sz¡let¢se ¢s messiÀsi fell¢-

p¢se k´z´tt eltelt idût. Problematikus marad
ugyanakkor az, hogy a s´t¢t huszÀr, azaz a
SÀtÀn (= ellens¢g, ellenf¢l) mÀr l¢p¢sekkel
azelûtt jelen van a tÀblÀn, hogy J¢zus figurÀja
megjelent volna. Fentebb mÀr utaltam arra,
hogy talÀn nem maga a vilÀgos gyalog hiÀnyzik, hanem csupÀn jelenl¢t¢nek, l¢p¢seinek
jel´l¢se, ahogy a hiÀtus, az elhallgatÀs, a t´red¢kess¢g is hagyomÀnyosan k´ltûi eszk´z,
ahol a hiÀnyzÂ sz´vegr¢sz nem k¢rhetû szÀmon. Tandorinak ebben a k´tet¢ben k¡l´n´sen sok vers szervezûdik e technika k´r¢; a
sakkverseknek, Ãgy tünik, mindegyike.
A gyalog megjelen¢s¢t k´vetûen a s´t¢t
huszÀr addigi esetleges mozgÀsa k´vetkezetess¢ vÀlik. Fokozatosan k´zelÁti a gyalogot
(c5äHg5; c6äHe6), ahogy a SÀtÀn is erûs´dû
fokozatokban ÀllÁtja J¢zust kÁs¢rtû helyzetekbe. A v¢gsû, legki¢lezettebb szituÀciÂban hit¢nek megtagadÀsÀra szÂlÁtja fel: a sakktÀblÀn
ezt a pillanatot a c7äHd8 jelsor hordozta
¡t¢shelyzet k¢pviseli. Itt, ahol k´zvetlen a
konfrontÀciÂ jÂ ¢s rossz k´z´tt, s ahol ä Tandori egy verscÁm¢vel ¢lve ä àa SÀtÀn k´rbemutogatja J¢zusnak a vilÀgotÊ, itt t¢r ki a gyalog
az utolsÂ, legvesz¢lyesebb kÁs¢rt¢s elûl: nem
¡t d8-ra, hanem c8-ra bel¢pve vÀltozik huszÀrrÀ. A SÀtÀn c¢lja a kÁs¢rt¢sekkel ¢ppen az,
hogy elt¢rÁtse Krisztust megvÀltÂi feladatÀtÂl,
bejÀrandÂ ÃtjÀtÂl. Sakkszerüen: hogy a B ETLEHEMI ISTçLLñ... nyitÀnyÀval megkezdett c
oszloprÂl a d-re csÀbÁtsa. Izgalmas egybees¢s,
hogy az ¡t¢shelyzet pozÁciÂit s´t¢t mezûk´n
foglaljÀk el a figurÀk. Mintha ez is azt sugallnÀ: a kÁs¢rt¢s, a bün k´zels¢ge, vÀlaszthatÂsÀga a s´t¢t princÁpium terepe.
A TçJ K°T FIGURçVAL zÀrÂk¢pe a c8 ¢s d8
mezûk´n ÀllÂ vilÀgos ¢s s´t¢t huszÀr. De mi¢rt huszÀrrÀ lett a vilÀgos? Mi¢rt egyenrangÃ
a kÁs¢rt¢seken fel¡lemelkedû MegvÀltÂ ¢s a
kudarcot vallott KÁs¢rtû? TalÀn mert J¢zus
eg¢szen a feltÀmadÀs aktusÀig nem teljes istens¢g¢ben mutatkozott meg, ¢s talÀn mert
a pusztÀban t´lt´tt idû alatt (melynek negyven napja szint¢n ¢rdekesen rÁmel a vers
k¢pzeletbeli sakktÀblÀjÀn megtett n¢gy l¢p¢sre) nem k¡lsû kÁs¢rtû, hanem sajÀt maga, ´nn´n huszÀr voltÀnak s´t¢t megfelelûje k´rny¢kezte meg, bizonytalanÁtotta el ä sikertelen¡l.
A sakktrilÂgia zÀrÂverse, A GYALOG L°P°S°NEK JEL¹LHETETLENS°GE OSZTATLAN ME-
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annyiban illeszthetû ebbe az Ãjsz´vets¢gi
sorba, amennyiben felid¢zi a JELEN°SEK
K ¹NYV °-nek apokaliptikus idej¢t, a helyek,
szerepek, viszonyok koordinÀlhatatlansÀgÀt.
Jelverseken sz´veg¡k jelleg¢bûl fakadÂan
k´nnyen tehetû erûszak, de talÀn a jelvers
mint forma ki is k¢nyszerÁti az ¢rtelmez¢sbeli
erûszakt¢telt. Az itt vÀzolt megk´zelÁt¢si kÁs¢rlet, egy Ãjsz´vets¢gi keretbe foglalt sakkciklus, nem kizÀrÂlagossÀgot ig¢nylû, de a
sz´vegbûl kiolvashatÂnak v¢lt ¢rtelmez¢s.
ZýN

Hites SÀndor
II
SzÁvesen b¡szk¢lkedn¢k azzal, hogy Hites
SÀndor tanÁtvÀnyom a budapesti b´lcs¢szkaron ä valÂjÀban azonban alighogy jelentkezett a Tandori Dezsû, a prÂzaÁrÂ cÁmü speciÀlkoll¢giumra, az elsû szeminÀriumok egyik¢n
mÀris kifejtette a TçJ K°T FIGURçVAL cÁmü
sakkversre vonatkozÂ Ãjszerü elk¢pzel¢seit.
Magam àkonzervatÁvÊ mÂdon k¢t t´mbk¢nt, k¢t àszakaszk¢ntÊ ä egyetlen (gyalogbÂl
huszÀrrÀ l¢nyeg¡lû, ÀtvÀltozÂ) figura versek¢nt olvastam ¢s ¢rtelmeztem a jelstruktÃrÀt.
Ezt az interpretÀciÂt vÀltozatlanul az egyik lehetûs¢gnek v¢lem, Àm az Ãj gondolatsor legalÀbb ennyire megÀllja a hely¢t. Eleve hitelesÁti, megkapÂvÀ teszi az az absztrakciÂ, mely
a sakkl¢p¢sek r´gzÁt¢s¢nek rendszer¢t fedezi
f´l a hasÀbok viszonyÀban (ez az ÁrÀsmÂd
minden vÀltozatÀban ´sszetettebb, t´bb informÀciÂt tartalmaz, mint Tandori betüi ¢s
szÀmai). A minden Áz¢ben szuggesztÁv, ÀltalÀnossÀgban is meggyûzû okfejt¢s megk¢rdûjelezhetetlenn¢ teszi: a àtrilÂgiaÊ elsû darabjÀban r´gzÁtett c3 ¢s a sz¡ks¢gk¢pp elhagyott
c4 utÀn a gyalog (= àKrisztusÊ) l¢p¢seinek jel´l¢se csakis c5-tel kezdûdhet. Ez a l¢p¢s a
MegvÀltÂ f´ll¢p¢s¢nek pillanata. Innen tekintve a müre, Ãgy lÀtom: a àsÀtÀniÊ s´t¢t l¢p¢sei
az¢rt kezdûdnek korÀbban (azaz elûbb: magasabban az ÁrÀsk¢pben), mert mÁg J¢zus l¢te
term¢szetesen sz¡let¢s¢tûl (Betlehem; nyitÂl¢p¢s) szÀmÁtÂdik, a SÀtÀn¢ ehhez k¢pest
ugyan nem ´r´ktûl, de a teremt¢stûl koncipiÀlhatÂ. Rengeteg H.. nyomÀn ¢s azok k¢pviselet¢ben mutatkozik a Hh6; s a vers logikÀja szerint a Hh8äc8H sem v¢gÀllomÀs, v¢gkifejlet (mindk¢t figurÀnak v¢gtelen tovÀbbi

Ãtra, jelenl¢tre nyÁlik lehetûs¢ge), hanem stÀdium, melyben ä a szomsz¢dossÀg vÀrakozÀsÀban ä kitetszik egyik ¢s mÀsik, feh¢r ¢s fekete (a sakkban: vilÀgos ¢s s´t¢t) szinte iker
volta, egymÀsrautaltsÀga. TovÀbbszûve az
elemz¢st: a k¢t figura az¢rt nem fogadja el
egyszer-egyszer az ¡t¢st, mert egyed¡l maradva, fonÀkja (illetve szÁne) n¢lk¡l egyiknek a l¢tez¢se sem bÁrna viszony¢rtelemmel. A c¢l az
à¡t¢sÊ: a mÀsik megsemmisÁt¢se, Àm ez az
¡t¢s ´nsemmÁt¢s is lenne. EgymÀshoz k¢pest
´r´k´sen ¢rdekfeszÁtû l¢p¢seket tehetnek a
tÀblÀn ä ha a mÀsik hÁjÀn csak az egyik l¢pked, akkor jÀrÀsa ugyanaz az ¢rtelmetlen ugrabugrÀlÀs, amelyre r¢szint ¢n is ¢pÁtettem
elemz¢semet. (Ha az emlegetett ¡t¢sek bÀrmelyike bek´vetkezne, az f´lborÁtanÀ ä mert
Ãj, idegen jellel, jelekkel dÃsÁtanÀ ä a sakkÁrÀs
alapjÀn elk¢pzelt struktÃrÀt, sût kihatÀssal lehetne a trilÂgia harmadik darabjÀnak cÁm¢ben szereplû, mechanizmusÀt mozgatÂ jel´lhetetlens¢gre is.)
Meglepû, hogy ä miutÀn ¢n is elmulasztottam, s tudtommal a vers ¢lûszÂbeli vagy
ÁrÀsos feldolgozÀsai alkalmÀval sem hangzott
el, ÁrÂdott le ä a diÀkszem sem lÀtta meg, fejtette ki a s´t¢t lÂ metaforÀt. °n az¢rt nem,
mert csupÀn egy vilÀgos (a gyalogot a 8-as soron f´lvÀltÂ) lÂrÂl (huszÀrrÂl) t´prengtem,
Hites az¢rt nem, mert gondolkodÀsÀnak mezej¢t lefoglalta a k¢t, egymÀs mellett idûzû figura.
Megk¢rdûjelezhetetlen volna bÀrmi is? °pp a
jelvers, a metanyelv sokf¢le, egymÀst tÀmogatÂan jelent¢ses dekÂdolÀsa mellett foglalunk ÀllÀst mindketten. így hÀt az is csupÀn
ajÀnlat a k¢sûbbi vizsgÀlÂdÂknak, hogy amik¢nt a s´t¢t huszÀrt, Ãgy a vilÀgos huszÀrt is
egy soha nem realizÀlÂdÂ (soha nem ´nmagÀban realizÀlÂdÂ) morÀlis vagy vilÀgt´rt¢nelmi
es¢ly (es¢ly...?!) s´t¢t lovak¢nt ¢rtelmezz¢k.
TarjÀn TamÀs
III
Zwischenzug
Szabad-e egy (amatûr) sakkozÂnak Hites
SÀndor ¢s TarjÀn TamÀs magasan szÀrnyalÂ
eszmecser¢j¢be belefolynia f´ldh´z (sakktÀblÀhoz) ragadt k¢pzettÀrsÁtÀsaival? Vagy sakk-
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szaknyelvi kifejez¢ssel ¢lve: egy àZwischenzugÊ-ot (àk´zbeiktatott l¢p¢stÊ) tennie,
amelynek a technikÀjÀt a KÀlvÀria (volt
Kulich Gyula) t¢r kûasztalain ¢s a KÀrolyikert, no meg a VÀrosmajor padjain igyekezett elsajÀtÁtani hajdanÀban? Ennek a (volt)
mesterjel´ltnek (aki egy ä igaz, sajnos, vesztett ä jÀtszmÀjÀval a Magyar Sakk¢letbe is beÁrta a nev¢t) Tandori Dezsû TçJ K°T FIGURçVAL cÁmü vers¢rûl a k´vetkezûk jutnak az
esz¢be:
1. Az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSA
(eredetileg A. RIMBAUD A SIVATAGBAN FORGAT
cÁmmel tervezett, de az Àllami k´nyvkiadÀs
fûhatÂsÀgai Àltal akkoriban nem enged¢lyezett) k´tet verseinek a keletkez¢se idej¢n TD
ÀllandÂ fejtûje volt a Magyar Sakk¢let feladvÀnyrovatÀnak, ¢s a rovat Ãgynevezett àl¢traverseny¢nÊ t´bbsz´r is magas pontszÀmot ¢rt
el. Ily mÂdon is dokumentÀlhatÂ tehÀt, hogy
az illusztris sakkrejtv¢nyfejtû-versszerzû TD
belsû ¢let¢ben a gombfoci ¢s a koalÀkkal vÁvott kÀrtyabajnoksÀgok mellett a sakkmÀnia
megelûzte a ver¢b- ¢s a lÂverseny-elk´telezetts¢get (mely utÂbbi kettû k´z´tt az à´sszek´tû lÀncszemÊ ä tudomÀnyosan: a missing
link ä gyanÁthatÂan ¢s logikusan nem is lehet
mÀs, mint a lÂcitrom, amelybûl a ver¢b oly
szÁvesen csipeget ä ha ¢ppen van).
2. A T çJ K°T FIGURçVAL cÁmü verset k¢t,
szint¢n sakkvonatkozÀsÃ opus fogja k´zre, itt
tehÀt egy spontÀn triptichonnal, TarjÀn TamÀs szerint trilÂgiÀval ä Àllunk? ¡l¡nk? n¢z¡nk? ä szemk´zt, s ezek k´z¡l az elsû is àhuszÀrosÊ vers: A BETLEHEMI ISTçLLñBñL EGY
KIS JñSZçG KIN°Z, maga a àversÊ pedig àcsakÊ
ennyi: àHc3Ê, ami azt jelenti, hogy a huszÀr
az alapÀllÀsbÂl kiindulva elfoglalja azt a mezût, amely a valÂsÀgban is ä a sakkvalÂsÀgban
term¢szetesen ä a leggyakoribb helye a megnyitÀsban. A huszÀr hely¢t az alapÀllÀsban a
ligeti sakkargÂ rendszerint àistÀllÂÊ-nak
mondja. KristÀlyos logikÀjÃ etimolÂgiÀval
egy¢bk¢nt, mert hiszen a lovak helye, otthona kint az ¢letben is az istÀllÂ, ahonnan reggel, ànyitÀskorÊ elindulnak napi Ãtjaikra, s
ahovÀ megt¢rnek est¢nk¢nt, rendszerint
szÀmtalan ostorcsapÀs nyomaival a szûr¡k´n.
(Istenem! de sokszor hallottam a MÀndy-novellÀkbÂl vagy Karinthy SAKKOZñK -jÀbÂl ismerûs fazonok szÀjÀbÂl, valahÀnyszor huszÀrjukkal visszat¢rni k¢nyszer¡ltek az alapÀllÀs-

ba, hogy: ä Vissza az istÀllÂba!) ä A trilÂgia
zÀrÂk´v¢ben pedig a cÁm ¢s a vers egymÀsba
hullik, mert A GYALOG L°P°S°NEK JEL¹LHETETLENS°GE OSZTATLAN MEZýN nyilvÀnvalÂan
azt jelenti, hogy ha a sakktÀbla àosztatlan mezûÊ, vagyis nincs felosztva hatvann¢gy mezûre, akkor a jÀtszmaÁrÀsban hasznÀlatos jelekkel a gyalog bÀrmely tetszûleges l¢p¢s¢t sem
lehet megjelenÁteni, mert a gyalog, szeg¢ny
paraszt l¢v¢n, nem kapott a sakkteremt¢sben
k¡l´n (nagy) betüjelet, mint elûkelû rokonai,
a tisztek. ArrÂl nem is besz¢lve, hogy ha a
hatvann¢gy mezû sincsen, mert ÀtvÀltozott
egyetlen mezûv¢, akkor sakktÀbla sincsen.
(àCsakÊ vers van, s ¢ppen ez a ànincsenÊ a
vers. A semmibûl semmivel mintÀzva, mintha
az avantgÀrd fest¢szeti kÁs¢rletez¢sek v¢gpontjÀn megjelenû ¡res, feh¢r vÀszon t¡k´rk¢pe volna a k´lt¢szetben.)
3. A triptichon fû hadszÁnter¢t k¢pezû,
TçJ K°T FIGURçVAL kiindulÂ ÀllÀsÀban csupÀn
s´t¢t elsû l¢p¢s¢t jelzi TD, azt tehÀt nem tudhatjuk, milyen vilÀgos l¢p¢sre vÀlaszol a s´t¢t
huszÀr, amikor az alapÀllÀsbÂl ä az istÀllÂbÂl
h6-ra ugrik, ¢s elfoglalja hely¢t a tÀbla sz¢l¢n,
amit a n¢met ä s nyomÀban a magyar ä sakkszakzsargon azzal a lesÃjtÂ megjegyz¢ssel
kommentÀl, hogy a huszÀr àam Rande ist eine SchandeÊ. Bizony a legrosszabb pozÁciÂ ez
egy huszÀr szÀmÀra, hiszen a hatÂk´re a tÀbla
sz¢l¢n a legkorlÀtozottabb. Innen ugyanis
legfeljebb n¢gy, a sarokmezûkrûl csupÀn k¢t
kockÀt k¢pes ellenûrz¢se alatt tartani, àfel¡gyelni (mint D'Or¢ fel¡gyelû ¢s a fel¡gyelûn¢ a verebeket...).
Nem egy¢rtelmü ugyan, hogy valÂban az
istÀllÂbÂl ker¡lt-e a szÂban forgÂ s´t¢t huszÀr
a tÀbla sz¢l¢re, de talÀn felt¢telezhetû, hogy
nem p¢ldÀul f7-rûl, mert annak nem volna
¢rtelme. (MÀrpedig We´res SÀndor Âta tudjuk, hogy a k´lt¢szetben az ¢rtelmetlen versnek is ¢rthetûnek kell lennie, mÁg ellenben
az ¢rthetetlen versnek ¢rtelme sincsen...) S
innen, a tÀbla sz¢l¢rûl ker¡l vissza a huszÀr
a megnyitÀsban ÀltalÀnosabb hely¢re, f6-ra:
hÀrom l¢p¢sben (g8äh6äg4äf6) ä egy helyett.
(Mint egy kerge huszÀr, szaknyelven: nagy
Rundlaufot, àk´rbenjÀrÀstÊ v¢gezve.) Errûl a
helyrûl aztÀn, mintha kisebbrendüs¢gi ¢rz¢s
gy´t´rn¢, visszat¢r ism¢t a tÀbla sz¢l¢re, erre
a sz¢gyellnivalÂ helyre, amit csak akkor tehet
meg, ha a h7 mezû ¡res, s ami a valÂsÀgos
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jÀtszmÀban tÃlnyomÂr¢szt csak a v¢gjÀt¢kban
fordul elû. Amennyiben tehÀt a vers sz´vet¢t
ä sakkalgebrÀjÀt ä Ãgy fogjuk f´l, mint egy
àeg¢rrÀgtaÊ jÀtszmafeljegyz¢s-darabkÀt, akkor mindez azt (is) sugallja, hogy nem lehet
mÀr tÃl messze a jÀtszma v¢gkifejlete.
Ekkor tünik fel a bal hasÀbban vilÀgos elsû
l¢p¢se, amelyre vÀlaszul elrugaszkodik a tÀbla sz¢l¢rûl a s´t¢t huszÀr, hogy be¢rje az ellens¢ges gyalogot. De hogy mi c¢lbÂl? az csak
k¢sûbb, az ¡ld´z¢s ä a drÀma ä v¢g¢n vilÀgosodik meg. De nem eg¢szen, mert hiÀnyoznak az elûzm¢nyek (hogy csak a legnagyobb
hiÀnyt emlÁtsem: nem tudni, hol Àll a k¢t kirÀly; mintha TD tÀjk¢p¢n nem is mattra
menne a jÀt¢k a k¢t figurÀval), s a befejez¢s
¢rtelm¢t is csak akkor foghatnÀnk f´l, ha lÀthatnÀnk az eg¢sz tÀblÀt, de ezt a jÀtszmat´red¢k ä a vers, a k´ltû ä nem mutatja, sût:
¢ppen a jÀt¢kosnak tetszû ´tlet k´ltûi effektusÀnak a megcsillantÀsa ¢rdek¢ben eltakarja. ä Mindenekelûtt hiÀnyoznak vilÀgos l¢p¢selûzm¢nyei, bÀr bizonyos stochasztikus logikÀval kik´vetkeztethetûk. így p¢ldÀul elk¢pzelhetû az is, hogy alapÀllÀsÀbÂl, c2-rûl a vilÀgos gyalog akkor kezdett elûrelopakodni,
amikor a s´t¢t huszÀr f6-rÂl h7-re visszatÀncolt, hogy aztÀn nagy lend¡letet v¢ve a legelûnytelenebb pozÁciÂbÂl eredjen a szemtelen
gyalog nyomÀba.
De hÀny l¢p¢sben jutott a gyalog c4-re?
Egy l¢p¢sben vagy kettûben? (AlapÀllÀsbÂl
ugyanis a gyalog egy l¢p¢sben k¢t mezût is
Àtugorhat.) T¢telezz¡k f´l, hogy kettûben, ha
mÀr a àlopakodÀsÊ szÂt hasznÀltuk elûrehaladÀsÀnak jellemz¢s¢re. Igen Àm, de m¢g akkor is hiÀnyzik k¢t l¢p¢s. GondolhatnÀnk arra is, hogy a hiÀnyzÂ k¢t vilÀgos kezdûl¢p¢s
¢ppen a triptichon elsû darabjÀban szereplû
huszÀrnak àa betlehemi istÀllÂbÂl valÂ kin¢z¢seÊ
volt (Hc3), majd ä a s´t¢t huszÀr àk´rben jÀrÂÊ koreogrÀfiÀjÀnak a t¡k´rszimmetriÀjak¢nt ä visszakozott (akÀr az istÀllÂba, akÀr valamely, bÀrmely nem jel´lt mezûre), hogy
utat nyisson az alapÀllÀsban elûtte posztolÂ
gyalognak. Tetszetûs felt¢telez¢s, de nem bizonyÁthatÂ; soha nem fogjuk megtudni, mivel is kezdûd´tt a vilÀgos gyalog ¢s a s´t¢t huszÀr àkis bummÊ-ja TD imaginÀrius sakktÀblÀjÀn.
V¢g¡l, ami a legfontosabb: Hites SÀndor
megjegyzi, hogy a vakmerû vilÀgos gyalogost

¢ppen a legutolsÂ pillanatban, a vez¢rr¢ vÀltozÀs elûtti utolsÂ mezûn ¢ri be a kerge s´t¢t
huszÀr, de ahelyett hogy drasztikus mÂdon
megakadÀlyoznÀ (ki¡t¢ssel) az ÀtvÀltozÀst,
kamikÀzek¢nt ´nmagÀt dobja Àldozatul az
ismeretlen ä megismerhetetlen ä jÀtszmÀt
minden bizonnyal eld´nteni hivatott gyalogos ÃtjÀba. (A huszÀr mozgÀsÀban ä s´t¢t jÀt¢kÀban ä ez a motÁvum a Zwischenzug, a
àcsendes k´zbeiktatott l¢p¢s ä a sakklexikon definÁciÂjÀt id¢zem ä, amely a k¢nyszerÁtûnek tartott
vÀltozatot a feje tetej¢re ÀllÁtjaÊ.) De mi¢rt? Mi
az ¢rtelme ennek a lÀtszÂlag ¢rtelmetlen Àldozatnak?
4. Szer¢ny v¢lem¢nyem szerint (s ez¢rt
mer¢szkedtem belehÃzni Hites SÀndor ¢s
TarjÀn TamÀs izgalmas jÀtszmÀjÀba) ezen a
ponton rajzolÂdik ki a mell¢kmegfejt¢ses ¢s
lÀtszÂlagos jÀt¢knak ÀlcÀzott jÀtszmat´red¢kbûl a fûvÀltozat, a feladvÀnyszerü fûmotÁvum:
H. vagyis a s´t¢t huszÀr jele ugyanis megegyezik egy dÀn kirÀlyfi monogramjÀval, akinek a nev¢t TD fekete borÁtÀsÃ elsû k´nyve
cÁm¢be emelte (gy´ng¢bbek kedv¢¢rt: T¹RED°K H AMLETNEK ), s aki Shakespeare Vilmos
hasonlÂ cÁmü, k¢pzelt r¢mdrÀmÀjÀban ûr¡lts¢get mÁmelû, sÀtÀninak tetszû ÀmokfutÀsa
v¢g¢n voltak¢ppen az Àldozati bÀrÀny sorsÀra
jut. (Mint a XX. szÀzad t´rt¢neti kulisszÀi ¢s
irodalompolitikai udvari cselsz´v¢nyei k´z´tt
az a k´ltûi t´rekv¢s, amelyet a k´ltû, akit
Hamlet maszkjÀnak a visel¢s¢re k¢nyszerÁt
kora, versei sorsÀval megjelenÁt.) A kerge fekete huszÀr ÀmokfutÀsa olyanformÀn utal(hat) Hamlet ÀmokfutÀsÀra, mint a TISZTA
°SZ KRITIKçJç-ra ugyane k´tet K ANT-EML°KZAJ cÁmü k¢tsorosa. ä De van egy alapvetû k¡l´nbs¢g: a k¢t bÀb futÀsa/mozgÀsa virtuÀlisan
k¢t mezûn talÀlkozik egymÀssal, s k¢t megvalÂsulatlan lehetûs¢g r¢v¢n. Elûsz´r c7-en,
amikor a huszÀr ¡thetn¢, de nem ¡ti a gyalogot, mÀsodszor a d8 mezûn, amikor a gyalog viszonozza a humÀnus gesztust, ¢s nem
¡ti a huszÀrt, hanem inkÀbb ä rokonszenvbûl? empÀtiÀbÂl? vagy csakugyan Betlehem
¡zenet¢re, a Ne ´lj! krisztusi imperativusÀra
figyelmeztetve? ä huszÀrrÀ vÀltozik Àt û maga
is. Ez volna/lehetne a mÀsodik Zwischenzug,
amely a jÀtszma drÀmÀjÀt nem eld´nti, inkÀbb a fesz¡lts¢g¢t oldja fel valamifajta àd´ntetlenbenÊ. Ami egy huszÀrtÂl annÀl k´nynyebben kitelik, mert ez a àmegvetett tr¢facsi-
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nÀlÂÊ, ahogyan Tartakower nagymester olykor tr¢fÀsan nevezte (Ãjabb Hamlet-motÁvum!), nem mattadÂ figura. A t´bbiek tev¢keny k´zremük´d¢se vagy passzÁv asszisztÀlÀsa n¢lk¡l nem tud mattolni. (S mellesleg
megvalÂsul, amit a vers cÁme csak elûlegez: a
tÀj k¢t figurÀval. Az utolsÂ l¢p¢sig csak egy figura van a tÀjban.)
5. így van-e csakugyan, vagy àgondolta a feneÊ? ä Egy biztos: a modern vers abban is k¡l´nb´zik a sakkfeladvÀnyoktÂl, hogy a feladvÀnynak csak egyetlen helyes megfejt¢se l¢tezik (k¡l´nben a feladvÀny hibÀs), a modern
vers valÂszÁnüs¢geken ¢s felt¢telez¢seken alapulÂ interpretÀciÂi azonban nem oltjÀk ki,
nem semmisÁtik meg egymÀst, sût. A vers akkor is elviseli ¢s t¡relmes irÂniÀval a hÀtÀra
veszi ûket, ha ellentmondanak egymÀsnak.
Vagy mint a rosszul reszelt Àlkulcsok, belemennek ugyan a zÀrba, de nem fordÁtjÀk el,
s nem nyÁlik ki az ajtÂ. A k¢t¢rtelmü vagy ¢ppens¢ggel t´bb¢rtelmü magyarÀzatok ¢s
megfejt¢sek lehets¢ges halmaza ugyanis r¢sze a vers à¡zenet¢Ê-nek, ha nem ¢ppen maga a vers. (A formÀlis versen kÁv¡lhelyezett
igazi vers.)
6. Az irodalomt´rt¢net-ÁrÀs szÀmÀra k¢r-

d¢s lehet az is, hogy a sakknak mint metaforak¢szletnek ¢s metanyelvgerjesztû ihletnek mi¢rt nem tÀmadt nagyobb ¢s vastagabb
oldalÀgi hajtÀsa a k´ltûi ¢letmüben. TalÀn
nem k´vetek el indiszkr¢ciÂt, ha elmondom,
hogy TD-ben megvolt erre a szÀnd¢k ¢s k¢sztet¢s. A hetvenes ¢vek mÀsodik fel¢ben javasolta e sorok ÁrÂjÀnak, hogy vÀltsunk egymÀssal tÀvsakkjÀtszmÀkat ä telefonon kereszt¡l. Akkoriban vezett¢k be az idûm¢r¢sen alapulÂ tarifÀkat (hÀrom perc ker¡lt egy forintba, ha jÂl eml¢kszem). A VÀrban ¡zemelû elavult alk´zpontot azonban, amelyhez TD k¢sz¡l¢ke is tartozott, nem lehetett idûm¢r¢sre
ÀtÀllÁtani, ez¢rt û elûz¢kenyen f´lajÀnlotta,
hogy mindig û lesz a hÁvÂ f¢l, mert Ágy olcsÂbb. így vÀltottunk vagy hatvan jÀtszmÀt,
f¡l¡nk´n a telefonkagylÂval g´rnyedve a
sakktÀbla f´l¢. (T´bb Ázben be is jelentett¢k a
hibabejelentûnek, hogy valÂszÁnüleg elromlott a telefonunk, mert kitartÂan foglaltat
jelez...) AztÀn abbamaradt a tÀvsakkozÀs. TalÀn az¢rt, mert TD Ãgy talÀlta: amit mi produkÀlni tudunk a hatvann¢gy mezûn, annak
a sakkbeli minûs¢ge nem tartalmaz dÃsÁtÀsra
¢rdemes lÁrai metafora¢rcet.
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