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OrbÀn OttÂ

SHAKESPEARE-BýL
Francis Bacon ûexcellenciÀja, nyugalmazott
korona¡gy¢sznek ¢s lordkancellÀrnak, aki ¢ppÃgy nem szerzûje Shakespeare müveinek, ahogy
bÀrki mÀs sem, kiv¢ve William Shakespeare-t,
a sehonnai csepürÀgÂt

A CLIX. szonett
àNapk´zben rendszerint egy kÀlyhalyukban idûz´m.
VÀrom az ¡gyelût, hogy szÂlÁtson: KÁs¢rtet, k¢sz¡lj... te k´vetkezel!
Vasingem, mint a f¡st, egy gyerek keze is kett¢szelhetn¢,
m¢gis a frÀsz t´ri ¢jf¢ltÀjban a bÀstya fokÀn toporgÂ ûrszemet:
çllj, ki vagy! kiÀltja r¢mÁtûn, mire ¢n n¢mÀn intek vissza neki, hogy Ezt, apikÀm!
Egy meggyilkolt kirÀly, a Gutenberg-galaxis szelleme.
A tÃl sok k´nyv, a tÃl sok Àllam¡gy, a nagypolitika...
A csillagokat szÀmlÀltam, ¢s nem vettem ¢szre, hogy kirÀlyn¢m nem ¢lvez el velem ä
ez¢rt ma trÂnomon egy b¡d´s lÀbÃ, szûr´s t´rpe ¡l,
egy korcs hentes ¢s m¢szÀros, egy baszÂg¢p, az ´cs¢m, Claudius.
De ne hidd, hogy egy rendûrs¢gi ¡gy szilÀrdabb lÀbon Àll s valÂsÀgosabb, mint a vers.
Ha el¡ti az ¢jfelet, csak a test alhat, nem a m¢lytudat;
a zÀrt osztÀlyon a klimaxos kirÀlynû fuldokol ¢s sikoltozik,
a Herceg, egy alkoholista roncs meg azt ¡v´lti: Ott, ott! AtyÀm az! Most suhan az ajtÂn
kifel¢!Ê

A CLX. szonett
A sz¢p Of¢lia jû ä s az endori boszorkÀny megy... a v¢szbanya, egy szipirtyÂ...
Sokadszor lÀtom ezt! A tavirÂzsa csillogÂ ´l¢t,
mely lassan roskad ´ssze, mint egy rossz bevÀsÀrlÂszatyor...
F¢rfi ¢s nû egymÀst kergetik, mint naptÀrban az ¢vek,
¢s ha a fiatalsÀg lÀzongva kevesli azt, amit egymÀsnak kÁnÀlhat k¢t szeretû,
a v¢nkor tÃl sokat is kap a mÀsik hormonk¢szlet¢bûl ä
az aggastyÀn sÁpolva besz¢l, s mellkasÀn nûi mell fityeg,
a v¢nasszony meg bajuszÀt p´dri, s a hangja, mint egy huszÀrezred trombitÀi¢...
Van-e szÀnandÂbb lÀtvÀny az egymÀst gyilkolÂ ´regekn¢l?
Csak hÀt v¢dekezhet¡nk-e a romlÀs ellen? °s ha igen, mivel?
Az ifjÃsÀg hebehurgya, de nagy ravasz, ¢s nem borzad vissza a giccstûl;
vÁzbefÃlÀshoz feh¢r ruhÀt visel, hogy jÂl mutasson a ravatalon, m¢g ha sÀr is az.
Lesz is az eml¢k¢re ûr¡lt botrÀny, k´nnyek, ¡v´lt´z¢s: àEnn¢l-e krokodilt!?Ê stb.
Minden ¢let szebb, mint az, amit Yorick koponyÀjÀnak kivÀjt szemg´dre lÀt.
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A CLXI. szonett
A hatalom ä meg´lni Duncan skÂt kirÀlyt,
meg´lni BanquÂt ¢s csalÀdjÀt (a csel¢djeiket is, ha ¢pp nem szabadnaposak),
meg´lni minden szemtanÃt, nagyszÀjÃ kocsmat´ltel¢ket,
meg´lni minden gyanÃs prÂf¢tÀt ¢s k´zv¢lem¢ny-kutatÂt,
meg´lni k¢mked¢s¢rt ¢s hazaÀrulÀs¢rt Arkhim¢d¢szt, SzÂkrat¢szt,
meg´lni J¢zust, a hÁrhedt f´lforgatÂt (plusz k¢tfelûl egy-egy lator),
meg´lni eretneks¢g¢rt JohannÀt, Husz JÀnost, Szerv¢t MihÀlyt,
meg´lni mindenkit, aki e f´ld´n tÃl sokat mozog, tÃl hangosan l¢legzik, tÃlsÀgosan ¢l...
A hatalom ä sz¢d¡lve n¢zni hÀrom hazug boszorkÀny tÀncÀt az ¡st k´r¡l.
MiazmÀs gûz, m¢regfelhû, mocsÀr, mely azzal hiteget, hogy megÃszhatod a recessziÂt.
Macbeth egy¡gyü hadvez¢r, leb´k, ha az ÃtjÀt Àllod,
de nem besz¢li az elit nyelv¢t, s nem tudja, hogy a birnami erdû fÀinak
paragrafusjel-alakban csavarodnak az Àgai ä bel¢j¡k akad...
Egy k´zrendûr v¢gez vele; ott rohad el a bokrok alatt, az erjedû szem¢t k´zt, a napon.

NÀdasdy çdÀm

REKONSTRUKCIñS KíS°RLET
DarÀzs volt, azt hiszem, az ujjamba d´f´tt;
ember volt, azt hiszem, az Àrokba l´k´tt;
rendûr volt, azt hiszem, az arcomba hajolt;
kutya volt, azt hiszem, a testembe szagolt;
fodrÀsz volt, hajnyÁrÂ szerszÀmmal csattogott;
borostÀs Âszeres, a zsÀkjÀba dugott;
gombÂc volt, azt hiszem, a torkomon akadt,
vonaglottam, amÁg csak szilvamag maradt;
lÀndzsa volt, a hegye pontosan k´vetett;
ki kell a deszkÀbÂl szedni a sz´geket;
a sajÀt lÀbam volt, erûs, kÁvÀnatos;
lÂgtam a peronon, Ãgy rohant a hatos;
az ÂrÀn kider¡lt, hogy nincs rajtam ruha;
nyomtam a gÀzpedÀlt, de nem tudtam soha
elindulni, csak sÁrt, lefulladt a motor,
iszap volt, k´r¡lfont egy hatalmas bokor,
benyÃltak, tekert¢k az ´sszes ablakot,
¢n rÃgtam, haraptam, haraptam egy nagyot,
k´m¢ny volt, azt hiszem, ¢des ¢s keserü,
vizes kerek gy¡m´lcs, g´r´gdinnyeszerü,
tejbegrÁz, Áztelen, csendes ¢s bÀrsonyos,
ÀradÂ ÀradÀs, sek¢ly ¢s zÀtonyos.

Utassy JÂzsef: Versek

AZ ELýADçS MçSODIK FELE
AztÀn megint a szintaxisrÂl volt szÂ,
¢s r´pk´dtek a tÀrgyatlan ig¢k,
a terem mellett ¡res volt a mosdÂ,
¢s ´rv¢nylett, mint egykor a vid¢k.
Elûsz´r voltak v¢gig nyitvahagyva
az ablakok (àhagyjÀk csak, majd ¡v´lt´kÊ).
Dolgozhat, hogy az ´rv¢nyt Àthidalja
bÀrki, aki tizennyolcat bet´lt´tt.
Vajon mit n¢zett rajta? m¢rt k´vette
(ha k´vette, ha k¢szakarva Àllt
az ajtÂban)? A nagyterem hetente
a mell¢rendel¢srûl kiabÀlt.
De most a levegû is ´ml´tt, ´ml´tt,
az utca is ¡v´lt´tte: dugÂ!
°s megpiszkÀltak szÁvet, fogat, k´rm´t,
¢s bele egymÀsba, ¢s nincs hunyÂ.
Sz¢p hÀtak, mellek ä egyed¡l a szÀrny
volt ritka (vagy a test¡kh´z szorult?).
Volt bÀtor fiÃ, megd´bbentû lÀny,
¢s volt, aki a padjÀra borult.

Utassy JÂzsef

TíZ MONDAT
A vÀndormadarak kulcsa hÂra zÀrja az egeket.
A f¡vek sÂhaja, akÀr a szomorÃfüzek¢, megfagy.
Ma m¢g utcaseprû szelekkel barÀtkozom a sarkon.
Nem vagyok szeg¢ny, de a szeg¢nys¢g remegtet most is.
Kinek dadogjam el, ha nem neked: mi¢rt is ¢lek?!
Nem veszem tudomÀsul fiunk halÀlÀt. °s k¢sz!
K¢t nagy szemem reflektora megsz¢gyenÁti a gyertyÀkat.
Fekete vitÀra magÀhoz rendelt az Isten. Gyere mÀskor!
KorbÀccsÀ sodrÂdnak a szelek. Jaj nektek, magÀny jegeny¢i!
Egy pohÀr cs´nd unatkozik az asztalon. Belen¢zek. Elreped.

ã
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ISTEN MENEKºL
Van valami gy´ny´rü dolog abban,
ahogy elûl¡nk Isten menek¡l:
halandÂk elûl ý, a halhatatlan!
Kider¡l egyszer minden, kider¡l.
Egy perzsa sah, kit szÂra bÁrt a csend,
hÁrelte: nincs, nincs a sakknÀl nagyobb kincs.
Ha Istenrûl faggattÀk, Ágy felelt:
sakktÀbla van, bÀbuk vannak, de matt nincs.

FORT°LY
Mert ûsebb Àm a jÀt¢k, mint a munka!
MÀr az ûssejtnek is humora van.
Gondoljatok a tÁztonnÀs mamutra,
amint a fort¢ly verm¢be zuhan.

GÀbor MiklÂs

TOLLAL
1965. oktÂber 10., vasÀrnap
Ez a lakÀs ä ezek a kandallÂ elûtt melegedû, meztelen popsijÃ gyerekek a falon; ez a
nagy fa: elsû siÂfoki pasztellk¢pem, RomÀn Gyurka mellett ¡lve csinÀltam; apÀm f¢nyk¢pe: mÀs sÀrgult csalÀdi f¢nyk¢pek; ¢s ezek a nagyon olcsÂ bÃtorok, k¡l´n´sen a let´rt sarkok: kilÀtszik az Âcska furn¢rlapok ´sszefutÂ ¢le... A szendvicsestÀl, Jenû felragadta, mert: Nem bÁrom n¢zni!, aztÀn egy ideig a fiatal kis m¢rn´kn¢ tartotta k¢zben,
aztÀn ¢n, mÁg v¢gre siker¡lt elt¡ntetni a szekr¢ny nagysÀgÃ kamrÀcskÀban. Erzsi most
ott fekszik ebben a lakÀsban ¡gyetlen¡l felk´t´tt Àllal. Mikor megfogtam a fej¢t, hogy
felemeljem, a fest¢ktûl szÀraz ¢s t´r¢keny haj, mint a mühaj, mint egy szÀzad eleji babÀ¢, az ¢letnek nyoma se volt benne ä feje a pÀrnÀk k´zt, lÀba a sz¢kre felpolcolva.
Reggelig Ágy hagyhatjÀk, ha akarjÀk, persze le is fektethetik, ez mÀr teljesen ´n´kre tartozik ä
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mondta a halottk¢m, ¢ppoly sivÀr, mint azok a furn¢rbÃtorok, ¢s mÀr sietett is kifel¢,
mintha undorodna tûl¡nk.
Ismeri, nem? ä ÀllÁtotta meg Jenû, ¢s rÀm mutatott. A halottk¢m most elûsz´r n¢zett
az arcomba. Mintha az û szem¢ben lehetett volna valami jelentûs¢ge annak, hogy ¢n
¢n vagyok! Hivatala gÃnyosan f´l¢nyess¢ tette minden f´ldi hÁrn¢vvel szemben. De
m¢g valÂszÁnübb, hogy sietett, nem volt ideje eff¢le tÀrsasÀgi ¢letre, privatizÀlÀsra,
¡gyeletes volt, nek¡nk is ÂrÀkig kellett vÀrnunk, mÁg eljutott hozzÀnk, ¢lûk is vÀrtÀk
m¢g ä a pÀr udvarias szÂ valahogy ´sszekuszÀlÂdott. Engem legfeljebb szÁnpadon lÀtott
meghalni, valami ilyesmit mondtam, szellemeskedni, viccelni prÂbÀltam, el¡tni a Jenû
teremtette h¡lye helyzetet, de ezt a halottk¢m mÀr nem hallotta, mÀr a csupaszra
kopott ajtÂban Àllt, mÀr f¢lig a gangon, ¢s mÀr ott se volt. De m¢g elûbb ä miutÀn
elv¢gezte k¢t-hÀrom szakszerü fogÀsÀt a csuklÂn, a mellkason ¢s a szemgolyÂn ä kezet
mosott.
A mÀr hiÀba ¢rkezett mentûk viszont megismertek. Egyik¡k Jenû vÀllÀrÂl leszedett
egy csomÂ ûsz hajszÀlat. Jenû ugyanis a hajÀt t¢pte, elûrerÀngatta az arcÀba nagyon
csÃnya, egyenes szÀlÃ ¢s r¢gen mosott hajÀt, de k´nny¢t nem lÀttam. öjra meg Ãjra
kit´rû g´rcs´s vinnyogÀsa ugyan sÁrÀshoz hasonlÁtott, de a szeme szÀraz maradt; az
elsû percek jajgatÀsÀban m¢g volt valami megrendÁtû, k¢sûbb mÀr csak a gyÀmoltalanul ´nmagÀt leleplezû ´nz¢s kom¢diÀjÀt lÀttam mindenben, amit v¢gbevitt.
A vend¢gek ä akiknek a szendvicsek k¢sz¡ltek ä meg¢rkeztek; a k¢t fiatal ¢s jÂszÁvü
szomsz¢d Ãtjukat Àllta ä ¢s hogy elcsodÀlkoztak ezek a fiatalok, milyen ¢rtetlen¡l n¢ztek rÀm, amikor Jenû ugrott, mint a bolha, hogy el ne szalassza, hogy û k´z´lhesse az
¢rkezûkkel az ÃjsÀgot, a szenzÀciÂt, azt, ami t´rt¢nt. Ha ezek idej´nnek, ¢n megûr¡l´k!,
mondta el ugyanis t´bbsz´r mostanig, a k¢t fiatal szomsz¢d szÂ szerint vette ezt is,
mint c¢lzÀsait az ´ngyilkossÀgra, vagy azt az elhatÀrozÀsÀt, hogy û ¢jszaka itt marad
àveleÊ, nyugtattÀk, hogy ne aggÂdj¢k, ûk majd elk¡ldik a vend¢geket, ezzel ne legyen
gondja, de Jenû minduntalan visszat¢rt a dologra, ¢s mind bizonytalanabbul, mÁg nyilvÀnvalÂ lett, hogy ha egy mÂd van rÀ, û nem mond le a vend¢gekrûl, sût egy idû utÀn
mintha mÀr csak ûket vÀrta volna, ¢s amikor a gyanÃtlan vend¢gek v¢gre valÂban
meg¢rkeztek, nyÁlegyenesen, f¡rg¢n el¢b¡k ugrott, û akart az elsû lenni, Ãgy, hogy a
der¢k szomsz¢dok, akik meg akartÀk kÁm¢lni ettûl a jelenettûl, most meglepve, csodÀlkozva ¢s csalÂdottan figyelt¢k ezt a sietûs tolakodÀst, valami leleplezûd´tt... De a
fÀjdalom elûtti tehetetlens¢g abszurd h¡lyes¢ge, amit nemcsak Jenû, de itt szinte
mindannyian produkÀltunk, az se feledteti el velem Erzsike drÀga embers¢g¢t ¢s mosolyÀt. LegalÀbb tudom, hogy k´nnyen fogok meghalni, mondta mosolyogva ezt is, aztÀn
r´gt´n: SzÂljatok az orvosnak, megint fÀj... Az orvos bÁzott az elsû g´rcsoldÂ injekciÂ hatÀsÀban, kinn cigarettÀzott az elûszobÀban. Amikor hÁvÀsunkra visszaj´tt, ¢s rÀpillantott Erzsik¢re, magatartÀsa, mozdulatainak ritmusa hirtelen megvÀltozott, egyszerre
minden kezdett mÀst jelenteni, mint eddig. Erzsi m¢g elûbb azt mondta: Most mindjÀrt
elÀjulok..., de amikor az orvos sietve let´rte az ampulla v¢g¢t, ¢s rÀn¢zett, mÀr egy elvÀltozott arcot lÀtott, vonÀsai mÀr felvett¢k azt a k¡zdelmes fintort ä bÀr maradt m¢g
ott valami az elûzû mosolybÂl is, azt hiszem, hogy tudata utolsÂ nyoma ez a mosoly
volt; a kit¡remlû nyelv, a h´rg¢s, azok a furcsa zajok mÀr csak egy gazdÀtlan g¢pezet
z´rejei voltak. Az orvos sietve beadta az injekciÂt, de minden mozdulata elûtt a K°S°S
meghatÀrozÂjÀt lehetett ¢rezni, kapkodott valami UTçN. AnyÀm, a szomsz¢d fiatal
m¢rn´k overallos kis feles¢ge, Jenû, ûk k´zben valamerre kinn szaladgÀltak, kinn ¡ltek a konyhÀban, ¢rtelmetlen mozgÀsokat v¢geztek ä Ãgy alakult, hogy csak mi ketten
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maradtunk a kis szobÀcskÀban, amely mind szeg¢nyesebbnek hatott: az orvos meg ¢n.
°s persze û. Erzsike. Az orvos egyik kez¢ben Erzsike pulzusÀt tartotta, mÀsik tenyer¢vel a mellkasÀn dolgozott. Rokonszenves volt ez a fiatal orvos, csaknem gyeng¢d szeretettel segÁtette m¢g a szÁvet, nem akart belet´rûdni. AztÀn az a feh¢r csû: f¡lelt. De
hÀt nem lehet valakit..., k¢rdeztem, ¢s a n¢pszerü tudomÀnyos folyÂiratok cikkeire gondoltam, szÁvbe adott injekciÂkra, szÁvÀt¡ltet¢sre, mit tudom ¢n. RÀm n¢zett, ¢s szelÁden
intett, hogy nem. MÀr nincs pulzusa. N¢ztem Erzsit: mÀr halott? De most szortyogva
ism¢t h´rd¡lt egyet-kettût. Igen, valÂszÁnütlen volt, hogy itt m¢g rem¢lni lehetne, amit
Erzsi arcÀn lÀttam, visszafordÁthatatlan volt... De mÀr talÀn akkor, amikor Jenû telefonÀlt, ¢s ¢n anyÀmmal taxiba ¡ltem, valahogy mÀr akkor tudtuk. Julit term¢szetesen
otthon hagytuk. Az orvos t¢tovÀzva hallgatÂdzik, a szem¢hez nyÃl, az ujjai hegy¢vel
hozzÀ¢r a test¢hez, a mell¢hez, a karjÀhoz, megemeli ¢s leejti a kezet... k¡l´n´s, hogy
neki is annyira fontos, hogy ne t´rt¢nj¢k meg! A vilÀg nagy orvosprofesszorai jutnak
eszembe, SvÀjc, sok p¢nz, talÀn ha m¢gis kimondanÀm: SzÁvbe adott injekciÂ..., talÀn
csak nem jut esz¢be. Mikor ezt mondta: LegalÀbb tudom, hogy k´nnyen fogok meghalni,
maga se gondolta. De talÀn gondolta m¢gis. M¢gis derüs volt, ¢s v¢g¡l nem a h´rg¢s
k´zben dûlt el a dolog, mÀr elûbb, ¢s ez¢rt mondhattuk: Sz¢p halÀla volt, nem mondtam
el senkinek, amit csak az orvos lÀtott, meg ¢n, a t´bbiek szorgoskodtak odakinn, a
h´rg¢st, a kifordult nyelvet, arrÂl nem besz¢ltem, hisz az mÀr csak utÀna volt.
Mikor a mentûk megj´ttek, az orvos valamit sÃgott az egyiknek, mire az rÀn¢zett
a tÀrsÀra, ¢s letette a hordÀgyat, gesztusa, arckifejez¢se azt mondta: Na puff, ezt kifogtuk!, holott û csak tovÀbbi gondoktÂl szabadult, mÀr csak egy c¢dulÀt kellett alÀÁratniuk
az orvossal, ¢s k¢sz. A müv¢sz Ãr hozzÀtartozÂja?, k¢rdezte a mentû. Az orvos kapott k¢tszÀz forintot Jenûtûl, de a mÀsik, a halottk¢m, az csak Ãgy odaszÂlt, amikor Jenû a
zseb¢be akart gy´m´sz´lni valami p¢nzt: Hagyjuk ezt, k¢rem!, ¢s megÀllÀs n¢lk¡l folytatta utasÁtÀsait: holnap ilyen meg ilyen papÁrokra lesz sz¡ks¢g, ezt meg ezt kell tenni,
elv¢gezni, hogy eltemess¢k. A temetkez¢si vÀllalatnÀl is sorba kell Àllni ä ezt is megtudtam ma. °s az orvos vagy f¢lÂrÀt ¡lt a m¢rn´k¢k telefonja mellett, amÁg kinyomozta, hogy hol is kell bejelenteni az ilyen esetet. (De ennek a fiatal orvosnak a szelÁd,
t¢tova gondoskodÀsa m¢gis emberi volt, a figyelem, ahogy a rem¢nytelen helyzetben
is m¢g tovÀbb hallgatÂzott, m¢g tapintgatott.)
°s akivel Erzsi d¢lelûtt m¢g kirÀndulni volt: KukoricÀt evett! KukoricÀt evett! kukoricÀt
evett! °s Jenû: A hÃszast odaadtam neki, de azt mondtam, hogy a tÁzest csak k¢sûbb kapja meg,
pedig volt nÀlam p¢nz, ti tudjÀtok, csak vicceltem, szoktam Ágy viccelni vele. A vend¢gs¢gbe
j´tt barÀtnû: Megn¢zzem? Jaj, nem n¢zem meg, jobb, ha nem lÀtom Ágy! De megn¢zem!, ¢s
botrÀnyos mohÂsÀggal kotorÀszott a falon a villanykapcsolÂ utÀn. Mert addigra mÀr
bes´t¢tedett. Az a v¢n szakÀllas csak azt ´li meg, aki jÂ!, kiÀltotta Jenû Ãjra meg Ãjra. AztÀn:
Feljelentem azt az orvosnût, a b¡d´s kurvÀt, kÂrhÀzba kellett volna utalnia, ¢n lÀttam az ¢kÀg¢n
azt a nagy ugrÀst... °s Ãjra meg Ãjra ordÁtani kezd, majd: Nem tudom, mit besz¢lek, bocsÀssatok meg... °s: Nincs nekem mÀr senkim! °s a barÀtnû, akivel Erzsi kirÀndulni volt, ÀllandÂan: KukoricÀt evett! KukoricÀt evett! Jenû: K´ny´r´gtem neki, hogy ne dolgozzon m¢g
¢jjel is, de û csak k´t´tt! te is hallottad, hogy ¢n kiabÀltam vele, hogy tegye le a k´t¢st! ä K´t´tt?
P¢nz¢rt? ä Dehogyis... Csak Ãgy k´t´tt...
B´zsi n¢ni, Ágy mondja a szomsz¢d m¢rn´k kedves, overallos kis asszonykÀja, ¢s
anyÀmra n¢zve megism¢tlem: B´zsi n¢ni... de furcsa... ä HÀt nekem mÀr csak n¢ni volt...,
Ágy szÂlt tapintatos mosollyal a m¢rn´kn¢.
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A lakÀsban nagyon hideg van, a konyhÀban ¡l¡nk, Jenû meggyÃjtja a gÀztüzhelyet.
Milyen csÃf ez a lakÀs! °s Erzsike milyen szeretettel besz¢lt mindig rÂla! ApÀm hÃga
derüs ¢s boldog ember volt, semmi nem volt benne bÀtyja aggÀlyos neh¢zkess¢g¢bûl,
az ember Àlm¢lkodÂ csodÀlattal figyelte ig¢nytelens¢g¢t ä ahogy p¢ldÀul ezt az ostobasÀgtÂl szinte eltorzult Jenût szeretni tudta ä szerette maga k´r¡l az emberek ny¡zsg¢s¢t, a àtÀrsasÀgotÊ. LeÀnykora Âta mindenki mosolyogva len¢zte ez¢rt az ig¢nytelens¢g¢rt, apÀm is, aki mindig nagyvonalÃan szerencs¢tlen volt, anyÀm is, aki mindig
b¡szke volt elûkelû ¢rz¢kenys¢geire ä mind szerett¢k, de k´zben len¢zt¢k, ami¢rt oly
kev¢s el¢g neki a boldogsÀghoz. V¢g¡l is Ãgy halt meg, mint apÀm, szÁv¢nek rohamÀval. K´r¡lbel¡l olyan idûs is volt, mint apÀm, amikor meghalt. így hal ki ez a csalÀd,
egy Âcska udvari lakÀsban, àHorvÀth Jenûn¢Ê Àln¢v alatt, egy amerikai szÀllodai szobÀban, ¢s majd valahol Izraelben a lÀny, Erzsike lÀnya, Zsuzsi ä de hisz a nev¢t se tudom, û mÀr nem Zsuzsi. Felk´t´tt¡k az ÀllÀt, Jenû becsukta a felsû ablakot, rÀzÀrta a
gangra nyÁlÂ ajtÂt, ¢s elj´tt¡nk. OtthagytÀtok?, k¢rdi Saskia, ha ¢n halott lenn¢k, f¢ln¢k
egyed¡l, vagy nem is tudom...
°n mellette maradn¢k, ¢n az ¢n halottam mellett maradn¢k, de Jenût nem lehetett
otthagyni vele kettesben. Mi¢rt vetted el ûtet?, Ágy jajgatott. °n csendesen ¡ld´g¢ltem.
N¢ha jajgatÀs k´zben rÀm n¢zett, ¢s ilyenkor a szeme mÀst fejezett ki, mintha a v¢lem¢nyemet k¢rdezte, leste volna, hiÀba, tekint¢ly vagyok az û ¢let¢ben. De ¢n nem
¢reztem semmit, csak ugyanazt a vÀltozatlan, csendes szeretetet Erzsi irÀnt, amit mindig is ¢reztem, rem¢nykedve, hogy hÀtha bel¢m is szorult valami hasonlÂ az û szer¢ny
¢s egy¡gyü szÁv¢hez. Nem vÀltozott semmi. V¢gign¢ztem a halÀlÀt ä ¢s ez a halÀl is
egyszerünek lÀtszott ä abban a szobÀban ä a h´rg¢s, a kifordult nyelv ellen¢re ä nyugalom volt. Az orvos is egyszerü ember volt, tehetetlens¢ge ¢s gondossÀga ût is a haldoklÂval egy tÀborba vitte. M¢gis û volt a legk¡l´nb, aki meghalt, û. Mi t´bbiek sÀpÁtoztunk: Ki fog engem Ágy szeretni? Nincs ¢nn¢kem mÀr senkim!, kiabÀltunk, minden a szokott mÂdon zürzavaros volt, nem csak a temetkez¢si vÀllalkozÂnÀl kell sorba Àllni, mi
se tudtuk, mihez tartsuk magunkat, kulturÀlatlanul ¢s szÀnalmasan vergûdt¡nk, nem
volt igazi mÂdja sem a gyakorlati dolgok elint¢z¢s¢nek, sem a siratÀsnak; se tor, se
ima, nem talÀltunk mÂdot a nagylelküs¢gre, nem tudjuk, mikor van az ideje, hogy
szÀmba vegy¡k a hagyat¢kot, nem tudjuk, hogyan kell elhelyezni a testet, hogyan adjunk mÂdot az elk¢sve ¢rkezû vend¢geknek, hogy kiel¢gÁthess¢k szenzÀciÂ¢hs¢g¡ket
¢s kÁvÀncsisÀgukat ä egyÀltalÀban: mit kell ilyenkor tenni?, senki se tudta. Jenû hol
tÃlzÀsba vitte a dolgot, ¢s ilyenkor m¢g inkÀbb megcsÃnyult, hol meg elfeledkezett
rÂla, hogy valahogy viselkednie kell; a KukoricÀt evett! ism¢telt felkiÀltÀsain kÁv¡l a barÀtnû se talÀlt szavakat. Nem fog t´bb¢ az ajtÂban Àllni, ha megj´v´k!..., Ágy Jenû. Mit szÀmÁtott, ha n¢ha mÀs nûre n¢ztem? Nem volt nekem senkim, csak û!... Itthon ¡ltem, ¢s vÀrtam,
maguk lÀttÀk, igaz? Igaz? LÀttÀk? Itthon ¡ltem minden d¢lutÀn... Azt mondta: milyen kedves
vagy te hozzÀm! Ezt mondta! °s amikor felk´tj¡k az ÀllÀt, ¢s az arca ´sszerÀncolÂdik, ¢s
a k¢zfeje mÀr teljesen sz¡rke: Nem tudom elhinni! MÀskor is hideg a keze! nekem szokta
mondani, hogy melegÁtsem meg!
A lakÀs hideg, ez jÂ, hiszen csak holnap reggel viszik el. Holnap reggel majd elviszik.
°s mindenf¢le keresztnevek, barÀtok, rokonok keresztnevei, akiket nem ismerek.
Gyerekkoromban Erzsike hozzÀnk tartozott, ott van az eml¢keimben, a fiatal lÀny
SiÂfokon is, a f¢nyk¢peken, inkÀbb testv¢re anyÀmnak is, nem csak apÀmnak, anyÀm
barÀtnûje... aztÀn valahogy lecsÃszott vagy mi... elsû f¢rje m¢giscsak egy patikus volt,
nekem Sarkadin¢ maradt, sose HorvÀthn¢, azt az elsû f¢rjet meg´lt¢k, Zsuzsi, a kislÀ-
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nyuk, miutÀn hazaj´tt a deportÀlÀsbÂl, idegenn¢ vÀlt, itt nem akart ¢lni, ennek az orszÀgnak nem tudott megbocsÀtani, kivÀndorolt Izraelbe, ilyen kis kamasz lÀny, ilyen
kaland... volt egyszer egy Erzsi, de az mÀr r¢g eltünt, csak annyit tudok rÂla mondani,
hogy mindig jÂkedvü, kÁvÀncsi ¢s eleven volt, olyan Àrtatlanul kac¢r, de most mÀr a
k¢pek a HorvÀthn¢ falÀn, azok is lez¡ll´ttek, valamikor ahhoz a vilÀghoz tartoztak,
amelyhez ¢n, az a lexikonsor, ott a szekr¢ny tetej¢n, arra is mintha eml¢kezn¢k, de
mert megûrizt¢k ezeket a tÀrgyakat, ez¢rt lez¡ll´ttek, elszeg¢nyedtek, a k¢pek, a n¢hÀny k´nyv, a barna f¢nyk¢pek, egy lez¡ll´tt, elszeg¢nyedett mÃlt kacatjai.
NagyapÀm, a k¢t testv¢r, Erzsike ¢s B¢la apja katona volt AmerikÀban, apÀm is AmerikÀban halt meg. ApÀm hÃgÀnak lÀnya Izraelben neveli k¢t gyerek¢t, akik nyilvÀn
egy szÂt se tudnak magyarul. Nem furcsa? °s ¢n nem vagyok zsidÂ. Nincs kapcsolatom
ezzel az eg¢sszel. ApÀmmal sem, de anyÀmmal sem. Hütlen a lelkem ä m¢g ha minden
sejtem ugyanabbÂl az anyagbÂl k¢sz¡lt is, mint az ´v¢k. Szeretetem ¢s szerelmem a
semmibûl j´n, Ãgy vÀlaszt magÀnak otthont. LÀnyomat a gÂlya hozta, szerelmeimet
itt talÀltam hajnalban az Àgyamban, KÁnÀbÂl ¢rkeztek az ¢jjel, dzsinnszÀrnyakon.
MÀr megkapta az elsû injekciÂt, ¢s ¢ppen jobban lett, amikor anyÀmmal Jenû telefonriasztÀsÀra meg¢rkezt¡nk. Ez a g´rcsoldÂ valÂszÁnüleg hatni fog, mondta az orvos, holnap semmik¢pp ne menjen munkÀba, elûbb m¢g egyszer meg kell vizsgÀlni. Erzsi ott fek¡dt
keresztben a rekami¢n, fej¢t pÀrnÀkkal tÀmasztottÀk alÀ, lÀbÀt egy sz¢kre nyÃjtotta.
Nyugodt volt, ¢s mosolygott. Hogy holnap nem mehetek munkÀba?, k¢rdezte. AztÀn azt
mondta anyÀmnak: Nem tudtam, hogy ilyen fÀjdalom van. Jenû, az orvos meg ¢n a szük
elûszobÀban Àcsorogtunk, ¢s cigarettÀztunk. Az ajtÂ a vid¢kies budai hÀzacska udvari
gangjÀra nyÁlt, falÀdÀba ¡ltetett fÀcskÀk, az udvarrÂl idÀig, a mÀsodik emeletig felnyÃlÂ falombok lÀtszottak, ¢s szemben, a tüzfalak k´zt, egy hÀborÃ teremtette platÂn gyerekek labdÀztak ¢s kiabÀltak; vasÀrnap volt, eb¢d utÀn.
SzÂljatok az orvosnak, hogy megint fÀj, mondta Erzsi, ¢n kiszÂltam, az orvos mozdulatai
meggyorsultak, arcÀn aggodalom lÀtszott, Erzsi egyik pillanatrÂl a mÀsikra megvÀltozott, Jenû Àtszaladt a szomsz¢d m¢rn´k¢khez telefonÀlni, a szoba ki¡r¡lt, az orvos le¡t´tte az ampullÀt, ¢s sietve beadta az injekciÂt, de Erzsi mÀr h´rg´tt, nyelve sz¢tnyomta ajkÀt, de m¢g mindig ä ¢s azutÀn is, v¢gig ä megûrizte arcÀn utolsÂ igazi kifejez¢s¢t ¢let¢nek: a mosolyt; ¢s megindult a szÁv masszÁrozÀsa. Az orvos feje Erzsi f´l¢be hajolt, lÀttam gondos vÀlaszt¢kÀt, n¢ha lÀttam Erzsi kez¢t, kics¡ngve az orvos kez¢bûl, a csuklÂ let´rt Àg mozdulatÀval; ¢s hallottam h´rg¢s¢nek sürü hangjait. N¢ha
kimentem egy-egy pillanatra: ilyenkor mindig lÀttam, hogy anyÀm a konyhÀcska sarkÀban egy hokedlin kuporogva sÁr. Az orvos gyerekes csalÂdottsÀggal ¢s szomorÃsÀggal megcsÂvÀlta a fej¢t. Erzsi nagyon csendben volt mÀr. Bevalljam-e, hogy mennyire
megnyugodtam ebben a csendben? Az orvos a mentûknek sÃgott valamit, mire azok
is, minden Àtmenet n¢lk¡l, megvÀltoztak ä milyen Àtmenet n¢lk¡l be tud ugrani az
ember egy mÀsik Àllapotba! ä, letett¢k a hordÀgyat, amely egyszerre feleslegess¢ vÀlt,
¢s mintha Àcsorogtak volna; Jenû meg t¢pni kezdte csÃf, Àpolatlan hajÀt. Hogy szerette
ezt a sz´rnyeteget is, mondta anyÀm csendesen.
Az orvos vagy f¢l ÂrÀig ¡lt a telefon mellett, amÁg siker¡lt kinyomoznia, hol kell
jelentenie az esetet. HÀnyszor mondta el: àItt LÀszlÂ doktor, kihÁvtak egy anginÀs beteghez,
ittl¢tem alatt exitÀlt... kire tartozik ez?... itt LÀszlÂ doktor, kihÁvtak egy anginÀs beteghez, ittl¢tem
alatt exitÀlt, kire tartozik ez? De mÀr r¢g bes´t¢tedett, mikorra a halottk¢m ä rosszul ´lt´z´tt, szeg¢nys¢gtûl hajszolt, szÀraz ember, meg¢rkezett. A halÀlra ¢ppÃgy nem vagyunk berendezkedve, mint p¢ldÀul arra, hogy minden ¢v januÀrjÀban leesik a hÂ,
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el kell takarÁtani. °s a szomsz¢d¢k lakÀsa, ahonnan az orvos telefonÀlgat: ezek a beroskadÂ, ´reg fotelek... egy m¢rn´k lakik Ágy?
Igen, egyed¡l hagytuk ût ¢jszakÀra ä hogy ûszinte legyek, menek¡l¢sszerü gyorsasÀggal zÀrtuk le ¢s hagytuk el a hideg lakÀst, amint megkaptuk a hivatalos ÁrÀst arrÂl,
ami t´rt¢nt. HosszÃ idû Âta mÀr csak az¢rt voltunk ott, mert meg kellett vÀrnunk a
halottk¢met, aki nagyon el volt foglalva, ez¢rt k¢sett. Nem hagyhattuk ût egyed¡l Jenûvel! Ki tudja, milyen m¢ltatlan dolgokat müvelt volna? F¢lt volna, az orrÀt turkÀlta
volna, mit tudom ¢n. °s Ágy elhagytunk, szeg¢nyk¢m, Erzsik¢m. F¢rjed tulajdonk¢ppen megfosztott minket attÂl, hogy igazÀn Àt¢lj¡k halÀlodat, ¢s utolsÂ percig tartÂ kedvess¢gedre gondoljunk. HajÀt t¢pte, kiabÀlt, fenyegetûdz´tt, ny´sz´rg´tt, de egyetlen
k´nnyet se ejtett; nem volt el¢g bÀtor, hogy igazÀn ellÀgyuljon, nem talÀlt magÀban
hangot, amely megsÃgta volna, mit kell ilyenkor csinÀlni, nem talÀlt el hozzÀd, hisz te
segÁtett¢l volna neki, de û k¢ts¢gbeesett erûfeszÁt¢ssel mindent elk´vetett, hogy hazug
Âb¢gatÀsÀval elüzze magÀtÂl az igazi fÀjdalmat, amely pedig talÀn enyhÁtette volna.
Ott ¡ltem, ¢s csak bÀmultam, mit müvel: hallgattam ism¢tlûdû mondatait, n¢ztem ism¢tlûdû gesztusait, a meg¢rkezû vend¢gekkel pletykÀlt rÂlad, ¢s amikor bement hozzÀd, ¢s megfogta a kezed: Nem hiszem! Nem tudom elhinni! MÀskor is ilyen hideg volt a keze!,
akkor se lÀtott t¢ged, csak azt ¢rezte, hogy ût lÀtjÀk. Olyan ¡gyetlen volt ez a gyÀva ¢s
otromba l¢lek, hogy szinte k¢ts¢gbe vontam, hogy valÂban fÀj neki, sût amikor tÃlozni
kezdte mÀr sajÀt tÃlzÀsait is, amikor h¡ly¢n leejtett karral, elûrelÂgÂ, csÃf fej¢vel fel-alÀ
jÀrkÀlt szÁnpadiasan, mÀr kezdtem azzal gyanÃsÁtani, hogy valami¢rt ´r¡l is, egy-egy
pillanatban szinte gyilkosnak lÀttam, û a gyilkos! De persze ä ha Àtfutott is rajta egy-egy
pillanatra az ´r´m, valami olcsÂ, haszonlesû ´r´m, ki tudja, mi¢rt ä szenvedett û, a
Jenû. De sajnos nem tudta elfogadni, amit testi jelenl¢ted utolsÂ pillanataiban m¢g
felkÁnÀltÀl neki; mint ahogy azt se tudta felfogni, milyen meghatÂan szeretted ût ¢letedben. Mindig f´l¢nyeskedett veled, jÀtszotta a f¢rfiÃt, az okosat, a tÀj¢kozottat, a bÀtrat, a befolyÀsost, hisz m¢g a halottk¢mnek is odaszÂlt: Megismeri?, mÀrmint engem,
pedig annak a rideg embernek is volt annyi k´ze a mesters¢g¢hez, hogy egy pillantÀssal se vegye tudomÀsul jelenl¢temet, û is tudta, hogy ebben a szeg¢ny zsidÂ otthonban most nem ¢n vagyok az elûkelûs¢g. De te, drÀgÀm, te csodÀltad ezt a szerencs¢tlent, nem lÀttad butasÀgÀt, odavoltÀl, hogy milyen nagyszerü szerelmes, nevett¢l id¢tlen viccein, egy pojÀcÀt ajÀnd¢koztÀl meg vidÀmsÀgoddal ¢s oly nevets¢gesen nem
vÀlogatÂs szereteteddel. Pedig t¢ged sokan szerettek Àm, m¢g ¢n is; ¢s ezek a d¢lutÀni
vend¢gek: iskolatÀrsaid voltak, szÁvesen j´ttek el hozzÀd, nÀlad gazdagabb emberek,
de kedvess¢ged erûsebb volt sznobizmusuknÀl. °s most v¢gre hadd valljam be, igen,
Ágy igaz, legszerencs¢tlenebb, tehÀt legigazabb m¢giscsak Jenû volt, ez a se ¢lni, se halni
nem tudÂ Jenû, a kÀrhozatba taszÁtottak szerencs¢tlens¢ge volt az ´v¢, ¢s ez¢rt, gondolom, te mosolygÂ, te m¢g ott a halottas Àgyadon is ût szeretted legjobban mind¡nk
k´z¡l, hisz û szorult rÀ legjobban, hogy szeress¢k, mert senki se szerette, csak te.
AnyÀm, û rÀd gondolt, û igen. Csendes volt, n¢ha-n¢ha elsÁrta magÀt, de csak csendesen, ¡ld´g¢lt a hokedlin, a konyha sarkÀban, didergett, hisz a lakÀs hideg volt, ¢s
ä bÀr nyilvÀn gondolt ´nmagÀra is ä û veled volt, a halÀllal foglalkozott, mint te is, ¢s
panasz n¢lk¡l, nem az¢rt, hogy rÀfigyeljenek, a sarokba hÃzÂdott, û figyelt, valahova
mÀshova, bizonyÀra bÀtyÀdra is gondolt, meg arra az idûre, amikor ût vesztette el, a
B¢lÀt, ¢s akkor te ÀlltÀl mellette, Erzsike, nyilvÀn erre is gondolt. JÂ ¢s kedves ember
voltÀl. Egy ´tvenn¢l idûsebb zsidÂ asszony hangosan besz¢lgetett a villamosmegÀllÂnÀl. Nem hasonlÁtott rÀd, k´z´ns¢ges pesti figura, se m¢ltÂsÀga, se sz¢ps¢ge, k´v¢rk¢s,
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festett hajÃ, a szük utcÀk csÃf hÀzai k´z´tt, tisztelettel n¢ztem rÀ: ilyen k´pc´s, mindennapi zsidÂ asszony voltÀl te is, GÀbor (Goldberger) Erzsike. Igen. Mikor az orvos
leÀnykori nevedet k¢rdezte, ¢n hamarjÀban nem tudtam, mit mondjak, hirtelen nem
tudtam, te nem maradtÀl-e Goldberger, anyÀm mondta helyettem: GÀbor Erzs¢bet. ä
De h¡lye vagyok, nem jut eszembe a sajÀt nevem, mondtam ¢n.

A sÁrnÀl
K´d van. Kis fenyûfÀt ¡ltet¡nk a fejfÀja mell¢. SÁrok. SimÀn, egyenletesen sÁrok, csak
megered, mint a nÀtha, aztÀn folyik, folyik v¢gig az arcomon. Mint a vÁzcsap. így szokott itt, a sÁrnÀl. Csak reflex, arcom egy hely, amelyen v¢gigfolyik a vÁz, valahogy hÁgan,
csak folyik, velem nem t´rûdve. Megn¢zem a dÀtumot: 1970. jÃl. 16. J¢, azt hittem,
hogy jÃniusban... A sz¡let¢snapjÀt ¢s n¢vnapjÀt is mindig elfelejtettem. Egy sÁrt gondozni: eml¢kezni ¢s felejteni egyszerre. K¢zzel szedegettem a lehullott, elszÀradt leveleket a fonnyadt ÀrvÀcskÀk k´z¡l. Mennyi b´lcsess¢g van ebben a szokÀsban is! Hogy
kitalÀltÀk ezt az emberek, amikor m¢g b´lcsek voltak! Ez a behelyettesÁt¢se az embernek egy virÀgos halommal, amelyet gondozni kell, a halÀl iszapja helyett az ¢let legtisztÀbb teendûje... kert¢szet.
Amikor utolsÂ este (akkor m¢g nem tudtuk, hogy utolsÂ, akinek praxisa van az ilyesmiben, az biztosan tudta volna, az ÀpolÂnû, akinek mondtam, hogy ànincs magÀnÀlÊ
¢s hogy ànehezen l¢legzikÊ ä hisz h´rg´tt! ä valahogy megvonta a vÀllÀt, û p¢ldÀul
bizonyÀra tudta, ¢s nyilvÀn azt hitte, hogy ¢n is tudom) ott ¡lt¡nk ketten Julival a
keskeny, barÀtsÀgtalan ¢s kicsi k¡l´nszobÀban (azt hittem, hogy anyÀmat az¢rt vett¢k
ki a k´z´sbûl, mert protekciÂm van, holott csak elk¡l´nÁtett¢k), Mami ijesztûen h´rg´tt, de hisz ¢n mÀr annyi mindent megszoktam addigra, Juli, û azonban ijedt volt,
n¢ha r¢m¡lten rÀm n¢zett, mintha szemrehÀnyÂn, hogy mi¢rt teszem ût ki ilyesminek,
gyerek û m¢g ehhez vagy mi, tekintet¢ben ijeds¢g volt ¢s valami szemrehÀnyÀsf¢le;
mÀr akkor is hallgatva ¡lt¡nk ûmellette, mint azÂta is mindig, itt a kertben. AztÀn egy
adott pillanatban azt mondtam: na, menj¡nk... °ppÃgy maradhattunk volna. De hisz
tûle mindig Ágy j´ttem el, a kÂrhÀzbÂl is (f¢l ¢vig mindennap meglÀtogattam, ott meszsze, a fÀk k´z´tt, vad t¢lben, majd tavaszban, majd nyÀrban, sokszor esûben, hÂfÃvÀsban), mindig volt valami ´nk¢nyes a bÃcsÃban: mi¢rt ¢ppen most? mi¢rt nem ´t perccel ezelûtt? mi¢rt nem ´t perccel k¢sûbb? Mi¢rt megyek el egyÀltalÀban? így j´v´k el
mindig a sÁrjÀtÂl is. Ha legalÀbb volna egy ima, amelyben hiszek, amit elmondhatn¢k
itt nÀla, aztÀn, elv¢gezv¢n a dolgom, nyugodtan elj´hetn¢k. De Ágy... mindig dolgomv¢gezetlen¡l... mert nincs is itt dolgom... JÂ, most ´sszeszedtem ezeket a leveleket, ez
m¢gis valami. °s egy kis f´ldet is kiÀstam, hogy beleÀllÁtsam a fenyû cserep¢t a g´d´rbe... egy fadarabbal kotortam a f´ldet, nem mertem rÀgondolni, hogy ez a nedves f´ld
milyen k¡l´n´s kapcsolatban van valamivel, ami ott van, valahol alatta, benne, egy-k¢t
m¢terrel lejjebb, hogy mÀr alig van k¡l´nbs¢g a valami ¢s a f´ld k´z´tt... ¢s itt m¢gis...
M¢gse volt borzasztÂ. Maradt a fenyû, a d¢r, a fÀradt ÀrvÀcskÀk, a fejfa, rajta a dÀtum,
aztÀn a k´nnyek, ¢s v¢g¡l itt az oktalan d´nt¢s: Na, menj¡nk... ’71. jˆn. 27., vas rnap,
aztÀn RomÀn Gyurka (keze, feje ÀllandÂan reszket, egyik lÀbÀra sÀntÁt is, mint ma ¢szrevettem ä kisebb sz¢l¡t¢s nyomai?) azt mondta:
ä Kocsival vagy? Szeretn¢m, ha kivinn¢l Mami sÁrjÀhoz. ä °s kiviszem.
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Utunk k´zben vihar k¢sz¡l, mennyd´r´g, ¢s pÀr csepp esû is esik, de az erûs sz¢l
tovÀbbhajtja a felhûket a fej¡nk f´l¡l. Mami sÁrja sz¢p, rendben tartja n¢hÀny lelkiismeretes temetûi kert¢sz. Nagymama n¢hÀny nap alatt elfonnyadt margar¢tÀit f¢lredobjuk, hely¡kbe kicsi csokrunkat helyezz¡k az elsÀrgult müanyag ed¢nybe, amely
olyan, mint a r¢gi staniclik, a s¡lt geszteny¢t szÀmoltÀk ilyenbe a n¢nik az utcai kÀlyhÀjuk mellett, de ez a müanyag elsÀrgult, ronda, proli, de nincs k¢zn¢l mÀs. Percekig
csendben Àlltunk a sÁr mellett. Gyurka ´sszeteszi a kez¢t; ¢n folyatom a k´nnyeimet.
Kevesen vannak itt a temetûben, illendû csend van, csak a sz¢l zÃg, meg a fÀk.
ä Nem tudok belenyugodni abba, hogy Mamit elveszÁtett¡k ä mondja Gyurka ä,
nem tudom megszokni. Katinak is hiÀnyzik, mÀsodik anyja volt. MiÂta Mami nincs,
nincs, aki vigyÀzzon rÀ.
Egy pillanat ä egyetlen pillanat, de olyan erûs, hogy szeretn¢k itt most meggy´kerezni, amÁg e pillanat v¢g¢re jÀrok, meglÀtom anyÀmat, ahogy mÀsok lÀttÀk, ahogy
¢n nem lÀttam, ¢s mÀr soha nem is lÀthatom, azt az asszonyt, aki egy mÀsik magzatnak
mÀsodik anyja tudott lenni, nekem meg mintha sose lett volna igazi anyÀm. Akivel ¢n
mÀr nem l¢phetek kapcsolatba, de aki ott ¢lt mellettem, a mÀsik szobÀban, elhagyott
volt mellettem, sose lÀttam ezt az asszonyt ä e pillanat: az ¢let, egy ¢let nem el¢g ahhoz,
hogy egy mÀsik embert, egyetlen mÀsik embert igazÀn felfogjunk ¢s szeress¡nk ä, ¢s ebben a
pillanatban tisztelettel, csaknem vallÀsosan, hÂdolok annak az ismeretlennek, aki az
anyÀm volt, akinek sÁrjÀra nekem kellene gondot viselnem, de nem teszem; szinte ¢rzem lemondÂ tekintet¢t, mint egy isten, olyan, a megismerhetetlen, a felfoghatatlan
tÀvolÀba zÀrva ä ezt a halottat, aki egyetlen Ág¢ret volt, amÁg ¢lt, Gyurka is lÀtott belûle
valamit, ¢n is, de û, de ý tÃl volt rajtunk, tÃl volt apÀmon is, nem elrejtûzve, nem
titkolÂzva, csak ¢ppen k¢ptelen¡l a szÂlÀsra, a megnyilatkozÀsra. Az istenek nem hallgatnak, az istenek nem tudnak besz¢lni! ä most Ãjra kellene kezdeni! Azt elhiszem! öjrakezdeni ä az jÂ lenne! Elbesz¢lgetni vele errûl a tÀvolsÀgrÂl, a halÀl tÀvolsÀgÀrÂl,
amely sz¡let¢s¡nktûl k´r¡lvesz ¢s elvÀlaszt minket. N¢masÀgban lebegve ¢l¡nk.
Egyetlen m¢ltÂ arck¢p¡nk a kicsi sÁrhalom (mindig olyan kicsi! olyan meglepûen!
amÁg ¢l¡nk, nagyobbnak vizionÀljuk egymÀst, mintha az arc vÀltozÂ fintorai, az arckifejez¢sek, mozdulataink, l¢legz¢s¡nk pÀrÀja, a szellûcske, amit kelt¡nk magunk k´r¡l,
mindez megn´velne minket, hatÀrainkon, igazi hatÀrainkon tÃl), rajta a z´ld n´v¢nyek, a n¢hÀny szÁnes virÀg, a fakereszt embert formÀzÂ egyszerüs¢ge ä ezenkÁv¡l mit
mondhatunk egymÀsrÂl? Enn¢l igazabbat? A fÀk ¢lete? Azok a megkem¢nyedett, eldugult v¢gb¢lnyÁlÀsok, ahol egy Àg a t´rzsbûl ki akart n´vekedni, de csak egy ilyen
kezdûdû cs´m´rig vitte? Nem, m¢g a n´v¢nyek se, csak a sz¢l, amerre jÀr, nem a sejtek
ä csak ez a minimÀlis mozgÀs, a sz¢l kez¢ben mozgÂ ¢s megszÂlalÂ fa ä csak amit a sz¢l
kelt, tÀvol a vegy¡letek kÂdjaitÂl ¢s kÁnjaitÂl, az ¢letn¢l egyszerübb: a jelk¢p. A mozgÀs,
amelyrûl csak ez az elhalÂ, m¢gis oly terhes lombzÃgÀs ad n¢ha jelt. Milyen sz¢l, milyen
zÃgÀs kÁs¢ri a szÀguldÂ F´ldet?
Gyurka meg ¢n ballagtunk ketten ott a kertben, a temetûben, û besz¢lt, ¢n csak
n¢ha szÂltam, û sÀntÁtott ¢s egy-egy testr¢sz¢ben reszketett, ¢n meg nem. RomÀn
Gyurka a barÀtom. Rendj¢n volt. Ez Ágy rendj¢n volt. Hallgatni. Ha anyÀm is ilyen
n¢ma tud lenni, ha hiszt¢riÀi ilyen fel¡leti jelens¢gek voltak csak, ha kapkodÂ k´vetelûz¢seiben mindig ott volt a k¢szs¢g erre a hallgatÀsra, ha û is csak (àcsakÊ?) egy
vilÀgegyetemben hallgatÂ, komoly isten, Gyurka is az, Gyurka, ´reg tenger¢sz, e nagy
kertben a hegyen, barÀtom, hallgatÂ tÀrsam a hallgatÂ vilÀgban, ¢n is az vagyok, lÀnyom is az, annak sz¡lett¡nk, Hendrikje is az, nem szeretet¡nk tÀrgya, nem vÀgyaink
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bÀbja, mind itt vagyunk n¢mÀn, tÀvolba emelve arcunkat, indulÀsra k¢szen, de mozdulatlanul.
A vihar j´tt, de elfÃjta a sz¢l. Az utakat felÀztatta az esû? megrepedt ´nt´zûcs´vek?
az Àrny¢k nyirka? A fûÃt mellett, Sz¢chenyi Zsigmond sÁrjÀn ä mert azt is meglÀtogattuk ä egyszerü, nagy fakereszt Àll. Gyurka n¢hÀny bÁrÀlÂ szÂt mondott az EurÂpa-bajnoksÀgot nyert magyar bokszolÂk stÁlusÀrÂl. A boksz is ä mint minden sport ä hanyatlik. Gyurka ä bÀr reszket a feje meg a keze, bÀr sÀntÁt is egyik lÀbÀra ä, û nem hanyatlik.
BÀr k¢peinek gazdagabb szÁnei, ecsetkezel¢s¢nek szinte elvadult maszatolÀsa, hogy
minden k¢p¢nek fel¡lete r¡csk´s, mint a megalvadt kûzet ä talÀn ez is hanyatlÀs, ha
r¢gi k¢peinek barnÀsv´r´s ¢s fekete szÁntelens¢g¢re gondolok, rajzÀnak oldatlan,
szobrÀszi merevs¢g¢re...
Nem akarok t´bb¢ besz¢lni.
AnyÀm tudta, hogy ¢n is csak Ãgy itt vagyok, nem vÀrt tûlem semmit, nem akart
tûlem semmit, nem akart adni sem, û is csak Ãgy itt volt, k¢t egy irÀnyba figyelû ¢lû ä a
t´bbi ugyanilyen k´z´tt, mintha mind egy parancsszÂra vÀrnÀnk, de mif¢le parancs
zavarhatja meg ezt a nyugalmat ä a h e l y b e n l e v ¢ s t !?
Czukelter Ilona, a àmÀsodik anyaÊ.

Bruno Schulz

MçSODýSZ
K´rtv¢lyessy KlÀra fordÁtÀsa

A sokf¢le tudomÀnyos munkÀbÂl, melyre apÀm a nyugalom ¢s a belsû megb¢k¢l¢s
ritka pillanataiban, a kudarcok ¢s katasztrÂfÀk csapÀsai k´z´tt vÀllalkozott ä szÁv¢hez
legk´zelebb az ´sszehasonlÁtÂ meteorolÂgia tanulmÀnyozÀsa Àllott, k¡l´n´sk¢pp vid¢k¡nk sajÀtos ¢ghajlatÀ¢, mely bûvelkedett a maga nem¢ben egyed¡lÀllÂ ritkasÀgokban. ValÂjÀban û, az apÀm alapozta meg az ¢ghajlati formÀciÂk tudomÀnyos
elemz¢s¢t. àAz ûsz ÀltalÀnos rendszertanÀnak vÀzlataÊ cÁmü munkÀjÀban egyszer s
mindenkorra tisztÀzta ennek az ¢vszaknak a l¢nyeg¢t, mely a mi vid¢ki ¢ghajlatunkban hosszÃra nyÃlik, ¢lûsdi gyanÀnt burjÀnzÂ, szerteÀgazÂ formÀval eg¢sz¡l ki, ¢s àkÁnai nyÀrk¢ntÊ emlegetve szÁnpompÀs teleink legm¢ly¢ig eltart. Mit mondjak? ApÀm
tisztÀzta elsûk¢nt e k¢sei formÀciÂ mÀsodlagos, szÀrmaz¢kjelleg¢t. E jelens¢g nem mÀs,
mondotta, mint a klÁma egyf¢le m¢rgezetts¢ge, amit a mÃzeumainkban ´sszezsÃfolt,
tÃl¢rett ¢s elfajult barokk müv¢szet miazmÀi okoznak. KiÃttalan bezÀrtsÀgÀban a feled¢sben ¢s unalomban oszladozÂ muzeÀlis müv¢szet megcukrosodik, akÀr a r¢gi befûtt, tÃl¢desÁti ¢ghajlatunkat, ¢s ez vÀltja ki a sz¢ps¢ges, malÀriÀs lÀzakat, a szÁnpompÀs
delÁriumokat, melyekben elhÃzÂdÂ ûsz¡nk agonizÀl. Mert a sz¢ps¢g betegs¢g, tanÁtotta apÀm, egyfajta rejt¢lyes infekciÂ borzongÀsa, a bomlÀs s´t¢t Ág¢rete, mely a t´k¢ly
m¢ly¢bûl fakad, s melyet a t´k¢ly boldog fell¢legz¢ssel fogad.
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N¢hÀny tÀrgyszerü megjegyz¢s hadd szolgÀlja e helyt ennek az ¡gynek jobb meg¢rt¢s¢t... Kezdete a tizennyolcadik szÀzadba nyÃlik vissza, ¢s a baziliÀnusok bÀmulatra
m¢ltÂ gyüjtûszenved¢ly¢hez k´tûdik, akik, megajÀnd¢kozva a vÀrost ezzel az ¢lûsdi
daganattal, f´l´s ¢s meddû kiadÀsokkal terhelt¢k meg a vÀros b¡dzs¢j¢t. MiutÀn fill¢rek¢rt megvette az elszeg¢nyedett rendtûl a gyüjtem¢nyt, az ÀllamkincstÀr hosszÃ
¢vekig nagylelküen apadt e kirÀlyi rezidenciÀhoz m¢ltÂ müpÀrtolÀstÂl. Hanem a vÀrosatyÀk k´vetkezû nemzed¢ke, mely gyakorlatiasabb volt, ¢s szem elûtt tartotta a gazdasÀgi szempontokat, azt k´vetûen, hogy eredm¢nytelen¡l tÀrgyalt a fûhercegi gyüjtem¢nyek kuratÂriumÀval, melynek a mÃzeumot eladni igyekezett ä bezÀrta az ¢p¡letet, az igazgatÀst felszÀmolta, s ¢lete v¢g¢ig jÀrandÂsÀggal lÀtta el a gyüjtem¢ny utolsÂ
ûr¢t. E tÀrgyalÀsok sorÀn a szak¢rtûk minden k¢ts¢get kizÀrÂan megÀllapÁtottÀk, hogy
a gyüjtem¢ny ¢rt¢k¢t a lokÀlpatriÂtÀk tÃlbecs¡lt¢k. Dics¢retre m¢ltÂ hev¡kben a der¢k baziliÀnus atyÀk igen sok hamisÁtvÀnyt szereztek. Olyan festm¢ny, amely elsûrangÃ
müv¢sztûl szÀrmazott volna, egy sem volt a mÃzeum tulajdonÀban, ezzel szemben
eg¢sz kollekciÂk sorakoztak a harmad- ¢s negyedrendü mesterektûl, eg¢sz provinciÀlis
iskolÀk, a müv¢szett´rt¢netnek csak a szakemberek Àltal ismert, elfeledett zsÀkutcÀi.
K¡l´n´s dolog: a der¢k szerzetesek a militÀris t¢mÀban lelt¢k kedv¡ket, a festm¢nyek java r¢sze csatak¢p volt. Perzselt aranyhomÀly s´t¢tlett e kortÂl mÀlladozÂ vÀsznakon, melyeken gÀlya- ¢s karavellaflottÀk, hajdani elfeledett ÀrmÀdiÀk korhadtak a
kijÀrat n¢lk¡li ´bl´kben, duzzadÂ vitorlÀikon ringatva r¢g eltünt respublikÀk fens¢g¢t. A f¡st´s ¢s megs´t¢tedett lakk alatt lovas¡tk´zetek alig kivehetû k´rvonalai r¢mlettek. A felperzselt hadjÀratok pusztasÀgÀban, a s´t¢t ¢s tragikus ¢gbolt alatt fenyegetû cs´ndben, k¢toldalt a t¡z¢rs¢gi tüz burjÀnzÂ gombÀival ¢s virÀgaival k´r¡lfogva
g´rnyedten vonult a lovassÀg.
A nÀpolyi iskola festm¢nyein v¢geszakadatlan v¢n¡l a d¢lutÀn, mely barna ¢s f¡st´s,
mintha s´t¢t but¢liÀn Àt n¢zn¢nk. ögy r¢mlik, az eny¢szû tÀjk¢peken, akÀr a kozmikus
katasztrÂfÀk elûest¢j¢n, szem¡nk lÀttÀra huny ki a homÀlyos nap. °s ez¢rt olyan fakÂ
az aranyszÁnü halaskofÀk mosolya ¢s mozdulata, ahogy mesterk¢lt kellemmel ÀruljÀk
half¡z¢reiket a vÀndorkom¢diÀsoknak. E vilÀg mÀr mindenest¡l r¢g elÁt¢ltetett, r¢g
feled¢sbe mer¡lt. Innen az utolsÂ gesztus v¢gtelen ¢dess¢ge, a gesztus¢, mely egyesegyed¡l m¢g ¢l ä ´nn´nmagÀnak is idegen¡l ¢s elveszetten, mindig Ãjra ism¢telten,
immÀr vÀltozatlanul.
°s m¢g od¢bb, a tÀj m¢ly¢ben, melyet mÂkamesterek, harlekinek ¢s kalitkÀs madarÀszok gondtalan sokasÀga n¢pesÁt be, e komolytalan ¢s valÂtlan tÀjban aprÂ t´r´k
lÀnyok deszkÀra terÁtett m¢zes lep¢nyt lapogatnak puha tenyer¡kkel, k¢t nÀpolyi kalapos leg¢nyke lÀrmÀzÂ galambokkal teli kosarat visz a rÃdon, amely enyh¢n meghajlik a burukkolÂ, szÀrnyas teher alatt. °s m¢g m¢lyebben, mÀr az est perem¢n, az utolsÂ
darabka f´ld´n, ahol a neml¢t k´darany hatÀrÀn hervadÂ akantusznyalÀb reszket ä
m¢g most is tart a kÀrtyaparti, az utolsÂ emberi t¢t a k´zelgû, nagy ¢jszaka elûtt.
A hajdanvolt sz¢ps¢g e lomtÀra az unalomtÂl terhes esztendûk nyomÀsa alatt fÀjdalmas desztillÀciÂnak vettetett alÀ.
ä El tudjÀtok-e k¢pzelni ä k¢rdezte apÀm ä ennek az elÁt¢lt sz¢ps¢gnek a k¢ts¢gbees¢s¢t, a nappalait ¢s ¢jszakÀit? FolyvÀst Ãjabb ¢s Ãjabb k¢pzelt licitÀlÀsokra vetemedik,
szÁnlelt kiÀrusÁtÀsokat, zajos ¢s n¢pes aukciÂkat rendez, tüzbe j´n a vakmerû kockÀztatÀstÂl, jÀtszik a tûzsd¢n, t¢kozlÂ mozdulattal pazarol, szÂrja a gazdagsÀgÀt, aztÀn kijÂzanodva rÀj´n, hogy mindez hiÀbavalÂ, hogy Ágy sem t´rhet ki az ´nmagÀra utalt
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t´k¢ly zÀrt k´r¢bûl, ¢s nem enyhÁthet a fÀjdalmas bûs¢gen. Nincs azon semmi csodÀlnivalÂ, hogy a sz¢ps¢g e t¡relmetlens¢ge, e tanÀcstalansÀga v¢g¡l az ¢gboltunkra t¡kr´zûd´tt pÁrk¢nt gyulladt ki lÀtÂhatÀrunk f´l´tt, l¢gk´ri szemf¢nyveszt¢ss¢ fajzott, hatalmas ¢s fantasztikus felhûgomolyokkÀ, melyeket ¢n mÀsodûsz¡nknek, Àlûsz¡nknek
nevezek. Vid¢k¡nk e mÀsodûsze nem egy¢b, mint d¢libÀb, melyet a mÃzeumainkba
bezÀrt haldoklÂ sz¢ps¢g sugÀroz az ¢gboltunkra. K´lt¢szetet hazudÂ nagy vÀndorszÁnhÀz ez az ûsz, gigantikus szÁnes hagyma, mely szirmot sziromra bontva mind Ãjabb
panorÀmÀt kÁnÀl. A szÁv¢ig sohasem jutunk el. Minden kulissza m´g´tt, midûn suhogva felemelkedik ¢s ´sszeg´ngy´l´dik, Ãj ¢s ragyogÂ hÀtsÂ dÁszlet bukkan fel, mely kis
ideig eleven ¢s valÂsÀgos, mÁgnem kihunyva leleplezi papÁrterm¢szet¢t. °s minden
tÀvlat festett, ¢s minden panorÀma kartonlemezbûl van, ¢s csak a szag valÂdi, a hervadÂ kulisszÀk szaga, az arcfest¢kkel ¢s t´mj¢nnel teli nagy ruhatÀr¢. Meg a dÁszletek
¢ktelen ´sszevisszasÀga ¢s kavarodÀsa alkonyatkor, a ledobÀlt koszt¡m´k romhalmaza,
melyben mint z´rgû, fonnyadÂ lombban gÀzol v¢g n¢lk¡l a szag. Nagy a fejetlens¢g,
mindenki a f¡gg´ny zsinÂrjÀt cibÀlja, ¢s az ¢g, a tÀgas ûszi ¢g dÁszletcafatokban lÂg, ¢s
visszhangzik a csigÀk nyikorgÀsÀtÂl. °s az a lÀzas kapkodÀs, az a kifulladt ¢s k¢sei karnevÀl, a hajnali bÀltermek pÀnikja, az igazi k´nt´s¡ket nem talÀlÂ Àlarcosok bÀbeli
tornya!
ýsz, ûsz, az esztendû alexandriai szakasza, mely a keringû nap hÀromszÀzhatvan´t
napjÀnak meddû b´lcsess¢g¢t halmozza roppant k´nyvtÀraiban. ñ, azok az aggkori
virradatok, melyek sÀrgÀk, akÀr a pergamen, ¢s mint ´reg est¢k, oly ¢desek a b´lcsess¢gtûl! Azok a d¢lelûtt´k, melyek furfangosan mosolyognak, mint az okos palimpszesztek, ¢s r¢tegesek, akÀr a r¢gi, elsÀrgult k´nyvek! ñ, ûszi nap, a v¢n huncut k´nyvtÀros, aki vÀsott slafrokban kÃszik a l¢trÀkon, ¢s minden szÀzad ¢s minden kultÃra
befûttj¢be belekÂstol! Neki minden tÀj bejÀrat egy r¢gi romÀncba. Mily pompÀsan mulat, amikor kiereszti az ûsi t´rt¢netek hûseit, hogy a f¡st´s ¢s m¢zszÁnü mennybolt
alatt, a f¢ny k´d´s ¢s bÀnatos, k¢sûi ¢dess¢g¢ben s¢tÀljanak! Mif¢le Ãj kalandok vÀrjÀk
Don Quijot¢t Soplicowban? Hogyan alakul Robinson ¢lete sz¡lûfalujÀba, Bolechowba
valÂ visszat¢rte utÀn?
F¡lledt, rezzenetlen, esthajnalpÁrtÂl aranylÂ est¢ken apÀm r¢szleteket olvasott fel
nek¡nk k¢ziratÀbÂl. A gondolatok elbüv´lû szÀrnyalÀsa olykor-olykor feledtette vele
Adela fenyegetû jelenl¢t¢t.
J´ttek a meleg moldovai szelek, bek´sz´nt´tt a v¢gtelen sÀrga monotÂnia, az ¢des,
meddû d¢li ÀramlÀs. Az ûsz nem akart v¢get ¢rni. Mint szappanbubor¢kok, a napok
egyre szebbek ¢s ¢terikusabbak lettek, ¢s Ãgy tetszett, mindegyik a v¢gsûkig megnemes¡lt, olyannyira, hogy tartamÀnak minden perce szertelen¡l meghosszabbÁtott ¢s
mÀr-mÀr fÀjÂ csoda volt.
E m¢ly ¢s sz¢p napok csendj¢ben ¢szrev¢tlen vÀltozott a lombok mat¢riÀja, mÁgnem
egy napon a fÀk merûben anyagtalannÀ vÀlt levelek szalmalÀngjÀban, polyva virÀgjÀra,
szÁnes konfettipermetre eml¢keztetû k´nnyü pÁrban Àlltak ä csodasz¢p pÀvÀk ¢s fûnixek, melyeknek csak meg kellett rÀzniuk magukat, meg kellett verdesni¡k szÀrnyukat,
hogy levess¢k e pompÀs, cigarettapapÁrnÀl is k´nnyebb, vedlû ¢s immÀr haszontalan
tollukat.
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NIMRñD
K´rtv¢lyessy KlÀra fordÁtÀsa

Abban az esztendûben az eg¢sz ûszt egy aprÂ, pompÀs kutyussal jÀtszottam v¢gig, mely
egy napon ott termett konyhÀnk padlatÀn, gyÀmoltalanul ny¡szÁtett, m¢g tejszagot
meg csecsemûszagot Àrasztott, kialakulatlan, kerekded feje reszketett, lÀbacskÀit, mint
a vakondok, oldalt terpesztette, szûre a bÀrsonynÀl is finomabb ¢s puhÀbb volt.
E morzsÀnyi ¢let elsû pillantÀsra kivÁvta fiÃlelkem teljes elragadtatÀsÀt, v¢gtelen rajongÀsÀt.
Mif¢le ¢gbûl pottyant le ily vÀratlanul az istenek kegyeltje, mely a legszebb jÀt¢knÀl
is kedvesebb a szÁvnek? Hogy egy ´reg, merûben ¢rdektelen mosogatÂnûnek is tÀmadhat n¢hanapjÀn ilyen nagyszerü ´tlete, ¢s a k¡lvÀrosbÂl ä egy nagyon korai,
transzcendentÀlisan hajnali ÂrÀban ä ilyen kutyust hoz a konyhÀnkba!
ñ! m¢g itt se voltunk ä sajnos ä, m¢g ki se bÃjtunk az Àlom s´t¢t ´l¢bûl, ¢s a boldogsÀg mÀr beteljes¡lt, mÀr vÀrt reÀnk, AdelÀtÂl ¢s a hÀziaktÂl lekicsinyelve gyÀmoltalanul ott fek¡dt a konyha hideg padlatÀn. Mi¢rt nem ¢bresztettek fel korÀbban! A
padlÂra tett tÀny¢r tej Adela anyai ´szt´neire utalt, de utalt, fÀjdalom, a mÃlt pillanataira is, a szÀmomra ´r´kre elveszett mÃltra, a kisajÀtÁtott anyasÀg gy´ny´reire, melyekben nekem nem volt r¢szem.
Hanem elûttem m¢g ott fek¡dt az eg¢sz j´vû. Micsoda kiapadhatatlan tÀrhÀza nyÁlt
most meg az ¢lm¢nyeknek, kÁs¢rleteknek, felfedez¢seknek! Az ¢let titka, az ¢let legigazabb rejt¢lye tÀrult ki itt a mohÂ kÁvÀncsisÀg elûtt. Hallatlanul ¢rdekes volt ily morzsÀnyi ¢letet birtokolni, az ´r´k rejtelem ily r¢szecsk¢j¢t, ennyire mulatsÀgos ¢s Ãj alakban, mely hatÀrtalan kÁvÀncsisÀgot ¢s titkos respektust vÀltott ki idegens¢g¢vel, a benn¡nk is meglevû ¢letfonalnak a tûl¡nk k¡l´nb´zû, Àllati formÀba valÂ, meglepû transzpozÁciÂjÀval.
çllat! a telhetetlen kÁvÀncsisÀg, az ¢let titkÀt firtatÂ exemplifikÀciÂk tÀrgyÀt mintha
csak az¢rt teremtett¢k volna, hogy ezernyi kaleidoszkopikus lehetûs¢gre bontva az
ember gazdagsÀgÀt ¢s bonyolultsÀgÀt, s e lehetûs¢gek mindegyik¢t valamif¢le paradox
hatÀrig, valamif¢le karakterteli bujasÀgig fejlesztve megmutassa az embernek az embert. A szÁv, melyet nem b¢klyÂztak meg az emberi kapcsolatokbÂl fakadÂ ´n´s ¢rdekek, tele rokonszenvvel nyÁlt meg az ´r´k ¢let ismeretlen kisugÀrzÀsai elûtt, tele szerelmetes, egy¡ttmük´dû kÁvÀncsisÀggal, mely az ´nmegismer¢s ¢h¢t leplezte.
BÀrsonyos ¢s meleg volt a kutyus, parÀnyi szapora szÁv¢tûl l¡ktetû. F¡le k¢t puha
szirom, szeme k¢kes ¢s zavaros, rÂzsaszÁn pofÀcskÀjÀba az ember nyugodtan beledughatta az ujjÀt, lÀbacskÀja v¢kony ¢s Àrtatlan, mellsû tappancsa hÀtuljÀn meghatÂ rÂzsaszÁn bimbÂ. BelegÀzolt a tejes tÀlkÀba, falÀnkul ¢s t¡relmetlen¡l, rÂzsÀs nyelvecsk¢j¢vel lafatyolta az italt, s hogy jÂllakott, bÀnatosan felemelte pici pofÀjÀt, ÀllÀn egy
csepp tejjel, ¢s ¡gyetlen¡l kihÀtrÀlt a tejf¡rdûbûl.
JÀrÀsa esetlen kereng¢s volt, r¢zsÃt oldalazÂ, irÀnya hatÀrozatlan, vonala kiss¢ r¢szeg ¢s reszketeg. Ked¢ly¢t valamif¢le k´d´s ¢s alapvetû bÃbÀnat, elÀrvultsÀg ¢s tanÀcstalansÀg uralta ä a k¢ptelens¢g, hogy az etet¢sek szenzÀciÂja k´zt tÀtongÂ ürt valamivel kit´ltse. Ez mozdulatainak esetlegess¢g¢ben ¢s k´vetkezetlens¢g¢ben nyilvÀnult meg, irracionÀlis nosztalgiarohamaiban, amikor keservesen vinnyogott, ¢s nem
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lelte hely¢t. M¢g az Àlom m¢ly¢ben is, amikor tÀmaszt ¢s ´lel¢st sÂvÀrgÂ vÀgyÀt remegû
gombÂccÀ g´mb´ly´dve ´nmaga csillapÁtotta ä m¢g ott is elhagyatottnak ¢s otthontalannak ¢rezte magÀt. ñ, ¢let ä ifjÃ ¢s zsenge ¢let, a meghitt s´t¢ts¢gbûl, az anya ´l¢nek
otthonos meleg¢bûl a nagy ¢s idegen, f¢nyes vilÀgba tess¢kelve hogyan g´rnyed ¢s
hÀtrÀl, hogyan vonakodik ä idegenkedve ¢s kedveszegetten ä elfogadni a müsort, amit
kÁnÀlnak neki!
Hanem a kis NimrÂd (a kutya e b¡szke ¢s harcias nevet kapta) lassan-lassan Ázlelgetni kezdi az ¢letet. Az anyai ûsegys¢g k¢p¢nek kizÀrÂlagos uralmÀt visszaszorÁtja a
sokasÀg varÀzsa.
A vilÀg sorra ÀllÁtja neki csapdÀit: a k¡l´nf¢le ¢tkek ismeretlen ¢s elbüv´lû illatÀt, a
reggeli napf¢ny n¢gysz´g¢t a padlÂn, melyre oly jÂ leheveredni, a tulajdon tagjainak
mozdulatait, a tulajdon lÀbÀt, a farkincÀjÀt, mely kÂp¢san biztatja, hogy ´nmagÀval
jÀtsszon, az emberk¢z bec¢z¢s¢t, mely alatt lassan bizonyos csintalansÀg ¢rik, testet feszÁtû vidÀmsÀg ¢s vele a merûben Ãj, f¢ktelen ¢s kockÀzatos mozdulatok vÀgya ä mindez lekenyerezi, meggyûzi ¢s arra ´szt´nzi, hogy fogadja el az ¢let experimentumÀt,
b¢k¡lj´n meg vele.
°s m¢g valami. NimrÂd mindinkÀbb gyanÁtja, hogy amit itt sugalmaznak neki, az
az ÃjdonsÀg lÀtszatÀnak ellen¢re alapjÀban v¢ve olyasmi, ami mÀr volt ä sokszor volt
ä v¢gtelen¡l sokszor. Teste megismeri a helyzeteket, a benyomÀsokat, a tÀrgyakat.
Mindez l¢nyeg¢ben nem vÀlt ki belûle k¡l´n´sebb csodÀlkozÀst. Szemtûl szemben egyegy Ãj helyzettel az eml¢kezet¢be menek¡l, test¢nek kÃtm¢ly eml¢kezet¢be, ¢s tapogatÂzva, lÀzasan keres ä ¢s megesik, hogy mÀr k¢szen talÀlja magÀban a megfelelû reakciÂt: nemzed¢kek b´lcsess¢g¢t, mely az idegeiben, a plazmÀjÀban rakÂdott le. K¡l´nf¢le tettekre, d´nt¢sekre lel, melyekrûl maga se tudta, hogy mÀr meg¢rtek benne,
hogy csak arra vÀrnak, hogy kipattanjanak.
Zsenge ¢let¢nek szÁntere, a konyha, a maga illatozÂ cs´breivel, bonyolult ¢s ingerlû
szagÃ t´rlûrongyaival, Adela papucsÀnak klaffogÀsÀval, a lÀny lÀrmÀs s¡rg¢s-forgÀsÀval ä nem riogatja t´bb¢. Megszokta, hogy birodalmÀnak tekintse, otthonosan mozog
benne, ¢s mindinkÀbb azt a homÀlyos ¢rz¢st tÀplÀlja irÀnta, hogy û a konyhÀhoz tartozik, hogy az az otthona.
Hacsak nem sÃjt le rÀ a padlÂsÃrolÀs kataklizmÀja ä a term¢szet rendj¢nek felborulÀsa, a bÃtorok alÀ loccsantott forrÂ lÃg, Adela sÃrolÂkef¢j¢nek fenyegetû csiszatolÀsa.
çm a vesz¢ly elmÃlik, a kefe cs´ndben pihen a sarokban, el¢gedetten ¢s mozdulatlanul, a szÀradÂ padlÂ a nedves fa kellemes szagÀt Àrasztja. Hogy visszanyerte szokÀsos
ter¡leti jogait ¢s szabadsÀgÀt, NimrÂd s¡rgetû vÀgyat ¢rez, hogy foga k´z¢ kapja a
padlÂn heverû pokrÂcot, ¢s teljes erûbûl ide-oda cibÀlja. Az elemek csillapodÀsa f¢ktelen ´r´mmel t´lti el.
Ekkor sÂbÀlvÀnnyÀ dermedve megtorpan: elûtte, talÀn hÀrom kutyal¢p¢snyire, egy
fekete maskara mozog, egy sz´rny, mely sebesen fut ´sszegabalyodott pÀlcikalÀbain.
A lelke m¢ly¢ig megrend¡lt NimrÂd szem¢vel k´veti a f¢nyes rovar r¢zsÃtos ÃtjÀt,
fesz¡lten figyeli a lapos, fejetlen ¢s vak t´rzset, melyet elk¢pesztûen mozg¢kony pÂklÀbak visznek.
A lÀtvÀnytÂl gyülni, ¢rni, duzzadni kezd benne valami, amit m¢g maga sem ¢rt,
valamif¢le harag vagy f¢lelem, de az ¢rz¢s inkÀbb kellemes, ¢s az erû, ´nbizalom ¢s
agresszivitÀs borzongÀsÀval pÀrosul.
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°s NimrÂd egyszerre csak mellsû lÀbÀra veti magÀt, ¢s egy hang t´r ki belûle, amit
m¢g maga sem ismer, a szokÀsos vinnyogÀstÂl merûben k¡l´nb´zû, idegen hang.
Kit´r belûle egyszer, k¢tszer, ¢s m¢g, a v¢konyka fejhang, mely minduntalan kicsorbul.
Hanem hiÀba aposztrofÀlja a rovart e hirtelen ihletbûl sz¡letett, Ãj nyelven. A svÀbbogÀr ¢rtelmi kategÂriÀjÀban nincs helye e tirÀdÀnak, ¢s a rovar, az ûsi svÀbbogÀrrÁtus
felszentelte mozdulatok k´zepette, tovÀbb folytatja r¢zsÃt vivû ÃtjÀt a szoba sarkÀba.
MindazonÀltal a gyül´letnek nincs m¢g maradÀsa a kutyus lelk¢ben, nincs m¢g f´l´tte hatalma. Az Ãjonnan felt´rû ¢let´r´m minden ¢rz¢st vidÀmsÀgra vÀltoztat. NimrÂg m¢g ugat, csakhogy ugatÀsÀnak ¢rtelme ¢szrev¢tlen¡l megvÀltozik, ´nmaga parÂdiÀja lesz ä valÂjÀban azt akarja kifejezni, hogy milyen pÀratlanul sikeres volt a pikant¢riÀkkal, vÀratlan borzongÀsokkal ¢s csattanÂkkal teli ¢let e pompÀs elûadÀsa.

PAN KAROL
K´rtv¢lyessy KlÀra fordÁtÀsa

Szombat d¢lutÀnonk¢nt nagybÀtyÀm, Karol, a szalma´zvegy, gyalog indult el a vÀrostÂl egy Âra jÀrÀsra levû nyaralÂhelyre, asszonyÀhoz ¢s gyermekeihez, akik ott ¡d¡ltek
¢s szÂrakoztak.
MiÂta hitvese elutazott, a lakÀst nem takarÁtottÀk, az Àgyat egyszer sem vetett¢k be.
Pan Karol k¢sû ¢jjel jÀrt haza, elgy´t´rten ¢s zilÀltan az ¢jszakai dorb¢zolÀstÂl, amelybe
ezek a kÀnikulÀs ¢s ¡res napok taszajtottÀk. A gyür´tt, hideg, vadul feldÃlt Àgy akkortÀjt valamif¢le mennyei kik´tû, megvÀltÂ sziget volt szÀmÀra, melyre ereje v¢gsû megfeszÁt¢s¢vel Ãgy zuhant rÀ, mint egy hajÂt´r´tt, akit sok-sok napon ¢s ¢jszakÀn Àt dobÀlt a felbûsz¡lt tenger.
A s´t¢tben tapogatÂzva hanyatlott a hüv´s toll feh¢rlû dombjai, gerincei ¢s buckÀi
k´z¢, s Ãgy aludt el, szokatlan, fordÁtott pÂzban, fejjel lefel¢, tarkÂjÀval az Àgy pelyhes
hÃsÀba ¢kelûdve, mint aki ÀlmÀban Àt akarja fÃrni, Àt akarja jÀrni az ¢jszakÀval n´vekvû dunyhÀk ÂriÀs t´mbjeit. Mint ÃszÂ a vÁzzel, ÀlmÀban harcolt az Àggyal, Ãgy gyÃrta ¢s dagasztotta test¢vel, akÀr egy nagy teknû t¢sztÀt, amelybe mindjobban beles¡ppedt, aztÀn a reggeli sz¡rk¡letben kifulladva, verejt¢kes testtel ¢bredt, kivetve az Àgynak arra a halmÀra, amit az ¢jszakai ÀdÀz harcokban nem tudott legyûzni. Az Àlom
Àrny¢kÀbÂl f¢lig kiüzve Ágy lÂgott ´ntudatlanul kis ideig az ¢j perem¢n, t¡deje levegû
utÀn kapkodott, s k´r´tte nûtt, dagadt ¢s kelt az Àgy ä ¢s Ãjra ellepte egy kupac sÃlyos,
feh¢rlû t¢sztÀval.
így aludt k¢sû d¢lelûttig, mik´zben a pÀrnÀk nagy, feh¢r, lapos sÁksÀggÀ rendezûdtek, melyen elcsitult Àlma vÀndorolt. E feh¢r orszÀgutakon t¢rt vissza lassan magÀba,
a nappalba, a valÂsÀgba ä ¢s v¢g¡l kinyitotta a szem¢t, mint az alvÂ utas, midûn a vonat
az ÀllomÀson vesztegel.
A szobÀban a magÀny ¢s csend soknapos ¡led¢k¢tûl Àporodott f¢lhomÀly uralkodott. Csak az ablak villÂdzott a legyek reggeli ny¡zsg¢s¢tûl, ¢s szikrÀzva lÀngolt a s´-
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t¢tÁtû f¡gg´ny. Pan Karol kiÀsÁtozta test¢bûl, test¡regeinek m¢ly¢bûl az elûzû nap maradvÀnyait. Mint a rÀngÂg´rcs, Ãgy t´rt rÀ az ÀsÁtÀs, mintha csak ki akarta volna fordÁtani a test¢t. így dobÀlta ki magÀbÂl pan Karol a homokzsÀkokat, a nehez¢keket ä
az elûzû nap meg nem em¢sztett marad¢kait.
Hogy imigyen megk´nnyebb¡lt, s fel is szabadult, noteszÀba beÁrta a kiadÀsokat,
kalkulÀlt, szÀmolt ¢s ÀbrÀndozott. EzutÀn sokÀig fek¡dt mozdulatlanul, ¡veges szemmel, amely vÁzszÁnü, d¡lledt ¢s nedves volt. A szoba vizenyûs f¢lhomÀlyÀban, melyet
az ablakon tÃli forrÂ nap visszf¢nyei derÁtettek fel, szeme mint holmi kicsi t¡k´r
visszaverte az ´sszes f¢nyes tÀrgyat: a feh¢r napfoltokat az ablakok r¢seiben, a f¡gg´ny´k aranyn¢gyzet¢t, ¢s mint a vÁzcsepp, megkettûzte az eg¢sz szobÀt, a szûnyegek ¢s
az ¡res sz¢kek csendj¢vel egyetemben.
Ek´zben a f¡gg´ny´k´n tÃl a d¢lelûtt mind f¢nyesebben zÃgott a naptÂl ûrj´ngû
legyek d´ng¢s¢tûl. Az ablak nem gyûzte befogadni e feh¢r lÀngolÀst, s a f¡gg´ny´k
elal¢ltak a vakÁtÂ hullÀmzÀstÂl.
Ekkor pan Karol kikÀszÀlÂdott az ÀgybÂl, ¢s csendesen ny´gd¢cselve egy ideig m¢g
el¡ld´g¢lt a perem¢n. HarmincvalahÀny esztendûs teste hÁzÀsnak indult. E hÀjtÂl puffadÂ, a m¢rt¢ktelen nemi ¢lettûl elhasznÀlÂdott, de a buja nedvektûl m¢g mindig duzzadÂ szervezetben mintha most a szoba csendj¢ben lassan ¢rlelûd´tt volna j´vendû
sorsa.
Ahogy ott ¡lt, bamba tespedts¢gbe dermedve, mindenest¡l kering¢ss¢, l¢gz¢ss¢, a
nedvek s´t¢t l¡ktet¢s¢v¢ vÀltozva, helyenk¢nt szûr borÁtotta, izzadt test¢nek m¢ly¢bûl
nûtt, n´vekedett az ismeretlen, alaktalan j´vû, mint valami iszonyÃ daganat, mely fantasztikus ¢s soha nem lÀtott dimenziÂkat ´lt. Nem borzadt meg tûle, hiszen mÀr ¢rezte,
hogy azonos ezzel az elj´vendû ÂriÀs ismeretlennel, ¢s ellenkez¢s n¢lk¡l vele egy¡tt
nûtt, furcsa egyet¢rt¢sben, a csendes borzalomtÂl zsibbadtan, felismerve majdani ´nmagÀt ezekben a roppant kivirÀgzÀsokban, ezekben a fantasztikus burjÀnokban, melyek ott ¢rlelûdtek lelki szeme elûtt. F¢l szeme most kiss¢ kifel¢ fordult, mintha egy
mÀsik dimenziÂba tÀvozna.
AztÀn e tompa sz¢d¡letekbûl, e gyalÀzatos messzes¢gekbûl ism¢t visszat¢rt ´nmagÀba ¢s a pillanatba; lÀtta a szûnyegen a lÀbfej¢t, mely k´v¢rk¢s volt ¢s nûiesen finom,
¢s nappali ingj¢nek k¢zelûibûl lassan kivette a gombokat. UtÀna kiment a konyhÀba,
¢s a s´t¢t sarokban megtalÀlta a vÁzzel teli v´dr´t, a csendes, ¢ber, kerek t¡k´rlapot,
amely ott ûrÀ vÀrt ä ez volt az egyetlen eleven ¢s vilÀgos bizonyossÀg e kihalt lakÀsban.
A vizet a mosdÂtÀlba ´nt´tte, s bûr¢vel Ázlelgette poshadt, Àllott ¢s ¢desk¢s nedvess¢g¢t.
SokÀig ¢s gondosan tisztÀlkodott, siets¢g n¢lk¡l, sz¡neteket iktatva a k¡l´nf¢le müveletek k´z¢.
Ez az ¡res ¢s kihalt lakÀs nem ismerte el ût, ezek a bÃtorok meg falak n¢ma kritikÀval
f¡rk¢szt¢k.
Csendj¡kbe hatolva Ãgy ¢rezte magÀt, mint hÁvatlan vend¢g a vÁz alatti, els¡llyedt
birodalomban, ahol mÀs, k¡l´n idûszÀmÁtÀs van.
SajÀt fiÂkjait nyitogatva bet´rûnek ¢rezte magÀt, ¢s ´nk¢ntelen¡l lÀbujjhegyen jÀrt,
attÂl tartva, hogy felveri a zajos ¢s szertelen visszhangot, mely inger¡lten leste az alkalmat, hogy kit´rhessen.
°s midûn v¢gre-valahÀra, nesztelen¡l surranva szekr¢nytûl szekr¢nyig, darabonk¢nt mindent megtalÀlt, ¢s befejezte ´lt´zk´d¢s¢t a bÃtorok k´zt, amelyek n¢mÀn,
idegen¡l türt¢k meg ût, midûn v¢gre elk¢sz¡lt, ¢s ott Àllt indulÀsra k¢szen kez¢ben a
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kalappal, zavar fogta el, hogy az utolsÂ pillanatban sem talÀlt rÀ a szÂra, mely feloldotta
volna ezt az ellens¢ges hallgatÀst, ¢s lemondÂn, lassan, lehorgasztott fejjel elindult az
ajtÂhoz ä mik´zben az ellenkezû irÀnyba ä a t¡k´r m¢ly¢be ä a nem l¢tezû szobÀk kihalt
sorÀn ä ´r´kre hÀtat fordÁtva rÀ¢rûsen tÀvolodott valaki.

HatÀr Gyûzû

BýRVçSçR
lÀtogatÀs az Egyetemi KÂrhÀz elfekvûj¢ben
napjaimat szaporÁtom
mÀsok napja rovÀsÀra
szerelmesem szomorÁtom:
bûr´m viszem a vÀsÀrra
bûr´m El¢ kiterÁtem
elevenje v¢rmeleg m¢g
mezt¢lÀb l¢p rÀ szelÁden
ä csigamÀszÂ csupa-eml¢k ä
de ezen az eleven-bûr
beteghÀzi Àrver¢sen
ki nem kÀszÀlÂdunk ebbûl
el se bÃjunk te sem ¢n sem
itt nincs Krisztus nincs talizmÀn
ä halandÂsÀg rabigÀja! ä
¹rd´g veszi-viszi irhÀm
nincs ki ût tÃllicitÀlja
rÀÁg¢r ý egy petÀkkal
ä szerelmese sirathatja! ä
ki a g´rccsel ki a rÀkkal:
n¢ki derekÀt beadja
àbetelt a F´ld fÀjdalommalÊ:
diadalmat vûn ÀrmÀnya
Ágy elhullanunk halommal
ä ez is Gonosz talÀlmÀnya
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napjaimat szaporÁtom
mÀsok napja rovÀsÀra
szerelmesem szomorÁtom:
bûr´m viszem a vÀsÀrra

AZ ISTEN KIMENýJE
nagy a vilÀg! ä (ez az isten kimenûje) ä
lÀbunk alÂl kiszaladhat esztendûre
ha kiszalad lÀbunk alÂl tÂtÀgast Àll
az istennek f¢l krajcÀrjÀba se kÂstÀl
ha visszajÀr kapÂra j´n ä ez a prÂba:
sÀtÀn adja-vÀltja vissza kis aprÂba

A PORCELçNFESTý
tÀny¢rombÂl esznek k¢nyes urasÀgok
m¢gsem ¢rdemeltem birkapÀsztorsÀgot
nem lÀtjÀk birkÀim ä bÀr belûle falnak
pedig ¢lethüek majdnem megszÂlalnak
bÀtorsÀg b¡szkes¢g bennem annyi nincsen
nyÀj alÀ hogy nevem odakanyarintsam
gyÀros nem engedn¢ komÀk megrÂnÀnak
Ágy hÀt FECIT PINXIT kedvem sose tÀmad
fest¢kkel ecsettel jÂl pofÀra estem
birkafestû vagyok ä porcelÀnra festem
sz¢gyellnek ä nevezni n¢ven nem is mernek
s Ãgy igaz hogy orszÀgszerte nem ismernek
...De ha tÀny¢rszerte birkÀimra n¢zek:
idefordul mindje! ¢g-f´ld ideb¢get

SzÀsz JÀnos: Versek

HA °N NEKED VOLN°K
ha ¢n neked voln¢k
ha te nekem volnÀl
Ãgy beseggelhetn¢nk
mint a lisztesmolnÀr ä
cifra Àtkot szÂrnÀnk
sÁrra kÀntorokra
sÁrkert martja mellett
b¡szk¢n tÀntorogva ä
asszony-konyhap¢nzek:
kÀrmentûbe hordva
tarolunk herdÀlunk
mint k¢t tatÀr horda ä
rÀ se hederÁtn¢nk
k¢t kefek´tûre:
Àrokba fordulnÀnk
s aludnÀnk ´r´kre ä
gyürünk aranyÂrÀnk
bevÀgva zÀlogba
mÀris gurulhatnÀnk
ketten az Àrokba ä ä ä

SzÀsz JÀnos

TAFOTA
Ha felveszed majd azt a szÀsz ruhÀt
k¢tezertÁzben,
talÀlkozik ¢vszÀzadokon Àt
egy Beretvizben
bÀlozÂ erd¢lyi n¢met asszony,
ki r¢g holt,
veled, hogy t¡zeket fakasszon
¢gbolt
s lÀtÂhatÀr. Lassan-lassan
bÃjj Àt
nyakÀn ¢s ´ltsd magadra azt a sussanÂ tafotÀt.
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A csipkekendût vesd vÀlladra
¢s ¢js´t¢t
cipût v¢gy! HÃzzon tusst a banda,
mikor bel¢psz!
VigyÀzva hordd! Szeretni kell, mi Â!
°s add tovÀbb,
mint egy fekete betükkel gyÃjtogatÂ
r´pc¢dulÀt!

AZ EML°KEZET TEMPLOMA BERLINBEN
Se gyûztesek, se legyûz´ttek,
csak s¢tÀlÂk s¢tÀlnak ott, ahol
egykor a hullÀk büze fûtt fel...
°n, ¢n kiÀltok a romok alÂl.

PAYSAGE °S GENIUS LOCI
Babits MihÀly a Szentf´ldrûl

Nem hiszem, hogy àismeretlen BabitsÁrÀstÊ talÀltam a megjelen¢se idej¢n k´zismert Magyar Müv¢szet lapjain (1927/9.).
A K ARCOK A SZENTF¹LDRýL, ZçDOR I STVçN ALBUMç-nak g¢pirata megtalÀlhatÂ a
hagyat¢kban, l¢t¢t ¢s megjelen¢s¢t jegyzik a bibliogrÀfiÀk. De sem a k´ltû tanulmÀnyk´teteiben, sem a tovÀbbi vÀlogatÀsokban nem olvashatÂ. Egy tanulmÀnyÀban GÀl IstvÀn hosszan id¢z belûle, de
k´nyv¢be ¢s Babits-vÀlogatÀsÀba nem veszi fel az ismertetût. Az ÁrÂ ¢s müv¢nek
gondozÂi mellûzt¢k az Ãjrak´zl¢st, akÀr el
is tünûdhetn¢nk feled¢kenys¢g¡k okain.
Feltehetûen erre a vÀltozÂ korszellem

nem volt ¢pp kedvezû. ZÀdor IstvÀn àûsszolnoki festû ¢s grafikusÊ Lyka KÀroly
szerint 1920 tavaszÀn jelen van a Szinyei
Merse PÀl TÀrsasÀg alapÁtÂi k´z´tt, a Magyar R¢zkarcolÂk Sz´vets¢g¢nek 1929-tûl eln´ke; Lyka mellett Elek ArtÃr, Farkas ZoltÀn, Rabinovszky MÀriusz Ártak elismer¢ssel sz¢p szÀmÃ tÀrlatÀrÂl, Rabinovszky
m¢g a àrembrandti ma¬triseÊ-t is emlegeti.
1925-ben a MÃlt ¢s J´vû cÁmü folyÂirat tÀmogatÀsÀval egy tizenegy litogrÀfiÀbÂl ÀllÂ B UDAPEST MAPPç-t adott ki sikerrel, a
Szentf´ldre hasonlÂ tÀmogatÀssal ker¡lt,
ahovÀ t´bbr¢tü àkÁvÀncsisÀgÊ sarkallhatta, nemcsak a bibliai tÀjak irÀnti vÀgyÂ-
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dÀs, ebben bûs¢ggel voltak hazai elûdei.
Az egykori haditudÂsÁtÂ figyelm¢t (jÂl sejti ezt Babits) fokozza a hÃszas ¢vekben ott
megnyÁlt àÃj honfoglalÀsÊ. B¢k¢t kÁvÀnna
lÀtni ¢s lÀttatni az ûsi vid¢keken. Otthont
alkotÂ munkÀt a kereszt¢nyek ¢s zsidÂk,
a mohamedÀnok ¢s zarÀndok àmegrebitÀkÊ szent helyei, a helyb¢liek ¢s lÀtogatÂk
k´z´tt. A r¢zkarclapok sokf¢le nosztalgiÀrÂl Àrulkodnak, Babits, aki ugyanÁgy tÀj¢kozott, az idûszerüs¢gtûl valÂ tartÂzkodÀst is ¢rt¢keli. A àmegbÁzatÀshozÊ talÀn
a k¢t k´zeli jÂ barÀt, Elek ArtÃr ¢s Beck
¹. F¡l´p r¢v¢n juthatott, a szobrÀsz ¢pp
mellszobrÀt mintÀzza 1927 nyarÀn. A k´ltû nem sokat pihent àBildungsromanjaÊ
tavaszi megjelen¢se utÀn: sorozatban nyilatkozik a reg¢nyt ¢rt tÀmadÀsok asszÂiban. K¢sz¡l a maga munkÀssÀgÀnak huszon´t ¢ves jubileumÀra, folytatja vitÀit a
Baumgarten-hagyat¢k, per¢t àa kett¢szakadt irodalomÊ, evvel Ady k´r¡l. àA Martinuzziak kora j´tt Ãjra...Ê ä mondta mÀrciusban, ¢s Esztergom lejtûje sem hozott teljes
enyh¡l¢st.
KomlÂs AladÀrral folytatott besz¢lget¢se àa zsidÂk¢rd¢srûlÊ (MÃlt ¢s J´vû ä 1926.
november) viharzÂ gyanÃkat tÀmasztott a
PSYCHOANALISIS CHRISTIANA k´ltûje
irÀnt, megrendÁtve a àkurzusÊ vÀrakozÀsait. àEngem mÀr sokszor ¢s sokf¢lek¢ppen tÀmadtak, s fûleg sokf¢le ok¢rt..., tÀmadtak jobbrÂl ¢s balrÂl; mert modern vagyok ¢s mert konzervatÁv...; mint szocialistÀt ¢s mint fajv¢dût;
mint filoszemitÀt ¢s antiszemitÀt; mint pÀrtembert ¢s mint csapodÀr ÀrulÂt (holott ¢n mindig
egy voltam ¢s mindig ¢n voltam); tÀmadtak ellens¢geim ¢s barÀtaim...Ê ä id¢zi Babits egy
¢vszÀm n¢lk¡li jegyzet¢t GÀl IstvÀn a k´ltû àzsidÂszeml¢let¢rûlÊ szÂlÂ tanulmÀnyÀban, ahol legfûk¢nt a HALçLFIAI ez irÀnyÃ tanulsÀgaival, az Âtestamentumi t´rt¢netek ¢s prÂf¢tÀk id¢z¢s¢nek elemz¢s¢vel, a jÂ barÀtok ¢s p¢ldak¢pek hatÀsaival
foglalkozik. Egy t´red¢ket id¢z, ahol Babits à´nmagÀt ÀllÁtja az ¡ld´z´tt zsidÂkkal egy

sorbaÊ a kem¢nyebb zaklatÀsok idej¢n.
Meglepû, hogy a KomlÂssal folytatott besz¢lget¢st nem emlÁti, ahol Babits a àkikeresztelked¢s vagy cionizmusÊ alternatÁvÀjÀrÂl
nyilatkozott. KomlÂs àtudomÀsul vetteÊ akkor ezt, de Ballagi Ernû egy nyÁlt lev¢lben
nyomban vitÀba szÀllt.
Term¢szetesen Babitsnak is voltak
nosztalgiÀi a Szentf´ld irÀnt: kereszt¢nyi
hittel ¢rzi Àt àa szÁnhelyekÊ r¢gi ¢s Ãj ànumen¢tÊ. A àrejtelmet ¢s t´rv¢nyt, a titkos igazsÀgokatÊ egyarÀnt. A àkû- ¢s homokfel¡letek,
a k¢k ¢g, a szent tÀjakÊ Àjer¢t, majd a tÀj ¢s
az ember, a lÀtvÀny ¢s müv¢sz mÀs müveiben is ¢lû kapcsolatÀt. LÀtja a realisztikus
karcokban is az ¢vezredes pusztÁtÀs sorÀn
alakult ki¡resed¢st, egyben a JordÀn z´ldellû vid¢keit, ahol, mint Renan mondja,
a vigasztalansÀgtÂl megszabadulhat a
szÁv. Rem¢nykedik àaz Ãj nemzed¢k buzgÂsÀgÀbanÊ, hiszen tagjai fiatal fÀkat ¡ltetnek çbrahÀm letarolt vid¢kein. MÂzest
id¢zi a PÀtriÀrkÀra eml¢kezûn, k´zben
Edgar Allan Poe àrejtelmeitÊ, mivel ¢pp
az û novellÀival bajmolÂdhatott. Feltünik
elûtte àaz Istennel valÂ k¡zdelem csatatereÊ,
lÀtja àKrisztus nagy keresztj¢nek ÀrnyÀt a GolgothÀnÊ, akinek t´rt¢nete egy k¢sûbbi
jegyzete szerint àÀlremekmüv¢Ê degradÀlÂdott Giovanni Papini tollÀn.
à...Semmi a r¢gi nagysÀg ¢s szents¢g eml¢keibûl...Ê ä t´r fel a sÂhaj a nosztalgia m´g¡l. A paysage sivÀr, de felsugÀrzik a genius
loci f¢nyk´re, szinte ¢szrev¢tlen¡l, mint
mÀs müveiben korÀbban ¢s utÂbb. KorÀntsem àmükritikaÊ formÀlÂdott itt a
precÁz pontossÀgÃ lapok perget¢se sorÀn:
a szellem ¢s l¢lek szÀrnyalÀsÀt sugalljÀk a
lÀtnivalÂk. Sokf¢le hit ¢s nemzet àlebegû
ûrlelk¢tÊ talÀn. Mindazt, ami a madarak
r´pt¢ben Ãszik a felhûtlen egek alatt, a
romok ¢s pusztÀk, a ligetek ¢s kûhegyek,
a vÀrosok ¢s falvak felett. A barlangok
m¢lys¢geiben ¢s a templomok magaslatainÀl.
Bodri Ferenc

762

Babits MihÀly

KARCOK A SZENTF¹LDRýL
ZÀdor IstvÀn albuma

Az Ember ¢s a Hely, ahol ¢lt, k¡l´n´s viszonyba jutnak egymÀssal: amit csak a XIX.
szÀzad kezdett a müv¢szet szÀmÀra igazÀn f´lfedezni. A rÂmaiak vallÀsa ismerte a genius locit, s ûsn¢pek hiedelme mindig sejtette, hogy a Helynek ez a titokzatos g¢niusza
talÀn nem egy¢b, mint az ûs´k szelleme, mely nem hal meg, hanem ott lengedezik
tovÀbb, ahol valaha eleven alakjuk ¢lt ¢s jÀrt. De mindez csak homÀlyos sejtelme volt
egy ¢rz¢snek, melyet igazi tisztasÀgÀban ¢s m¢lys¢g¢ben csupÀn modern korunk tudott elûsz´r Àt¢rezni. A XIX. szÀzad meglÀtta, hogy titkos igazsÀg rejlik a hazajÀrÂ lelkek
babonÀjÀban. A modern irodalom egyik legjellemzûbb t´rekv¢se a csodÀlatos ´sszef¡gg¢s f´lfedez¢se az ember ¢s lakÂhelye k´z´tt. Poe Edgar m¢g a rejtelmet rajzolta a
l¢lekkel Àtitatott hÀzban; a naturalistÀk mÀr a t´rv¢nyt. A hÀzak, a tÀjak, hol emberek
laktak, l¢lekkel vannak tele, m¢g ezer ¢vek mÃltÀn is, hogy lakÂik eltüntek; s a zarÀndokok nemcsak ¡res hagyomÀnynak engedelmeskednek, mikor r¢g elhunyt szentjeik,
prÂf¢tÀik vagy k´ltûik lakÂhely¢t f´lkeresik. A zarÀndokok ¢rzik, hogy a r¢gi lelkek
darabjai Ãsznak a szent tÀjak levegûj¢ben, s ebben a l¢lekben akarnak megf¡r´dni.
Ilyen zarÀndok volt talÀn az a festû is, ZÀdor IstvÀn, aki ez ¢v tavaszÀn a Szentf´ldet,
a zarÀndokok e klasszikus f´ldj¢t kereste f´l, s eg¢sz halom rajzzal megrakodva t¢rt
haza, aminek alapjÀn k¢sz¡lt r¢zkarcait most dÁszes albumban bocsÀtja a magyar
k´nyvpiacra. Hellas a Szellem hona, mondjÀk, de Palesztina a l¢lek¢ magÀ¢: a L¢lek¢,
melybûl a VallÀs fakadt; s kereszt¢nyek ¢s zsidÂk keresik e l¢lek itt maradt darabjait,
sût hÁvûk ¢s hitetlenek, egyforma vÀgyakozÀssal, a szenved¢ly vagy a n¢lk¡l´z¢s mohÂsÀgÀval. ñ-Sz´vets¢g ¢s öj-Sz´vets¢g trag¢diÀi zajlottak le itt; prÂf¢tÀk lelkei ¢gtek,
viharzottak ¢s elasztak; Krisztus keresztj¢nek nagy Àrnya esett a GolgotÀra; hol lenghet
t´bb l¢lek, mint e tÀjak f´l´tt? Az Istennel valÂ k¡zdelem csatatere ez, melyet egyforma
kegyelettel lÀtogatnak a gyûztesek ¢s a rokkantak.
De mit tudhat hÀt megrajzolni a festû a L¢lekbûl, mely e helyek f´l´tt leng? Hol
rejtûzik e l¢lek, melyik zugÀban a tÀjnak? Ezen a tÀjon nincsenek is zugok ¢s rejtekhelyek; nincsenek erdûk, kies v´lgyek, cserj¢k; egyÀltalÀn m¢g n´v¢ny is alig van. Ez
a tÀj ¡res, kiaszott ¢s letarolt, mint egy igazi csatat¢r; mintha az Istennel k¡zdû lelkek
t¡ze ki¢gette volna; m¢g szÁnek sincsenek itt; a f´ld sÀrga s az ¢g k¢k; ez a rettenetes
puszta k¢k ¢s sÀrga teszi ki az eg¢szet. A festû eleve lemond palettÀjÀrÂl: mintha f¢lne
ezekkel az ¡res szÁnekkel is kihangsÃlyozni a szent paysage ¡ress¢g¢t. A papÁr sÀrgasÀga
el¢g, s a sürü vonalak Àrnyalatai.
Micsoda lelket ûrizhet meg ez a sivÀr puszta? Szentf´ldi utazÂk gyakran mondjÀk
¢s ÀllÁtjÀk, hogy Palesztina ma is eg¢szen olyan, mint Krisztus korÀban volt: nem vÀltozott semmi. De ez nem lehet eg¢szen igaz; mert hiÀba marad ugyanaz a geolÂgiai
alkat, s mindaz, amit az emberek hozzÀtesznek: a lapos tetejü falvak orientÀlis ¢pÁtkez¢se s az ¢ghajlathoz m¢rt ´lt´zetek csoportos szÁnfoltjai ä mit ¢r, ha a tÀj eg¢sz hangulatÀt v¢gk¢pp elt¡ntette a n´v¢nyvilÀg elszeg¢nyed¢se? Krisztus m¢g virÀgzÂ tar-
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tomÀnyban jÀrt, a mezûk liliomai k´zt, melyeket Atyja oly pazarul f´lruhÀzott; a LibÀnon c¢drusai sürü lÀndzsÀkkal Àlltak ûrt e tartomÀny f´l´tt. Hol vannak a c¢drusok
¢s a liliomok? Mi maradt eleven ebben az orszÀgban? Itt-ott n¢hÀny szomjas pÀlmÀt
vÀgott a karcolÂ tüje a kopÀr ¢gbe ä Kelet megszokott rekvizitumait. Egy¢bk¢nt: Szahara ¢s Holttenger-partok. CsupÀn a JordÀn mell¢k¢n van n¢mi n´v¢nyzet, ¢s NÀzÀretben, melyrûl Renan is azt mondja, hogy az egyetlen hely, hol a szÁv megk´nnyebb¡l
e dezolÀciÂ terh¢tûl, NÀzÀret valÂdi kis paradicsom volt Krisztus korÀban, s ma is
olyan, ciprusaival, mint egy olasz vÀros.
MÀsutt csak nagy kû- ¢s homokfel¡letek; sehol egy Àg, hol megpihenjen a szem
No¢-galambja.
Igaz, hogy most talÀn ä egy vilÀghÀborÃ nyomÀban ä Ãj ¢ra indul itt is; Ãj nemzed¢k
gyül vissza Izraelbe, szertesz¢trûl a bujdosott vilÀgbÂl, s buzgÂn ¡lteti, veti, munkÀlja
s ruhÀzza az ûsi vagy ûsinek Àlmodott f´ldek meztelenj¢t. De ez a n´v¢nyzet, melynek
magvait EurÂpÀbÂl hoztÀk, talÀn csak olyasmi az ûsi flÂrÀhoz, mint, gondolom, az Ãj
lakÂk mesters¢gesen f´lÃjÁtott h¢ber nyelve a prÂf¢tÀk m¢ly hangÃ dialektusÀhoz;
akÀrhogy is, ezt a n´v¢nyzetet a karcolÂ-tü alig jelzi. Ellenben nem mulasztja el hegy¢re venni a hebroni v¢n t´lgyet, amelyet bizonnyal mÀr çbrahÀm is lÀtott; mert hisz
ezenkÁv¡l nincs is t´lgy JÃdeÀban, s e helyen mÀr akkor is Àllott t´lgy, amikor a PÀtriÀrka àel¢bbmozdÁtÀ sÀtorÀt, ¢s elmenv¢n, lakoz¢k Mamr¢nak t¢rmezej¢n, mely Hebron mellett vagyonÊ.
A fÀk v¢gre is halandÂk, mint az ember; s r¢gi kultÃrÀk orszÀgaiban nem is a fÀk
ûrzik a MÃltat, hanem a reprezentÀns ¢p¡letek, melyeknek c¢lja ¢ppen a mulandÂsÀg
elleni harc, piramusoktÂl a campanil¢kig. De itt hol vannak a piramusok ¢s campanil¢k? Hol van Salamon ûsi temploma, a r¢gi zsinagÂgÀk ¢s DÀvid tornyai? Semmi a
r¢gi nagysÀg ¢s szents¢g eml¢keibûl. M¢g a rÂmaiak portikuszai is leomlottak. A VÀrosbÂl, melyet àegyik k¢zben fegyverrelÊ ¢pÁtettek, àkû k´v´nÊ nem maradt, hogy bevÀljon Krisztus jÂslata; s JeruzsÀlem utasÀnak alig mutatnak ma egy-egy kopÀr ¢s omlÂ
bÀstyafalat, amit az alapokbÂl Titus meghagyott. öj kultÃrÀk j´ttek r¢tegekben, s a
szent esem¢nyek helyein gÂt, romÀn vagy arab ¢pÁtm¢nyek inkÀbb eltÀvolÁtjÀk gondolatunkat a BibliÀk szellem¢tûl, mintsem hogy k´zel hoznÀk ahhoz. Ezek a szukcesszÁv szent¢lyek ugyanazt a folyamatot csinÀltÀk v¢gig, amit maguk a vallÀsok, melyeket reprezentÀlnak: itt lÀtjuk az izlÀmot ¢s a k´z¢pkort, itt az egymÀst felvÀltÂ eurÂpai stÁlusokat, eg¢sz a jezsuitÀk¢ig, amik Ãgy takarjÀk el a Bibliait, mint geolÂgiai
kûzetek a praediluviÀnt, s minden besz¢l belûl¡k, csak a genius loci nem. Az utazÂ szeme nagyon is gyakran az eurÂpai turisztika megszokott staffÀzsa k´z´tt mozog, mely
hoteltûl hotelig a jÂl ismert stÁlü müeml¢keket a ànyugati vÀrosr¢szekÊ lehangolÂ ¡zletis¢g¢be Àgyazza, Ãgyhogy olykor megzavarva ¢s gyanakodÂn tisztes r¢gis¢gü bÀstyatornyokat is modern vÁztoronynak n¢zn¢l. Itt tudniillik vannak bÀstyatornyok,
amik vÁztoronyra eml¢keztetnek ä hogy annÀl kiÀbrÀndÁtÂbb legyen a tÀjk¢p.
Hol bÃjhatik el e tÀjk¢pben a l¢lek? °n, aki sohasem jÀrtam a Szentf´ld´n, Ãgy bolygom v¢gig tekintetemmel ZÀdor IstvÀn nosztalgikus albumÀt, mintha magam is vele
utazn¢k; s az a l¢lek, ami e lapokrÂl megcsap, elsûsorban nem is a tÀjnak a lelke, hanem
az utazÂ¢: az utazÂ szomjÃsÀga, eml¢khajszolÀsa, kegyelete ¢s aprÂbb kiÀbrÀndulÀsai
besz¢lnek itt, amit m¢g alÀhÃznak a k¢pekhez jegyzett bibliai sz´vegek ä mÀsr¢szt elhatÀrozott vagy ´szt´n´s ker¡l¢se a t¢mÀban mindannak, ami Palesztina mai ¢let¢re
vonatkozik. S bizonnyal jelenthet valamit, ha az utazÂ ¢s szeml¢lûdû müv¢sz, akinek
egy vonÀs, egy mozdulat fontosabb lehet minden t¢maszerüs¢gn¢l, a mozgalmas k¢-
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pek ¢s szÁnterek eg¢sz t´meg¢t eleve kizÀrja szeme ¢s szerszÀma szf¢rÀjÀbÂl. Emberi
ÀbrÀzolÀs csak kettû vagy hÀrom van a sorozatban, s ezek mind olyan tÁpusokat tÀrnak
el¢nk, melyeknek szakasztott mÀsai ¢lhettek k¢tezer ¢vvel ezelûtt is. Az àimÀdkozÂ
megrebitÀkÊ arca Âsz´vets¢gi arcokat id¢z, s a àpanaszfalÊ mellett a magas ¢s durva
k´vekbûl ´sszerakott falnak fordulva sirÀnkozÂ zsidÂk valÂsÀggal dantei zordsÀgÃ
k¢p, a Pokol valamelyik k´r¢be illen¢k, de nem volna idegen egy illusztrÀlt bibliÀban
sem, amilyent p¢ldÀul Dor¢ csinÀlt. Ezek a lapok, noha alig mutatnak tÀjk¢pet, talÀn
valamennyi k´zt leginkÀbb tetten ¢rik ¢s megjelenÁtik a genius locit.
JÂl tudjuk, hogy ezek nem az igazi szempontok egy r¢zkarcalbum m¢ltatÀsÀnÀl.
Müv¢szt csak sajÀt müv¢szet¢nek t´rv¢nyei ¢s eszk´zei szerint lehet megÁt¢lni. De ha
m¢gis ezÃttal nem annyira a müv¢sz müv¢szet¢rûl szÂltunk itt, mint inkÀbb t¢mÀjÀrÂl, s
a mükritikus pÀpaszeme helyett csak az ÁrÂ felszÁnes lorgnonÀt emelt¡k szem¡nkh´z:
annak nemcsak illet¢ktelens¢g¡nk tudata volt az oka. EzÃttal a müv¢sznek is ä mint
egy ÃtinaplÂ jegyzûj¢nek ä fontos volt a t¢ma, amelyhez ÀhÁtatos ¢s zarÀndoki müv¢szl¢lek vitte. Ez a müv¢szi ¢s zarÀndoki ÀhÁtat itt nem a lÁrÀban jelenik meg, hanem
¢ppen az ÃtinaplÂ lelkiismeretes pontossÀgÀban, a karcolÂ-tü adatszerü, szer¢ny r´gzÁt¢s¢ben. A lÁra m¢gis jelen van, lÀthatatlan, mint a genius loci, s a vonalak imperceptÁbilis elhajlÀsai ¢ppÃgy elÀruljÀk, mint a keleties f¢nyek ¢s Àrnyak jÀt¢ka a g´mb´lyüre horpadt feh¢r ¢s lapos tetûk´n, vagy f´l´tt¡k az ¡res ¢gben keringû madarak
halvÀny v betüi.

Bodor B¢la

NñTçS ADY ENDRE, AVAGY AZ ANAKREñNI
SOR HANGSöLYVçLTOZçSAI

A verstannal foglalkozÂ elm¢letek t´bb¢-kev¢sb¢ azonos elgondolÀst fogalmaznak
meg a versformÀk kialakulÀsÀrÂl. Eszerint a r¢gmÃltban ä ami alatt ÀltalÀban minden
nyelv irodalomt´rt¢net¢nek azon szakasza ¢rtendû, amely az ÁrÀsbelis¢g meghatÀrozÂvÀ vÀlÀsÀt megelûzte ä a mondott vers ismeretlen volt: az irodalmak orÀlis korszakÀban minden vers dalsz´veg. Ez l¢nyeg¢ben v¢ve igaz is, bÀr akadnak kiv¢telek; fûk¢nt a varÀzsig¢k, rÀolvasÂk azon fajtÀi, amelyeket suttogva vagy hangtalanul id¢znek
fel, ¢s a kezdeti, alkalmi ÁrÀsbelis¢g piktogramjai, jelent¢st hordozÂ ÀbrÀi, a kultikus
¢s hasznÀlati tÀrgyakra festett-rajzolt-v¢sett ÂvÂ-v¢dû formulÀk versk¢nt is olvashatÂ
elemei.
Az ÀllÁtÀsnak azonban van egy mÀsik fele is, amit ÀltalÀban gondolkodÀs n¢lk¡l elfogadunk, hiszen trivialitÀsnak tünik. Eszerint a vers csak az irodalomt´rt¢net korai
szakaszaiban k´tûdik dallamokhoz; az ÁrÀsbelis¢g elterjed¢s¢vel ¢s a k´lt¢szet k´nyvek
formÀjÀban t´rt¢nû megjelen¢s¢vel ez a k´tûd¢s automatikusan elv¢sz. A modern k´ltem¢ny, m¢g ha formÀjÀban, cÁm¢ben ûrzi is archaikus dalformÀjÀt, vagy ¢ppen modern zenei mintÀkra utal, mint Verlaine CHANSON D'AUTOMNE-ja vagy We´res RUM-
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Bç-ja ¢s ROCK AND ROLL-ja, autentikus megjelen¢s¢t tekintve vizuÀlis jelens¢g, nyom-

tatvÀny. Az ezzel az eljÀrÀssal r´gzÁtett sz´veg term¢szetesen elveszti dallamÀt, az ahhoz
kapcsolÂdÂ nyÃjtÀsokkal, hajlÁtÀsokkal ¢s az intonÀciÂval egy¡tt; ritmikÀjÀnak egy n¢mileg eltorzult vÀltozata azonban megfejthetû marad. Ezt tekinti a verstan szakembere
elemezhetûnek. Ahogy HorvÀth JÀnos Árja RENDSZERES MAGYAR V ERSTAN-Àban: àVersritmusnak a verses sz´veg azon hangszerkezet¢t tekintem, mely olvasÀsÀban ¢s felmondÀsÀban
¢rv¢nyes¡l, nem pedig azt, melyet esetleges dallama sugall. Amaz a vers ritmusa, ez az ¢nekelt
besz¢d¢: a dallam¢.Ê (Kiem. B. B.)
K¡lsû ¢s belsû dallam
A k´ltûk ¢s a zen¢szek ezzel szemben tudjÀk, hogy sz´veg ¢s dallam elszakadÀsa korÀntsem olyan teljes, amilyennek az elm¢leti irodalmÀrok gondoljÀk. Amikor verset
Árunk, valÂjÀban egy tudatunk m¢ly¢n hajladozÂ dallamhoz, egy sokszor ki sem ¢nekelhetû ritmikus emelked¢si ¢s s¡llyed¢si mintÀhoz prÂbÀlunk sz´veget formÀlni, akÀr
tudunk errûl, akÀr nem. Aki az ujjain szÀmolgatva akar hexametert vagy alkaioszi strÂfÀt alkotni, annak a verslÀbai sÀntÁtani fognak. Az is igaz persze, hogy a belsû dallamhoz
valÂ tÃlzott alkalmazkodÀs, amikor hagyjuk, hogy a vers àfelt´rj´n lelk¡nk m¢ly¢rûlÊ,
¢s nem igyeksz¡nk ezt a nÂtagyÀrtÂ mechanizmust tudatunk ellenûrz¢se alÀ szorÁtani,
k´nnyen bûbesz¢düs¢ghez ¢s ritmikai pongyolasÀghoz vezethet.
OptimÀlis esetben ez a (àblindgedichtÊ mintÀjÀra) àvakdallamÊ-nak nevezhetû belsû
l¡ktet¢s csak a forma kulcsfontossÀgÃ fordulatain, a csÃcspontokon ¢s a hajlÁtÀsokon
¡tk´zik ki, mÀsutt a k´ltû elûtt is rejtve marad. P¢ldÀul az antik formÀk eset¢ben ez a
belsû dallam tÃlsÀgosan is m¢lyre szorult tudatunkban, hiszen mÀr r¢gen nem ismerj¡k azokat a k¡lsû dallamokat, amelyek az Âkori k´ltûk mintÀjÀul szolgÀltak. Egyes
esetekben azonban rÀmÀsolÂdhat erre a mintÀra egy Ãjabb dallam, ami jÂl-rosszul lefedi az eredetit. JÂ p¢lda erre ¢ppen az az anakreÂni dal, amelynek eredeti, elveszett
dallamÀra ä nyilvÀn azzal kev¢ss¢ rokon ä k´z¢pkori dallamok ¢p¡ltek, majd ezek folklorizÀlÂdtak, magyar mulatÂnÂtÀkkÀ ¢s àtÀncszÂkkÀÊ alakultak, ¢s ritmikÀjukban mÀr
mÀs t´rv¢nyszerüs¢gek ¢rv¢nyes¡lnek, mint elûzm¢nyeikben vagy kortÀrs mük´lt¢szeti formarokonaikban.
A KodÀly hagyat¢kÀban talÀlt egyik c¢dula sz´vege ¢rdekesen cseng egybe ezzel a
gondolattal: àSz´veg cser¢lûdik. Arany nem tudta, sajÀt vers¢re Árt dallamot, csak mÀs sz´veggel.Ê A megfigyel¢s ä ami egy¢bk¢nt nyilvÀn a k´ltû amatûr zeneszerzûi munkÀira, a
H EGEDþMNEK SZçRAZ FçJç-ra vonatkozik ä az¢rt is figyelmet ¢rdemel, mert Arany volt
az az irodalmÀr, aki a magyar n¢pi dallamokat meghatÀrozÂ jelentûs¢güeknek tekintette a ànemzeti versidomÊ eredet¢nek vizsgÀlatakor. KodÀly valÂszÁnüleg arra c¢loz,
hogy Arany sajÀt verseinek egyik àvakdallamÀtÊ kottÀzta le ¢s illesztette idegen sz´veghez; ami egy¢bk¢nt mükedvelû zeneszerzûk eset¢ben gyakran megfigyelhetû jelens¢g. K´zvetve azonban azt az ÀllÁtÀst is tartalmazza a feljegyz¢s, hogy Arany verseinek volt dallamuk.
Arany tanulmÀnyÀban Ágy hangzik a k´ltûi besz¢dmÂd meghatÀrozÀsa: àMint
Chladni ¡veglapjÀn a nyÁrettyü Àltal elûid¢zett hangra mozgÀsba jû a rÀhintett f´veny s a hangrezd¡let minûs¢ge szerint k¡l´nb´zû, de mindig szabÀlyos csoportokba fut ´ssze: Ãgy vÀltoztatja
hely¢t, Ãgy sorakozik szÂ ¢s mondatr¢sz az indulat Àltal rezg¢sbe j´tt k´ltûi besz¢dben, szemk´zt a
prÂza nyugalmas foly¢konysÀgÀval.Ê Mai ismereteink alapjÀn ugyan kiss¢ pontatlannak
tünik a meghatÀrozÀs, hiszen a sz¢pprÂza sokszor ugyanolyan szoros belsû ´sszef¡gg¢seket mutat, ¢s ugyanolyan sajÀtos nyelvteremtû fantÀziÀt, kreativitÀst ¢s bÀtorsÀgot
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k´vetel, mint a vers. Ennek igazÀn jellegzetes p¢ldÀi azonban z´mmel huszadik szÀzadiak vagy Arany elûtt ismeretlen szerzûk ä Rimbaud, Lautr¢amont ä müveiben talÀlhatÂk. Arany, amikor a k´ltûi sz´vegformÀlÀs szervezû elv¢t vizsgÀlja, az indulat kiss¢
nehezen k´r¡lhatÀrolhatÂ, de ¢ppen ez¢rt viszonylag pontos fogalmÀt jel´li meg. Ez
annÀl k¡l´n´sebb, mert a bonyodalmas hasonlat ¢rtelm¢ben ez a belsû emÂciÂ a fizikai
kÁs¢rlet k¡lsû t¢nyezûj¢nek, a homokot az ¡veglap rezg¢sbe hozÀsa ÃtjÀn mintÀba rendezû hegedüvonÂnak felel meg.
Egy k¡lsû ä azaz akaratunktÂl f¡ggetlen¡l mük´dû ä erû, ami legbel¡l van, olyan
m¢lyen, ahol legsajÀtabb sajÀtossÀgaink, a mindannyiunkat legpontosabban jellemzû
indulatok talÀlhatÂk; azt gondolom, ez a lehetûs¢gekhez ¢s a korabeli k´zv¢leked¢shez
k¢pest igen pontosan k´r¡lÁrt metaforÀja annak, amit ma tudatalattinak nevez¡nk.
Ha pedig ezek utÀn ideillesztj¡k Aranynak azt az egyik ä 1860-ban Árott ä level¢bûl
valÂ kijelent¢s¢t, mely szerint û szinte mindig meglevû dallamokra Árja verseit, t´k¢letesen kikerekedik a gondolat: azt a nyelvi szerkezetet, amit Árott versnek nevez¡nk, egyfajta, mÀr a megÁrÀs folyamatÀt megelûzûen l¢tezett, ¢s a tudat valamelyik
m¢lyebb r¢teg¢ben raktÀrozott elûforma hatÀrozza meg, amelybe az elk¢sz¡lû k´ltem¢ny pontosan vagy esetenk¢nt jÂl felismerhetû pontatlansÀgokkal beleilleszkedik.
Ez az elûforma pedig vagy pontosan megnevezhetû ä mint BalassinÀl àaz CSAK BöBçNAT nÂtÀjaÊ ä, vagy meglehetûs pontossÀggal leÁrhatÂ. Ez utÂbbira teszek majd kÁs¢rletet Ady egyik vers¢vel, AZ UTOLSñ MOSOLY -jal kapcsolatban.
H¢t szÂtagos sorok a magyar n¢pk´lt¢szetben
A tiszta h¢t szÂtagos sorokbÂl ÀllÂ strÂfa a magyar k´lt¢szet t´rt¢net¢ben meglehetûsen
ritka jelens¢g. N¢pdalaink r¢gebbi formÀi ÀltalÀban pÀros szÀmÃ ¡tembûl, hat, nyolc
szÂtagbÂl ¢pÁtkeznek, h¢t szÂtagÃ sor ritkÀn ¢s akkor is inkÀbb csak vÀltÂsork¢nt fordul
elû benn¡k. TalÀn r¢szben ennek k´vetkezm¢nye, hogy a magyar verselemzû gyakorlat a h¢t szÂtagbÂl ÀllÂ sorokat a ritmikÀtÂl f¡ggetlen¡l, illetve azt nem is vizsgÀlva
anakreÂni sornak, az ilyen sorokbÂl ¢pÁtkezû k´ltem¢nyt ä hangulatÀval nem t´rûdve
ä anakreÂni versnek nevezi. Nem mond ellent ennek az a t¢ny, hogy legr¢gibb magyar
nyelvü vers¡nk, az ñMAGYAR MçRIA-SIRALOM r¢szben ilyen sorokbÂl Àll; hiszen annak
eredetije, a PLANCTUS ANTE NESCIA... kezdetü latin sequentia is nagyr¢szt h¢t szÂtagos
sorokbÂl Àll. Az a t¢ny tehÀt, hogy az ismeretlen barÀt ezeknek a soroknak egy r¢sz¢t
a dallammal feltehetûleg nehezebben egyeztethetû hat szÂtagÃ sorokkÀ vÀltoztatta,
¢ppen azt bizonyÁtja, hogy a h¢t szÂtagÃ sor a magyar versben/dalban nem volt magÀtÂl ¢rtetûdû.
AnnÀl gyakoribb ez a forma a k´z¢pkori diÀkdalok, mulatÂnÂtÀk eset¢ben, melyek
k´z¡l n¢hÀnyat Carl Orff is feldolgozott a CARMINA BURANç-ban. Ezek a dallamok
ugyan nem azonosak a k´z¢pkori eredetivel, azt azonban megfigyelhetj¡k, hogy az
ezt a hagyomÀnyt igen jÂl ismerû szerzû milyen pontosan, csak aprÂ dÁszÁt¢sekkel megbontva artikulÀlja a sz´veget, l¢legzetv¢telnyi sz¡nettel vagy gyenge marcatÂval emel>
ve ki a sormetszetet: àVeris leta 'faciesÊ, vagy àOmnia sol temperatÊ stb. Nem volt tehÀt
àF´h´h´h´l-dihi-ek-kehehehel jÀhÀt-szohÂ ¢h¢-gihi tü-nehehe-m¢nyÊ, ami lehetetlenn¢ tenn¢, hogy a szÂtagszÀmra n¢zve bÀrmilyen k´vetkeztet¢st vonjunk le.
Nem tudjuk pontosan, hogy a HEJ, TULIPçN, TULIPçN, illetve a SEJ DUNçRñL FöJ
A SZ°L tÁpusÃ n¢pdalok mennyire r¢gi r¢teg¢t k¢pezik a magyar n¢pdalkincsnek; de
ÀltalÀban a magyar n¢pzen¢ben ¢s az azzal mÀr egybeolvadt n¢pies müzen¢ben valamikor a XVIIIäXIX. szÀzadban vÀltak n¢pszerüv¢ a h¢t szÂtagos sorokbÂl ¢pÁtkezû
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formÀk. K¢t alapvetû tÁpusukkal talÀlkozunk; az egyikben a sor ä bÀr ¢rezhetû a sormetszet megl¢te ä egyetlen Ávet alkot, mÁg a mÀsikban nemcsak a t´r¢s ¢lesebb, de
egy¢rtelmüen azt ¢rezz¡k, hogy a sor kevesebb szÂtagbÂl ÀllÂ fele a hosszabb! LÀssunk p¢ldÀkat elûbb az elsûre, majd a kettû k´zti Àtmenetre ¢s a mÀsikra.
OrszÀgszerte k´zismert az a jÀt¢kos dal, melynek a szlovÀkiai Zs¢r¢n gyüjt´tt vÀltozata Ágy kezdûdik:
àHÀzasodik a lapÀt,
Elveszi a piszkafÀt,
Zireg-z´r´g a f´dû,
Sistereg a serpenyû.Ê
A dal az elsû tÁpushoz tartozik, ritmusk¢plete: ∪∪∪∪⏐∪∪ _'
Ugyanilyen triviÀlis ritmusÃak a h¢t szÂtagos àtÀncszÂkÊ, melyek k´z¡l most erd¢lyieket id¢zek:
àKer¡ld meg a kemenc¢t,
¹leld meg a menyecsk¢t!Ê
vagy:
àAlÂ, lÀbom, kanyarodj,
Horgasinam, ki ne rogyj!Ê
Ritmusk¢plet¡k term¢szetesen az elsû¢vel azonos.
°rezhetûen a n¢pzene legÃjabb r¢teg¢bûl valÂ az orszÀgszerte elterjedt leg¢nycsÃfolÂ, melynek harmadik sora ¡temen kÁv¡li ism¢tl¢sekkel a gyüjt¢s hely¢tûl f¡ggûen
hosszabbodik:
àA rÀtÂti leg¢nyek
LibÀt loptak szeg¢nyek,
Rosszul fogtÀk a nyakÀt (a nyakÀt...),
ElgÀgintotta magÀt.Ê
Ennek ritmusk¢plete mÀr ¢rdekesebb: ∪ _ _ _⏐∪_ _'
K´zismert mulatÂnÂta variÀnsa a MohÀcson gyüjt´tt alÀbbi dal (melynek k´z¢pkori
diÀkdaleredet¢re m¢rget vehet¡nk):
àAdott Isten szekeret,
Szekerembe kereket,
Poharamba feneket,
AbbÂl iszom eleget.Ê
A n¢gy sor ritmusk¢plete azonos: ∪∪∪∪⏐_ ∪∪, ez azonban term¢szetesen nem egyezik meg a sz´veg ritmusÀval, ami sorrÂl sorra vÀltozik: ∪ _ _ _ ∪ ∪ _, ∪ ∪ _ ∪ ∪ ∪ ∪ stb.
UtolsÂ sora teszi ¢rdekess¢ a nagyszalontai leÀnycsÃfolÂt:
àä Hej, kereki, kereki,
BÁrÂ Julis, gyere ki!
ä Nem mehetek ¢n most ki,
Hajam g´nd´rÁtem ki.Ê
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JÂl ¢rzûdik, hogy az utolsÂ sorban eltünik a sormetszet (hasonlÂan a mük´lt¢szet valÂdi anakreÂni sorÀhoz), a sort zÀrÂ hÀrom hosszÃ szÂtag azonban egy teljes ¡temmel
megnyÃjtja a sort, melynek ritmusa a korÀbbiakhoz k¢pest: ∪∪∪∪⏐∪∪ _ '
ilyen lesz: ∪∪∪∪⏐ _ _⏐ _ '
Ez tehÀt Àtmeneti forma. A 4/3 sormetszet megtartÀsÀval tagolÂdik hÀrom ¡temre
a somogyi K´tts¢n gyüjt´tt, de az eg¢sz orszÀgban ismert mulatÂnÂta:
àA palÀnki csÀrdÀba
Ecet ¢g a lÀmpÀsba.
A lÀmpÀsba ecet ¢g, ecet ¢g,
AnnÀl mulat a vend¢g.Ê
A harmadik sor ¡temism¢tl¢se helyi variÀns. Ettûl eltekintve a sorok ritmusk¢plete:
∪∪∪∪⏐ _ _⏐ _ '
Ezzel pedig el is ¢rkezt¡nk a strÂfa legjellegzetesebb ¢s egyben legismertebb variÀnsÀhoz, egy betyÀrballadÀhoz. így Ár errûl Kriza IldikÂ: àMa is orszÀgszerte ismert. PonyvanyomtatvÀnyrÂl terjedt el. N¢pszerüs¢g¢nek bizonyÁt¢ka nemcsak a szÀmos feljegyz¢s, hanem
az is, hogy egy-egy vid¢k a kedvelt betyÀrhûs¢nek nev¢t illesztette a sz´vegbe, holott korÀbban
Gacsaj PistÀrÂl, a nyÁri betyÀrrÂl szÂlt.Ê A nÂgrÀdi Bercelen gyüjt´tt vÀltozat Ágy kezdûdik:
àBakony erdû gyÀszba van,
Bakony erdû gyÀszba van,
RÂzsa SÀndor fogva van,
RÂzsa SÀndor fogva van.Ê
A ritmusk¢plet megegyezik az elûzûvel. M¢g ¢rdekesebb azonban a mulatÂnÂta egyik
variÀnsa, amit az °rmell¢ken hallottam. Ebben a lÀmpÀst
àMeg sem gyÃjtjÀk, m¢gis ¢g,
Meg sem gyÃjtjÀk, m¢gis ¢g,
Kilenc betyÀr a vend¢g,
Kilenc betyÀr a vend¢g.Ê
A strÂfa dallam szerinti ritmusa tehÀt: ∪∪∪∪⏐ _ _⏐ _ ' Ezzel szemben a sz´veg sz¢p,
szabÀlyos jambus: ∪ _ ∪ _ ∪ _ ∪
A p¢ldÀk ´sszehasonlÁtÀsakor megÀllapÁthatjuk, hogy a magyar n¢pk´lt¢szeti
anyagban gyakorlatilag nincs olyan sor, amelynek a tagolÀsa elt¢rne a 4/3 k¢plettûl;
¢s ahol a sz´veg nem ezt diktÀlnÀ, a dallam ott is beÀllÁtja ezt a tagolÀst, m¢g akkor is,
ha ez a sz´veget magyartalannÀ, nehezen ¢nekelhetûv¢ teszi (hajambodo-rÁtomki, elgÀgintot-tamagÀt stb).
A magyar anakreontika CsokonaitÂl TÂth çrpÀdig
A h¢t szÂtagbÂl ÀllÂ sornak az a sajÀtossÀga, hogy vagy erûs sormetszete van, vagy semmilyen. Abban az esetben, ha a sor 4/3 szÂtagra tagolÂdik, az erûs sormetszet megjelenik, akÀrmit csinÀlunk a sor ritmikÀjÀval. Ha azonban a tagolÀs ettûl elt¢rû, m¢g ha
a sor csupa hosszÃ szÂtaggal indul, ¢s a tagolÀs utÀn is hangsÃlyos, hosszÃ szÂtag k´-
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vetkezik, akkor is inkÀbb egy Ávbûl ÀllÂ, darabos ritmust ¢rz¡nk, mint ¢les sormetszetet. A legnehezebb mesters¢g pedig ebben a r´vid sorban idûm¢rt¢ket megszÂlaltatni.
Az anakreÂni vers nagymestere Csokonai volt. A sorfajban elûÀllÁthatÂ valamennyi
tagolÀsi lehetûs¢get kiprÂbÀlta, ¢s arra t´rekedett, hogy a versben vÀltakozva forduljanak elû 3/4, 4/3, 2/3/2, 3/2/2, 3/1/3 ¢s egy¢b tagolÀsÃ sorok. Ha ugyanis ezt olvasom:
àA k¢t ´reg po¢taÊ
magyaros vershallÀsom k¢t hangsÃlyos szakaszt ¢rez, amelyeket sormetszet vÀlaszt el
egymÀstÂl:
àA k¢t ´reg / Po¢taÊ
a sz¢p jambikus lejt¢s pedig szinte ¢rz¢kelhetetlenn¢ vÀlik, elsikkad. Ha azonban siker¡l elker¡lni, hogy a figyelmem a verslÀb kezdet¢vel egybeesû erûs, szÂkezdû hangsÃlyra ´sszpontosuljon, a mÀsodik legfeltünûbb elem, a ritmika ¢nekli be magÀt a f¡lembe. Ha tehÀt ezt a k¢t sort olvasom egymÀs utÀn:
àE szÂra ´szvezajdul
A k¢t ´reg po¢taÊ
a k¢t sor elt¢rû tagolÀsa eltereli a figyelmemet a hangsÃlyokrÂl, melyek megl¢t¢t nem
erûsÁti ism¢tlûd¢s, ¢s elevenen l¡ktetû jambusokat hallok. Az ANAKREñNI V ERSEK , A
H°V S°G, A LEçNYKçKHOZ, A BöKERGETý ¢s m¢g szÀmos darab g´rd¡l¢keny versel¢s¢nek TÂth çrpÀdig nem talÀljuk pÀrjÀt. SzokÀs megjegyezni, hogy p¢ldÀul A LEçNYKçKHOZ negyvennyolc verslÀbÀbÂl csak kettû spondeus.
Az az igazsÀg, hogy a legt´bb k´ltû nem fordÁtott ekkora figyelmet a ritmika kiemel¢s¢re. PÀlÂczi HorvÀth çdÀm, aki az ¹T¹DF°LSZçZ °NEKEK ...-ben harmincnÀl t´bb
idesorolhatÂ verset k´z´lt r¢szint gyüjt´tt, r¢szint maga kreÀlta dallammal, a legt´bb
esetben k¡l´n hangsÃlyt ad a 4/3 tagolÀsnak a dallam ritmusÀval. Az û verseire fokozottan igaz a KodÀly-hagyat¢k c¢dulÀjÀn olvashatÂ megÀllapÁtÀs sz´veg ¢s zene csereber¢j¢rûl. Ami m¢gis emlÁt¢sre ¢rdemess¢ teszi ezt a gyüjtem¢nyt, az az a k´r¡lm¢ny,
hogy pontosan datÀlhatÂ. A SZ°P A LEçNY IDEIG kezdetü dalban pedig ugyanazt a jelens¢get figyelhetj¡k meg, amit a betyÀrballadÀban. Itt is hÀrom ¡tembe tagolÂdnak
a sorok: az elsû n¢gy szÂtag az elsû ¡temet alkotja, a k´vetkezû kettû a mÀsodikat, mÁg
az utolsÂ egymagÀban a harmadikat. Itt is megmutatkozik az a paradoxon, ami csaknem egy ¢vszÀzaddal k¢sûbbi utÂdjÀban: a hÀrom szÂtag k¢tszer olyan hosszÃ, mint
a n¢gy. Ennek a jelens¢gnek a gyakorlatilag Csokonaival egyidejü megl¢te a magyar
k´ltûi hagyomÀnyban azt bizonyÁtja, hogy a jambikus anakreÂni sor ¢s a 4/3 osztatÃ
hangsÃlyos sor hosszÃ ideig megvolt egymÀs mellett, an¢lk¡l hogy az egyik kiszorÁtotta
volna a mÀsikat.
Nem szeretn¢m r¢szletesen elemezni a magyar anakreontikÀt. El¢g annyit lesz´geznem, hogy a n¢pk´lt¢szet szinte kizÀrÂlagos 4/3 osztatÃ hangsÃlyos formÀjÀval
szemben a mük´lt¢szet igyekszik a Csokonai¢hoz hasonlÂ vÀltozatossÀggal (bÀr csak
ritkÀn az ´v¢hez m¢rhetû forma¢rz¢kkel) megszÂlaltatni, tagolni a heteseket. Szuromi
Lajos kitünû k´nyv¢ben (A SZIMULTçN VERSEL°S, Akad¢miai KiadÂ, 1990) kit¢r VirÀg
Benedek, °des Gergely, Petûfi, F´ldi ¢s mÀsok heteseire, ¢s aprÂl¢kosan elemzi az
azokban egyidejüleg megfigyelhetû idûm¢rt¢kes ¢s hangsÃlyos versel¢si elemeket. Ta-
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lÀn a legszebb zen¢jü anakreÂni verset azonban nem emlÁti, ¢s c¢lszerü is ideillesztenem mint a Csokonai-f¢le t´rekv¢s t´k¢letesen megvalÂsult p¢ldÀjÀt. A RíMES, FURCSA
JçT°K -ot 1916-ban Árta TÂth çrpÀd:
àSzesz¢lyes, bÃs ajÀnd¢k
E rÁmes, furcsa jÀt¢k,
ñ, zokog, bÀr neg¢des ä
Fogadd szÁvedbe, ¢des!
Mert csupa szÁvbe vert seb
V¢rszÁnezi e verset,
Mint halvÀny ûszi rÂzsa
SzirmÀt az ûszi rozsda.Ê
¢s Ágy tovÀbb. A t´k¢letesen g´rd¡lû jambusok nem hagynak teret a sormetszetnek.
Persze a sorok tagolhatÂk, de nem vÀlnak k¡l´n f¢l sorokra; a ànibelungizÀlt alexandrinÊ-hoz hasonlÂan itt is inkÀbb a sor k´zepe tÀjÀn egy-egy szÂtag emelkedik ki, egy
pillanatra megtorpantva a sor lend¡let¢t.
Ady h¢t szÂtagÃ sorai
Ady tisztelûje ¢s ismerûje volt Csokonainak, ¢s jÂl ismerte az anakreÂni versel¢st is.
Eleinte azonban elsûsorban hÁrlapi r´gt´nz¢sekre tartogatta ezt a versformÀt; az öJ
V ERSEK elûtt csak egy ilyen verse, az ° JIMçDñ III. r¢sze ker¡lt k´tetbe (M°G EGYSZER,
1903). Figyelemre m¢ltÂ, hogy m¢g ezekben a r´gt´nz¢sekben is meglehetûsen vÀltozatos a sorok ritmikÀja ¢s tagolÀsa. P¢ldÀul a MISS MARY °S MISS K LçRA cÁmüben:
àA zsÀba, melyrûl egykor
Annyit zengett a nÂta,
S mely mellett szÀmba sem j´tt
Dreyfus, bÃr-k¢rd¢s, kvÂta.Ê
Egy mÀsik versben, az 1906-ra datÀlt öJ HEL°NA cÁmü (k´tetbe szint¢n fel nem vett)
r´gt´nz¢sben alig talÀlunk mÀs lÀbat, mint spondeust; verstechnikailag tehÀt a k´ltem¢ny meglehetûsen primitÁv produktum. Azonban ä ahogy DarwintÂl tudjuk ä az
evolÃciÂ a t´k¢letlen eredm¢ny vizsgÀlatakor lÀtszik a legfeltünûbben. így ennek a
versik¢nek a ritmusk¢p¢n mutatkozik meg a legtisztÀbban az a t´rekv¢s, hogy a verslÀb ne a szÂtagok hosszÃsÀgÀt, hanem hangsÃlyossÀgukat k´vesse. Ebbûl alakul ki aztÀn az a àhangsÃlyos jambusÊ, amelynek ritmusk¢plete:
∨ >
∨
∨
> (>)
∪ ∪ ∪ ∪⏐∪ ∪ ∪ vagy: ∪ ∪ ∪⏐∪ ∪ ∪ ∪
Ez azonban AdynÀl m¢g nem tÃlsÀgosan gyakori; inkÀbb az idûm¢rt¢k ¢s a hangsÃly
kombinÀciÂjÀbÂl kialakult szimultÀn versel¢s jellemzi ¢rett munkÀit.
A korai r´gt´nz¢sek h¢t szÂtagÃ sorainak meghatÀrozÂ r¢sze heveny¢szett m¢rt¢kü, inkÀbb hangsÃlyosnak olvashatÂ, 4/3 vagy 3/4 tagolÀsÃ egys¢g, ¢s nem neh¢z rÀismerni benn¡k a dallamra illesztett vers lazÀbb sz´vegformÀlÀsÀra. Ezek olvasÀsa k´zben alakult ki bennem az a meggyûzûd¢s, hogy az a àvakdallamÊ, amelyre Ady h¢t
ι
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szÂtagos sorokbÂl ¢pÁtkezû verseit Árta, egyr¢szt a CsokonaitÂl is ismert anakreÂni dal
valamelyik archetÁpusa, mÀsr¢szt a korÀbban ismertetett betyÀrballadÀnak az °rmell¢ken (¢s a k´zeli NyÁrs¢gben) rendkÁv¡l n¢pszerü vÀltozatai k´z¡l valamelyik.
Az ¢letmü mintegy ´tven, r¢szben vagy eg¢sz¢ben h¢t szÂtagÃ sorokbÂl ÀllÂ verse
szinte kiv¢tel n¢lk¡l mind a k¢t mintÀba beleilleszthetû, de egyikbe sem simul t´k¢letesen. Vannak egyes darabok, amelyek jobban eml¢keztetnek a betyÀrballada mintÀjÀra (AKTUçLIS VERSEK ä MI°RT ANNYI V ISZçLY VOLT..., DALOK A SZºRETRýL, A MAGYAR MESSIçSOK , A HATALMAS T °L, GýZ¹SRýL AZ ALF¹LD stb.), mÀsok a klasszikus
anakreÂni m¢rt¢ket k´vetik inkÀbb (°JIMçDñ III., MAGYAR FA SORSA, A NINCSEN HIMNUSZA, GONOSZAK A HALOTTAK , EML°KEZ°S MçRCIUS I DUSçRA stb.), de egy sincs,
amelynek egyik-mÀsik sorÀnÀl ne gondolnÀnk: m¢gis inkÀbb a mÀsik kategÂriÀba kÁvÀnkozik. Akadnak tisztÀn hangsÃlyosak (B IHAR VEZ°R F¹LDJ°N), de ¢ppen itt gyenge
sormetszetet talÀlunk; mÁg a sz¢p lejt¢sü, jambikus versek (AZ ELJçTSZOTT ¹REGS°G,
MERT TöLSçGOSAN AKARLAK) n¢melyik szakaszÀban csak Ãgy d´ngenek a 4/3-as sormetszetek. Sokszor mintha megbolondulna a ritmus; a jambust trocheus, anapesztus
k´veti, mÀskor r´vid vagy hosszÃ szÂtagok eg¢sz sorozata teszi lehetetlenn¢ a ritmizÀlÀst. Gyakran olyasf¢le hangtorlÂdÀsok, disszonÀns hangzÀsok esnek a sor k´zep¢re,
amelyek megt´rik a lejt¢st: àK¢sûn j´tt az az asszonyÊ, àT¢nfergek s mÀr az sincsenÊ, àOrrom, szÀm, szÁvem t´ltikÊ; mÀskor a k´z¢psû szÂtag valÂsÀggal kiugrik: àMeg´l´k egy
pillangÂtÊ, àígy vÀrja azt a holnapÊ, àñh, semmit se tehetekÊ, àValamit tÀn szeretn¢nkÊ stb.
Honnan ismerûs az a jelens¢g, amikor a ritmusbotlÀs, elcsuklÀs, hangt¢veszt¢s originÀlis müv¢szeti eszk´zz¢, sajÀtos eszt¢tikummÀ vÀlik? Amikor egy-egy hang vagy szÂtag hajlÁtÀssÀ, kiÀltÀssÀ, fals hanggÀ mÂdosul, ¢s egy idû utÀn mÀr nemcsak hozzÀszokunk, de kifejezett ¢lvezetet talÀlunk benne? Az amerikai dzsessz alapelemeinek kialakulÀsakor, amikor a blues elt¢veszthetetlen¡l elt¢vesztett hangsora csikordul eggy¢
az afrikai pentaton ¢s az eurÂpai dÃr hangrendszer hangk¢szlet¢bûl, akkor lÀtjuk
azoknÀl a hangoknÀl, amelyek a k¢t skÀla adott pontjain tÃlsÀgosan k´zel ker¡lnek
egymÀshoz, de eg¢szen az¢rt nem esnek egybe, hogy egy-egy hangnÀl az ¢nekes hangja elcsuklik; hogy az ¡tk´zûhangok àpiszkos hangokkÀÊ (dirty tons), a stÁlusnak nevet adÂ
àkiÀltÀsokkÀÊ (shouts) mÂdosulnak. A hangszeres zen¢szek a megmondhatÂi, hogy eurÂpai iskolÀzottsÀggal nem is lehet fekete zen¢t jÀtszani, mert k¡l´n meg kell tanulni
a àwohltemperierteÊ hangszereken a lefel¢ intonÀlÀs, a àpiszkos hangokÊ megszÂlaltatÀsÀnak technikÀjÀt. A magyar zen¢ben ennek mÀr csak ritkÀn, a csÀngÂ adatk´zlûkn¢l
talÀljuk nyomÀt, amikor az ¢nekes egyes hangokat bolygÂdÁszÁt¢sekkel jÀr k´r¡l. Ez a
jelens¢g bukkan elû Ady verseiben, de legfeltünûbben az anakreÂni sorok intonÀciÂjÀban; ¢s errûl a jelens¢grûl az olvasÂ f¡le legalÀbb annyira tehet, mint a k´ltû belsû
hallÀsa. Ady bensû ¢nekbesz¢d¢ben a deÀkos lejt¢s ¢s a magyaros hangsÃly vet¢lkedik
az ¢rv¢nyes¡l¢s¢rt, ¢s az eredm¢ny nem szÀnd¢kolt szint¢zis, hanem akaratlan szimultanizmus lesz. A nÂtaszerüs¢g sohasem volt idegen tûle ä a SIRASSON MEG vagy a
kuruc-versek sokszor jobban illenek a kÀv¢hÀzi cigÀny vonÂjÀra, mint Szabolcska vagy
Lisznyai dalai ä, itt azonban a hangzÀs kettûss¢ge àpiszkos hangokatÊ eredm¢nyez. °s
ez a hamissÀg kedves nek¡nk.
AZ UTOLSñ MOSOLY ¢s tanulsÀgai
AZ UTOLSñ MOSOLY egyike a legerûsebb, legjellegzetesebb Ady-verseknek. Elûk¢pe a
n¢hÀny h¢ttel korÀbban, 1905 szeptember¢ben megjelent novellÀban, a B UDDHA
TEMPLOMA VçR-ban talÀlhatÂ, ¢s Ágy hangzik:
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àEgy vilÀgot hagyok el,
Egy ¢letet, egy mÃltat,
Ma elhagyom a vÀgyat,
A kÁnzÂt, a borultat.
°n ma Ãj istent kapok
°s eladom a hitet,
Megtanulom a mosolyt,
Halott leszek ¢s hideg.Ê
Darabos, hangsÃlyos vers ez, hasonlÂan a t´bbi anakreÂnihoz. (Alighanem ugyanebbûl a novellÀbÂl ballag ki az 1906-ra datÀlt öJ HEL°NA C¢cile-je is, de szinte sanzonszerü g´rd¡l¢kenys¢ggel.) Ady prÂbÀlkozott; nem ¢rezte biztosan, hogy mit akar. El
akart bÃcsÃzni a àcsÃnya ¢lettûlÊ, a kÁnzÂ, borult vÀgytÂl, ¢s megtanulni a mosolyt, ami
majd sz¢pp¢ teszi. De hogy lesz ebbûl vers? A megsz¢pÁtû halÀl k¢pe kalauzolja el ahhoz a müfajhoz, amelynek ez visszat¢rû motÁvuma: a betyÀrballadÀhoz. A betyÀr az,
aki frissen vasalt gyÂcsgatyÀban hal meg, akinek àfej¢r teste / nyugszik a fekete f´ldbenÊ,
akinek àgy´ngy hull a koporsÂjÀraÊ. A pÀrizsi Bakony fordÁtott betyÀrja, akinek büne
nincs, csak büntudata, term¢szetesen tovÀbb ellenpontoz. çtveszi a formÀt a Gacsaj
Pesta nÂtÀjÀbÂl; ilyen vers nincs is t´bb a magyar k´lt¢szetben (¢s a nevets¢gess¢g vesz¢lye n¢lk¡l nem is lehet): minden sort vÀltozatlanul megism¢tel. (Karinthy is ezt p¢c¢zi ki parÂdiÀjÀban: àHÀt maga megbolondult, HÀt maga megbolondult, Hogy mindent k¢tszer mond, k¢tszer mond?Ê) Term¢szetesen nem veszi Àt a ballada hangsÃlyait, a 4/3-as
tagolÀst, tÀncos ritmusÀt; a tagolÀsban k´vetkezetesen ragaszkodik a 3/4-es metszethez, de azt annyira hangsÃlyozza, amennyire csak lehet. A nagyon csÃnyÀn, a sz¢p halott
kem¢nyen csattan-pattan egymÀsnak, mint azok a bizonyos blueshangok. Lassan hullÀmzÂ sorokat formÀl, de a n¢gy (illetve, az ism¢tl¢sekkel egy¡tt, nyolc) utolsÂ sort
anapesztussal p´rgetve indÁtja, hogy aztÀn ereszkedve ¢rjen a r´vid sor v¢g¢ig. °s nyilvÀn az sem v¢letlen, hogy a k´tetben a V °N FAUN ºZENETE k´vetkezik a vers utÀn; az
az Àlarcos k´ltem¢ny, amelyben ApollÂ ´lt´tte fel a faun ÀlruhÀjÀt. Itt a Dion¡szosz
kÁs¢ret¢hez tartozÂ, de szint¢n kecskeszerü szatÁr arca sz¢p¡l meg; nyilvÀn, amikor
lefoszlanak rÂla az ¢let sÀrr¢tegei, hiszen aki halÀlÀban sz¢p¡l meg, ¢s ¡veges szem¢ben ragyog v¢gre valaki, az nyilvÀn a sÀrban ¢lt, ¢s az ¢gbe temetkezik. Az az ¡veges
szemekben ragyogÂ valaki persze akÀrki is lehet, de m¢gis L¢da talÀn a legvalÂszÁnübb, KasztÂr ¢s Pol¡deuk¢sz, valamint Helena ¢s Kl¡taimn¢sztra anyja (nem v¢letlen¡l Árogat a novellÀban Ady bizonyos C¢cile-rûl, aki a versben az öj Hel¢na nevet
viseli). Ha pedig a szemben t¡kr´zûdû alak L¢da, akkor a szem tulajdonosa nem lehet
mÀs, mint maga az Isten, aki leereszkedett hozzÀ; ¢s ebben az esetben az a mosolygÂ
arcÃ test ¢ppolyan Àlruha csak, mint Zeusz hattyÃteste, amit csak a szerelem ÂrÀjÀra
´lt´tt szellem-magÀra. Ennek a betyÀr istennek a halÀlÀn mosolyog a Dion¡szosz ä
vagy ApollÂn? nem is tudjuk ä arcÀt viselû valaki, a kreatÃra, aki egy csÂkos Âra hosszat
test¡l szolgÀlt az istenek urÀnak. Hogy azutÀn ki lenne az az Ãj isten, akit a test a vers
novellÀban szereplû elûk¢p¢ben m¢g ma megkapni rem¢lt, azt mÀr Ady sem tudta volna megmondani. A v¢gleges vÀltozatbÂl ki is hagyta az eg¢szet. Annak a valakinek a
kil¢t¢rûl a vers sorai k´z´tt bujkÀlÂ Friedrich Nietzsche sem tudott k´zelebbi szem¢lyleÁrÀst adni.
Mindezek tovÀbbi fejteget¢se azonban mÀr tÃl is l¢pn¢ ¢rtekez¢sem tervezett hatÀrait, hiszen elsûsorban a versek ritmusk¢p¢vel akartam foglalkozni. MunkÀmnak n¢-
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mi aktualitÀst k´lcs´n´zhetne az a k´r¡lm¢ny, hogy a k´zelmÃltban rengeteget szÀjaltak Ady magyarsÀgÀrÂl ¢s eurÂpaisÀgÀrÂl, n¢pis¢g¢rûl ¢s urbÀnussÀgÀrÂl, prÂ ¢s
kontra. Az ilyen levegûbe besz¢d term¢szet¢bûl adÂdik, hogy eleve nem lehet semmi
alapja.
Az a felt¢telez¢s ä amit a fentiekben bizonyÁtani igyekeztem ä, hogy AZ UTOLSñ MOSOLY ÁrÀsa k´zben Ady k¢pzelet¢ben k¢t versminta, k¢t àvakdallamÊ dolgozott egyszerre, ¢s ezek k´z¡l az egyik a müvelt irodalmÀrok, a mÀsik a tÀrsadalom kev¢sb¢
k¢pzett r¢tegei, a betyÀrponyvÀk fogyasztÂinak Ázl¢s¢t t¡kr´zte; az egyik a k´z¢pkorig
¢s azon tÃl visszanyÃlÂ latinos hagyomÀny, a mÀsik a tizenkilencedik szÀzad v¢ge Ãj
tÁpusÃ magyar n¢pzen¢j¢nek formai jegyeit viselte; az egyik az eurÂpai deÀkos, a mÀsik a hangsÃlyos magyar versel¢s lejt¢s¢t mutatja (jÂllehet a k¢t hagyomÀny gy´kerei
a t´rt¢nelem sorÀn olykor, p¢ldÀul a latin diÀkdalok ¢s a magyar mulatÂnÂtÀk egyes
tÁpusaiban bizonyosan ´sszefonÂdnak) ä mindez tehÀt ideolÂgiÀktÂl ¢s a v¢leked¢sek,
nyilatkozatok mindig k¢tes megÁt¢lhetûs¢g¢tûl f¡ggetlen¡l, tisztÀn formai, versel¢si
jegyek alapjÀn mutat rÀ Ady k´tûd¢s¢nek, Ázl¢s¢nek ¢s gondolkodÀsmÂdjÀnak kettûs
term¢szet¢re. Ha ugyanis akÀr az egyik, akÀr a mÀsik tÀbor szÀja Áze szerint valÂ kijelent¢seket prÂbÀlunk talÀlni a bû negyedszÀzadon ÀtÁvelû ¢letmüben, alighanem mindenre ¢s mindennek az ellenkezûj¢re is talÀlhatunk id¢zhetû szemelv¢nyeket. AZ
UTOLSñ MOSOLY alapjÀn rekonstruÀlhatÂ versmodell kettûs term¢szete azonban egyidejüleg hajtotta a k¢t ¢rt¢krend ¢rv¢nyesÁt¢s¢re. ízl¢s ¢s megÁt¢l¢s dolga, hogy hogy
lÀtjuk: lerontotta-e a k¢t hatÀs egymÀst, vagy Ãj minûs¢g, a hangsÃlyos anakreÂni sor
megsz¡let¢s¢t katalizÀlta. Maga a jelens¢g azonban, a k¢tarcÃ ´ntûforma megl¢te, a
kettûs k´tûd¢s pszicholÂgiai dokumentumÀnak tekinthetû; ¢s ez akkor is ¢rdekes lehet, ha a k¢rd¢s aktuÀlis vonÀsai irÀnt ä mint, bevallom, ¢n magam is ä csek¢ly ¢rdeklûd¢st tanÃsÁtunk.

MiklÂs GÀbor

RAGACSOS L°NYEK
Ez vajon most melyik d¢lutÀn lehet?
Felteszed az ´tÂrai feketekÀv¢t, de nem gyorsan,
csak ¢pp annyira, hogy k´zben elk¢pzelhesd,
amint a barna l¢ lezÃdÃl rÂzsaszÁnü hasadba,
¢s felkavarja ott az ijedûsebb halakat,
mert minden aprÂbb zugban is egy Àllatkert
lakozik, Ágy, ha meghalunk,
ragacsos l¢nyek ¢s testr¢szek ker¡lnek felszÁnre belûl¡nk,
olyanok, mint a novemberi utca tetemei,
nem falevelek, csak magÀnyos hÀztulajdonosok,
akik besamponozzÀk a hajukat, ¢s a t¢v¢ el¢ ¡lnek,
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de k´zben mÀr eltelt egy-k¢t h¢t, hÂnap,
¢s a munkahelyi ÁrÂasztal is ´sszet´rt, elloptÀk, le¢gett.
Az ablakon tÃl is, mÀr csak a kÀv¢barna ¢g...

BÀnk LÀszlÂ

LONDONBAN, SEJ...
(lÀnyomnak, aki nem tud
a fenek¢n maradni)

Cs¡t´rt´k´n megint ûrt Àlltam
s gondoltam, hogy menjen az idû:
ha lÀbam hely¢n k¢t falÀb van
elk¢ne mÀr egy jÂ k¢regcipû.
RÀd is gondoltam ä a medvebûr
kucsmÀm mielûtt m¢g f´ldbe nyom,
elhagylak ¢n ä a Palotaûr,
t¢ged ä kis kurva ä menyasszonyom.
A kovÀcsolt kapu kinyÁlik,
fenn ´reg vasrÂzsÀk feslenek,
a Herceg k¢rdi ä ott Ágy illik:
ä hova tünt a sz¢p magyar gyerek?
¢s kÂrusban kiÀlt a gÀrda:
visszament anyjÀhoz ä AgÀrdra!

SzabÂ SÀndor

TANSZONG
HÀrom hollÂ bitÂt Àcsol
¢gig ¢rû diÂfÀbÂl
arra jÀr a hollÂcsÀszÀr
becs¡lgeti kapja rÀszÀll
(V´. àMindig szarik a kutya valamitÊ.)
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Nem jÂ ez Ágy hÀrom hollÂ
bitÂfÀhoz nem hasonlÂ
de hasonlÁt sz¢p erûdre
b´rt´n legyen hÀt belûle
(V´. àEgyet k´p, mÀsnak mondja, tapossa elÊ.)
Azzal huss otthagyja ûket
akasztÂfa-¢pÁtûket
ûk meg lesznek porkolÀbok
silbakolnak fel s alÀ ott
(V´. àögy eltünt, mint a t¡ndelev¢ny, akarom mondani, denev¢rÊ.)
°gi dutyi rabja nincsen
zÀra meg lakatja sincsen
egy eg¢rszem k¢t eb¢dre
itt a v¢ge fuss el v¢le
(V´. àTartja, mint s¡ket az ajtÂtÊ.)

Kûr´si ZoltÀn

ARANYKA N°NI MESSZE VAN
ZoltÀn GÀbornak

Megj´n a hajnal, ¢s elindulok, mellettem hÀtizsÀk, lefek¡dni nincsen mÀr kedvem,
el¢g az, hogy itt ¡l´k az Àgy sz¢l¢n, kinyÃjtott karral el¢rhetn¢m a pÀrnÀt, az ablak
n¢hÀny l¢p¢sre, ´sszepakoltam mindent, ami kell, a cserenadrÀg, a csÁkos sapka, egy
darab madzag ¢s az ennivalÂ egy k¡l´n zacskÂban, a csatra k´tve a zseblÀmpa, az oldalzsebben a svÀjci k¢s, gyufa, minden itt van, csak a hajnal k¢sik, ¢s elindulok mÀr,
aludni Ãgysem tudn¢k, igaz, Ágy viszont folytonosan gondolkodnom kell, n¢zem a s´t¢ts¢get, a pÀrna dereng¢s¢t, ¢s m¢g ha nem akarom is, k´zben szavak ¢s k¢pek kergetik bennem egymÀst, milyen jÂ is volna egyszer, ha ¢bren lehetn¢k, mindent lÀtn¢k
¢s hallan¢k, de Ãgy, hogy k´zben semmit, igazÀn semmit nem gondolok!, milyen jÂ!,
hiszen most is: tudom, hogy valahol, messze, a folyosÂ v¢gi szobÀban Aranyka n¢ni
vÀr, ¡l ¢s nem mozdul, az ablakot n¢zi, a gang fel¢ f¡lel, ¢s biztos, hogy mosolyog,
csillognak a fogai, ¢s k´zben azt is tudom, hogy fent, magasan a falon ketyeg az Âra,
az Àgydeszka nyomja a combomat, ¢s s´t¢t van, ha kinyÃjtom a kezem, az ujjaim v¢g¢t
mÀr nem is lÀtom, ¢s mik´zben nem felejthetem el, hogy a hÀtizsÀk szÁjÀt m¢g meg
kell hÃznom, eszembe jut az is, hogy Apa ¢s Anya l¢legz¢s¢t nem hallom, de tudom,
hogy alszanak, mint ahogyan azt is tudom, hogyan horkol valahol Nagyapa, vagy hogy
Vera n¢ha a fogÀt csikorgatja ÀlmÀban, ¢s hogy messzebb, sokkal messzebb, a konyhÀban, a mosogatÂ mellett biztosan most is Ãgy rÀzkÂdik a hütûszekr¢ny, mintha valaki
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az egyensÃlyÀt vesztve ide-oda ¡tûdne benne, ¢s hogy a bejÀrati ajtÂ alatt huzat t´r a
folyosÂra, szÂval tudom, igazÀn tudom ezt az eg¢szet, ami itt t´rt¢nt, ¢s ami most is
k´r¡lvesz, ¢s m¢gis, akÀr le se hunyjam a szemem, folytonosan k¢pek tolakodnak
el¢m, ¢s szavakat kell gondolnom, mintha nem csupÀn ¢n voln¢k ¢n, mert soha nem
zÀrulhatok magamra, ¢s minden, amit valaha is lÀttam, hallottam, szagoltam ¢s tapintottam, Ãjra ¢s Ãjra Àt´mlik rajtam, mik´zben ¢n is olyan vagyok, akÀr egy csordultig
telt ed¢ny, amibûl Ãjra ¢s Ãjra kiloccsan a piszkossz¡rke vÁz, hogy r´gvest fel is gyülj´n
megint, igen, n¢ha mÀr azt is hiszem, talÀn sohasem lesz ennek v¢ge.
Nem baj, megj´n a hajnal, ¢s elindulok, csak a f¢nyt kell megvÀrnom, a vilÀgossÀgot, most m¢g k´nnyen elt¢vedhetn¢k, nem is szÂlva arrÂl, hogy a t´bbieket sem lÀtnÀm meg, bÀrmennyire k´zel jÀrn¢k is hozzÀjuk, t¡relem, ez most a legfontosabb, ¢s
aztÀn a kitartÀs, a kitartÀs!, ezt ¢ppen Apa szokta mondogatni, eml¢kszem, amikor
hazaj´tt, elûsz´r mindig a cipûj¢t vetette le, aztÀn a nadrÀgjÀt, nem fogok a sajÀt sz¢keimre ¡lni abban a nadrÀgban, amit odabent koszoltam ´ssze, magyarÀzta, ¢s kabÀtban, nadrÀg n¢lk¡l Àllt a folyosÂn, az alsÂja csaknem a t¢rd¢ig ¢rt, a fogashoz tette a
tÀskÀjÀt, ¢s aztÀn mÀr a z´ld k´peny¢ben j´tt ki a hÀlÂbÂl, j´tt lev¢l, n¢zett ilyenkor
rÀm, mert nekem kellett az ÃjsÀgokat ¢s a leveleket el¢rakni, ¢s ha k¢peslap ¢rkezett
Aranyka n¢nitûl, azt k¡l´nrakta, utolsÂk¢nt vette elû, elolvasta a sz´veget, a g´rb¢n
futÂ sorokat, s aztÀn sokÀig n¢zegette a fotÂt,
majd!, majd...!, emelte fel n¢ha a kez¢t, ¢s mi tudtuk, mire gondol, tudtuk, an¢lk¡l
hogy elism¢telte volna, amit mÀr annyiszor hallottunk tûle, hogy milyen lesz, ha majd
Aranyka n¢ni hazaj´n, milyen lesz, ha majd nemcsak a levelek, de û is igazÀn megszeret benn¡nket, mert akkor igazÀn megvÀltozik az eg¢sz ¢let¡nk, ¢s tudni fogja,
hogy mi vagyunk az û csalÀdja, akik szeretettel fizetnek az û szeretet¢¢rt, ¢s nemcsak
a p¢nz ¢s az ´r´ks¢g, egyÀltalÀn nem, de persze kinek adjon az ¢lete v¢g¢n az ember,
ha nem azoknak, akik v¢rek a v¢r¢bûl, ¢s szeretni tudjÀk ût, az lesz a vilÀg!, sÂhajtotta
Apa, ¢s a t´bbi k¢peslaphoz rakta a legutolsÂt, hÀtradûlt a sz¢ken, ¢s elhallgatott, ¢s
amÁg a vacsorÀt vÀrta, a konyhai lÀmpa villanyk´rt¢j¢be bÀmult, n¢ha lehunyta a szem¢t, mint aki mÀr-mÀr elalszik, de t´bbet nem is szÂlt ilyenkor, hallgatott, mint akinek
el¢g a f¢ny, nincsen mÀr mit mondani.
°s ¢n tudtam, hogy ilyenkor Apa is olyan, mint egy csiszolt pohÀr, olyan, mint egy
talpas kehely, amibe ugyan csak cseppenk¢nt hullt a vÁz, de most mÀr csordulÀsig megtelt, ¢s nem mozdulhat ¢s nem fogadhat be t´bbet, mert akkor mÀr megÀllÁtani sem
tudnÀ a zubogÀst, Ãgy ´m´lne ki, hogy sz¡rke, ÀtlÀthatatlan folyammÀ olvadnÀnak a
cseppek, hÀt ¡lnie kell ¢s a f¢nybe bÀmulni, nem mozdulni, ¢s aztÀn csak a szem¢t
behunyva tartani egy pillanatig, hogy ne az irodÀban ´sszekoszolt nadrÀgjÀt lÀssa,
hogy ne a konyhai lÀmpa sÀrga f¢nyk´r¢be kÃszÂ reped¢seket figyelje a falon, hanem
Aranyka n¢nire gondoljon, Nagyapa unokatestv¢r¢re, aki most messze ¢l a tengerparton, k¢t b¢rhÀza van ¢s egy csempe¡zeme, de valamikor itt ¢nekelt a Gy´ngyvirÀgban, ez¡stszÁnü flitteres inget vett fel, ¢s kiÀllt az erk¢ly korlÀtjÀhoz, hogy a szÁnes
villanyk´rt¢k f¢nye mellett az û ruhÀja is t¡kr´zûdj´n a tÂ viz¢ben, Ágy ¢nekelt minden
este, pedig nem is ¢nekesnû volt, csak felszolgÀlÂ, akinek a zenekar minden este egy
dal idej¢re k´lcs´nadta a mikrofont, Àm amÁg ¢nekelt, Aranyka tudta, hogy az a mikrofon sokkal inkÀbb tartozik ûhozzÀ, mint a kopaszodÂ ¢s k´v¢r orgonistÀhoz, mint
ahogy tudta azt is, hogy az û ez¡stszÁnü blÃza a tenger viz¢ben csillog, ¢s az û szûke
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hajÀt sÂs szagÃ sz¢l fÃjja, Ãgy hÀt Aranyka minden este egy dalt ¢nekelt, ¢s amikor
letette az ez¡stszÁn blÃzt ¢s az ez¡stszÁn tÀlcÀt, akkor is m¢g p¢nzt gyüjt´tt, kem¢nyen
dolgozott, ahogy û mondta akkor, dolgozott, hogy egyszer elmehessen, hajnalonta
jÀrt haza, ¢s d¢lutÀnig aludt, ¢s az arcÀra jeget ¢s hÃsdarabokat rakott, hogy a bûre sz¢p maradjon, ¢s m¢g t´bb p¢nzt gyüjthessen az utazÀsÀhoz ¢s az Ãj, az igazi ¢let¢hez,
¢s Ágy is lett, mert v¢g¡l az egyik lÀny, aki a k¢sû d¢lutÀntÂl ¢jszakÀig az ÀllomÀsi
restin¢l posztolt, hÁr¡l hozta, hogy minden cs¡t´rt´k este egy hosszÃ tehervonat jÀr
be a mÀsodik vÀgÀnyra, tehervonat, amin Trieste feliratÃ tÀblÀcskÀk sorakoznak a
nagy, sz¡rke kont¢nereken, ¢s egy p¢ntek hajnalon Aranyka ¢s n¢gy mÀsik lÀny mÀr
a f¢mdoboz belsej¢bûl hallgatta a kerekek kattogÀsÀt, ami olyan volt, mintha Ãjra ¢s
Ãjra a hosszÃ szÀrÃ kilincs csattanna az ajtÂra, ´sszebÃjtak hÀt egyre Àlmosabban, ¢s
beburkolÂztak a magukkal hozott pokrÂcokba, ¢s csak n¢hÀny Âra mÃltÀn kezdt¢k
meg¢rteni, hogy az az ajtÂ nem csupÀn az addigi ¢let¡ket zÀrta el elûl¡k, de a levegût
is, hiszen ez egy tengeri szÀllÁtÀsra k¢szÁtett f¢mtartÀly volt, ami l¢gmentesen zÀrt, ¢s
amikor mÀsnap a kik´tûben a tehervonat kocsijait sz¢tkapcsoltÀk a sÀrga sisakos munkÀsok, ¢s a kont¢nereket egyenk¢nt emelte a daru a raktÀrajtÂhoz, hogy barna zsÀkokkal megt´ltve zÀrjÀk vissza ¢s k¡ldj¢k a vÀrakozÂ hajÂra, a plombÀt felszakÁtva ¢s
a zÀrat elfordÁtva ´t mozdulatlan lÀnyt talÀltak a f¢mpadlÂn a pokrÂcok alatt, ´t mozdulatlan testet, akik k´z¡l a mentûk mÀr csak az ez¡stszÁn ingbe ´lt´z´tt szûke lÀnyt
szÀllÁthattÀk a kÂrhÀzba, hogy fel¢bressz¢k az ÀlombÂl, amit a kerekek kattogÀsa ¢s a
sÁnek hullÀmzÀsa hozott rÀ, hogy visszahozzÀk az utazÀsbÂl, amit a tÀrsai most mÀr
v¢ge¢rhetetlen¡l Àlmodni fognak.
A kattogÀs!, ahogyan az Âra¡t¢sek visszhangoznak a szobÀban!
De most csend van: kint, messze, az ablakon tÃl is, ¢s csend van itt is, csak a l¢legz¢sem hallom, ¢s ha a kezem v¢gigsimÁt a lepedûn, olyan a hangja, mintha r¢gi ÃjsÀgpapÁrok z´r´gn¢nek; megvÀrom a hajnalt, ¢s elindulok, ismerem az utat, tudom, hogy
merre kell mennem, innen az ÀgytÂl kereszt¡l a szobÀn, a bejÀrat fel¢, az ajtÂig, ki a
folyosÂra, az lesz csak hosszÃ!, s a v¢g¢n a konyha, onnan pedig a gangra n¢zû csel¢dszoba, nem is gondolok rÀ, meddig tart vajon: egy nap?, kettû?, talÀn t´bb is, de
nem ez a fontos.
°s amikor elûsz´r j´tt k¢peslap a tengerparti vÀrosbÂl, hÀt valÂban a tenger k¢klett
rajta, lilÀsan s´t¢t folt feh¢r maszatokkal, s felette egy f¢nyesen feh¢r, szinte ez¡sttel
ragyogÂ kar¢j,
arrafel¢ ilyenek m¢g a sziklÀk is, mondta Apa, ¢s kinyÃjtott k¢zzel tartotta maga
elûtt a k¢pet, Ãgy, messzirûl n¢zte, ´sszehÃzott szemmel, mintha valami ablakon lesne Àt.
De a vÀlaszokat mindig Anya Árta meg, mindjÀrt mÀsnap, a konyhaasztalnÀl ¡lt f¢lrehajtott fejjel, lassan haladt, ¢s a betüi is visszafel¢ dûltek, mintha sz¢l fÃjnÀ ûket, Apa
Àtolvasta, ¢s aztÀn alÀÁrta a nev¢t, alatta Nagyapa, Vera ¢s ¢n.
°s ahogy az ¡veges konyhaszekr¢nyben egyre gyültek a k¢peslapok, mÀr tudtuk
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azt is, hogy AranykÀnak nemcsak ez¡stszÁn inge van, de arany is ¢s feh¢r is, ¢s bÀrmi
mÀs szÁn, ha kell, mert Aranyka eleinte csupÀn ¢nekelt a tenger partjÀn, egy kûkorlÀttal szegett teraszon, ami a vÁz f´l¢ nyÃlt, hogy a szÁnes lampionok ¢s f¢nyes villanyk´rt¢k mellett Aranyka lÀthassa a hullÀmokon a sajÀt csillogÀsÀt is, de aztÀn mÀr v¢glegesen visszaadta a mikrofont a flitteres zakÂban ¡ld´g¢lû orgonistÀnak, aki hÀtrasimÁtva f¢s¡lte meg minden este fell¢p¢s elûtt a sürü szÀlÃ fekete hajÀt, ¢s a homlokÀra
szÁnes szalagokat festettek a f¢nyek, visszaadta Aranyka a mikrofont, ¢s levetette az
ez¡stszÁn inget is, mert feh¢r fÀtylat illesztett a fej¢re, hogy elk´lt´zz´n a tengerpartrÂl,
hogy a fûvÀros kupolÀs templomÀban igent mondjon a fiatal pap k¢rd¢s¢re, ¢s f´lvegye Vital bÀcsi nev¢t, s ezzel a n¢vvel a k¢t b¢rhÀzat ¢s a d¢li vÀrosr¢szben mük´dû
csempegyÀrat is,
persze egyÀltalÀn nem az¢rt, egyÀltalÀn nem, Árta Aranyka, hiszen annyi minden
fontosabb lehet, mint a p¢nz,
ilyen egyszerüen nincs!, ¢n ezt el sem hiszem!, kiabÀlta Apa, alsÂnadrÀgban Àllt a
folyosÂn, ¢s rÀzta a k¢peslapot,
Aranyka pedig rendes lÀny, emelte fel a kez¢t Nagyapa, rendes, ¢s engem mindig
is nagyon szeretett.
Maga csak fogja be a szÀjÀt, kiabÀlta Apa, menne vissza a kolbÀszaihoz, a hurkÀihoz
¢s a sonkÀihoz, addig legalÀbb elfoglalta magÀt, ¢s nem csak itthon ¡lt, ¢s nem besz¢lt
bele mindenbe,
a hentess¢g igenis komoly szakma, n¢zett le rÀ Nagyapa, annÀl legalÀbbis komolyabb, mintha valaki egy Âcska asztalnÀl ¡ld´g¢l, ¢s a ceruzÀjÀt rÀgja, hogy elmenjen
valahogy az idû, s ezt csak az nem ¢rti meg, aki mÀr nem is lÀt mÀst, csak a n¢gy falat
maga k´r¡l, ami akkor is ott van, ha nem a koszos kis irodÀban raboskodik.
De amikor aztÀn a feh¢r selyemruha utÀn Aranyka a fekete fÀtylat is f´lvette, s kev¢s
idû mÃltÀn elûsz´r Árt arrÂl, hogy neki mÀr nem is olyan ¢rdekes a sok pÀlmafa, a
tenger, ahogy zÃg, ¢s a sziklÀk meg a homok, mert az ember az eml¢keit is fel kell
hogy ¢pÁtse, mintha visszafel¢ az idûben is meg akarnÀ ¢lni m¢g egyszer az ¢let¢t, igen,
hiszen a gy´kereket is ´nt´zni kell, mert mÀsk¡l´nben a legerûsebb fa is elpusztul,
kidûl, ha nincsen, ami tartsa, ez¢rt û talÀn a k¢sû tavasszal vagy a nyÀron, ha a b¢rhÀzakkal sem lesz gond, hiszen ott mindig van mire figyelni, kev¢s az olyan, aki pontosan
fizet, nem is szÂlva arrÂl, hogy elûre k¢rni a p¢nzt ugyan lehet, de szinte rem¢nytelen,
¢s akkor persze kinyÁlik a szÀjuk, hogy a l¢pcsûhÀz, a takarÁtÀs, de ha lesz idû, most,
hogy egyed¡l maradt, talÀn hazautazna egy-k¢t h¢tre, ki tudja, esetleg t´bbre is, bÀr
¢ppen nem jÂ az, ha az ember mindent pontosan kitalÀl, hiszen m¢g a mai este is
olyan belÀthatatlanul messze van,
akkor Apa ¢s Nagyapa kipakolta a gangra n¢zû csel¢dszobÀt, festût hÁvtak, aki korongecsettel kente feh¢rre a falakat, hogy ebbe a friss szagba hurcolhassÀk vissza a
kisszekr¢nyt, az Àgyat ¢s a k¢t fakaros fotelt, itt k¢nyelmesen megalhat, ameddig csak
akar, mondta el¢gedetten Apa, ¢s Nagyapa rÀbÂlintott, mintha egyet¢rten¢nek, de
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k´zben mindketten olyan arccal n¢ztek k´r¡l, hogy ¢n tudtam, most mÀr nem csupÀn
a szobÀt ¢s nem csupÀn a lakÀst, de AnyÀt, VerÀt ¢s engem ¢s ´nn´nmagukat is Ãgy
figyelik, mintha Aranyka pÀlmafÀkhoz ¢s aranyszeg¢lyes csemp¢khez szokott szem¢vel lÀtnÀnak, igen, Ãgy m¢rt¢k meg ´nmagukat ¢s minket is, mintha rep¡lûg¢ppel
¢rkeztek volna a tengerpartrÂl, ¢s fintorogniuk kellene a kamrÀbÂl ÀradÂ dohszag miatt, ¢s mi is ¢ppen Ãgy n¢zt¡nk rÀjuk, mintha hÀrom s´t¢tbarna bûr´ndbe hajtogatva
is alig f¢rne el a sok ruha, amit az itt t´ltendû n¢hÀny h¢tre hoztunk, hogy a vedlett
l¢pcsûhÀzban hÀromszor kelljen fordulni, ¢s a nagyszobai szekr¢nysor elûtt n¢ma k¢ts¢gbees¢ssel ¡lj¡nk a foltos karossz¢kbe, nem nyÃlva a diÂlikûrh´z.
De amikor aztÀn Aranyka n¢ni meg¢rkezett, ¢s megÀllt a bejÀrati ajtÂnÀl, majd lassan l¢pkedve v¢gigs¢tÀlt a folyosÂn, be a nagyszobÀba, s felkiÀltott: milyen sz¢p nagy
ez a lakÀs, hiszen ezt nem is gondoltam volna!, Apa ¢s Nagyapa letett¢k a bûr´nd´ket,
nem olyan nagy az, tudhatod jÂl te is, vÀlaszolta Apa, m¢g nyolcvan n¢gyzetm¢ter sincsen, ¢s itt lakunk ´ten.
Az lehetetlen, rÀzta meg a fej¢t Aranyka n¢ni, az lehetetlen, hiszen csak ez a folyosÂ
is legalÀbb hÃsz m¢ter, ¢s az a hatalmas szoba is, hiszen ez a kettû mÀr egy¡tt is t´bb
annÀl, nekem elhihetitek, hiszen ebbûl ¢lek, s ha valaki, hÀt ¢n ¢rtek hozzÀ.
JÂl van, jÂl, bÂlogatott Apa, ¢s a konyhÀn Àt befordult a csel¢dszobÀba, befordult,
de ott mÀr neki is meg kellett Àllnia, mert akÀrmilyen hatalmasak voltak is azok a barna
bûr´nd´k, amiket olyan aranymintÀk dÁszÁtettek, mintha aranyfest¢kes lÀbÃ verebek
ugrÀltak volna kereszt¡l-kasul rajtuk, igen, bÀrmennyire nagyok voltak is azok a bûr´nd´k, most k´nnyed¢n bef¢rtek az ajtÂn, sût m¢g ha egymÀs mell¢ fektette is ûket
a f´ldre, k´nnyed¢n el lehetett s¢tÀlni mellett¡k, meg lehetett ker¡lni ûket, k´rbejÀrni
abban a kicsi szobÀban, ahol mÀskor ¢ppen csak felÀllni tudott az ember, n¢zte ezt
Apa, de nem tudott mondani semmit, kij´tt, ¢s hagyta, hogy Aranyka n¢ni kipakoljon,
Anya segÁtett a szekr¢nybe akasztgatni a ruhÀkat.
°s akkor t´rt¢nt, hogy mÀsnap ¢s azutÀn is, nem lehetett mÀr nem ¢szrevenni, hogy
mik´zben mi Aranyka n¢ni szem¢vel lÀttuk magunkat, ¢s az û tekintet¢vel n¢zt¡k a
falakat, a koszcsÁkos tap¢tÀt ¢s a repedezett padlÂszeg¢lyt, mindek´zben mint az Àrny¢kbÂl a naps¡t¢sre tett futÂn´v¢ny, igen, mintha hirtelen n´vekedni ¢s tÀgulni kezdett volna minden szoba, a folyosÂ, a v¢c¢, a f¡rdûszoba, de m¢g a kamra is, igen,
bÀrmennyire hihetetlen volt is, ha lehetne ilyen, naprÂl napra csak nûtt az eg¢sz lakÀs,
csakhogy ezt a n´veked¢st, ezt a vÀltozÀst m¢gsem lehetett lÀtni, nem lehetett megfigyelni, mert egyszerüen csak volt, csak megt´rt¢nt, lefek¡dtem este, ¢s karnyÃjtÀsra
derengett tûlem az ablak, fel¢bredtem, ¢s mÀr k¢t l¢p¢ssel sem ¢rhettem el,
talÀn mi megy¡nk ´ssze, prÂbÀlt tr¢fÀlni Nagyapa,
de csak Vera vihogott ezen, Apa n¢zte a konyhai lÀmpa f¢nyk´r¢t.
°s ahogy r´vid¡ltek a napok, ¢s v¢ge lett a nyÀrnak, Aranyka n¢ni feh¢r papÁrlapokat simÁtott a nagyszobai asztalra, hogy a k¢rv¢nyek ¢s bejelentûlapok kit´lt¢s¢vel
ÁrÀsba adja, miszerint elk´lt´zik a b¢rhÀzak ¢s a csempegyÀr mellûl, az eml¢keihez t¢r
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vissza, ¢ppÃgy, mondta a t¡k´rbe n¢zve, ¢ppÃgy, mint ahogyan a füszÀlakbÂl ¢s a kutyatejvirÀgokbÂl font koszorÃt k´ti egybe az ember, hogy eg¢sz ¢s kerek legyen, s hogy
Ágy a füszÀlak ¢s a sÀrga kutyatejvirÀgok is valami k¢sznek ¢s eg¢sznek a r¢szei lehessenek, ¢s Apa ¢s Anya rÀbÂlintottak, mosolyogtak ¢s igent mondtak arra, hogy Aranyka n¢ni a papÁrok szerint is a csel¢dszobÀba k´lt´zz´n, nemcsak n¢hÀny h¢tre, de akÀr
¢vekig is,
Ágy hÀt Aranyka n¢ni elutazott, de most mÀr csak az¢rt, hogy p¢nzre vÀltsa mindazt,
ami Vital bÀcsibÂl rÀmaradt,
¢vjÀrad¢k, magyarÀzta NagyapÀnak, ¢s havonta a biztos ´sszeg, ¢vjÀrad¢k, ameddig csak ¢lek,
s amikor ezt mondta, k´zben, mint hajdan az ÀllomÀs m´g´tti parkban, hamiskÀsan
kicsantva az oldalzseb¢re ¡t´tt.
Csak vilÀgosodna mÀr!, mintha nem is tudna v¢get ¢rni ez az ¢jjel!, nem lÀtom a
falakat sem, az ajtÂ ismeretlen tÀvoli kapu; s a s´t¢t, mintha valami hatalmas g¢p fÃjnÀ
egyre csak fel¢m! Nem, nem f¢lek mozdulni, nem f¢lek, a hÀtizsÀk Ãgy simul a lÀbamhoz, mint egy kutya, ha lecsatolnÀm a zseblÀmpÀt ¢s f´lkapcsolnÀm, legalÀbb addig,
hogy a villanykapcsolÂhoz ¢rjek, csakhogy vissza tudn¢k-e j´nni m¢g, ez a k¢rd¢s, s
valami azt sÃgja: nem, jobb, jobb hÀt, ha megvÀrom a hajnalt, megvÀrom a f¢nyt, pedig
Ãgy ¡l´k itt, mint akit redûny´k k´z¢ zÀrtak, hogy t´bb¢ ne lÀsson mÀr semmit.
°s mire Aranyka n¢ni visszat¢rt, Nagyapa Àtvitte a csel¢dszobÀba a folyosÂi ruhÀsszekr¢nyt, kipakolta a f´ldre a r¢gi ruhÀkat, aztÀn csak Àllt, nem is mozdult el onnan
eg¢sz d¢lutÀn, mÁg v¢g¡l Anya unta meg, ¢s a lÀbÀval hÃzta ´ssze a halmot, mit akar
mÀr ezekkel, Apuka, mondta, r¢g a szem¢tben volna a hely¡k.
°s hogy Aranyka n¢ni megÀllt az ajtÂban,
pompÀs szoba!, valÂsÀgos terem!, kiÀltott fel el¢gedetten,
de kisvÀrtatva mÀr el¢gedetlen¡l m¢regette a m¢terrÃddal az ablakot, s mÀsnapra
egy Ãj, hosszÃ karnist szereltetett fel, s rÀ sürü sz´v¢sü hÂfeh¢r f¡gg´nyt akasztatott,
amitûl egyszeriben szinte vilÀgÁtani, derengeni kezdtek a feh¢r falak, mintha nem is
a gang felûl, de a t¢glÀkbÂl, a vakolatbÂl, a m¢g most is friss szagÃ meszel¢sbûl Àradna
a f¢ny, igen, ez¡stszÁnben Ãszott az eg¢sz szoba, az Aranyka n¢ni egy hatalmas fotelt
is hozatott, aff¢le bûrbûl ¢s fÀbÂl egybeszerkesztett k¢nyelmes fotelt, amit ¢ppen a szoba k´zep¢re, f¢lÃtra az Àgy ¢s a szekr¢ny k´z¢ ÀllÁttatott, hogy mint aki a trÂnusrÂl
vigyÀz k´rbe a birodalmÀn, onnan n¢zhessen az ablak vagy, ha kell, hÀt az ajtÂ fel¢, a
fal mell¢ pedig virÀgokat hozatott, nemcsak a sz¢ps¢g, mondta, mert persze az is elengedhetetlen, de a jÂ levegû, az oxig¢n, amit ezek nekem adnak.
°s akkor mÀr reggelente Anya f¢l ÂrÀval korÀbbra hÃzta fel az ÂrÀt, mert ahogy
egyre nûtt a folyosÂ hossza, mint valami barlang, Àrny¢kos ¢s belÀthatatlan lett a nagyszoba, a visszhangos, hatalmas v¢c¢ ¢s a zegzugos mosdÂ, egyre t´bb idû kellett ahhoz
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is, hogy az ÀgyaktÂl a konyhÀig, a konyhÀtÂl a f¡rdûszobÀig ¢rj¡nk, egyre t´bb idû ¢s
fÀradsÀg is, mintha mÀr nem is itthon maradna az ember, az egyik szobÀbÂl megy a
mÀsikba, de akÀrha ismeretlen utcÀkon jÀrna, vagy valami r¢gen lÀtott vÀrosban a hÀzak k´z´tt. °s nemcsak az Ãt volt hosszÃ, hogy a bejÀrati ajtÂig ¢rj¡nk, de a fÀradsÀg
is egyre nehezebben mÃlt mÀr el, igen, mintha valami idegen f´ld´n jÀrva az ismeretlens¢g zavarna, s a tompa, de el nem mÃlÂ honvÀgy, amit megmagyarÀzni ugyan
nem tudunk, sût m¢g besz¢lni is olyan lehetetlen volna rÂla, m¢gis ott van a kiismerhetetlen¡l hosszÃ d¢lutÀnokban, a reggelekben, a pattogÂ, recsegû parkettÀban, a
h´rgû cs´vekben, ¢s ebben a kÁnban szinte mÀr csak azt tudtuk bizonyosan, hogy az
ez¡st´s f¢nyü szobÀban, a z´ld levelek, a hÃsos szÀrak, a feh¢r cserepek k´z´tt ott ¡l
Aranyka n¢ni, a fotel fakorlÀtjÀra tÀmasztja a k´ny´k¢t, az arcÀt a tenyer¢be hajtja, ¢s
mosolyog, ¢s ez a mosoly mindannyiunknak azt jelentette, hogy nem csupÀn Aranyka
n¢ni talÀlta meg itthon az eml¢keit, de mi is megtalÀlhatjuk ûbenne mindazt, amit alig
n¢hÀny hete m¢g ¢szre sem vett¡nk, igen, megtalÀlhatjuk a hajdani h¢tk´znapjaink
´ntudatlan magabiztossÀgÀt, a bÀtorsÀgot, amivel az ¢letet viselt¡k, ez¢rt aztÀn ¢n is
mÀr kora reggel felkeltem, hogy Aranyka n¢ni szobÀjÀban lÀssam AnyÀt ¢s ApÀt, talÀlkozhassam NagyapÀval ¢s VerÀval, le¡ljek Aranyka n¢ni fotelja mell¢, beszÁvjam a
virÀgokbÂl ÀradÂ oxig¢nt, ¢s az ez¡st dereng¢sben hallgassam a gangrÂl beszürûdû
zajokat, a nevet¢seket ¢s a lÀbcsosszanÀsokat, a cipûsarkok kopogÀsÀt, ¢s ¢ppilyen
csendben ¡ld´g¢lt itt Apa ¢s Anya is, mert nem kellett besz¢ln¡nk, itt an¢lk¡l is tudtunk mindent, ¢s nem kellett a nyugdÁjra, nem kellett Aranyka n¢ni p¢nz¢re sem gondolnunk, mert, ahogy Apa mondta egy reggel az ajtÂnÀl Àllva, az a nyugalom ¢s az a
szÂtlan ¡ld´g¢l¢s t´bbet ¢r a dollÀroknÀl, a belga frankoknÀl.
°s amikor havonta egyszer, ¢ppen reggel becsengetett a p¢nzt hozÂ postÀs, hogy
elhozza Aranyka n¢ninek a jÀrad¢krÂl szÂlÂ ¢rtesÁt¢st, û is csak megÀllt a bejÀratnÀl,
¢s n¢zett minket, hogy milyen boldogan ¢s el¢gedetten ¡ld´g¢l¡nk a n´v¢nyek sürüj¢ben, milyen nyugalmasan mosolygunk az ez¡st´s dereng¢sben, ¢s az alÀÁrÀsra vÀrÂ
papÁrt û is szÂtlanul nyÃjtotta elûre, hogy ne t´rje meg a csendet, ne hÀborÁtsa ezt a
nyugalmat, ¢s Aranyka n¢ni mosolygott, ¢s a szem¢vel intett valamelyik¡nknek, hogy
menj¡nk, neki nem volna kedve felkelni, menj¡nk, ¢s Árjuk alÀ a nev¢t, szignÀljatok,
ahogy û nevezte.
°s amikor egy reggel, ahogy fÀradtan, de el¢gedetten Aranyka n¢ni hatalmas, teremnyi szobÀjÀba ¢rtem, ¢s a n´v¢nyek sürü bozÂtjÀt f¢lrehajtva a fotelhoz k´zelÁtettem, lÀttam, hogy Apa ¢s Nagyapa mÀr meg¢rkeztek elûttem, de most nem ¡lnek ¢s
nem mosolyognak, hanem szomorÃ az arcuk ¢s g´rnyedt a vÀlluk, mintha a szobÀjuktÂl megtett mindennapi sok-sok m¢ter annyi neh¢zs¢ge ¢s gy´trelme egyszerre
nyomnÀ ûket, ¢s lÀttam, hogy a karjuk Ãgy lÂg a test¡k mellett, mint a megsovÀnyodott
luftballon, hÀt kereszt¡lt´rtem az indÀk ¢s a levelek k´z´tt, de mÀr nem is kellett k¢rdeznem semmit, mert lÀttam az ez¡st dereng¢sben, hogy Aranyka n¢ni mosolyog, f¢nyes ¢s sima a bûre, ¢s a hajÀban nincsen egyetlen ûsz hajszÀl sem, de a szeme nem
nyÁlik fel, a tekintete rejtve marad, ¢s aztÀn lÀttam, hogy Nagyapa a zsebt¡kr¢t illeszti
Aranyka n¢ni mosolygÂ szÀja el¢, de azon a t¡kr´n nem tÀmad egyetlen kis folt, nem
pÀrÀsodik egyetlen felhûcske sem, Àm Nagyapa nem ereszti le a kez¢t, tartja csak a
t¡kr´t, mintha valamik¢ppen a f¢nyt akarnÀ Aranyka n¢ni mosolyÀhoz tapasztani,
mintha a behunyt szemh¢jak m´g¢ tudhatnÀ k¡ldeni azt az ez¡st´s sugÀrzÀst, ¢s r´g-
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t´n meg¢rtettem, hogy Aranyka n¢ni most mÀr nemcsak az eml¢keit talÀlta meg, ¢s
nemcsak a füszÀlakat, a pitypangvirÀgokat füzte koszorÃba, a tÂparti terasz szÁnes lampionjait lÀtja Ãjra, az elektromos orgona zsibogÂ futamait hallja, de visszatalÀlt a Trieste feliratÃ kis tÀblÀcskÀhoz, a hosszÃ szÀrÃ kilinccsel zÀrÂdÂ hatalmas kont¢nerhez,
a kerekek csattogÀsÀhoz is, csakhogy most nem Àllt meg vele a vonat, nem k´vetkezett
semmif¢le kik´tû, ¢s nem nyitottÀk fel sÀrga sisakos munkÀsok az ajtÂt, hogy a barna
zsÀkok helyett az ez¡stinges lÀnyt emelj¢k a targoncÀra, nem j´tt senki, ¢s nem is j´hetett, hiszen Aranyka n¢ni mellûl mÀr elfogyott a levegû, hiÀba leheltek rÀ a hÃsos
levelü bokrok.
°s most, itt az Àgyon, ahogy a deszka nyomja a combomat, ¢s hallom valahonnan
a tÀvolbÂl az Âra ketyeg¢s¢t, ¢s a lÀbam a hÀtizsÀkomhoz szorÁtom, itt az Àgyon ¡lve
tudom, hogy n¢hÀny Âra csak, ¢s megj´n a hajnal, megvilÀgosodik az ablak, ¢s ¢n
elindulok, mert a szobaajtÂn, a folyosÂn tÃl, a konyha utÀn, abban az ez¡st dereng¢sü
teremben ott ¡l Aranyka n¢ni, mosolyog, ¢s vÀr, a fogai feh¢rlenek, mintha a bokrok
ver¢btollacskÀkat hullattak volna a szÀjÀra,
¡l Aranyka n¢ni, ¢s nem is mozdulhat, hiszen ahogy ott Àlltunk mind az ´ten k´r¡l´tte, n¢zt¡k a nem homÀlyosulÂ kis t¡kr´t, Apa elûbb csak megrÀzkÂdott, mint
akit hirtelen jeges sz¢l fÃj meg, aztÀn kihÃzta magÀt, ¢s felemelte a kez¢t, ¢s a tÀskÀjÀt
kinyÃjtott karral pottyantotta a f´ldre, majd le sem hajolva, az egyik cipûje orrÀval a
mÀsik sarkÀra l¢pve zoknira vetkûz´tt, s mindjÀrt lehÃzta, letaposta a nadrÀgjÀt is, ott
Àllt az alsÂnadrÀgban, ami csaknem a t¢rd¢ig ¢rt,
¢s mint aki szimatol, magasra emelte a fej¢t, s Ágy, szinte f´l¡lrûl n¢zett k´rbe rajtunk, majd felnyÃjtotta a mutatÂujjÀt, ¢s ennyit suttogott: a kitartÀs!, a kitartÀs...!, ¢s
û is rÀnk mosolygott, ¢s mi lÀttuk, hogy Apa mennyire hasonlÁt most Aranyka n¢nire,
mert az a mosoly mind a kettej¡k¢ volt, ¢s mi megfogadtuk a szavÀt, ¢s munkÀhoz
lÀttunk, ¢s azt tett¡k pontosan, amit Nagyapa mondott, figyelt¡nk a parancsaira,
mintha csak az inasai volnÀnk, hiszen azok is voltunk, figyelt¡nk, ¢s Âvatosan lehÃztuk
a ruhÀkat Aranyka n¢nirûl, Anya addig egy vÀllfÀra akasztgatta ûket, s mindjÀrt ed¢nyeket ¢s szerszÀmokat is hozott, hogy munkÀhoz lÀthassunk, seg¢dkezhess¡nk NagyapÀnak, aki hajdanÀban nemcsak a hentess¢get tanulta ki, de ¢rtett az elhullott Àllatok
kit´m¢s¢hez is, ahhoz, hogyan kell felmetszeni a lÀgy¢ktÂl a tokÀig a testet, hogy a
nemes, de romlandÂ szerveket ¢s a beleket eltÀvolÁtsa, hogyan kell az orrlyukakon Àt
az agyig nyÃlni, hogy a koponyÀt megtisztÁthassa, milyen Âvatosan ¢s k´r¡ltekintûen
szabad csak elcsorgatni a v¢rt, s mik¢ppen lehet a füszereket vÀlogatni, hogy kÁv¡l ¢s
bel¡l is megmossa a testet, hogy az idû, amit Aranyka n¢ni a szempillÀi m´g¢ zÀrt,
most mÀr mind´r´kk¢ ott is maradjon.
°s amikor v¢gre Nagyapa is azt mondta: k¢szen vagyunk, akkor tudtuk, hogy nemhiÀba volt Nagyapa a vÀros legjobb hentesmestere, ¢s nemhiÀba jÀrt el hajdan minden
eb¢didûben k¢tsaroknyit gyalogolva a preparÀtor mühely¢be, mert hiszen most,
annyi ¢v utÀn is, mestermunkÀt v¢gzett, mint ahogy mi, a seg¢dei sem vallottunk sz¢gyent,
¢s Âvatosan, sorban visszaadtuk Aranyka n¢nire a ruhÀkat, a legkedvesebb ez¡stszÁnü blÃzÀt, vissza¡ltett¡k a sz¢k¢be, abba a bûrbûl ¢s fÀbÂl ´sszeszerkesztett ´bl´s
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fotelba, ¢s Ãgy fordÁtottuk, hogy ha akar, az ajtÂra is figyelhessen, de ha Ãgy tartja
kedve, hÀt az ablakot is lÀssa, ¢s megf¢s¡lt¡k sz¢pen a hajÀt, ¢s v¢g¡l Nagyapa a szem¢t
is felnyitotta, a k¢k ¡veggolyÂkat, amik Ãgy ragyogtak, ahogyan talÀn a tenger vize
csilloghat a reggeli naps¡t¢sben, ¢s Vera citromos vÁzzel megtisztÁtotta a fogsorÀt is,
hogy Ágy mÀr ne csak mi n¢zz¡k ´r´mmel Aranyka n¢nit, de û is visszan¢zhessen rÀnk,
a szeretteire, a csalÀdjÀra, akik v¢rek a v¢r¢bûl, hÃsok a hÃsÀbÂl, s akikhez visszat¢rt
annyi ¢v utÀn, hogy megtalÀlja az eml¢keit, a gy´kereit.
°s k¢t vagy talÀn hÀrom napra rÀ, reggel, ahogyan ¢ppen meg¢rkezt¡nk Aranyka
n¢ni term¢be, ¢s le¡lt¡nk a fotelja k´r¢, meghallottuk, hogy megj´tt a p¢nzes postÀs,
az ajtÂnÀl Àll ¢s csenget, Ágy hÀt egymÀsra n¢zt¡nk, majd Aranyka n¢nire, ¢s lÀttuk,
hogy û mosolyog, ¢s Apa fel¢ int a szem¢vel, hogy menjen, ne vÀrassa tovÀbb azt az
embert, nyisson neki ajtÂt, ¢s Árja csak alÀ bÀtran az û nev¢t, igen, mosolygott akkor
is, amikor a postÀs a bejÀrati ajtÂnÀl Àllva megemelte a sapkÀjÀt, ¢s hangosan, hogy
Aranyka n¢ni is tisztÀn hallja, bek´sz´nt, s k´zben a nyugtÀt Apa el¢ tartotta,
nagysÀgos asszony, magÀn soha, de soha nem fog az idû!, kiÀltotta, ¢s becsattintotta
a tÀskÀjÀt,
¢s mi nevett¡nk, mert nagyon is tudtuk, hogy igaza van.
°s reggelente, amÁg Anya Aranyka n¢ni hajÀt f¢s¡lgette, ¢s az arcÀt t´r´lgette Àt
egy puha kendûvel, Vera ¢s Nagyapa meg´nt´zt¢k a virÀgokat, ¢s aztÀn csak ¡lt¡nk,
szinte szÂtlanul, mÁg indulnunk nem kellett, ¢s este is, amikor haza¢rt¡nk, a folyosÂnak nekivÀgva soha nem mulasztottuk el, hogy beless¡nk abba az ez¡stf¢nnyel derengû terembe, mert tudtuk, hogy nem csupÀn Aranyka n¢ni vÀr ott rÀnk t¡relmesen,
de mindaz, ami belûl¡nk a sz¢ps¢ghez ¢s a csendes boldogsÀghoz tartozik,
a jobbik ¢n¡nk lakik itt, mondta Apa nemegyszer, az, ami belûl¡nk egy jobb vilÀghoz tartozik, hÀt vigyÀznunk kell rÀ nagyon.
°s est¢nk¢nt, amikor kereszt¡ljutottam a folyosÂn, el¢rtem a szobÀm ajtajÀt, ¢s nem
is oly sok idû mÃltÀn mÀr az ÀgyamnÀl Àlltam, nem a fÀradtsÀg tette, hogy nem eresztettem le a redûnyt, s nem a lustasÀg, hogy nem gyÃjtottam villanyt, nem; felmÀsztam
a lepedûre, a paplan ¢s a pÀrna mell¢, hanyatt fek¡dtem, ¢s a s´t¢ts¢get bÀmultam,
mert tudtam, hogy csupÀn n¢hÀny Âra, ¢s megj´n a hajnal Ãjra, n¢hÀny Âra, ¢s elindulok, ¢s tudtam, hogy az alvÀs, ez az ´ntudatlan boldogsÀg foghatÂ csupÀn ahhoz,
amit Aranyka n¢ni term¢ben ¢lhetek Àt, ez¢rt aztÀn leszÂrtam ruhÀimat az Àgy v¢g¢be,
¢s ´sszeg´mb´ly´dtem, hogy eg¢szen kicsi legyek, Ãgy, ahogyan azt Nagyapa
mondta, aprÂcska itt az Àgyban ¢s ebben a belÀthatatlan szobÀban, ¢s aprÂcska a v¢ge¢rhetetlen folyosÂn, a hatalmas konyhÀban, a n´v¢nyek sürüj¢ben, kicsi lehessek
ebben a lakÀsban, olyan, mint az ¢n legjobbik ¢nem, s hogy egyre tÀgulhassanak k´r¡l´ttem a falak,
¢s Ágy aludtam el, az ablak fel¢ fordulva, hogy fel¢bredhessek, ha dereng mÀr a
f¢ny,
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mint ahogy most is, ahogy itt ¡l´k, most is a hajnalt vÀrom, csak ¢ppen lefek¡dni
sincsen mÀr kedvem, hiszen tudom, megj´n a hajnal, ¢s elindulok, hogy Ãjra lÀssam
Aranyka n¢nit, igen, ez¢rt van itt a hÀtizsÀk, amibe az Ãtra ´sszepakoltam mindent, a
cserenadrÀgot, a csÁkos sapkÀmat, egy darab madzagot ¢s a magammal hozott ennivalÂt a k¡l´n zacskÂban, a zseblÀmpÀmat, a k¢st ¢s a gyufÀt, nem ¢rhet hÀt semmi
meglepet¢s, bÀrmennyit nûtt a folyosÂ ezen az ¢jszakÀn, bÀrmily messze volna az ajtÂ,
a konyha, Aranyka n¢ni terme, n¢zem a s´t¢ts¢get, a pÀrna dereng¢s¢t, ¢s m¢g ha
nem akarom is, k´zben szavak ¢s k¢pek kergetik bennem egymÀst, igen, akÀr le se
hunyjam a szemem, folytonosan k¢pek tolakodnak el¢m, ¢s szavakat kell gondolnom,
mintha nem csupÀn ¢n voln¢k ¢n, mert soha nem zÀrulhatok magamra, mert lehet
bÀrmilyen s´t¢t, lehet ragyogÂ f¢ny, minden, de minden, amit valaha is lÀttam, hallottam, szagoltam ¢s tapintottam, igen, minden Ãjra ¢s Ãjra Àt´mlik rajtam, mik´zben
¢n is olyan vagyok, mint egy csordultig telt ed¢ny, mint egy csiszolt pohÀr, egy talpas
kehely, amibûl Ãjra ¢s Ãjra kiloccsanhat a piszkossz¡rke vÁz, hogy r´gvest fel is gyülj´n
megint.

Kicsi SÀndor AndrÀs

A KENY°RLEVESRýL
Az eurÂpai tÀplÀlkozÀsi kultÃrÀban a keny¢r a legalapvetûbb ¢tel, ¢s talÀn a leves a
legk´z´ns¢gesebb elk¢szÁtett tÀplÀl¢k. K¢zenfekvû lenne tehÀt, ha szerte EurÂpÀban
ä k¡l´n´sen a keny¢r- ¢s leveskedvelû MagyarorszÀgon ä mindenki nap mint nap vÀltozatos keny¢rleves-f¢les¢geket fogyasztana. De nem Ágy van. ManapsÀg szakÀcsk´nyvek ¢s n¢prajzi leÁrÀsok (¢s nem is csak magyarok) tucatjait v¢gigb´ng¢szhetj¡k an¢lk¡l, hogy akÀr egy, neve vagy ´sszet¢tele alapjÀn keny¢rlevesnek minûsÁthetû receptre
bukkannÀnk. Ez a keleti, a kelesztett kenyeret nem vagy alig ismerû konyhÀk leÁrÀsÀnÀl term¢szetes. Figyelemre m¢ltÂ azonban a keny¢rleves hiÀnya vagy legalÀbbis hÀtt¢rbe szorulÀsa az eurÂpai konyhÀkban. Az Àtn¢zett negatÁv p¢ldÀkat emlÁtetlen¡l
hagyva ¢rdemes megeml¢kezni Quentin Crewe NEMZETK¹ZI °TLAPKALAUZ-ÀrÂl (eredetileg 1980, magyarul 1990), amely szÀmos keny¢rlevesnek minûsÁthetû fogÀst ismertet r´viden, Ágy a francia hagymalevest ¢s a fermiªre (àb¢rlûn¢ mÂdra k¢sz¡ltÊ) levesf¢les¢get (1990: 48), t´bbf¢le spanyol levest (1990: 250ä2) stb. Itt jegyezn¢m meg,
hogy bÀr az angol konyha hÁrhedten rossz, hatalmas kitekint¢ssel rendelkezû szakÁrÂik
(p¢ldÀul Elizabeth David, Jane Grigson, Alan Davidson, Frances Bissell ¢s persze
Quentin Crewe) a legkivÀlÂbbak.
A levesek ¢s mÀrtÀsok k¢szÁt¢s¢hez a hagyomÀnyos eurÂpai konyhÀk legalÀbbis jelentûs r¢sze elûszeretettel hasznÀlta a kenyeret sürÁtû anyagnak. P¢ldÀul mÀr az Âkori
rÂmai konyhÀn a p¢pszerü alica kem¢nyÁtûben dÃs n´v¢nyekbûl (gabonaf¢l¢kbûl), sût
keny¢rbûl k¢sz¡lt. Gundel KÀroly Ãtt´rû ´sszefoglalÀsa (1943) Âta tudjuk, hogy a keny¢r sokoldalÃ konyhatechnikai alkalmazÀsa MagyarorszÀgon a XIX. szÀzadban szorult vissza. A hazai XV IIäXV III. szÀzadi szakÀcsk´nyvek tanÃsÀga szerint a levesek,
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mÀrtÀsok tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢t belemorzsolt, aprÁtott stb. keny¢rrel sürÁtett¢k, s gyakran hasznÀltak egy¢b ¢telek elk¢szÁt¢s¢hez is pirÁtott vagy mÀs mÂdon elûk¢szÁtett
kenyeret. A levessürÁtûk¢nt a kenyeret kiszorÁtÂ rÀntÀst (zsÁrban vagy vajban, esetleg
bizonyos adal¢kanyagokkal megfelelû szÁnüre pirÁtott liszt, p¢ldÀul a francia roux) a
XIX. szÀzad derekÀtÂl hasznÀltÀk egyre gyakrabban. Maga a rÀntÀs elnevez¢s egy¢bk¢nt mÀr az erd¢lyi fejedelmi udvar XV I. szÀzadi szakÀcsk´nyv¢ben is szerepel (Gundel 1943: 303, 306, a rÀnt ig¢rûl HutÀs 1958: 52ä53), Ãjabb jelent¢s¢ben a àrÀntÀs
ÏzsÁrban pirÁtott lisztÎ viszont csupÀn a XVIII. szÀzad v¢g¢tûl kezdûdûen mutathatÂ kiÊ (Kiss
1976: 145). Az Ãri ¢s n¢pi konyhÀn egyarÀnt egykor n¢pszerü keny¢r levesbet¢tek ä
akÀrcsak p¢ldÀul a kÀsaf¢l¢k ä kiszorulÀsa nyilvÀnvalÂan magyarÀzhatÂ valamelyest
egyszerüen Ázl¢s- ¢s presztÁzsbeli vÀltozÀssal. Nem v¢letlen egybees¢s azonban, hogy
a bÃzÀbÂl k¢sz¡lt, kelesztett feh¢r keny¢r forradalma EurÂpÀban szint¢n a XV IIIä
XIX. szÀzadban zajlott le. A nemesÁtett bÃza ekkorra szorÁtotta ki a t´bbi gabonanemüt, s ettûl kezdve inkÀbb a korpa nagyobb r¢sz¢tûl megtisztÁtott lisztbûl k¢szÁtett¢k
a kenyeret, amelyet nagyjÀbÂl szint¢n ettûl kezdve EurÂpa egyes vid¢kein egyre kev¢sb¢ hasznÀltak levesbet¢tnek. A XX. szÀzadban a keny¢r sokoldalÃ ig¢nybev¢tel¢nek csak n¢hÀny eml¢ke ¢l, p¢ldÀul a zsemlegombÂcokban (kn¢dlikben), a pirÁtott
zsemlekocka levesbet¢tben, ritkÀbban (legalÀbbis MagyarorszÀgon fûleg az Ãri konyhÀn) a pirÁtott keny¢rre (franciÀs cro¶ton, angolos toast) tÀlalÀsban, tÀvolabbrÂl az ÀltalÀban reggelire fogyasztott, meleg kakaÂba t´rt kalÀcsban. A MagyarorszÀgon az
utÂbbi idûkben levespork¢nt is terjesztett kr¢mleveseket (paradicsom, gomba, zeller,
hagyma stb.) szint¢n pirÁtott keny¢rkockÀkra szokÀs tÀlalni (tudniillik ezek l¢nyege
az, hogy a z´lds¢gbûl nem marad semmi darabosan), s az idûrûl idûre jelentkezû Áns¢gek, betegs¢gek alkalmÀval eg¢szen ÀltalÀnos a keny¢r levesbet¢ttel k¢sz¡lû k´m¢nymagosleves.
A keny¢rleves kapcsÀn ä amely Ãgy k¢sz¡l, hogy a kenyeret elûbb megs¡tik, majd
megfûzik ä ¢rdemes kit¢rni az ¢telk¢szÁt¢s ig¢inek n¢hÀny fûbb szÂszemantikai ¢s
grammatikai jellegzetess¢g¢re. (°rdekes az is, hogy a moldvai ¢s n¢hol az erd¢lyi magyarsÀgnÀl a kenyeret m¢g a XIX. szÀzadban is helyettesÁtû, kukoricÀbÂl k¢sz¡lt puliszkÀt helyenk¢nt fûzt¢k, mint a kÀsÀt, helyenk¢nt s¡t´tt¢k, mint a kenyeret vagy lep¢nyt, s valamelyest ennek megfelelûen mÀs-mÀs nevei is vannak: puliszka, mÀl¢, pitÀn
stb.) Viszonylag kev¢s k´z´ss¢g l¢tezik a f´ld´n, amely anyagi kultÃrÀja fejletlens¢ge
okÀn vagy esetleg ´nk¢nt, konyhamüveleteiben ne ¢lne a s¡t¢s-fûz¢s eljÀrÀsaival. çllÁtÂlag p¢ldÀul az andamÀniak, mivel nem ismerik a t¡zet, nem s¡tnek-fûznek, a hazai
bics¢rdistÀk pedig elvbûl nem fogyasztanak ä n¢mi laxizmussal ä mÀst, mint nyers
¢telt. A k¢t alapvetû müvelet k´z¡l a s¡t¢s alaptechnikÀja az ûsibb, a fûz¢s mÀr fejlettebb technikÀt, m¢gpedig fûzûed¢nyt k´vetel meg, akÀrcsak a zsÁrban (olajban, vajban) s¡t¢s.
Ami a s¡t¢s-fûz¢s ig¢it illeti, a paradigmatikusan kontrasztban ÀllÂ kifejez¢sek, kivÀltk¢ppen pedig a lexikalizÀlt szÂk szÀma nagyjÀbÂl megfelel a nyelv Àltal k¢pviselt
kultÃra gasztronÂmiai fejletts¢g¢nek. P¢ldÀul a francia ¢s a kÁnai nyelvben, melyek
kimondottan fejlett ¢s nagy tradÁciÂjÃ konyhÀval rendelkezû kultÃrÀkat k¢pviselnek,
az ¢telk¢szÁt¢snek l¢nyegesen t´bb ig¢je lexikalizÀlt, mint p¢ldÀul az ausztrÀliai nyelvekben. Ugyanakkor a lexikalizÀlt szÂk szÀma nem kit¡ntetetten fontos, hiszen azok
a k¡l´nbs¢gek, amelyek esetleg egy nyelvben lexikalizÀlÂdtak, mÀs nyelvekben szintagmatikusan, k´r¡lÁrÀssal kifejezhetûk. Az angolban a s¡t¢s-fûz¢sre kiv¢telesen sok
ige lexikalizÀlÂdott: a cook (às¡t-fûzÊ) mellett bake (àzÀrt helyen s¡tÊ), boil (àfûzÊ), ame-
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rikai angol broil ¢s brit angol grill (ànyÁlt, erûs tüz´n s¡tÊ), fry (àzsirad¢kban s¡tÊ), roast
(àk¡l´nf¢le mÂdon, s¡tûben, nyÀrson, parÀzs f´l´tt stb. s¡tÊ) steam (àpÀrolÊ) a legfontosabbak, s ezek mellett olyan periferiÀlisabb ig¢k is hasznÀlatosak, mint simmer (àlassÃ
tüz´n fûzÊ), stew (àfolyad¢kban, zÀrt ed¢nyben hosszasan s¡tÊ), poach (àbuggyantÊ) stb.
A spanyol ezzel szemben a steam (àpÀrolÊ) megfelelûjek¢nt a cocer al vapor ¢s a bake
(àkemenc¢ben s¡tÊ) megfelelûjek¢nt az asar en el horno vagy cocer al horno stb. kifejez¢sekkel ¢l (Lehrer 1986: 161). A spanyol konyhamüv¢szet pedig mindezektûl f¡ggetlen¡l aligha minûsÁthetû az angolnÀl fejletlenebbnek.
Adrienne Lehrer, a vilÀg nyelveiben a s¡t¢s-fûz¢s ig¢it Àttekintve, ezekrûl n¢hÀny
univerzÀliÀt is megfogalmazott. Ezek k´z¡l talÀn a legfontosabb az, hogy ha egy nyelvben k¢t vagy t´bb ilyen ige lexikalizÀlt, akkor k´z¡l¡k egy a fûz¢st jel´li. Ez alÂl csak
azok az ausztrÀliai, Ãj-guineai stb. kultÃrÀkat k¢pviselû nyelvek a kiv¢telek, ahol a fûz¢s
nem szerepel a hagyomÀnyos konyhamüveletek k´z´tt. A tovÀbbi lexikalizÀlt ig¢k ÀltalÀban a s¡t¢s k¡l´nb´zû mÂdozatait jel´lik. Gyakori p¢ldÀul, hogy a zsirad¢kban
s¡t¢snek k¡l´n ig¢je van (p¢ldÀul angol fry, francia frire, spanyol freir, lengyel sma¶yÔ,
joruba din) (Lehrer 1986: 161), vagy hogy a s¡t¢s k¢t emlÁtett alaptechnikÀjÀnak jel´l¢s¢re szolgÀl k¢t k¡l´n ige, p¢ldÀul a luganda (vagy ganda, ugandai bantu nyelv)
kusiika (àed¢nyben s¡tÊ) ¢s kwokya (ànyÁlt tüz´n s¡tÊ).
A magyar k´znyelv a s¡t¢s-fûz¢s lexikalizÀlÀsÀt illetûen az angolhoz, franciÀhoz, kÁnaihoz, jorubÀhoz stb. k¢pest szeg¢nyesnek minûsÁthetû, mivel az alapvetû s¡t ¢s fûz
mellett jobbÀra csak periferiÀlisan hasznÀlatos ig¢ink vannak: rÀnt (elÀgazÂ jelent¢sein¢l k´z´s vonÀs a lisztadal¢kkal valÂ s¡t¢s), pÀrol, pirÁt (kenyeret ¢s ettûl eg¢szen
elt¢rû mÂdon mÀjat), p´rk´l (pergel), abÀl, fonnyaszt, buggyant (àposÁroz; forrÀsban levû
levesbe, mÀrtÀsba, fûzel¢kbe tojÀst ¡t, s azt eg¢szen r´vid ideig fûni hagyjaÊ) stb.; az
ÀltalÀban csak a münyelvben hasznÀlt, r¢szletezû jelent¢sü ig¢k nagy r¢sze pedig francia j´vev¢nyszÂ, esetenk¢nt talÀn n¢met k´zvetÁt¢ssel, de magyar honosÁtÂ k¢pzûvel
(blansÁroz, flambÁroz, posÁroz, szotÁroz).
A k¡l´nb´zû elnevez¢srendszerekben, taxonÂmiÀkban a terminusok jelent¢sei
gyakran fedik egymÀst, m¢gpedig legalÀbb k¢tf¢le mÂdon: r¢szleges szinonÁmia ¢s
r¢szleges hiponÁmia r¢v¢n. Ez utÂbbira p¢lda, m¢gpedig a taxonÂmia legfelsûbb szintj¢n, hogy a magyar fûz ig¢hez hasonlÂan a àfûzÊ jelent¢sü ige szÀmos nyelvben tÀgabban, ÀtfogÂan às¡t-fûzÊ jelent¢sü, p¢ldÀul n¢met kochen, lengyel gotowaÔ, joruba sª
(Lehrer 1986: 161), luganda kufumba.
Az ¢telk¢szÁt¢s ig¢i jelentûs r¢sz¢nek hasznÀlatÀt az Ãgynevezett kollokÀciÂs vagy
szelekciÂs restrikciÂk szabÀlyozzÀk, az ¢telk¢szÁt¢s ig¢i szoros kapcsolatban Àllnak
azokkal a szÂkkal, amelyek a k¢szÁt¢s alatt ÀllÂ dolgokat jel´lik. P. H. Matthews p¢ldÀja
(1981: 5) erre, hogy a brit angolban a toast (àpirÁtÊ) keny¢rre (bread), a grill hÃsra (meat)
hasznÀlatos, pedig mind a k¢t müvelet l¢nyege lapos ¢teldarab s¡t¢se rÀcson, erûs tüz´n. A mai n¢met toasten (angol j´vev¢nyszÂ) csak a keny¢r pirÁtÀsÀnak leÁrÀsÀra hasznÀlatos, ¢s eredetije, az angol toast is leggyakrabban ¢s legtipikusabban erre, igaz, itt
elûfordulhat olyan kifejez¢sekben is, mint p¢ldÀul toasted grated coconut àpirÁtott, reszelt kÂkuszdiÂÊ (Lehrer 1986: 161). Lehrer ilyesf¢le p¢ldÀja (1986: 161), hogy az angolban s¡tûben ha sonkÀt (ham) s¡tnek, azt a bake, ha viszont k´z´ns¢ges marhahÃst,
azt a roast ig¢vel ÁrjÀk le. Az angol to boil eggs, illetve to poach eggs ¢s a magyar tojÀst fûz,
illetve tojÀst buggyant vagy tojÀst posÁroz kifejez¢spÀrok jelent¢se k´zti k¡l´nbs¢g elsûsorban abbÂl Àll, hogy a tojÀs a fûz¢s sorÀn h¢jÀban marad-e.
Gundel KÀroly (1943: 299) igen kritikusan nyilatkozott az erd¢lyi fejedelmi udvar
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SZAKçTSTUDOMçNY cÁmü szakÀcsk´nyve, az emlÁtett, legkorÀbbrÂl fennmaradt magyar szakÀcsk´nyv szerzûj¢nek szÂhasznÀlatÀrÂl. àFûmester¡nk nemigen tett k¡l´nbs¢get
a s¡t¢s ¢s fûz¢s l¢nyege k´z´tt, s egyik kifejez¢st a mÀsik helyett hasznÀlja. [...] Azokat a finom
Àrnyalatbeli k¡l´nbs¢geket, melyeket a s¡t¢s ¢s fûz¢s k´z´tt a mai konyhai nyelv¡nk hasznÀl (pÀrolÀs, pirÁtÀs, p´rk´l¢s stb.), s azokat az Àrnyalatokat, amelyeket a francia konyhanyelvben m¢g
r¢szletesebben k¡l´nb´ztetik ¢s jel´lik meg (po©ler, griller, r³tir, sauter, braisir), egyÀltalÀn nem
ismeri, sût csak igen gy¢ren utal a k¢szÁt¢s lassÃbb vagy gyorsabb menet¢re (a tüztûl tÀvol, gyenge
tüz´n).Ê Ugyanakkor egy gondos nyelv¢szeti tanulmÀnynak siker¡lt kimutatnia, hogy
a szerzû a s¡t¢s-fûz¢sre vagy k¢t tucat ig¢t hasznÀlt (HutÀs 1958: 43ä46, 51ä53), egyiket-mÀsikat finom Àrnyalatok kifejez¢s¢re, p¢ldÀul a ropogtat szÂt àÃgy fûzi sürüre az
¢telt, hogy a fûz¢ssel elpÀrologtatja a lev¢tÊ jelent¢sben (1958: 45), s a mai pÀrol megfelelûik¢nt a (meg)fonnyaszt ¢s fojt szÂkat (1958: 53).
A nyelv¢szetben legalÀbb Hermann Paul munkÀssÀga Âta szokÀs megk¡l´nb´ztetni
az irÀnytÀrgyat ¢s az eredm¢nytÀrgyat. A k¡lsû vagy irÀnytÀrgy (affiziertes, ¤usseres
Objekt) meglevû tÀrgyat nevez meg, melyre a cselekv¢s irÀnyul, p¢ldÀul kenyeret pirÁt,
verset olvas, verset szaval. A belsû vagy eredm¢nytÀrgy (effiziertes, inneres Objekt) azt
nevezi meg, ami a cselekv¢s Àltal j´n l¢tre, p¢ldÀul kenyeret s¡t, verset Ár. A s¡t¢s-fûz¢s
ig¢i az eredm¢nytÀrggyal is jÀrhatÂ, Ãgynevezett megvalÂsÁtÂ (efficiÀlÂ) ig¢k k´z¢ tartoznak. A megvalÂsÁtÂ ige mellett a tÀrgy ilyenkor valami olyan dolgot jelent, amely a
cselekv¢s folyamÀn valÂsul meg, ¢s mint a tÀrgyi valÂsÀg r¢sze meg is marad. A nyelv¢szek gyakran ¢ppen a s¡t¢s-fûz¢s ig¢ivel alkotott mondatokat hoznak p¢ldÀul (Matthews 1981: 16ä17). Ilyesf¢le p¢lda lehet, hogy mÁg p¢ldÀul a KolbÀszt s¡t´tt mondat
jel´lte szituÀciÂban a kolbÀsz mÀr megvolt, a tÀrgy irÀnytÀrgy, a S¡tem¢nyt s¡t´tt mondat
jel´lte szituÀciÂban a s¡tem¢ny az ige jel´lte cselekv¢s r¢v¢n keletkezett, tehÀt a tÀrgy
eredm¢nytÀrgy. Az 1960-as ¢vek v¢ge Âta Charles J. Fillmore kezdem¢nyez¢s¢re az
Ãgynevezett esetgrammatika keret¢ben folytatnak olyasf¢le mondatszemantikai vizsgÀlatokat, amelyek egy k´z´s RESULT (àeredm¢nyÊ) nevü m¢ly esetet t¢teleznek fel
a levest fûz kifejez¢s tÀrgya ¢s a leves fû kifejez¢s alanya szÀmÀra. A levest fûz, illetve a
halat fûz kifejez¢sek tÀrgyai pedig k¡l´nb´zû m¢ly eseteket ä RESULT, illetve OBJECT
ä k¢pviselnek (Matthews 1981: 24). AnalÂg mÂdon a RESULT esetet k¢pviselik a kenyeret s¡t ¢s a keny¢rlevest fûz kifejez¢sek tÀrgyai, a kenyeret fûz kifejez¢s¢ pedig az OBJECT esetet.
Czifray IstvÀn sok kiadÀst meg¢rt, a XIX. szÀzadban igen n¢pszerü szakÀcsk´nyve
a keny¢rs¡t¢snek k¡l´n fejezetet szentelt (1840: 515ä521), s a levesekrûl szÂlÂ r¢sz
(1840: 1ä51) szÀmos receptje v¢gzûdik ilyesf¢lek¢ppen: àtÀlald-ki szeldelt zsemly¢re/pirÁtott keny¢rre/pirÁtott szeletekre/valami lep¢nyre/koczkÀsan vÀgott zsÁrban s¡lt hÀzi keny¢rre/koczkÀsan vÀgott 's irÂs vajban pergelt zsemly¢re/hosszÀban vÀgott ¢s pirÁtott rozskeny¢rreÊ. Czifray
k¢t kimondottan keny¢rlevesnek cÁmk¢zett receptet is adott. Az egyszerü keny¢rleves¢: àK¢szÁts tiszta fûtt borsÂ levet; t¢gy bele petrezselyem gy´keret; fûzd meg; rÀnts meg zsÁrban
aprÂra szeldelt hÀzi kenyeret; megfüszerezv¢n ¢s sÂzvÀn a' levet, t´ltsd a' keny¢rre ¢s forrald fel;
's v¢gre ¡ss bele nyers tojÀstÊ (1840: 29). Keny¢rleves betegeknek ¢s lÀbadozÂknak javallva: àF´zd meg a' keny¢r h¢jat k¢t harmad r¢sz vÁzben 's egy harmad r¢sz borban, 's adj hozzÀ
azutÀn egy kis czukrot vagy k´m¢nyt. N¢gy lat k¢tszers¡ltet is lehet mÀsf¢l font vÁzben addig fûzni,
mÁg el¢g puha nem lesz, mellyhez azutÀn k¢t vagy hÀrom evû kanÀl bort adjÀl, ¢s f¢l lat czukrot,
mellyet elûbb a tojÀs sz¢k¢vel jÂl ´szvehabartÀlÊ (1840: 46ä47).
Czifray a hagyomÀnyos, keny¢rbûl k¢szÁtett ¢s mÀs levesbet¢tek mellett ismertette
a rÀntÀst is. P¢ldÀul egy leves receptj¢ben szerepel a k´vetkezû: àOlvassz-fel r¢zlÀbasban
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irÂs vajat, vess reÀ egy fej felvagdalt v´r´shagymÀt, hints bele k¢t kalÀn lisztet 's pirÁtsd-meg;
ezutÀn ´ntsd reÀ a' levest lencs¢vel egy¡tt 's forrald felÊ (1840: 25ä26). Egy fûzel¢k receptj¢ben pedig ez Àll: àmelegÁts meg egy darab vajat, adj hozzÀ k¢t vagy hÀrom kanÀl lisztet, pergeld meg egy kev¢ss¢, t´ltsd fel jÂ levesselÊ (1840: 122). Czifray k´nyv¢nek ¢rdekess¢ge,
hogy ä cÁm¢hez m¢ltatlanul ä feltünûen mellûzi a disznÂhÃst, disznÂzsÁrt, Ágy vajjal
javallja a rÀntÀs k¢szÁt¢s¢t is.
A keny¢rleves k´vetkezû vÀltozata a XIX. szÀzad egyik igen n¢pszerü ¢tele volt: a
vajban pirÁtott barna kenyeret hÃslevesbe fûzt¢k (esetleg Àt is t´rt¢k), ¢s tojÀssal bugygyantottÀk vagy behabartÀk. (HagymÀsan ¢s kolbÀsszal is k¢szÁtett¢k.) A keny¢rlevesre
a XX. szÀzadi magyar nyelvjÀrÀsokbÂl csak szÂrvÀnyos adatok vannak, Ágy CsongrÀd
(k´ny¢rleves) ¢s Veszpr¢m (k©nyi¢rleves) megye n¢hÀny telep¡l¢s¢rûl: àolyan leves, amelybe
t¢szta helyett pirÁtott vagy szÀraz kenyeret tesznekÊ (Lûrinczy, szerk., 1992: 203). A keny¢rlevesnek azonban mÀsf¢le n¢pi vÀltozatai is ismeretesek. P¢ldÀul Felsûg´rzs´nyben a
keny¢rleves (kenyi¢rl¤v¤s) vagy hurkaleves az, amit a hurkafûz¢skor keletkezett fony nyadÂbÂl (hurkal¢bûl) k¢szÁtenek, s bel¢ kenyeret tesznek (Bolla 1939: 131); ennek
megfelelûje egyes n¢met tÀjakon a Metzelsuppe (Crewe 1990: 180).
A keny¢rlevesf¢l¢k k¡l´nleges tÁpusai m¢g a demikÀt, a n¢met Brotsuppe, a francia
cro¶te au pot ¢s panade, a hidegen fogyasztott, t´bb vÀltozatban k¢sz¡lt spanyol gazpacho,
az ¢szakolasz zuppa pavese ¢s az erd¢lyi szÀsz Brock. Hatvany Lili CsehszlovÀkiÀbÂl hozza a keny¢rbûl ¢s juhtÃrÂbÂl k¢sz¡lt demikÀt receptj¢t (¢. n. 60). A n¢met Brotsuppe
à¢des-savanyÃ keny¢rleves, melyhez a fele fekete, a fele feh¢r kenyeret almal¢be ÀztatjÀk, borban
mazsolÀval ¢s füszerekkel megfûzikÊ (Crewe 1990: 180). A francia cro¶te au pot pirÁtott keny¢rszeletekbûl, t´bbf¢le hozzÀvalÂval k¢sz¡l; a panade (olasz panada, panata) nevü levest ÀltalÀban tojÀs hozzÀadÀsÀval fûzik (B´ttiger 1968: 35; Carnacina & Veronelli
1974: 181; Crewe 1990: 47, 206). A francia münyelvben cro¶ton a levesbe is ker¡lû
pirÁtott keny¢rszelet elnevez¢se, mÁg az en cro¶te (kb. àkeny¢rh¢jbanÊ) n¢hÀny t¢sztÀban s¡lt ¢tel nev¢ben szerepel.
A vend¢glÀtÂipari münyelvben szokli (francia socle) a tÀlalÀskor bizonyos ¢telkomponensek kiemel¢s¢re, dÁszÁt¢s¢re ¢s egyben k´rÁt¢s¡l szolgÀlÂ talapzatnak a neve.
M¢g a XIX. szÀzadban is a francia, egyÀltalÀn eurÂpai Ãri lakomÀkon gyakran nem
ehetû anyagbÂl (sztearin, gipsz, fa, tollak stb.) magas, dÁszes talapzatokat k¢szÁtettek
az ¢tel¢pÁtm¢nyekhez. öjabban hideg ¢telekn¢l ÀltalÀban salÀta vagy aprÂra t´rt j¢g;
melegekn¢l k´ret (rizs, burgonya), pirÁtott zsemle- vagy keny¢rszelet (cro¶ton, magyarosan a münyelvben kruton) szerepel leginkÀbb. (Egyes szakÀcsversenyeken mÀig fantasztikus ¢pÁtm¢nyek k¢sz¡lnek.) ValÂszÁnüleg a korai magyar münyelvben ä Ágy az
erd¢lyi fejedelmi udvar emlÁtett, XV I. szÀzadi SZAKçTSTUDOMçNY cÁmü k¢zik´nyv¢ben ä a hÁd szerepelt àtalapzatÊ jelent¢ssel (Gundel 1943: 300, HutÀs 1958: 58ä59, 69,
74).
A tojÀs buggyantÀsÀval (posÁrozÀssal) k¢sz¡lû d¢l-svÀjci (Tessin kantoni) zuppa del
paes ¢s az ¢szakolasz (lombardiai) zuppa (alla) pavese Ãgy k¢sz¡l, hogy egy serpenyûbe
egy-k¢t szelet pirÁtott (esetleg rÀadÀsul vajas) kenyeret helyeznek, rÀ¡tnek egy tojÀst,
forrÂ hÃslevessel megt´ltik a serpenyût, ¢s n¢hÀny pillanatig (mÁg a tojÀsfeh¢rje szilÀrdulni kezd) tüz´n tartjÀk, s mell¢ reszelt parmezÀnsajttal, tüzforrÂn tÀlaljÀk (Behring 1972: 17, Carnacina & Veronelli 1974: 73, David 1989: 53). Crewe (1990: 207)
is megeml¢kezik arrÂl a legendÀrÂl, mely szerint I. Ferenc francia kirÀlynak szolgÀltÀk
fel ezt a levest, amikor V. KÀroly Habsburg uralkodÂ ellen¢ben elvesztette a paviai
csatÀt (1525. februÀr 24.).
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A t´bb vÀltozatban (p¢ldÀul szalonnÀval) k¢szÁtett erd¢lyi szÀsz Brock l¢nyeg¢ben
keny¢rleves (K´vi, szerk., 1980: 38); egyik vÀltozata, az Ãgynevezett Eiernbrock mit
Fleischbr¡he (àtojÀs-brock hÃslevesselÊ, àkeny¢rleves tojÀssal ¢s hÃsl¢velÊ) pedig kimondottan a zuppa pavese megfelelûje (1980: 104). MÀs Brock-f¢les¢gek felfûz´tt teh¢n¢s juhtejjel (Milchbrock) k¢sz¡lnek, ezt ´ntik rÀ a tÀny¢ron elhelyezett keny¢rre (K´vi,
szerk., 1980: 103, 105). A Brock szÂ etimolÂgiÀjÀt tekintve valÂszÁnüleg a brocken àaprÁtÊ
(tÀvolabbrÂl a brechen àt´rÊ) ige szÀrmaz¢ka, s figyelemre m¢ltÂ m¢g az egybecseng¢se
a àkeny¢rÊ jelent¢sü Brot szÂval. A Brock egy¢bk¢nt j´vev¢nyszÂk¢nt egyes erd¢lyi magyar helys¢gekbûl is ismert, p¢ldÀul brÂuk vÀltozatban àagyaslevesÊ jelent¢ssel ApÀcÀrÂl, HalmÀgyon pedig bruÂk, br¡ûk vÀltozatban àaludttej felfûzve ¢s tÀlba aprÁtott keny¢rre t´rveÊ jelent¢ssel jegyezt¢k f´l (Lûrinczy, szerk., 1979: 601).
A spanyol gazpacho keny¢rb¢lbûl, uborkÀbÂl ¢s mÀs z´lds¢gf¢l¢kbûl k¢szÁtett, olajos,
fokhagymÀs, ecetes leves. Eredeti, v´r´s (paradicsomos) andalÃziai vÀltozata mellett
n¢pszerü m¢g extremadurai feh¢r ¢s malagai mandulÀs tÁpusa is. J¢ghidegen szokÀs
fogyasztani (Casas 1985: 124, 130ä133).
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SIGMUND FREUD °S FERENCZI SçNDOR
LEVELEZ°S°BýL
SzegzÀrdy-Csengery KlÀra fordÁtÀsa

Dr. Ferenczi SÀndor
idegorvos
kir. t´rv¢nysz¢ki orvosszak¢rtû
Budapest V II., Erzs¢bet k´rÃt 54.

1908. januÀr 18.

Igen tisztelt Professzor Ãr,
nagyon hÀlÀs vagyok ¹nnek, ami¢rt k¢sznek mutatkozott, hogy engem dr. Stein1 koll¢ga tÀrsasÀgÀban ismeretlen¡l is fogadjon. Nemcsak az¢rt, mert vÀgyom arra, hogy
szem¢lyesen talÀlkozhassam Professzor Ãrral, hiszen az ¹n tanai mÀr t´bb mint egy
¢ve sz¡ntelen¡l foglalkoztatnak, hanem az¢rt is, mert ez a talÀlkozÀs szÀmomra igen
hasznosnak ¢s tanulsÀgosnak Ág¢rkezik.
Most, amikor arra k¢sz¡l´k, hogy az ¹n valamennyi felfedez¢s¢vel egy r¢szint teljesen tÀj¢kozatlan, r¢szint rosszul tÀj¢koztatott orvosk´z´ns¢g el¢ l¢pjek,2 nagyobb
sz¡ks¢gem van a tudÀsra, mint valaha. Ek´zben az ¹n axiÂmÀjÀt tartom szem elûtt,
miszerint ahhoz, hogy az ember igazÀt elismerj¢k, tekintettel kell lennie a hallgatÂira.
így tehÀt kezdetben csak n¢hÀny felett¢bb szembe´tlû, k´nnyen ¢rthetû s ezÀltal meggyûzû t¢nyt akarok felsorakoztatni. A feladat mindenesetre nagyon neh¢z: ha tapintatlanul lerohannÀm a hallgatÂsÀgot, azzal csak Àrtan¢k az ¡gynek, Ágy legalÀbb az
´nm¢rs¢kletben szeretn¢k mesternek bizonyulni.
BocsÀsson meg, ami¢rt in medias res t´r´k ¹nre. A t¢ma k´nnyen ÃrrÀ lesz az emberen.
M¢g egyszer k´sz´n´m a kedvess¢g¢t, ¢s jÂlesû vÀrakozÀssal tekintek februÀr mÀsodika el¢be.
K¢szs¢ges hÁve
Dr. Ferenczi
Prof. Dr. Freud
Wien IX., Berggasse 19.

1910. oktÂber 6.

Kedves BarÀtom,3
¢rdekes, hogy mennyivel k´nnyebben fejezi ki magÀt ÁrÀsban, mint szÂban. AbbÂl,
amit Ár, term¢szetesen mÀr nagyon sokat vagy szinte mindent tudtam, s Ágy csak n¢hÀny aprÂ felvilÀgosÁtÀssal kell szolgÀlnom. Hogy mi¢rt nem szidtam meg ¹nt, megnyitva ezzel az utat valamif¢le megegyez¢s fel¢? ValÂ igaz, ez gyenges¢g volt r¢szemrûl,
¢n [sem] az a Ψαi4 felsûbbrendü ember vagyok, akit megalkottunk, s nem tudtam ÃrrÀ
lenni a viszont-indulatÀtt¢telen. Nem tudtam, mint ahogy hÀrom fiam eset¢ben sem
tudok, mert szeretem ¢s egyÃttal sajnÀlom ûket.
¹n nemcsak ¢szrevette, hanem meg is ¢rtette, hogy mÀr nem ig¢nylem a szem¢lyis¢g
teljes kitÀrulkozÀsÀt, s helyesen vezette vissza ezt a vÀltozÀst traumatikus eredet¢re.
Mi¢rt makacsolta hÀt meg magÀt ek´zben? A Fliess-eset5 Âta, amelynek feldolgozÀsÀ-
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val ä amint lÀtta ä ¢ppen el voltam foglalva, kihunyt bennem ez az ig¢ny. Valamelyes
t¢rt hÂdÁtott a homoszexualitÀs,6 ¢s ezt sajÀt ¢nem kitÀgÁtÀsÀra hasznÀltam fel. Ami a
paranoiÀsnak nem siker¡l, az nekem siker¡lt. ä Vegye m¢g hozzÀ, hogy t´bbnyire nem
voltam valami jÂl, t´bbet szenvedtem b¢lpanaszaimtÂl, mint amennyit be akartam vallani, s gyakran tettem szemrehÀnyÀst ´nmagamnak: ne utazzon, aki nem ura jobban
a KonrÀdjÀnak.7 Az àûszintes¢gnekÊ ezzel kellett volna kezdûdnie, Àm ¹n nem tünt
nekem el¢g szilÀrdnak, s f¢ltem, hogy ÃrrÀ lesz ¹n´n a tÃlzott aggodalmaskodÀs.
A kellemetlens¢gekre, amelyeket ¹n okozott nekem ä bizonyos fokÃ passzÁv rezisztenciÀt is bele¢rtve ä, ugyanaz a sors vÀr, mint az Ãti eml¢kekre ÀltalÀban: az aprÂbb,
zavarÂ t¢nyezûket elt¡nteti az ´ntisztulÀs folyamata, s csak a sz¢p marad meg, intellektuÀlis hasznÀlatra.
¹n nagy titkokat sejt nÀlam, ¢s nagyon kÁvÀncsi ezekre ä ez vilÀgosan lÀtszott, Àm
kÁvÀncsisÀgÀnak infantilis jellege is k´nnyen felismerhetû volt. Mint ahogy minden tudomÀnyos k¢rd¢st megosztottam ¹nnel, ¢ppÁgy csak kev¢s szem¢lyes k¢rd¢srûl hallgattam; az a dolog tehÀt, a nemzeti ajÀnd¢kkal8 kapcsolatban, Ãgy gondolom, meglehetûsen indiszkr¢t volt. Amint arra mÀr utaltam, Àlmaim akkoriban kizÀrÂlag a
Fliess-¡gy k´r¡l forogtak, az eset sajÀtos term¢szet¢bûl fakadÂan azonban nehezen
tudtam volna ¹nt beavatni.
így hÀt k´zelebbrûl szem¡gyre v¢ve mindent, bizonyÀra Ãgy talÀlja majd, hogy
nincs is sz¡ks¢g k´z´tt¡nk oly nagy leszÀmolÀsra, mint ahogy azt ¹n kezdetben talÀn
gondolta.
SzÁvesebben irÀnyÁtanÀm figyelm¢t a jelenre, s elmondanÀm ¹nnek, hogy hiÀnyzik
a neve a Korrespondenzblatt9 1. szÀmÀnak b¢csi tagn¢vsorÀbÂl; ez ellen panaszt kellene
tennie; tovÀbbÀ, hogy a tegnapi, elsû este10 igen jÂl siker¡lt, s hat Ãj tag felv¢teli javaslatÀt eredm¢nyezte. Most, hogy Jung11 mint eln´k v¢gre megmozdult, ¢s k´rbek¡ldi az alapszabÀlyzatot, a Korrespondenzblattot, valamint egy tagfelv¢teli Ávet, az az
ember benyomÀsa, hogy a szervezûmunka sikerrel jÀrt. BizonyÀra eml¢keznek majd
rÀ, milyen nagy r¢szt vÀllalt ¹n ebbûl a munkÀbÂl.
MegÁrtam-e mÀr ¹nnek, hogy v¢gre magam fordultam Bleulerhez,12 s arra k¢rtem,
magyarÀzza meg az egyes¡let alapÁtÀsÀval kapcsolatos eljÀrÀsÀt, valamint r¢szletesen
beszÀmoltam a sajÀt viselked¢sem motivÀciÂjÀrÂl. A vÀlasszal Bleuler m¢g adÂsom.
°s azt megÁrtam-e mÀr, hogy lefordÁtottam Putnam13 tanulmÀnyÀt a Zentralblatt14
szÀmÀra, Àm a nekem szÀnt bÂk miatt, melyet tartalmaz, nevem felt¡ntet¢se n¢lk¡l
kell megjelentetnem?
ArrÂl azonban bizonyÀra nem szÀmoltam m¢g be, hogy ism¢telten Àtn¢ztem Schreber15 eset¢t, s Ãgy talÀltam, igazolÂdik felt¢telez¢s¡nk, miszerint paranoiÀs esettel Àllunk szemben. SzÀmos komoly ¢rtelmez¢shez kaptam indÁttatÀst. Most arra k¢rtem
Stegmannt,16 hajtson f´l minden szem¢lyes dokumentumot az ´reg Schreberrûl.17
Ezektûl a beszÀmolÂktÂl teszem f¡ggûv¢, mennyit mondok majd el az ¡gyrûl a nyilvÀnossÀg elûtt.
Mit szÂl hozzÀ, ha azt mondom, hogy az ´reg Schreber doktor mint orvos àcsodÀkraÊ volt k¢pes? Egy¢birÀnt azonban hÀzizsarnok volt, à¡v´lt´z´ttÊ18 a fiÀval, s ¢ppoly
kev¢ss¢ ¢rtette meg, mint az àalsÂrendü istenÊ19 a mi paranoiÀsunkat.
SzÁvesen fogadok minden megjegyz¢st a Schreber-¡gy ¢rtelmez¢s¢hez.
SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel
az ¹n Freudja
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Dr. Ferenczi SÀndor
Budapest V II., Erzs¢bet k´rÃt 54.

1911. februÀr 16.

Kedves Professzor Ãr,
az orvosi egyes¡letben tartott elûadÀsom20 sorÀn azt a taktikÀt k´vettem, hogy kizÀrÂlag a szuggesztiÂ ¢s a Ψα k´z´tti mÂdszertani k¡l´nbs¢g magyarÀzatÀra szorÁtkoztam, Àm az analÁzis segÁts¢g¢vel felfedett tartalomra (a szexualitÀsra) ezÃttal nem t¢rtem ki. így akartam tekintettel lenni a hallgatÂk ellenÀllÀsÀra. JÂl is ment minden, az
emberek figyelmesen hallgattak. çm alighogy elûadÀsomat befejeztem, felÀllt egy ellenszÂnok (egy jelent¢ktelen vÁzgyÂgyÀsz, a nev¢t Professzor Ãrnak nem kell megjegyeznie), s hosszÃ elûadÀst olvasott fel a Ψα ellen. Arra nem szÀmÁtott, hogy egy Ψ
analitikus àdisznÂsÀgokÊ n¢lk¡li elûadÀst fog tartani, s alaposan blamÀlta magÀt, amikor (Stekel21 k´nyv¢t id¢zve) a mÂdszer sz´rnyüs¢geire utalt. MindazonÀltal siker¡lt
n¢mi felhÀborodÀst elûid¢znie. T´bbek k´zt a k´vetkezûket ÀllÁtotta: 1. A tudatalatti
a pszich¢ szÀmÀra nem l¢tezû. 2. Az analÁzis t¢vtan, mely betegg¢ tesz, s lerombolja a
kultÃrÀt. (ArcÀtlanul hazudott, amikor azt mondta: Freud rÀ akarja szabadÁtani a tÀrsadalomra a megf¢kezhetetlen ´szt´n´ket.)
Ezen felbÀtorodva felÀllt egy bûrgyÂgyÀsz22 ä jÂ szakember, Àm k´zismert tr¢facsinÀlÂ ä, ¢s (tr¢fÀs hangnemben) nagyjÀbÂl a k´vetkezûket mondta: 1. Az analÁzis pornogrÀfia, k´vetkez¢sk¢pp az analitikusoknak b´rt´nben a hely¡k. 2. Az analÁzis vesz¢lyes m¢reg; mielûtt alkalmaznÀnk, bizonyÁtani kell gyÂgyÁtÂ hatÀsÀt.
V¢g¡l (teljesen feleslegesen) egy fiatal, tapasztalatlan orvos szÂlalt fel: mivel fûn´ke
vagyok a munkÀsklinikÀn, hÁzelegni akart nekem, s v¢dûmm¢ l¢pett elû.
VÀlaszomban elûsz´r is v¢dûmtûl hatÀroltam el magam, amennyiben bebizonyÁtottam neki, hogy tapasztalat hÁjÀn n¢zetei t´k¢letesen ¢rt¢ktelenek.
EzutÀn energikusan visszautasÁtottam az elûzû szÂnok hazugsÀgait ¢s buta vicceit.
Az eg¢szben csak az az ¢rdekes, hogy a legtudÂsabb n¢met neurolÂgusok ¢s a legtapasztalatlanabb magyar ÀltalÀnos orvosok megnyilvÀnulÀsai a Ψα-sel kapcsolatban
szinte szÂrÂl szÂra megegyeznek. Ezen a t¢ren a butasÀg abszolÃt demokratikus egyhangÃsÀga uralkodik.
Az a szÀnd¢kom, hogy n¢metre fordÁtom az elûadÀst ä talÀn Bresler folyÂirata23
(vagy esetleg a Zentralblatt?) szÀmÀra.
SzÁv¢lyes ¡dv´zlettel
Ferenczi
Dr. Ferenczi SÀndor
Budapest V II., Erzs¢bet k´rÃt 54.

1911. december 3.

Kedves Professzor Ãr,24
m¢g mindig nincs jogom ahhoz, hogy nagykorÃvÀ nyilvÀnÁtsam magam; infantilis beÀllÁtottsÀgom biztos jele a s¡rgetû vÀgy, hogy beszÀmoljak ¹nnek a szem¢lyemet ¢rintû
esem¢nyekrûl.
El¢g volt egyetlen szÂval jeleznie, hogy ebben a neh¢z helyzetben meg¢rt¢st tanÃsÁt
irÀntam, s mÀris Ãgy ¢rzem, mindent el kell mondanom ¹nnek.
Az esem¢nyek gyorsabban k´vetik egymÀst, mint ahogy gondoltam. ElmÀval szemben nem siker¡lt megûriznem az analitikus hüv´s f´l¢ny¢t, s feltÀrtam gyeng¢imet.
Ez azutÀn elker¡lhetetlen¡l olyasf¢le k´zeled¢shez vezetett, amelyet mÀr aligha ne-
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vezhetek az orvos vagy az atyai barÀt jÂindulatÀnak. ä Ismerem ¢s osztom az ¹n n¢zet¢t a neurotikusok Janus-arcÀrÂl, s ¢ppen ez a meggyûzûd¢s ac¢lozott meg Ãjra ¢s
Ãjra, ha arrÂl volt szÂ, hogy ellen kellett Àllnom valamilyen kÁs¢rt¢snek. V¢g¡l talÀn
elvakÁtott a szenved¢ly ä Elma jellem¢ben mindenesetre semmi olyat nem talÀlok, ami
belsûleg megakadÀlyozott volna a k´zeled¢sben. Megk´nnyÁti, Àm meg is nehezÁti
helyzetemet az a rendkÁv¡l kedves, vÀltozatlanul barÀtsÀgos ¢s szeretetteljes viselked¢s, melyet G. asszony 25 ä aki egy¢bk¢nt mindent tud ä tanÃsÁt irÀntam. A leggy´ng¢debb ¢rz¢seket tÀplÀlom irÀnta, ¢s borzasztÂan sajnÀlom.
ý tudja, hogy Árok ¹nnek, s arra k¢ri ¹nt Àltalam, hogy prÂbÀljon mielûbbi d´nt¢sre sarkallni.
Analitikus szemmel n¢zve Ãgy k¢pzelem, hogy Elma akkor vÀlt k¡l´n´sen vesz¢lyess¢ a szÀmomra, amikor ä miutÀn az a fiatalember ´ngyilkos lett26 ä felt¢tlen¡l sz¡ks¢ge volt valakire, aki tÀmogatja ¢s segÁti neh¢z helyzet¢ben. Csakhogy ¢n ezt tÃl jÂl
csinÀltam ä ha erûmet ´sszeszedve Àtmenetileg tartÂzkodtam is a gyeng¢ds¢gtûl. De
egy kis r¢s nyÁlt ellenÀllÀsom falÀn ä ¢s most minden valÂszÁnüs¢g szerint gyûztesen
vonul be szÁvembe.
¹n ismer engem, tudja, hogy csalÀdra vÀgyom, ismeri G. asszonyt is, elûnyeit ¢s
egyetlen hÀtrÀnyÀt27 ä valamint az ¢n szervezetem gyenge pontjÀt (albuminuria).28
TalÀn fel tudja hÁvni a figyelmemet valamire, ami hasznomra vÀlhatna a d´ntû harcban.
K´sz´n´m meg¢rt¢s¢t ä
szeretettel
odaadÂ hÁve, Ferenczi

Jegyzetek
1. Stein F¡l´p (1867ä1918) pszichiÀter, az alkoholizmus szak¢rtûje. Az û r¢v¢n ismerte
meg Ferenczi Freudot szem¢lyesen is.
2. Ferenczi 1908. mÀrcius 28-Àn besz¢lt a Budapesti KirÀlyi Orvosegyes¡letben a neurÂzisok freudi elm¢let¢rûl ¢s a pszichoanalitikus
mÂdszerrûl.
3. Freud k´z´s szicÁliai Ãtjuk utÀn Árta ezt a levelet Ferenczinek. A vakÀciÂ barÀtsÀguk elsû
nagy vÀlsÀgÀt jelentette, a k¢t f¢rfi k´z´tt fesz¡lts¢g keletkezett, amelyet az utazÀs utÀn lev¢lben oldottak fel. Ferenczi nagyobb ûszintes¢get, t´bb kitÀrulkozÀst vÀrt FreudtÂl, aki viszont
olaszorszÀgi egy¡ttl¢t¡ket fel¡letesebb ÃtitÀrsi
kapcsolati szinten szerette volna tartani.
4. A korai pszichoanalitikusok ezzel a k¢t g´r´g betüvel r´vidÁtett¢k a pszichoanalÁzis fûnevet, a pszichoanalitikus jelzût stb.
5. Freud csalÂdÀssal v¢gzûdû barÀtsÀga Wilhelm Fliess (1858ä1928) berlini orvossal. A

Fliess-kapcsolat a FreudäFerenczi-viszony
mellett Freud ¢let¢nek legm¢lyebb barÀtsÀga
volt.
6. Freud term¢szetesen Àtvitt ¢rtelemben
hasznÀlja ezt a kifejez¢st, a f¢rfibarÀtsÀgokban
a pszichoanalitikus elm¢let szerint mindig jelen levû rejtett, jelk¢pes homoszexualitÀst ¢rti
alatta.
7. Carl Spitteler svÀjci ÁrÂ egy reg¢nye nyomÀn szÀllÂige Freud ¢s a korai pszichoanalitikusok k´r¢ben. Jelent¢se a fentiekben k´r¡lbel¡l: aki nem ura jobban a test¢nek, aki nem
teljesen eg¢szs¢ges.
8. Freud Ágy nevezte a konzÁliumokbÂl befolyÂ
honorÀriumait, amin rendszerint r¢gis¢geket
vett.
9. Korai pszichoanalitikus folyÂirat, amely tÃlnyomÂr¢szt szervezeti ¡gyekkel foglalkozott.
10. A b¢csi pszichoanalitikai k´r elsû ûszi ¡l¢se
a nyÀri sz¡net utÀn.
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11. Carl Gustav Jung (1875ä1961) neves svÀjci
pszichiÀter, egy ideig Freud hÁve, a Nemzetk´zi Pszichoanalitikus Egyes¡let eln´ke, majd egy
´nÀllÂ m¢lyl¢lektani irÀnyzat megalapÁtÂja.
12. Eugen Bleuler (1857ä1939) neves svÀjci
pszichiÀter, egy ideig Freud fenntartÀsokat is
hangoztatÂ hÁve.
13. James Jackson Putnam (1846ä1918) amerikai pszichiÀter, pszichoanalitikus.
14. Zentralblatt f¡r Psychoanalyse, korai pszichoanalitikai folyÂirat.
15. Daniel Paul Schreber szÀszorszÀgi jogÀsz.
EGY IDEGBETEG EML°KEZ°SEI cÁmü k´nyve a
szakemberek k´r¢ben a mai napig sokat forgatott autopszichopatogrÀfia, egy ¡ld´z¢ses t¢bolyban szenvedû elmebeteg beszÀmolÂja betegs¢g¢rûl. Freud tanulmÀnyt Árt a k´nyvrûl.
16. Arnold Georg Stegmann n¢met pszichiÀter, pszichoanalitikus.
17. Daniel Gottlob Moritz Schreber (1808ä
1861) neves pedagÂgus, Daniel Paul Schreber
apja.
18. Daniel Paul Schreber gyakran Árt pszichotikus eszmefuttatÀsaiban az Ãgynevezett
à¡v´ltûcsodÀrÂlÊ (Br¡llwunder).
19. Daniel Paul Schreber k¡l´nf¢le, egymÀssal
hierarchikus kapcsolatban ÀllÂ istenekrûl Árt
autopszichopatogrÀfiÀjÀban.
20. Ferenczi 1911. februÀr 12-¢n tartott elûadÀst a budapesti orvostÀrsasÀg elûtt SZUGGESZTIñ °S PSZICHOANALíZIS cÁmmel.
21. Wilhelm Stekel (1868ä1940) b¢csi pszichiÀter, aki hamarosan elszakadt FreudtÂl, ¢s
´nÀllÂ m¢lyl¢lektani irÀnyzatot alapÁtott.

22. TalÀn Porosz MÂr (1867ä1935?) bûr- ¢s
nemigyÂgyÀsz, a pszichoanalÁzis ismert korabeli ellenfele.
23. A Johannes Bresler (1866ä1936) n¢met
pszichiÀter Àltal kiadott Psychiatrisch-neurologische Wochenschrift.
24. A lev¢l azutÀn ÁrÂdott, hogy Ferenczi pszichoanalitikus kezel¢s k´zben szerelmi kapcsolatba ker¡lt PÀlos ElmÀval, sok¢ves barÀtnûje,
PÀlos Gizella lÀnyÀval.
25. PÀlos Gizella (1865ä1948), sz¡letett Altschul, Ferenczi k¢sûbbi feles¢ge, majd ´zvegye.
26. Elma udvarlÂja kev¢ssel korÀbban v¢gzett
magÀval.
27. Gizella nyolc ¢vvel idûsebb volt Ferenczin¢l, Ágy nem rem¢lhett¢k, hogy gyerek¡k lesz.
28. Feh¢rjevizel¢s, vesebetegs¢g t¡nete lehet.
Ferenczi ves¢je eg¢szs¢ges volt, de a hipochondriÀs f¢rfi albuminuria miatt vesebetegs¢gtûl f¢lt.
A levelek fordÁtÀsa a k´vetkezû k´tet alapjÀn
k¢sz¡lt: Sigmund FreudäSÀndor Ferenczi:
BRIEFW ECHSEL. BAND I/1. 1908ä1911. Herausgegeben von Eva Brabant, Ernst Falzeder
und Patrizia Giampieri-Deutsch. Unter der
wissenschaftlichen Leitung von Andr¢ Haynal. Transkription von Ingeborg Meyer-Palmedo. B´hlau Verlag, WienäK´lnäWeimar,
1993. A fenti jegyzetek ´sszeÀllÁtÀsÀban nagym¢rt¢kben tÀmaszkodtunk Ernst Falzedernek a fenti kiadÀs szÀmÀra Árt jegyzeteire; a
jegyzeteket Harmat PÀl Árta.
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NORTHROP FRYE
K°T PR°DIKçCIñJA EL°

Northrop Frye (1912ä1991) kanadai irodalmÀr, metodista lelkipÀsztor a hÀborÃ
utÀni amerikai irodalomkritika egyik legnagyobb alakja. Fûbb müvei: Blake-monogrÀfiÀja, a FEARFUL SYMMETRY (RETTENTý SZIMMETRIA; 1947); elm¢leti
munkÀja A KRITIKA ANATñMIçJA (1957;
Szili JÂzsef k¢sz fordÁtÀsa talÀn egyszer
meg is jelenik); k¢t k´nyve a Biblia ¢s az
irodalom kapcsolatÀrÂl, a T HE GREAT
CODE (1981) ¢s a W ORDS WITH POWER
(1990) ä e kettût K ETTýS TºK¹R ¢s AZ
IG°K HATALMA cÁmmel az EurÂpa K´nyvkiadÂ jelenteti meg a k´zelj´vûben; ¢s a
T HE DOUBLE V ISION: LANGUAGE AND
MEANING IN RELIGION (1991; A KETTýS
LçTOMçS: NYELV °S °RTELEM A VALLçSBAN) ä ezt idei szÀmaiban folytatÀsokban
k´zli a Pannonhalmi Szemle; tovÀbbÀ t´bb
mint hÃszk´tetnyi tanulmÀny ¢s essz¢
Shakespeare-rûl, MiltonrÂl, a romantikÀrÂl, Yeatsrûl, EliotrÂl, Wallace Stevensrûl,
a kanadai irodalomrÂl, oktatÀsrÂl ¢s a kritika tÀrsadalmi szerep¢rûl.
Nem eg¢szen àortodoxÊ n¢zeteire
utalva egyszer az elfajzott tanÁtvÀny, Harold Bloom megk¢rdezte a mestert, hogy
vajon palÀstja megvan-e m¢g. àHogyne
volna ä felelte Frye. ä °n adom ´ssze ¢s temetem a tanÁtvÀnyaimat.Ê* A k¢rd¢s joggal

vetûdik fel, hiszen Frye maga mondja az
ANATñMIç-ban, hogy a kritikus a vallÀst
¢ppolyan àemberi feltev¢sk¢ntÊ kezeli, mint
bÀrmi mÀst. Csak akkor mi¢rt pr¢dikÀlt a
Kanadai Egyes¡lt EgyhÀz lelkipÀsztorak¢nt, ha ritkÀn is, fûk¢nt egyetemi gy¡lekezetekben? Kettûs tudat? Aligha. InkÀbb arrÂl van szÂ, hogy Frye kritikus
volt, akinek tÀrgya az irodalom, ez a àhipotetikus rendszerÊ, ahogyan gyakran
nevezte, annak metaforikus nyelv¢vel,
ezen pedig irodalom ¢s vallÀs t´rt¢netesen osztozik. S minthogy ebben a
nyelvben logikailag merûben k¡l´nb´zû
dolgok azonosulnak, Frye egyebek mellett ortodoxia ¢s nem ortodoxia fogalmilogikai kettûss¢g¢n is tÃll¢pett. A L¢lek
adta szabadsÀggal, a L¢lekkel, mely, mik¢nt PÀl mondja, àmindent megvizsgÀl, Isten m¢lys¢geit isÊ.** S ebben a vizsgÀlatban
Frye addig ment el, ameddig a nyelv engedte. MÀsra, fûleg az ilyen vagy-vagyos
szembeÀllÁtÀsokra valÂban nem volt tekintettel.
Nyolc pr¢dikÀciÂt ismer¡nk tûle, aligha van vagy volt t´bb. Ezekbûl hat k´tetben ä innen vett¡k az alÀbbi kettût ä, egy
folyÂiratban jelent meg,*** egy pedig kiadatlan.
PÀsztor P¢ter

*** LÀsd Salusinszky Imre interjÃk´tet¢t, CRITICISM IN SOCIETY , New York, Methuen, 1987. 71. o.
*** I Korinthus 2,10; lÀsd m¢g WORDS WITH POWER , 186. o.
*** Northrop Frye: READING THE W ORLD: SELECTED W RITINGS 1935ä1974 (Robert D. Denham, szerk.),
New York, Lang, 1990. 256ä263. ¢s 268ä275. o. Deer Park Church Magazine, 1980. jÃnius.
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Northrop Frye

UGRçS A S¹T°TBE*
PÀsztor P¢ter fordÁtÀsa

Lectio: JÂb 29
Lectio: Koloss¢ 3
Textus: Salamon b´lcsess¢ge 18, 14ä16

A Salamon b´lcsess¢ge k´nyv¢ben, a tizennyolcadik fejezet tizennegyedikätizenhatodik vers¢ben ezt olvassuk: àMert mikor az csendess¢g mindeneket elfoglalt volna, ¢s az ¢jszakÀnak fele elmÃlt volna, az Te MindenhatÂ besz¢ded mennybûl, az kirÀlyi sz¢kbûl mint egy erûs
hadakozÂ az veszedelmes f´ldre alÀ j´ve. Az te bizonyos parancsolatodat mint egy jeles fegyvert
hordozvÀn, mindeneket halÀllal megt´lt¢, egyfelûl az eget ¢rv¢n mÀsfelûl a f´ld´n jÀrvÀn.Ê
Bizonyosan azzal kell kezdenem, hogy megmagyarÀzom, mi¢rt ¢ppen ezt a k¡l´n´s
igeszakaszt vÀlasztottam adventi pr¢dikÀciÂm alapjÀul. A Salamon b´lcsess¢g¢nek eleje arrÂl besz¢l, hogy a b´lcs ember az Isten kormÀnyozta vilÀg ismeret¢nek ´rvend.
çm ahogyan az elbesz¢l¢s megy tovÀbb, egyre inkÀbb egzisztenciÀlisan fogja fel a b´lcsess¢get, mint ami cselekszik a t´rt¢nelemben, ¢s beleavatkozik, gyakran forradalmi
mÂdon. így tehÀt a b´lcsess¢g felfogÀsa itt is, mint minden mÀs b´lcsess¢gk´nyvben
a h¢ber hagyomÀnyban, a SzophiÀtÂl a Logosz irÀnyÀba halad, a tÀrgyi vilÀg meg¢rt¢s¢tûl annak tudata fel¢, hogy isteni erû hatol a vilÀgba, ¢s azt megvÀltoztatja. A k´nyv
utolsÂ r¢sze az EgyiptombÂl valÂ kivonulÀsnak, a szerzû szemsz´g¢bûl minden t´rt¢nelem legfontosabb cselekm¢ny¢nek allegorikus magyarÀzata, ¢s textusunk az exodust magÀt kÁs¢rû esem¢nyekrûl szÂl: a pÀskÀrÂl, az egyiptomi elsûsz¡l´ttek lem¢szÀrlÀsÀrÂl, illetve Egyiptom ¢s Izrael v¢gsû elk¡l´n¡l¢s¢rûl. K¢sûbb az evang¢liumok
szint¢n a kivonulÀst´rt¢net ´sszef¡gg¢s¢ben mondjÀk el Krisztus ¢let¢nek t´rt¢net¢t:
sz¡let¢se MÂzes sz¡let¢s¢nek felel meg, megkeresztel¢se a V´r´s-tengeren valÂ Àtkel¢snek ¢s Ágy tovÀbb. Vagyis mindabbÂl, ami az öjtestamentumot megelûzi, ez az igeszakasz Àll a legk´zelebb LukÀcs hÁres passzusÀhoz a sz¡let¢srûl: àValÀnak pedig pÀsztorok
azon tartomÀnyban, kik k¡nn a mezûn hÀlnak vala, ¢s vigyÀznak vala ¢jszakÀn az û nyÀjok
mellett.Ê
Na persze a kedves, idilli, pÀsztori LukÀcs, aki oly m¢rt¢kig megragadta k¢pzelet¡nket ¢s megnyerte szÁv¡nket, eg¢szen mÀs hangot ¡t meg, mint a felolvasott szakasz.
A kereszty¢n k´ltûk, akik nem gyûzt¢k hangsÃlyozni az augustusi b¢ke pillanatÀt, a
Janus-templom kapuinak bezÀrulÀsÀt, mely jelezte, hogy minden hÀborÃ v¢get ¢r a
b¢ke fejedelm¢nek sz¡let¢sekor, LukÀcsot k´vett¢k, amidûn Krisztus sz¡let¢s¢t a
csend ¢s a nyugalom l¢gk´r¢vel vett¢k k´r¡l. Csakhogy a sz¡let¢st´rt¢netnek egy¢b
vÀltozatai is vannak, melyek arra eml¢keztetnek, hogy Isten ig¢je kard is meg a b¢ke
eszk´ze is, hogy csalÀdokat szakÁt sz¢t, ¢s orszÀgokat d´nt romba. Az öjtestamentumban a sz¡let¢s t´rt¢net¢t hÀrom elbesz¢l¢sbûl ismerj¡k. Az egyik a MÀt¢¢, û vonultatja
f´l a b´lcseket, a mÀsodik a LukÀcs¢, û szÀmol be a pÀsztorokrÂl, ¢s a harmadik, talÀn
a legkorÀbbi, a Jelen¢sek k´nyv¢nek tizenkettedik fejezete, amely azt Árja le, hogy egy
* Elhangzott a Victoria College kÀpolnÀjÀban 1971. december 12-¢n.
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riadt asszony mik¢nt ad ¢letet a MessiÀsnak a pusztÀban, ¢s egy sÀrkÀny mint Àll elûtte,
k¢szen, hogy felfalja a megsz¡letendû gyermeket.
A kereszty¢n piktorok ragyogÂ k¢peket festettek arrÂl, hogy kirÀlyok ä katonÀk,
szolgÀk ¢s kÁs¢rûk hada ¢l¢n ä drÀga ajÀnd¢kokkal vonulnak a gyermek Krisztus el¢.
MÀt¢ azonban semmif¢le kirÀlyokrÂl nem besz¢l, csupÀn annyit mond, hogy àb´lcsekÊ
¢rkeztek Betlehembe, hogy az isteni gyermek sz¡let¢se felûl k¢rdezûsk´djenek, majd
titkon kisz´ktek az orszÀgbÂl, nehogy HerÂdes v¢gezzen vel¡k. HerÂdes uralkodÀsa
idej¢n szÀmos gyilkossÀg ¢s m¢szÀrlÀs t´rt¢nt, az egyik, àa betlehemi gyermekgyilkossÀgÊ, amely Krisztus sz¡let¢s¢t kÁs¢rte, halhatatlannÀ vÀlt. A legenda Ãgy tudja, HerÂdes tulajdon fia is odaveszett, ¢s amikor Augustus csÀszÀr hÁr¢t vette a m¢szÀrlÀsnak,
megjegyezte (utalvÀn arra, hogy HerÂdes nem zsidÂ l¢t¢re szigorÃan betartotta az
¢tkez¢si elûÁrÀsokat): bizonyÀra biztonsÀgosabb HerÂdes disznajÀnak lenni, mint fiÀnak.
Ami pedig magÀt Augustust illeti, m¢g ha uralma n¢mi b¢k¢t hozott is, ez csupÀn
a kimer¡l¢s b¢k¢je volt a sz´rnyü polgÀrhÀborÃk sora utÀn, amelyekben az ¢ppen
gyûztes alaposan megtizedelte az ¢ppen vesztes felet. Krisztus sz¡let¢se utÀn alig n¢hÀny ¢vvel eg¢sz rÂmai l¢giÂkat kaszaboltak le a germÀn erdûkben, ami arra figyelmeztetett: a birodalom hatÀrÀn tÃli t´rzsek k¢sz¡lûdnek, ¢s csak a pillanatot vÀrjÀk.
Ha a szÂnak abban a technikai ¢rtelm¢ben, hogy nem voltak hadjÀratok, bek´sz´nt´tt
is a b¢ke, ez semmit nem enyhÁtett a szeg¢nyek nyomorÃsÀgÀn. Amikor LukÀcs azzal
kezdi elbesz¢l¢s¢t, hogy Augustus csÀszÀr kiadta parancsÀt, mind az eg¢sz vilÀg megadÂztattass¢k, lÀtnunk kell, hogy ez a rendelet olyan iszonyÃ sÃllyal nehezedett a szeg¢nyekre, amelyet aligha foghatunk f´l mai ¢sszel, akÀrhogy panaszkodjunk is az adÂk
miatt. A birodalom rabszolgÀinak java r¢sze azok k´z¡l ker¡lt ki, akik ¢ppÃgy nem
tudtÀk kisajtolni magukbÂl tÃlm¢retezett adÂikat, mint megfizetni tartozÀsaikat, melyeket harminc-´tven szÀzal¢kos kamat terhelt. V¢r, r¢m¡let, nyomor, megalÀztatÀs ä
ugyanÃgy elvÀlaszthatatlan az elsû karÀcsonytÂl, mint ahogy a mostanitÂl sem lehet
elvÀlasztani Bangladest vagy KambodzsÀt.
Az egyhÀzi naptÀr ez¢rt iktatja karÀcsony el¢ advent idûszakÀt, ezt a komor, t´prengû ¢s rosszat, fenyeget¢st, halÀlt sejtetû idûszakot. A legt´bb trag¢dia arra figyelmeztet, hogy a siker ¢s a jÂmÂd sokkal inkÀbb az illÃziÂkat erûsÁti, semmint a valÂsÀg
tudatÀt, ¢s a Biblia a b¢k¢re meg a szabadsÀgra rendszerint mint mÃltbeli Àllapotra
utal, ahogyan a ma esti, Âsz´vets¢gi lectiÂnkban, a JÂb k´nyv¢ben is, vagy j´vûbelire,
ahogyan az Ãjsz´vets¢gi pÀli lectiÂban olvastuk. A v¢r ¢s a r¢m¡let helye nem az egyetlen hely, ahol Istent meg lehet talÀlni, de az egyetlen, ahol Isten megsz¡lethet. Mert
Isten sz¡let¢se sz¡ks¢gk¢ppen ´sszef¡gg Isten haragjÀval. Isten haragja nem holmi
elaggott kÁs¢rtet ¢gi toporz¢kolÀsa. Isten haragja kinyilatkoztatÀs az embernek: poklot
teremtett¢l az ¢letedbûl a f´ld´n. Amikor arrÂl besz¢l¡nk, hogy Krisztus a halÀlÀval
megenyhÁtette vagy kiengesztelte az Atya haragjÀt, ezen azt ¢rtj¡k, hogy Krisztus kereszthalÀla lehetûv¢ teszi az embernek, hogy mÀst is lÀsson, ne csak a poklot. T´bbnyire
azonban az ember f¢lelemmel felel Isten sz¡let¢s¢re, ahogyan Blake mondja:
àçm ha a BabÀt meglelik,
F¢l az eg¢sz tÀj, s Ágy kiÀlt:
ÏItt a Baba! Megsz¡letett!Î
°s menek¡l, ki merre lÀt.Ê*
* A L°LEKUTAZñ . Tell¢r Gyula fordÁtÀsa.
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Adventet elûbb-utÂbb m¢gis k´veti a karÀcsony, ¢s ezzel f´lmer¡l a k¢rd¢s, vajon
hogyan lett a karÀcsony kereszty¢n ¡nnep. Rejt¢lyes, mÀig megvÀlaszolatlan k¢rd¢s.
Elûsz´r is a sz¡let¢st´rt¢netek viszonylag k¢sûn keletkeztek: a legkorÀbbi evang¢liumok, a MÀrk¢ ¢s a JÀnos¢, a felnûtt Krisztus megkeresztelked¢s¢vel kezdûdnek. Mi
t´bb, ¢les ellent¢tben a passiÂval, amely t´rt¢netesen pontosan egybeesik a zsidÂ pÀska¡nneppel, az öjtestamentumban nincs semmilyen utalÀs Krisztus testi sz¡let¢s¢nek
idej¢re. A kereszty¢ns¢g, Ãgy lÀtszik, megel¢gedett azzal, hogy mÀs vallÀsoktÂl, a mithraizmustÂl ¢s egyebektûl vegye Àt a t¢li napfordulÂ ¡nnep¢t. Ha ez igaz, ez az egyetlen
fû kereszty¢n ¡nnep, amely a bibliai hagyomÀnyon kÁv¡lrûl szÀrmazik.
Ebbûl jÂ is meg rossz is fakadt. JÂ, hogy a karÀcsony kapcsolÂdÀsi pontot jelent a
kereszty¢ns¢g ¢s mÀs vallÀsok k´z´tt. Rossz, ¢s term¢szetesen ez a nyilvÀnvalÂbb, hogy
a karÀcsony l¢nyeg¢ben v¢ve mindig is vilÀgi ¡nnep maradt, a kereszty¢ns¢g jÂszer¢vel csak amolyan jogcÁm n¢lk¡li jÂhiszemü lakÂk¢nt bitorolja. A tÀrsadalom mai fejlûd¢s¢vel pedig a vilÀg els´t¢t¡l¢s¢tûl valÂ f¢lelem, a f¢lelem, hogy a nap talÀn nem
kel f´l soha t´bb¢, ami az eredeti napfordulÂ¡nnep k´zponti eleme volt, term¢szetesen kiveszett belûle. Hely¢t ma a tÃltermelû tÀrsadalom hiszt¢rikus aggodalma
t´lti be, hogy vajon a karÀcsonyi vÀsÀrlÀs hajtÂereje f´nntartja-e a kereskedelmi k´rforgÀst m¢g egy ¢ven Àt. Ilyen k´zegben az eredeti ¡nnep ¢rz¢s¢t m¢g nem kereszty¢n
formÀban is neh¢z visszahozni. S´t¢tben k´nnyü meglÀtni a f¢nyt, ¢s amikor meglÀtjuk, t´bbnyire ´r´mmel ¢s szeretettel fogadjuk. AnnÀl nehezebb meglÀtni a valÂdi
f¢nyt a csillogÀs, a milliÂ ragyogÂ f¢mfel¡letrûl t¡kr´zûdû kÀprÀzat vilÀgÀban.
A vilÀgi karÀcsony ideolÂgiÀja mai formÀjÀban ViktÂria ¢s Albert kori n¢met romantikus ¡gy, a Dickens-reg¢nyek, a sz¡lûk´zpontÃ nagycsalÀdok, a postab¢lyegreform, a Mendelssohn- ¢s Wagner-f¢le esk¡vûi indulÂk kultÃrÀjÀt t¡kr´zi. A reklÀmokban persze minden ideolÂgia olyasvalamire mutat, ami mÀr nem l¢tezik, ha ugyan
valaha is l¢tezett, ma azonban, az antireg¢ny ¢s a b´mb´lû rockzene korÀban, a csalÀd
¢s a postarendszer sz¢thullÀsÀnak idej¢n ez a szakad¢k tÃl nagy. Olyan tÀrsadalomban,
amelyben a nagy, boldog csalÀd egybegy¡lekez¢se inkÀbb ok a neurÂzisra, mint az
¡nnepl¢sre, talÀn Àt kellene alakÁtani az eg¢sz karÀcsonyi ideolÂgiÀt ahhoz, hogy fennmaradjon.
AkÀrhogy is, a mai vilÀgi karÀcsony valÂjÀban Ãj¢vi ¡nnep: MikulÀs k¢pviseli az Â¢v
szellem¢t,* mÁg az Ãjat homÀlyosan a kisdeddel azonosÁtjuk. Az azonosÁtÀst persze nem
erûltetj¡k, mert ebbûl azt a kÁnos k´vetkeztet¢st kellene levonnunk, hogy Krisztus sz¡let¢se ¢s MikulÀs halÀla ugyanaz az esem¢ny. Ha egyszer azonban elfogadjuk Isten ¢s
ember azonossÀgÀt, azt az elvet, hogy Isten az emberben az emberi l¢t korlÀtai k´z´tt
cselekszik, ¢s hogy az emberben rejlû istens¢get a szenved¢ssel ¢s a b¢ketür¢ssel, nem
pedig a jÂmÂddal kell tÀrsÁtanunk ä ha ezt egyszer elfogadjuk, akkor v¢ge a jÂsÀgos
gondvisel¢snek, aki mindenf¢le jÂval halmozza el a szeretett k´z¢posztÀlyt, ¢s idûvel
eljut majd az emberis¢g kev¢sb¢ szerencs¢s fel¢hez is, aki, Himnuszunkkal szÂlva,
minket ¢s jelk¢peinket megÀld, mindenki mÀs politikÀjÀt pedig ´sszezavarja, ¢s aljas
praktikÀit meghiÃsÁtja.** Ez az Isten meghalt, nem mintha valaha is ¢lt volna.
Ezzel ism¢t eljutottunk a karÀcsony jÂ oldalÀhoz, a k´z´ss¢ghez, melyet a kereszty¢ns¢g ¢s mÀs vallÀsok k´z´tt teremt. Eredendûen k´z´s az ¢rz¢s a rÂmai SaturnaliÀval, a decemberi ¡nneppel, melynek sorÀn az urak kiszolgÀltÀk rabszolgÀikat, meg** Az angolszÀsz vilÀgban MikulÀs (Santa Claus) hozza az ajÀnd¢kokat karÀcsony ¢jjel.
** A brit himnuszrÂl van szÂ, hiszen Kanada brit domÁnium: àConfound their politics / frustrate their knavish
tricks.Ê
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eml¢kezv¢n az aranykori egyenlûs¢grûl, melyet Saturnus szimbolizÀl. ºres, tehetetlen
rÁtus volt ez csupÀn, mely szimbolikusan elmondta, hogy a rabszolgasÀg eg¢sz rendszere, amelyre a rÂmai tÀrsadalom ¢p¡lt, rossz. K´z´s az ¢rz¢s a zsidÂ Hanukka-¡nneppel, mely ama hit templomÀnak felszentel¢s¢re eml¢keztet, amely k¢tezer ¢ven Àt
kitartott temploma n¢lk¡l. K´z´s az ¢rz¢s a Yule-lal* s vilÀgi karÀcsonyunk mÀs elûzm¢nyeivel, ahogyan ezt az ¡nnepet meg¡li az a tÀrsadalom, amely bÀrmennyire ¢rzelgûs ¢s nyÀjszellemü is, m¢g mindig van benne sok jÂakarat ¢s valÂdi b¢keszeretet.
A kereszty¢ns¢g legfontosabb er¢ny¢nek mindig is a hitet, a rem¢nyt ¢s a szeretetet
tekintett¢k. Hinni annyi, mint adott k´z´ss¢ghez igazodni: a hit hatÀroz meg benn¡nket mint kereszty¢neket, zsidÂkat, muzulmÀnokat vagy marxistÀkat, ¢s k´vetkez¢sk¢pp kizÀrÂlagos is. Minthogy ez az erû formÀlja a k´z´ss¢get, hallatlanul hat¢kony:
ez hozza l¢tre a vilÀg minden nagy teljesÁtm¢ny¢t. Egyik besz¢d¢ben Mao Ce-tung azt
a mes¢t hozta fel p¢ldÀzat gyanÀnt, hogy egy ember el akart mozdÁtani egy hegyet,
de hÀt egyszerre csak egy lapÀtnyit tudott od¢bb hajÁtani belûle. Nem cs¡ggedt azonban, s azt mondta magÀban, egyszer majd a gyerekei, az unokÀi, azoknak a gyerekei
elhordjÀk a hegyet. Az Istennek olyannyira megtetszett ez az elt´k¢lts¢g, hogy egy
napon az ember arra ¢bredt, hült helye a hegynek. Ezt Mao term¢szetesen Ágy magyarÀzta: az igaz Isten a munkÀsosztÀly szervezett akarata. °rthetû az isteni ¢s az emberi akarat ilyesfajta azonosÁtÀsa; imponÀlÂ is lehet, hogy ama kereszty¢n elvet visszhangozza, hogy a hit hegyeket tud elmozdÁtani. Az a b´kkenû, hogy valÂdi kapcsolat
az isteni ¢s az emberi akarat k´z´tt csak nagyon ritka ¢s k¡l´nleges ´sszef¡gg¢sben
j´n l¢tre. Az ember ugyanis ideje nagy r¢sz¢ben ûrj´ngû majomk¢nt viselkedik, minthogy r¢szint az is. °s a hit er¢nye, bÀrmily erûs is, a benne rejlû kizÀrÂlagossÀg miatt,
rossz irÀnyba is terelheti, a gyül´let fel¢, a szeretet helyett.
A hitet, amely gyül´lett¢ torzul, Isten nem fogadja el, de m¢g csak el sem ismeri,
legalÀbbis ezt mondja az evang¢lium: àAkkoron pedig vÀlaszt teszek n¢kiek: Soha nem ismertelek titeket.Ê** A kereszty¢n hit semmivel nincs jobb helyzetben mÀs hitn¢l. Ez a hit
teremtette a kereszty¢n civilizÀciÂt, amely sok ezer ¢ven Àt uralta a vilÀgot az AtlantiÂceÀntÂl a KaukÀzusig, ¢s a modern vilÀgnak most is az egyik legnagyobb ereje. De
bÀrmily ÂriÀsi is a kereszty¢ns¢g teljesÁtm¢nye, el¢g egy fel¡letes pillantÀst vetni t¡relmetlens¢g¢re, az ¡ld´z¢sekre, àvallÀsÊ-hÀborÃira, bigottsÀgaira, hogy napnÀl vilÀgosabban lÀssuk: nem ez az Isten orszÀga, J¢zus nem errûl besz¢lt.
Az igazi kapcsolÂdÀsi pont a kereszty¢ns¢g ¢s a vilÀg t´bbi r¢sze k´z´tt, melyet a
karÀcsony jelk¢pez: a rem¢ny. Szeretet n¢lk¡l a rem¢ny ¢ppoly gyenge, mint amilyen
erûszakos a hit szeretet n¢lk¡l. çm a rem¢ny vÀlasztja el azokat, akik az ugrÀst a s´t¢tbe
a v¢gnek lÀtjÀk, azoktÂl, akik Ãj kezdetnek. A K ARAMAZOV TESTV°REK -ben IvÀn elûadja AljosÀnak mindazt a kegyetlens¢get ¢s nyomorÃsÀgot, amit a korabeli OroszorszÀgban meg kellett ¢lni. Mindez IvÀnnak azt bizonyÁtja, hogy Isten nem l¢tezik ¢s
nem is l¢tezhet; AljosÀnak pedig ¢pp az ellenkezûj¢t, hogy l¢tezik ¢s l¢teznie kell. °n
azonban most nem Isten l¢t¢n vagy neml¢t¢n kÁvÀnok eltünûdni, hanem a rem¢ny
l¢t¢n. A rem¢ny, gyakran csak a rem¢ny vÀlasztja el a vilÀg AljosÀit az IvÀnjaitÂl, ¢s,
** ýsi pogÀny angolszÀsz t¢li napfordulÂi ¡nnep. Gyakran ma is szokÀs szenteste Yule-tuskÂt ¢getni, azaz
az Ãj t¡zet meggyÃjtani.
** A vilÀgossÀg kedv¢¢rt ¢rdemes a teljes igeszakaszt id¢zn¡nk: àSokan mondjÀk nekem ama napon, Uram,
Uram, nemde nem a te nevedben tanÁtottunk-¢, ¢s nem a te nevedben üzt¡nk-¢ ´rd´g´ket, ¢s a te nevedben sok hatalmas
dolgokat cselekedt¡nk-¢? Akkoron pedig vÀlaszt teszek n¢kiek: Soha nem ismertelek titeket, tÀvozzatok el tûlem,
ÀlnoksÀgnak cselekedûi.Ê (Mt 7,22ä23.) (A fordÁtÂ jegyzetei.)
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mik¢nt Dante lÀtta, akik ÀllandÂ lakhely¡l a poklot vÀlasztjÀk, elsûnek a rem¢nyrûl
mondanak le.
A textus befejezû r¢sz¢ben ezt olvassuk: àegyfelûl az eget ¢rv¢n, mÀsfelûl a f´ld´n jÀrvÀnÊ. 1969-ben, amikor a Hold-expedÁciÂkat n¢ztem, nekem a legizgalmasabb pillanatnak nem maga a Holdra szÀllÀs tünt f´l, hanem a k¢t korÀbbi utazÀs, amikor az
ürhajÂsok megker¡lt¢k a Holdat, ¢s a àjÂ f´ldÊ, ahogy nevezt¢k, eltünt a szem¡k elûl.
Ebben a pillanatban el¢nekelt¢k azt a kereszty¢n dics¢retet, amely a Genezis kezdûsoraira ¢p¡l. Elsûk¢nt ûk nem lÀthattÀk a F´ldet, amelybûl v¢tettek, ¢s azzal, hogy
¢ppen ezt a dics¢retet ¢nekelt¢k, azt az alapelvet raktÀk le, hogy az emberis¢gnek az
igazÀn nagy l¢p¢st itt a F´ld´n kell megtennie. Az emberi ¢let igazÀn jelentûs esem¢nyei ¢szrev¢tlen¡l jÀtszÂdnak le. Az egyiptomi t´rt¢nelem mit sem tud Izrael kivonulÀsÀrÂl; a rÂmai mit sem tud Krisztus sz¡let¢s¢rûl; 1971 mit sem tud arrÂl a lelki valÂsÀgrÂl, amely ¢ppen formÀlÂdik. A salamoni b´lcsess¢g lÀtomÀsÀnak hadakozÂ angyalÀt nem neh¢z lÀtnunk: hÀborÃ van a K´z¢p-Keleten, hÀborÃ a K´zel-Keleten, hÀborÃ a TÀvol-Keleten, Amerika, a demokrÀcia bajnoka elveszti vezetû szerep¢t, a mi
tulajdon orszÀgunkat pedig az ´sszeomlÀs fenyegeti. Nincsen semmi Ãj a romlÀs ilyen
jeleiben; ezt a k¢pet festette a vilÀg jÂval Krisztus ideje elûtt is, ezt festi n¢gy-´tezer
¢ve mÀr. M¢gsem mindegy, hogy csak ezt lÀtjuk-e, vagy lÀtjuk benne terjedû Àrny¢kÀt
annak az erûnek, amely ¢rt¡nk harcol. Ez utÂbbi lÀtomÀs teremt az adventi s´t¢ts¢gbûl
t¡nd´klû f¢nyeket, e f¢nyek pedig az Isten dicsûs¢ge, aki az ember is, aki folyvÀst sz¡letik, ¢s folyvÀst meghal, de meg m¢gsem sz¡letik, a halÀl utol nem ¢rheti.

VALñSçG °S BIZONYOSSçG*
PÀsztor P¢ter fordÁtÀsa
Lectio: Pr¢dikÀtor 12
Textus: ZsidÂk 11,1

A ZsidÂkhoz Árt lev¢l szerzûje azt mondja, hogy a hit àa rem¢nylett dolgok valÂsÀga** ¢s
a nem lÀtott dolgokrÂl valÂ bizonyossÀgÊ. AkÀr a hit meghatÀrozÀsÀnak is tekinthetn¢nk
ezt, de szerintem aligha az. ý ugyanis tudta, hogy a meghatÀrozÀsok t´bbnyire rosszul
vilÀgÁtjÀk meg a dolgokat. InkÀbb csak k´r¡lhatÀrolt egy ÀltalÀnos ter¡letet, ¢s valahol
azon bel¡l megtalÀljuk, hogy mit is ¢rt hiten. Feltünû, hogy amikor azt mondja, hogy
a hit a rem¢nylett dolgok valÂsÀga, a hitet a rem¢nnyel hozza ´sszef¡gg¢sbe, ami PÀlra
eml¢keztet, aki szerint a hÀrom legfûbb er¢ny: a hit, a rem¢ny ¢s a szeretet. A ZsidÂkhoz Árt levelet nem PÀl Árta, de a k¢t szerzû gondolkodÀsÀnak szerkezete igen hasonlÂ.
A kereszty¢n egyhÀz ¢vszÀzadokon Àt ragaszkodott hozzÀ, hogy a hit, a rem¢ny ¢s
** Elhangzott a Harvard Egyetem templomÀban 1974. november 17-¢n.
** Frye rendszerint a Jakab kirÀly-f¢le BibliÀt hasznÀlja, ¢s ott àvalÂsÀgÊ helyett àszubsztanciaÊ Àll, de
minthogy ezen Frye elsûsorban àvalÂsÀgotÊ ¢rt, a fordÁtÀsban meghagytam KÀroli vÀltozatÀt. (A fordÁtÂ
jegyzetei.)
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a szeretet àteolÂgiai er¢nyÊ: nem az ember term¢szet¢bûl fakad, mondta az egyhÀz,
hanem a kereszty¢ns¢g ismeret¢bûl. Alig hiszem, hogy ma bÀrki is ÀllÁtanÀ, hogy a
kereszty¢n hagyomÀnyon kÁv¡l senki sem ¢rtheti meg vagy gyakorolhatja a hit, a rem¢ny ¢s a szeretet er¢ny¢t. Az egyhÀz mÀsik ÀllÁtÀsa azonban igaz: a hit, a rem¢ny ¢s
a szeretet nem az ember term¢szet¢bûl fakad. Sz¡let¢s¡nkn¢l fogva nem szeret¡nk,
hanem ¢rzelgûsek ¢s nyÀjszellemüek vagyunk, ¡v´ltve k´vetelj¡k a szeretetet. Sz¡let¢s¡nkn¢l fogva nem a rem¢ny, hanem a tÃl¢l¢s ´szt´ne vez¢rel benn¡nket. Sz¡let¢s¡nkn¢l fogva bizonyosan nem hisz¡nk, hanem hisz¢kenyek vagyunk, rÀszedhetûk
¢s babonÀsak.
Ha valamit kritikÀtlanul, àhit¡nkÊ miatt fogadunk el, ez hisz¢kenys¢g. William
James a àhit akarÀsÀrÂlÊ besz¢lt, ¢s arrÂl, hogy a lehetû legt´bb mindent el akarunk
hinni. Ez valÂjÀban a hisz¢kenys¢g akarÀsa. °let¡nk n¢mely pontjÀn mindannyian
Ãgy ¢rezz¡k, hogy hinn¡nk kell valamiben, ami tÃlmutat ¢rz¢keinken ¢s ¢rtelm¡nk´n, nem felt¢tlen¡l vallÀsos dologban, hanem valamely komoly ¢rt¢kben, mint a demokrÀcia, a tÀrsadalmi forradalom vagy a szabadsÀg. çm tÁzbûl kilenc esetben, amikor
ide jutunk, egyenesen a gyerekkorunkba t¢r¡nk vissza, ¢s azt a biztonsÀgot meg v¢delmet keress¡k, amit megkaptunk vagy megkapni v¢lt¡nk, amidûn sz¡leink vagy a
tanÀr, az, akiben megbÁztunk, elmagyarÀzta a dolgokat.
Ismertem egy lelkipÀsztort, akitûl megk¢rdezt¢k, hogy mit szÂl JÂnÀs ¢s a cethal
t´rt¢net¢hez. Azt felelte, ha a Biblia azt mondanÀ, hogy JÂnÀs kapta be a bÀlnÀt, azt
is elhinn¢. ögy lÀtszik, az az ¢rz¢s hajtotta, hogy akÀr a cethal nyelte le JÂnÀst, akÀr
JÂnÀs a cethalat, k¡l´nleges er¢ny birtokosa az az olvasÂ, ¢s k¡l´nleges jutalom vÀr
rÀ, aki k¢sz bevenni mindkettût. Ez jellemzû arra, amit ÀltalÀban hitnek nevez¡nk:
l¢nyeg¢ben v¢ve passzÁv szeml¢let, mely a bevett hatalomhoz igazodik. Ha pedig ellent¢tben Àll mindazzal, amit ¢rz¢keink ¢s ¢rtelm¡nk mond, annÀl jobb: hit¡nk hatalmas erej¢t bizonyÁtja. Ez a fajta hit minden t¢ren hat, nem csak a vallÀsban. Ismertem baloldaliakat, akik vÀltig ÀllÁtottÀk, hogy a sztÀlini OroszorszÀgban nincs r¢muralom, vagy ha van, annÀl jobb. °s ismertem jobboldaliakat, akik azt ÀllÁtottÀk, hogy a
megboldogult Joseph McCarthy egyetlen Àrtatlan embert nem ¡ld´z´tt, vagy ha igen,
annÀl jobb. °s min¢l inkÀbb cÀfolta n¢zet¡ket a legnyilvÀnvalÂbb bizonyÁt¢k, annÀl
inkÀbb ragaszkodtak hozzÀ. Ismertem olyan egyetemi hallgatÂkat, akik meg voltak
gyûzûdve rÂla, hogy az ¹z´nvÁz idej¢n Isten k¡l´n csodÀval a halakat is elpusztÁtotta,
minthogy azok k¢ptelenek megfulladni. Olyan hallgatÂkat is ismertem, akik eg¢sz vallÀsi hagyomÀnyukat elvetett¢k, de valÂsÀggal megd´bbentek, amikor a csillagjÂslÀssal
kapcsolatos k¢ts¢geimrûl besz¢ltem. Ez a fajta hit nem er¢ny: ez elmebaj.
A ZsidÂkhoz Árt lev¢l szerzûje vajon mit ¢rt azon, hogy a hit a rem¢nylett dolgok
valÂsÀga, vagy ahogy a Jakab kirÀly-f¢le Biblia mondja, szubsztanciÀja? Az eredeti g´r´g szÂ h¡posztÀszisz, ami annyit jelent, hogy m¢lyen fekvû, mint a fundamentom. SzÀrmaz¢kos jelent¢se a bizalom, ¢s PÀl valÂban ebben az ¢rtelemben hasznÀlja, de eg¢szen
mÀs ´sszef¡gg¢sben. Ennek alapjÀn n¢hÀny mai bibliafordÁtÀs Ágy adja vissza ezt az
ig¢t: àa hit a rem¢lt dolgok biztosÁt¢kaÊ. Ezzel azonban megint csak ugyanoda jutunk:
a hitet a vÀgyakozÀs szintj¢re fokozzuk le. A Jakab-f¢le Biblia, mint ilyen esetekben
ÀltalÀban, helyes: a hit a rem¢lt dolgok szubsztanciÀja, vagyis l¢nyegi term¢szete, elsûdleges valÂsÀga, jelenvalÂvÀ t¢tele.
A l¢nyeg az, hogy k¢tf¢le valÂsÀg van. Van egyszer a kinti valÂsÀg, ¢s van az, amit
belûle alkotunk. Van a k¡lsû vilÀg valÂsÀga, amely sz¡let¢s¡nkn¢l fogva adott, amelyet
ismern¡nk muszÀj, a kem¢ny valÂsÀg, amelybe nap mint nap belebotlunk. A vÀrosok,
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kertek, k´nyvek ¢s festm¢nyek valÂsÀga azonban mÀs. Valami, ami elûsz´r sehol sincs,
de l¢trej´n az ember energiÀja vagy teremtûereje nyomÀn. Szerintem a szerzû errûl
a mÀsodik valÂsÀgrÂl besz¢l, amelyet ´nmagunknak teremt¡nk. Ha a festûre ¢s festm¢ny¢re gondolunk, k´zelebb ker¡l¡nk a szerzû gondolatÀhoz. A k¢p annak szubsztanciÀja, amit a festû rem¢lt. Minden bizonnyal jobb k¢pben rem¢nykedett. Mindannyian jobb dolgokban rem¢nyked¡nk, mint amilyeneket meg tudunk valÂsÁtani. A
hit azonban annak megvalÂsÁtÀsa, ¢letre kelt¢se, amit valÂban el¢rhet¡nk.
Igaz, sokf¢le ¢s zavarÂ ¢rtelemben hasznÀljuk a hit ¢s a hinni szÂt. P¢ldÀnak okÀ¢rt
szokÀs ilyeneket mondani: àBoston, azt hiszem, Massachusetts Àllamban vanÊ, holott
ezzel csak azt jelzem: tudomÀnyos kutatÂ vagyok, ¢s gyül´l´m bevallani, ha bÀrmit
t¢nyk¢nt ismerek. Ha pedig ezt mondom: àAzt hiszem, Nixon helyesen tette, hogy
lemondottÊ, nem hitemet fejezem ki, hanem v¢lem¢nyt mondok. Az ilyen pongyolasÀgok miatt aztÀn neh¢z meg¢rten¡nk az olyan ÁrÂt, mint a ZsidÂkhoz Árt lev¢l szerzûje,
aki nagyon pontosan fogalmaz. Nem tudÀst ¢s nem v¢lem¢nyt ¢rt hiten. A teljes szem¢lyis¢get ig¢nylû erûfeszÁt¢st ¢rt rajta, ¢s ez az erûfeszÁt¢s ki- ¢s beteljesÁti az ¢rtelmet
¢s ¢rz¢ki tapasztalÀst, nem pedig tagadja.
Ha jÂl gondolom, a hit nem az, amikor azt mondjuk, hogy hisz¡nk, vagy gondoljuk,
hogy hisz¡nk, vagy hissz¡k, hogy hisz¡nk. Amit igazÀn hisz¡nk, cselekedeteinkbûl
tünik ki. A hit az, amit ¢let¡nkben megvalÂsÁtunk, ¢s minden olyan hit, ami nem a
gyakorlati ¢let axiÂmÀja, merû szellemi Âcskavas. Valaki, mondjuk, nem hisz semmi
mÀsban, csak abban a k¢pess¢g¢ben, hogy csaljon ¢s hazudj¢k, de az ¢lete ¢ppÃgy
hit¢nek term¢ke, mint a szent¢. Mihelyt meg¢rtj¡k azonban, hogy hit¡nk alapja a valÂdi cselekv¢s¡nk, a szabadsÀg kihÁvÀsÀval szembes¡l¡nk. Ha csak abban hisz¡nk,
hogy valahogyan boldoguljunk vagy engedelmeskedj¡nk vagy csupÀn ¢letben maradjunk, jobban tessz¡k, ha nem is t´preng¡nk hit¡nk´n. De ha valamennyire is komolyan vessz¡k ¢let¡nket, a szeretetet, a felelûss¢get, a k´z´ss¢g szolgÀlatÀt, tisztÀznunk
kell ¢s meg kell fogalmaznunk hit¡nket. TalÀn m¢g meg is kell vÀltoztatnunk ¢let¡nket,
hogy megfeleljen a hitnek, melyet tisztel¡nk ¢s a magunk¢nak akarunk tudni.
Az ilyen hit alapja a rem¢ny, ¢s a hit meg a rem¢ny Ãgy k´tûdik egymÀshoz, mint
a vÀgy ¢s az akarat. Amibûl kiindulunk, az valamif¢le lÀtomÀs az ismertn¢l jobb ÀllapotrÂl. Aligha lehet¡nk orvosok Ãgy, hogy ne volna valamif¢le lÀtomÀsunk arrÂl, mit
jelent az eg¢szs¢g az emberi ¢letnek, vagy tanÀrok Ãgy, hogy ne volna valamif¢le lÀtomÀsunk arrÂl, mit jelent a tudÀs ¢s a b´lcsess¢g, vagy szociÀlis munkÀsok Ãgy, hogy
ne volna lÀtomÀsunk arrÂl, mit jelenten¢nek a jobb lakÀsviszonyok, vagy mit jelentene,
ha megszabadulnÀnk faji elûÁt¢leteinktûl. Lehet, hogy nem vagyunk tudatÀban, hogy
ilyen lÀtomÀsunk van, vagy nem akarunk besz¢lni rÂla, de mindenk¢ppen van. Hit¡nk az, amit az¢rt tesz¡nk, hogy ez a lÀtomÀs vilÀgra j´jj´n. BÀrmit tesz¡nk azonban,
nem ¢ri utol rem¢nyeinket, de a fontos az, hogy ne veszÁts¡k el a rem¢nyt vagy annak
a lÀtomÀsnak a tisztasÀgÀt, melyet ez a rem¢ny teremt.
Ahogyan a hit a rem¢nybûl indul ki, a szeretetben teljesedik be. K¢pzelj¡nk csak
el p¢ldÀul egy kereszty¢nt meg egy muzulmÀnt, amint egymÀssal szemben Àllnak egy
keresztes hadjÀrat sorÀn. Egyik¡knek sincs m¢g csak halvÀny fogalma sem a mÀsik
vallÀsÀrÂl, de mindkettû meg van gyûzûdve rÂla, hogy a mÀsik¢: teljes, Àtkozni valÂ
hamissÀg; ¢s mindkettû k¢sz meghalni ez¢rt a meggyûzûd¢s¢¢rt. Valami nincs rendj¢n
azzal a hittel, amely abban a vÀgyban nyilvÀnul meg, hogy a mÀsikat, aki nem osztozik
hit¡nkben, meg akarjuk ´lni. Egyszer a m¢lyen kereszty¢n ÁrÂ, Jonathan Swift megjegyezte, hogy az emberek el¢g vallÀsosak ahhoz, hogy ´ljenek, de nem el¢g vallÀsosak
ahhoz, hogy szeressenek. Ehhez m¢g hozzÀtehetj¡k, hogy akik egyÀltalÀn nem vallÀ-
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sosak, ettûl m¢g nem gyül´lk´dûbbek. Az ÀltalÀnos elv itt az, hogy ha valami az emberis¢g javÀra ÁrandÂ, mindig ´sszekapcsolÂdik valamivel, ami ostoba vagy gonosz.
SirÀkh fia J¢zus, a B´lcsess¢g k´nyve szerzûje mondja: àMely faj a legm¢ltÂbb a tiszteletre?
Az emberi. Mely faj nem m¢ltÂ semmi tiszteletre? Az emberi.Ê
Nagyon fontos belÀtnunk, hogy amikor valamilyen hitet, bÀrmilyet, megvallunk,
bizonyos k´z´ss¢ghez k´tj¡k magunkat. Kereszty¢n hit¡nk a kereszty¢n k´z´ss¢ghez
k´t benn¡nket; a demokrÀciÀban valÂ hit¡nk nyomÀn demokrÀciÀban szeretn¢nk ¢lni
¢s Ágy tovÀbb. A hit dolga, hogy segÁtsen olyan k´z´ss¢get teremteni, amelyben az ember szereti a k´rnyezet¢ben l¢vût, a felebarÀtjÀt, ahogy J¢zus mondta. Innen aztÀn
szeretete kisugÀrozhat mint jÂindulat ¢s t¡relem, amit nevezz¡nk Ágy: szeretet tÀvolbÂl, szeretet azok irÀnt, akiket nem is ismer¡nk, vagy akik mÀs k´z´ss¢gben ¢lnek.
Amikor k¡l´nb´zû hitekkel szembes¡l¡nk ä kereszty¢n, zsidÂ, marxista, buddhista ¢s
megannyi mÀs hittel ä, ´szt´n´sen is azt gondolhatjuk, hogy csak az egyik lehet igaz,
s a t´bbi hamis, hacsak nem azt, s ez a valÂszÁnübb, hogy t´bb¢-kev¢sb¢ hamis mind.
De mit tudunk igazsÀgrÂl ¢s hamissÀgrÂl ilyen k¢rd¢sekben? Egyed¡l azt tudjuk, hogy
ha az egyik ember hite jobb, mint a mÀsik¢, ez csupÀn az¢rt van Ágy, mert t´bb lelki
energiÀval ¢li meg.
Ezzel pedig eljutottunk a mÀsik dologhoz, amirûl a szerzû besz¢l, hogy ugyanis a
hit a nem lÀtottakrÂl valÂ elenkhosz, bizonyossÀg vagy bizonyÁt¢k. Sok mindent hallunk
a lÀthatatlan ¢s nem lÀtott vilÀgrÂl a vallÀsos irodalomban, ¢s gyakran az az ¢rz¢s¡nk,
Ãgy tartjÀk, hogy a lÀthatatlan vilÀg sokkal jobb, vonzÂbb a magunkfajta ¢rz¢keny ¢s
kifinomultabb embereknek. Az anyagi vilÀgrÂl megvetûleg szÂlni, ez, Ãgy lÀtszik, a
biztonsÀgos polgÀri j´vedelem elûjoga. Az Ãjsz´vets¢gi ÁrÂk azonban nem ilyen sznobok. De nem is azonosÁtjÀk a lÀthatatlan vilÀgot a s´t¢ts¢ggel, valami igazÀn titokzatossal vagy ismeretlennel. InkÀbb Ãgy gondolnak rÀ, mint amit nem lÀtnak, de tudjÀk,
hogy l¢tezik. Ha olyan dolgokra prÂbÀlunk gondolni, amelyeket nem lÀtunk, de tudunk l¢t¡krûl, elsûnek a levegû jut esz¡nkbe. MÀrmost a BibliÀban mindazt, amit a
l¢lek vilÀgÀrÂl mondanak, a levegû valamilyen metaforÀjÀval fejezik ki. Isten lelke Isten l¢legzet¢t jelenti, melyet a sz¢l jelk¢pez. Azt mondjuk, hogy a prÂf¢tÀkat ¢s a szent
ÁrÂkat megihlette a l¢lek, magyarÀn szÂlva: l¢legeztek.
Szerintem a levegû metaforÀja rendkÁv¡l fontos a BibliÀban, ¢s, Ãgy gondolom,
nem azt jelenti, hogy a l¢lek vilÀga a dolgok valamif¢le magasabb rendje, hanem azt,
hogy olyan, mint a levegû, k´zvetÁtû a lÀthatÂ vilÀg szÀmÀra. Az¢rt lÀtjuk a vilÀgot,
mert nem lÀtjuk a levegût: ehhez hasonlÂan hit¡nk gy¡m´lcsei az¢rt lÀthatÂk, mert
a hit forrÀsa nem az. Ha lÀtnÀnk a levegût, sürü k´dben ¢ln¢nk, olyan vilÀgban, amelynek se irÀnya, se formÀja, se elhelyezked¢se nem volna. Az Âtestamentumi lectiÂnkat
ma reggel a Pr¢dikÀtor k´nyv¢bûl vett¡k, melyet egy agyafÃrt, tr¢fÀs kedvü, konok
ember Árt. T¢mÀja ez: àFelette nagy hiÀbavalÂsÀg, minden hiÀbavalÂsÀg.Ê A szÂ, melyet hiÀbavalÂsÀgnak fordÁtunk, azt jelenti, k´d, pÀra, ¢s a pr¢dikÀtor ezzel jelk¢pezi magÀt
az anyagi vilÀgot, azt a vilÀgot, amelyben mindent tapasztalunk, de semmit nem teremt¡nk. K´nyv¢ben azt igyekszik megmutatni, hogy mik¢nt v¢szelhetj¡k Àt hiÀbavalÂsÀgunk napjait, vagyis hogyan talÀljuk meg az utat a k´dben. Figyelmeztet, hogy
megannyi dolgunk, amit ¢rt¢kesnek tekint¡nk, k´dbe v¢sz. Erre k¢sz¡lj¡nk fel, de
akÀrhogy is, a dolgokat el kell v¢gezn¡nk.
Az¢rt figyelmeztet erre, mert ha komolyan vessz¡k ¢let¡nket, f´lmer¡l a k¢rd¢s:
Minek teszem ezt? Mi v¢gre a gy´trelem? Mi¢rt kÁnlÂdom ¢n, mik´zben mÀsok k´nynyed¢n boldogulnak? Az ilyen k¢rd¢seket a k¢tely sz¡li, a k¢tely hangja, mely ezt
mondja: semmi egyebet nem tudsz a vilÀgrÂl, csak azt, hogy meghalsz, ¢s semmi nem
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marad meg abbÂl, amit teszel. Akik Ãgy v¢lekednek, hogy a hit kritikÀtlan elfogadÀs,
azt mondjÀk, a k¢tely a hit ellens¢ge, le kell gyürn´d, ¢s el kell n¢mÁtanod; ha k¢ts¢g
tÀmad benned, gyûzd meg magad, hogy nem is az volt.
°n ezzel egyÀltalÀn nem ¢rtek egyet. Szerintem a k¢tely semmik¢ppen nem a hit
ellens¢ge. Sût, azt gondolom, hogy a hit term¢kenyÁtû elve. K¢ts¢gbe vonni mindannak ¢rtelm¢t, amit tesz¡nk, ez csupÀn a jÂzan ¢sz müve. A k¢tely hangja a jÂzan ¢sz
hangja: ha valami igaz, az a k¢tely lÀtomÀsa. Csak ¢ppen nem a teljes igazsÀg. çllandÂ
k¢tely n¢lk¡l azonban a hit k¢ptelen mivel szemben meghatÀrozni magÀt. így van ez
minden mÀs nem term¢szettûl adott er¢nnyel. A k¢ts¢gbees¢s a rem¢ny ellent¢te, de
akik megismert¢k a k¢ts¢gbees¢st ä a JÂb k´nyve szerzûj¢tûl kezdve napjaink ÁrÂiig,
azok az emberek, akik szemben¢ztek a semmivel, ¢s lÀttÀk, hogy a semmi van csak ä,
¢ppen azok besz¢lhetnek a rem¢nyrûl. Az emberi test szilÀrd tÀrgy, de nagyobb r¢sze
vÁz. A hit minden bizonnyal akkor szilÀrd szerves egys¢g, ha csupa k¢tely ¢s felf¡ggesztett Át¢let. Tennyson egy k´zismert passzusÀban azt mondja, hogy akkor hisz¡nk,
amikor nem tudunk bizonyÁtani. A lelki ¢letre azonban inkÀbb az a jellemzû, hogy akkor
bizonyÁtunk, amikor nem tudunk hinni; hogy teremt¡nk az ¢let¡nkbûl valamit, amirûl
mindenki azt gondolja, mi magunk is azt gondoljuk, hogy alighanem bolondsÀg.
Az eddigiekben a hitrûl nagyobbr¢szt humanista, vilÀgi ´sszef¡gg¢s¢ben besz¢ltem,
a ZsidÂkhoz Árt lev¢l szerzûje azonban nem vilÀgi ´sszef¡gg¢sben gondolkodik. °s ¢ppen ez a l¢nyege annak, ahogyan a nem lÀtottakrÂl valÂ bizonyossÀgot ¢rti. KinyilatkoztatÀsra gondol, mely azzal kezdûdik, hogy kezdetben Isten megteremtette a
mennyet ¢s a f´ldet, ¢s Ãgy ¢rzi, hogy Isten olyanfajta teremtû vÀlaszt vÀr az embertûl,
amilyenre û maga mutatott p¢ldÀt. Azt magyarÀzza, hogy az ember csak akkor tudja
hordozni teljes felelûss¢g¢t, ha Isten maga lÀthatÂvÀ vÀlt egy emberi ¢letben. Ebbûl a
magyarÀzatbÂl egyebek k´zt az k´vetkezik, hogy Isten nem azt a vilÀgot teremtette,
amelyben most ¢l¡nk. A vilÀgot, amelyben ¢l¡nk, ´t ¢rz¢k¡nk r¢v¢n ismerj¡k meg,
¢s minduntalan arra a felismer¢sre jutunk, hogy ¢rz¢keink csupÀn az ´nv¢delem eszk´zei: fûk¢nt arra valÂk, hogy kiszürj¢k a valÂsÀgot, nem pedig arra, hogy beengedj¢k.
Van esz¡nk, de fûleg arra hasznÀljuk, hogy ¢sszerünek t¡ntess¡k fel esztelens¢geinket. Ez¢rt hagyatkozunk annyiszor meg¢rz¢seinkre ¢s ´szt´neinkre, olyan indulatokra, amelyek az ismeretlenbûl j´nnek, ¢s egy¢b ismeretlen fel¢ visznek. Mint lÀtjuk,
megint ott vagyunk, ahol kezdt¡k, a hitnek annÀl a felfogÀsÀnÀl, hogy elfogadunk valamit, ami tÃl van ¢rtelm¡nk´n, ¢s tÃl azon, amit ¢rz¢keink r¢v¢n megtudunk. Most
azt is lÀthatjuk, hogy van ebben a felfogÀsban igazsÀgmag: az alkalmazÀsakor ker¡l¡nk
megannyiszor t¢vÃtra.
Mi t´rt¢nik, ha megprÂbÀljuk felfedezni ezt az ismeretlen vilÀgot, felfedezni, tehÀt
tiszta fejjel, nem kÀbÁtÂszerekkel? Szerintem azt talÀljuk, hogy eg¢szen olyan, mint
amirûl a kÀbÁtÂszerek vallanak, csak kuszÀn, zavarosan. Vagyis azt fedezz¡k fel, hogy
k¢t vilÀg k¡l´n¡l el, a jÂ ¢s a rossz àutazÀsÊ vilÀga, az egyik a jÂakarat¢, jÂsÀg¢, ûszintes¢g¢ ¢s b¢k¢¢; a mÀsik a r¢m¡let¢, kegyetlens¢g¢, az ¢rtelmetlen ¢s c¢ltalan rosszindulat¢. MÀsk¢nt szÂlva a valÂ ¢let hosszÃ tÀvon: vagy ¢let Isten szeretet¢ben, vagy
pedig ¢let Isten haragjÀban. Isten haragja nem holmi elaggott kÁs¢rtet ¢gi toporz¢kolÀsa. Isten haragja kinyilatkoztatÀs az embernek, hogy micsoda poklot teremtett ¢s
teremt magÀnak az ¢let¢bûl a f´ld´n. Isten szeretete pedig nem valami fontoskodÂ
sz¡lûi tervezget¢s, amely helyett¡nk igazgatnÀ ¢let¡nket, ¢s alattomban beavatkozik
mindabba, amit tesz¡nk. Isten szeretete kinyilatkoztatÀs az embernek arrÂl, hogy ha
igyekszik, ¢lete centrumÀban megtalÀlhat valamit, ami nemcsak halhatatlan, hanem
s¢rthetetlen is.
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RugÀsi Gyula

ISTEN VçROSA
Szent çgoston ä az egyhÀzt´rt¢net àÀrny¢kÀbanÊ...

àDiversi diversa patres, sed hic omnia dixit
romano eloquio, mistica sensa tonans.Ê
(àK¡l´nb´zû atyÀk k¡l´nf¢le dolgokrÂl szÂltak,
Àm û mindenrûl besz¢lt, latin ¢kesszÂlÀssal
misztikus dolgokat mennyd´r´gve.Ê)
(A laterÀni palota freskÂt´red¢k¢nek
k¢palÀÁrÀsa, VI. szÀzad)

1. Az ´r´k RÂma
Amik¢nt a sz¢tszÂratÀs korÀban keletkezett zsidÂ apokaliptikus irodalom visszat¢rû
motÁvuma a porig rombolt jeruzsÀlemi szent¢ly lÀtvÀnya, Ãgy a kereszt¢ny Âkor t´rt¢net¢nek ´sszefoglalÂ, jelk¢pes ÀbrÀzolÀsa lehetne Szent çgoston ´regkori müv¢nek,
AZ I STEN VçROSçRñL-nak (DE CIV ITATE DEI, 413ä426) hatalmas tablÂja, amely az antikvitÀs rommezej¢nek k¢p¢t ÀllÁtja el¢nk. Azt a rommezût, amely nem pusztÀn a àpogÀny RÂmaÊ, illetve a k¡l´nb´zû hellenisztikus miszt¢riumvallÀsok szellemi ´r´ks¢g¢t
rejtette magÀba, hanem a Krisztus utÀni elsû ¢vszÀzadok kereszt¢nys¢g¢nek megannyi, a bibliai hagyomÀnyhoz k´tûdû vonÀsÀt is. A zseniÀlis berber alakja ä çgoston
ugyanis romanizÀlt, Àm Ázig-v¢rig ûshonos numÁdiai sz¡lûk gyermekek¢nt lÀtta meg
a napvilÀgot 354-ben, Tagaszt¢ban (a mai Alg¢ria) ä mindenesetre ott magaslik ma is
az im¢nt emlÁtett rommezû f´l´tt egyfajta jÂt¢kony f¢lhomÀlyba burkolÂzva. Nehezen
d´nthetû el, vajon ez a f¢lhomÀly hajnalpÁr-e avagy inkÀbb alkonyi f¢ny. Azaz Szent
çgoston egyhÀzszervezû, teolÂgusi, BIBLIA-magyarÀzÂ tev¢kenys¢ge ä mik¢nt azt a
tradicionÀlisnak tekinthetû katolikus ÀllÀspont k¢pviseli ä a nyugati kereszt¢ny hagyomÀny voltak¢ppeni àÃjraalapozÀsaÊ, avagy ¢ppen ellenkezûleg ä mint ugyancsak sokan ÀllÁtjÀk ä ez az ´r´ks¢g semmi mÀs, mint k¢nyszerü nyüg ¢s kolonc, s ennek megfelelûen a rÂmai katolikus egyhÀz arcvonÀsait çgoston inkÀbb eltorzÁtotta, mintsem
megnemesÁtette volna?
E k¢rd¢s eld´nt¢se annÀl is inkÀbb neh¢z, mert çgoston ä ahogy a mottÂk¢nt id¢zett
felirat tudtul adja ä valÂban àomnia dixitÊ, azaz àmindenrûl besz¢ltÊ, s monumentÀlis
¢letmüv¢hez ä mind nagysÀgrendileg, mind pedig szellemi ¢rtelemben ä csak az alexandriai szÀrmazÀsÃ s egy ¢vszÀzaddal çgoston elûtt ¢lt ñrigen¢sz munkÀssÀga m¢rhetû a kereszt¢ny Âkor t´rt¢net¢ben. Hüs¢ges munkatÀrsa ¢s tanÁtvÀnya, Possidius
çgoston halÀla utÀn, 433 k´r¡l, a hippÂi p¡sp´k hagyat¢kÀban 1030 àk´nyvÊ terjedelmü k¢ziratot szÀmlÀlt ´ssze (az antik àk´nyvÊ fogalma term¢szetesen eg¢szen mÀst
jelentett, mint amit napjainkban!) ä çGOSTON °LETE (V ITA AUGUSTINI ) cÁmü ¢letrajzÀban. MÀsr¢szt pedig, ¢ppen AZ I STEN VçROSçRñL az a mü, amelyet az elj´vendû
¢vszÀzadok sorÀn a nyugati kolostorokban ä a B IBLIA mellett ä a legt´bbet mÀsoltak;
talÀn csak Nagy Szent Gergely MORALIç-ja vetekedhetett n¢pszerüs¢g¢vel!
Mindenesetre annyi bizonyos, hogy AZ I STEN VçROSçRñL jelenÁti meg azt a szellemi
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àmagaslatotÊ, ahonnan a kereszt¢ny Âkor t´rt¢nete elûsz´r tÀrulkozik f´l a maga eg¢sz¢ben. E magaslatrÂl k´r¡lpillantva ugyanakkor meglehetûsen furcsa lÀtvÀny tÀrul
a beavatott ¢rdeklûdû szeme el¢: az à´r´k RÂmaÊ l¢gies¡lt, ÀtszellemiesÁtett vilÀga helyett a k¢sei RÂma, a v¢gkorszakÀt ¢lû birodalom hÃs-v¢r valÂja, megannyi szenny ¢s
pusztÁtÀs, amely term¢szetesen kihat az egyhÀz t´rt¢net¢re is. Az Ágy f´ltÀrulkozÂ àV.
szÀzadi freskÂÊ inkÀbb a nagy rÂmai t´rt¢netÁrÂ, Tacitus ÀllÀspontjÀt id¢zhetn¢, miszerint a v¢r, korom ¢s f¡st k´z´sek az emberis¢g t´rt¢nelm¢ben, egyebekre n¢zve
viszont a v¢letlen (fatum) uralkodik. Ezzel szemben a birodalom t´rt¢nete çgostonnÀl
egy Ãj v¢derûmüvel gyarapodik; a hatÀrokat nem a vaksors vonja meg, hanem a
Gondvisel¢s (pronoia) hatalma ´vezi.
AZ I STEN VçROSçRñL alapgondolata szerint az emberi t´rt¢nelemben çdÀm Âta
k¢tf¢le erû munkÀl, s ennek a k¢tf¢le erûnek megvannak a maga k¢pviselûi a vÀros¢pÁtû KÀintÂl kezdve eg¢szen a ZSIDñ LEV °L 11. fejezet¢ig, illetve a JELEN°SEK elj´vendû vÀrosÀnak, a mennyei JeruzsÀlemnek megvalÂsultÀig. (A GENEZIS 4,17 elbesz¢l¢se szerint: à...¢s t´rt¢nt, hogy KÀin vÀrost ¢pÁtett, s a vÀrost a fia nev¢rûl HanÂknak nevezte
el.Ê A àhanÂkÊ szÂ pedig àalapÁtÂtÊ, Àtvitt ¢rtelemben àf´lszentelûtÊ jelent. Ezzel szemben a ZSIDñ LEV°L 11. fejezet¢ben ä çbrahÀmmal kapcsolatban ä ez olvashatÂ: àMert
vÀrta azt a megalapozott ä szÂ szerint alapk´vet bÁrÂ ä vÀrost [tousz themeliousz ekhouszan
polin], amelynek tervezûje ¢s megalkotÂja az Isten.Ê) A megvÀltÀs elk´vetkezt¢ig azonban a
k¢tf¢le vÀros, egyÃttal pedig a latin civitas szÂ jelent¢s¢t figyelembe v¢ve, a k¢tf¢le n¢pess¢g ÀllandÂ konfliktusban Àll egymÀssal, mik¢nt JÂ ¢s Rossz, Isten ¢s ¹rd´g hadin¢pe; s ennek megfelelûen a Gonosz birodalma k¢zzelfoghatÂan jelen van az adamita
faj f´ldi histÂriÀjÀban.
T´bbf¢le n¢zûpont keveredik az ¢gi ¢s a f´ldi vÀros alapgondolatÀban. Az egyik egyfajta morÀlis megfontolÀsnak ä az antik g´r´g morÀlfilozÂfia ´r´ks¢g¢nek ä tekinthetû: àMindenesetre a k¢tf¢le vÀros k¢tf¢le szeretet nyomÀn ¢p¡l: a f´ldi az Isten megvet¢s¢¢ig hatolÂ
´nszeretet, a mennyei viszont az ´nmaga megvet¢s¢¢ig hatÂ Istenszeretet r¢v¢n.Ê (DE CIV . DEI,
XIV, 28.) A mÀsik leginkÀbb annak a bibliai eredetü elgondolÀsnak feleltethetû meg,
amely DçNIEL K¹NYV°-tûl a JçNOS JELEN°SEK-ig Ável, s amelyet a latin nyelvü nyugati
teolÂgia ¢s t´rt¢netÁrÀs translatio imperiinek (a birodalom Àt´r´kÁt¢se) nevezett. Emez
elgondolÀs ¢rtelm¢ben ä a vÀlasztott n¢p, a zsidÂsÀg sorsÀval pÀrhuzamosan ä a vilÀgt´rt¢net k´z¢ppontjÀban egy-egy vÀlasztott birodalom (asszÁrok, perzsÀk, makedÂnok, rÂmaiak stb.) Àll, a profetikus irodalom magyarÀzatÀnak megfelelûen Ãgy, mint
Isten b¡ntetû akaratÀnak megtestesÁtûje. Mindaddig Ágy van ez, amÁg a DçNIEL K¹NYV °-ben felbukkanÂ NabukadneccÀr sorsÀnak megfelelûen à... meg nem ¢rted, hogy a MagassÀgos uralkodik az emberek kirÀlysÀgÀn (di-salit illÀjÀ bemalkut anÀsÀ), s annak adja, akinek
kedve tartja.Ê (DçN., 4,29.) Az arÀmi sz´veg az àemberek kirÀlysÀgÀnakÊ, azaz a f´ldi
hatalom gÂcpontjÀnak idûben vÀltozÂ voltÀrÂl besz¢l, de nyilvÀnvalÂ, hogy a NabukadneccÀrnak szÂlÂ ¡zenet ugyancsak àmozogÊ az idûben, s a hajdani asszÁr nagykirÀly àmeg¢rt¢si pozÁciÂjÀtÊ mindig mÀs ¢s mÀs àveszi felÊ.
A bibliai szeml¢letmÂd mellett term¢szetesen az a megrÀzkÂdtatÀs is be¢p¡l çgoston szeml¢letmÂdjÀba, amelyet RÂmÀnak az V. szÀzad elej¢n a germÀnok ¢s vandÀlok
r¢v¢n t´rt¢nt feldÃlÀsa okozott. így azutÀn AZ I STEN VçROSçRñL-ban a birodalom szellemi ¢s politikai t¢rk¢pe mÀr egyÀltalÀban nem fedik egymÀst, hiszen a hippÂi p¡sp´k
v¢leked¢se szerint RÂma v¢gzet¢t az okozta, hogy sajÀt istenei hagytÀk cserben a vÀrost
ä nem pedig, ahogy a pogÀny vÀdak ÀllÁtottÀk, a kereszt¢nys¢g feltartÂztathatatlan terjed¢se! ä, ugyanakkor viszont az im¢nti àcserbenhagyÀsÊ csak a B IBLIA Isten¢nek aka-
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ratÀval egyezûn volt lehets¢ges. A mind a pogÀnysÀg, mind pedig a kereszt¢nys¢g szÀmÀra ¢rthetû szeml¢letmÂdokat ´tv´zni kÁvÀnÂ Àgostoni magyarÀzat ellentmondÀsba
keveredik akkor, amikor p¢ldÀul a rÂmai istenek àholl¢t¢nekÊ k¢rd¢se vetûdik fel. AnnÀl is inkÀbb, mert çgostonnak az egyhÀzrÂl alkotott felfogÀsa ¢rtelm¢ben a r¢gi rÂmai
isteneknek ¢s kultuszoknak csakÃgy, mint a Kis-çzsiÀbÂl vagy EgyiptombÂl importÀlt
miszt¢riumvallÀsoknak egyszerüen nem jutott hely a t¢rk¢pen, legalÀbbis ha az Ãj, a
spirituÀlis RÂma hatÀrain kÁv¡l keress¡k ûket. Eg¢szen mÀsk¢nt fest azonban a helyzet,
ha ä a protestÀns egyhÀzt´rt¢net-ÁrÀs bevett hagyomÀnyait szem elûtt tartva ä a hatÀrokon bel¡l prÂbÀljuk f´llelni az im¢nt emlÁtett szellemi hatÀsok nyomait. Az a teolÂgiai
elgondolÀs, amely a àsokarcÃÊ kereszt¢nys¢g elm¢let¢t elsû¡l ÀtfogÂan megfogalmazta, s amely nemcsak çgoston, hanem az eg¢sz nyugati hagyomÀny egyhÀzfelfogÀsÀt
d´ntû m¢rt¢kben befolyÀsolta, a II. szÀzad v¢g¢n elûbb RÂmÀban, majd GalliÀban,
Lugdunum (a mai Lyon) p¡sp´kek¢nt tev¢kenykedû, Àmde kis-Àzsiai szÀrmazÀsÃ Irenaeus szem¢ly¢hez k´thetû. Az apostoli hagyomÀny (aposztolik¢ paradoszisz, traditio
apostolica) Àltala kidolgozott ¢rtelme kapcsolÂdik elûsz´r valÂban ÀtfogÂ ¢rv¢nnyel
RÂma vÀrosÀhoz. Paradox mÂdon RÂma k´z¢pponti szerep¢nek teolÂgiai megalapozÀsa egy, a jÀnosi teolÂgia, illetve Szmirnai PolikÀrp tekint¢lyi k´r¢hez tartozÂ szem¢lyis¢g müve. Az apostoli alapÁtÀsÃ egyhÀzak ä Alexandria, Epheszosz, RÂma, JeruzsÀlem stb. ä kezdetben egyenrangÃ egy¡ttes¢bûl emelkedik ki rangban a birodalmi sz¢kvÀros, hosszÃ ideig megtartva a g´r´g nyelvü liturgiÀt s vele azt a nyelvet, amely utoljÀra volt alkalmas arra, hogy a kereszt¢nys¢g k´z´s szellemi megnyilatkozÀsi mÂdja
legyen. A hatalmi koncentrÀciÂra irÀnyulÂ folyamat çgoston korÀban ä a IV. szÀzad
v¢g¢n, V. szÀzad elej¢n ä sem ¢r v¢get; a hippÂi p¡sp´k elszakÁthatatlanul r¢sze annak
a hagyomÀnyk´rnek, amelyet Tertullianus, Cyprianus, Lactantius, vagyis az afrikai
egyhÀzatyÀk neve f¢mjelez, s ahol a latin nyelvü liturgia kialakult ¢s megszilÀrdult.
A hellenisztikus mindens¢g t´bb egyenrangÃ szellemi vilÀg egy¡ttese, amely ä a
politikai szintü hÂdÁtÀshoz hasonlÂan ä korlÀtlanul k¢pes Ãjabb ¢s Ãjabb miszt¢riumokat, kultuszokat magÀba olvasztani; ennek a szeml¢letnek a hü megtestesÁtûje ä PÀl
apostol ath¢ni lÀtogatÀsa idej¢n ä a pantheÂn (szÂ szerint: àminden istenek¢Ê), ahol ä
mint tudjuk ä àjÂl elf¢rt volnaÊ a B IBLIA Istene is. Ezzel szemben a SZENTíRçS egyetlen
mindens¢get s vele egyetlen ´r´kk¢valÂsÀgot ismer: valamennyi, az Âkori kereszt¢nys¢g t´rt¢nete sorÀn megfogant teolÂgiai magyarÀzat ennek az egyetlen mindens¢gnek a àk´rvonalaitÊ prÂbÀlja ä jobbÀra ´nk¢nyesen persze ä megÀllapÁtani. így
çgoston is, aki AZ I STEN VçROSçRñL-ban a nagy ¢s ÀtfogÂ ¡dvt´rt¢net koncepciÂt ä
a k¢t àvÀrosÊ k¡zdelm¢t ä az egyetlen birodalom t´rt¢net¢nek szÁnpadÀn jelenÁti meg.
Olyannyira Ágy van ez, hogy sok mÀs kortÀrsÀhoz hasonlÂan çgoston is m¢lyen megrend¡l, amikor Alarik seregei 410-ben feldÃljÀk RÂmÀt. T´bb besz¢d¢ben is mintegy
kegyelmet k¢r az ´r´k vÀros e vilÀgi, lÀthatÂ mÀsÀnak, mondvÀn, hogy olyan szentek,
mint P¢ter, PÀl vagy Lûrinc teste RÂmÀban nyugszik; rem¢lve ugyanakkor, hogy ä
szemben a bibliai Szodoma ¢s Gomorra eset¢vel ä a vÀros m¢ltÂ lesz Isten irgalmÀra.
àTalÀn megostoroztÀk, de nem halt meg. TalÀn megb¡ntett¢k, de nem szÀmoltÀk fel. TalÀn RÂma
sem pusztul el, ha nem pusztulnak el a rÂmaiak. Nem pusztulnak el, ha dicsûÁtik Istent, de elpusztulnak, ha kÀromoljÀk ût.Ê (SERMO, 81,9; id. A. Trap¢: SZENT çGOSTON, Bp., 1987,
108.) Amikor e szavak elhangozhattak, çgoston mÀr negyedszÀzada nem lÀtta azt a
vÀrost, amely nemcsak a nagyszabÀsÃ t´rt¢neti elgondolÀs kit¡ntetett megjelenÁtûje,
hanem egyÃttal az a helyszÁn is, amely k´zvetlen¡l a megt¢r¢s¢t megelûzû esem¢nyekhez k´tûdik.
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2. A megt¢rû
MiutÀn KarthÀgÂban 375-ben ä mind´ssze huszonegy ¢vesen ä retorikai iskolÀt nyitott, majd pedig a manicheizmus hÁv¢¡l szegûd´tt, çgoston 384-ben RÂmÀba utazott,
egy ¢v mÃltÀn pedig a birodalom akkori sz¢kvÀrosÀba, Mediolanumba (MilÀnÂ) ker¡lt, fizetett Àllami hivatalnokk¢nt, mint a retorika tanÀra. Itt ismerkedett meg Ambrosius milÀnÂi p¡sp´kkel, aki megt¢r¢s¢t, eg¢szen pontosan a katolikus egyhÀzba valÂ
àvisszat¢r¢s¢tÊ (hiszen anyja, Monica r¢v¢n eredendûen ebbe az egyhÀzba tartozott)
nagyban befolyÀsolta. 386-ban, harminck¢t ¢vesen ¢ri az az ¢lm¢ny, amelyrûl a V ALLOMçSOK -ban (CONFESSIONES , 397ä400) r¢szletesen olvashatunk. à°s, Áme, a szomsz¢dos hÀzbÂl hangot hallok. °nek csend¡l, nem tudom, hogyan, mintha fiÃ vagy leÀnyka mondanÀ
¢s t´bbsz´r ism¢teln¢: Tolle, lege, Tolle, lege, Vedd f´l, olvasd, Vedd f´l, olvasd... [...] VisszaszorÁtottam k´nnyeim patakjÀt, ¢s f´lugrottam. CsupÀn arra magyarÀztam ezt a szÂzatot, hogy
mennyei parancs zend¡l most fel¢m: ¡ssem f´l a k´nyvet, ¢s olvassam el a legelûsz´r szemembe
´tlû fejezet¢t.Ê (CONF., V III. 12,29.) A àk´nyvÊ a SZENTíRçS-t jelentette; az ¢ppen fel¡t´tt sz´vegr¢sz pedig a RñMAI LEV °L 13,13 volt, amely a k¢sûbbiek folyamÀn d´ntûen
meghatÀrozta çgostonnak a kereszt¢nys¢ghez füzûdû viszonyÀt. à...nem dûzs´l¢sben,
sem pedig r¢szegesked¢sben, nem bujÀlkodÀsban, sem pedig kicsapongÀsban, nem viszÀlykodÀsban, sem pedig f¢lt¢kenyked¢sben, hanem ´lts¢tek magatokra az ör J¢zus Krisztust, ¢s a testnek
a gondozÀsÀt ne n´velj¢tek Ãgy, hogy vÀgyakozÀst sz¡lj´n.Ê
MiutÀn egyetlen ä cÁm¢rûl legalÀbbis ä ismert, megt¢r¢se elûtt Árott müve, A SZ°PRýL °S ILLýRýL (DE PULCHRO ET APTO) elveszett, çgostonnak k´zvetlen¡l a megt¢r¢se
utÀni gondolkodÀsÀra vonatkozÂan az Ãgynevezett àcassiciacumi dialÂgusokÊ szolgÀlnak tÀmpontul. (Cassiciacum annak a Mediolanum k´rny¢ki birtoknak a neve, ahol
çgoston ä barÀtaival egyetemben ä elvonultan ¢lt.) Ezek az ÁrÀsok azonban egy¢rtelmüen az Ãjplatonizmusnak nevezett filozÂfiai iskola, elsûsorban pedig az egyiptomi
sz¡let¢sü PlÂtinosz hatÀsÀt mutatjÀk, s Ágy, a mai tudomÀnyos irodalom nagy r¢sze
akk¢nt v¢lekedik, hogy az ifjÃ konvertita egyfajta kereszt¢ny neoplatonizmus szellemis¢g¢hez àt¢rt megÊ, s az Ãjtestamentumi megt¢r¢s (metanoia) fogalma hely¢n inkÀbb
a platÂniäplÂtinoszi elfordulÀs (meta- vagy episztrof¢) fogalma ¢rv¢nyesÁthetû, vagyis
az ideÀk vilÀga fel¢ valÂ elfordulÀs, egyfajta unio mystica ¢lm¢nye! Ez a megÁt¢l¢s v¢lem¢nyem szerint erûsen tÃlzÂ, hiszen az elj´vendû ¢vtizedek eg¢szen mÀsrÂl tesznek
tanÃbizonysÀgot, mÀsr¢szt pedig ismer¡nk olyan kereszt¢nny¢ lett rÂmai r¢tort, Marius Victorinust (PlatÂn ¢s az Ãjplatonikusok latin fordÁtÂja; çgoston is az û fordÁtÀsÀban olvasta az emlÁtetteket), akin¢l a megt¢r¢s ä a gondolkodÀsÀt illetûen ä csak ¢deskev¢s vÀltozÀst okozott!
Mindenesetre megannyi olyan k¢rd¢s sorjÀzik çgoston megt¢r¢se k´r¡l, amelyik
elvÀlaszthatatlan a filozÂfiai ´r´ks¢g ¢s a bibliai hagyomÀny kevered¢s¢nek ÀltalÀnos
jelens¢g¢tûl. A g´r´g filozÂfia hagyomÀnyÀnak megfelelûen çgoston ugyan azt vallja,
hogy igazÀn csak az l¢tezik, ami vÀltozatlanul megmarad (àid vere est, quod incommutabiliter manetÊ, CONF., V II,11,17), Àm a l¢tezûknek a legfûbb szellemi l¢ny ¢s az anyagi
vilÀg k´z´tti hierarchikus rendj¢nek plÂtinoszi elv¢t elveti, elfogadvÀn a bibliai teremt¢s tanÀt, vagyis a GENEZIS teremt¢st´rt¢net¢t. De a teremt¢s magyarÀzatÀt illetûen
çgoston felfogÀsa tÀvolrÂl sem egys¢ges; k¢sûbb alakÁtja ki azt az elm¢let¢t, miszerint
Isten nem v¢glegesen teremtett meg mindent, hanem csak az Ãgynevezett àeszmei magvakatÊ (àrationes seminalesÊ) hozta l¢tre v¢glegesen, majd pedig ezeket formÀlta-formÀlja folyamatosan. Egyfajta logikai ker¡lû Ãtnak szÀmÁt, de a megt¢r¢s Àgostoni ¢rtelm¢t
talÀn a legk¢zzelfoghatÂbban megvilÀgÁtja: az ember ä mik¢nt çdÀm a Paradicsomban
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Isten szelleme n¢lk¡l ä voltak¢ppen csak àlehetûs¢gÊ, megformÀlatlan ûsanyag, amÁg
meg nem keresztelik. ögy tünik, hogy a kereszts¢g visz k´zel a megt¢r¢s mozzanatÀnak
igazi szellemi term¢szet¢hez, annÀl is inkÀbb, mert çgoston korÀban a kereszts¢g felv¢tele elûtti idûszak a katoikoumenÀtus, egyfajta beavatÀsi periÂdusnak szÀmÁtott. Maga çgoston is egy esztendûvel megt¢r¢se utÀn, 387. nagyszombat ¢jszakÀjÀn vette fel
a kereszts¢get.
°vtizedeken Àt, voltak¢ppen eg¢sz p¡sp´ki szolgÀlata idej¢n, a donatistÀkkal szembeni sz¡ntelen hÀborÃsÀg nagyr¢szt ¢ppen a kereszts¢g k¢rd¢se k´r¡l folyt. A donatista àanabaptizmusÊ, Ãjrakeresztel¢s alapjÀt az jelentette, hogy az ¢szak-afrikai egyhÀzak p¡sp´keinek ¢s papjainak jelentûs r¢sze nem ismerte el egyr¢szt a gyermekkereszts¢get, mÀsr¢szt pedig ÀltalÀban a kiszolgÀltatott szents¢gek ¢rv¢nyess¢g¢t a kiszolgÀltatÂ szem¢ly ¢letszents¢g¢tûl tette f¡ggûv¢. A katolikus felfogÀssal ellent¢tben
ily mÂdon az egyhÀz a donatistÀk szemsz´g¢bûl ä formÀlis ¢rtelemben ä k´zelebb Àll
az Ãjtestamentumi ÀllÀsponthoz. Vagyis az egyhÀz a szentek k´z´ss¢ge (communio sanctorum), s nem pedig a szents¢gek k´z´ss¢ge (communio sacramentorum) e k¢t, sarkÁtottan szembeÀllÁtott felfogÀs alapjÀn. Ennek megfelelûen, ha egy katolikus àÀtt¢rtÊ, a
donatistÀk azonnal Ãjra megkeresztelt¢k.
çgoston t´bb vitairatot szentelt ennek a k¢rd¢sk´rnek, k´zt¡k a 400 k´r¡l keletkezett A KERESZTS°GRýL, A DONATISTçK ELLEN (DE BAPTISMO CONTRA DONATISTAS), s
m¢g inkÀbb AZ EGYETLEN KERESZTS°GRýL PETILIANUS ELLEN (DE UNICO BAPTISMO
CONTRA PETILIANUM, 410) cÁmü traktÀtusokat. A gyermekkereszts¢gre çgoston szerint (is) az¢rt van sz¡ks¢g, mert minden ember az Àteredû bün terh¢vel egyetemben
j´n a vilÀgra, s az egyhÀz tagja ilyk¢ppen csak Ãgy lehet, ha mindjÀrt a sz¡let¢se utÀn
megszentelûdik. Mindebbûl m¢g term¢szetesen nem k´vetkezik, hogy mi¢rt tekintette a nagyegyhÀz az Ãjrakeresztel¢st az à´rd´gÊ müv¢nek. A vÀlasz egyr¢szt k´vetkezik
mindabbÂl, amit a àszents¢gek k´z´ss¢geÊ k¢rd¢sk´r alapjÀn mÀr ¢rintettem ä a mai
katolikus ÀllÀspont szerint is az egyszer kiszolgÀltatott szents¢gek ¢rv¢nye visszavonhatatlan! ä, mÀsr¢szt pedig a(z egyszeri) gyermekkereszts¢g egyben biztosÁt¢kot jelentett a legt´bb gnosztikus irÀnyzat s a markionitÀk azon szokÀsa ellen, hogy a kereszts¢get k´zvetlen¡l a halÀl elûtt vett¢k fel; illetve a halottak megkeresztel¢s¢nek ugyancsak sz¢les k´rben dÁvÂ szokÀsa ellen!
A III. szÀzadban ¢lt ugyancsak afrikai Cyprianus volt az, aki a gyermekeknek lehetûs¢gk¢ppen nyolcnapos korukban valÂ megkeresztel¢s¢t s¡rgette (hasonlÂan ahhoz,
hogy a zsidÂ fiÃgyermekeket nyolcnapos korukban met¢lt¢k k´r¡l). A laterÀni bazilika
V. szÀzadi (III. Sixtus pÀpa Àltal k¢szÁttetett) felirata szerint: àAz egyhÀzanya szüzi ´le
sz¡li a folyamban azokat, akiket az Isten lehelete fogant. Nyomjon bÀr sz¡lûd vagy sajÀt v¢tked
sÃlya, meg kell mosdanod a f¡rdûben, ha tiszta akarsz lenni.Ê (A sz´veg magyar fordÁtÀsa:
in: VanyÂ LÀszlÂ: AZ ñKERESZT°NY MþV °SZET SZIMBñLUMAI , Bp., 1988, 305.) A f¡rdû
valÂsÀgos, illetve k¢pletes megtisztÁtÂ hatÀsÀra vonatkozÂan az I. P°TER-LEV °L 3,21
jelenthet pontos eligazÁtÀst: àMost pedig titeket is megszabadÁt a [vÁznek] k¢pmÀsa (antit¡posz), a kereszts¢g, de nem a test szenny¢nek eltÀvolÁtÀsa, hanem a jÂ lelkiismeret¢rt valÂ k´ny´rg¢s
Istenhez, J¢zus Krisztus feltÀmadÀsa Àltal.Ê
A vÁzben t´rt¢nû megkeresztelked¢st illetûen pontosan r´gzÁthet çgoston ÀllÀspontja, viszont a Szentl¢lek-kereszts¢get illetûen (amely J¢zus Krisztus eset¢ben k´zvetlen¡l a JordÀnban valÂ alÀmerÁtkez¢s utÀn t´rt¢nt) mÀr korÀntsem. A SZENTHçROMSçGRñL (DE TRINITATE, 392ä412, 420) cÁmü nagy müv¢ben çgoston a Szentl¢lek-kereszts¢g k¢rd¢s¢t az egyhÀz miszt¢riumÀhoz kapcsolja. àKrisztust nem akkor kente
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fel a Szentl¢lek, amikor a kereszts¢g¢n¢l galamb k¢p¢ben leszÀll rÀ (MT, 3,16). Ekkor inkÀbb a
test¢t, az egyhÀzat jelezte elûre, amelyben a megkeresztelkedettek elnyerik a Szentlelket. J¢zusnÀl
azt a misztikus ¢s lÀthatatlan felken¢st kell ¢rten¡nk, amely az ige megtestes¡l¢s¢ben ment v¢gbe,
azaz amikor az emberi term¢szet a jÂtettek minden elûzetes ¢rdeme n¢lk¡l a Szüz m¢h¢ben egyes¡lt
az Isten ig¢j¢vel, m¢gpedig Ãgy, hogy vele egy¡tt egy szem¢lly¢ lett. [...] EllentmondÂ volna azt
hinni, hogy csak akkor kapta a Szentlelket, amikor mÀr harminc¢ves volt. [...] ý minden bün
n¢lk¡l j´tt megkeresztelkedni, ¢s nem a Szentl¢lek n¢lk¡l. MÀr szolgÀjÀrÂl ¢s elûfutÀrÀrÂl ezt olvassuk: Elt´lti a Szentl¢lek anyja m¢h¢tûl kezdve.Ê (DE TRIN., XV,26.) A LUKçCS 1,15, valamint a szinoptikus evang¢liumok nyelvhasznÀlata ä a kereszts¢get ugyanis àepiphaniÀÊ-nak, azaz àa (szents¢g) megjelen¢s¢nekÊ nevezi a g´r´g sz´veg ä k´z´tt csak akkor
fedezhetû f´l àellentmondÀsÊ, ha az Â-, illetve az Ãjsz´vets¢gi hagyomÀnyt megprÂbÀljuk egymÀssal ´sszemosni. Ekkor ugyanis p¢ldÀul SÀmson anyjÀnak Ãgynevezett
ànÀzirÊ fogadalma ä a B íRçK 13,5 sz´vegr¢sz alapjÀn: àMert az ör elk¡l´nÁtettje lesz az
ifjÃ az anyam¢htûl fogvaÊ (àki-nezir elÂhim jihje hanaar min-habÀtenÊ) ä, mely Keresztelû
JÀnos sz¡let¢s¢nek k´r¡lm¢nyein¢l megism¢tlûdik, valamint J¢zus bemerÁtkez¢s¢nek
epifÀniÀja k´z´tti k¡l´nbs¢g egy csapÀsra semmiv¢ foszlik! A JordÀn viz¢nek, valamint
a àtestnekÊ, az elj´vendû egyhÀznak szoros egybefüz¢se az im¢nti id¢zet olvastÀn vilÀgossÀ teszi, hogy çgoston SZENTíRçS-magyarÀzÂi, teolÂgiai, egyhÀzszervezûi tev¢kenys¢ge alÀrendelûdik munkÀssÀga àsarokk´v¢nekÊ, az elj´vendû ¢vszÀzadok t´rt¢net¢t l¢nyegileg meghatÀrozÂ egyhÀzrÂl alkotott felfogÀsÀnak.
3. Az àanyaszentegyhÀzÊ
Ahogyan CyprianustÂl szÀrmazik az a mondÀs, miszerint àaz egyhÀzon kÁv¡l nincs ¡dv´ss¢gÊ (àextra ecclesiam nulla salusÊ, DE ECCLESIAE UNITATE, 5), Ãgy çgostontÂl valÂ az
a szÀllÂige, amelyet szÀmtalanszor id¢ztek az elmÃlt mÀsf¢l ezer ¢v folyamÀn: àNem
lehet Isten atyja annak, akinek az egyhÀz nem anyja.Ê MiutÀn az àanyaszentegyhÀzÊ kifejez¢sben rejlû anya (m¢t¢r, mater) szÂnak az ¢gvilÀgon semmi k´ze sincs a SZENTíRçS-hoz,
¢rdemes r´viden elidûzni annÀl a k¢rd¢sn¢l, hogy voltak¢ppen honnan is szÀrmazik.
Nagyon valÂszÁnü, hogy çgostonnak az egyhÀzrÂl alkotott felfogÀsÀt (is) milÀnÂi
tartÂzkodÀsa sorÀn Ambrussal t´rt¢nt megismerked¢se befolyÀsolta a leginkÀbb. A kivÀlÂ himnuszk´ltû AmbrosiusrÂl fennmaradt, hogy legszebb ¢s legemelkedettebb pr¢dikÀciÂit MÀriÀrÂl tartotta. çgostonnak sajÀt anyjÀhoz, MonicÀhoz valÂ rendkÁv¡l erûteljes k´tûd¢se k´zismert (az antik filozÂfiai hagyomÀnyt teljes m¢rt¢kben semmibe
v¢ve, anyjÀt m¢g A BOLDOG °LETRýL (DE BEATA V ITA, 386) cÁmü dialÂgusban is fell¢pteti!); Àm ezek az ¢letrajzi adatok csak aprÂ r¢szletek lehetnek egy lehets¢ges ÀtfogÂ
magyarÀzat eg¢sz¢hez m¢rten. Ahogy çgoston àtÃlspiritualizÀljaÊ az egyhÀzat azzal,
hogy nem a hÃs-v¢r emberek, hanem a szents¢gek àk´z´ss¢g¢tÊ tekinti elsûdlegesnek,
Ãgy az egyhÀz ä maga a megtestes¡lt t´k¢letess¢g ä alig-alig f¡gg csak alkotÂinak egy¢ni karakter¢tûl. A 400 k´r¡l keletkezett PETILIANUS íRçSAI ELLEN (CONTRALITTERAS
PETILIANI, III) tanÃsÀga szerint az egyhÀztagok lehetnek bÀrmilyenek, maga az egyhÀz azonban tekint¢ly¢t illetûen nem fogyatkozik! à...bÀrmilyenek is lenn¢nk mi, ti biztonsÀgban ¢rezhetitek magatokat, ti, akik az Istent atyÀtoknak vallhatjÀtok, az egyhÀzat pedig anyÀtoknak.Ê (CONTR. PET ., III,9,10. id. TRAP°, 165.)
A II. szÀzad elej¢n v¢rtanÃhalÀlt halt Antiokheiai IgnÀc hasznÀlta elûsz´r az egyetemes (katholikosz) egyhÀz kifejez¢st a SZMIRNAIAKHOZ íROTT LEV °L-ben (E P. AD
SMIRN., 8,2). SzÀmÀra ä Irenaeus mÀr ismertetett hagyomÀnyfelfogÀsÀhoz nagyon hasonlÂ mÂdon ä minden egyes f´ldi egyhÀz a mennyeinek t¡k´rk¢pe, s ez a szeml¢let-
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mÂd kieg¢sz¡l a tekint¢ly leszÀrmaztatÀsÀnak egy¢ni Ázü megoldÀsÀval is. Amik¢nt a
FiÃ àjelen vanÊ az AtyÀban, mint annak szÀnd¢ka ¢s gondolata, Ãgy vannak jelen a
p¡sp´k´k Krisztusban, s tovÀbbfolytatva a logikai lÀncolatot, ugyanÁgy egyes¡lnek a
hÁvek a p¡sp´k akaratÀban! (EP. AD EPH., 4,1.) Az apostoli hagyomÀny lÀncolatÀnak
hely¢n ä mint lÀthatÂ ä itt egy archaikusabb jellegü hierarchikus rend nyomai mutatkoznak meg.
Valamivel k¢sûbb, a II. szÀzad k´zep¢n mutathatÂ ki t´bb forrÀsbÂl is az a felfogÀs,
mely szerint az egyhÀz nem f´ldi alapÁtvÀny, hanem mÀr a vilÀg teremt¢se elûtt l¢tezû
k¢pzûdm¢ny. Ez a vilÀg elûtti egyhÀz szÀmos apokrif iratban tünik fel, de megtalÀlhatÂ
az egy ideig kanonikus iratnak tekintett HermÀsz PçSZTOR-Àban ¢ppÃgy, mint p¢ldÀul
az alexandriai gnosztikus egyhÀzalapÁtÂ Valentinosz teolÂgiai rendszer¢ben is. Az
egyhÀz, mely az öJSZ¹VETS°G felfogÀsa szerint menyasszony (n¡mph¢), HermÀsz PçSZTOR-Àban rÀncos ´regasszonyk¢nt l¢p a szÁnre (V IS ., 3,261), megint mÀsutt pedig,
mintegy beszakÁtva a hagyomÀny¢p¡let alapzatÀt, annak az elviselhetetlennek tetszû
fesz¡lts¢gnek a sÃlya alatt, amelyet a kereszt¢nys¢gben az anyaistennû kultikus jelenl¢t¢nek a hiÀnya jelent, Ãgy, mint ¢rett asszony, jobbÀra a MÀria-szimbolikÀhoz kapcsolÂdva. Az apokrif JçNOS APOKALIPSZIS-ban p¢ldÀul a SzenthÀromsÀg alkotÂi az
Atya, a FiÃ ¢s az anya! A csak t´red¢keiben fennmaradt, Ãgynevezett H °BEREK SZERINTI EVANG°LIUM ñrigen¢sz rÀnk hagyomÀnyozta sz´vege pedig Ágy fogalmaz: àAz
im¢nt megragadott engem az ¢n anyÀm, a Szent Szellem, egyetlen hajam szÀlÀnÀl fogva, s Àtvitt
engem a nagy hegyre, a TÀborra...Ê (In: J°ZUS REJTETT SZAVAI , Bp., 1990, 104.) Az id¢zett
sz´veg ¢rtelme rÀadÀsul csak a k¡l´nf¢le nyelvek k´z´tti elt¢r¢s alapjÀn ¢rthetû meg
teljesen. A szellem latinul (spiritus) hÁmnemü, g´r´g¡l (pneuma) semlegesnemü, mÁg
h¢ber¡l vagy arÀmiul (ruah, ruha) nûnemü; ennek megfelelûen a metaforikus megfogalmazÀs csak s¢mi nyelvü k´rnyezetben hathatott evidens mÂdon!
Az àanyasÀgÊ, illetve a teremt¢s elûtti egyhÀz gondolata mellett az egyhÀzra vonatkozÂan çgoston felfogÀsÀban is ¢rv¢nyes¡lû harmadik elv az ekl¢szia szÂnak az eredeti
jelent¢s¢hez m¢rten bek´vetkezett jelent¢svÀltozÀsa. Az ekl¢szia (eredetileg ¢ppen Ãgy,
mint a h¢ber qÀhal a àkiszÂlÁtottakatÊ jelenti) egyre inkÀbb az ´sszegy¡lekez¢s helyszÁn¢¡l szolgÀlÂ ¢p¡let jel´l¢s¢re szolgÀl, s a àtemplom ä g´r´g¡l naosz ä szÂnak a hajÂ
kifejez¢ssel valÂ formai megfelel¢se r¢v¢n, valamint a àtemplomhajÂÊ ¢pÁt¢szeti kifejez¢sen kereszt¡l f´ltünik az a metaforika is, amely az egyhÀzat a tengeren hÀnykolÂdÂ
hajÂ k¢p¢hez hasonlÁtja. (TertullianusnÀl p¢ldÀul az egyhÀz àbÀrkaÊ, s aki nincs a bÀrkÀban, az nincs az egyhÀzban sem! DE IDOLATRIA, 24.)
çgoston felfogÀsÀban az egyhÀz lÀthatÂ ¢s lÀthatatlan r¢szre oszlik, s a lÀthatÂ egyhÀz megjelen¢si formÀjÀt ä k¢pletesen szÂlva ä nem elsûsorban a JeruzsÀlemben, MÀrk
anyjÀnak hÀzÀban ´sszegyültek jelentik, hanem a majdan elj´vû s alÀszÀllÂ mennyei
egyhÀz ideaszerü, f´ldi hasonmÀsa. Az egyik, MÀninak tulajdonÁtott levele ellen¢ben
Árott müv¢ben (CONTRA EPISTOLAM MANICHAEI QUEM VOCANT FUNDAMENTI, 396)
çgoston kijelenti, hogy nem hinne az evang¢liumoknak, ha nem a katolikus egyhÀz
tekint¢lye vezetn¢ hozzÀ. Hogyan lehets¢ges akkor, hogy az çgostonnÀl n¢gyes ism¢rvnek megfelelû ä egy, szent, apostoli ¢s egyetemes ä egyhÀz ÀllandÂ àdiabolikusÊ
tÀmadÀsok pergût¡z¢ben egyszerre legyen teljess¢ggel szellemi s egyÃttal az elj´vendû
inkvizÁciÂ brutalitÀsÀval Àthatott? A vÀlasz, AZ I STEN VçROSçRñL koncepciÂjÀnak megfelelûen is, çgostonnak igazÀbÂl soha le nem vetkezett, hosszÃ manicheus korszakÀbÂl
visszamaradt dualisztikus vilÀgszeml¢let¢ben keresendû. A KERESZT°NY TANíTçSRñL
egyik, e szempontbÂl k¡l´n´sen ¢rdekes sz´veghely¢n çgoston ä a donatista Ticho-
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niusnak a SZENTíRçS-t magyarÀzÂ elveivel vitÀzva ä arrÂl tudÂsÁt, hogy ellenfel¢nek
h¢t ¢rtelmezû szabÀlya k´z¡l az elsû àKrisztus test¢velÊ, mÁg az utolsÂ az à¹rd´g test¢velÊ kapcsolatos. Az egyhÀz ä Krisztus teste Ãjtestamentumi gondolatnak megfelelûen a hippÂi p¡sp´k a katolikus egyhÀzon kÁv¡l rekedteket, k¡l´n´sen pedig a megÀtalkodott ellens¢geket egyÃttal az ¹rd´g test¢nek alkotÂelemek¢nt k¢pzeli el, pÀrhuzamosan azzal, ahogy ¡dvt´rt¢neti koncepciÂjÀban a f´ldi vÀros (civitas terrana)
egyÃttal az ¹rd´g vÀrosa is (civitas Diaboli).
RendkÁv¡l hosszÃ azoknak az elk¢pzel¢seknek a sora, amelyek az Âkereszt¢ny kor
t´rt¢net¢ben a testre vonatkozÂ k¡l´nf¢le teolÂgiai, filozÂfiai felfogÀsokat jellemzik. A
holtak (testben valÂ) feltÀmadÀsÀnak ä a hell¢n szeml¢let szÀmÀra botrÀnyos ä felfogÀsa olyan sz¢lsûs¢ges ÀllÀsfoglalÀsokkal eg¢szÁthetû ki, mint p¢ldÀul PlÂtinosz¢, aki ä
Porph¡riosz tudÂsÁtÀsa szerint ä egyszerüen sz¢gyellte a test¢t (V ITA PLOTINI , 1), vagy
a k¡l´nb´zû enkratita irÀnyzatok ´nsanyargatÂ aszk¢zise, illetve a legsz¢lsûs¢gesebb
irÀnyzatok, mint p¢ldÀul a f¡vet legelûk¢ vagy az oszlopszentek¢. A mÀsik oldalon a
hispÀniai szÀrmazÀsÃ Priscillianus tanÁtÀsa sorakoztathatÂ fel: miutÀn Ãgyis csak a szellem ¡dv´z¡l, a test bÀrmif¢le zabolÀtlansÀga megengedhetû! Teoretikus ¢rtelemben
pedig çgoston idûsebb kortÀrsÀnak, alexandriai AthanÀsziosznak a felfogÀsÀrÂl kell
m¢g szÂt ejteni, az Ãgynevezett àfizikai megvÀltÀstanrÂlÊ. Eszerint az eg¢sz emberi
nem ä çdÀmtÂl fogva ä egyetlen testet (szÂma) alkot.
Amik¢nt az egyhÀz àmenyasszonyÊ, àmatrÂnaÊ ¢s àanyaÊ vonÀsait lehetetlen egyetlen portr¢val ÀbrÀzolni, Ãgy lehetetlen elkendûzni azokat az ellentmondÀsokat is, amelyek çgoston AfrikÀba valÂ visszat¢rte, k¡l´n´sen pedig p¡sp´kk¢ vÀlasztÀsa utÀn a
legk¡l´nf¢l¢bb konkurens irÀnyzatok ä donatizmus, pelagianizmus, arianizmus, illetve a kereszt¢nys¢gen kÁv¡l esû manicheizmus ä elleni szakadatlan k¡zdelmek, v¢res
pÀrtharcok, sût polgÀrhÀborÃk sorÀn ä mint sz¡ntelen¡l l¢trej´tt kompromisszumok
ä folyamatosan elcsÃfÁtottÀk a nagyegyhÀz arcvonÀsait. Abban azonban, hogy e torzulatok legalÀbb n¢ha emberi vonÀsokat engednek megpillantani (szemben az im¢nt felsorolt irÀnyzatokkal, amelyek ä az elûbbi szimbolika ¢rtelm¢ben csak sz´rnymaszkokk¢nt k¢pzelhetûk el!), az egyhÀzszervezû hippÂi p¡sp´knek d´ntû ¢rdemei vannak.
4. Az eretnekek ellen
°lete alkonyÀn, 428-ban, çgoston minden k¡l´n´sebb eredeti erudÁciÂ n¢lk¡l ÀllÁtja
´ssze a k¡l´nf¢le eretneks¢geket egy¡ttesen tÀrgyalÂ müv¢t, a DE HAERESIBUS-t (AZ
ERETNEKS°GEKRýL). Ez az ÁrÀs mÀr k¢ts¢gtelen¡l a gyûztes pozÁciÂjÀbÂl fogant. çm
abban az idûben, amikor çgoston ¢s testv¢rei (k´z¡l¡k Alupiust szint¢n szentt¢ avattÀk), valamint barÀtai °szak-Afrika hÀrom provinciÀjÀban ä az egyik MauretaniÀban,
NumÁdiÀban ¢s AfricÀban ä megkezdik papi tev¢kenys¢g¡ket, s szerzetesk´z´ss¢gek
alapÁtÀsÀba kezdenek, az elj´vendû gyûztes pozÁciÂjÀnak legf´ljebb csak halvÀny k´rvonalai mutatkoztak. K¡l´n´sen, ha figyelembe vessz¡k, hogy az elûbb felsorolt konkurens irÀnyzatok k´z¡l az arianizmus ¢s a donatizmus speciÀlisan afrikai eredetü jelens¢g, s a manicheizmus is Egyiptomban, valamint °szak-AfrikÀban terjedt el leginkÀbb a IV. szÀzad v¢ge fel¢. HabÀr a lÁbiai szÀrmazÀsÃ Arius ¢s k´vetûi ellen folytatott
dogmatikai k¡zdelmek jobbÀra çgoston ifjÃkorÀnak idej¢n lezajlottak mÀr, Àm az V.
szÀzad elej¢n a RÂmai Birodalom nyugati fel¢t meghÂdÁtÂ germÀn n¢pek d´ntû t´bbs¢ge ariÀnus hitre t¢r: ariÀnusok Nagy Theodorik keleti gÂtjai ¢ppÃgy, mint a HispÀniÀt meghÂdÁtÂ nyugati àvizigÂtokÊ vagy az °szak-AfrikÀt v¢gigpusztÁtÂ vandÀlok. °rdekes, hogy a J¢zus Krisztus isteni voltÀnak tagadÀsÀval valÂsÀgos teolÂgiai lavinÀt el-
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indÁtÂ Arius àszellemi ´r´ks¢geÊ (az Âkori hagyomÀny m¢g eg¢sz pontosan megk¡l´nb´ztette p¢ldÀul az egyiptomi mÀgiÀt a numÁdiaitÂl ä lÀsd erre vonatkozÂan çgoston f´ldij¢nek, Apuleiusnak fennmaradt ¢letmüv¢t ä vagy a lÁbiaitÂl ä Hippol¡tosz
szerint p¢ldÀul a B IBLIç-ban is feltünû Simon MÀgus mestere, egy bizonyos Apszethosz, lÁbiai eredetü!) ¢ppen a àvandÀl hÂdÁtÀsÊ metaforÀban ´lt testet. AlapÁtÂ ¢s PusztÁtÂ ä a hajukat v´r´sre festû, minden k¢pzeletet fel¡lmÃlÂan kegyetlen vandÀlokban
a kortÀrsak joggal sejtett¢k az apokalipszis lovasait! ä egy ¢vszÀzad mÃltÀn ugyanott
talÀlkozik; a k´r bezÀrul...
Az ugyancsak afrikai Donatus egy olyan àreformmozgalomÊ elindÁtÂja volt, amely
az arianizmussal ellent¢tben nem dogmatikai jellegü konfliktuson alapult, Àm m¢gis
a donatista-katolikus szembenÀllÀs eredm¢nyezte a legv¢resebb ´ssze¡tk´z¢seket.
Mindamellett ItÀliÀbÂl valÂ visszat¢rte utÀn çgoston az ellen az àegyhÀzÊ ellen folytatta
elsû pol¢miÀit, amelynek kilenc ¢ven Àt maga is tagja volt: a manicheusok ellen.
A korai kereszt¢nys¢g legfontosabb szellemi ellenfel¢nek, a gnoszticizmusnak a hagyomÀnyt´rt¢net¢hez hasonlÂan a manicheizmus is szinte pillanatok alatt behÀlÂzta
a RÂmai Birodalom eg¢sz ter¡let¢t, voltak¢ppeni sz¡lûhazÀjÀt, a perzsa imp¢riumot,
sût K´z¢p-çzsiÀt is. A babiloni sz¡let¢sü, perzsa, Àm fûleg arÀmi nyelven ÁrÂ MÀni
(216ä277) egy olyan, mai fogalmaink szerinti àvilÀgvallÀsÊ l¢trehozÀsÀt kÁs¢relte meg,
amely elsûdlegesen az ûsi irÀni hagyomÀny, a zoroaszterizmus szent k´nyv¢bûl, az
AVESZTç -bÂl tÀplÀlkozik ugyan, de fontos elemeket k´lcs´n´z a kereszt¢ny gnÂzisbÂl
s a buddhizmusbÂl is. A manicheizmus szerteÀgazÂ hagyomÀnyt´rt¢nete l¢nyeg¢ben
n¢gy fû csoportba oszthatÂ; az egyiptomi, a k´z¢p-Àzsiai TurfÀnbÂl szÀrmazÂ, valamint
a szÁr egyhÀzt´rt¢nethez kapcsolÂdÂ (egy¢bk¢nt pedig kopt, latin, g´r´g, szÁr, perzsa,
szogd, t´r´k, ujgur, kÁnai stb. nyelvü!) forrÀsok mellett a negyedik csoportot ¢ppen
çgostonnak a manicheusok ellen k¢sz¡lt vitairatai, illetve nyilvÀnos disputÀinak àjegyzûk´nyveiÊ jelentik. (Ez a k´r¡lm¢ny persze automatikusan meg is nehezÁti a hippÂi
p¡sp´k manicheizmusÀnak megÁt¢l¢s¢t!)
MÀni tant¢teleinek alapja az az eredendû dualizmus ä a jÂ ¢s a rossz egyarÀnt ´r´ktûl fogva l¢tezû, egyenrangÃ szellemi alapelvek ä, amely, mint mÀr emlÁtettem, az
AVESZTç -bÂl szÀrmazik. A mai tudomÀnyos irodalom ÀllÀspontja szerint az AVESZTA
legûsibb himnuszai, az Ãgynevezett àgÀthÀkÊ nem i. e. V I. szÀzadi eredetüek, hanem
jÂval korÀbbiak; az alapÁtÂ, prÂf¢ta, Zarathusztra/Zoroaszter tev¢kenys¢g¢t Ãjabban
az i. e. XII. szÀzadhoz k´tik, s nem IrÀnhoz, hanem a k´z¢p-Àzsiai pusztasÀgok valamelyik IrÀnhoz k´zel esû r¢sz¢hez. (Mindennek f¢ny¢ben fel¡l kell vizsgÀlni a
m¢däperzsa hagyomÀnynak az asszÁrhoz, valamint a bibliai t´rt¢nelemhez valÂ viszonyÀt is!) A k¢t ûsi princÁpium, Szpenta Manju/Ormuzd, a JÂ ¢s Angra Manju/
AhrimÀn, a Rossz kozmikus pÀrbaja jel´li ki a vilÀg elj´vendû sorsÀt. Az embernek,
pontosabban a l¢leknek vÀlasztania kell kettej¡k k´z´tt. (A vÀlasztÀs k¢rd¢se sarkalatos
´sszetevûje çgoston szabad akarat-, liberum arbitrium-elgondolÀsÀnak is.) Az AVESZTA
30. sorszÀmÃ JasznÀja, az Ãgynevezett K °T L°LEK HIMNUSZA Ágy Ár: àA k¢t l¢lek kezdettûl,
/ aki Àlmomban ikerk¢nt tünt fel, / nem mÀs, mint a JÂ meg a Rossz, / gondolatban, szÂban ¢s
tettben.Ê (Magyar sz´veg in: Apor °va: I RçN, Bp., ¢. n., 67.) A jÂ ¢s a rossz k´z´tti vÀlasztÀs k¢nyszere ä valamint az ember eleve elrendelt sorsÀnak eszm¢je ä megtalÀlhatÂ
a qumrÀni k´z´ss¢g irataiban is, Àm igazÀn ÀtfogÂ ¢rv¢nnyel çgostonnÀl tünik fel;
olyannyira, hogy p¢ldÀul a kozmikus dualizmus nem pusztÀn az emberi vilÀgra ¢rv¢nyes, hanem az angyalok¢ra is. (DE CIV . DEI, IV,28.) çm ezen a szinten mÀr az utak
v¢g¢rv¢nyesen elvÀlnak; MÀni egy teljesen gnosztikus jellegü, szinkretikus f¢nyvallÀst
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akart megalkotni, çgoston elgondolÀsai viszont javar¢szt kÁv¡l Àllnak a gnÂzis hagyomÀnyk´r¢n.
388-tÂl, AfrikÀba valÂ visszat¢rte utÀn k´zvetlen¡l, A KATOLIKUS °S A MANICHEUS
EGYHçZ SZOKçSAIRñL (DE MORIBUS ECCLESIAE CATHOLICAE ET DE MORIBUS MANICHAEORUM) cÁmü traktÀtustÂl kezdve eg¢szen a mÀr emlÁtett DE HAERIBUS-ig (428)
egymÀs utÀn lÀtnak napvilÀgot çgostonnak a manicheusok elleni vitairatai. K´z¡l¡k
egyn¢hÀny ä p¢ldÀul a legtestesebb, harminchÀrom k´nyvbûl ÀllÂ FAUSTUS ELLEN
(CONTRA FAUSTUM, 397ä398) vagy a FELIX ELLEN (CONTRA FELICEM, 398) konkr¢t,
nyilvÀnos vita alapjÀn ÁrÂdott; ezeken a nagy hallgatÂsÀg elûtt lezajlott disputÀkon
çgoston rendre f¢nyes diadalt aratott; ellenfelei ä mik¢nt Faustus KarthÀgÂbÂl ä megsz¢gyen¡lve tÀvoztak a helyszÁnrûl! K¡l´n figyelmet ¢rdemel a MANICHEUS SECUNDINUS ELLEN (CONTRA SECUNDINUM MANICHAEUM, 399) cÁmü irat, ugyanis ebben çgoston Secundinusnak, hajdani manicheus tÀrsÀnak level¢re vÀlaszol, aki arra buzdÁtja
n¢hai barÀtjÀt, hogy t¢rjen vissza a manicheus egyhÀzba. A nyilvÀnos diadalon tÃl t´bb
olyan esetrûl is tudunk, mint p¢ldÀul a 392-ben egy bizonyos Fortunatus, 404-ben
pedig a Felix elleni templomi vita sorÀn, amikor az ellenf¢l nemcsak meghÀtrÀlt, hanem katolizÀlt is!
Az ÀtfogÂ manicheus k¢rd¢sk´rrel szemben a donatizmus hagyomÀnyt´rt¢nete
pontrÂl pontra nyomon k´vethetû çgoston mellett mÀs egyhÀzatyÀk müveibûl, illetve
a k¡l´nf¢le zsinati hatÀrozatok alapjÀn is. A donatizmus voltak¢ppen egyidûs a kereszt¢nys¢gnek Nagy Constantinus idej¢n bek´vetkezett legitimÀciÂjÀval, l¢trej´tte
pedig az utolsÂ nagy, Diocletianus uralkodÀsa alatt bek´vetkezett kereszt¢ny¡ld´z¢s
k´vetkezm¢nyek¢nt tekinthetû. A mozgalom n¢vadÂja, Donatus ugyanis egyike volt
annak a hetven numÁdiai p¡sp´knek, akik a traditorsÀg ä azaz a hittagadÀs ä vÀdjÀval
312-ben KarthÀgÂban megfosztjÀk m¢ltÂsÀgÀtÂl az akkori katolikus karthÀgÂi ¢rseket,
Caecilianust. (°rdekess¢gk¢ppen emlÁtem meg, hogy ez a àzsinatÊ egy bizonyos Lucilla nevü gazdag ¢s fanatikus ´zvegy hÀzÀban à¡l¢sezettÊ. LucillÀrÂl tudjuk, hogy ä
Constantinus ¢desanyjÀhoz, Helen¢hez hasonlÂan ä szÀmottevû gyüjtem¢nyt halmozott fel a v¢rtanÃk csontjaibÂl... Ilyenk¢ppen Donatus, Casae Nigrae [fekete hÀzak]
p¡sp´ke, amikor 313-ban ¢rseki m¢ltÂsÀgba emelkedik, l¢nyeg¢ben v¢ve az û kreatÃrÀjÀnak tekinthetû!)
A katolikusok ¢s a donatistÀk (àpars DonatiÊ-nak, azaz àDonatus r¢sz¢nekÊ nevezt¢k
ûket) k´z´tti hÀborÃsÀg, a mÀr emlÁtett ¢letszents¢g k¢rd¢se kapcsÀn, vÀltakozÂ sikerrel folyt. A 314-ben tartott arlesi zsinat megprÂbÀlt valamif¢le kompromisszumot l¢trehozni a k¡zdû felek k´z´tt, s v¢g¡l is egyfelûl megsz¡ntette ugyan azt az afrikai szokÀst, miszerint a megt¢rû eretnekeket Ãjra megkeresztelt¢k, Àm mÀsfelûl Ãgy rendelkezett, hogy ha a kereszts¢g a SzenthÀromsÀg nev¢ben t´rt¢nt, akkor az àeretnekekÊ
Àltal kiszolgÀltatva is ¢rv¢nyes. A IV. szÀzad mÀsodik fel¢nek csÀszÀrai, I. Valentinianus, Gratianus mindannyian eltiltjÀk ugyan az Ãjrakeresztel¢st, de eredm¢ny n¢lk¡l.
Nagy Theodosius t¡relmi rendelete, 392 utÀntÂl szÀmÁtandÂ az az idûszak, amikortÂl
fogva çgoston is aktÁv szerepet vÀllal a v¢res konfliktusok elsimÁtÀsa ¡gy¢ben. ögy
tünik, hogy a hosszÃ hÀborÃsÀgba û is belefÀradhatott, mert Vincentius donatistÀhoz
Árott level¢ben (EP., 93) az olvashatÂ, hogy kezdeti ÀllÀspontja alapjÀn senki sem k¢nyszerÁthetû erûszakkal az egyhÀzba, de most mÀr be kell lÀtnia, hogy t¢vedett... Mindez
persze mÀr a 411. ¢vi karthÀgÂi konferencia (l. BREVICULUS COLLATIONIS CUM DONATISTIS, 412) utÀn ÁrÂdott ä tehÀt megint csak a gyûztes pozÁciÂjÀbÂl ä, hiszen ezen
az ´sszej´vetelen Honorius csÀszÀr rendelet¢re a donatizmust v¢gk¢pp elvetett¢k! Az
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¢vszÀzados k¡zdelem szimbolikus v¢gpontjÀn A DONATISTçKHOZ A COLLATIO UTçN
(AD DONATISTAS POST COLLATIONEM, 412) cÁmü ÁrÀs Àll, ahol çgoston Ãjfent a nagyegyhÀzba valÂ bel¢p¢sre s a SZENTíRçS szellem¢ben valÂ àmegb¢k¢l¢sreÊ szÂlÁtja fel
ellenfeleit.
°let¢nek utolsÂ ¢vtizedeiben a hippÂi p¡sp´k figyelm¢nek ¢s idej¢nek jelentûs r¢sz¢t egy sajÀt teolÂgiai felfogÀsÀt is k´zvetlen¡l vesz¢lyeztetû irÀnyzat k´ti le, a pelagianizmus. A Jeromos, illetve Orosius tanÃsÀga szerint BritanniÀban sz¡letett Pelagius
neve g´r´g eredetre vall (a àpelÀgioszÊ szÂt csak k¢sûbb fordÁtottÀk vissza az angolszÀsz
àmuirchuÊ-ra = àtengeriÊ), Àm szellemis¢ge minden vonatkozÀsban a birodalom
keleti fel¢hez k´ti emez archaikus g´r´g n¢v viselûj¢t. ValÂszÁnü, hogy a szÁr szÀrmazÀsÃ Rufinus (ñrigen¢sz latin fordÁtÂja) lehetett szÀmÀra a k´zvetÁtû TheodÂrosz Mopszueszt¢sz ¢s az antiokheiai iskola azon felfogÀsÀt illetûen, miszerint a megigazulÀs nem
hit ¢s kegyelem r¢v¢n t´rt¢nik, hanem az ember ä ha hiÀnytalanul betartja a t´rv¢nyt
ä ´nerûbûl is k¢pes a feddhetetlen ¢letre! çgoston szÀmos ÁrÀsa foglalkozik Pelagiusszal ¢s k´vetûivel; jobbÀra tûle ¢s JeromostÂl ismerj¡k Pelagius müveit. A TERM°SZETRýL °S KEGYELEMRýL (DE NATURA ET GRATIA, 413ä415) p¢ldÀul ezt a program¢rt¢kü mondatot tulajdonÁtja Pelagiusnak: àHa egyfolytÀban ¢s gondosan t´rekszel arra, hogy ne v¢tkezz, eljutsz majd odÀig, hogy nem is tudsz v¢tkezni.Ê Ennek megfelelûen a
pelagiÀnusok tagadtÀk az Àteredû bünt is, mondvÀn, hogy a l¢lek (mens) nem szÀrmazik çdÀm àtesti l¢ny¢bûlÊ (massa), tehÀt nincs is alÀvetve a àromlandÂ emberi term¢szetnekÊ. Mi t´bb, az ember k¢pes arra is, hogy J¢zus Krisztus büntelen f´ldi pÀlyafutÀsÀt megism¢telje!
A 410. ¢vi gÂt bet´r¢s elûl Pelagius °szak-AfrikÀba menek¡l, Ãtk´zben megismerkedik çgostonnal is, majd JeruzsÀlembe megy, ahol az ottani p¡sp´k tisztelettel fogadja, viszont ÀllandÂ konfliktusba keveredik Jeromossal. (Hat ¢vvel k¢sûbb Pelagius
hÁvei feldÃljÀk Jeromos betlehemi kolostorÀt, magÀt a V ULGATA-fordÁtÂt pedig drÀmai
k´r¡lm¢nyek k´z´tt alaposan helybenhagyjÀk, egyik diakÂnusÀt pedig meg is ´lik...
Ettûl fogva Jeromos ä mint ÀltalÀban mindig ¢s mindenkivel szemben ä fogcsikorgatÂ
gyül´lettel Ár PelagiusrÂl ¢s pÀrthÁveirûl, elsûsorban Pelagius k¢t fû àideolÂgusÀrÂlÊ,
CaelestiusrÂl ä akit àanyja m¢h¢tûl fogva kasztrÀltnakÊ [àeunuch matris uteroÊ] nevez ä, valamint a k¢ts¢gkÁv¡l legtehets¢gesebb pelagiÀnusrÂl, JulianusrÂl, a k¢sûbbi aeclanumi
p¡sp´krûl, aki çgoston legfûbb teolÂgiai ellenfele volt.)
A Julianusszal szembeni teolÂgiai vitÀk hangneme çgoston r¢sz¢rûl is àrendkÁv¡l
kem¢nynekÊ minûsÁthetû; Julianus p¢ldÀul àadvocatus asinorumÊ-nak, a szamarak ¡gyv¢dj¢nek nevezte çgostont, aki viszont sz¡lei sz¢gyen¢nek minûsÁtette ellenfel¢t. A
421-ben ÁrÂdott JULIANUS ELLEN (CONTRA I ULIANUM), valamint az ¢lete utolsÂ ¢v¢ben
Árott JULIANUS MçSODIK VçLASZA ELLENI BEFEJEZETLEN Mþ (CONTRA SECUNDUM I ULIANI RESPONSIONEM OPUS IMPERFECTUM, 429ä430) nemcsak a pelagianusok felfogÀsÀnak, illetve a nagyegyhÀz ÀllÀspontjÀnak behatÂbb megismer¢se szempontjÀbÂl fontosak, hanem egyÃttal çgoston kegyelemtanÀnak r¢szleteit, illetve egyes mÂdosulÀsait
tekintve is. A 411-ben tartott karthÀgÂi zsinat ä ahol Caelestinust kik´z´sÁtett¢k ä h¢t
t¢telben fogalmazta meg a kik´z´sÁt¢s okait, s e h¢t t¢tel pontosan r´gzÁti az egyhÀzt´rt¢netbûl egy¢birÀnt nyomtalanul soha el nem tünt pelagianizmusnak az Àteredû
bünnel, illetve a szabad akarattal kapcsolatos ÀllÀspontjÀt. A 431. ¢vi epheszoszi zsinatnak a pelagianizmussal kapcsolatos elÁt¢lû ÀllÀspontjÀt çgoston mÀr nem ¢rhette
meg, Àm az k¢ts¢gtelen, hogy az ¢szak-afrikai egyhÀznak ¢vtizedeken Àt viharos k´r¡lm¢nyek k´z´tt folytatott ¢lethalÀlharcÀban d´ntû ¢rdemeket szerzett.
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F´lt¢tlen¡l szÂt kell ejteni a hippÂi p¡sp´knek a g´r´g filozÂfiÀval s egyÀltalÀban a
klasszikus g´r´g kultÃrÀval kapcsolatos ÀllÀsfoglalÀsÀrÂl is, annÀl is inkÀbb, mert a
ànyitott kapukÊ taktikÀja ä vagyis hogy az egyhÀz mindenkit tÀrt karokkal vÀr ä çgoston eset¢ben ¢ppen innen eredeztethetû, s ¢rv¢nyes¡l mindaddig, amÁg fel nem vÀltja
azt az ´reg p¡sp´knek az erûszakkal kik¢nyszerÁtett egyhÀztagsÀgot c¢lzÂ ÀllÀspontja.
AZ AKAD°MIKUSOK ELLEN (CONTRA ACADEMICOS, 387) cÁmü fiatalkori dialÂgusban
mindenesetre a k´vetkezû olvashatÂ: àMÀrpedig mindenki tudja, hogy minket a tudomÀnyhoz az ¢rtelem ¢s a tekint¢ly kettûs ´szt´nz¢se vezet el. SzÀmomra egy a bizonyossÀg, m¢gpedig
az, hogy semmilyen ponton nem t¢rek el Krisztus tekint¢ly¢tûl, mert nem talÀlok annÀl nagyobbat.Ê
(CONTR. ACAD., III,20,43.) Mindez a k¢sûbbiek folyamÀn is ¢rv¢nyes, kieg¢szÁtve azzal
az ÀltalÀnos ¢rv¢nyü ÀllÀsfoglalÀssal, miszerint az igazsÀg ä bÀrki fogalmazza is meg ä
mindenk¢ppen Istentûl szÀrmazik. Ennek a meglehetûsen tÀg ¢rv¢nyü alapvet¢snek
megfelelûen szÂl a k¡l´nf¢le kultÃrÀknak, illetve szellemi irÀnyzatoknak a kereszt¢nys¢gbe valÂ be¢pÁt¢se lehetûs¢g¢rûl. A sokat id¢zett hÁres p¢lda A KERESZT°NY TANíTçSRñL -bÂl valÂ: àAz Ãgynevezett b´lcselûk pedig, de fûk¢ppen a platonikusok, ha valami
igazsÀgot, valami hit¡nkh´z alkalmazkodÂ dolgot mondottak, nemcsak hogy nem kell f¢ln¡nk
attÂl, hanem el kell venn¡nk tûl¡k, mint jogtalan birtokosoktÂl, ¢s sajÀt hasznÀlatunkra kell fordÁtanunk. Az egyiptomiaknak nemcsak bÀlvÀnyk¢peik ¢s sÃlyos rakomÀnyaik voltak, amelyeket
Izrael n¢pe utÀlt ¢s megvetett, de voltak arany- ¢s ez¡sted¢nyeik, ¢kess¢geik ¢s ruhÀik is (III.
MñZ. 3,22 ¢s 12,35). Mindezeket az EgyiptombÂl kivonulÂ n¢p, nem sajÀt felelûss¢g¢re ugyan,
hanem az Isten parancsÀra, titokban tulajdonÀba vette, hogy helyesebb hasznÀlatra fordÁtsa.Ê
(DE DOCTR. CHRIST ., II,41,60.) Azt hiszem, hogy k¢t ¢vezred kereszt¢nys¢g¢nek a hell¢n vilÀggal szemben kialakÁtott viszonya benne rejlik ebben a kifejez¢sben: àhelyesebb
hasznÀlatÊ! S itt mell¢kes, hogy a g´r´g vilÀg a trÂjai falÂ szerep¢t jÀtszotta-e el (azaz
tudatosan ajÀnlkozott-e fel arra a szerepre, hogy a kereszt¢nys¢g Ãgymond àbekebelezzeÊ) vagy sem. Az Àgostoni hasonlat inkÀbb JÀkob feles¢g¢nek, RÀhelnek apja hÀzibÀlvÀnyaihoz valÂ ragaszkodÀsÀt id¢zi fel...
Az ¢szak-afrikai Hadrumentum szerzetesk´z´ss¢ge ä csakÃgy, mint mÀs, itÀliai k´z´ss¢gek is ä f¢lre¢rt¢ssel elegy f¢lelemmel fogadtÀk çgostonnak 426ä427-ben a pelagiÀnus vitÀk hatÀsÀra Árott, A KEGYELEMRýL °S A SZABAD AKARATRñL (DE GRATIA ET
LIBERO ARBITRIO) cÁmü ¢rtekez¢s¢t. A hadrumentumiak k¢r¢s¢t meghallgatva ä vilÀgÁtsa meg pontosabban ÀllÀspontjÀt ä Árja meg A FEDD°SRýL °S A KEGYELEMRýL (DE
CORREPTIONE ET GRATIA) cÁmü munkÀjÀt ä ugyanebben az idûben. A kegyelemtan
çgoston teolÂgiai ´r´ks¢g¢nek legfontosabb ¢s leghatÀsosabb r¢sz¢t jelenti; azok a zavarok azonban, amelyek fogadtatÀsÀt illetûen a kortÀrsak r¢sz¢rûl megnyilvÀnultak,
a legÃjabb idûkig megmaradtak.
5. A rossz eredete
àHol van tehÀt a rossz, ¢s honn¢t szÀrmazik? Hol t´rt be a teremtett vilÀgba? Volt talÀn valami
rossz ûsanyag, mindent belûle teremtett, ÀtgyÃrta ¢s Ãjrarendezte, de az ûsanyagbÂl valami megmaradt, ¢s ezt jÂra mÀr nem fordÁtotta az Isten? Mi¢rt cselekedett Ágy? TalÀn nem volt el¢g hatalma a MindenhatÂnak, hogy Àtforgassa az eg¢szet, mind-mind vÀltozÀsba t´rje, s Ágy ne maradjon meg a rosszbÂl semmi? °s v¢g¡l mi¢rt akarta, hogy alkosson belûle valamit, mindenhatÂsÀga erej¢vel mi¢rt nem l´kte inkÀbb a semmibe? Vagy l¢tezhetett volna akarata ellen¢re is?
(CONF., V II,5,7) ä t¢pelûdik szinte most is hallhatÂan çgoston a V ALLOMçSOK -ban,
azon a mindig visszat¢rû k¢rd¢sen, amely az elmÃlt ¢vezredek sorÀn mind a zsidÂsÀg,
mind pedig a kereszt¢nys¢g k´r¢ben nyilvÀnvalÂan v¢gtelen¡l sokszor megism¢tlûd-

RugÀsi Gyula: Isten vÀrosa ã 817

hetett. A 388-ban ÁrÂdott A SZABAD AKARATRñL (DE LIBERO ARBITRIO) eg¢szen az egy
¢vvel a halÀla elûtt, 429-ben befejezett A SZENTEK ELEV E ELRENDEL°S°RýL (DE PRAEDESTINATIONE SANCTORUM) cÁmü traktÀtusig bezÀrÂlag azonban a hippÂi p¡sp´knek
a bünrûl, a rosszrÂl, a szabad akaratrÂl kialakÁtott ÀllÀspontjÀt lehetetlen egys¢gben
szeml¢lni; az ellentmondÀsok a teolÂgiai magyarÀzatok t´bbsz´ri mÂdosulÀsÀrÂl tanÃskodnak.
V¢lem¢nyem szerint hÀrom fûbb hagyomÀnyos megk´zelÁt¢smÂd k¡l´nÁthetû el e
t¢ren çgoston gondolkodÀsmÂdjÀban; s a tudomÀnyos ¢rtelmez¢sek z´me is e hÀrom
lehetûs¢g valamelyike mellett teszi le a voksot. (1) A neoplatonikus, pontosabban plÂtinoszi megk´zelÁt¢smÂd, mely szerint ä ÀltalÀnosan fogalmazva ä minden, ami l¢tezik,
az jÂ, s a l¢tezûk arÀnyosan r¢szes¡lnek a Legfûbb JÂ, az Egy (HEN) term¢szet¢bûl. (2)
A manicheus vilÀgmagyarÀzat, amely ä hasonlÂan az id¢zett AVESZTA-sz´vegr¢szhez
ä az ´r´ktûl fogva l¢tezû k¢t ûselv, a JÂ ¢s a Rossz k´z´tti vÀlasztÀst Árja elû, s az anyagi
vilÀg eg¢sz¢t sz¡ks¢gk¢ppen rossznak felt¢telezi. (3) A bibliai megk´zelÁt¢smÂd, amely
egyetlen Teremtûrûl tud, s a teremtett mindens¢get eredendûen jÂnak tartja.
Sorrendben haladva s a g´r´g filozÂfia hatÀsÀt tekintve Ãgy tünik, hogy çgoston ä
hasonlÂan megt¢r¢s¢nek mÀr ismertetett k´r¡lm¢nyeihez ä PlÂtinosz hatÀsa alÂl igazÀbÂl sohasem vonta ki magÀt, amik¢nt a manicheizmus befolyÀsa alÂl sem. A V ALLOMçSOK -at id¢zve: àHa a vilÀgossÀg m¢g nem volt, a s´t¢ts¢g l¢te mi mÀst jelentett volna, mint
a f¢ny hiÀnyÀt?Ê (CONF., V II,3,3.) LÀtszÂlag egy¢rtelmü vÀlaszt kapunk feltett k¢rd¢s¡nkre, Áme, a PlÂtinosztÂl Àt´r´k´lt meghatÀrozÀs: a rossz nem mÀs, mint a jÂ hiÀnya!
Csakhogy ez PlÂtinosznÀl egyÀltalÀban nincs Ágy, hiszen maga PlÂtinosz ekk¢nt v¢lekedik: àA nem l¢tezû semmik¢ppen sem azt jelenti, hogy egyÀltalÀn nincsen, hanem csak azt,
hogy mÀs, mint a l¢tezû.Ê (ENN., I,8,3.) Mi tehÀt az igazsÀg?
MÀr A SZABAD AKARATRñL legelej¢n çgoston k¢tfel¢ osztja a rossz jelent¢s¢t: egyr¢szt arra, amit mi magunk tesz¡nk, mÀsr¢szt pedig arra, ami vel¡nk t´rt¢nik. Ez a
kettûss¢g segÁt meg¢rteni azt az aszimmetriÀt, amely abbÂl fakad, hogy çgoston szerint
az ¡dv´ss¢get kegyelem (sût adott esetben eleve elrendel¢s) folytÀn nyeri el az ember,
mÁg a rosszat szabad akarata alapjÀn vÀlasztja! ValÂszÁnü, hogy mik¢nt a megt¢r¢se
eset¢ben, Ãgy ezen a t¢ren is a RñMAI LEV °L hatÀsÀval kell elsûdlegesen szÀmolnunk.
A hit Àltali megigazulÀs, a kegyelem k¢rd¢s¢n tÃl azonban itt elsûsorban a szabad akarat
k¢rd¢se az, amelyet a hippÂi p¡sp´k sem tud a BIBLIA alapjÀn kiel¢gÁtûen megmagyarÀzni, legalÀbbis a tudhatÂ dolgok szintj¢n nem, hiszen a àk´ny´r¡l´k, akin k´ny´r¡l´kÊ kijelent¢s egyszerüen Isten szuver¢n akaratÀnak tÀrgyk´r¢be utalja a kegyelmet. A kiindulÂ sz´veghely term¢szetesen çgoston szÀmÀra is a bünbees¢s k´r¡lm¢nyeit elbesz¢lû GEN., I,2; ezen bel¡l is a 16. ¢s a 17. vers. A h¢ber sz´veg szÂ szerinti
fordÁtÀsban Ágy hangzik: à°s parancsolta az öristen az embernek mondvÀn: a kert valamennyi
fÀjÀrÂl ev¢n ehetsz, de a jÂ ¢s a rossz tudÀsÀnak fÀjÀrÂl, arrÂl nem ehetsz; az arrÂl valÂ ettednek
napjÀn meghalvÀn meghalsz.Ê (A figura etymologicÀk fordÁtÀsa ¢rtelem szerint: àbÀtranÊ
vagy ànyugodtan ehetszÊ, illetve àkÁm¢letlen¡lÊ vagy àbizonyosan meghalszÊ.) A legt´bb fordÁtÀs a sz´vegbe illeszti a àszabadonÊ kifejez¢st, amely az eredeti kifejez¢s nem jogtalan
visszaadÀsa, Àm szÂ szerint nincs benne a sz´vegben. A àliberumÊ jelzû alkalmazÀsa
az akarat minûsÁt¢se gyanÀnt ennek megfelelûen sz¡ks¢gk¢ppen mÀr csak egy a lehets¢ges magyarÀzatok k´z¡l. L¢nyegesen kevesebb probl¢ma adÂdik az eredendû bünnek
az Àteredû bün forrÀsak¢nt t´rt¢nû ¢rtelmez¢se ter¢n; hiszen ¢ppen ez a k¢rd¢sk´r jelentette a pelagiÀnusokkal folytatott vitÀk l¢nyegi alapjÀt. çgoston a RñMAI LEV °L 5,12
alapjÀn Ãgy v¢li, hogy minden ember eredendûen bünben fogant, Àm az ¡dv´ss¢g
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ÃtjÀt egy ÀtfogÂ paradoxon fejezi ki nÀla: sarkÁtottan fogalmazva, egyr¢szt a minden
ember megt¢r¢s¢t c¢lzÂ akarat hely¢n a minden halandÂ egyhÀztagsÀga Àll, mÀsr¢szt pedig ä legalÀbbis a k¢sei çgostonnÀl ä nem lehet kiel¢gÁtûen megmagyarÀzni, vajon mi
sz¡ks¢g van arra, hogy mindenki az egyhÀzon bel¡l legyen, ha Ãgyis csak az eleve
elrendelt kevesek fognak ¡dv´z¡lni?
Az ¢lete v¢g¢n ÁrÂdott k¢t Julianus elleni traktÀtusÀban çgoston mindenesetre Ãgy
v¢lekedik, hogy voltak¢ppen csak az elsû ember, çdÀm akarata volt szabad arra, hogy
ne v¢tkezzen, viszont a megvÀltott ember szÀmÀra mÀr egyszerüen nem lesz lehets¢ges
bünt elk´vetni (posse non peccare). De az Ágy felfogott szabad akarat megb¢klyÂzÂ
hatalmÀn is tÃlÁvel az Àgostoni praedestinatio, eleve elrendel¢s tana. Isten eredendûen
csak bizonyos szÀmÃ ¡dv´z¡lût àtervezett elÊ ä Ágy hangzik a tan leegyszerüsÁtett vÀltozata ä, Àm ez a megvÀltÀs nagy müv¢t nem befolyÀsolja, hiszen a Teremtû oly hatalmas ¢s oly b´lcs, hogy Àltala m¢g a rossz is a jÂ müv¢t munkÀlja! A praedestinatio tana
volt az, amely riadalmat keltett mÀr çgoston kortÀrsai k´r¢ben, s azÂta is ä ¢rtve vagy
¢ppen f¢lre¢rtve a hippÂi p¡sp´k elgondolÀsait ä, Àm a kivÀlasztott kevesek kvÂtÀjÀnak meghatÀrozÀsÀnÀl megint csak megoldhatatlan neh¢zs¢gekbe ¡tk´z¡nk; çgoston
egy hely¡tt azt mondja, hogy az ¡dv´ss¢gre rendeltek szÀma pontosan annyi, mint a
bukott angyalok¢!
Mint lÀthatÂ, a kiindulÂpontul szolgÀlÂ hÀrom elk¡l´n¡lû gondolkodÀsforma, a
bibliai, a neoplatonikus ¢s manicheus teljes m¢rt¢kben ´sszekeveredik çgostonnak a
rosszrÂl alkotott felfogÀsÀban, praedestinatio- ¢s kegyelemtanÀban. Evang¢liumi hasonlattal ¢lve ä az àigenÊ ¢s a ànemÊ ´sszevegyÁtett nyelv¢rûl van szÂ, egy olyasfajta
nyelvrûl, amely el¢g hatalmas ¢s el¢g k¢pl¢keny volt ahhoz, hogy egymÀsnak ellentmondÂ szellemi irÀnyzatokat egyesÁtsen, mint valamif¢le olvasztÂkohÂ, egyetlen csillogÂ anyaggÀ ´tv´zze a k¡l´nb´zû f¢meket. JÂllehet az eredeti alkotÂk rendre Àt¡tnek
a felszÁn csillogÂ burkÀn, Àm çgoston f¢lelmetes retorikÀval megalkotott, h´mp´ly´gve ÀradÂ nyelve (amely a hippÂi p¡sp´k eleven besz¢d¢t nyilvÀn m¢g inkÀbb jellemezte!) egyszerüen f¢lres´pri ÃtjÀbÂl az okvetetlenkedût; a àszent doktorÊ tekint¢lye
hosszÃ ¢vszÀzadokon Àt szinte lehetetlenn¢ tette az ¢letmü megszabta hagyomÀny kritikÀjÀt.
6. A gyûzedelmes nyelv
àMidûn halljÀk: ÏmondÀ Isten, legyen ez, ¢s csakugyan Ãgy lettÎ, valami kezdûdû ¢s azutÀn v¢get
¢rû szÂra gondolnak itt. Ez felcsend¡lt, majd tovar´ppent az idû szÀrnyain, ¢s illanÀsa nyomÀn
azonnal l¢trej´tt, amirûl parancsolta, hogy legyen. °s talÀn mÀs egyebeket is hasonlÂk¢ppen gondolnak el testhez k´tûdû gyermekess¢g¡kben. M¢g fejletlen kis jÂszÀgok ûk, s mÁg az í RçS ig¢inek
alÀzatossÀgÀn, mint anyjuk ´l¢ben pihen gyenges¢g¡k, eg¢szs¢gesen ¢p¡l hit¡k, vele k¢sûbb majd
biztosra veszik ¢s erûsen megvalljÀk, hogy Isten teremtett minden, ¢rz¢k¡kkel itt is, ott is megtapasztalhatÂ l¢tezût, csodÀlatos vÀltozatossÀgban szanasz¢jjel. °s ha k´z¡l¡k valaki a mondottak
bizony szer¢ny voltÀn elutÀlkozik, s kev¢ly esetlegess¢ggel kihajol a tÀplÀlÂ b´lcsûn tÃlra, jaj, kiesik
majd nyomorÃsÀgosan.Ê (CONF., XII,27,37) ä Ágy Ár çgoston azzal a k¢rd¢ssel kapcsolatban, amely a SZENTíRçS-hoz illû egyszerü ¢s alÀzatos besz¢dmÂdot illeti. Ezek m´g´tt
a sorok m´g´tt voltak¢ppen a klasszikus g´r´g ¢s latin irodalmon, filozÂfiÀn nevelkedett ifjÃ çgostonnak a SZENTíRçS-sal szemben tÀplÀlt kezdeti ellen¢rz¢sei hÃzÂdnak:
hogyan lehet annyira elemi hatÀsÃ egy olyan, rÀadÀsul kinyilatkoztatott sz´veg, amely
nyelv¢ben olyannyira egyszerü? MÀsr¢szt pedig hogyan lehets¢ges a tanulatlan B IBLIA-olvasÂ minden naivitÀsa, k¢pzetlens¢ge ellen¢re az, hogy a SZENTíRçS ¢ppen azon
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a szinten szÂl az ût faggatÂhoz, hogy azt az illetû szem¢lyes ¡zenetnek vehesse? Ennek
a àszervies¡ltÊ viszonynak a term¢szet¢re n¢zve a V ALLOMçSOK rendkÁv¡l pontosan
fogalmaz: àPedig olyan az í RçS, hogy n´vekszik a gyermekkel egy¡tt.Ê (CONF., III,5,9.) ValÂban, a n´veked¢s hasonlat magÀra çgostonra is illik, hiszen az e t¢ren valÂ felnûtt¢
vÀlÀst bizonyÁtÂ nagy mü, A GENEZISRýL SZñ SZERINTI °RTELEMBEN (DE GENESI AD
LITTERAM, 401ä414) arrÂl tanÃskodik, hogy a hippÂi p¡sp´k ¢ppens¢ggel àkihajolt a
tÀplÀlÂ b´lcsûn tÃlraÊ, s nagyon messze jutott mÀr a kezdeti alÀzatos (¢s sikertelen!) prÂbÀlkozÀsoktÂl, amikor is ä Ambrosius tanÀcsÀra ä J¢sajÀ prÂf¢tÀt, illetve a RñMAI LEV °L-t kezdte el olvasni, s az utÂbbit kommentÀlni is. Mind a GENEZIS, mind pedig a
RñMAI LEV °L megkezdett kommentÀrjÀt csak hosszÃ sz¡net utÀn folytatta, illetve fejezte be çgoston.
A GENEZISRýL SZñ SZERINTI °RTELEMBEN cÁmü ÁrÀsban ä a hippÂi p¡sp´k munkÀssÀgÀhoz k´tûdû Ãgynevezett allegorikus magyarÀzat elv¢hez hÁven ä p¢ldÀul azt
olvashatjuk, hogy MÂzes elsû k´nyve nem szÂ szerint veendû t´rt¢neteket tartalmaz,
nem is egyszerüen allegÂriÀkat, hanem az angyalok szeml¢lûd¢s¢nek nyomait, illetve
az angyalok szemsz´g¢bûl r´gzÁtett leÁrÀsokat! Nem lehet tudni, hogy kommentÀrjainak szellemi kÃtfejei pontosan kik voltak. Kiket olvasott a kortÀrs, illetve a korÀbbi
egyhÀzatyÀk k´z¡l? Ambrus hatÀsa nyilvÀnvalÂ, rajta kÁv¡l Cyprianus, valamint Jeromos (akivel egy ideig kapcsolatban is Àllott) hatÀsa igazolhatÂ; a CONTRA I ULIANUMban felsorolt tekint¢lyek k´z¡l a legfontosabb Irenaeus, a keletiek k´z¡l Nagy Szent
Vazul (Baszileiosz), valamint AranyszÀjÃ Szent JÀnos (IÂann¢sz Khr¡szosztomosz) nev¢vel talÀlkozhatunk. (A keleti atyÀkat egy¢bk¢nt Ambrosius behatÂan ismerte; valÂszÁnüleg ez is k¢zzelfoghatÂ kapcsolÂdÀsi pontot jelenthet çgoston irÀnyÀban.)
A legk¡l´nf¢l¢bb szeml¢letmÂdok egy¡ttes¢t ä nem meglepû mÂdon ä egy fordÁtÀsnyelv, çgostonnak a cicerÂi ideÀltÂl ugyan tÀvol esû, Àm rendkÁv¡l burjÀnzÂ, szÂk¢pekkel füszerezett latinja olvasztja magÀba. JÂllehet k´ltûi tÃlzÀs az afrikaiak valamif¢le speciÀlis latin nyelv¢rûl besz¢lni, azt azonban semmik¢ppen sem szabad figyelmen
kÁv¡l hagyni, hogy ApuleiustÂl ¢ppen çgostonig itt is, mik¢nt p¢ldÀul hajdanÀn a hispÀniaiak (Seneca, Martialis, Lucanus) eset¢ben a k¡lsû provinciÀk jÀtszanak d´ntû szerepet a birodalom szellemi ¢let¢ben. Sz¡lûf´ldj¢nek f´nÁciai eredetü pun nyelv¢t ¢rtette, g´r´g¡l olvasott, Àmde nem besz¢lt, mindamellett a g´r´g irodalmat szint¢n
fordÁtÀsok r¢v¢n ismerte meg (e tekintetben l¢nyegileg k¡l´nb´z´tt p¢ldÀul JeromostÂl, aki jÂl besz¢lt g´r´g¡l), minden tekintetben a latin nyelvhez k´tûd´tt tehÀt. Viszont a SZENTíRçS kommentÀlÀsÀt illetûen çgoston elengedhetetlen¡l sz¡ks¢gesnek
tartotta a g´r´g ¢s a h¢ber ismeret¢t. à...az emberi akarat oly nagy nyomorÃsÀgait tÀmogatÂ
isteni í RçS is, amely egyetlen nyelvbûl szÀrmazott, ¢s amely azon a nyelven megfelelûk¢pp el tudott
volna terjedni az eg¢sz f´ldkereks¢gen, m¢gis a fordÁtÂk k¡l´nb´zû nyelv¢n terjedt el sz¢lt¢benhosszÀbanÊ ä olvashatÂ A KERESZT°NY TANíTçSRñL-ban (DE DOCTR. CHRIST., II,15,6).
Nem der¡l ki azonban pontosan, hogy ez az egyetlen nyelv voltak¢ppen mit jelent.
Az ñSZ¹V ETS°G h¢ber nyelv¢t-e vagy valamif¢le àûsnyelvetÊ? A DE CIVITATE DEI-ben
az szerepel, hogy az emberis¢g ´z´nvÁz utÀni t´rt¢nelm¢nek k´z´s nyelve, a h¢ber,
arrÂl a bibliai H¢berrûl kapta a nev¢t, akinek a csalÀdjÀban megûrzûd´tt a bÀbeli torony ¢pÁt¢sekor à´sszezavartÊ ûsnyelv. (DE CIV . DEI, XVI,11.) (Itt egy¢bk¢nt egy a
XV III. szÀzad v¢g¢ig divatos teÂria kifejt¢s¢vel talÀlkozhatunk.)
çgoston nyelv¢nek a SZENTíRçS-magyarÀzatokkal kapcsolatos v¢gletes kettûss¢ge
ä egyr¢szt legyen olyan, hogy mindenki meg¢rtse, mÀsr¢szt pedig olyan, hogy a tÃlÀradÂ k´ltûis¢gnek is helyet adjon ä a hippÂi p¡sp´k szem¢lyis¢g¢ben is ¢rv¢nyes¡l.
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Amik¢nt a V ALLOMçSOK -bÂl ismert hasonlat szÂl arrÂl, hogy az emberek megcsodÀljÀk a sz¢les vizeket, a hatalmas hegycsÃcsokat vagy a csillagok pÀlyÀjÀt, Àm sajÀt belsû
vilÀgukrÂl megfeledkeznek, Ãgy k¢ts¢gtelen, hogy az emberi l¢lek az Âkereszt¢ny korban sehol ¢s semmikor nem tÀrulkozott fel olyan m¢lys¢gekig, mint çgostonnÀl. A
fiatalkorban megfogalmazott vÀgy: àIstent ¢s a lelket akarom megismerniÊ, bizonyos ¢rtelemben çgoston gondolkodÀsÀnak k´z¢ppontjÀt jel´li ki. çm ez ´nmagÀban m¢g csak
a megt¢rû b´lcs vagy filozÂfus k´vetkezetesen v¢ghezvitt ¢letprogramjÀt jelenti; a szolgÀlÂ, a k´z´ss¢g¢t felelûss¢ggel vezetû fûpap szem¢lyis¢ge sz¡ks¢gszerüen mÀs vonÀsokkal is ki kell hogy eg¢sz¡lj´n, hiszen k¡l´nben çgoston pÀlyafutÀsa aligha k¡l´nb´zne egy korabeli filozÂfus¢tÂl vagy oszlopszent¢tûl.
A àfûpapÊ kibontakozÂ szem¢lyis¢g¢t illetûen pedig egy mÀsik fogadalom, a megt¢r¢sekor eld´nt´tt aszk¢zis jelenti a kiindulÂpontot. K´zvetlen¡l a megt¢r¢se utÀn
çgoston egy filozÂfusk´z´ss¢g l¢trehozÀsÀt tervezi, de ezzel a szÀnd¢kÀval hamarosan
felhagy. A V ALLOMçSOK tanÃsÀga szerint Pontitianus (a csÀszÀri udvar egyik, ugyancsak afrikai szÀrmazÀsÃ hivatalnoka) Athanasziosz Szent Antal ¢let¢rûl szÂlÂ müv¢ben
olvas fel, annak a Szent Antalnak az ¢let¢rûl, aki az egyiptomi szerzetess¢g egyik alapÁtÂ alakja. AfrikÀba visszat¢rve çgoston mÀr egyfajta àszerzeteshÀzbanÊ ¢l barÀtaival
¢s a k¢sûbb csatlakozottakkal, kifejezetten azzal a c¢lzattal, hogy a jeruzsÀlemi ûsegyhÀz p¢ldÀjÀt k´vess¢k. A hippÂi p¡sp´k ¢lete sorÀn k¢t regulÀt is Árt: az egyiket 389-ben
Tagaszt¢ban, a mÀsikat 395-ben mÀr HippÂban.
Az aszk¢zis, a szerzetesi ¢let eszm¢nye nyilvÀnvalÂan egyfajta reakciÂ is lehetett
çgoston korÀbbi ¢letformÀjÀra, mind a karthÀgÂi, kicsapongÀsokkal t´lt´tt diÀk¢vekre, mint pedig arra a viszonyra, amelyet û àmore uxoriÂÊ-nak, azaz àahogy egy
feles¢ggel szokÀsÊ kapcsolatnak nevez. Tudval¢vû, hogy çgoston hosszÃ ideig egy¡tt
¢l egy ä mint kider¡l: rangban alatta ÀllÂ ä nûvel, akitûl a fia, a nagyon fiatalon meghalt
Adeodatus is szÀrmazott (szint¢n szerepel A BOLDOG °LETRýL cÁmü dialÂgusban), s
akit anyjÀnak, MonicÀnak s¡rgetû kÁvÀnsÀgÀra v¢g¡l is elbocsÀt. Az àuxorÊ-rÂl v¢g¡l
is annyit tudunk, hogy n¢vtelen¡l tÀvozik a àszent doktorÊ ¢let¢bûl, s hogy ´nmegtartÂztatÀsra vonatkozÂ fogadalmat tesz... Mindamellett çgoston nem vÀdolhatÂ azzal,
hogy ä mint oly sokan a neofitÀk k´z¡l ä r´gt´n egyik v¢gletbûl a mÀsikba esik. Amik¢nt A HçZASSçG JAVçRñL (DE BONO CONIUGALI , 401) vagy A NEMZ°SRýL °S A KíVçNSçGRñL (DE NUPTIIS ET CONCUPISCENTIA, II,419ä420) cÁmü ¢rtekez¢sben olvashatÂ,
çgoston az embert term¢szet¢n¢l fogva tÀrsas l¢nynek tekinti, a hÀzassÀgot pedig jÂ
dolognak; tÃl ezen, Ãgy v¢lekedik, hogy ha az eredendû bün nem j´tt volna k´zbe, a
gyermekek akkor is a f¢rfi ¢s a nû egyes¡l¢s¢bûl sz¡lettek volna. (DE NUPT. ET CONC.,
II,31,53.)
A IV. szÀzad v¢g¢nek ¢s V. szÀzad elej¢nek kaotikus viszonyait tekintve a k¡l´nf¢le
irÀnyzatoknak az aszk¢zis k¢rd¢s¢t illetû s a bibliai ÀllÀsponthoz viszonyÁtott n¢zeteit
hÀrom l¢nyegi mozzanat alapjÀn lehet megÁt¢lni: a hÀzassÀghoz, a kereszts¢ghez, valamint a hit megvallÀsÀhoz valÂ viszony alapjÀn. Mind a manicheusok, mind pedig a
legt´bb gnosztikus irÀnyzat ä legalÀbbis a àkivÀlasztottakÊ (electi) szintj¢n ä elvetette
a hÀzassÀgot, illetve elsûsorban a nemz¢st, abbÂl a megfontolÀsbÂl, hogy az ember bün´s testi valÂja ne szaporodjon tovÀbb a f´ld´n. (Gnosztikus, manicheus mintÀt k´vet
a nagyegyhÀzon bel¡l is kialakult àszüzhÀzassÀgÊ, illetve àSzent JÂzsef-i hÀzassÀgÊ int¢zm¢nye, szemben a PÀl apostol ajÀnlotta, nyilvÀnvalÂan hÀzassÀgon kÁv¡li ´nmegtartÂztatÀssal!) çgoston ezen a t¢ren a nagyegyhÀz ÀltalÀnos ÀllÀspontjÀt k¢pviseli. A
mÀsodik pontot illetûen, a kereszts¢g k¢rd¢s¢ben çgoston n¢zeteire mÀr kit¢rtem, leg-
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alÀbbis ami a k¢t sz¢lsûs¢ges ÀllÀspontot, a gyermekkereszts¢get, illetve a haldoklÂk
(adott esetben: halottak) megkeresztel¢s¢t illeti. Ami pedig a J¢zus Krisztusba vetett
hit megvallÀsÀt ¢rinti: a gnosztikus àegyhÀzakÊ, illetve àiskolÀkÊ egyÀltalÀban nem tartottÀk k´vetendûnek, sût ezek az irÀnyzatok megengedhetûnek tartottÀk a hittagadÀst
is (egy¢bk¢nt a nagyegyhÀz k¢pviselûi k´z¡l is sokan hasonlÂ v¢lem¢nyen voltak!) a
miszt¢riumokba beavatottak hagyomÀnyos titoktartÀsi k´telezetts¢g¢nek megfelelûen; s mint mÀr szÂ esett rÂla, a Donatus nev¢hez k´tûdû s az afrikai egyhÀz ¢let¢t egy
¢vszÀzadon Àt megosztÂ szakadÀs ¢ppen a p¡sp´k´k ¢s a papsÀg t´meges hittagadÀsa
nyomÀn vette kezdet¢t. çgoston itt, ezen a ponton is àortodoxÊ n¢zeteket vall, s mind
a hÀrom vizsgÀlt k¢rd¢sben a nagyegyhÀz ¢s annak ellenfelei k´z´tti àmegb¢kÁtûk¢ntÊ
prÂbÀl fell¢pni.
çgoston ¡dvt´rt¢neti koncepciÂjÀt tekintve azonban e vilÀgon igazÀbÂl nincsen
megb¢k¢l¢s; a b¢kess¢g csak az elj´vendû megvÀltott vilÀg sajÀtossÀga lesz. Nem ismert
megb¢k¢l¢st a szÂsz¢ken sem, ahol hosszÃ ¢vtizedeken Àt formÀlta hallgatÂsÀgÀnak
v¢lem¢ny¢t, az¢t a hallgatÂsÀg¢t, amely gyakran megszakÁtotta pr¢dikÀciÂit tapssal,
¢ljenz¢ssel, s amely minden nyilvÀnos vitÀn hüs¢gesen kitartott p¡sp´ke mellett. Nem
v¢letlen¡l hangoztathatta a szÂsz¢krûl çgoston: à...¢n nem akarok n¢lk¡letek az ¡dv´ss¢gre
jutni.Ê (SERMO, 17,3. id. TRAP°, 140.)
7. T´rt¢nelem ¢s ¡dvt´rt¢net
Isten vÀrosÀnak az emberi t´rt¢nelem eg¢sz menet¢n v¢gigk´vethetû vonulata olyan
koncepciÂt f¢mjelez, amely csak a kereszt¢nys¢g elsû ¢vszÀzadainak hasonirÀnyÃ elgondolÀsait ´vezû ´rv¢nylû erût¢r, szinte àkitapinthatÂÊ szellemi hÀborÃsÀgok alapjÀn
¢rthetû meg igazÀn. PusztÀn a legfontosabbakat ¢rintve az ilyen irÀnyÃ gondolatok
hosszÃ sorÀbÂl, a k´vetkezûket szeretn¢m mindenk¢ppen megemlÁteni, illetve ä ha
mÀr szÂ esett rÂla ä Ãjra felid¢zni. Az elsû a sorban Irenaeus recapitulatio- (ler´vidÁt¢s-)
tana, melynek ¢rtelm¢ben J¢zus Krisztus megvÀltÂ kereszthalÀla pillanatÀban az eg¢sz
emberi nem t´rt¢net¢t ä ler´vidÁtve ä megism¢telte. (Mint mÀr emlÁtettem, çgoston
t´rt¢netfelfogÀsa ehhez az elgondolÀshoz Àll a legk´zelebb.) A mÀsodik nagy hatÀsÃ
teÂria ñrigen¢sz apokataszÀszisz pantÂnja (mindenek helyreÀllÁtÀsa), amely nemcsak az
emberi nem, hanem a d¢monvilÀg sajÀtos ¡dvt´rt¢net¢t is leÁrja (az ¡dvt´rt¢net v¢gpontjÀt az utolsÂ ´rd´g ¡dv´z¡l¢se jelenti majd), s ezzel a t´rt¢nelem szÀmÀra igazi
àkozmikus tÀvlatokatÊ nyit. Harmadikk¢nt a nicaeai kÀnont megelûzû, archaikus, Ãgynevezett ¡dvt´rt¢neti SzenthÀromsÀg-tanok ´r´ks¢g¢t emlÁtem; eszerint a t´rt¢nelem k¡l´nb´zû korszakai a hÀrom isteni szem¢ly valamelyik¢nek a jelenl¢t¢hez k´tûdnek: az
ñTESTAMENTUM korszaka az AtyÀhoz, az öJTESTAMENTUM-¢ a FiÃhoz, mÁg az elj´vendû megvÀltÀskorszak a Szentl¢lekhez. UtolsÂul alexandriai Athanasziosz mÀr ismertetett fizikai megvÀltÀstanÀt id¢zem fel, vagyis az çdÀmtÂl J¢zus Krisztusig Ávelû emberis¢g egyetlen àtestk¢ntÊ valÂ felfogÀsÀt.
Mindezekkel szemben çgoston koncepciÂja, Ãgy tünik, nem egyszerüen az¢rt vÀlt
a legn¢pszerübb¢ az elj´vendû ¢vszÀzadok sorÀn, mert a leg¢rthetûbb lett volna! Errûl
¢ppens¢ggel szÂ sincs; az ok ä azt hiszem ä m¢g mindig inkÀbb abban keresendû, hogy
a hippÂi p¡sp´k elm¢lete szÀmÁthatÂ a leginkÀbb bibliainak! A vilÀgt´rt¢net ¢s az ¡dvt´rt¢net egys¢ges keretbe foglalÀsa ugyanis elk¢pzelhetetlen a lineÀris idûfelfogÀs n¢lk¡l, s ez utÂbbi pedig az antik vilÀg legÀtfogÂbb àt´rt¢nelemÊ-¢rtelmez¢s¢nek, a sztoikus eredetü (´r´k) visszat¢r¢s tanÀnak a tagadÀsa n¢lk¡l. A sztoikus visszat¢r¢s-koncepciÂ szerint a mindenek f´l´tt uralkodÂ k¢rlelhetetlen sors (fatum, heimarmen¢) ´r´k

822 ã RugÀsi Gyula: Isten vÀrosa

k´rforgÀst teremt, s ebbûl a k´rforgÀsbÂl sem a halandÂk, sem pedig az istenek nem
vonhatjÀk ki magukat. A kereszt¢nys¢g t´rt¢net¢nek elsû hÀrom ¢vszÀzada ä egyebek
k´z´tt ä leÁrhatÂ Ãgy is, mint a bibliai lineÀris t´rt¢netfelfogÀs ¢s a visszat¢r¢s-teÂriÀk
k¡zdelme. Term¢szetesen a bibliai szeml¢let ellen¢ben m¢g jÂ n¢hÀny mÀs, ugyancsak
k´zismert vilÀgfelfogÀs felsorakoztathatÂ volt, mint p¢ldÀul az ugyancsak sztoikus eredetü teÂria, a K OLOSSEIEKHEZ íROTT LEV°L 2. fejezet¢ben emlÁtett a vilÀg elemei (ta
sztoikheia tou koszmou). (PÀl apostol itt attÂl Âvja a kolossei hÁveket, nehogy hitelt
¢rdemlûnek tekints¢k azt a felfogÀst, mely szerint az ember teste ¢s bizonyos fokig a
szelleme is ä halÀla utÀn ä feloldÂdik az univerzumban!)
Az im¢ntiekhez m¢rten az a hatalmas tablÂ, amelyet AZ I STEN VçROSçRñL megtestesÁt, s amely az antik vilÀg elleni v¢d- ¢s vÀdbesz¢d is egyben, az isteni gondvisel¢s
megszabta idû sodrÀsÀt egyszerre prÂbÀlja meg k¢tf¢le Âramü m¢rt¢kegys¢geihez igazÁtani. Az ¡dvt´rt¢net tovamÃlÂ idej¢hez, mely az igazsÀgos isteni Át¢leteket hozza ¢rv¢nyre, s az ember ä pontosabban a kereszt¢ny hÁvû ä elsûdleges szellemi l¢tformÀjÀt
a vÀrakozÀsra alapozza, valamint a f´ldi tartÂzkodÀs marasztalni vÀgyott idej¢hez,
amely azonban kÁm¢letlen¡l eltelik, igazodva a nappal ¢s az ¢jszaka, az ¢vszakok k´rforgÀsÀnak ritmusÀhoz, bizonyos ¢rtelemben mindig ¢letben tartva az ´r´k(nek tetszû) visszat¢r¢s tanÀt. így van ez çgostonnÀl is, aki az antik RÂma pusztulÀsÀt Isten
m¢ltÂ Át¢let¢nek tekinti, ugyanakkor azonban ä mint mÀr szÂ esett rÂla ä m¢gis kegyelmet k¢r a vÀrosnak! A hippÂi p¡sp´k szellemi k´rnyezet¢hez tartozÂ k¢sei antik
t´rt¢netÁrÂk ä mint p¢ldÀul Orosius T ¹RT°NETI °RV EK A POGçNYOK ELLEN (HISTORIAE ADVERSUS PAGANOS, 417ä418 k´r¡l) vagy Salvianus I STEN KORMçNYZçSçRñL (DE
GUBERNATIONE DEI, 439ä451 k´z´tt) mÀr nem Ágy gondolkodnak. SzÀmukra ä k¡l´n´sen pedig Salvianus szÀmÀra ä a legnagyobb ellens¢g mÀr nem az isteni Át¢letet beteljesÁtû barbÀr, hanem az, aki kÁv¡l Àll a hiten! S ezen a szinten RÂma sorsa eg¢szen
mÀs megÁt¢l¢s alÀ esik.
Az Isten vÀrosÀnak f´l¢p¡l¢s¢t gÀtlÂ hatalmak tehÀt csak r¢szben tulajdonÁthatÂk
a kereszt¢nys¢gen kÁv¡li erûknek; çgoston korÀban mÀr teljesen vilÀgos, hogy a kereszt¢nys¢g legnagyobb ellens¢ge: sajÀt maga! Meg kell emlÁtenem azonban egy olyan
ter¡letet is, ahol a kÁv¡l ¢s a bel¡l hasonlata nem vagy csak nehezen alkalmazhatÂ, s ez
a ter¡let az Âkereszt¢ny kor t´rt¢net¢t v¢gigkÁs¢rû antijudaizmus legk¡l´nf¢l¢bb megnyilatkozÀsainak egy¡ttese. K¢ts¢gtelen ugyan, hogy a hippÂi p¡sp´k ä akinek pÀsztori hatÀsk´r¢ben jelentûsebb zsidÂ diaszpÂra nem ¢lt ä az egyhÀzatyÀk k´z´tt m¢g a
àszelÁdebbÊ antijudaistÀk k´z¢ szÀmÁthatÂ, de az im¢nti jelzû csak akkor ¢rv¢nyesÁthetû, ha a m¢rc¢t ä mondjuk ä AranyszÀjÃ Szent JÀnos orÀciÂihoz viszonyÁtva ÀllapÁtjuk
meg! Az AntiokheiÀban (tehÀt a àkhrisztianÂiÊ megjel´l¢s szÀrmazÀsi hely¢n!) mük´dû
egyhÀzatya ÀllÀspontjÀt illetûen el¢g talÀn egyetlen aprÂcska p¢ldÀt emlÁtenem. Abban
az esetben ä k¢rdezi AranyszÀjÃ ä, ha valaki ¢letvesz¢lyes betegs¢gbe esik, s nincs mÀs
vÀlasztÀsa, vajon elfogadhatja-e egy zsidÂ orvos segÁts¢g¢t? A vÀlasz Ágy hangzik: àInkÀbb a halÀl!Ê çgostonnak az im¢nti esethez m¢rt àliberalizmusÀtÊ egy¢bk¢nt nem
egyedi megnyilatkozÀsai minûsÁtik, hanem inkÀbb az ¢letmü eg¢sz¢nek ellentmondÀsai. ItÀliai tartÂzkodÀsa sorÀn atyai mester¢tûl, AmbrustÂl volt mit tanulnia e t¢ren is,
Àm nyilvÀnvalÂ, çgoston ritkÀn id¢zett A ZSIDñK ELLENI °RTEKEZ°SE (TRACTATUS ADV ERSUS I UDAEOS ), ha tetszik, à´nÀllÂÊ elgondolÀst t¡kr´z a teoretikus, vagyis az istengyilkossÀg vÀdjÀt megfogalmazÂ v¢lem¢nyt illetûen. MÀsutt viszont, p¢ldÀul AZ I STEN
VçROSçRñL -ban MALAKIçS 4,5ä6 kapcsÀn azt olvashatjuk, hogy elj´vetelekor a MessiÀs az atyÀk ¢s a fiak szÁv¢t valÂban àegymÀshoz fordÁtja majdÊ, s a zsidÂsÀg egy r¢sze
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ekkor tanulja majd meg tisztelni a FiÃt. çm a àtesti zsidÂkÊ az Át¢let napjÀig a MALAKIçS
2,17-et, valamint 3,14-et àmormoljÀkÊ: hiÀbavalÂ az örnak szolgÀlni, hiszen Isten a
gonosztevûket tartja jÂnak. (DE CIV. DEI, XX,29.) Ez a felfogÀs pontosan beleillik abba
a k¢pbe, amelyet a RñMAI LEV °L 11,11 alapjÀn vÀzol f´l çgoston; eszerint csak a zsidÂsÀg egy r¢sze fog ¡dv´z¡lni. (A RñMAIAKHOZ íROTT LEV°L ELKEZDETT KIFEJT°SE
ä EXPOSITIO QUARANDUM PROPOSITIONUM EX E PISTOLA APOSTOLI AD ROMANOS,
394ä395.)
A v¢gidûkre utalÂ jelek nemcsak a politikai k´r¡lm¢nyek ¢rz¢keltet¢se vagy az ¡dvt´rt¢net ÀtfogÂ koncepciÂja alapjÀn rajzolÂdnak ki, hanem az emberi bensûben is. A
SZENTHçROMSçGRñL alapvetû elgondolÀsa szerint az ember hÀromf¢le szellemi-intellektuÀlis k¢pess¢ge ä eml¢kezet, ¢rtelem, akarat ä a SzenthÀromsÀg àmiszt¢riumÀnakÊ
a t¡kr´zûd¢s¢t jelenti, s amik¢nt a hÀrom isteni szem¢lyt a szeretet füzi egy¡v¢, Ãgy a
teremtett vilÀg t´rt¢net¢nek ¢s term¢szet¢nek valamennyi szerteÀgazÂ r¢szlet¢t a szeretet
rendje (ordo amoris) fogja ´ssze. (Olyannyira Ágy van ez, hogy çgoston p¢ldÀul a Szent
Szellemet is Ãgy fogja f´l, mint az Atya ¢s a FiÃ k´z´tti szeretet àtestet ´lt¢s¢tÊ!) Amenynyiben a szeretet rendje megs¢r¡l, a vilÀgon teret nyer a rossz.
MÀr a fiatalkori dialÂgusokban feltünik az er¢nynek a szeretet rendjek¢nt valÂ megfogalmazÀsa (virtus est ordo amoris). A V ALLOMçSOK àszerettem szeretniÊ (amare
amabam) megfogalmazÀsmÂdja egy nem k¢zzelfoghatÂ szeretetrûl besz¢l. TÃl ezen,
az is vilÀgos, hogy çgoston szÀmÀra a rend (ordo) fogalma a g´r´g koszmosz szÂ (àfel¢kesÁtettÊ) eredeti jelent¢s¢nek megfelelû, s az isteni teremt¢sben megmutatkozÂ szeretet igenl¢s¢t is jelenti. Ennek a gondolatmenetnek az alapjÀn ¢rthetû, hogy a rossz
egyÃttal nem mÀs, mint àelrendezetlen szeretetÊ. (Ha hüek akarunk maradni az antikvitÀs logikÀjÀhoz, akkor azt kell mondanunk, hogy àvilÀg n¢lk¡li szeretetÊ(!), hiszen
az ordo, a rend çgostonnÀl bizonyos fokig maga a vilÀg. Aki tehÀt a szeretet rendj¢n
kÁv¡l reked, az sz¡ks¢gk¢ppen kÁv¡l reked a jÂ teremt¢s müv¢n is. Mi t´bb, çgostonnÀl
a szeretet a megismer¢s elûfelt¢tele is; senki sem ismerhet meg valakit vagy valamit
t´k¢letesen, ha nem szereti azt elûbb teljesen. çm a szeretetmü Àgostoni felfogÀsÀnak
ter¢n is mük´dik az a sÃlyos kettûss¢g, amely a jÂ ¢s a rossz k´z´tti vÀlasztÀs k¢rd¢se
r¢v¢n mÀr elûtünt. Az Isten ¢s a vilÀg egy¡ttes szeretet¢t kizÀrÂ bibliai elv nem a teremtett mindens¢g elutasÁtÀsÀt jelenti, hanem egy az Isten ¢s a vilÀg k´z´tti vÀlasztÀson
alapulÂ szellemi magatartÀst. De a vilÀg elutasÁtÀsa, a vÀlasztott aszk¢zis elve n¢ha tÃlzÂ
k´vetkeztet¢sekre ragadtatja a hippÂi p¡sp´k´t: a v¢rtanÃsÀg, az ´nmegvet¢s, az ´nkÁnzÀs àszeretet¢nekÊ dics¢ret¢re.
8. EpilÂgus
Amik¢nt a szem¢lyes szint, a misztikus szeml¢letmÂdjÀnak szintj¢n egy kifejezetten a
neoplatonikusok, elsûsorban PlÂtinosz alapjÀn megragadhatÂ vÀgy Istennek, mint valami sugÀrzÂ, f´ld´ntÃli f¢nynek a megpillantÀsÀra irÀnyul, Ãgy az elj´vendû mÀsf¢l
¢vezred kereszt¢nys¢g¢re meglehetûsen ellentmondÀsos ´r´ks¢get testÀlÂ çgoston a
fantÀzia hatalmÀval tÀrja el¢nk a t´rt¢nelem v¢gpontjÀn immÀron gyûzedelmesen f´l¢p¡lû Isten vÀrosÀnak lÀtvÀnyÀt. A f´ldi t´rt¢nelem folyamata egy ÀtfogÂ ¡nnepbe
torkollik; AZ I STEN VçROSçRñL utolsÂ nagy lÀtomÀsa joggal nevezhetû valamif¢le àt´rt¢nelem-sabbatnakÊ (Moses Hess kifejez¢se). àA hetedik napra este nem borul. Nincs lenyugovÀsa, mert megszentelted ´r´k maradÀsra. Annak elûre hirdet¢s¢t akarja ezzel Szent K´nyved
ig¢je, hogy amint megpihent¢l e felette jÂ müveid utÀn a hetedik napon, bÀr kipihenten alkottad
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ûket, ¢ppen Ãgy mi is, müveink v¢gezt¢vel, amelyek ugyancsak felette jÂk, mert mindezt Te adtad
nek¡nk, hogy az ´r´k ¢let szombatjÀban benned megpihenj¡nk.Ê (CONF., XIII,36,51.)
A V ALLOMçSOK id¢zett, elragadtatÀst t¡kr´zû sorai çgoston valÂban lenyüg´zû
¢letmüv¢nek k¢t mozzanatÀra vilÀgÁtanak rÀ elsûsorban. Az egyik a hippÂi p¡sp´knek
az egyhÀzt´rt¢net eg¢sz¢n bel¡l elfoglalt pozÁciÂjÀt segÁt megmagyarÀzni. Eszerint a
nagyegyhÀznak tulajdon hatalma megszilÀrdÁtÀsa ¢rdek¢ben sz¡ks¢ge volt egy olyan
zseniÀlis egy¢nis¢gre, aki alkalmasnak bizonyult rÀ, hogy az ellentmondÀsos folyamatokat egyetlen ÀtfogÂ mozaikkÀ illessze ´ssze, mi t´bb, ezt a mozaikot a mük´dû egyetemes (katholikosz) egyhÀz valÂdi k¢pmÀsak¢nt hitelesÁtse. Ami viszont çgoston ¢letmüv¢nek àbel¡lrûlÊ valÂ megÁt¢l¢s¢t illeti, a grandiÂzus gondolati konstrukciÂ ä Ãgy v¢lem ä igazi t´r¢st akkor szenved, ha megprÂbÀljuk azt a szeretet rendj¢nek kigondolÂja
Àltal f´lÀllÁtott m¢rc¢vel m¢rni. Ekkor ugyanis kider¡l, hogy a hÁvei k´r¢ben m¢ltÀn
n¢pszerü hippÂi p¡sp´k ¢letmüv¢ben (mik¢nt annak àutÂ¢let¢benÊ is) egy minden
nemes szÀnd¢kot f´l¡lmÃlÂ hatalom jelenl¢t¢vel kell szembes¡ln¡nk: hosszÃ ¢vszÀzadokon Àt megkÁnzott, megnyomorÁtott, megalÀzott emberek sokasÀga vonul el a szem¡nk elûtt, akik valÂszÁnüleg csak azt szerett¢k volna, ha a szeretet nev¢ben egyszerüen
b¢k¢n hagyjÀk ûket! Mert l¢tezik-e kegyetlenebb hatalom a f´ld´n, mint a mindenÀron beteljesedni akarÂ zsarnoki szeretet?

Irodalomjegyz¢k
Az id¢zett çgoston-sz´vegek magyar fordÁtÀsai:
DE DOCTRINA CHRISTIANA = A KERESZT°NY TANíTçSRñL (ford. VÀrosi IstvÀn, Bp., 1944);
CONTRA ACADEMICOS = AZ AKAD°MIKUSOK ELLEN, in: ä ä: FIATALKORI PçRBESZ°DEK (ford. Bolberitz PÀl, ñKERESZT°NY íRñK , 11. Bp., 1986);
DE TRINITATE = A SZENTHçROMSçGRñL (ford. GÀl Ferenc, in: ñKERESZT°NY íRñK , 10. Bp.,
1985);
DE BEATA V ITA = A BOLDOG °LETRýL;
DE LIBERO ARBITRIO = A SZABAD AKARATRñL, in: ä ä: A BOLDOG °LETRýL, A SZABAD AKARATRñL
(ford. Tar Ibolya, Bp., 1989);
CONFESSIONES = V ALLOMçSOK (ford. VÀrosi IstvÀn, Bp., 1982);
A. Trap¢: SZENT çGOSTON (ford. Ladocsi GÀspÀr, Bp., 1987).
Olyan esetben, amikor megadott magyar fordÁtÀs nem ker¡l emlÁt¢sre, a àCORPUS SCRIPTORUM
ECCLESIASTICORUM LATINORUM Bibliotheca Academiae Litterarum Caesareae VindobonensisÊ cÁmü sorozat k´teteire hagyatkozom.
FelhasznÀlt irodalom:
°. Gilson: I NTRODUCTION Ö L'°TUDE DE SAINT AUGUSTIN (Paris, 1949);
K. Flasch: AUGUSTIN. EINFºHRUNG IN SEIN DENKEN. (Stuttgart, 1980);
P. Brown: AUGUSTINE OF HIPPO (London, 1967);
A. Escher Di Stefano: I L MANICHEISMO IN S. AGOSTINO (Padova, 1960);
J. Ritter: MUNDUS I NTELLIGIBILIS (Frankfurt am Main, 1937).

V´r´s IstvÀn: Versek

ã

825

N¢hÀny adat
354.
361ä6.
371.
372.
373.
375.
383.
384.
386.
387.
388.
391.
395/6.
411.
430.
725.

Aurelius Augustinus, Szent çgoston sz¡let¢se ä pogÀny apÀtÂl (Patricius) ¢s kereszt¢ny anyÀtÂl (Monica) ä az ¢szak-afrikai Tagaszt¢ban (a mai Alg¢ria).
AlapfokÃ tanulmÀnyai ä sz¡lûvÀrosÀban.
KarthÀgÂba megy ä felsûfokÃ tanulmÀnyait v¢gezni.
FiÀnak, Adeodatusnak sz¡let¢se.
CsatlakozÀsa a manicheusokhoz.
Retorikai iskolÀt nyit KarthÀgÂban.
RÂmÀba utazik, ahol ä mint r¢tor ä Àllami alkalmazÀst nyer.
MilÀnÂba megy.
Nagyr¢szt Ambrus, milÀnÂi p¡sp´k hatÀsÀra megt¢r.
Nagyszombat ¢jszakÀjÀn Ambrus megkereszteli; anyja meghal.
Visszat¢r RÂmÀbÂl Tagaszt¢ba.
PappÀ szentelik, egyÃttal laikus szerzetesk´z´ss¢get hoz l¢tre.
P¡sp´kk¢ szentelik; megkezdi harmincn¢gy ¢vig tartÂ fûpapi tev¢kenys¢g¢t az ¢szakafrikai Hippo Regius vÀrosÀban.
Katolikusok ¢s donatistÀk k´z´tti konferencia KarthÀgÂban.
çgoston halÀla a vandÀlok ostromolta HippÂban.
SzardÁniÀban l¢vû csontjait Àtviszik PaviÀba, ahol a San Pietro in Ciel d'oro-bazilikÀban helyezik el.
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TºK¹R, KALAP, HAJñ
Tedd fel a vÁzt¡kr´t a falra.
N¢zz bele. N¢zz bele m¢g egyszer.
Arcod magassÀgÀban halak
Ãsznak, pirosak ¢s feket¢k,
az egyik pikkelyes hasÀt
mutatja. VÁzin´v¢nyeket
lÀtsz a hajadba fonÂdni.
Vedd le a vÁzt¡kr´t a
falrÂl. Pucold meg.
Elveszel benne, mint
a büv¢sz kalapjÀban.
CsillapÁthatatlan hasonlatok rÀznak, hajÂn ¡lsz,
a tÀskÀdban zsebt¡k´r, lÀtja
magÀt a rÃzsod, a szemceruzÀd,
z´ld szalag van a hajadba
fonva, a nyakadban
halforma ¢kszer.
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Egy gyürüt dobsz a t¡k´rbe
¢s utÀnaugrasz. Mer¡lsz
a patakmeder fel¢. °s j´nnek
sorban a k¢pek, a falrÂl a
Milkovits hÀzaspÀr, egy r¢gi
madonna, j´nnek a cserepes virÀgok,
a k¢t telefon, az eb¢dlûasztal,
amin m¢g ott a f¢lig evett
torta, j´n az ¢jjeliszekr¢ny.
Arcod magasÀban halak Ãsznak.
MÀr nem vagy egyed¡l.
HÀtulrÂl befogom
a szemed. Elveszel benne,
mint a büv¢sz kalapjÀban.

BAKONYM°RýI EL°GIA
SorÀllÀs egy gyerekkori boltban.
Müanyag szatyor, kattog a p¢nztÀrg¢p.
Hazafel¢ elered az esû, ´kl´mnyi
b¢kÀk potyognak, egy
k¢rd¢s Áve sarlÂz v¢gig
az utcÀn. A gÂlya, ha meggondolja magÀt, utÀnad rep¡l, ¢s mÀs
helyre visz. így lesz belûled
fagolyÂ, j¢gvert meggyfalev¢l,
elszakadt ez¡stlÀnc.
A szandÀlt lerÃgod, v¢gigszaladsz
a verandÀn. NagyapÀd
kez¢ben m¢rleg, mintha k¢t ¢vvel
ezelûtti sz´k¢sedre gondolna.
Akkor a dunyhÀk alÀ bÃjtÀl
elûle. M¢ri a lisztet,
megszagolja a sÂt.
Venni ¢s eladni, mondja, annyi,
mint belet´rûdni a hibÀinkba.
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Frissen kelt kacsÀk szÀradnak
egy r¢gi keny¢rkosÀrban, beÀzik
a tetû, mozognak a cserepek,
¡vegeket hordasz f´l a padlÀsra,
lej´ssz, nem talÀlod a villanykapcsolÂt, a sz¢ket, a vitrint.
Bakonym¢rû, mondja nagyapÀd,
nem l¢tezû vÀros, itt t´rp¢k
¢ltek valaha, ¢s azÂta is
itt jÀrnak a leszÀrmazottaik,
r´vidre vÀgjÀk az asztal lÀbÀt,
¢jjel t´vig rÀgjÀk a k´rm´d,
a kutakba dobÀljÀk halottaikat.
SorÀllÀs a boltban. D¢lutÀn.
Friss keny¢r ¢rkezik, gyerek nagysÀgÃ
munkÀsok egyenk¢nt cipelik ûket
a raktÀrba.
Hazafel¢ egy busz hÃz el melletted,
a k¢k kipufogÂf¡stbe belekapaszkodsz,
¢s hÃzatod magad a biciklin.
A gÂlya, akit nem szeret, hÂnapokig
magÀval hordozza. Nem k¢rdez senkit,
¢s nem vÀlaszol senkinek.
így lesz belûled v¢rr´g, let¢pett
sÂskalev¢l, megszakadt leszÀrmazÀsi
lÀnc. Nem venni ¢s nem eladni, mondja,
´nuralom k¢rd¢se.
Falnak d´nt´d a biciklit,
a hÀztetûn v¢gigver
a nap, megszagolja a cserepeket.
NagyapÀd alszik, Bakonym¢rû,
mondja, nem l¢tezû vÀros, itt valaha
ÂriÀsok jÀrtak.
Tedd fel a vÁzt¡kr´t a
falra.
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HalÀsz Gell¢rt

CSAK AZ EMBER
ArrÂl sehol sincs feljegyz¢s
hogy a fÀnak is fÀjtak a sz´gek
mindig csak az emberrûl
akkor is mikor ¢gû madarak
zuhogtak pÀrosÀval a f´ldre
csak az ember volt fontos aki n¢zi
¢s senkinek sem jutott esz¢be
a t´meg Àltal letaposott fü
s a gazda n¢lk¡l maradt szamÀr
JÀnos is csak annyit mond
àAsszony Áme a te fiadÊ

MI°RT M°GIS A TEST
Megk´vezt¢k a k´veket
Lapoz a sz¢l a BibliÀban
Gy´ny´rü vers A bün´s
Az Àrtatlanok¢rt kiÀlt
Az oroszlÀnok m¢giscsak
f´lfaltÀk a prÂf¢tÀkat
az elûadÀs v¢g¢n çmen
mondta a csÀszÀr ögy legyen
°s oroszlÀnhÃst vacsorÀzott
(mondhatnÀm: prÂf¢tÀkat)
A lantosnûk a tengerpartig
kÁs¢rt¢k dalokkal a pÀlmÀkat
A test! v¢g¡l is mi¢rt m¢gis
legfontosabb a test?
k¢rdezte a g´r´g rabszolga
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ERD°LYI öT (I)
1956. augusztusäszeptember

Indultunk: augusztus 20-Àn este, M¢sz´ly¢kkel.* HÀlÂkocsi; sokat nevetg¢lt¡nk, keveset aludtunk. VÀm: semmi. A romÀnok ¢pp csak lev¢tettek egy bûr´nd´t, s beletÃrtak. ä A KirÀlyhÀgÂt, CsucsÀt elaludtuk, fel¢bredt¡nk a Sebes-K´r´s v´lgy¢ben. SzelÁd,
dunÀntÃlias tÀj, csak a sz¢nakazlakat karÂra rakjÀk. Ennyi a hegyvid¢ki. KolozsvÀr
k´rny¢ke: kopÀr, lepusztult dombok, suvadÀs, suvadÀs. Lesem a HÂjÀt (çprily).
°rkezt¡nk: aug. 21-¢n, kedden reggel KolozsvÀrra. Konflison (mell¢kutakon, hogy
a fûutat ä a tanÀcs b´lcs rendelkez¢s¢bûl ä ne lepje lÂtrÀgya) Ali¢khoz. Nincs otthon
senki, szoba-konyha, zsÃfoltsÀg. Ez is kitelepÁtett-otthon, Ali¢k eredeti lakÀsÀt elvett¢k.
Ali narancslikûrt Às elû, ¡nnepelj¡k a meg¢rkez¢st.
A hÀz (Mikes Kelemen u. 16.) udvarÀn rengeteg gyerek ¢s ortodox zsidÂ feliratok.
Valami h¢ber egyhÀzi telep¡l¢s, talÀn imahÀz is. MegÀllapÁtjuk, hogy itt jÀrt çbel az
orszÀgban.
FÀradtak, de ajzottak vagyunk ä be a vÀrosba. Az utcasarkon fantasztikus olÀh cigÀny rohan meg minket; vadg´nd´r szakÀll, haj ä vizet sose lÀtott. Keleti rablÂ. OrdÁt,
k¢rdez valamit, nem ¢rtj¡k. FelhÀborodva tÀvozik. çtmegy¡nk a z´lds¢gpiacon, sok
k¢k paradicsom (padlizsÀn), dinnye, k´rtehalom, darÀzs, büz ä k´rny¢kbeli magyar
¢s romÀn parasztok, n¢pviselet, szenny. BalkÀn. A szûttespiac, sajnos, ¡res. Egy gyÂgyf¡ves ember megÀllÁt, magyarÀzza a szÀrÁtott n´v¢nyeit; kicsi, aszott, ´regasszonyos.
ElûrÀngat egy agyonhasznÀlt, v¢n k´nyvecsk¢t: àN¢zz¢k csak, a tudÂsok is azt ÁrjÀk.Ê
ýsi (XIX. sz. eleji) kis gyÂgyf¡ves k´nyvecske. IringÂ, bojtorjÀn.
A Fû t¢r. A templom elsû lÀtÀsra is megh´kkentû. Mennyi gÂtika! Hol van ez MagyarorszÀgon? Be¡l¡nk a vegetÀriÀnus vend¢glûbe (drÀga), fekete, citroml¢. Meg is
eb¢del¡nk, persze hÃssal. El¢g tiszta, vonzÂ hely ä a hÃs (mint minden¡tt) feltünûen
olcsÂ, fele a hazainak. Boldogan fecseg¡nk, ez mÀr KolozsvÀr. KilÀtni a DÂmra, a rÂmai castrum tÀgassÀgÃ ¢s formÀjÃ t¢rre. Megtudom, hogy a JÂsika-palota oszlopai
alatt hosszÀban Àtmenni szerencs¢tlens¢get jelent, fûleg diÀknak. Aznap minden
tÀrgybÂl rosszul felel, vagy ´sszev¢sz az ideÀljÀval.
Kis s¢ta. Farkas utca, templom, koll¢gium. A koll¢gium botrÀnyos Àllapotban.
NagyudvarÀra undorÁtÂ Ãj ¢p¡letet hÃznak. (çprily itt tanÁtott.) Egy volt vend¢gfogadÂ falÀn tÀbla: itt szÀllt meg Petûfi a feles¢g¢vel 47-ben, fÀklyÀszene.
K´nyvkeresked¢s: àLibr¦ria noastr¦Ê. F´rtelmes, sokkal rosszabb, mint nÀlunk.
Marxizmus, csÃf k´t¢sben. Magyar k´nyv ä mint minden¡tt ä nevets¢gesen kev¢s, rossz.
BalÀzs egy boltÁves udvaron elsÁrja magÀt, olyan gy´ny´rü. Hegyi lovakat simogatunk. Ali f´lfedezi, hogy ÀlurbÀnusok vagyunk.

* M¢sz´ly MiklÂssal ¢s feles¢g¢vel, Polcz Alaine-nel. EgymÀs k´z´tt: Ali.
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A szÁnhÀz. Most romÀn szÁnhÀz, a magyar szÁnhÀzat a Szamos partjÀra, az azelûtti
nyÀri szÁnk´rbe telepÁtett¢k. Persze a nagyszÁnhÀzat is mi ¢pÁtett¡k, mint minden jelentûset 600 ¢ve. Az itt-ott m¢gis ¢p¡lû romÀn hÀzak àmodernÊ-ek ¢s silÀnyak. Amit
m¢g ´sszehoztak 30 ¢v alatt, az fûleg a g´r´gkeleti bazilika ä minden vÀros minden
fûter¢re. Ez rendszerint nagyzÀsi mÀniÀban szenved, teleterpeszkedi a teret, tÃlpuffad
minden arÀnyon. StÁlusrontÂ mind a moderns¢g¡k, mind a bazilikÀjuk. (UtÂlag hallom, hogy a g´r´g katolikusokat egy rendelettel beszippantottÀk a g´r´gkeleti egyhÀzba. Moszkvai pÀtriÀrka!)
A f¢rfiak (BalÀzsäMiklÂs) elmennek a Budai Nagy Antal Ãtra (azelûtt Honv¢d utca)
Nagy MiklÂshoz, mi Alival haza. K´zben megj´tt a csalÀd VÁzaknÀrÂl, olyan, mintha
nyolcvanan lenn¢nk. HoltfÀradtak vagyunk, kiszorÁtanak nek¡nk egy dÁvÀnyt ä micsoda istenÀldÀs! ä, alszunk, fûbe ¡tve. Arra ¢bredek, hogy BalÀzs is mellettem alszik,
s egy Zoltika nevü kisfiÃ csiklandozza a talpÀt. Elhessentem a gyereket, ¢bred¢s, ny¡zsg¢s, a csalÀd v¢gtelen kedves, kezdûdik az erd¢lyi szÁvess¢g. Ilyen nincs nÀlunk.
Alival szÀllÂt keres¡nk. ý roppant csinos, s´t¢tk¢kben ¢s pirosban, p¢nzzel-bÀjjal
büv´li a hotelportÀsokat. (Baksis a bulletinban.) HiÀba. V¢gre a SiestÀban megd´bben¢s¡nkre PÀndit talÀljuk, mint ûsvend¢get, ´sszek´lt´zik a barÀtjÀval, neki k´sz´nhetj¡k a szobÀt. CsodÀlkozom; ugyan mi¢rt olyan szÁves? Idegenben mÀs az ember?
Vagy àjobban ÀllokÊ? Mindegy, van szoba. Boldogok vagyunk.
Este vacsora Ali¢knÀl, hal, k¡l´n´s konzervek, Ãj Ázek. MiklÂs is alig tartja nyitva a
szem¢t. Konflis, Siesta. Meleg zuhany. (Gondolom, az egyetlen kolozsvÀri szÀlloda,
amelyben ilyesmi is van. Ennek megfelelû az Àra is.)
Telefon Passuthnak, talÀlkamegbesz¢l¢s mÀsnapra. S¢ta MiklÂssal a Szamos-partra.
Augusztus 22., szerda
Zuhog az esû. R¢m¡let. Itt az ûsz? Tegnap m¢g fullasztott a hûs¢g. BÃsan zuhanyozunk. J´n Passuth, ragyog, f¡ty¡l az idûre, elcipel a szomsz¢d hÀzba, ismerûseihez.
Krisztina egy kis nejlon esûk´penyt hajtogat, finom kÀmeak¢pe van, 19 ¢ves, szomorÃ, hogy nem vett¢k f´l müv¢szett´rt¢net szakra az egyetemre. PedagÂgus leszek,
faggatom. °rdekelnek a korabeli fiatalok. Nem sok lehetûs¢g van rÀ, GidrÀnyi (?), fiatal orvos, feles¢g¢rûl mes¢l, aki szÁn¢sznû a Magyar SzÁnhÀznÀl (Krasznay Paula).
F¢nyk¢pek. Felkereked¡nk. Bemegy¡nk a szÁnhÀzba. A lehÃzott f¡gg´ny m´g´tt
prÂba, Passuthot k´z¢pre ¡ltetik, faggatjÀk a hazai viszonyokrÂl. SzÂba j´n Illy¢s,
N¢meth LÀszlÂ, apek drÀmÀja stb. Passuth ¡gyesen, folyamatosan elûad ä el¢g k¢nyes helyzet.
MÀtyÀs sz¡lûhÀza. A szomsz¢dban ferences rendi (?) templom ¢s klastrom ä ez utÂbbi most zeneiskola. Remek gÂt ¢p¡let, folyosÂ, l¢pcsûhÀz. K¡l´nleges, k´z¢pkori
(aszimmetrikus) ablakok, ablakkeretek. KÀr, hogy a falat bevakoltÀk. Ez mÀnia itt, minden sz¢p k´vet àrenovÀlnakÊ, Ãgy, hogy vakoljÀk. Ettûl m¢g az igazi, az eredeti is hamisnak lÀtszik. Passuth gÂt konyhÀt Ág¢r, de annyi minden van, hogy megfeledkezik
rÂla. Sajna, nem lÀtunk gÂt konyhÀt. ä Maga a sz¡lûhÀz. °pp nem engednek f´l, ki¡l¡nk a kis kertbe. Olaszos n¢gysz´g, tisztesen Àpolva, futtatott szûlû. A nap kibÃjik.
ºl¡nk, s liheg¡nk a rohanÀstÂl. GidrÀnyi besz¢l, a k¢tm¢teres, sz¢p, germÀn zsidÂ
szÀrmazÀsÃ musz-¢lm¢nyeit mes¢li. R¢mes. Amit politikailag mond, k¡l´n´s, lÀtni,
hogy mÀsk¢pp gondolkozik, mint mi ä mintha a zsidÂsÀg itt k¡l´n nemzetis¢g volna.
Ezt mÀs ¢lm¢nyek is erûsÁtik k¢sûbb.
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Fût¢r. Passuth mutogat, elem¢ben van, boldog. így jÂ vÀrost jÀrni ä elvben. Sajnos
nem r¢szletez, r´vid az idû. Megmutatja, hol lakott Hunyady Margit a fiÀval, s vel¡k
szemben LaczkÂ Aranka, ugyancsak a fiÀval. Kis szÁn¢szfertÀly, egy kapubolt, g´rbe
utca, egyemeletes finom hÀzak. ä K´nyvkeresked¢s, szÂba ker¡l a k¢sz¡lû k´tetem (?),
¢n k¢tkedû vagyok, Passuth ´r¡l, GidrÀnyi felragyog. °rdekes benne a kultÃrvÀgy,
k´nyveket ajÀnl s olcsÂ eb¢delûhelyet. De el kell vÀlnunk, megy¡nk a vegetÀriÀnusba.
M¢sz´ly¢k nem j´nnek, csak d¢lutÀn a szÀllÂba, emiatt elmarad Passuth¢kkal az Ãjabb
talÀlka. Nem is lÀtjuk t´bbet Erd¢lyben, hiÀba kutatjuk, csak c¢dulÀkat k¡ld´z¡nk egymÀsnak. KÀr. ä T´rt¢nelmi reg¢ny¢t ÀrultÀk itt, percek alatt elfogyott, BalÀzs A szebeni
fiÃkja nem j´tt Àt. Nem csoda.
Eb¢d utÀn ledûl¡nk, MiklÂs j´n, p¢nzt hoz (komplikÀlt ¡gyek), zuhanyoz. Megy¡nk cipût venni. JÂ, k´nnyü, BalÀzs v¢gre tud jÀrni, 150 lej. A 2-es autÂbuszon Nagy
MiklÂs¢khoz. A mama, majd Tusa Lili. BaÀr-Madas. Lili sovÀnyabb ¢s csinosabb, mint
volt. Eml¢kcsomÂ. Meg k¢ne mÀr Árni a BaÀr-Madast. Eml¢kez¡nk Lili balettez¢s¢re,
drukkjÀra (mindig gyürte a kez¢t, falfeh¢ren, felel¢s elûtt), az ¢n szem¡vegemre s borzassÀgomra. °n eml¢kszem az eml¢kk´nyv¢re is (àNosztalgiaÊ), de nem mondom, tÃl
szem¢lyes. MiklÂs nevets¢gesen hasonlÁt a bÀtyjÀra, m¢g a hangsÃlya, szeme ÀllÀsa is
ugyanaz. Csak k´v¢rebb, s talÀn ¢l¢nkebb szellemi ¢rdeklûd¢sü ä BalÀzs szerint a kisebbs¢gi helyzet intellektuelt csinÀlt belûle. MeghÁvnak szombat est¢re, JakÂ ZsigÀt ¢s
Kelemen Lajos bÀcsit Ág¢rik t´rt¢n¢sznek. BalÀzs majd vel¡k besz¢li meg a Bethlen
MiklÂs-k¢rd¢st.
Haza a szÀllÂba, M¢sz´ly¢kkel vacsora az Ursusban, ûk csak egy mititeit esznek, s
holtfÀradtan, korÀn hazafutnak. Mi mÀs szobÀba k´lt´z¡nk, k¢tÀgyas v¢gre.
23., cs¡t´rt´k
Mint kider¡lt, nagy romÀn ¡nnep, a hÀborÃbÂl kiugrÀs napja. MÀr elûzû nap roppant
t´meg, KolozsvÀr olyan, mint egy romÀn proletÀrvÀros. Feliratok: àTr¦iasc¦ Aug. 23.Ê
(°ljen!) SorbaÀllÀs, kev¢s a keny¢r.
IntenzÁv n¢pi demokratikus hangulat. Ablakunk alatt mÀr reggel 6-kor gy¡lekeznek az emberek a felvonulÀsra ä az persze csak 9-kor kezdûdik. ZÀszlÂk, feliratok, kiabÀlÀs, alvatlan szemek ä nagyon sajnÀlom ûket. Ezek a szerencs¢tlenek is ugyanazt
csinÀljÀk, amit mi.
F¢l 7-kor kel¡nk, ÀtpakolÀs, nagybûr´nd a portÀshoz, ki a vasÃtra. Gyalog persze,
mert a busz ä tekintettel a felvonulÀsra ä nem jÀr. K¡l´nben is az autÂbuszok! NÀlunk
EurÂpa van ehhez k¢pest. M¢sz´ly¢k ÂriÀs csomaggal vÀrnak, s irigyen n¢zik a kis
celeculÀnkat. Baksissal elsû osztÀly. A b¡f¢ben se kÀv¢ (alig van kÀv¢, mikor kilÂja oly
olcsÂ!), se tea, se tej ä csak bor, m¢regdrÀgÀn. çlmosak vagyunk, de vihorÀszunk, a
f¢rfiak menetrendeznek. Nagy tudomÀny.
BÀnffyhunyad. El¢rj¡k a hajnali kisvasutat, mert az m¢g reggel ´tkor bed´gl´tt, s
f¢l 12-kor elindul vel¡nk. Alszom a fapadon ä jÂ alvÂkÀm van, szerencs¢re.
KalotaszentkirÀly. Egybe¢p¡lt Zentelk¢vel. (SzÂmagyarÀzat: szent telek; kolostorbirtok volt.) Szembetünûen sz¢p hÀzak, kûalapon fÀbÂl, magasak, mÂdosak. àçcsokÊ
a szentkirÀlyiak ä mint mondjÀk ä, a kûr´sfûiek faragÂk stb. K¢rdezz¡k Visky¢ket.
MondjÀk, hogy gyeng¢n vannak. Gere JÀnosn¢ ûr¢ (ez a csÃfneve, mert nagyapja vasÃti ûr volt), behÁv az udvarÀra, hogy ott egy¡k meg az eb¢d¡nket. K¡l´nben mindenkinek van csÃfneve: LovÀsz IstvÀn, L. I. bambÂ. L. I. lididÀnce stb. [Feljegyz¢s mÀsutt.]
Rengeteg egyforma n¢v, a posta is csÃfn¢vre k¢zbesÁt. Gere JÀnos¢k: erd¢lyi szÁvess¢g.
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M¢sz´ly¢k ott alusznak, kalotaszegi szoba, mennyezetes Àgy. Kiteszik a lelk¡ket. BaptistÀk. Baptista imak´nyv. Versekkel. Az asszony minden mondatÀban: àHa a JÂatya
engedi...Ê Nemr¢g t¢rtek Àt. Mi¢rt? Maguk mondjÀk: gyenge a pap, nincs imad¢lutÀn,
´sszej´vetel, egybetartÀs, s az pedig kell. (A pap: PolgÀr Gyula. Kûr´sfûn nincs egy
baptista se. Pap: Tûk¢s Tibor.) Eredetileg tiszta magyar reformÀtus k´zs¢g, most mÀr
van n¢hÀny romÀn csalÀd. A baptistÀknak k¡l´n kis imahÀzuk van, hullÀmos vonalÃ,
parasztbarokk homlokzat. BibliÀt k¢rnek (teljeset) Pestrûl. A fiÃ: Gere IstvÀn, ¢retts¢gizett, egy ¢vet jÀrt g¢p¢szm¢rn´ki karon. Abbahagyta, nem bÁrjÀk anyagilag. °retts¢gije: jeles, elsû f¢l¢ve: jÂ rendü ä mutatja a bizonyÁtvÀnyait. VallÀsos, maga is Ár baptista verseket, imÀkat. Alacsony, vilÀgos arcÃ (ÀltalÀban a kalotaszegiek inkÀbb szûk¢k,
mint barnÀk), zÀrkÂzott, cs´ppet keserny¢s arc, 20 ¢ves. Bivalyszek¢rrel hajt be az udvarba, micisapka. Sz¢gyenlûs, paraszti mosoly, nyugodt, egyenrangÃ besz¢dmÂd. A
magatartÀsa mÀr ¢rtelmis¢gi. KollektÁv gazdasÀg (tsz)? Az nincs a faluban, hÀl' istennek, mÁg bÁrjuk a kez¡nket, bele nem megy¡nk. R¢mt´rt¢netek, mint a hazaiak. Van
valami elsûfokÃ tÀrsulÀs, de az is d´glûdik.
A bivalyok gy´ny´rüek. BalÀzst azonnal lÀzba ejtik, mÀsnap reggel egy kis bivalyborjÃval cicÀzik az udvaron (MiklÂssal egyetemben), r´gt´n lÀtszik, hogy hasonlÁtanak. BalÀzs neve e perctûl: bivolica. A hazai fajta szarvasmarhÀnak k¡l´n neve van:
piros teh¢n. Az a ritkÀbb. àçllatÊ, àmarhaÊ ä bivalyt jelent.
Megeb¢del¡nk a f¡v´n, utÀna mi Visky¢khez megy¡nk. S¡ppedt, roskadt kÃria,
egyÀltalÀn nem lÀtszik rajta a hajdani mÂd. Mint egy omlÂ paraszthÀz, csak tÀgas. Az
udvar: egy gyom. Kardos Ili a tornÀcon. Mondom a nevem: egymÀs nyakÀba es¡nk.
KlÀri ¢s Cica* ma reggel utaztak el, JÂska meg û ä vend¢gk¢nt ä vannak itthon. Ili
tanÁtÂnû SzatmÀron, nyaralni jÀr ide a n¢nj¢hez. Most helyezt¢k be SzatmÀrhegyrûl.
Kidolgozott k¢z, arc ä mint egy parasztlÀny. J´n Visky JÂska. Most lÀtom elûsz´r. G´rnyedt, ûsz-szûke, v´r´s sz¢lü k¢k a szeme; borostÀs, szem¡veges. V¢kony csontjain
rongyos ruha fityeg. A szoba: vaks´t¢t, a legyek miatt. Parasztszag. Pl¡ssterÁtû az asztalon, riadtan kajtatnak hamutartÂ utÀn. GerendÀs mennyezet, k¢t roskatag tÀmlÀs
dÁvÀny (gyermekkoromban, Pusztateremen lÀttam ilyet utoljÀra). MeghÁvnak vacsorÀra ¢s alvÀsra (vacsorÀra M¢sz´ly¢ket is) ä bÀr ne k¢ne elfogadni! De nincs mit tenni.
FeldÃlva vissza Ger¢¢khez. M¢sz´ly¢k a hÀtsÂ gy¡m´lcs´skertben hever¢sznek,
csodÀlatos gyep, f¢lig moha. Itt lehetne Árni! KÁnÀlnak szilvÀval, j´n a komaasszony,
mondja, hogy û tudta azt a verset, amit Ady itt Árt. (A Kalota partjÀn.) Megvan a hÀrsfa
is, ahol ¡ld´g¢lt. K¢rj¡k, id¢zze. Az mÀr nem megy. Elmes¢li a mÀjbajÀt, n¢zz¡k a kis
dombos, ¢des-aprÂ tÀjat, hÀtt¢rben havasok. KÁnÀlnak bivalytejjel, ordÀval. Ger¢n¢ is
lÀtja, hogy el vagyunk keseredve Visky¢k miatt. Tapintatosan vigasztal, mondja, hogy
jÂ emberek voltak, de hÀt kulÀkok, most bizony szerencs¢tlenek. (Egy borb¢ly Visky
is van a faluban, ¢ppen az û ä Visky¢k ä hÀzÀba telepÁtett¢k. Visky JÂska Ãgy hÁvja: àaz
udvari borb¢lyomÊ.)
N¢z¡nk ruhÀkat. Elvisznek T´k´li¢khez. T´k´lin¢ sz¢gyenkezve dics¢ri a lÀnyÀt ä
m¢g nincs otthon ä, idûs mÀr (23 ¢ves), ¢s m¢g nem ment f¢rjhez, de ¡gyes, okos,
DISZ-megbÁzott, a falu k¢pviselûje (?), a legszebb ruhÀi neki vannak. Sok az irigye.
Csak szoknyÀja van 16. Megj´n a lÀny, alacsony, f¡rge, kicsit gûg´s ä de boldogan mutogat. Gy´ny´rüs¢gek. Hogy rakjÀk ezt a szoknyÀt? (ýk Ãgy mondjÀk: ´sszeszedik.)

* Nemes Nagy çgnes unokatestv¢re ¢s nagyn¢nje.
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Nincs az a finom plisz¢, ami versenyezne vele. Alival elmondatjuk hÀromszor is, de
neh¢z elk¢pzelni, hogy ezen a mÂdon tartÂs maradjon. S m¢gis tart. HÁmzett vÀll, mell¢ny (el´l füzûs), pÀrta gy´ngybûl, selyembojt, szalagok, szûrkendûk. Muszujt mÀr
nem hordanak. Hoznak csizmÀt, f¢rfiruhÀt. Feh¢r abaposztÂ (harisnyaanyag) fekete
mintÀval. Fejedelmi. Alit meg engem fel´lt´ztetnek, a f¢rfiak a szürt prÂbÀljÀk, ´szszefut a szomsz¢dsÀg. Sajnos a f¢nyk¢pezûg¢p meg se moccan. MÀr Pesten is rossz
volt. T´k´li Annus rÀbesz¢l: j´jj¡nk vissza vasÀrnap, Ãrvacsora lesz, Ãj keny¢rrel, nagy
felvonulÀs. Menj¡nk templomba viseletben. CsÀbos ajÀnlat ä de szombat est¢re Nagy
MiklÂs¢khoz vagyunk hÁva KolozsvÀrt. (öj keny¢rre rÂzsaszÁn ¢s feh¢r szoknyÀt hordanak a lÀnyok. öj borra mÀr v´r´set, z´ldet, s´t¢tet ä ¢s Ágy tovÀbb. Minden ¢vszakban mÀst.)
MÀsoknÀl is megcsodÀljuk a ruhatÀrat, a hÁmz¢seket (ÁrÀsos, vagdalÀsos vagy szÀlÀn
varrott, vagyis kereszt´lt¢s). Teljesen vegyes a k¢zimunkat´meg: remek r¢gimÂdi mellett àmodernÊ falv¢dû: àJÂ asszony a hÀznÀl ä Isten ÀldÀsÊ, àLegszebb lÀny a magyar
lÀnyÊ ä pocs¢ksÀgok, unalmas szÀr´lt¢ssel. Ez nekik mÀr jobban tetszik. Egy fiatalasszony az ÀgyÀt is gyÀri holmival takarja: àöjabb az Ãgy.Ê ä Minden hiÀba. Gere PistÀtÂl k¢rdj¡k: û lÀtja-e a k¡l´nbs¢get a r¢gi javÀra. Cinkosan mosolyog, ¢n lÀtom, de
ez mÀr olyan Ãri dolog, tetszik tudni.
Esteledik. Vissza Visky¢khez. GÀtfutÀs: minden kapuban hÁvogatnak: Tess¢k bet¢rni egy cseppet, mutatok szalagot, pÀrtÀt. Visky¢kn¢l hat szem¢lyre terÁtve, petrÂleumlÀmpa, rÀntott csirke. (Reszketve essz¡k: talÀn az utolsÂ rÀntanivalÂt ´lt¢k le.) Ili eg¢sz
d¢lutÀn s¡rg´tt a kedv¡nk¢rt. M¢sz´ly¢k hamar el, s´t¢t van, Ger¢¢k lefek¡sznek.
Vacsora utÀn kezdûdik Ady. Sokszor jÀrt itt, Visky JÂska apjÀnÀl, BertukÀt is itt k¢rte
meg. Mert Boncza Berta is rokon. Hogyhogy àisÊ? JÂska levezeti a csalÀdfÀt, kider¡l,
hogy Ady rokona vagyok. Id¢zik A Kalota partjÀnt, emlegetik a hÀrsfÀt, a kuglizÀst,
rengeteg adoma. S ami fû: levelez¢s. De hÀt hol van Ady lev¢lvÀltÀsa az ´reg Viskyvel
meg Bertuka levelei? M¢rt nem szedi elû? A papnÀl helyezte el egy nagy lÀda csalÀdi
lev¢llel egy¡tt, neh¢z elûÀsni. K´ny´rg¡nk, hogy legalÀbb fotokÂpiÀt engedjenek csinÀltatni rÂluk. Nem ´r¡l. JÀrt itt k¢t egyetemista is a mÃltkor ä mes¢li ä, de ¢n elmentem hazulrÂl, s a Kalota partjÀn bujdokoltam f¢l napig, mÁg elmentek. Nem szÁvesen
adom ki a kezembûl, meg hogy romÀnoknak adjam? Ha m¢g a magyar Akad¢miÀnak,
bÀr az is n¢pi demokratikus. ä PolitizÀlÀs. Mibûl ¢lnek? Erre hosszan hahotÀznak: tudja Isten. Maradt vagy f¢l hold f´ld, abban krumpli, paszuly a hÀz k´r¡l, û kapÀlja. De
folyton f¢l, nem mer semmibe kezdeni, bÀr a DunÀra nem vitt¢k el. (Duna-csatorna¢pÁt¢s, mocsÀr, 40% halÀlozÀs.) UtÂlag azt halljuk, mÀs rokontÂl, hogy Visky JÂzsef
lusta ember. ý a àkallÂdÂ magyar birtokosÊ. F¢lelmes ez Ágy, k´zelrûl. 50 holdja volt,
az itt nagyon sok. Rengeteg k¡l´nc tudÀs, folyik belûle a t´rt¢nelem. MegborotvÀlkozott, ¢p ruhÀt vett, ¢s boldogan besz¢l, besz¢l. AdytÂl legjobban A halottak ¢l¢nt szereti,
azt meg is mentette a k´nyvtÀrbÂl. KÂst emlÁti, çprilyt. (Kis adoma.) ZsidÂzik, bÀr finoman. àHa mi zsidÂk lett¡nk volna, bezzeg agyondics¢rj¡k, s dicsekedt¡nk volna
Adyval ä de hÀt az nÀlunk nem szokÀs.Ê Egyetlen esetet emlÁt, amikor az anyja ¢reztette, hogy tiszteli Adyt. (KuglizÂ¡gy.) Jellemzû. S ûszint¢n csodÀlkozik rajta, hogy
àAdy a zsidÂk karjÀba vetette magÀtÊ.
Az Ady-anekdotak´r: a Boncza csalÀd terhelts¢ge (Boncza MiklÂs erûszakossÀga, a
vÀr¢pÁt¢s, a nevelt lÀnyÀt erûszakkal veszi feles¢g¡l, annak szerelme, a reformÀtus pap,
k¢t koldustarisznyÀbÂl egy koldusÀltalvetû, ´ngyilkossÀgi kÁs¢rlet), Bertuka nyakassÀga, àmÀr 14 ¢ves korÀban elhatÀrozta, hogy Adyn¢ lesz, senki mÀsÊ, Boncza halÀla
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(nem bocsÀt meg egy ¢v letelte elûtt); Ady lÀnyk¢r¢se, kuglizÀs, k¢sûn kel¢s, BertÀval
d´nt´getik az asztalokat ä hÂ-rukk! ä; a vers sz¡let¢se. ä K¢ne lÀtni a levelez¢st! ä A
dugdosott pÀlinka. (We´res Sanyi.) A àtengerÊ.*
Egy¢b adomÀk: a BÀnffy csalÀd (´v¢k volt a k´rny¢k), BÀnffy MiklÂs, az ÁrÂ: àmessze
lÀtott, k´zelre nemÊ ä szÀzezer lej az erd¢lyi magyar irodalomra, de f´ldet nem tagosÁt,
nem is szerett¢k a parasztok. Nagyapja àmuszka-vezetûÊ. (Sz¢gyellik.) SajÀt csalÀd: a
sz¢tfür¢szelt ¡kanya, Kiszely¢k, szilÀgysÀgi szÀrmazÀs (Visky r¢szrûl), Kincs Gyula jÂ
barÀt, vÀrmegyei funkciÂk, fûkortess¢g. Zilahot Zilajnak mondjÀk. (Kardosok is szilÀgysÀgiak eredetileg.)
Arisztokratat´rt¢netek: Barcsayak, Kend¢k (T´h´t´m!). Tisza IstvÀn, àAdy nagy
ellenfeleÊ. Ady azt mondta rÂla, hogy f¢lmüvelt. ä Ezen jÂt mulatnak. BalÀzs meg ¢n
n¢mÀn csodÀlkozunk. °szre is veszik, hogy mi nem becs¡lj¡k kellûleg TiszÀt ä n¢mi
cs´nd. KÀrolyi MihÀly.
Visky JÂzsefet jegyezni k¢ne. RÀbesz¢lj¡k, Árjon eml¢kiratot. Mosolyog ä esze ÀgÀban sincs. ä Lefeksz¡nk.
24., p¢ntek
Reggel 8-kor kilopÂzom, de hiÀba, elcsÁpnek a c¢l elûtt. Visky JÂzsef az udvart takarÁtja, Ili a KalotÀrÂl j´n, ott f¡rd´tt. Lemegy¡nk a folyÂhoz. DiÂfa (nagyapai, 100
¢ves). Kis hegyi folyÂcska, bokÀig ¢r ä de bezzeg tavasszal! IdÀig ¢rt a kert.** MegmÀrtÂzom. A k¢t jegenye. (MiklÂs elk¢rte a t´rt¢netet novellÀnak.) àEzer lejt is Ág¢rtek
¢rte ä nem adtam ä most v¢ge.Ê F´lker¡l¡nk a kÃthoz. Gy´ny´rü àzsendelyesÊ, kerekes ä k¢pesk´nyvbe valÂ. Orgonabokrok k´zt; itt volt a park. KivÀgtÀk. T´nk´k, t´rzsmaradvÀnyok. Visky JÂzsef szÀjÀbÂl Ãgy folyik a sok latin n´v¢nyn¢v, mint a cseppentett m¢z. Szem¢lyesen szerette a dÁszbokrokat is. Itt volt az a bizonyos kuglizÂ is, ahol
Ady golyÂja àvÀndlizottÊ. Ez mÀr mind nem az ´v¢. Gy´ny´rü napf¢ny, remek facsür´k (m¢g r¢giek), k¢sûn ¢rû paszulyt´vek. Harmat, havasi levegû. IdelÀtszik a VigyÀzÂ
csÃcsa.
öjra a nagy, gerendÀs mennyezetü szoba. Bivalytej, bivalyvaj, fekete (minden¡tt
ilyen) keny¢r. KakaÂ, az olcsÂ. BÃcsÃ, Visky JÂzsef k¢t arcÀn csÂkolja BalÀzst ä atyafisÀg, bÃcsÃ a besz¢lûs est¢tûl. Vissza a magÀnyba. Kis ajÀnd¢kok ä bÀr volna k¡l´nb.
Ili ´r¡l a zen¢sztall¢rnak.
Ger¢¢kn¢l is nagy bÃcsÃzkodÀs. F´l a hÀtizsÀkot, neki BÀnffyhunyadnak.
De m¢g elûbb: meg kell Àllni a hÀrsfÀnÀl. ValÂban, a Kalota-hÁdra n¢z, itt mentek
a pÀrtÀs lÀnyok Ady szeme elûtt. Kis pad, Kiszely-kert volt r¢gen. Gy´ny´rü kis zug.
Bizony isten engem is megkÁs¢rt. Ha mÀr itt vagyunk, f´l a templomhoz. Sajnos mÀr
nem zsendelyes, hanem pl¢htetûs. De 4 fiatornyos a tornya, ûsi gerendÀzat, gÂt alapok. (Kûr´sfûn is Ágy van, csak ott fenn, a torony padlÀsÀn, tornÀc is fut k´rbe.) HÁmzett terÁtû az örasztalÀn, a szÂsz¢ken (sajnos el¢g modern); vilÀgosk¢kre festett padok,
a karzaton az orgona elûtt nyitott erd¢lyi ¢nekesk´nyv. àAz ör ¢nn¢kem ûrizû pÀsztorom...Ê AratÂkoszorÃk, ÂriÀs müremekek. Fenyûszag. A toronybÂl kilÀtÀs. El¢g
puszta a hatÀr, bÀr m¢g itt-ott lÀbon a zab, keresztek, kalangyÀk. S egy-egy s´t¢tz´ld
ligetben k´r¡l a kalotaszegi falvak. HÀtrÀbb a hegyek. K´zvetlen alattunk egy nyÀrfa
** Az a kilÀtÂhely, ahol Ady a Kalota-partra rÀlÀtott.
** Kertnek nevezt¢k azt a kis magaslatot, ahonnan Ady n¢zte a pompÀs magyarokat templombÂl j´vet a
Kalota partjÀn. Innen a àtengerÊ.
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tetej¢n az egyhÀzfi. SzÀraz Àgat für¢szel lefel¢. ValÂban erûd ez a templom. Bel¡lrûl
lÀtszik csak, milyen vastag a k´r¡lfutÂ fala. Tem¢rdek orgonabokor.
Megy¡nk BÀnffyhunyadnak. 6 kilom¢ter, k´nnyen megy. Vend¢glû. CsÃf, BalkÀn.
F¢nyk¢p¢szkeres¢s ä egy romÀn asszony megszÂlÁt, hogy vegyem meg a perzsalÀbutÀnzat bundÀjÀt. 2000 lej¢rt odaadja. Biztos van p¢nzem, mert magyar vagyok.
Kûr´sfûre ma mÀr nincs autÂbusz, les¡nk valami alkalmi teherautÂt ä ahogy itt szokÀs. A templom Anjou-kori, eredetileg Szent Erzs¢bet-sz¢kesegyhÀz. A kalotaszentkirÀlyi tÁpus, erûdtemplom. CsodÀnak tekintik, hogy elûtte Àllt meg az Àprilisi tüzv¢sz, amely Hunyadnak vagy egyharmadÀt fel¢gette. Politikai legendÀk a tüz k´r¡l.
Hunyad csÃf, szeg¢ny ä ilyesf¢le lehet MunkÀcs fûtere. KispolgÀr-proli-paraszt vegyes felvÀgott. Sz¡tyûs karavÀnok lesik vel¡nk egy¡tt a lehets¢ges teherautÂt. Nem
j´n. Megy¡nk gyalog. Elindulunk. M¢gis j´n. Felkapaszkodunk. (Erd¢lyi Ãtra ne
menj szük szoknyÀban!) Le kell bÃjni a tejeskannÀk m´g¢, hogy a milÁcia ne lÀsson.
Kûr´sfû.
MindjÀrt akad kalauzunk, egy karcsÃ, k´nnyü, hajszÀlfinom fiatalasszony. Hogy a
kûr´sfûi asszonyok hercegnûk, az k¢sûbb is bebizonyosodik. Megy¡nk Bazsa B´sk¢hez (Albert AndrÀsn¢), aki hÁres lÀny volt, Gy´ngy´sbokr¢tÀba hÁvtÀk, f¢nyk¢pezt¢k,
filmezt¢k. Kicsiny, f¢lig k¢sz hÀz. Egyelûre egy szobÀban laknak. Bent az Àgyon Bazsa
B´ske, beteg. TrombÂzis, f¢l ¢ve, a lÀbÀban. Sz¡l¢s utÀn kapta. KirÀlylÀny. ögy fogadja
a n¢gy hÀtizsÀkos vÀrosi ismeretlent, hogy (Ali szerint) egyik¡nk se tudnÀ utÀnacsinÀlni, ha netÀn idegen falusiak tÂdulnÀnak be hozzÀnk. Telt is, karcsÃ is, csodÀlatos
bûrü. F´l-le jÀr a pirossÀg az arcÀn, an¢lk¡l hogy zavarban volna. HosszÃ, hasÁtott
barna szem, remek mosoly, egy aranyfoggal. (Ez falun elûkelûs¢g.) Az Àgya f´l´tt filmre valÂ f¢nyk¢p: û, pÀrtÀval, dÁszruhÀban. Mellette b´lcsû, ringatja. Ha a gyerek szÀjÀbÂl kiesik a cucli, fertûtlenÁti egy b´gr¢ben. Mindk¢t f¢rfi r´gt´n szerelmes lesz bel¢.
Besz¢lget¡nk, hivatkozunk T´k´li Annusra, k¢rdj¡k a kalotaszegi szobÀjÀt. Hja, az
mÀr nincs. KulÀkok voltak, elvett¢k a hÀzukat. K¢rdi a vallÀsunkat, s ´r¡l, hogy reformÀtusok vagyunk. ýt a pap nem engedte gy´ngy´sbokr¢tÀba, mert f¢lt a c¢dasÀgtÂl ä bÀr û tudja, tisztes dolog volt az. De hÀt engedni kell a papnak, olyan kitünû
ember. A legr¢gibb magyar pap itt Kalotaszegen, s tudÂs ember, s hogy t´rûdik a n¢ppel! 35 ¢ve van az mÀr nÀlunk, û keresztelt. Hogy Àll a hÁmz¢s? Nincs pamut, s nem
is veszik. Mi¢rt? Tetszik tudni, àa mi munkÀnk valahogy tÃl finom ennek az orszÀgnakÊ. A magyarok, azok vett¢k.
K´rs¢ta a faluban. A SzentkirÀlyrÂl hozott meg egy¢b cÁmeket lejÀrjuk. Albert¢k
(mÀs Albert¢k, itt is rengeteg egyforma n¢v) bizalmatlan nagygazdÀk, a szobÀt, a faragÀst megmutatjÀk, de szÀllÀsra nem hÁvnak. (FaragÂk, ezt szÁvesen csinÀlnÀm! remek
munka, m¢lyv¢sû, laposv¢sû.) Bori Gyuri JÀnos nincs otthon. Bivalycsorda, alkony. A
n¢pboltos becsap egy konzervvel. Vissza Bazsa B´sk¢hez. V¢g¡l a f¢rje n¢nj¢n¢l, Erzsi
n¢nin¢l alusznak M¢sz´ly¢k, mi a szomsz¢dban, magas, hÁmzett Àgyon.
25., szombat
Leveckelûd¡nk a magas ÀgyrÂl. Reggelit ad a n¢ni, bivalytej, orda. (Ez nem nagyon
Ázlik, ¢des f¢lsajt-f¢ltÃrÂ.) KirÀndulÀs a K´r´s forrÀsÀhoz (3ä4 km.). M¢sz´ly¢kkel.
Hetyk¢n jÀrunk, nem Ãgy, mint tegnap, nincs csomagunk. MiklÂs k¡l´n´sen boldog,
û cepeli k¡l´nben a nagy hÀtizsÀkot, igaz, hang n¢lk¡l. RÂla a k´z´s Ãt alatt kider¡lt,
hogy medv¢bb, mint hitt¡k. SzÂtlan, r´stell baksist adni, megy-megy n¢mÀn. De a
falusiak k´zt igen jÂl forog (Alival egy¡tt), term¢szetesen, k´nnyen besz¢l vel¡k. Mi
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kicsit ¡gyetlenebb¡l. BalÀzs szerint ¢n tÃl kedves vagyok itt Erd¢lyben mindenkihez,
Ágy leplezem a fesz¢lyezetts¢get az ÀllandÂan forgÂ, Ãj meg Ãj k´rnyezetben. Igaz.
Majd vigyÀzok. Nem kell tÃllelkesednem azt, ami amÃgy is lelkesÁt. (De mikor olyan
morc vagyok k¡l´nben, m¢giscsak alkalmazkodnom kell az û szÁvess¢g¡kh´z! Nem?)
Iszunk a Sebes-K´r´s forrÀsÀbÂl. Egy kis term¢skû ¢pÁtm¢ny, cs´v´n j´n a vÁz. El
is fogjuk egy pillanatra, hadd csodÀlkozzanak lejjebb az emberek. (SzabÂ Lûrinc a Duna forrÀsÀnÀl, Titi-tÂ.) Hever¡nk a hegyoldalban, lankÀs tÀj, juhok, mellett¡nk romÀn
asszony k´ti k¢v¢be a zabot. Sz¢p nagy margar¢tÀk, a szarkalÀb s´t¢tk¢k. Ali etet, MiklÂs f¢nyk¢pez. (Megjavult a g¢p magÀtÂl.) Ali fejtegeti ÀlurbÀnus voltunkat, csodÀlkozik, hogy nem nyafogunk. (R¢gi vitÀk, hegymÀszÀs stb.) MindnyÀjunkat megkap a
nap. Cs´ndes, jÂ d¢lelûtt. Vissza. Ali¢k is a mi hÀziasszonyunknÀl eb¢delnek. (Bazsa
B´ske csirk¢t ajÀnlott, bonyolult elfogadÀsi, el nem fogadÀsi viszonylatok.) Z´ldpaszuly, juhtÃrÂs laska. Mi k¢sz¡l¡nk be, KolozsvÀrra. Az asszony p¢nzt nem akar elfogadni, elad nek¡nk egy szûttes t´r¡lk´zût 80 lej¢rt. Sokalljuk, de mit tegy¡nk. Kicsit
kapzsi, sirÀnkozÂ, elmondja a lÀnya halÀlÀt, az unokÀja agyhÀrtyagyulladÀsÀt. F¢nyk¢pet mutogat: a mozdulatlannÀ b¢nult f¢lholt gyerekkel f¢nyk¢peztette le magÀt.
R¢mt´rt¢net. (Albert Erzsi n¢ni egy fityinget sem fogadott el, M¢sz´ly¢k majd k¡ldenek orvossÀgot B´sk¢nek, ezt-azt a csalÀdnak.)
MegÁg¢rj¡k, hogy vasÀrnapra visszaj´v¡nk.
BÃcsÃ. DeszkahordÂ teherautÂ vesz fel. Engem bet´mk´dnek el´l a sofûr¡l¢sre.
(HÀrman vagyunk.) BalÀzs hÀtul k¢nyelmetlenkedik. HosszÃ cseveg¢s a magyar ¢s
romÀn ÀrakrÂl. (Ez kicsit unalmas, mindenkinek el kell mondani.) A sofûr ¢s a mÀsik
utas is romÀn. Az Ãt kb. annyiba ker¡l, mint a vasÃt.
°rkez¢s KolozsvÀrra d¢lutÀn 6 k´r¡l. Van szoba a SiestÀban, nem volt hiÀbavalÂ a
baksis. Zuhany, Àt´lt´z¢s, vacsora az Uranusban, ki Nagy MiklÂs¢khoz. SzomorÃ meglepet¢s: Kelemen Lajos bÀcsi nem j´tt el, JakÂ ZsigÀ¢k csak egy f¢lÂrÀra. BalÀzs JakÂval
azonnal Bethlen MiklÂsba mer¡l. JakÂ¢k rokonszenves, fiatal hÀzaspÀr, a f¢rfi v¢kony,
magas, szem¡veges tanÀrtÁpus, az asszony cs´ndes, barna. Hamar elmennek.
Kellemes este Lili¢kkel. Mes¢lnek a tutajÃsztatÀsrÂl (v¢gigutaztak Ágy jÂ n¢hÀny kilom¢tert), hegyek; nagy kirÀndulÂk. UtÂlag lÀtok egy erd¢lyi Ãtik´nyvben egy csomÂ
sz¢p f¢nyk¢pet Tusa Lili jelz¢ssel. Ezt persze nem mondta. Politika, magyarsÀg, szakk´nyvÁrÀs. (Nagy MiklÂs m¢rn´k, k´nyvet Árt a tejtermel¢srûl.) Nagy MiklÂs k¢rdi a
Petûfi-k´rt, BalÀzs elmondja. SokÀ maradunk. KulturÀlt erd¢lyi k´z¢posztÀly, lakÀsukat elvett¢k, szük´sen ¢lnek, az ismert problematika. Hajaj! K¢t vad-fekete fiuk van
ä ûk is ´rm¢ny-feket¢k. PankÀ¢khoz* is k´zelebb jutottam Àltaluk.
26., vasÀrnap
A reggeli vonattal ki SÀrvÀsÀrba, templomot lÀtni Kûr´sfûn. De Kûr´sfûnek nincs vasÃtja, 3 kilom¢ter SÀrvÀsÀrtÂl. Egy inakfalvi hÀzaspÀrral gyalogolunk le, az asszony viseletben. Gyermek-fiatalok, s mÀr 2 gyerek¡k van. Az asszony rosszallÂlag jegyzi meg,
hogy nÀluk vasÀrnap is dolgoznak a n¢pek ä itt Kûr´sfûn nem. K¡l´nben dics¢ri a
pÀtriÀjÀt, az itteniek f´l¢ helyezi.
Egyenest a templomba. MÀr tart az istentisztelet. Besuvadunk az asszonyok hÀta
m´g¢, Ágy is feltün¢st kelt¡nk. Meglepet¢s: mindenki fejkendûben van. HÀt nincs Ãr* Hrabovszky Anna, Nemes Nagy çgnes t´bbsz´r emlegetett, legjobb, leghÁvebb barÀtnûje. F¢rje: Nagy
LÀszlÂ.
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vacsora? ä k¢rdem a mellettem ¡lû, egyetlen vÀrosi ruhÀs asszonyt. (Mint kider¡lt, û
volt a papn¢.) Sajnos nincs. Egyetlen pÀrtÀs lÀnyt szemelhet¡nk ki ä f¢lig hÀtrafordul ä, Ali. Muszuj is csak rajta van. UtÂlag bevallja, hogy micsoda kÁnokat Àllott ki a
k¡l´ncs¢g miatt, de vigasztaljÀk: kiv¢teles eset, hogy senki se legyen pÀrtÀsan.
A templom: mint KalotaszentkirÀlyon. M¢g a domb, m¢g az orgonabokrok is hasonlÂk. Az ige: Mosd le a te büneidet... SaulusbÂl Paulus. JÂl fel¢pÁtett, r´vid, ¢rtelmes
pr¢dikÀciÂ. ZÀrÂ¢nek: àEgyetlen forrÀsa minden kegynek...Ê Boldogan fÃjom, m¢g a 2.
versszakra is eml¢kszem. A papn¢ udvariasan el¢nk tolja az ¢nekesk´nyv¢t, de BalÀzs
Ágy is hallgat, mint a csuka. Helyesen teszi. Neki, az û kincset ¢rû hangjÀval mÀr a
katonasÀgnÀl is tilos volt ¢nekelnie. Ima. K¡l´n´ss¢g: a lÀnyok, asszonyok imÀnÀl m¢lyen elûrehajolnak rÀ a padra. A f¢rfiak k´z¡l csak az ´regek. Habozom. V¢g¡l is nem
hajlok. Olyan volna nekem, mint a szÁnhÀz. A lÀnyok padjÀban bizony halk fecseg¢s,
az egyik ima alatt, fej¢t kez¢re hajtva, boldogan hÀtra-oldalt bÀmuldozik, pillogat. PedagÂgusv¢rem f´lzubog, csak egy perc mÃlva tudok nevetni a àm¢gsem helyes!Ê indulatomon. KivonulÀs. SzigorÃ rendben. LÀnyok, asszonyok, f¢rfiak. A nûk lent a
domb hajlatÀn megÀllnak, karon fogva egymÀst, egyenes sorban vÀrjÀk a f¢rfiakat.
Gy´ny´rü. így pÀrta n¢lk¡l is: micsoda ruhÀk, kendûk, szÁnek, csizmÀk!
MiklÂs elûrerohan, f¢nyk¢pez. Mosolyogva türik. Ali gy´ny´rü. Remek¡l illik a
hosszÃ, v¢kony sudÀrsÀgÀra a ruha. M¢g a pÀrta is, pedig az (k´zt¡nk szÂlva) nem
elûny´s viselet. A hajat lenyaljÀk hozzÀ, semmi bodor, a fonatot is elrejtik hÀtul a szalagok. Csak nagyon szabÀlyos archoz sz¢p igazÀn, de ott aztÀn fejedelmi. Merev, elûkelû, mint az eg¢sz ´lt´zet. ögy kell tartani benne a derekat, mintha lovon ¡lne az
ember.
Ali¢k el Àt´lt´zni. Mi n¢hÀny f¢rfival vÀrjuk a papot. VasÀrnapi iskolÀt tart a gyerekeknek (hitoktatÀs tilos). J´n v¢gre, megmutatja a templomot. A terÁtûk szebbek,
mint SzentkirÀlyon, csupa v´r´s, ÁrÀsos meg szÀlÀn varrott. öjak, a r¢git let¢pte egy
templomrablÂ ä d¡h¢ben, hogy nem lelte a perselyt. (Azt az egyhÀzfi elzÀrja.) Volt
vagy szÀz¢ves a r¢gi terÁtû. A templom szent¢lye Anjou-kori gÂt, titkos, elfalazott ajtÂ
is van a falon. A pap: àMondom is a fiataloknak, el ne felejts¢k, ha ¢n meghalok, itt
ajtÂ volt. Ha alakÁtjÀk a templomot, meglelhetik.Ê A XV III. szÀzadban Àt¢pÁtve, a menynyezet stukkÂit Umling Lûrinc (erd¢lyi hÁress¢g, szÀsz) festette. K¢sûbb mÀr csak Asztalosnak nevezte magÀt. VilÀgos alaptÂnusban vonalas virÀgmotÁvumok. Olyan pasztellszÁn, hogy az ember freskÂnak n¢zi, pedig fafest¢s. Nagyon finom, hozzÀjÀrul az
eg¢sz vilÀgossÀgÀhoz, amit a keskeny, gÂt ablakok se homÀlyosÁtanak igazÀn. A padok
itt is vilÀgosk¢kek. (Ali szerint ez erd¢lyi parasztrokokÂ szokÀs.) Az aratÂkoszorÃk, a
fenyûszag ¢s ä a pap. Sz¡rke ruhÀban pr¢dikÀlt. A zakÂ-kabÀt sz¢le fosztos egy kicsit.
Magas, nagydarab ember, deres s´r¢ny, kerek arcban sÂlyomszem, sÂlyomorr. PompÀs
egy koponya. ögy halad le a dombon, stÂlÀjÀt vÀllÀn hagyva (csak a sz¢l¢t dobta fel a
bal karjÀra), fej¢n a papi sapkÀval, kez¢ben a BibliÀval, mint akinek Ágy a legotthonosabb. Albert AndrÀshoz: àLÀtja csak, maguk is SzentkirÀlyrÂl hozatnak Àcsot. Pedig a
r¢gi, az igazi kûr´sfûi hÀz boltÁves volt. Mint ott lent, Bori¢k¢. Nem mondom ¢n, hogy
ne csinÀljon Ãjat. De jÂl csinÀlta a mÀsik Albert. A r¢gi faragott kaput hozzÀÀcsolta az
Ãj hÀzhoz.Ê
Kezet fogunk, el. Olyan ember, akinek utÀna kell n¢zni. A papn¢rÂl azt hallottam:
mihelyt ideker¡lt, mindjÀrt szeretett volna kûr´sfûi ruhÀt. De hÀt az drÀga. (Kb. 5000
lej.) Egyik adott ezt, a mÀsik azt, vÀllat, szoknyaanyagot. Vagy 3 ¢v alatt gyült ´ssze a
ruha. Ma ä eg¢sz Kûr´sfû gy´ny´rüs¢g¢re ä a papn¢ kalotaszegi ruhÀban veszi az Ãr-
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vacsorÀt. Ezt a szomsz¢d fiatalasszony mes¢li, mÁg f´l´lt´ztet. ý mondja: àVoltak itt
mÀs Ãri emberek is, romÀnok, de azoknak nem tetszett a mi ruhÀnk. De a magyarorszÀgiak mindjÀrt f´l is akarjÀk venni. Maguknak tetszik. Nem r´stellik.Ê Muszuj, hegyes orrÃ lakkcsizma (B´sk¢¢). Megint ¢rzem azt az elûkelû fulladÀst a mell¢nyben,
amit SzentkirÀlyon.
Eb¢d Erzsi n¢nin¢l. Paszulyt ad, konzervvel kÁnÀljuk.
àMi mindig bÃcsÃzunk...Ê ä most Ali¢k rohannak el, a sÀrvÀsÀri vonathoz, mennek
Biharf¡redre. Csak majd szombaton talÀlkozunk, szeptember 12-¢n, d¢lutÀn 5-kor,
a vÀroshÀza elûtt. ä Mi m¢g maradunk egy cseppet. Oda¡l hozzÀnk Albert AndrÀs is,
BazsÂ B´ske f¢rje. Igen jÂ kiÀllÀsÃ, szabÀlyos arcÃ, szûke. S n¢mi ide-oda tapogatÂzÀs
utÀn megk¢rdi a Nagy MiklÂs k¢rd¢s¢t: mi volt az a Petûfi-k´r? Megh´kken¡nk: enynyire ¢rdeklûdûk? Ennyire fontos nekik, hogy mi van nÀlunk, fûleg ha az valami csepp
rem¢nyt jelent? ä Ennyire.
BalÀzs nekilend¡l, eg¢sz kis expoz¢t tart, bonyolult viszonylatokat vÀzol, m¢g d¡hbe is j´n. HallgatjÀk, isszÀk. Firtatnak minden r¢szletet. Mikor felkel¡nk, Albert AndrÀs elkÁs¢r a falu sz¢l¢ig. Olyan az arckifejez¢se, mint siker¡lt Âra utÀn egy-egy prÁma
fejü tanÁtvÀnyom¢. àMert tetszik tudni, ez az. MindjÀrt jobban lÀtja az ember a
dolgokat. Itt kitûl k¢rdezz¡k? RomÀnoktÂl? Az elmondja a maga szÀja Áze szerint. Felsûbb magyartÂl? Az¢rt felsûbb az most, hogy a felsûbbs¢g ¢rdeke szerint magyarÀzzon.
HÀt mi csak Ãgy magunk k´zt ÂkumlÀljuk a dolgokat. Ez k¢ne nek¡nk.Ê Eg¢szen megrendÁt mindkettûnket. Meg¢rtj¡k, mi az: falu, vezetû ¢rtelmis¢g n¢lk¡l. (Ami persze
igazÀn jÂl sose volt.) Fûleg az a hÀlÀs szeme kÁs¢r. F¢rfiember l¢t¢re m¢g integet is
utÀnunk.
KolozsvÀr vonattal, SÀrvÀsÀron Àt. 7-kor ledûl¡nk az Àgyra, hogy pihenj¡nk egy
kicsit, s Ãgy alszunk, hogy mÀsnap 8-kor ¢bred¡nk.
27., h¢tfû
Hosszan reggeliz¡nk. V¢gre felfedezt¡nk KolozsvÀron elfogadhatÂ ÀrÃ ¢s el¢g jÂ feketekÀv¢t. (2,50 lej.) àVita dulceÊ feliratÃ, cukrÀszdaszerü hely, szemben a MihÀlytemplommal. Mint utÂlag kider¡lt: a volt pl¢bÀnia hÀzÀban van, tisztelettel n¢zz¡k a
XV. szÀzadi boltÁveket, s isszuk a t´r´k´s kÀv¢t. ä Megy¡nk rep¡lûjegyet venni cs¡t´rt´kre, MarosvÀsÀrhelyre. (ArÀnylag olcsÂ.) El¢g neh¢z, a f¢lig ÁrÀstudatlan hivatalnok nem tud magyarul. Igazi kÀder, akÀrcsak nÀlunk. Egy szÀllodai szobaaszony segÁt
rajtunk, aki ¢pp egy japÀn k¡ld´tts¢g rep¡lûjegyeit int¢zi. V¢gre megvan, mehet¡nk
a HÀzsongÀrdra.
K´zel van, a Farkas utca m´g´tt. (K´zben halljuk, hogy Ravasz LÀszlÂ KolozsvÀron
van, s û fog besz¢lni a legk´zelebbi vasÀrnap. El¢g k¢nyes ¢s furcsÀn szomorÃ dolog,
ha itt lenn¢nk, meghallgatnÀm. çmbÀr mit mondhat?)
HÀzsongÀrd. ñriÀsi terjedelmü. Nagy dÁszsÁrhelyek, agyont´m´tt, zsÃfolt parcellÀk. Domboldalnak fut, erûsen eml¢keztet a Pªre Lachaise-re. Brassai SÀmuel szobrÀra
bukkanunk, s rengeteg arisztokratasÁrra. Csupa t´rt¢nelmi n¢v: Kende, Wass, Barcsay. F´l¢r¡nk a tetûre. Cs´nd, r¢gi, s¡ppeteg sÁrok, liget, napf¢ny. Ezt emlegetik az
erd¢lyi k´ltûk. KilÀtÀs. K¢t diÀk magol k¢t kis padon. Majdnem minden¡tt pad. Le¡l´k egy hegedümüv¢sznû padjÀra, orgonabokrok, gesztenye, augusztus v¢ge, de
m¢g tiszta nyÀr. Keresem a karthausi szegfüket, amirûl annyit Árt J¢kely Zsoli: àDe itt
maradtak sÃlyos csontjaik m¢g, ä tûl¡k forog olyan lassan a f´ld.Ê
Lefel¢ menet erûsen keress¡k ApÀczai Csere sÁrjÀt, de nem tudja senki. ¹sszebarÀtkozunk egy gyûri fûk´nyvelûvel, Csisz¢r Alajosnak hÁvjÀk; feles¢g¢vel, k¢t gyere-

Petri Gy´rgy: Versek

ã

839

k¢vel j´tt haza lÀtogatÂba vagy tÁz ¢v utÀn. ý figyelmeztet, hogy itt valahol fekszik
Dsida. ý ismeri a rokonait, anyja most Gyûrben ¢l, s û kisfiÃ korÀban sokat szavalta
azt a vers¢t, amit Dsida az ¢desanyja kez¢rûl Árt. Nem ismerj¡k a verset, de jÂlesûen
bÀmuljuk ezt a nagydarab, v´r´s-szûke, szem¡veges hivatalnokot ä tapasztalataim szerint fûk´nyvelûk nem szoktak DsidÀt id¢zni, m¢g ha egy vÀrosban laknak is vele. TalÀn
elfogult vagyok, de ezt is erd¢lyi szÀrmazÀsÀnak a javÀra Árom. (LÀsd: Nagy MiklÂs¢k.)
K¢ts¢gtelen¡l erûsebb benn¡k a kultÃrvÀgy. PolgÀrabbak (Thomas Mann-i ¢rtelemben), mint a kintiek. EzutÀn mÀr feltünik, hogy mennyi a Csisz¢r-fejfa a temetûben.
De vannak szÀsz, romÀn feliratok is. Bemegy¡nk az irodÀba. ApÀczai sÁrjÀt ott se tudjÀk, azt mondjÀk, nincs is identifikÀlva. De Dsida fel¢ eligazÁtanak. Nagy csalÀdi kripta,
el´l a bejÀrat f´l´tt kis mÀrvÀnytÀbla: Dsida Jenû, az ¢vszÀm (jaj de kev¢s!) ¢s n¢gy
sor:
àMindent megtettem, amit megtehettem,
Mivel tartoztam, mindent megfizettem,
Megfizettem mindenki tartozÀsÀt,
Feledd el arcom romlÂ f´ldi mÀsÀt.Ê
Lehet, hogy nem hajszÀlpontos az id¢zet. A remek utolsÂ sor biztos. ä KriptaajtÂ f´l´tt
nevek: àEml¢kez¢ssel DsidÀra...Ê, kis f´ljegyz¢sek. OdaÁrjuk mi is a kezdûbetüinket,
a dÀtumot. Mint egy n¢vjegy Hein¢n¢l.
Nagy, zajos vend¢glûben eb¢del¡nk. Az ¢tel kev¢s, rossz. Elûsz´r iszunk borsz¢ki
vizet, az remek. Megy¡nk bÃcsÃzni Ali anyjÀhoz. °pp menûben vannak, mÀsik lÀnyÀval s unokÀival a MÀtyÀs-szoborhoz k¢sz¡l, hogy lef¢nyk¢peztesse ûket. Egy¡tt megy¡nk, csÀbÁtanak, hogy vÀrjuk meg a f¢nyk¢p¢szt, kapjon le a t¢ren minket is. Van
is benne valami ä mostanÀban mÀr sajnÀlom, hogy nincsenek f¢nyk¢peim. Se a fiatalsÀgomrÂl, se OlaszorszÀgrÂl, semmirûl. LegalÀbb az volna. De nagyon s¡t a nap, sivatagi hûs¢g. A Kutyacsillag id¢n kitesz magÀ¢rt. HÀt nem bÁrjuk a vÀrÀst, pakolni is
kell TordÀra, bÃcsÃzunk. Teljesen csalÀdiasan ¢rzem magam vel¡k.
çtcsomagolunk, s megy¡nk Kelemen Lajos bÀcsihoz. Nagy MiklÂssal van talÀlkÀnk
a Farkas utcai templom elûtt, û visz fel a k´nyvtÀrba. így is t´rt¢nik.
A t´bbit BalÀzs Árja.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Petri Gy´rgy

RñMAI EL°GIA 1.
MostansÀg hallgatok, eltün´k, elt¡nûd´m,
t´p´k ¢s rengek,
olykor ä ´nn´n agyr¢mem ä f´lderengek
kim¢rt chim¢rak¢nt ´nf¢nyesÁtû lakkcipûmben,
osztrigÀt sz¡rcs´l´k e zord idûkben
ä ¢heztem eleget ifjÃkoromba',
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hadd legyek most mÀr ¢n r¢szv¢tlen ¢s goromba,
¢ppen el¢gszer kisemmiztek, megalÀztak,
a vilÀg Ãgy viselt el, mint hûm¢rû a lÀzat,
h¡ly¢nek v¢ltek, mikor a szÁvem lÀzadt,
ez¢rt n´vesztek tehÀt csigahÀzat
lelkem k´r¢, hogy ne lÀss¢k az alÀzat,
az inkorrekt szenved¢s, az ´ntetszelgû sz¢gyen,
hogy hajh mi¢rt, mi¢rt, mi¢rt nem ¢ppen
¢n vagyok a szenvedû alanya ennek
a nyomor-nyelvtannak, amelynek szabÀlyai szerint szenved
embertÀrsaim bû k¢tharmada,
gyerekek, nûk, csecsemûk garmada,
ezt nem veszi be a gyomrom semmik¢ppen
(talÀn ez¢rt ¢lek t´bbnyire semmin vagy p¢pen).
Egyenlûtlens¢g! Testv¢rietlens¢g!
Ja, szabadsÀg az van. Tess¢k ¢lvezni! Tess¢k!

HA MINDEN K¹T°L SZAKAD
àNem tudtam mire menni Stanleyvel.Ê
Mondta a reg¢nyhûsnûm. Az a baj, hogy ¢n se.
Mondom ¢n most meglehetûsen utÂlag ¢s megk¢setten, sût megk¢selten (elûfordul [sic! sicc] ilyesmi,
mint most a v¢konybelem). Nem sok
idûm van... hovÀ is, ja igen, elûre,
mert hÀtra, az k¢rem sz¢pen:
roskad rÀm d´givel. Az van. MÃltam. Rovott.
Mint mindenkinek. Ember voltam (v¢gt¢re is? valahol?
valaha?). Kinek mi k´ze hozzÀ?
Neh¢z volt az ¢let. °n is nehezÁtettem.
MÀsok¢t, persze. MÀr ahogy az lenni szok.
HÀt ekk¢ppen lettem ily t¡nd´klû zsebpiszok
(a barÀtaimnak: àpipamocsokÊ). ZÀrÂjel zÀrva.
Mint a boltok vasÀrnap d¢lutÀn.
Az ´sszes lehetûs¢g mÀr kizÀrva:
anyÀm m¢g ¢l, Ágy nem lehetek Àrva.

Petri Gy´rgy: Versek

Sem. ögy tetszik, aff¢le sem-sem vagyok,
f¢lelmemben el-eldalolgatok;
voltak¢pp azt akartam csak mondani:
hogy a legkev¢sb¢ sem mindegy, hogy a k´t¢l
akasztott ember nyakÀn
vagy k´t¢ltÀncos lÀba alatt szakad.

VAK A
ºres a t¢r, vak a vilÀg,
de hÀt m¢giscsak nekivÀg
az ember, mert mi mÀst tehet,
hogy el ne lepj¢k a legyek.
Alkotni, cselekedni kell:
tollal, ecsettel, semmivel,
mert nem lehet, hogy csak legy¡nk,
mint a barom, ¢s ne tegy¡nk
semmit, bÀr tudnÀnk tenni a semmit!
De nem tudjuk, hÀt errûl ennyit.
(PS. A szerzû undorodik magÀtÂl,
¢s ez sok mindenben meggÀtol
ja.)

ã
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A DUNA KíNçBAN
KarÀtson GÀbor: Ulrik Ãr keleti utazÀsa, avagy
A zsidÂ menyasszony IäII.
2000 k´nyvek, 1992. 569+572 oldal, 666 Ft
HabzsolÀsra, egybeni v¢gigolvasÀsra, belefeledkez¢sre hÁv ez a letehetetlen, magÀt
k´nnyen olvastatÂ, de v¢gigk´vetni m¢gsem
k´nnyü, t¡nd¢res-sÀrkÀnyos varÀzssz´veg.
àTalÀltam egy k´nyvetÊ ä ÁrhatnÀm jegyzeteim f´l¢, nemcsak az¢rt, mert a szokottnÀl is
inkÀbb elk¢sett ez az ismertet¢s, hanem az¢rt
is, mert az ULRIK öR... mint ÂriÀsi, de mÀris
elfeledett meteor vagy erdûvel befedett ûserdei vÀros bukkan olvasÂjÀra; rÀcsodÀlkoztunk, amikor megjelent, majd alamuszian elfeledt¡k... alamuszian, mert csak tettetj¡k a
feled¢st; inkÀbb elker¡lj¡k, elhallgatjuk, nem
igazÀn tudunk mit kezdeni vele. Mindenesetre az irodalmi k´zv¢leked¢s, k´zv¢lem¢ny, a
napi kritikÀn tÃli, rendszerezû bÁrÀlat nemigen vesz rÂla tudomÀst, ànincs a levegûbenÊ,
nem hivatkoznak rÀ, nem id¢zik. KarÀtson
GÀbor k´nyve mÀris a nemes kuriÂzumok
tÀrlÂjÀba ker¡lt. HÀt igen, tÃl sok minden
szabÀlytalan ebben az ¡gyben. Egy festû, aki
Ár. Egy reg¢ny, mely nem reg¢ny, de tÃlduzzasztott, v¢gtelen naplÂ, ¢s indÀzÂan kultÃrt´rt¢neti fejlûd¢sreg¢ny. Sz´veg, mely tele
van a kÁnai kultÃrÀra, Kelet müv¢szet¢re vonatkozÂ essz¢- ¢s tanulmÀnybet¢tekkel,
hosszÃ orientalista hivatkozÀsokkal ¢s lÀbjegyzetekkel, de po¢tikus ´nvallomÀs, ezenkÁv¡l k¢pzelt vilÀgokban jÀtszÂdÂ mesevad
fikciÂ is.
A sÀrkÀny
à°vszÀzadok Âta t¡nd¢rek n¢lk¡l ¢l¡nk.Ê
Mi mÀssal kezden¢m, mint ezzel az id¢zettel
(II/445). A k´zep¢n is elkezdhetû, ´nmaga
farkÀba harapÂ reg¢ny, akÀr a Borges fantÀziÀjÀban fel´tlû Homokk´nyv, melynek lapjai
szivÀrvÀnyosan s alig visszakereshetûen, mert

mindig Ãj elrendezûd¢sben peregnek el¢nk.
Az ULRIK öR... bÀrhol fel¡thetû. S bÀrmelyik
vonulatÀval, gondolatÀval kezdhetû a rÂla
szÂlÂ ÁrÀs. M¢gis nyilvÀn a sÀrkÀnyoknÀl kell
elkezdeni. Magam csak LÀzÀr Ervin H°TFEJþ
TºND°R-¢nek olvasÀsakor ijedtem rÀ a t¡nd¢rhiÀnyra. A t¡nd¢r valami olyasmi, mint az
´rd´g: nemigen szerepel egyik sem a B IBLIçban, teolÂgusok megoldatlan probl¢mÀja. Mi
onnan sejtj¡k l¢tez¢s¢t, hogy Àlmunkban lÀtjuk, n¢hÀnyan ¢bren ¢rezz¡k. MÀsok, mint
magam, csak a hiÀnyÀt.
çlmunk fels¢gter¡lete zsugorodik, Àlomcsapataink hûsi harcok ¢s elkeseredett csatÀk
k´zben vonulnak vissza. Borges tÀbornok,
BuÄuel generÀlis... e gyûzhetetlen utÂhadak.
Pedig micsoda segÁts¢get kaphatnÀnak Keletrûl: r¢gen kaptak is. K¢tszÀz ¢ve valamikor
az EZEREGY°JSZAKA kicsit megvÀltoztatta a
nyugati irodalmat, de legalÀbbis jÂ n¢hÀny
nyugati ÁrÂ gondolkodÀsÀt. BÀtrabb lett tûle
a preromantika. Az EZEREGY°JSZAKç-t t´bb
¡temben fedezte fel EurÂpa, s nem annyira
a calcuttai angol kiadÀs hatott, hanem elûbb
a Galland dr.-f¢le francia (1707ä1714), melyet a romantika hasznÀlt, fûleg Charles Nodier 1822-es ÀtdolgozÀsÀban. Egy mÀsodik
¡temben, a szecessziÂ hajnalÀn Mardrus ¡ltette franciÀra, s az û munkÀjÀt k´vette p¢ldÀul a legt´bb magyar kiadÀs is. KÁnai tÀrgyÃ
magyar k´nyvrûl szÂlva mindez ne legyen
k´nyv¢szeti mell¢besz¢l¢s, legyen k¢pzettÀrsÁtÀsokra nyÁlÂ alkalom, szemhatÀr-emelget¢s, hiszen p¢ldÀul F¡st MilÀnra is az EZEREGY°JSZAKA hatott igazÀn, s F¡st MilÀn hangja ¢s k¢pzelme itt-ott kicsend¡l KarÀtson GÀbor soraibÂl is.
°pp ilyeneken meditÀltam, habzsolva az
¢n olvasÀsomkor mÀr mÀsf¢l ¢ve megjelent
nagy k´nyvet, amikor rÀd´bbentem, hogy hiÀnyoznak a rÂla szÂlÂ hosszabb m¢ltatÀsok,
nagy keletänyugati ´sszef¡gg¢sekkel, nem olvastam a k´nyv müvelts¢ganyagÀval ¢s k¢pzeletvilÀgÀval m¢ltÂn vÁvÂdÂ kritikÀkat. Addig Ãgy k¢pzeltem, vannak ugyan, szÀmosan ¢s gazdagon, csak ¢n nem tudok rÂluk.
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(KirÀly Gy´rgy sz¡let¢se ¢s halÀla legutÂbbi
kerek ¢vfordulÂjÀn volt hasonlÂ ¢lm¢nyem:
akkor is alig hittem, hogy megfeledkeztek
rÂla.)
Megjelen¢sekor n¢hÀny lelkes napilapcikk
hÁvta fel rÀ a figyelmet. MÀst, SzÀntÂ F. IstvÀn
Magyar NaplÂ-beli (1993/1.) dolgozatÀn kÁv¡l
nem leltem. Keresg¢ltem a Sz¢ch¢nyi ¢s a
SzabÂ Ervin cikkbibliogrÀfiÀjÀban. De a katalÂgusok s Ãjabban a komputeradatok hiÀnyai
bûszÁtûk, mÀr kezel¢s¡k is k¢sz tortÃra, s
nincs az a b¢k¢s kÁnai sÀrkÀny, aki meg ne
vadulna a hiÀbavalÂ piszmogÀs k´zben. àSzelÁd k´nyv, a legszelÁdebbek k´z¡l valÂ. çm valahogy
m¢gis kiprovokÀlja a bele¡tk´z¢stÊ ä kezdûdik jogosan Sz. F. I. kritikÀja, de mintha a fogadtatÀs e v¢leked¢st alig igazolnÀ: inkÀbb àkiker¡l¢si vÀgyatÊ keltett a hatalmas k´nyv, mint
a bele¡tk´z¢s¢t. Nem hivatkoznak rÀ, nem
ker¡lt be a gondolkodÀsba, a àm¢rt¢kadÂ
szellemi elitek fej¢beÊ, a mai magyar irodalmi
àdiszkurzusbaÊ, hogy most mÀr bûsz¡ltebb
gÃnnyal mondjam.
ögy lÀtszik, kÀr tovÀbb vÀrni a tudÂsokra,
az orientalistÀra, az irodalomt´rt¢n¢szre, az
eszt¢tÀra, az elm¢leti kritikusra. A k´nyv k¢t
¢s f¢l, hÀrom ¢ve jelent meg, a hallgatÀs kollektÁv szeg¢nys¢gi bizonyÁtvÀnyunk. A fenti
tudÂsf¢les¢gek egyike sem vagyok, vagyok
olvasÂ, mint mÀs, tÀn leginkÀbb a KosztolÀnyi
¢s F¡st MilÀn sz¢ptani elveit vallÂ à¢lm¢nyeszt¢tikaÊ hÁve. Nem bÀnom, hogy nekem jutott, bÀr csak olvasni volt szabadÁtÂ ¢lm¢ny.
írni, besz¢lni rÂla? InkÀbb ¢lûszÂban lehetne, vagy az ¢lûszÂt lehetûleg bravÃrosan imitÀlva, naplÂszerüen, mint maga a k´nyv...
Mondjuk magnÂra mondani szÂ- ¢s gondolatforgÀcsokat, Ãgy ´t-hat ÂrÀnyi anyagot, ¢s
megszerkeszt¢s n¢lk¡l lek´z´ltetni. (Feltehetûleg nem vÀllalnÀ a Holmi.) MÀsr¢szt mi¢rt
¢n? Mi¢rt nem a kÁnai müv¢szetet ¢s irodalmat kivÀlÂan ismerû szaktekint¢lyek valamelyike, aki nemcsak tudomÀnyÀhoz, de rÀadÀsul a reg¢nyhez is konyÁtana, az elbesz¢l¢s
neh¢zs¢geit is ismern¢, akinek rÀadÀsul minûs¢g¢rz¢ke is volna, ¢s f¡le ¢s szÁve a sz¢pprÂzÀnak, a fikciÂnak nevezett jelens¢g dallamÀhoz... írjak ¢n? Akibûl m¢g a mi tÀjainkon szokÀsos vallÀsi ¢s transzcendencia¢lm¢ny is hol bÀnatosan, hol dacosan hiÀnyzik,
nemhogy a keleti vallÀsfilozÂfia, reinkarnÀciÂ
meg a buddhizmus ¢s taoizmus ellenf¢l-rokonsÀgÀnak ¢lm¢nye.

Van ez talÀn olyan gazdag k´nyv, hogy e
hÀtt¢rrel is lehet rÂla szÂlni. KarÀtson persze
m¢g àautodidakta orientalistaÊ-k¢nt is igazi
tudÂsa tÀrgyÀnak. De szerencs¢re nem csak
az. Hogy mennyiben kevesebb, nem tudom,
de hogy mennyiben t´bb, arrÂl vannak gondolataim.
Napkelet
KÁnÀrÂl, taÂrÂl, buddhizmusrÂl. Olyan naplÂ
ez a kÁnai kultÃrÀrÂl, melyet olvasva gondolkodni, tovÀbbgondolkozni merhet a nem tudÂs olvasÂ is. SajÀt ¢let¢rûl tÀmadhatnak jÀt¢kos ¢s fÀjdalmas gondolatai. °n p¢ldÀul hetedik ÀltalÀnosban koreai gyerekekkel anyanyelv¡k´n prÂbÀltam besz¢lni. Elsû¢ves
egyetemistak¢nt japÀnt tanultam: a nyelv
sz¢p ¢s k´nnyü volt, a kÁnai ÁrÀsjelek elsajÀtÁtÀsa (nekem) rem¢nytelen, hamar lemorzsolÂdtam. Vannak hÁresen szebb p¢ldÀk.
°luard (maga is ifjÃkori Kelet-utazÂ, mint
Malraux) rajongva Árt àa malÀj ¢jszakÀk varÀzsnyelv¢Ê-rûl, az indon¢zrûl, de ¢n, kac¢rkodva
ugyan egy indon¢z kurzussal (burung-burung,
matahari sema sekali tak nampak), visszahÀtrÀltam EurÂpa fel¢, megÀlltam a t´r´k nyelvn¢l:
ez rokon is volt, sÃlyosan zengû, k´nnyen tanulhatÂ. Mes¢ket olvastam eredetiben. K¢sûbb, pedagÂgia ÀllamvizsgÀmon maga Csongor BarnabÀs ¡lt a vizsgaasztalnÀl levezetû eln´kk¢nt. Szerencs¢mre kÁnai ÃjsÀgot lapozgatott gyalÀzatos szerepl¢sem alatt. UtÂbb
sz¢gyelltem, s azÂta Ãgy t´rlesztek tartozÀsomon, hogy minden remekmügyanÃs kÁnai
filmrûl (ezek szÀmosak) remekmüvet megilletû mÂdon Árok.
Mert az¢rt Keletre vÀgyÀs, csodaf¡rdûz¢s
¢s varÀzsszûnyeg n¢lk¡l tÀn ¢lni se ¢rdemes.
Chemin d'¢vasion, az elvÀgyÂdÂ menekv¢s Ãtja: e francia kifejez¢st is japÀnprofesszoromtÂl, Major LÀszlÂtÂl hallottam elûsz´r harminc ¢ve. Nyugati aggyal, keleti szÁvvel? Nem
is keresek indokokat. Van, akinek a vallÀsi ¢lm¢ny a belsû sz¡ks¢glete, van, akit (talÀn helyette is) az orientalisztikÀnak legalÀbb a szele, a suhanÀsa megcsap.
Csak Ãgy tudok, csak Ãgy k¢ne errûl a
k´nyvrûl Árni, mint KosztolÀnyi kÁnai müfordÁtÀsairÂl Árhat a nem sinolÂgus is. Meg a
We´res-f¢le T AO TE KING-rûl, meg m¢g a KarÀtson-f¢le eredetit szemmel tartÂ TAO TE
KING-rûl is. Nem kell mindig sinolÂgia, nem
kell tudomÀny, k´lt¢szet kell holdas est¢n.
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KarÀtson GÀbor a csecsemû magabiztossÀgÀval, term¢szetes bÀjjal meg¢reztet valamit
nemcsak az elvÀgyÂdÂ menekv¢sbûl, de a
szabÀlytalan szellemi fejlûd¢sbûl, belsû kalandokbÂl, a tanÀr bÀcsis pedagÂgus bÀcsis hang
¢s okÁtÀs elutasÁtÀsÀnak isten adta k¢pess¢g¢bûl, a mindenkori atya-fiÃ-szentl¢lek n¢zetekkel szembeni dacolÀsbÂl, teljes ´nÀllÂsÀgbÂl. Valamit? Sokat. Mivel igazi csecsemû,
nem g¡gy´g, hanem komoly ¢s csodÀlkozÂ.
Gyakori hosszÃ id¢zetei tudÂs k´nyvekbûl
nem tekint¢lyek ¢s idegen gondolatok mechanikus ¢s fÀrasztÂ segÁts¢g¡l hÁvÀsa: ez a
gyanÃ nÀla valahogy fel sem mer¡l. Meg¢rezteti, hogy nem lehet k¡l´nvÀlasztani szÁvet az
agytÂl, hogy a taoizmusban az a sz¢p, ha nem
vÀlaszt semmit kett¢: egy¡tt szalad ¢s ¢rik
¢rzelem, szellem, tudÀs, k¢pzelet. Panteizmus, mesegazdagsÀggal ¢s mese´reg b´lcsess¢ggel.
A szerzû az oly veszedelmes egyszerüsÁt¢sekre csÀbÁtÂ f¡lsz´vegben Ágy mutatja be
müv¢t: a k´nyv àfûszereplûje Rembrandt van
Rijn, aki, mint tudjuk, festû volt, akÀrcsak a szerzûÊ. M¢g rejt¢lyesebben Ágy: àA kÁnai filozÂfiÀrÂl szÂl, vagyis, ha Ãgy tetszik, krimi; valami ismeretlen büncselekm¢ny utÀn kutatunk, v¢gig az
eg¢sz hosszÃ t´rt¢neten.Ê A kÁnai filozÂfiÀrÂl szÂl,
àvagyis krimiÊ? Szellemes, de engem ugyancsak bosszant e vagyis. Mivelhogy nem igazÀn
¢rtem. RÀadÀsul a k´nyvnek (nÀlam) semmik¢ppen sem Rembrandt a fûszereplûje. ögy
lÀtszik, m¢g maga a sz´veg sz¡lûanyja is zavarÂan egyszerüsÁt, s m¢g neki sem siker¡l
´sszefoglalnia. Mi vÀrhatÂ akkor egy k¡lsû
szemtûl, egy ismertet¢stûl, egy àkritikustÂlÊ...
K¢p ¢s sz´veg, kÁnaiul
Szavak ¢s k¢p, ÁrÂ ¢s festû. A k¢t szeml¢letmÂd ´sszeegyeztethetetlen ä valljÀk sokan,
KassÀkot kiv¢telnek Át¢lve, BernÀth Aur¢lt s
mÀsokat zÀrÂjelbe t¢ve. KarÀtson GÀbor Ágy
besz¢l errûl: à°s minden k¢p nyelvi t¢ny; minden
festm¢ny a besz¢d tÀjain ¢l, m¢g akkor is, sût ¢pp
az¢rt, mert szavakban ki nem mondhatÂ. Hatalmas
hallgatÀs, amely megjelenik a besz¢d k´r¢ben. Oly
hallgatÀs, amelyn¢l nincs jobb, besz¢lget¢s; t´rt¢n¢sek a k¢pek, ¢s egyetlen hely¡k a nem l¢tezhetû szavak¢Ê (I/418).
Az û sz´veg¢t hatalmas, dadogÂ monolÂgnak mondanÀm. E monolÂg k¢pzelmeinket
tÃlhaladÂ kalandokrÂl tudÂsÁt. E kalandok

àk¡lsû elûzm¢nyeÊ leginkÀbb a klasszikus kÁnai irodalom egyik legnagyobb alkotÀsa,
mely ÀllandÂ utalÀsi alapul, sût r¢szben modell¡l szolgÀlt KarÀtson GÀbornak. Vu
Cseng-En: NYUGATI UTAZçS, AVAGY A MAJOMKIRçLY T¹RT°NETE (Bp., 1969), valamint
Tung J¡e: AMI A NYUGATI UTAZçSBñL KIMARADT (Bp., 1980) cÁmü müv¢rûl van szÂ,
magyarra mindkettût Csongor BarnabÀs ¡ltette Àt.
Erûsen leegyszerüsÁtve A MAJOMKIRçLY
mindenf¢le pikareszk varÀzskalandokon tÃl a
vilÀg taoista ¢s buddhista szeml¢let¢nek ellent¢t¢rûl meg a k¢t szeml¢let ´sszehangolÀsÀnak lehetûs¢geirûl mond el fontos dolgokat. KarÀtson k´nyve Ãgyszint¢n. De mi is ez
a k´nyv, miv¢ Àll ´ssze roppant sz´veghalma?
àA TAO TE KING elsû sorÀhoz füz´tt ezeroldalas
lÀbjegyzet?Ê ä keresi SzÀntÂ F. IstvÀn emlÁtett
kritikÀjÀban szellemesen a k´nyv hely¢t, müfajÀt, fiÂkjÀt, kulcsÀt.
KarÀtson reg¢nye a belsû utak Àlarcos krÂnikÀja. Olyan belsû utak¢, melyen t¡nd¢rek
¢s sÀrkÀnyok suhannak, mely a mienktûl elt¢rû kulturÀlis hagyomÀnyok tÀjaira vezet, ¢s
talÀn maga az Ãt a legfontosabb benne, nem
is a tÀj, ahova meg¢rkezik szerzû ¢s olvasÂja.
S azt sem tudjuk, hova ¢rkezik, hiszen mintha ez a nyugati utazÀs k´rk´r´s utazÀs volna,
Ãjrakezdhetû ¢s sohasem befejezhetû. Mi
mÀr r¢g nem ¢l¡nk t¡nd¢rekkel, vagyis mesevilÀgon ¢s filozÂfiÀn egyszerre Àtvezetû belsû utunk nincs. Ez¢rt bÀmulunk izgatottan
erre a k´nyvre ¢s erre az ÁrÂra.
Vajon amint a tÀvol-keleti kultÃra embereinek belsû k¢sztet¢se a ànyugati utazÀsÊ
(KÁnÀban ezt a Nyugatot elsûsorban IndiÀra
¢rtett¢k), az eurÂpai ember¢ egy mindent
megrÀzÂ, nagy keleti Ãt volna? Ha mÀsnak
nem, KarÀtsonnak bizonyÀra. Egy belsû keleti Ãt, ezt csukott szemmel jÂ v¢gigjÀrni.
AkÀrhogy is, KarÀtson kalandreg¢nye az olvasÂ keleti utazÀsÀvÀ vÀlik egy àeurÂpai
buddhistaÊ, a szerzû kÁs¢ret¢ben.
Igen, ez a buddhista nagyon-nagyon eurÂpai. Term¢szetes k´zege az angol ¢s a n¢met nyelv ¢s kultÃra. MondhatnÀm, vilÀglÀtÀsÀnak àanyanyelveÊ az eurÂpai szellem szava ¢s dallama. A tÀvol-keletit felnûttkorÀban
tanulta csak, s nem csecsemûk¢nt szÁtta magÀba. K´zel ker¡lt hozzÀ. CsodÀlja, sût szereti
is, de nem magzatvize ¢s nem anyanyelve (a
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szÂ eredeti ¢s Àtvitt ¢rtelm¢ben sem). Ez bizonyos fokig felnûtter¢ny ¢s -¢rt¢k. Ettûl valahogy megnyugtatÂvÀ vÀlik szÀmunkra ez a
TÀvol-Kelet. TalÀn k´vethetj¡k ´sv¢nyeit.
¹n¢letirat vagy mese?
Lebilincselû sorokkal indul a k´nyv: àFurcsa
dolog t´rt¢nt velem egyszer, nem is olyan r¢gen, ¢s
tulajdonk¢pp ma sem igen tudom, mit tartsak az
eg¢szrûl. ögy kezdûd´tt, hogy ¢n voltam egyszer itt
Budapesten az ¢jszakai sz¢l. Mint annyi mÀs este,
csak Ãgy kezdûd´tt, ¢szrev¢tlen¡l.Ê
F¡st MilÀn is Árhatta volna. Vagy Gell¢ri
talÀn. Csakhogy ez itt szÂ szerint àt¡nd¢ri realizmusÊ, hiszen valÂdi T¡nd¢r ¢rkezik Keletrûl, s nagy utazÀsra r´ppenti az elbesz¢lût. A
l¢gi Ãt egy¢bk¢nt mÀr a LukÀcs uszoda felett
lassÁt, majd megakad a Duna-part szinte minden bokra f´l´tt. Az utazÂ, mintha Àlmodna,
felelevenÁti addigi ¢let¢t. Nem idûrendben,
¢s nem logikai rendben, Àm az asszociÀciÂk
belsû, szabad ¢s csapongÂ hÁvÀsÀra. A reg¢ny
elsû fele a keres¢s, dunai vÁzi utak, betegs¢gek ¢s a kÁnai kultÃra megk´zelÁt¢s¢nek krÂnikÀja. àEgyszer csak benne voltam a buddhizmusban nyakig.Ê
Bizonyos Jelki Karcsi kap nagy szerepet,
egy szÀmomra zsarnokinak tetszû pszichiÀter,
akinek kil¢t¢t (m¢g Pertorini Rezsû alakjÀra
is gondolva) sem siker¡lt àmegfejtenemÊ. Mik¢nt k¢sûbb m¢g nagyobb, d´ntû szerepet
kap egy gonosznak ¢s ÀrtÂnak lÀtszÂ nûgyÂgyÀsz, dr. Wegener RichÀrd is. çltalÀban a
betegs¢gek ¢s a betegs¢g elûli bujkÀlÀs v¢gig
Àtsz´vi a k´nyvet. Keres¢s krÂnikÀja, mondtam az im¢nt; a vilÀgnak nem is annyira
àmeg¢rt¢seÊ, mint Àt¢rz¢se e keres¢s c¢lja, s
a vilÀg Àt¢rz¢s¢hez n´v¢nyi ä szabad eg¢szs¢g
kell. Mivel a kÁnai fest¢szet kizÀrÂlagos tÀrgya
a term¢szet, ha meg akarjuk ismerni e fest¢szetet, ha vÀgyunk fels¢tÀlni a k¢pre, s eltünni benne, a term¢szet l¢nyeg¢be el is kell m¢lyedn¡nk. Ha nem, akkor semmif¢le dunai
csÂnaktÃra ¢s LukÀcs uszodai ÃszÂpenzumok
´nmagukban nem segÁtenek, betegek maradunk.
A ked¢ly- ¢s idegbetegs¢gek nagy Àrnya
Ãszik ez ´nvallomÀs f´l´tt. S ha KarÀtson egy
arany¢rrecept patikai kivÀltÀsÀt is villÂdzÂ jelenettel feldÃsÁtja, gondolhatjuk, milyen eml¢kezetes, pÂz n¢lk¡li (s ez¢rt: m¢ly) fejezeteket szÀn depressziÂnak, ideg´sszeomlÀsnak,

belsû kifÀradÀsnak, a harcnak a sz¡rkes¢g ellen. Hadd emlÁtsem k¡l´n is a betegs¢g elhatalmasodÀsÀnak (vagy kit´r¢s¢nek) prÀgai
napjait. Itt egy Stan ¢s Pan-film vetÁt¢s¢n a
rÀismer¢s kÁnzÂ, gy´trû, mÀsokkal nehezen
megoszthatÂ ¢lm¢nye ¢ri. àSzÀntam ûket, ¢s
nemcsak azt a k¢t szerepet, a bukdÀcsolÂ filmbeli
figurÀkat, hanem ûket magukat is szem¢ly szerint,
Laurel ¢s Hardyt. Amikor m¢g ¢ltek, Ãgy. Ahogy
ugrÀltak, grimaszoltak, lihegtek, elt´k¢lten kom¢diÀztak, abban a nagy iparkodÀsban, buzgÂ igyekezet¡kben elfelejtettek titkolni valamit, n¢hÀny
percig valamire nem ¡gyeltek, amit k¡l´nben mindenki mindig, minden normÀlis ember elfojt, magÀba zÀr; ¢s abba a valamibe belelÀtni rettenetes
volt. Nem is tudtam, hogyan rejtsem el patakzÂ
k´nnyeimetÊ (I/317ä321).
K´nnyekre mÀs ok is van. A nûgyÂgyÀsz
gonoszul sz¡let¢sellenes, mint egy ¢rthetetlen lid¢rcÀlomban. S k¢sûbb egy abortusz dilemmÀja mÀr a k´nyv szerkezet¢nek, hÀlÂjÀnak is l¢nyeg¢v¢ komorlik. Rembrandt k¢pe,
A ZSIDñ MENYASSZONY , melyen terhes nû mosolyog, Ágy vÀlik a reg¢nynek szinte amulettj¢v¢.
Szerkezet, Stumm EduÀrd ¢s mÀs
rejt¢lyek
Vajon csupÀn k´nyvk´t¢szetileg, technikailag
Àll k¢t k´tetbûl a k´nyv, vagy k¢t ´nÀllÂ ikerreg¢nynek szÀmÁt? Hinn¢nk ez utÂbbit, hiszen ´nÀllÂ cÁm¡k van. Az elsûnek ULRIK öR
KELETI UTAZçSA, a mÀsodiknak A ZSIDñ
MENYASSZONY a k´tetcÁme. A k¢t k´tet tagolÀsa megt¢vesztû: egyetlen sz´vegfolyamrÂl
van szÂ, filolÂgus legyen (¢s hamis), aki k¡l´nbs¢get lÀt k´zt¡k. Mint hatalmas Àrterü ¢s
mindenfel¢ elÀgazÂ term¢szeti t¡nem¢ny,
mint nagy folyÂ kanyarog elûre szÀmtalan
epizÂddal ¢s mÃlthordal¢kkal s ezernyi bet¢ttel, k´zbe¢kel¢sekkel a t´rt¢net. Szerkezete
alig felismerhetû, de egy biztos, k¢t k´tetre
belsû tagolÀsa r¢v¢n nem, csak k¡lsûleg bonthatÂ ¢s vÀlaszthatÂ el.
Kerete van csak (az a bizonyos utazÀs), s
ezen bel¡l mÀr mÀs szerkezeti tagoltsÀga
nincs. Ha ezt keress¡k, nem biztos, hogy
megfelelû mÂdon olvassuk. De az olvasÂnak
kicsit birkÂznia kell a k´nyv ´n¢letrajzi,
majdhogynem naplÂjelleg¢vel is. ögy gyanÁtjuk, minden figurÀja ¢lû vagy ¢lt szem¢ly. Ezt
a sz´veg sz¢pen fogadtatja el, term¢szetesnek
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vessz¡k, hogy annyi keleti kaland ¢s ¢jszakai
sÀrkÀny meg t¡nd¢r k´zt Budapest ¢s a Dunakanyar az igazi helyszÁne a t´rt¢netnek.
Meg EurÂpa ismert tÀjai (àLengyelorszÀgban
vagyunk, nem NepÀlbanÊ ä olvassuk bÂlintva).
S azutÀn egy ¢let szereplûi: t´bben vannak
ezek, mint a reg¢nyben szokÀsosak, ¢s sem
fikciÂs szerkezeti hÀlÂ nem fogja ûket rendbe,
sem valami mÀs reg¢nyrend; e figurÀk mind
az elbesz¢lû k´r¡l rÂjÀk r¢szben m¢g az û szÀmÀra is kiismerhetetlen pÀlyÀjukat... mint az
¢letben, mint az Àlomban... TalÀn az¢rt is marad egys¢ges ¢n- (nem pedig kulcs-) reg¢ny a
sz´veg, mert KarÀtson a bravÃros n¢vadÀssal
egys¢ges ¢s fikciÂs hangulatÃ szereplûgÀrdÀt
teremt.
Ottlik ¢s Agatha Christie a sajÀt nev¢n szerepel, mÀs ÁrÂk nem. àOtt voltak a Stumm EduÀrd vaskos, hol vonzÂ, hol meg ¢lvezhetetlen k´nyvei [...] egy lÀtnok, egy teozÂfiÀn ¢s geometriÀn ¢s
Darwinon nevelkedett k¡l´nc agy, dilettÀns b´lcselû. Egy ÂrjÀs kultÃrmorfolÂgia, tele csÃsztatÀsokkal,
z´kkenûkkel.Ê
Hamvas B¢lÀra gondolunk, s KarÀtson
k´nyv¢nek olvasÀsa k´zben (s kicsit m¢g utÀna is) Hamvas t´bb szÀz szereplûs, müv¢szetfilozÂfiai alapvet¢sü, sz¢tzilÀlÂdva is sokÀig zseniÀlisnak lÀtszÂ reg¢nye, a K ARNEVçL
r¢mlik. Ez¢rt ker¡ln¢ Hamvas n¢ven nevez¢s¢t, ez¢rt leplezi fiktÁv adatokkal is àStumm
EduÀrdÊ szem¢ly¢t? BÀr az is lehet, dehogy
Hamvas rejlik e besz¢lû n¢v megett: àteozofifikus be´lt´ztet¢sÊ ä jegyzi meg, talÀn BÀlint
Endre ironikus szavaival zÀrÂjelben KarÀtson ä, ez inkÀbb Rudolf Steinerre utalna,
sût, ha akarom, Spenglerre (mÀs jellemzûi
tÀn m¢g VÀrkonyi NÀndorra is).
Ha van fût¢mÀja a k´nyvnek, a term¢szet
az. Ha fûszereplû a SÀrkÀny meg az °szaki
Sz¢l, a fût¢ma az Eg¢szs¢g, nagyon tÀgan ¢rtve. Betegs¢grûl, ÀlmatlansÀgrÂl, idegorvosi
kezel¢srûl, rÃt ¢s pusztÁtÂ vÀrosi k´nyezetrûl
van szÂ. àNem Danzig csÃnya, Budapest a csÃnyaÊ, ¢s ha honosak vagyunk e helyszÁnen,
akÀr a StÀhly, akÀr a reg¢nybeli àSt¢hlyÊ utca
k´rny¢k¢n, honnan a mindennapi menek¡l¢s csak a LukÀcs uszodÀig tart, beleborzadunk, hogy egy kÁnai vagy japÀn tÀjk¢p t¡nd¢rbenseje helyett itt adatott ¢ln¡nk. Lepusztult hÀzak ¢s villamosok ¢s mocsok,
kedvrontÂ, depressziÂba kergetû term¢szethiÀny.

Innen a Duna a menek¡l¢si Ãt. A Duna
ÁrÂja, keresn¢nk valami vigasztalÂt. TalÀn Ágy:
Mik¢nt Albrecht Altdorfer a Duna festûje
volt, KarÀtson a Duna ÁrÂja.
Az ÁrÂ Ottlik- ¢s Szentkuthy-szerüen vez¢rszavas-vez¢rmondatos tartalomjegyz¢ket
ad a v¢g¢n. ¹nÀllÂ olvasmÀny ez, tematikai
mutatÂnak lÀtszik, de csalÂka: nem lehet igazÀn visszakeresni passzusokat, inkÀbb a l¢nyeg elrejt¢s¢re szolgÀl jÀt¢kosan. Hangulatot teremt, nincs hasznosÁthatÂan gyakorlati
c¢lja. °s e ravasz tartalommutatÂnak itt-ott
kÁs¢rtetiesen K ARNEVçL -jellege van. TalÀlomra: àGeertje Dircx. MitolÂgiÀtlanÁtÀs. Weizs¤cker
elûadÀsa. Rosszkedvü hatos villamos. TudatlansÀg
¢s spontaneitÀs. Fiatal ´zvegy. Jegyzûk´nyvek, dÀtumok, v¢grendeletek. B´rt´n, elmegyÂgyint¢zet,
peresked¢s. Elûttem m¢g az eg¢sz d¢lelûtt. Kellenek
mindig az ilyen tanÃk. Chang Feng, Hs¡ Wei. Wet
in wet jegyzetek. RagyogÂ f¢nyü ÂriÀsmeteorok,
pusztulÀsok. A pusztai bokor. El¢gg¢ csinos nû, a
Gargja-Dargja. Egy b´gre kamillatea. OktÀv OktÀvnÀl a lovad. Feles¢gbûl hÀzvezetûnû. Elûbb a
mulandÂsÀg, aztÀn az Arkhandab. Sz¢lv¢sz tÀmad,
a vilÀg s´t¢ts¢gbe burkolÂzik. K¢t sz¢lsû pont, az
installÀciÂk. K¡l´nbs¢g a reakciÂkban.Ê
Most, hogy olvasom, mÀr szentkuthys. KarÀtson egy hely¡tt rÀcsodÀlkozik, hogy bÀr
àfestû vagyok, nem ÁrÂ, ¢s bÀrhogy Àlljon is a helyzet
azzal a hÁres ¢letszerüs¢ggel, az ¢n ¢letemben csodÀlatos fontosak voltak a k´nyvekÊ (I/83).
àStumm EduÀrdÊ, a k¡l´nc agy ÂrjÀs kultÃrmorfolÂgiÀja bizonyÀra taszÁtÂ-vonzÂ hatÀst tett
rÀ. A szakember sejt¢sem szerint azt feleln¢,
hogy KarÀtson ¢letrûl, kultÃrÀrÂl, müv¢szetrûl kialakÁtott vilÀgk¢pe gy´keresen mÀs,
mint Stumm EduÀrd ´sszes felt¢telezett modellj¢¢; ¢n csak annyit ¢rzek, hogy ä ha egyÀltalÀn jogos a pÀrhuzam ä szÀmomra az ULRIK öR... minden sÀrkÀnyÀval ¢s r¢mes vizeivel meg ijesztû szenved¢seivel emberl¢pt¢kübb, barÀtsÀgosabb, rokonszenvesebb meg
gazdagabb reg¢ny, mint a K ARNEVçL .
A gyermek, az apa ¢s a nûk
àNem annyira Albrechtrûl volt szÂ, mint inkÀbb az
apjÀrÂl, Ulrik ÃrrÂl. / SÀrkÀny j´tt ¢rte, Napkeletrûl, j´tt, mondjuk, inkÀbb ellene: hÀromszor kellett
´sszecsapniuk.Ê
E k´nyvnek nem a koncepciÂja s nem a
szerkezete büv´l el. Szerkezetlens¢ge ¢s n¢hol erûltetettnek ¢rzett pÀrhuzamai olykor
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bosszantanak is. P¢ldÀul a reg¢nycÁmbe
emelt n¢vvel is hangsÃlyozott àapa-fiÃÊ rangsor egyenesen zavarba ejt. àUlrik Ãr keleti utazÀsaÊ ä ez volt a cÁme mÀr az ÁrÂ 1982 elej¢n
megjelent A GYERMEK ALTDORFER utolsÂ fejezet¢nek is. Ott Ulrik urat egy t¡nd¢r KÁnÀba repÁti, ahol hosszÃ ¢vek alatt megtanul festeni, s mikor hazat¢r, megvÁvhat egy gyûzhetetlen sÀrkÀnnyal.
Eszerint Ulrik Ãr nyilvÀn a szerzû hasonmÀsa vagy elbesz¢lû ¢nje, de a titkos fûhûs,
àa j´vû dauphinjeÊ Ulrik Ãr fia, Albrecht. Hiszen bevallottan, hivatkozÀsokkal, kimondva
is az Altdorfer ¢let¢vel, müv¢szet¢vel valÂ
pÀrhuzamrÂl van szÂ. A GYERMEK ALTDORFER
folytatÀsa tehÀt e nagy sodrÃ ¢s nagy medrü,
parttalan k´nyvcsoda... De most m¢g egy¢rtelmübben, sût kizÀrÂlagosan nem a gyermek, hanem apja, a felnûtt Ulrik Ãr a fûszereplû. Gyermekeirûl, fûk¢nt bizonyos HamiltonrÂl esik ugyan szÂ, de arra nincs nyom,
sejtet¢s sem, hogy Hamilton is müv¢sz lenne
egyszer. Az a r¢gi Ulrik Ãr a modell¡l szolgÀlÂ valÂsÀgban k´z¢pszerü festû, zseni fiÀnak csupÀn apja volt, m¢g mestere sem. A reg¢nyben szÀmomra k´vethetetlen mÂdon s
burkoltan errûl a csak jelz¢sszerüen ÀbrÀzolt
fiÃ sÃlyÀrÂl, jelentûs¢g¢rûl nagy ¢s fontos
dolgok hangzanak el. Vajon mi¢rt? A t´rt¢net egyik motÁvuma p¢ldÀul, hogy Wegener,
a gonosz orvos sugalmazÀsa ¢s tiltÀsa szerint
az elbesz¢lû fiÀnak meg sem lett volna szabad
sz¡letnie. Zavar valami. Nem tudom minden
tovÀbbi megokolÀs vagy ÀbrÀzolÀs n¢lk¡l term¢szetesnek venni, hogy a reg¢nybeli Ulrik
Ãr (vagyis a reg¢nybeli festû, Carlo-KarÀtson
GÀbor), az apa, csupÀn k´z¢pszerü, s majdan
fia lesz a zseni. MÀrpedig Altdorfer¢knÀl Ágy
t´rt¢nt. Egyszerü, bÀr okvetetlenkedû logikÀval k¢rdem hÀt: mi¢rt nem a fiÃ, Albrecht,
az igazi, a nagy festû a t´rt¢net hûse, s mi¢rt
nem ALBRECHT öR KELETI UTAZçSA a cÁm?
Hiszen talÀn û is utazhatna, s gyerekei, nem
müv¢sznek k¢sz¡lûk, ûneki is lehetn¢nek,
akiket szeret. Vagy ez a Hamilton m¢gis lesz
valaki, fontosabb, nagyobb, szebb, mint k´z¢pszerü apja? Akkor mi¢rt nincs kidolgozva,
legalÀbb jelezve ilyesmi...
KarÀtson nem szerkeszt igazÀn jÂl, mÀsok
az û er¢nyei, de az¢rt az ilyen rejtett koncepciÂt biztos nem maszatolnÀ csak Ágy mell¢kesen oda. Hogy szeretett ¢s zseniÀlis Altdorfe-

re ismeretlen apjÀnak, Ulriknak maszkjÀba
bÃjik, az û szerep¢t vÀllalja KarÀtson ä ¢n bevallom, nem ¢rtem. MagÀn¢rz¡letnek persze
elfogadhatÂ, mint minden magÀn¢rz¡let, de
a reg¢nyben nem hiteles¡l. AkadÀlyozza az
olvasÀst, hogy ÀllandÂan el¢m akad ez a v¢geredm¢nyben ¢rdektelen, m¢gis idetolakodÂ
probl¢ma. Nem ¢rtem, nem ¢s nem, ha megfesz¡l´k sem, ennek az àUlrik Ãr ¢s az û Albrecht fiaÊ pÀrhuzamnak (metaforÀnak) bÃjtatÀsÀt, sÃlyÀt, fontossÀgÀt, kiforgatÀsÀt...
àUlrik Ãr! ä hova tünt, hol van û, ki tud ma
rÂla?Ê ä k¢rdi ä, s utÀna forrÀsk¢nt, utalÀsk¢nt: àMajjh. I. V., 41.Ê (Mi ez a Majjh mellesleg? Illik tudni talÀn, de ¢n nem tudom.) így
lÀtnÀ s ¢rezn¢ ´nmaga s fia j´vûj¢t, elrejtûzne
Altdorfer apjÀnak maszkja m´g¢? De ez,
mondom, bÀjos magÀn¢rzet (magÀnvÀgy)
marad, az olvasÂ kirekesztetik belûle, ´sszekuszÀlÂdik.
ögy lÀtszik, minden ´n¢letrajzi ¢s ÀradÂ
mesejelleg meg asszociÀciÂcsapongÀs elfogadÀsa mellett is ig¢nyem van valami fikciÂs logikÀra?
Az ÁrÂ rÀadÀsul befejezni semmik¢ppen
nem tudja a k´nyvet, sût a v¢ge fel¢, hangsÃlyos helyen iszonyÃan tÃlzsÃfolja, ¢s Ável¢s¢t megt´ri. Itt ugyanis hosszan ¢s nagy
hangsÃllyal iktat be egy ¢rtelmezhetetlen¡l
tÃlhangsÃlyozott figurÀt, akire hatalmas reg¢nyfeladatot bÁz. Elûvastagodik tehÀt egy
àFaragÂ Bea-szÀlÊ. FaragÂ Bea rejt¢lyes
okokbÂl rokonszenves prolikurva, aki egyr¢szt f´ldh´zragadtan reÀlis (talÀn a t´bbi nûi
n¢v hangulatÀtÂl nagyon el¡tû neve is ezt jelzi), de persze angyal is, jelk¢pesen, meg valÂban aprÂ ¢s levonhatatlan tanulsÀgÃ csodÀkat tesz. Mint valami zavarodott rezonûr. Az
elbesz¢lûnek valamifajta pendant-ja, ¢letÃthasonmÀsa, s nem ¢rtem, hogyan, mi¢rt. FaragÂ Bea felvillantott ¢letreg¢nye felesleges
ballaszt a k´nyv r´p¡l¢s¢n: mÀr-mÀr parÂdiak¢nt hat. Ez a FaragÂ Bea zÀrja egy¢bk¢nt
a reg¢nyt, t¡nd¢rbûl emberr¢ vÀlva ä s ennyi
sÃlyt ¢s feladatot nem bÁr el. A sok-sok, vÀzlatossÀga ellen¢re is szÁnesen megelevenedû
nûalak mellett halovÀny; t¢telt (bÀr ki nem
h¡velyezhetû, zavarosforma t¢telt-tanulsÀgot) hordozÂ papÁrmas¢ alak marad.
Jobban Ázlett volna (ha hasznÀlhatom e KarÀtson GÀbortÂl s k´nyv¢tûl sem idegen szÂt),
ha ä a feles¢g, Fanny mellett persze ä a Fa-
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ragÂ BeÀnÀl igazibb ¢s ¢lûbb nûi hûs, Claudia
Ponti t¢r vissza valami Ãj szÁnnel a k´nyv v¢g¢n.
Most lÀtom, ÀtÁrni, m¢g inkÀbb àÀtÀlmodniÊ vÀgyom a k´nyvet. Hadd besz¢ljek arrÂl,
ami fontosabb. BizonyÀra nem v¢letlen ´nellentmondÀs, hogy a àkeleti utazÀsÊ csÃcspontja, spirituÀlis c¢lja, v¢gÀllomÀsa London,
a British Museum, meg Amszterdam, a Rijksmuseummal, ¢s kev¢ss¢ a Kelet.
Kelet? Nyugat? TalÀn ¢pp a megk´zelÁt¢sek viszonylagossÀga, a kultÃrÀk ÀthÀgÀsÀnak
bÀtor mer¢szs¢ge, talÀn ilyesmirûl szÂl, ez viszi, r´pteti a meseszûnyegen olvasÂt. A felvilÀgosodÀs kora Âta ilyen naivan nem hittek a
kultÃra, az ismeretek fontossÀgÀban. Valami
kamaszosan, vilÀgiasan szent naivitÀs ¢s derülÀtÀs viaskodik az ÁrÂban k¢ts¢gbees¢ssel,
betegs¢ggel, szomorÃsÀggal, szkepszissel. Az
akarat optimizmusa, az ¢rtelem pesszimizmusa? Sokszor id¢zett ellenpÀrhuzam. A
k¢pzelet, a fantÀzia mif¢le minûs¢ge sugÀrzik
legerûsebben lapjairÂl? Dacos jÀt¢ka?... f¡ttyszava a s´t¢ted¢sben?
Legmegnyerûbb benne a teljes szellemi
f¡ggetlens¢gnek a term¢szetes, magÀtÂl ¢rtetûdû mivolta, az, hogy nincs mÀs lehetûs¢ge,
mint a teljes, kikezdhetetlen belsû f¡ggetlens¢g. Fel sem mer¡l, hogy mÀsk¢nt is lehet ¢lni; hipot¢zisk¢nt, tr¢fak¢nt sem mer¡lhet fel.
Eff¢le ¢lethipot¢zist KarÀtson nem ismer. S
ez a derüs negatÁvum hatja Àt jÂ levegûk¢nt
a k´nyvet. Szenved¢srûl szÂl, de ´r´m¢vel felel a szenved¢st okozÂ l¢tnek, l¢tez¢snek.
El¢gg¢ ilyen lihegve˚
A k´nyv nyelvezet¢rûl valamit. K¡l´n stilisztikai elemz¢st ¢rdemel. Az ¢lûbesz¢d, spontaneitÀs meg a tÀncolÂ lÁra ¢s a ravaszul csiszolt kimÂdoltsÀg elegye... A k´zvetlen ¢lûbesz¢det, magnÂra vett monolÂgot imitÀlÂ
hang ÀltalÀban megnyerû, n¢ha azonban
mulattatva is bosszantÂ.
KarÀtsonnak szinte stilÀris v¢djegye az
àilyenÊ szÂ tÃlhasznÀlata (iz¢szerü ¢rtelemben). BosszantÂ is, kedves is, nyilvÀn olvasÂja
vÀlogatja. Hallgassunk bele: àegyre csak magyarÀzok, bÀr el¢gg¢ ilyen lihegveÊ (II/387).
De egy¢b bÀjos nyegles¢gek is zavarnak.
A mÀsik szakadt stÁlusv¢djegy, a megszÂlÁtÂ
à¢rtedÊ modorossÀga: àF´lhÁvtam egyszer, na jÂ,
na ¢rtedÊ (II/410).

Gyorsan egy mÀsik dallamot: àS gyakorta
volt hogy elk´nnyezte magÀt ¢s f´lragyogott az arca,
hogy elefÀntok j´nnek, cs´rgûkkel, mondta Fanny,
sokat hallgattuk est¢nkint a lemeztÊ (II/161).
Vagy: àLity-lotty, locsogott az Ãtsz¢len, a f¢lker¢kkel f´nt a jÀrdÀn rostokolÂ autÂk alatt a vÁz. Az
utca v¢gig ÀrvÁz. Hulltak a sÃlyos cseppek, Ãsztak
a nagy bubor¢kok, a lefolyÂk dudorÀsztak, ¢nekeltek, pisiltek milliÂ lukonÊ (I/13).
No comment. RagyogÂ.
A k´nyv helyesÁrÀsÀrÂl is muszÀj n¢hÀny
t¢tova, de m¢gis d¡h´s szÂt mondanom. Bizonyos r´vidÁt¢sekrûl: àtk¢pp; h.; Ghegy.Ê MÀrmost ez szÀnd¢kos stÁlusfogÀs vagy csak a kiadÀs sajÀtja? (SlendriÀnsÀga?) NyilvÀnvalÂ
g¢pÁrÀsi, àkomputerhibaÊ kev¢s van. Akad
az¢rt: àmeny-nyiÊ (I/167), aztÀn egy fejezetben
minden¡tt a likas àGdan sk, gdan skiÊ (I/380
skk.). A vesszûk olykori elhagyÀsa botrÀnyosan csÃf: àögy ¢reztem neheztel. Azt hitte r¢m kÁnos nekem, hogy...Ê stb. (I/13). A kurzÁv betütÁpus nehezen olvashatÂ, de mondom, zavarÂbb a n¢mely talÀnyos r´vidÁt¢sekn¢l ÀllandÂan feltolulÂ gyanÃ, hogy vajon mindez
szÀnd¢kos-e. P¢ldÀul: à...amire û, N., hajlott
nem egyszer, h. a b.-ban megvan a ker. minden hibÀjaÊ (I/307). JÂl van ez Ágy, szerkesztû h´lgyek ¢s tanÀr urak, a 2000 urai? (Akiket ä
mondjuk mÀr ki egy f¡st alatt ¢pp itt akÀr ä
rendkÁv¡li elismer¢s illet a kiadÀs¢rt, ¢s a fenti bosszantÀsok ellen¢re is a sz´veggondozÀs¢rt.)
¹nvallomÀs ¢s reg¢ny
àT´rt¢net¡nk egyhelyben Àll, mozdul elûre-hÀtra,
´sszevisszaÊ (II/385), vagyunk t´bbsz´r is tanÃi a mühelymunkÀnak, a reg¢ny, az elbesz¢l¢s eurÂpai angyalÀval folytatott eld´ntetlen
harcnak.
àRegensburgnÀl a lelkem meghasadtÊ (II/383).
A lÁra nagyszerüen megf¢r a drÀmÀval, ilyen
àfelcsendÁt¢sekÊ feledtetnek mindenf¢le szerkeszt¢si t¢ved¢st. KarÀtson egy¢bk¢nt tudatos ¢s a szakma fogÀsait ismerû mesterember
is. öjbÂl ¢s ÃjbÂl kommentÀlja szÀnd¢kait,
rokonszenves tanÀcstalansÀggal, hol magabiztosabb daccal kiszÂl a sz´vegbûl: àS Ágy ez
a k´nyv is csak egy utazÀs t´rt¢nete, ¢s semmi t´bb.
T´bb lenni nem is tudna; de ¢n nem is akartam,
hogy valami t´bb legyen. Egy ilyen ÃtleÁrÀs ¢s k¢szÊ
(II/404).
Persze hogy t´bb lett. Essz¢bet¢tei ¢s fest-
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m¢nyelemz¢sei p¢ldÀsan izgalmasak. TalÀn
emlÁtettem, hogy Rembrandtnak A ZSIDñ
MENYASSZONY cÁmü talÀnyos festm¢ny¢rûl
Ãgy besz¢l, hogy parÀzslÂan szem¢lyess¢ teszi, s ´sszekapcsolja a reg¢ny naplÂvonulatÀval, az abortusz dilemmÀjÀval. De emlÁthetn¢m a Blake-rûl Árt passzusokat is.
àAz irodalmi konstrukciÂ ´sszeomlott volna
ennyi terhel¢s alattÊ ä Árja az egyik motÁvum elhagyÀsÀrÂl. NyilvÀn ¢rzi, amit sok olvasÂ,
hogy az irodalmi konstrukciÂ bizony Ágy is ´szszeomlott. De a sz´veghegy Ágy, ´sszeomolva
is sz¢p marad.
Szerkeszteni csak iskolÀsan tud, elrontva,
nagyon igyekezve: nem mindig hallani a motÁvumok zenemüvekn¢l ismerûs bÃvÂpatakcsobogÀsÀt. Sokszor esetleges a motÁvumok
vÀltÀsa, a àvÀgÀstechnikaÊ olykor ´nk¢nyes.
Egy mamutterjedelmü k´nyvn¢l mindez
roppant neh¢z is. N¢ha tÃlhangsÃlyozza, ujjal mutat kincseire, nem mindig finoman sejtetû. Gyakran k´vethetetlen¡l kusza.
Olyan kincsei vannak viszont, olyan gazdag, s olyan dolgokat tud sz´veggel, k¢pekkel, hangulatteremt¢ssel, amit pÀratlannak
¢s szinte p¢ldÀtlannak ¢rzek. Visszat¢rek fantÀzianeveinek hangulatÀhoz.
A reg¢nyben megvÀltozott n¢vvel nagyr¢szt valÂsÀgos szem¢lyek szerepelnek. KarÀtson gyakran a mese ¢s valamif¢le k¢pzeletbeli mÃlt szÀzad nagymamÀs hangulathatÀrÀn adja neveit.
Cynthia Redcliff, Menning Zsuzsa, Wahlstein Magda, Lamprecht AnnamÀria, Volkman Mari, Niedlhauser Hortenzia, MrÀvik
Corinna, GemÀjel Judit, Uhlarszky Edit,
HornyÀncsovics Katalin, Schulenhoffer Kamilla s persze Claudia Ponti, a nagy ¢s kÁnzÂ
szerelem. SzÀznyi n¢v m¢g ÀllandÂan meglepû nyelvi ´tlettel ¢s szÀzad eleji, Àm kev¢ss¢
kÁnai, inkÀbb osztrÀkämagyar hangulati varÀzzsal, pl. Gorobodorovics, Degenstuhl RichÀrd, Blattl¤nder Guszti, Kompakt Lajos,
Kurtsheim Tibi, Verdun Lajos ¢s KormorÀni
çkos. K¡l´n´sen a àbesz¢lûÊ n¢met nevekkel
müvel csodÀt. Stumm EduÀrdrÂl sokat szÂltam, de ne feledj¡k az elbesz¢lû apÂsÀnak, a
reg¢nybeli zeneszerzûnek mÀgikus nev¢t:
Feuergeist Rezsû. Vagy egy hosszÃ mondatban elûsz´r ¢s utoljÀra, egyetlenegyszer,
mintegy az odavetett morzsÀk gazdagsÀgak¢nt: àhabÀr pont tegnap este Zanc Spidelovitshoz

f´lugrott valami k´nyv¢rt, ¢s ott merû v¢letlen¡l
[...] ´sszefutott egy nagyon k¢kszemü nûvel, Tamara OsszesztvennyikovÀvalÊ.
Sz¢p, mint Zanc Spidelovits ¢s Tamara Oszszesztvennyikova v¢letlen talÀlkozÀsa KarÀtson GÀborral egy kÁnai reg¢nyben.
F¢loldalaslag
Harc a sÀrkÀnnyal, harc a reg¢nnyel, harc a
tÃlvilÀggal? KarÀtson hangja, eg¢sz univerzuma, bÀr teli szenved¢ssel, gonddal, halÀllal,
rosszal, nem Ãgy kettûs pÂlusÃ, mint a zsidÂkereszt¢ny kultÃrk´r rafinÀlt monoteista jÂrossz ambivalenciÀja, vagy mint ezt az ambivalenciÀt vakÁtÂ fekete-feh¢rrel elûlegezû
perzsa mÁtosz, Ormuzd ¢s ArimÀn a JÂ ¢s
Rossz vilÀgharcÀval. NÀla, mint a tÀvol-keleti
kultÃrÀkban a rossz term¢szetesen a jÂ r¢sze
¢s megfordÁtva. Nincsenek ¢les ¢s megk´ves¡lt hatÀrok. A jin ¢s jang nemcsak a vilÀg ¢s
a term¢szet nû-f¢rfi kettûss¢g¢t, hanem a
mindens¢g sz¢tbonthatatlanul kettûs egys¢g¢t p¢ldÀzza.
Ez¢rt a SÀrkÀny itt nem felt¢tlen¡l a
Rossz, s a T¡nd¢r sem mindig a JÂ szelleme.
S ha erre gondolok, bizonytalannÀ vÀlok,
hogy a tÃlzsÃfoltsÀg, k´vethetetlens¢g, a szerkezeti bajok ¢rzete egyÀltalÀn hibÀjÀul rÂhatÂ-e fel, hiszen a sz´veg mÀr koncepciÂjÀban
is elt¢r az eurÂpai reg¢ny bÀrmifajta szabÀlyÀtÂl; a naplÂ a magÀnt´rt¢net mÀssal megoszthatÂ vagy nem megoszthatÂ bonyodalmas sz´vev¢ny¢t adja, a müv¢szett´rt¢neti
essz¢k pedig v¢reznek a magÀnl¢t sebeitûl,
vagy csengve-bongva ¢s szaladgÀlva vagy ¢pp
elrejtûzve rÁmelnek minderre.
KarÀtson a k´nyv befejez¢s¢hez k´zeledve
teljesen ¢s v¢glegesen egymÀsba ´mleszti az
egymÀstÂl oly tÀvoli helyszÁneket ¢s idûsÁkokat. àAz Arghandab folyÂ, a HorvÀth MihÀly t¢ren, a Harminckettesek ter¢n¢l, partjain az a nagy,
k¢ttornyÃ, sÀrga templomÊ (II/531).
Hsz¡an ki j¡ heng ä ez egyik fû fejezet¢nek
cÁme, a k´nyv v¢ge fel¢. Itt az ÁrÂ müv¢nek
kibogozhatatlannak lÀtszÂ szÁnes szÀlait nem
kibogozni szeretn¢, hanem m¢g inkÀbb
´sszecsomÂzni. E fejezetben egy Willets nevü
szaktudÂs jade-k´vekrûl Árt szakmunkÀjÀt ismerteti KarÀtson (r¢szletesen, hosszan, angol
¢s kÁnai citÀtumokkal), nem feledkezve meg
bizonyos Klepeta-R¡kl CSILLAGK°PEK ATLASZA cÁmü müv¢rûl, valamint Donald H. Men-
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zel csillagÀszati munkÀjÀrÂl, vegyÁtve mindezt
egy tÀtrai kirÀndulÀs lÀtomÀsos kalandjÀval.
A befejez¢s kicsit tÃlÁrt, kommentÀlhatnÀnk mindezt hagyomÀnyos kritikai klis¢vel,
s mivel az eg¢sz k´nyv kicsit tÃlÁrt: k´v¢ren
semmitmondÂ klis¢vel. Maradjunk m¢g e befejezû r¢szn¢l. Megelûzte ezt egy nagy terjedelmü ¢s nagy sÃlyÃ visszapillantÀs az elbesz¢lû ¢s feles¢ge londoni ÃtjÀrÂl ¢s RembrandtrÂl, majd a àkeretmeseÊ keleti utazÀsa
folytatÂdik, s Keletrûl van visszat¢rûben mÀr
a besz¢lû, a sÀrkÀnnyal. °s akkor egy Ãj vÁziÂ
a r¢ten, egy megvadult asztal (àRobjelka, a rabiÀtus bÃtorÊ) ¢lûl¢nyk¢nt verekszik, egy hatÀrÀllomÀs sorompÂjÀn kellene Àtt´rni¡k hûseinknek, ÀlombÂl Àlomba ¢s Ãj vÁziÂkba,
helyszÁnek ¢s idûk folynak ´ssze ismeretlen
tÀncritmusÀval: Y¡ kisasszonyrÂl, JÀcint hercegrûl, majd NÀrcisz hercegrûl esik szÂ, meteorhullÀsrÂl olvasunk tudomÀnyos passzusokat, de a meteorok zuhannak jelk¢pes ¢rv¢nnyel, metaforai sisterg¢ssel is. A reg¢nyfigurÀk szÀmÀra megszünik a F´ld ¢s az °g k´z´tti hatÀrvonal. (àF´l az ¢gbe, le az ¢gbûl, folyton, majdnem ´sszevisszaÊ ä panaszkodik az
egyik szereplû.)
Elt¢vedek. Fogalmam sincs mÀr, a t´rt¢net
k¡l´nb´zû r¢tegeiben egymÀs pÀrhuzamak¢nt szereplû figurÀk k´z¡l ki kicsoda, s az
epizÂdok hogyan f¡ggenek ´ssze az eddigiekkel: a v¢ge fel¢ a stÁlus is (gondolom: szÀnd¢kosan) idegesen fesz¡lt ¢s g´rcs´s, ¢s nem
hajl¢kony. Egy id¢zet ezt p¢ldÀzandÂ: à¹szszefolyik a veres¢g ¢jszakÀja azzal a harmadikkal,
tÀn mert Ïaz igazi Y¡Î-nek abban is volt szerepe,
a ÏperzsaÎ vagy ÏmediterrÀnÎ hadmüveletben, amikor az ellenkezû irÀnybÂl kellett Àtt´rni¡k a sorompÂn, Àm ezÃttal Fannynak mint Y¡nek, megerûsÁtve
C. r¢gi k¢tely¢t, szem¢ly-e Y¡, gyanÃjÀt, nem inkÀbb m¢ltÂsÀg-e, rang, foglalkozÀs. De most m¢g
az elsû ¢jn¢l vagyunkÊ (II/524).
Kicsit sok. TÃlcsordul, tÃlgombolyodik.
SÀrkÀnybukfencek lavinÀja. Mondanom sem
kell, hogy t´bbsz´ri olvasÀs utÀn sem tudom,
ki vagy mi az igazi Y¡, ki a nem igazi Y¡,
hogy l¢p a t´rt¢netbe, mit jelent az àellenkezû
irÀnybÂlÊ, s nem tudom, mi¢rt àveres¢g ¢jszakÀjaÊ, s persze azt sem, mi a k¡l´nbs¢g a àhÀrom ¢jszakaÊ k´z´tt. Itt mÀr semmit sem tudok. K´zben bravÃros ¢s sz¢p villanÀsok
f¢nylenek n¢hÀny sorban. °rtes¡l¡nk p¢ldÀul, hogy Rembrandt a HungÀria Ãton lakik

egy lÀdÀban, s emlÁthetn¢k mÀs k¢pzeletmozdÁtÂ sz¢ps¢get. Nem informÀciÂhiÀnyban
szenved a sz´veg, hanem informÀciÂtÃlteng¢sben.
àNekem mÀs az asszociÀciÂs bÀzisomÊ, mondja
a reg¢nybeli C. a feles¢g¢nek. Mondhatja az
olvasÂnak is. K¢rd¢s, ne irigyelj¡k-e.
Figyelemrem¢ltÂan reÀlis k¢p csillapÁtja
vagy ÀbrÀndÁtja ki az olvasÂt legv¢g¡l: àA
SÀrkÀny nem volt sehol, se NÀrcisz; kûszÀllÁtÂ
uszÀly haladt f´lfel¢ mellett¡k sebesen, t¢nyleg el¢gg¢ nagy hullÀmver¢sselÊ (II/540).
A t¡nd¢rjÀt¢k v¢g¢n visszat¢r¡nk sajÀt
t´rt¢net¡nkbe. àFek¡dtem Àgyamon, ¢rted, f¢loldalaslag, k´ny´k´lve k´nyveim k´zt, bal oldalamon
Ágy; azt mondod erre, no lÀm, mi jÂ nekem, sz´rnyü
korunkban, Ágy ÀlmodozhatomÊ (I/131).
àMindezek ellen¢re az ÂkÁnai ember teljesÁtm¢nye egyed¡lÀllÂ a vilÀgt´rt¢nelembenÊ ä olvasom
a B ¹LCSESS°G öTJA (ñKORI KíNAI GONDOLKODñK íRçSAIBñL) cÁmü T¢ka-k´tet elûszavÀban. KarÀtson teljesÁtm¢ny¢re legszÁvesebben
(a nagy szavakat nem ker¡lve) ugyanezt
mondanÀm. Irodalmi-kritikai diszkurzus ¢s
fûvonal ide vagy oda, ez a sz´veg m¢g mindig
j´vû idût ig¢nyel. àA jÀdejogarok t´rt¢net¢t kellett volna valahogy ´sszehoznom a Rembrandt van
Rijn t´rt¢net¢vel. Csak ÁrÂg¢peltem, meg ¢ltem,
Ãgy-ahogy, ¢rted, ahogyan teltek-mÃltak az ¢vek, ¢s
Ágy aztÀn egyre furcsÀbb tÀjakra vetûdtem, daydreaming, Ágy nevezi az ilyesmit az angol, nappali
ÀlmodozÀs; csakhogy ez itt megt´rt¢nt mind valÂbanÊ (II/353).
àF¢loldalaslagÊ? A szerkezettelens¢g¢rt, a
beomlÀsok¢rt, a hatalmas anyag ûserdei burjÀnzÀsÀ¢rt, a fÀrasztÂ ¢s szemf¢nyvesztû sÀrkÀnybukfencek¢rt mÀs, nagyon nagy ¢rt¢kek
kÀrpÂtoljÀk az olvasÂt. Mesereg¢ny, ´n¢letÁrÀs, nappali ÀlmodozÀs t¡nd¢rekrûl... kultÃrt´rt¢neti essz¢halmaz. JÀt¢k ¢s k¢pzelet,
melynek m¢g szilÀnkjai is ¢rdekesek. A szellem f¢nyüz¢se.
àKattog az ÁrÂg¢p, nincs feltÀmadÀsÊ (II/548).
Egy szeretetre m¢ltÂ, nagy k´nyv egyik
kegyetlen¡l szeretetre m¢ltÂ mondata. Itt fejezem be az olvasatomat.
BikÀcsy Gergely
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A SZºLET°STýL
A SZ°TES°SIG
Peer KrisztiÀn: Belsû Robinson
Szerkesztette Abody Rita ¢s KÀrolyi Csaba
JÂzsef Attila-k´räPesti Szalon, 1994. 88 oldal,
180 Ft
Peer KrisztiÀn egyetemi felv¢telij¢n a TALçN
stencilezett sz´veg¢t kijavÁtja àelpazaroltam mindenemÊ-rûl àelt¢kozoltam mindenemÊ-re. A tovÀbbiakban arra
a szÂra ¢pÁti az elemz¢s¢t, amely az eredeti
versbûl hiÀnyzik. Itt indul a B ELSý ROBINSON-k´tet is. A hÃsz¢ves szerzû erûs valÂsÀgÀtformÀlÀsi ig¢nnyel l¢p fel, monomÀniÀsan
k¡zd, hogy megfogalmazhassa magÀt. Sebzû
¢s sebezhetû: t¢kozlÂ fiÃ. Ami ezutÀn j´n,
melodikus transzponÀlÀs, AZ EL°GIA KUDARCA, a K HçRON BçRKçJA ¢s a B IOLñGIAI R°MT¹RT°NETEK ciklusokban. Nem csak a hang¡t¢s, a k´ltûi alap¢lm¢ny is JÂzsef Attila-i:
szeg¢nys¢g, nem-szeretetts¢g, intelligens szerelemf¢lt¢s, bû l¢re eresztett biologikum,
gyermeki rÀcsodÀlkozÀs (a nûk àtitokban v¢reznek mindÊ) ¢s valami rendezetlen dolog
az idûvel. Formailag persze mai nyelven, laza
k´zpontozÀsi hibÀkkal, k´zk´lt¢szeti ritmusz´kken¢sekkel, a tartalomjegyz¢khez k¢pest
mÀshol fellelhetû verssel.
Elsû k´tetes. Mi¢rt ne lehetne t¢kozlÂ fiÃ?
Az ¢let t¢kozol ä ÀllÁtja Peer ä, ¢s mi, a szaporodÀstÂl a vÀgyakig, a gondolatoktÂl az
idegen tÀjakra valÂ rÀcsodÀlkozÀsig elvesz¡nk a vilÀg csak szÀmunkra fontos, gazdag
¢s felesleges elemeiben. (Idegen tÀjak: h¢tk´znapi tereink, h¢tk´znapi kapcsolataink.)
SzÀmunkra a vilÀg r¢szei ÀtlÀthatatlanul kavarognak, bÀr v¢lhetûen ebben a bûs¢gben az
is benne foglaltatik, ami boldoggÀ tehetne
minket. A k¢rd¢s az, hogy ez szÀmunkra el¢rhetû-e. Illetûleg ä higgadtabban ¢s sorsszerübben ä adÂdik-e? (à...¢s mi, egymÀs fekete
dobozai, test¡nkben felesleges informÀciÂk.Ê) Ebbûl a gondolatmenetbûl eredeztethetû Peer
teljess¢gre t´rekv¢se, amely tematikailag legteljesebben a K HçRON BçRKçJA tanciklusban
tÀrul el¢nk, amely a sz¡let¢stûl a sz¢tes¢sig
dokumentÀlja a hibÀk, bün´k, a magÀny ¢s a
k´z´ny megerûs´d¢s¢t. A k´ltû nem kû, nem
kalapÀcs, hanem v¢sû, amely tovÀbbÁtja a sors
ELTþN¹K HIRTELEN

¡t¢seit ä d´bben rÀ Peer, mÀsk¢ppen szÂlva
nem sajÀt akaratÀbÂl vagy vÀgyai szerint t¢kozol, hanem az¢rt, mert nem tehet mÀst.
Ahogy rÀnyÁlik a szem a teljess¢g bûv¢rü kavargÀsÀra, ugyanÃgy tudatosodnak benn¡nk
sajÀt t¢kozlÀsaink. Robinson sajÀt maga vonja
maga k´r¢ a c´l´pkerÁt¢st, Peern¢l magÀtÂl
¢p¡l. Igaz, valamit ¢pÁteni kell, ¢s megvonni
a hatÀrokat, de a legkev¢sb¢ sem kerÁt¢st, ¢s
a valÂsÀg hatÀrai is mÀshol hÃzÂdnak. àA kabÀt bel¡lrûl mediterrÀnÊ; àAz alkoholista halÀla
csak keresetkies¢s a sarki presszÂbanÊ. °s: àÀgyrugÂ
ÀtszÃr szivacson, lepedûn, lelkenÊ. Peer gondolkodÀsbeli k´z¢ppontja k¡lsû vilÀgba ÀtfolyÂ
egy¢n, akinek van sajÀt tere, ¢letlehetûs¢gei,
sût t¢kozolnivalÂja, ugyanakkor àgyermekei
vannak, tÃszok a sors kez¢benÊ.
Mindamellett a Peer-f¢le verseszm¢ny
m¢g nem ilyen, a g´r´g sorstrag¢diÀkhoz hasonlÂ k´vetkezetess¢gü, ¢s ez n¢ha gyengÁti
k´ltûi megfogalmazÀsait. A sorsszerüs¢gbûl a
belenyugvÀs k´vetkezik, amely objektÁv leÁrÀsokban ´lt testet egy¢ni trag¢diÀkrÂl, vagy
pÂkerarcÃ hasonlatok m´g´tt rejtûzik el az
´ngyilkossÀg, a meddûs¢g, a megalÀzottsÀg,
a kudarc¢lm¢ny ûszinte beszÀmolÂi alatt.
Ugyanakkor a versekben ugyanilyen erûs a
t¢kozlÂ fiÃs kiÀltozÀs jelenl¢te, a fiatal kamasz
igazsÀgtudata ¢s valamif¢le ´nmegszÂlÁtÂ b´lcsess¢gtÀr. (àT´rt¢nhet bÀrmi, csak t´rt¢njen durvÀn!Ê; àMeg fogom ´lni az eln´k´tÊ, vagy àTegy¢l
egyenlûv¢ a f´lddel! / IdomÁts ¢s ne hagyj meg szelÁdnek!Ê Ugyanott: àNem kellenek a t´rv¢nyek,
gyÂntasson mindenki ¢s gyÂnjon!Ê)
Egy mÀsik jellemzû, ami lerontja a k´tet
eg¢sz¢t, a tÃlÁrtsÀg. Tulajdonk¢ppen az eg¢sz
k´tet tÃlÁrt, a versekben sok a àpo¢nÊ, a
csattanÂ ä àlecsavarjÀk a g¢zt ¢s LÀzÀr nincs seholÊ ä, ¢s ez n¢ha nem t´bb szentimentÀlis kadenciÀnÀl, ami ugyan ä ¢s ez Peer forma¢rz¢k¢t dics¢ri ä a vers v¢g¢re visszacsavarodik
a nyitÂk¢phez, azonban sokszor nem vilÀgos,
mindez mi¢rt ¢s hogyan. Lenne m¢g egy-k¢t
¢szrev¢tel¡nk, a B ONCOL °S LEBEG cÁmü vers
p¢ldÀul korai Kem¢ny IstvÀn, de erûs k´ltûi
hatÀsok minden fiatalt ¢rnek, ezeket a szerkesztûknek illik lenyesegetni.
Ami ¢lm¢ny Peer KrisztiÀn verseiben, az
a k¢palkotÀsa. Egyr¢szt rendkÁv¡l finom, ¢rz¢ki k¢pek ker¡lnek ki a keze alÂl, az elhagyott szeretû p¢ldÀul àmint egy k´t´tt pulÂver
megy a pÀrÀs bûr´n t´nkreÊ. De n¢ha a k¢pek
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valÂsÀgos concettÂk, p¢ldÀul àaz aszfalt vÁzszintes vÀrÊ, n¢hÀnyszor pedig divatos elmesz¡lem¢nyek: àlÀbnyomok a homokÂrÀbanÊ. A
k´tetben van egy k¢p, amely az utÂbb emlÁtett k¢t jellemzût egyesÁti, ugyanakkor ihletetten pimasz: àIsten porral olt.Ê
SzakrÀlis por ¢s hamu, deszakralizÀlt tüzoltÂ: mindez egy¡tt sorsformÀlÂ ellenerû, egy
Peer magÀnd¢monai k´z¡l. àLehetn¢k tÀrgyilagos, kiterjesztett ´ngyilkossÀg volna ezÊ ä retten
meg a feladattÂl Peer, pedig a k´tetnek az
ûszintes¢g ¢s az ´nirÂnia mellett a tÀrgyilagossÀg az egyik fû er¢nye. MÀs utat nem is
nagyon lÀt a kritikus sem a mÀsodik k´tet
elûtt.
KozÀk LÀszlÂ

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL

nak az ¢rt¢kei, ahol az eurÂpai ember igazÀn
otthon ¢rzi magÀt. KÁv¡l-bel¡l Àtmosott, lubickoltam az anya´l biztonsÀgÀban. Hogy a
XX. szÀzad v¢g¢n valaki K´z¢p-EurÂpÀban
Ágy tudja ¢letre kelteni az esszenciÀlis eurÂpai
hagyomÀnyt, a Nagy HagyomÀnyt ä az egyed¡lÀllÂ teljesÁtm¢ny. Lehet, hogy m¢gis igaza
van KunderÀnak ä EurÂpa igazÀn mÀr csak
a k´z¢p-eurÂpaiak szÀmÀra fontos?
De persze ez a vÀllalkozÀs is ä mint minden valamirevalÂ, embert prÂbÀlÂ kaland ä
ÂriÀsi kockÀzatokkal terhes. Mert ez a MçSV ILçG rendkÁv¡l t´r¢keny, v¢dtelen ä eleve
ÂvÂ, biztonsÀgos k´rnyezetet, ¢rtû, Âvatos
vÀndorokat, felnûtt, ´ntudatos polgÀrokat
felt¢telez. B¢k¢t, okos meg¢rt¢st. Politika ¢s
filozÂfia egymÀsba jÀtszÀsÀt. M¢ltÀnyos t¡relmet, nagylelküs¢get. Szeretetet. °s ott, a v´r´s sziklÀkon ¡lve, a mediterrÀn tenger ´lel¢s¢ben a vakÁtÂan feh¢r k´nyvbûl hozzÀm
szÂlÂ szavakat, gesztusokat, fejteget¢seket nagyon is hely¢nvalÂaknak ¢reztem.
De mi t´rt¢nik, ha az embernek egyszer
fel kell Àllnia a tenger mellûl?

TamÀs GÀspÀr MiklÂs: MÀsvilÀg
öj MandÀtum, 1994. 610 oldal, 595 Ft
I
SZñKRAT°SZ ä AGORA N°LKºL,
AVAGY A T. G. M.-JELENS°G
TamÀs GÀspÀr MiklÂs k´nyve, a MçSV ILçG,
sokr¢tegü, kristÀlyos szerkezetü entitÀs,
amelybe bÀrhol l¢p is be a vÀndor, bÀrhol pihen is meg Ãtk´zben, mindenhonnan rÀlÀt
az eg¢szre. Benne jÀrvÀn mikrokozmoszk¢nt
borul az ember f´l¢ a csillÀmlÂ gondolati vilÀg. A kapcsolatok, viszonyok hÀlÂja persze
rejtekezû. Idûnk¢nt vÀratlanul kibomlik, hirtelen f¢ny pÀsztÀz v¢gig egy gondolatfutamon, mÀskor fel nem tÀrulÂ m¢lys¢gben hullÀmzik tova. A vÀndort n¢ha nev¢n szÂlÁtja ez
a vilÀg, meglÂdul vele, gyakorlati aktivitÀsra
´szt´nzi, mÀskor betess¢keli, le¡lteti, cirfandlival kÁnÀlja ä k´z´s t´preng¢sre invitÀlja.
ögy hozta a sors, hogy a vakÁtÂ feh¢rbe
k´t´tt k´nyvet a F´ldk´zi-tenger partjÀn, v´r´s sziklÀkon ¡lve, valÂszÁnütlen k¢k ragyogÀsban nyitottam ki elûsz´r. °s aztÀn lassan
k´rbelengett a mediterrÀn antikvitÀs, SzÂkrat¢sz ¢s PlatÂn szelleme. Annak a kultÃrÀ-

*
TamÀs GÀspÀr MiklÂst valamikor 1983 ûsz¢n
hallottam elûsz´r nyilvÀnosan besz¢lni a JÂzsef Attila-k´r ¡l¢s¢n. Az acz¢li kultÃrpolitika
¢ppen a MozgÂ VilÀg ¢s a JAK nyakÀt szorongatta, ¢s T. G. M. ez ellen vetette be briliÀns
elm¢j¢t. A sziporkÀzÂ eszmefuttatÀs utÀn valaki megjegyezte, hogy ez mind sz¢p, de ennek a besz¢dnek inkÀbb a parlamentben kellett volna elhangoznia. (Elfelejtette hozzÀtenni: a brit parlamentben.)
A megjegyz¢s nem T. G. M. mondandÂjÀnak tartalmÀt, hanem hangv¢tel¢nek, besz¢dmÂdjÀnak, ¢rvel¢si stÁlusÀnak hely¢nvalÂsÀgÀt k¢rdûjelezte meg. Mert T. G. M. Ãgy besz¢lt, hogy hallgatÂsÀgÀt felnûtt, f¡ggetlen,
szabad, ´nÀllÂ v¢lem¢nynyilvÀnÁtÀsra, az ¢rvek ¢s ellen¢rvek megfontolt m¢rlegel¢s¢re
k¢pes ¢s ez¢rt a k´z¡gyekre befolyÀssal bÁrÂ
polgÀroknak tekintette. Ez persze sokak szem¢ben puszta fikciÂnak lÀtszhatott 1983-ban,
¢n azonban nagy jÂ¢rz¢ssel hallgattam, hiszen magam is az¢rt d´nt´ttem Ãgy 1981ben, hogy a Besz¢lû alapÁtÂ nyomdÀsza leszek,
mert azt rem¢ltem, hogy az okoskodÂ polgÀrok szabadulÂ gy¡lekezet¢nek elûbb-utÂbb
valÂdi befolyÀsa lesz a k´z¡gyek alakÁtÀsÀra.
.
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T. G. M. politikai essz¢inek gyüjtem¢nyes
k´tet¢t, a MçSV ILçG-ot lapozgatvÀn sokszor
eszembe jutott ez a r¢gi megjegyz¢s. Vajon
hely¢nvalÂ-e, hely¢n van-e a T. G. M.-jelens¢g MagyarorszÀgon? °s ha nincs, ha nem
hely¢nvalÂ, akkor nem a hellyel van-e valami
jÂvÀtehetetlen baj?
Mert T. G. M. az elmÃlt ´t esztendû politikai forgatagÀban hiÀba kereste a hely¢t. A
racionÀlisan ¢rvelû, tÀrgyilagossÀgra t´rekvû,
hiteken ¢s elveken alapulÂ nyilvÀnos besz¢d
politikai sÃlyÀba vetett hit¢t nem igazolta
vissza a magyar valÂsÀg. Sût minden oldalrÂl
ellens¢gesen fogadta. MDF-es politikai ellenfelei becsm¢relt¢k, az SZDSZ-ben ä szabadelvü konzervativizmusa miatt ä elszigetelûd´tt, a àbaloldali ¢rtelmis¢gÊ pedig ki nem
Àllhatta, mert folyton elveket, erk´lcs´t emlegetett. Pedig hÀt mit ¢r az olyan politikai
elm¢let ¢s gyakorlat, amely nem nyilvÀnosan
megvitathatÂ elveken alapul? Nyugati(as) orszÀgokban fabatkÀt sem. Angliai tapasztalataim alapjÀn mondhatom: T. G. M. besz¢dmÂdja meglehetûsen elterjedt a Westminsterben, legalÀbb annyira r¢sze az angol
kultÃrÀnak, mint a racionÀlis elûz¢kenys¢gre
alapozott vezet¢si stÁlus.*
T. G. M. abban a hitben vetette bele magÀt
a nyilvÀnos politizÀlÀsba, hogy az Àltala k¢pviselt szabadelvü-konzervatÁv hagyomÀnyt ä
amely MagyarorszÀgon megszakadt ä Nyugaton mintegy beraktÀroztÀk a szÀmunkra,
az folytathatÂ (101. o.). Ez a hit azon a meggyûzûd¢s¢n alapult, hogy MagyarorszÀg lakossÀga àterm¢szetesenÊ akarja a szabadsÀgot, akarja a korlÀtozott, de erûs jogÀllamot, a t´rv¢nyek uralmÀt. A k´z¡gyek alakulÀsÀ¢rt felelûss¢get ¢rzû polgÀr, a patriÂta
(337. o.) dolga tehÀt nem lehet mÀs, mint legjobb tudÀsa szerint nyilvÀnosan k¢pviselni ezt
az eszm¢t ¢s vitatni gyakorlati megvalÂsulÀsÀnak mÂdozatait. Hiszen àa politika az igazsÀgossÀg, a helyes ¢letmÂd, a szabadsÀg, a jÂ tÀrsadalom, ÀltalÀban: a k´zjÂ megismer¢s¢re ¢s kieszk´zl¢s¢re is irÀnyul, a politika az erk´lcsi elvek ¢s
intuÁciÂk ¢sszerü nyilvÀnos megvitatÀsa is, sz¡ntelen kÁs¢rlet a morÀlis elvek ¢rv¢nyesÁt¢s¢re, az er.

.

.

k´lcsi egyet¢rt¢s kimunkÀlÀsÀra, az emberi szerencs¢tlens¢g ¢s szenved¢s lek¡zd¢s¢re, a gy´ng¢k v¢delm¢re, a k´zjÂl¢t megteremt¢s¢re, a müv¢szetek ¢s
tudomÀnyok elterjeszt¢s¢re, a forma ¢s a sz¢ps¢g
uralomra juttatÀsÀraÊ. (500. o.)
°s T. G. M. ennek az antik eszm¢nek a jegy¢ben tette is a dolgÀt, becs¡lettel. BÀtran
kiÀllt, szenved¢lyesen ¢s okosan ¢rvelt, bizalommal az ellenf¢l irÀnt, ¢s vÀrta, hogy az
agorÀn gy¡lekezû hallgatÂsÀg majd besz¢dbe
elegyedik vele, megfontolja ¢rveit, elt´preng
javaslatain, kritikai ellenvet¢seket tesz ä s
mindez a tÀrgyilagossÀg, a k´zjÂ racionÀlis
m¢rlegel¢s¢nek a jegy¢ben t´rt¢nik majd. A
MçSV ILçG a tanÃbizonysÀg arra, hogy T. G.
M. micsoda lend¡lettel, elme¢llel, pÀtosszal,
eleganciÀval prÂbÀlta k´vetni antik eszm¢nyeit. M¢ltÂ partnerre azonban csak elv¢tve
lelt. Az agora n¢pe megdobÀlta, tanulmÀnyai, essz¢i t´bbnyire visszhangtalanul
mer¡ltek el az ellens¢ges k´zegben. K¢rd¢s:
mi v¢gre t´rt¢nt hÀt mindez?
.

.

.

* Az angol politikai kultÃrÀrÂl lÀsd bûvebben A
W ESTMINSTER-MODELL cÁmü k´tetemben. Bp., KatalizÀtor Iroda, 1993.

*
A k´tet zÀrÂÁrÀsÀban, a B öCSö A JOBBOLDALTñL?-ban ä ahol a f¢lre¢rt¢sek elker¡l¢se
v¢gett azt fejti ki, hogy mi¢rt nem kell bÃcsÃt
vennie a jobboldaltÂl ä elismeri, hogy k¢t
korszakkal korÀbban, 1989-ben alÀbecs¡lte a
MagyarorszÀgon uralkodÂ baloldali ¢rz¡letek sÃlyÀt. °s ennek k´vetkezm¢nyek¢nt ä
amint arra a k´tet elûszavÀban utal ä nem
hangsÃlyozta el¢gg¢ àa k´zjÂ, a k´z¡gyek irÀnti
republikÀnus patriÂta elk´telezetts¢g, az ¢rtelmes
rend irÀnti vonzalom fontossÀgÀtÊ. (6. o.)
De hÀt persze, amit ¢rtelmis¢gik¢nt elegendû lehet racionÀlisan megvitathatÂ formÀban hangsÃlyozni, azt politikusk¢nt gyakorlati politikai l¢p¢sekben jÂ kamatoztatni
ahhoz, hogy k´z¢rz¡let-formÀlÂ hatÀsa lehessen. °s amikor T. G. M. a B öCSö A JOBBOLDALTñL?-ban megfogalmazza az elmÃlt ´t
esztendû alapk¢rd¢s¢t ä àSzÀzadunk egyed¡lÀllÂan sÀtÀni tapasztalatai utÀn az ´nk¢ny igazolÀsa morÀlpszicholÂgiai lehetetlens¢g, az emberi jogi (term¢szetjogi) biztosÁt¢kok kik´vetel¢se (helyreÀllÁtÀsa) az egyed¡l helyes, sz¡ks¢ges ¢s term¢szetes ÀllÀspont. A szigorÃan szabÀlyk´vetû, egyszerre korlÀtozott ¢s erûs jogÀllam kik¡zd¢se egyetemesen n¢pszerü kÁvÀnalom. Mi¢rt nem siker¡lt ezt az egy¢rtelmüen a liberÀlis-demokratikus alkotmÀnyossÀgnak kedvezû, majdnem mindenkitûl osztott, m¢lys¢.
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ges m¢lyen a kultÃrÀnk term¢szet¢ben gy´kerezû k´z´s intuÁciÂt ä az igazsÀgtalansÀg ¢s az ´nk¢ny
szenved¢lyes elvet¢s¢t ä eleven erûv¢, politikai erûv¢
vÀltoztatnunk, ahogyan az 1956-ban k¢ts¢get kizÀrÂan siker¡lt?Ê (605. o.) ä akkor vÀlasza n¢mileg f¢loldalasnak tünik.
Ezt Árja: àTalÀn az¢rt (sem), mert f´l¡lkerekedett a marxi szocializmusnak az a ä modernek t´bbs¢g¢tûl is valamennyire osztott ä n¢zete, amely voltak¢ppen minden politikai hatalmat igazsÀgtalannak tekint.Ê (605. o.) K¢ts¢gtelen, hogy ez a
v¢leked¢s uralkodÂvÀ vÀlt a àbaloldali ¢rtelmis¢gbenÊ, amelynek tagjait T. G. M. az elmÃlt
¢vekben ä a k´tet ÁrÀsainak tanÃsÀga szerint
ä nem szünt meg ostorozni. (V´. p¢ldÀul A
BALOLDALI °RTELMIS°GH¹Z! 463ä466. o. Csak
egy r´vid id¢zet: àTi vagytok azok, ¢deseim, akik
nem az¢rt r¡hellitek az MDF-tÀbor diktatÂrikus politikai n¢zeteit, mert diktatÂrikusak, hanem az¢rt,
mert n¢zetek.Ê 465. o.)
çm az ÀtlagpolgÀr szÀmÀra m¢giscsak a
mindennapi, gyakorlati politikai tapasztalat
jelenti a legt´bbet, s ha a magyar polgÀrok a
bûr¡k´n tapasztaljÀk 1990 utÀn, hogy a szabadon vÀlasztott politikusok d´nt¢sei lassacskÀn igazsÀgosabbÀ teszik a k´z¢letet, akkor
valÂszÁnüleg jÂval kevesebb sÃlyt kapott volna a minden politikai hatalom igazsÀgtalansÀgÀrÂl, gonoszsÀgÀrÂl szÂlÂ marxi-szocialista
t¢tel. Ez¢rt a magam r¢sz¢rûl sokkal talÀlÂbbnak ¢rzem T. G. M. vÀlaszÀnak mÀsodik r¢sz¢t, amelyet azonban ä sajnos ä meglehetûsen kifejtetlen¡l hagy: àEz a megd´bbentû ¢s elkeserÁtû k´z¢rz¡let... sajnos elker¡lhetetlen k´vetkezm¢nye annak az attitüdnek, annak a radikÀlis
antiutÂpista ¢s antiracionalista szkepszisnek,
amelynek elterjed¢s¢hez ä szÀnd¢ka ellen¢re ä e sorok ÁrÂja is hozzÀjÀrult (ments¢geim volnÀnak... de
hagyjuk), ¢s amely ä az utÂpista ÏkonstruktivizmustÂlÎ ¢s forradalmi radikalizmustÂl valÂ pÀni f¢lelm¢ben ä elmulasztotta tudatosÁtani, hogy a tÀrsadalmi b¢ke f´nntartÀsÀnak k´telezetts¢ge mellett (s
ha kell, akÀr annak ellen¢ben) a kelet-eurÂpai politika megÃjÁtÀsa elker¡lhetetlen, hogy a realitÀs a
reÀlszocialista mÃlttal sz¡ks¢ges, helyes ¢s hasznos.Ê (607. o.)
MagyarÀn, ha ez a szakÁtÀs t´bb szinten ¢s
egy¢rtelmüen manifesztÀlÂdik, akkor meglehetett volna az a gyakorlati tapasztalata a polgÀroknak, hogy az Ãj politika, az Ãj rendszer
nem sz¡ks¢gk¢ppen gonosz, nem sz¡ks¢gk¢ppen igazsÀgtalan. Persze a k´zjÂ szem.

pontjÀbÂl az lett volna a legszerencs¢sebb, ha
ezt a szakÁtÀst maguk a szocialistÀk v¢gzik el.
Egyr¢szt oly mÂdon, hogy legkompromittÀlÂdottabb k¢pviselûik ´nk¢nt visszavonulnak
a k´zszerepl¢stûl, mÀsr¢szt Ãgy, hogy nyilvÀnosan megvitatjÀk, mi a viszonyuk sajÀt mÃltjukhoz, ahogy azt T. G. M. p¢ldÀul A SZOCIALISTçK HALLGATçSA cÁmü ÁrÀsÀban szorgalmazta. àMinderrûl ûszint¢n ¢s komolyan besz¢lni¡k kellene. Nem az¢rt, hogy Ázl¢stelen bünbÀnatorgiÀkat ¡ljenek, vagy az¢rt, hogy elnyerj¢k a magamfajta kommunistaellenes liberÀlisok tetsz¢s¢t. A
l¢gk´r tisztasÀga k´veteli ezt. Nem hiszt¢rikus vÀdra ¢s ´nvÀdra, nem is ellenvÀdakra van sz¡ks¢g,
hanem tisztess¢ges besz¢dre. S ezt a szocialistÀkon
kÁv¡l nem v¢gezheti el mÀs.Ê (523ä524. o.) çmde
a szocialistÀk makacsul hallgattak, Ágy a szakÁtÀst m¢giscsak az û k´zremük´d¢s¡k n¢lk¡l
kellett volna valamik¢ppen v¢gbevinni a
rendszervÀltÀs pÀrtjainak, s ebben lÀtvÀnyosan kudarcot vallottak. Lett helyette kommunistaellenes hiszt¢ria, fasizmusba hajlÂ antiszemitizmus, Ãtsz¢li mocskolÂdÀs.
1993. december 23-Àn T. G. M. ezt Árta a
Besz¢lûben: àSenki sem Àltathatja magÀt abban a
tekintetben, hogy mit vÀr (sût vÀr el) a magyar k´zv¢lem¢ny az 1994-i vÀlasztÀsoktÂl: nyilvÀnvalÂan
szociÀlliberÀlis kormÀnykoalÁciÂt a parlamenti ellenz¢k mai hÀrom pÀrtjÀnak (esetleg a liberÀlis
blokk hÀrom kis pÀrtjÀnak, netÀn a szociÀldemokratÀknak) a r¢szv¢tel¢vel. Ennek a koalÁciÂnak
azonban m¢g a szellemi f´lt¢telei sem Àllnak k¢szen
(nem is besz¢lve a r¢gi ellenfelek k´z´tti gÀtakrÂl
¢s egyebekrûl).Ê (529. o.) Nagy k¢rd¢s, hogy az
azÂta eltelt egy esztendû vajon megteremtette-e egy ilyen koalÁciÂ szellemi-lelki felt¢teleit.
Mindenesetre aligha v¢letlen, hogy T. G.
M. mÀr nincs a politika porondjÀn, hogyan
is lehetne egy olyan r¢gi vÀgÀsÃ gondolkodÂ,
akinek szÀmÀra gondolat ¢s tett, a szem ¢s a
k¢z egys¢ge talÀn mindenn¢l fontosabb, s aki
fentebb id¢zett cikk¢ben Ágy Árt: ànem hiszem,
hogy szocializmus ¢s liberalizmus ´sszeb¢kÁthetû, habÀr az eurÂpai liberalizmusnak, radikalizmusnak
¢s szociÀldemokrÀciÀnak mÀr t´bbsz´r ´ssze kellett
fognia a k¢toldali totalitÀrius veszedelemmel szemben, f¢lretennie az ellent¢teket a demokratikus minimum ¢rdek¢ben. F¢lretenni az ellent¢teket ä erre
m¢g nÀlunk is sz¡ks¢g lehet. De f¢lretenni nem
annyi, mint elhallgatniÊ. (520. o.)
A vÀlasztÂpolgÀrok aztÀn 1994 tavaszÀn
.
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f¢lre¢rthetetlen jel¢t adtÀk, hogy f¢lre kell
tenni az ellent¢teket. A fenyegetû jobboldali
sz¢lsûs¢ggel szemben Horn Gyula szocialistÀit vÀlasztottÀk. T. G. M. egy 1990. mÀrcius
10-i cikk¢t ä amelyben azt ajÀnlotta a demokratikus ¢rz¢sü magyarsÀgnak, hogy mÀsok
mellett Horn GyulÀt se juttassa be az Ãj parlamentbe (154. o.) ä ezzel fejezte be: àAvval
ijesztgettek benn¡nket, ha v¢ge a bolsevik uralomnak (amely ha pocs¢k is, a legrosszabbtÂl megv¢d
benn¡nket), akkor MagyarorszÀgon kit´r a fasizmus, a sovinizmus, az idegengyül´let, a zürzavar,
az antiszemitizmus, f´l¡lkerekednek a sz¢lsûjobboldali tekint¢lyuralmi t´rekv¢sek. MÀr csak dacbÂl,
vagÀnysÀgbÂl is ä cÀfoljunk rÀjuk, honfitÀrsak!Ê
(155. o.)
Nos, a cÀfolat nem igazÀn siker¡lt, s ebben
az MDF-nek ¢s az Àltala elszabadÁtott csurkista jobboldalnak ÂriÀsi a felelûss¢ge. De van
felelûss¢ge a k¢t liberÀlis pÀrtnak, az SZDSZnek ¢s a FIDESZ-nek is. Elsûsorban abban,
hogy k¢ptelenek voltak egyesÁteni erûiket,
sût ehelyett a politikailag d´ntû pillanatokban egymÀs ellen fordultak. Az eg¢sz magyar
k´z¢let egyik legnagyobb kudarcÀnak tartom, hogy hagyta elsikkadni a FIDESZä
SZDSZ sz´vets¢gben rejlû, nem lebecs¡lendû
lehetûs¢geket. Sajnos, k´tet¢be felvett ÁrÀsaiban T. G. M. alig foglalkozik ezzel a probl¢mÀval, pedig szerintem a k¢rd¢s alapos elemz¢st ¢rdemelne.
A MçSV ILçG konklÃziÂja: a rendszervÀltÀs
nem siker¡lt. Nem siker¡lt szakÁtani a àreÀlszocialistaÊ mÃlttal, a baloldali radikÀlis hagyomÀnnyal, az egyenlûsÁtû szocialista illÃziÂkkal. Nem siker¡lt megteremteni a k´z¢let
tiszta levegûjü agorÀjÀt. A filozÂfus ¢rt¢keivel, elveivel, hit¢vel visszavonulÀsra k¢nyszer¡lt.
Pedig kevesen szeretik a magyar kultÃrÀt
jobban, mint û. Egy¢bk¢nt is lend¡letes, sziporkÀzÂ ÁrÀsai azokon a helyeken forrÂsodnak Àt a leginkÀbb, ahol a magyar hagyomÀnyok, a magyar kultÃra ¢rt¢keirûl esik szÂ.
IdekÁvÀnkozik egy hosszabb id¢zet:
àMi¢rt neh¢z ma itt komoly dolgokrÂl komolyan? A szeret¢s hiÀnyzik. ÏEzekÎ folyton n¢pnemzethazÀrÂl motyognak valamit; a baj nem az, hogy
valaki tÃlforr a honszerelemtûl, hanem hogy f´l se
melegszik (a watched kettle never bolls ä mondja napamasszony). Ki t´rûdik itt, mondjuk, Erd¢llyel? Tess¢k k´rbek¢rdezni: ki volt Teleki Mi-

hÀly? (°s mi¢rt volt a magyar t´rt¢nelem egyik legfontosabb figurÀja?) Mi¢rt nincs Kossuth-¢letrajz?
Mi¢rt nem kaphatÂk Csengery essz¢i? A hazafisÀg
nem tÃl sok, hanem tÃl kev¢s ä ¢s az ¡v´ltûk ¡r¡gyet kÁnÀlnak a lustÀknak, hogy fittyet hÀnyjanak
KÀrmÀn JÂzsefre. Az, ahogyan HorvÀth JÀnos,
HalÀsz GÀbor, Zolnai B¢la (olvastÀtok a RÀkÂczik´nyv¢t? nem? pfuj!) szerett¢k a magyar irodalmat,
az nincs. Mi vagyunk EurÂpa egyetlen nemzete,
ahol az eml¢kezet maximum hatvan esztendûre terjed ki. Hangeri iznt lÀvd mÀcs. Not bÀj hang¢riensz, et eni r¢t.
Mi¢rt nincs szeretve? Mi¢rt farkasa finn az
ugornak? Mi¢rt ilyen bÃval gyakott a, hm, nemzetszeml¢let¡nk? Mi¢rt nem folynak a kocsmÀkban
àPÀzmÀny vagy BethlenÊ t¢mÀjÃ besz¢lget¢sek?
M¢g ha l¡ttyûk is netÀn? Ha nyugatibbak volnÀnk
ä ¢s ne feledj¡k, hogy szemben a magyar ÏpolitolÂgiaÎ (!) k´zhelyeivel, a Nyugat k´z´ss¢gibb, szolidÀrisabb, kohezÁvebb, nemzetibb, hazafiasb, mint
mink vagyunk, tiszteletteljebb, hagyomÀnyhübb;
atomizÀltsÀg? Hunnia a neved... ä akkor ´sszekapnÀnk II. RÀkÂczi Gy´rgy lengyel politikÀjÀn, Bem
¢s CsÀnyi erd¢lyi r´gt´nz¢sein, az aulikusok szerep¢n '51-ben; de eg¢sz oroszosak lett¡nk a tudatlan
´nmegvet¢sben. Ki volt V. IstvÀn? HÃ? Egy magyaräosztrÀk tudÂspalÀnta-talÀlkozÂn, ahol megnyitÂt k´ll´tt zengenem, finoman oldalba b´ktek,
hogy na ne, mÀr ne is haragudjam, de ne besz¢ljek
n¢met¡l: a magyaräosztrÀkon nat¡rlicherweise
angolul kell besz¢lni. IfjÃ magyar tudorok nem
tudnak n¢met¡l ä ¢s Grillparzer ¢s Stifter n¢lk¡l
hogyan m¢ltÂztatandnak majd meg¢rteni kis hazÀjokat? ElolvassÀk Johnston T HE AUSTRIAN
MIND-jÀt? Schorske FIN-DE-SIéCLE V IENNç-jÀt?
Angolul? Mif¢le magyar ¢rtelmis¢gi az, aki nem
tud n¢met¡l? VÀlasz: ¢rtelmis¢gi, de nem magyar:
Utilisieren oder aufh¤ngen lassen ä Árta, ha jÂl eml¢kszem, Sz¢chenyi a naplÂjÀba KossuthrÂl. Ezt
nem lehet angol fordÁtÀsbÂl megszimatolni. °s ezt
az urbÀncsikok ¢ppÃgy, mint a narodnyikok, ignorÀlhatni alÁtjÀk.Ê (490. o.)
°s ä mint lÀthatÂ ä kevesen gyül´lik a tudatlansÀgot, a szellemi rests¢get, renyhes¢get
olyan szenved¢lyesen, mint T. G. M. Hogyan
lehet mÀrmost az ember patriÂta egy olyan
orszÀgban, ahol a tudatlansÀg, sajnos, el¢g
gyakorta ¢pÁt vattagÀtakat a meg¢rt¢s, az ¢rtelmes emberi kommunikÀciÂ el¢? Csakis felvilÀgosÁtÂ attitüddel. T. G. M. magatartÀsÀnak, azt hiszem, ez az egyik legnagyobb paradoxona. Mik´zben filozÂfiailag radikÀlisan
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felvilÀgosodÀsellenes ÀllÀspontra helyezkedik, mint patriÂta politikus m¢gis felvilÀgosÁtÂk¢nt kell viselkednie ä ¢rtû, m¢ltÂ k´zeg hÁjÀn meg kell prÂbÀlkoznia k´zeget, hagyomÀnyt teremteni. Ha tÀrsak nincsenek, hÀt
egyed¡l. MegprÂbÀl visszanyÃlni az e´tv´siä
deÀkiäasbÂthi hagyomÀnyhoz, s k´zben l¢pten-nyomon tapasztalnia kell, hogy ez nemcsak hogy nem ¢lû hagyomÀny, m¢g a passzÁv
t´rt¢nelmi tudatnak sem r¢sze.
T. G. M. egyed¡l fesz¡lt neki ennek a k´zegnek, s ezt csak hittel lehet tenni. MagatartÀsÀnak mÀsik sajÀtos vonÀsa, hogy a politikai
szkepszist az erk´lcsi dogmatizmussal ´tv´zi.
Amikor elûsz´r lÀttam a kereszty¢ns¢g T. G.
M.-f¢le ÁrÀsmÂdjÀt, gyanÁtottam, hogy a dolog fontos lehet szÀmÀra, de nem sejtettem,
hogy vallÀsos ember. Ez csak a MçSV ILçG-bÂl
der¡lt ki szÀmomra, ami Ágy arra is utal, hogy
T. G. M. ¢rt¢keinek alapzata a transzcendenciÀban, a mÀsvilÀgban van lehorgonyozva.
így a Nagy HagyomÀny ¢rv¢nyess¢g¢be vetett rend¡letlen hite Ãgyszint¢n jobban ¢rthetû, valamint a k´tet zÀrÂmondata is sz¢lesebb kontextusba ker¡l: àöjra fogom olvasni
PlatÂntÊ ä mondja T. G. M. ´tesztendei politikai kalandozÀs utÀn.
*
KÁvÀncsian vÀrom az eredm¢nyt. Mert T. G.
M. teljesÁtm¢nye szÀmomra, amiÂta a Besz¢lû
k¢ziratÀnak stencilbe g¢pel¢se ¢s nyomtatÀsa
k´zben elûsz´r megismerkedhettem gondolatvilÀgÀval, mindig is izgalmas csemeg¢t,
gondolati kihÁvÀst jelentett. Tiszteltem bÀtor
szÂkimondÀsÀ¢rt, csodÀltam elme¢l¢t, sok olvasmÀnyomat az û szellemi ÃtmutatÀsÀnak
k´sz´nhetem. KivÀltk¢pp rokonszenveztem
nem marxista, nem baloldali beÀllÁtottsÀgÀval
¢s persze az angol politikai kultÃra irÀnti leplezetlen rajongÀsÀval.*
* Egy¢ves angliai tanulÀs utÀn ¢n is azzal t¢rtem
vissza MagyarorszÀgra 1986-ban, hogy valamik¢ppen megprÂbÀlom n¢pszerüsÁteni az angol politikai
kultÃrÀt, ez¢rt szerkesztettem ¢s fordÁtottam a szamizdat Angol Figyelû szÀmait a The Times cikkeibûl vÀlogatva, de azt mÀr csak 1989-ben, Londonban tudtam meg GazsitÂl, hogy û annak idej¢n azonnal felfigyelt a dologra, ¢s olvasÂi levelet Árt a The Timesnak
a KatalizÀtor Iroda kiadÀsÀban megjelenû Angol Figyelûrûl.

De talÀn az¢rt csodÀlom a legjobban, hogy
minden becsm¢rl¢s, rÀgalom, gyül´let ¢s
rosszindulat, meg nem ¢rt¢s ¢s elszigetelûd¢s
dacÀra sem mondott bÃcsÃt a jobboldalnak,
nem mondott bÃcsÃt annak a szabadelvükonzervatÁv hagyomÀnynak, amely az ¢n
meggyûzûd¢sem szerint is ä egy jobb ¢let zÀloga lehet, amelyben kibontakozhatnak, k´zeget teremthetnek azok a tulajdonsÀgok,
amelyekre MagyarorszÀgon ä szerintem is ä
àa legnagyobb sz¡ks¢g lett volna: k¢rlelhetetlen intellektualizmusra, nagylelküs¢gre, nemess¢gre, fantÀziadÃs eredetis¢gre, lelkes idealizmusra, k´teless¢g¢rzetre, ´nzetlens¢gre, a szabadsÀgpÀrti politika
m¢ly ¢s ûszinte szeretet¢reÊ. (606. o.)
Mert ¢n is Ãgy gondolom ä noha legjobb
tudomÀsom szerint nem vagyok vallÀsos ä,
hogy a szeret¢s hiÀnyzik.**
Orosz IstvÀn

II
A MI KONZERVATíVUNK
F¡ggetlenÁteni magunkat a korhangulattÂl ä
Árja TamÀs GÀspÀr MiklÂs Hayek ¡r¡gy¢n ä
àcsak a legnagyobbak kivÀltsÀga. Ma mÀr neh¢z
belegondolnunk abba, milyen magÀnyos lehetett egy
igaz liberÀlis vagy egy igazi konzervatÁv, egy
Hayek, egy Leo Strauss, egy Oakeshott az ´tveneshatvanas ¢vekbenÊ. (310.) Vagy egy TamÀs GÀspÀr MiklÂs a nyolcvanas-kilencvenes ¢vek
MagyarorszÀgÀn ä Ãj k´tet¢n v¢gighÃzÂdik a
(szellemi) magÀnyossÀg motÁvuma, annak
hangsÃlyozÀsa, hogy a szerzû eszm¢i menynyire szemben Àllnak a kor uralkodÂ ä nem
egyszerüen a hivatalosan elfogadott, hanem
az uralkodÂ ä Àramlataival, akkor is, ha ezen
uralkodÂ Àramlatok mibenl¢t¢rûl idûk´zben
radikÀlisan vÀltozik az ÀllÀspontja.
Szemben a korhangulattal ä a nyolcvanas
¢vek elej¢n mint anarcholiberÀlis, a nyolcvanas ¢vek v¢g¢n, kilencvenes ¢vek elej¢n
mint liberÀlis konzervatÁv, Ãjabban pedig
mint ä nevezz¡k Ágy ä univerzalista konzervatÁv. Az elsû korszak a k´tetet nyitÂ essz¢

** Gazsi, k´tetedet most k¡ldtem el karÀcsonyra
London legszebb asszonyÀnak.
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megÁrÀsakor mÀr lezÀrult, Ãgyhogy itt nem
foglalkozom vele. KonzervatÁv liberÀlis korszakÀnak fû t¢telei pedig el¢gg¢ jÂl ismertek
a tÀrsadalomelm¢let ¢s a politika irÀnt ¢rdeklûdûk k´r¢ben. Csak eml¢keztetûk¢ppen ä a
spontÀn rend, az egy¢n feletti int¢zm¢nyek ä
mint a piac ä, a hagyomÀnyok szerep¢nek
hangsÃlyozÀsa a tÀrsadalom megszervez¢s¢ben, szkepszis az egy¢ni megismer¢ssel szemben, a tÀrsadalom tudatos, àkonstruktivistaÊ
ÀtalakÁthatÂsÀgÀnak ¢s irÀnyÁthatÂsÀgÀnak lehetûs¢g¢t illetûen. Fû ellenfeleinek ¢ppen ez
utÂbbira t´rekvû baloldali vagy a baloldal
fel¢ ä szerinte ä veszedelmesen nyitott racionÀlis-konstruktivista liberÀlis ideolÂgiÀk hÁveit tartja. BÀr ezek n¢zetei lÀtszÂlag roppantmÂd k¡l´nb´zhetnek, àa tervezû kollektivizmus
k¡l´nf¢le vÀltozatai kontinuumot k¢peznekÊ (25.,
l. m¢g 133.), valamennyien a tervezû-beavatkozÂ-paternalista Àllam hatalmÀt n´veln¢k,
illetve n´velt¢k is az 1830-as ¢vektûl a kommunizmusig.
TamÀs GÀspÀr MiklÂs utÂbbi ¢vekben kezdûdû szeml¢letvÀltozÀsÀnak l¢nyege, hogy
mÀr nem az Àllami tÃlbeavatkozÀstÂl f¢l, hanem az Àllam sz¢tes¢s¢tûl; nem helyesli az ÀllampolgÀrok magÀnszf¢rÀjukat v¢delmezû, a
k´z¡gyeket maguktÂl tÀvol tartÂ strat¢giÀit,
hanem tart tûl¡k; a szkepszist pedig mÀr korunk legfenyegetûbb betegs¢g¢nek tartja. Fû
ellens¢ge tovÀbbra is a magyar ¢rtelmis¢g
tÃlnyomÂ t´bbs¢ge ä csak most mÀr eg¢szen
mÀs àideolÂgiÀtÊ tulajdonÁt nekik. A korhangulatot nem a tervezû/etatista hajlamok hatÀrozzÀk meg, hanem az Ãn. magyar ideolÂgia.
Ezzel mÀr ¢rdemes bûvebben foglalkozni,
mivel valÂszÁnüleg ez Àll majd a leendû T. G.
M.-diszkurzusok k´z¢ppontjÀban.
Ezen ideolÂgia legfontosabb vonÀsa TamÀs GÀspÀr MiklÂs szerint egy v¢gletes episztemolÂgiai relativizmus, egy radikÀlis szkepszis
az emberi megismer¢s lehetûs¢g¢ben.1 A
szkepszis, a k¢tked¢s abban, hogy az igazolt
tudÀs (episztem¢) elk¡l´nÁthetû a puszta v¢leked¢stûl (doxa) (pl. 286., 547., 558ä9.), a szofistÀktÂl kezdve gyakran megjelenik az eurÂpai gondolkodÀsban, a jelenlegi helyzet azonban egyedi abban, hogy ez a szkepszis elûsz´r
is mÀr nemcsak egy szük csoportra jellemzû
(mint p¢ldÀul az elûzû szÀzadfordulÂn), hanem ÀltalÀnosan elfogadott, àt´megfogyasztÀsra is alkalmassÀ vÀltÊ (342.); mÀsr¢szt pedig,

hogy most elûsz´r nem negatÁvan, hanem
pozitÁvan ¢rt¢kelik az objektÁv tudÀs lehetûs¢g¢be vetett hit eleny¢sz¢s¢t (368., 567.). Az
ideolÂgia hÁvei az egy¢nek ÀllÁtÀsait ¢s morÀlis meggyûzûd¢seit tÀrsadalmi pozÁciÂjukra, ¢letformÀjukra, ¢rdekeikre vezetik vissza,
¢pp ez¢rt ´sszem¢rhetetlennek tartjÀk ûket;
Ágy tehÀt ezen megvitathatatlan, egy-egy ¢letformÀban lehorgonyzott morÀlis meggyûzûd¢sek k´z´tt ä v¢gsû soron ä nem d´nthet
mÀs, csak az erû(szak). A politika funkciÂja a
harc b¢k¢s keretek k´z´tt tartÀsa, az ¢rdekek
¡tk´ztet¢se ¢s egyeztet¢se,2 semmi mÀs; a
racionÀlis vita a politikÀban ¢rtelmetlen ¢s
diszfunkcionÀlis, szemben a megegyez¢s, a
kompromisszum technikÀival, az à¡gyek
ideolÂgiamentes int¢z¢s¢velÊ, a szak¢rtelem ¢rv¢nyes¡l¢s¢vel. Ha valamely politikai/tÀrsadalmi aktor kijelent¢seinek abszolÃt, objektÁv
igazsÀgot, morÀlis hiteinek univerzÀlis ¢rv¢nyess¢get ig¢nyel, akkor az totalitÀrius t´rekv¢snek tekintendû, bÀrmi legyen is ezeknek
a kijelent¢seknek a tartalma. Az egyetlen kiv¢tel ¢ppen ez az ´nellentmondÀsos dogma:
egyetlen v¢leked¢s sem tarthat univerzÀlis
¢rv¢nyess¢gre ig¢nyt, csak az a v¢leked¢s,
hogy egyetlen v¢leked¢s sem tarthat univerzÀlis ¢rv¢nyess¢gre ig¢nyt. A racionÀlis/morÀlis vitÀnak ez az ellehetetlen¡l¢se, a politikÀnak merûben az ¢rdekegyeztet¢sre szükÁt¢se,
az ¢letformÀknak e parttalan tolerÀlÀsa TamÀs GÀspÀr MiklÂs szerint konzekvens mÂdon gyilkos t´rzsi hÀborÃkhoz, s´t¢t barbÀrsÀghoz vezet, amelynek mÀr lÀthatjuk elûk¢p¢t a BalkÀnon ¢s a KaukÀzusban.3
A k¢pnek k¡l´n-k¡l´n minden eleme jÂl
ismert, rendkÁv¡li stilÀris lelem¢nnyel vannak ´sszegyÃrva, a szerzû hallatlan müvelts¢ganyagot mozgat meg, s rÀadÀsul nem bÁzza a tudatalattinkra azt sem, hogy holmi kisebbrendüs¢gi ¢rz¢ssel gyengÁtse szellemi immunrendszer¡nket, hanem nyÁltan kimondja, hogy müveletlen barbÀrok vagyunk, ha
nem olvastuk ugyanazt a korpuszt, amelyet
û. S m¢gis, ha komolyan vessz¡k, hogy ez a
k´tet, amelynek fû müfaja, ahogy azt Kis JÀnos megÀllapÁtja, àfilozÂfiai fejteget¢sekkel Àtszûtt
publicisztikaÊ,4 amelynek logikÀjÀt elsûsorban
ugyan àaz egymÀst k´vetû esem¢nyek ¢s a vel¡k
szembeni ÀllÀsfoglalÀsok k´zti k¢rdezz-felelek adja
kiÊ,5 az¢rt a filozÂfiai k¢rd¢sfelvet¢sek is
à´nÀllÂ ¢letet ¢lnekÊ; szÂval ha komolyan
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kezdj¡k venni a filozÂfiÀjÀt, komoly probl¢mÀkkal talÀlhatjuk szembe magunkat.
Mindenekelûtt azzal ä most ism¢t gyÀvÀn
Kis JÀnost tolom magam el¢ ä, hogy TamÀs
ànem vizsgÀlja meg az erk´lcsi szkepticizmus ¢s relativizmus melletti ¢rveket, ¢s Ágy azzal sem foglalkozik, hogy mi mÂdon lehet megv¢deni vel¡k szemben az univerzÀlis erk´lcsi ¢rvel¢s lehetûs¢g¢re tÀmasztott ig¢nyt...Ê.6 CsupÀn lesz´gezi, hogy ezt
elfogadhatatlannak tartja, morÀlisan, intellektuÀlisan ¢s politikailag egyarÀnt.
A T. G. M. szÀmÀra k´zponti jelentûs¢gü
episztem¢/doxa megk¡l´nb´ztet¢st a hagyomÀnyosnak tekinthetû àa vilÀg v¢gtelen¡l bonyolult, mi pedig v¢ges l¢nyek vagyunk, ergo
t¢vedhet¡nkÊ tÁpusÃ ¢rvel¢s mellett ugyanis
nem egyszerüen a gyanÃ ideolÂgiÀi (Marx,
Nietzsche, Freud) k¢rdûjelezt¢k meg. A B¢csi-k´r heroikus kÁs¢rlete, hogy ezt a megk¡l´nb´ztet¢st ä mely szÀmukra egyÃttal a tudomÀny ¢s nem tudomÀny elhatÀrolÂ krit¢riuma is ä ¢les kontÃrokkal meghÃzza, a szÀzadunk ´tvenes ¢veire vÀlsÀgba jutott, m¢ghozzÀ a tudomÀnyfilozÂfia belsû fejlûd¢se k´vetkezt¢ben. A àrelativistaÊ kritika ä T. G. M.
Àltal k´vetkezetesen negligÀlt ä kulcselemei7
mÀr az ´tvenes ¢vek pozitivizmus uralta tudomÀnyelm¢let¢ben feltünnek, Quine, Ryle
vagy a korai Feyerabend ÁrÀsaiban. Ezekre az
anomÀliÀkra adott egy alapvetûen Ãj ä bÀr
igen m¢ly filozÂfiai gy´kerekkel rendelkezû
ä vÀlaszt Kuhn, Hanson, Berger, Luckmann,
Feyerabend, Hesse a hatvanas ¢vek elej¢n,
k´zep¢n, '68-at inkÀbb megelûzve, mint k´vetve.
Fontos megemlÁteni, hogy ä T. G. M. ÀllÁtÀsÀval szemben ä elûsz´r is az Ãj ismeretelm¢leti megk´zelÁt¢s hÁveinek csak egy r¢sze
fogadta/fogadja el az inkommenzurabilitÀs
radikÀlis t¢tel¢t;8 mÀsr¢szt az episztemolÂgiai
relativizmusbÂl nem k´vetkezik sem logikai
sz¡ks¢gszerüs¢ggel, sem empirikusan az erk´lcsi relativizmus. Igaz, nyugtalanÁtÂan nyitott ebben az irÀnyban, de hÀt àvalamely eszme
elfajulÀsa ä ha nem bizonyÁthatÂ, hogy sz¡ks¢gszerüen bek´vetkezik ä nem ¢rv a kivÀlÂsÀga ellen, ha
a gyakori bajok ÂvatossÀgra intenek isÊ. (339.) Ez
esetben, v¢lem¢nyem szerint, T. G. M. nem
bizonyÁtotta be ezt a sz¡ks¢gszerüs¢get.
Persze lehet, hogy f¢lrehord a kritikÀm. T.
G. M.-n¢l az intellektuÀlis, etikai ¢s politikai
szempontok gyakran egymÀsba csÃsznak: az
.

.

episztemolÂgiai ¢rvek hangoztatÀsa megt¢vesztû,9 T. G. M. nem objektivista, hanem
univerzalista. Elsûsorban az erk´lcsi kijelent¢sek univerzÀlis ¢rv¢nyess¢ge ¢rdekli, s ennek politikai konzekvenciÀi (meggyûzûd¢se
szerint ugyanis a politika k´z¢ppontjÀban nem
¢rdekek, hanem morÀlis k¢rd¢sek Àllnak).10 N¢ha m¢g olyan fejteget¢sei is vannak, amelyek
szerint az objektivista episztemolÂgiai megk´zelÁt¢s, az adottbÂl, a l¢tezûbûl valÂ kiindulÀs
relativizmushoz vezet.11 Az (univerzÀlis) Legyen nem horgonyozhatÂ le a Vanban; megismer¢s¢re, ha jÂl ¢rtem, a filozÂfia hivatott.12
A probl¢mÀk azonban mÀr ott elkezdûdnek, ahol azonosÁtja ellenfeleit. Hihetetlen¡l
k¡l´nb´zû Àramlatokat von ´ssze egy konstrukciÂ alÀ, kihasznÀlva ennek minden elûny¢t. Egyr¢szt, mikor levezeti, milyen konzekvenciÀkhoz vezetnek a relativista elûfeltev¢sek, az àirÀnyzatÊ legradikÀlisabb k¢pviselûire hivatkozik, mint olyanokra, akik igazÀn
k´vetkezetesek, le merik vonni azokat a konzekvenciÀkat, amelyeket a àm¢rs¢keltekÊ nem;
mÀsr¢szt viszont, ha sz´gesen elt¢rû elveket,
gyakorlatokat von ´ssze, akkor egyszerüen
elint¢zi azzal, hogy az ilyen bizonytalan k´rvonalÃ àelm¢letekÊ term¢szetesen nem okvetlen¡l konzekvensek. így teheti meg, hogy a
magÀt semlegesnek beÀllÁtÂ, procedurÀlis racionalitÀst k´vetû àszak¢rtûÊ-mÁtoszt beleolvasztja a relativisztikusnak felt¡ntetett àmagyar ideolÂgiÀbaÊ, mik´zben a relativizmus
egyik fû c¢ltÀblÀja ¢ppen az ilyen b¡rokratikus ethosz univerzalitÀs- ¢s semlegess¢gig¢nye.13
A àmagyar ideolÂgiaÊ term¢szetesen NyugatrÂl szÀrmazik, TamÀs GÀspÀr MiklÂs szerint nem mÀs, mint a '68-ban vesztes nyugati
Ãjbaloldal jelenlegi ideolÂgiÀjÀnak importja
(ami a Nyugat szemsz´g¢bûl reexport, hisz
ezek a gondolatok eredetileg a r¢gi K´z¢pEurÂpÀbÂl szÀrmaznak, 444.), persze vulgarizÀlt ¢s nem mindig tudatosÁtott formÀban.
Megjegyz¢sre ¢rdemes, hogy Nyugaton az
antirelativizmus jÂl megalapozott irÀnyzat, s
hirdetûi nem okvetlen¡l azok a szinte mÀr ¡ld´z´tt magÀnyos partizÀnok, akikk¢ T. G. M.
stilizÀlja ûket.14
àNÀlunk a Nyugat mint importcikk szinte kizÀrÂlag a dekadens Ãjbaloldalt jelenti; az a divat,
amelyet az ifjÃ k´z´ns¢g szÀmÀra a Magyar Narancs ¢s a kitünû Nappali hÀz domesztikÀl neo.
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magyarrÀ, az a posztmodern, dekonstruÀlÂ, posztmarxista Ãj Ãjbaloldal, amely ma mÀr persze inkÀbb weimari irracionÀlis-aktivista-dekadens,
mintsem haladÀr szociÀldemokrata.Ê (443.) ä a
leg¢rdekesebb az, hogy ez a sz´veg a Magyar
Narancsban jelent meg, mint ahogy a k´tet
utolsÂ huszonh¢t darabjÀnak nagyobbik fele
(´sszesen tizen´t). Nemcsak nekem tünt fel a
dolog: a cikkre ä amely egy¢bk¢nt Allan Bloom
nekrolÂgja ¡r¡gy¢n arrÂl Ár, hogy a relativizmus szennyes Àradata kisodorta az amerikai
felsûoktatÀsbÂl a magaskultÃrÀt s vele a szÁnvonalat, az objektivitÀst ¢s a tanulÀst mint
olyat is ä t´bb tiltakozÂ lev¢l is ¢rkezett (Magyar Narancs, 1992. december 17. 2. o.). PÀr
h¢ttel k¢sûbb j´tt T. G. M. egyik legkem¢nyebb kihÁvÀsa A BALOLDALI °RTELMIS°GH¹Z!
(463ä466. o.), ugyanott, Ãjabb tiltakozÂ ä s az
egyensÃly kedv¢¢rt egy egyet¢rtû ä leveleket
kivÀltva; szeg¢ny Balassa P¢ter megrend¡lts¢g¢ben csak k¢t mondatot tud Árni: àKedves
Gazsi! Elolvastam jan. 14-i cikkedet a Magyar
Narancsban. K¢rlek, gondold meg: besz¢lhet-e Ágy
az ember? AggÂdÂ szeretettel ¡dv´z´l...Ê (1993.
februÀr 4. 2. o.). A februÀr 11-i szÀmban
nemcsak T. G. M. vÀlaszol BalassÀnak egy barÀtsÀgos Flaubert-id¢zettel, de bizonyos m¢rt¢kben a szerkesztûs¢g is: àA Charta azt ajÀnlja, hogy vonjuk szorosabbra a civilizÀlt erûk koalÁciÂjÀt. Ez talÀn jÂ volna. TalÀn nem. Mi mindenesetre sz¢lesebbre tÀrjuk a magunk kicsi narancsos
koalÁciÂjÀt: Ãj fûmunkatÀrsunk van... TamÀs GÀspÀr MiklÂsnak hÁvjÀk.Ê A Narancs szerkesztûi
rÀj´ttek arra, hogy mit kell T. G. M.-mel csinÀlni. IntegrÀltÀk, mint a k¢sei kapitalizmus a
volt '68-as lÀzadÂkat ä a àrepresszÁv toleranciaÊ
iskolap¢ldÀja (kÁvÀncsi vagyok, T. G. M. mikor fogja Ãjraolvasni Marcuse-t).
Egy provokatÁvan konzervatÁv szerzû mint
a Magyar Narancs fûmunkatÀrsa ä hihetetlen¡l ironikus s ugyanakkor logikus helyzet.
Hiszen T. G. M. egyetlen lehets¢ges ä hazai
ä befogadÂ k´zege ¢ppen az az ¢rtelmis¢gi
r¢teg, amelyet û hevesen kritizÀl, s nem a
àt´rzsi szellemÊ miatt, hanem ¢ppen az Àltala
kritizÀlt, nem k´z´s elveken, hanem k´z´s
kulturÀlis hÀtt¢ren, k´z´s t´rt¢nelmi tapasztalatokon ¢s (igen!) k´z´s ¢rdekeken alapulÂ
toleranciÀja miatt. K¡l´n´sen tisztÀn fogalmaz a k´tetbe mÀr be nem ker¡lt AZ öJ ESTABLISHMENT. 13 T°TEL A SZOC/LIB KOALíCIñS
KORSZAKRñL cÁmü ÁrÀsÀban (Magyar Narancs,

1994. szeptember 29. 12ä13. o.). T. G. M. szerint az Ãj koalÁciÂs kormÀny igazi bÀzisa az
àÃj establishmentÊ, amelynek leÁrÀsakor àmind
az eszmei, mind a szociolÂgiai megk´zelÁt¢s hiÀnyos.
Az Ãj establishment egyesÁtû princÁpiuma kulturÀlis (helytelen hazai szÂhasznÀlattal ÏszocializÀciÂsÎ)Ê. Egy olyan szimbolikus elitrûl van szÂ,
amelynek àl¢t¢rdeke a tolerancia. Mi¢rt? Az¢rt,
mert a forradalmi szocializmustÂl megalapÁtott ÏÃj
rendÎ utÀni legitimÀciÂs k¢nyszer nem igazsÀgig¢nyen nyugszik, hanem a mechanikusan ´sszeadott k´z¢rdek k¢pzet¢n. A rendszervÀltott posztszocializmus k¢ptelen ¢rveket talÀlni bÀrkinek a valÂdi ¢rdek¢vel szemben...Ê stb., a gondolatmenetnek ezt a r¢sz¢t mÀr ismerj¡k. Sokkal ¢rdekesebb, hogy û, aki a mÀsutt àa radikÀlis szocializmus... megalkotta b¡rokratikus ¢s ¢rtelmis¢gi
vezetû osztÀlyÊ ÀrulÂjÀnak vallja magÀt (591.),
hogyan teremti meg a k´z´s platformot a
Magyar Narancs irÀnyvonalÀval. àMindenki
szabad szemmel lÀthatja: mi a k¡l´nbs¢g a HV G,
a 168 ñra, az °s liberalizmusa ¢s a Besz¢lû, a
Magyar Narancs liberalizmusa k´z´tt. Nem a
modor ¢s nem a HornäKuncze-kormÀny irÀnti viszony vÀlasztja el ûket. Hanem az establishment
k´z¢ppontjÀtÂl valÂ szociÀlis-szimbolikus tÀvolsÀg.
A Narancsot ¢pp betiltottÀk az ELTE tanÀrk¢pzû
karÀn. Ez az establishment lapjaival nem fordulhat elû.Ê
Logikus volt ez az integrÀlÂdÀs filozÂfiailag is. T. G. M. ugyanis kezdi felismerni a modern konzervativizmus kiker¡lhetetlen¡l
konstruktivista jelleg¢t, amely v¢gsû soron az
Àltala oly hevesen bÁrÀlt megk´zelÁt¢sekkel
rokonÁtja. àA konzervatÁv pietÀsa csak Àrnyalatokban k¡l´nb´zik a ÏposztmodernÎ ÏÃj ¢rz¢kenys¢gtûlÎ: mÁg ez utÂbbi ä pluralisztikusan ¢s relativisztikusan ä minden hagyomÀnyt, illetve ä szinkretisztikusan ä bÀrmely hagyomÀnyok tetszûleges
kombinÀciÂjÀt k¢pes szeml¢letileg (intuitÁvan) ÏintegrÀlniÎ, az elûbbi csak egyet, amely civilizÀciÂjÀban ÏadottÎ. No de nek¡nk moderneknek soha
nem csak egy hagyomÀny ÏadottÎ. S ha ä k¡l´nf¢le erk´lcsi c¢ljaink ¢rdek¢ben ä ´nk¢nyesen vÀlogatunk a tradÁciÂk k´z´tt (ahogyan a B öCSö A
BALOLDALTñL ´nk¢ntelen¡l tette), akkor vilÀgn¢zet¡nk tÃlsÀgosan is jÂl ´sszeegyeztethetû a relativista szkepszissel.Ê (574.) így elûÀll az a helyzet,
hogy àa liberÀlis korszellem begy´m´sz´li ûket
[mÀrmint a konzervatÁvokat] az excentrikus
v¢leked¢sek valamelyik ÏfachÎ-jÀba [kiemel¢s
tûlem ä D. Cs.]...Ê (562.) V´. VÀgv´lgyi B.
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AndrÀs (a Magyar Narancs fûszerkesztûje) recenziÂjÀval a MçSV ILçG-rÂl: àNehezen sorolhatÂ
be a k´zelmÃlt magyarorszÀgi filozÂfiai hagyomÀnyÀba. Sohasem volt marxista, lukÀcsista, nem
posztmodern. Gazsi gazsista, ami jÂ [kiemel¢s
ism¢t tûlem ä D. Cs.]. [...] Mi olvassuk Ãjra a
Gazsit ä meg a PlatÂnt is akÀr, ha rÀ¢r¡nk ä, nagyobb baj egyikbûl sem lehet!Ê (Magyar Narancs,
1994. augusztus 18. 28. o.)
PÀr oldallal korÀbban azt Ártam: ha komolyan
vessz¡k, hogy TamÀs GÀspÀr MiklÂs k´tet¢ben a filozÂfiÀnak sajÀt mozgÀsa, sajÀt logikÀja van. Nem ez az egyetlen lehetûs¢g ÁrÀsainak elemz¢s¢re. Ezt a mÀr id¢zett, roppant
ig¢nyes recenziÂjÀban Kis JÀnos is lÀtja, ¢s tudatosan korlÀtozza magÀt a filozÂfiai vonal
rekonstruÀlÀsÀra. Ezzel szemben p¢ldÀul
Lengyel LÀszlÂ m¢g az ûsszel ugyancsak a
KritikÀban megjelent ÁrÀsÀban15 ä szokÀsÀhoz
hÁven ä externalista megk´zelÁt¢st vÀlaszt:
TamÀs szÀrmazÀsÀt, indÁttatÀsÀt, pÀlyÀjÀt,
majd politikai tev¢kenys¢g¢t vÀzolja, ¢s ebbûl
magyarÀzza T. G. M. publicisztikÀjÀt is. TamÀs ¢rlelûdû filozÂfiai vÀltÀsÀrÂl ä amely Kis
¢rdeklûd¢s¢nek k´z¢ppontjÀban Àll ä csak
annyit jegyez meg, hogy àEz nem nagyon ¢rdekesÊ. TamÀs GÀspÀr MiklÂs filozÂfiai n¢zeteinek ¢s politikai pÀlyÀjÀnak ÀtfogÂ elemz¢s¢t
csak majdani monogrÀfusa fogja elv¢gezni (s
meg fog vele dolgozni a szerencs¢tlen). Ilyen
ÀtfogÂ elemz¢s hÁjÀn pedig nem engedhetek
annak az olcsÂ csÀbÁtÀsnak, hogy ´sszevessem
azt a rengeteg sz´vegszerü ellentmondÀst,
amely k´tet¢ben talÀlhatÂ, s amelyek nyilvÀn
politikai manûvereivel szembesÁtve nyerik el
¢rtelm¡ket.16 De ezen tÃlmenûen az az ¢rz¢sem, hogy szem¢lyes ¢let¢nek fordulatai is
azonnal, szinte Àtt¢telek n¢lk¡l befolyÀsoljÀk
n¢zeteit, nagy ¢s kicsi k¢rd¢sekben egyarÀnt.
Ha TamÀs GÀspÀr MiklÂs kicsit rossz passzban van, akkor a vilÀg mint olyan unalmas:
àA vilÀg iszonyÃ, vacak ¢s f´l´tt¢bb unalmas...Ê
(355.) ä nyilatkozza 1992 februÀrjÀban; k¢t
hÂnappal k¢sûbb mÀr azt Árja egy cikke befejezû gondolatak¢nt, hogy àa szellemi krÁzisek
nagyon ¢rdekesek, ¢s ez nem jelenti azt, hogy most
unatkozn¢k, hanem ¢ppen ellenkezûlegÊ (373.).17
Mind Kis JÀnos, mind Lengyel LÀszlÂ mÀr
id¢zett recenziÂjÀban tetten ¢rhetû szem¢lyes
motivÀciÂjuk is. Kis Ãgy lÀtja, TamÀs GÀspÀr
MiklÂs liberalizmusa forog kockÀn, TamÀs

olyan horderejü vÀltÀs elûtt Àll,18 mint amilyen korÀbbi anarcholiberalizmusÀval valÂ
szakÁtÀsa volt. Ennek a vÀltÀsnak az irÀnya
megjÂsolhatatlan, bÀr rem¢nykedve megjegyzi: àegy lehets¢ges irÀny, melyet T. G. M. k´vetkezetesen kizÀrt, valÂjÀban nincs kizÀrva: az ellenvet¢sek, amelyeket a kritikai-racionalista liberalizmus ellen felhoz, nem Àllnak meg a vizsgÀlÂdÀs
elûttÊ.19 Lengyel pedig nem is titkolja kajÀnsÀgÀt ä ami, Ãjraolvasva, mit kapott û T. G.
M.-tûl az elmÃlt ¢vekben,20 el¢gg¢ ¢rthetû ä,
mikor megemlÁti: mÁg àaz elmÃlt ¢vekben [T. G.
M.] kedvenc t¢mÀi k´z¢ tartozott a f¡ggetlen publicistÀk gÃnyolÀsa, 1994 nyarÀtÂl û is azÊ.21
ögy ¢rzem, a fair az volna, ha ¢n is vallan¢k elfogultsÀgaimrÂl. A k´tet ÁrÀsainak d´ntû t´bbs¢g¢t mÀr az eredeti megjelen¢sekor
olvastam, a BöCSö A BALOLDALTñL-t p¢ldÀul
mÀr szamizdatban, k´nyvtÀram megbecs¡lt
darabja az I DOLA TRIBUS egy dedikÀlt p¢ldÀnya, s szerzûj¢tûl az indexemben is vannak
bejegyz¢sek. TamÀs GÀspÀr MiklÂs mindig is
nagy hatÀst gyakorolt rÀm: kicsit bosszantott,
sokszor vitÀra ingerelt, ¢s nagyon inspirÀlt;
azt hiszem, ez a legjobb kever¢k. Most azonban, Ágy, egy¡tt Ãjraolvasva az eg¢szet, fûleg
a k´tet mÀsodik fel¢t, el¢gedetlen vagyok.
Fûleg a fentebb ä sajnos, t´red¢kesen ä vÀzolt
tartalmi t¢nyezûk miatt, de ilyen dÂzisban
mÀr a stÁlusbÂl is sok volt egy kicsit. Elkezdett
zavarni az olvasÂk burkolt s¢rteget¢se,22 a
marginÀlis gondolkodÂ maszkja az elmÃlt
¢vek egyik legfontosabb k´zszereplûj¢n, vagy
a szinte mÀr g´rcs´s eredetis¢gre t´rekv¢s, ha
mÀsk¢pp nem megy, hÀt ÀllÀspontjÀnak eredetiv¢ stilizÀlÀsÀval.23
Neheztelek ¹nre, TanÀr ör. SajnÀlom, de
nem tetszik, amit mostanÀban Ár. Komoly
munkÀjÀba fog ker¡lni, hogy kiengeszteljen.

Jegyzetek
1. Igen, valÂban ezt ÀllÁtotta korÀbban û maga is, ezt
k¢szs¢gesen ¢s ´nkritikusan elismeri.
2. A fûbün´snek e felfogÀs kialakulÀsÀban Max Webert tartja, àszÀzadunk rossz szellem¢tÊ (530., l. m¢g
368., 444., 499ä501.) ä egy szociolÂgus szÀmÀra
meglehetûsen k¡l´n´s mÂdon.
3. àA szabadsÀg Ãj eszm¢je, amely szerint minden csoport
egyen¢rt¢küen azt teheti, amire kollektÁv szokÀsszabÀlyai
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k¢sztetik, ez a hÀborÃ eszm¢je. Ha ez Ágy marad, igen, hÀborÃ lesz.Ê (482.) MÀsutt: àEnnek az eg¢sznek [ti. a Ïmagyar ideolÂgiÀnakÎ] persze semmi ¢rtelme, puszta z´rej,
amely s¡ketÁt. Mire az ¢rtelmes ¢s ûszinte besz¢d ideje elk´vetkezn¢k a magyar Szt. Korona orszÀgaiban, mÀr s¡ketek
lesz¡nk, mint az ÀgyÃ. De nem baj, mert addigra az igazi
ÀgyÃk is d´r´gni fognak (s mi azt a magyar ideolÂgiÀtÂl
nagyothallÂn, dorombolÀsnak v¢lj¡k majd).Ê (501., hasonlÂk¢ppen: 569.) Ezek utÀn kiss¢ meglepû, amikor egy tavaly decemberi interjÃjÀban azt nyilatkozza RÀdai Eszternek: àHa megn¢zi k´nyvemet, a MçSVI LçG-ot, lÀthatja, nem voltak azok olyan rettentûen v¢szjÂslÂak.Ê (MozgÂ VilÀg, 1994/12. 6.) Milyen lehet, amikor t¢nyleg v¢szjÂslÂ?
4. Kis JÀnos: HAGYOMçNY °S KRITIKA K¹Z¹TT. TAMçS
GçSPçR MIKLñS : MçSVILçG . Kritika, 1995/2. 27.
5. Kis, i. m. 20.
6. Kis, i. m. 24.
7. MÀsra itt nincs mÂd, csak egy felsorolÀsra: a t¢nyek ¢s elm¢letek elhatÀrolÀsÀnak viszonylagossÀga; az elm¢letek aluldeterminÀltsÀga a megfigyel¢sek Àltal; az ¢szlel¢sek kik¡sz´b´lhetetlen befolyÀsoltsÀga elûzetesen megl¢vû ¢rtelmez¢si s¢mÀink Àltal; tudÀsunk holisztikus jellege, tehÀt annak megÀllapÁtÀsa, hogy ÀllÁtÀsainkat nemcsak a àvalÂsÀggalÊ, hanem egymÀssal is ´sszhangba kell hozni, tudÀsunk ugyanis nem atomisztikus, egymÀstÂl f¡ggetlen kijelent¢sek halmaza, ¢s Ágy tovÀbb.
8. TehÀt azt a t¢telt, hogy az egyes ÀllÁtÀsok jelent¢s¢t teljesen az hatÀrozza meg, hogy milyen elm¢letnek, ideolÂgiÀnak, paradigmÀnak a r¢sze, nem pedig az, hogy egy objektÁv valÂsÀgot k¢peznek le;
hogy a k¡l´nb´zû elm¢letekben, paradigmÀkban
stb. szereplû fogalmak akkor is radikÀlisan mÀst jelentenek, ha hangalakjuk esetleg azonos is.
9. T. G. M. maga is elismeri: àa tudomÀnyfilozÂfiÀhoz
nem ¢rtek el¢gg¢Ê. (367.)
10. àAz ¢rdekre koncentrÀlÂ ÏpolitolÂgiaÎ nem veszi ¢szre
azt, ami minden megfigyelûnek ÃgyszÂlvÀn kib´ki a szem¢t:
a politikÀban [...] szÀmÁt a csoportos akarat, ennek elve
azonban gyakran erk´lcsi. El¢gg¢ nyilvÀnvalÂ [...], hogy
a mai magyar tÀrsadalomban az igazsÀgossÀg k´r¡li etikai
n¢zetelt¢r¢sek a politika k´z¢ppontjÀban Àllnak.Ê (321.)
11. àA modern politikai filozÂfia Ãgy alakÁtotta civilizÀciÂnk sorsÀt, hogy irrelevÀnsnak tekintette a filozÂfia lehets¢ges mondandÂjÀt ¢ppen a politika ¢s az erk´lcs tekintet¢ben: Machiavelli mondta, hogy û Ãgy tanulmÀnyozza az
emberi viszonylatokat, ahogyan vannak, nem pedig ahogy
lenni¡k kellene, evvel pedig [...] l¢trej´tt az antifilozofikus
tÀrsadalomtudomÀny, amelynek szemsz´g¢bûl a filozÂfia
egy a megfigyelhetû v¢lem¢nytÁpusok k´z´tt...Ê (547.), s
¢pp ez¢rt nem is k´telez semmire. Nincs tekint¢lye.
12. àHa v¢ge a filozÂfiÀnak, t´rzsi Àllapotok j´nnek.Ê
(363ä373.)
13. Egy jellegzetes p¢ldÀt talÀlhatunk az ´sszek´t¢sre az 557ä559. oldalakon: àA liberÀlis demokrÀcia, fÀjdalom, a doxa (a v¢leked¢s) tÀrsadalma.Ê (557.) E gon-

dolat r¢szletez¢se utÀn: àN¢melyek ezt avval eg¢szÁtik
ki, hogy az erk´lcs´n, politikÀn, Ázl¢sen tÃli ter¡leteken
meghagyjÀk egy r¢gebbi fogalomrealista objektivizmus ¢rv¢ny¢t: az Ãgynevezett pÀrtatlan Ïszak¢rtelemÎ kultusza
tÀrsadalomtechnikai k¢rd¢sekben...Ê (559.) Nem hiszem, hogy ilyen egyszerü lenne! Hiszen egy korÀbbi ÁrÀsÀban a nyugati Ãj relativizmus egyik jellemzûjek¢nt emlÁti, hogy àpl. a politikai szubkultÃrÀk egyik¢nek tekinti a jogot, a k´zigazgatÀsi, illetve a semleges-instrumentÀlis k´zszolgÀlati ethoszt stb. stb.Ê (294.).
14. A nyelveket nem tudÂ, müveletlen magyar ¢rtelmis¢giek magyarul is olvashatjÀk Clifford Geertz
szÂrakoztatÂ cikk¢t, az ANTI ANTIRELATIVIZMUS-t.
(In: AZ °RTELMEZ°S HATALMA. SzÀzadv¢g, Budapest,
1994. 305ä331.) Az amerikai antropolÂgus itt azt az
àerûsen terjedûÊ irÀnyzatot mutatja be, amelynek k¢pviselûi àattÂl f¢lnek, hogy a valÂsÀg tovÀbbÀll, ha nem hisz¡nk benne el¢g erûsenÊ. (306ä307.) SzÀmukra àa KulturÀlis Relativizmussal ugyanaz a helyzet, mint a SzociÀlpolitikÀval, a M¢diÀval, a BurzsoÀziÀval vagy az UralkodÂ K´r´kkel: minden rossznak ez az okaÊ. (312.) Az antirelativistÀk korÀbban rendszerint olyan n¢zeteket
vallottak, amelyet most, a vezekl¢s vÀgyÀtÂl hajtva
relativistak¢nt b¢lyegeznek meg, mint az a d¢l-kaliforniai antropolÂgus (àÃgy lÀtszik, a relativizmus ott vilÀgos ¢s jelen l¢vû vesz¢lynek tünikÊ, jegyzi meg Geertz,
i. m. 318.), aki cikk¢nek a CONFESSION OF A FORMER
CULTURAL RELATIVIST cÁmet adta.
15. LUCIFERI . Kritika, 1994/11.
16. Csak egyetlen p¢lda ä talÀn nem v¢letlen, hogy
a fentebb tÀrgyalt Narancs-beli vita 1992 december¢re ¢s 1993 januÀrjÀra esett; mikor ä az MDF nevezetes orszÀgos gyül¢se elûtt ä a sajtÂban sokszor
szinte mÀr hiszt¢rikus talÀlgatÀsok jelennek meg a
k´zelgû sz¢lsûjobboldali hatalomÀtv¢telrûl, T. G. M.
akkor int¢z elk¢pesztûen heves tÀmadÀsokat a baloldali ¢rtelmis¢g ellen, amely szerinte az ilyen vesz¢lyekrûl ä v¢gsû soron ä tehet.
17. Az unalom mellesleg gyakran visszat¢rû motÁvum
ÁrÀsaiban, fûleg olyan ´sszef¡gg¢sben, hogy menynyire unalmasak ellenfelei, bÀr furcsa mÂdon ilyenkor nem ÀsÁtÀs hallik a sorok k´z¡l, hanem a fogainak csikorgatÀsa.
18. Fûleg attÂl a befolyÀstÂl f¢lti T. G. M.-et, amelyet
Leo Strauss gyakorolhat rÀ. Strauss megk¡l´nb´zteti az exoterikus ¢s ezoterikus tudomÀnyt; az utÂbbi csak a beavatott kevesek ä a filozÂfusok ä Àltal ismert, sz¢lesebb elterjedts¢ge megingatnÀ a tÀrsadalmi rend alapjait. ValÂban, ¢rdekes gondolat: àHa a
kommunistÀk figyelmesebben olvastÀk volna PlatÂnt ¢s
Machiavellit (¢s idej¢ben felfedezt¢k volna Leo Strausst),
tehÀt zÀrt (ezoterikus) k´rben eltürt¢k volna a racionÀlis
erk´lcsi vitÀt ä ¢s nem ¢ppen az ¢rtelmis¢gtûl vÀrtÀk volna
el kezdetben a hüs¢get, majd k¢sûbb az amorÀlis passzivitÀst, az erk´lcsi k´z´nyt ä, a rendszer m¢g ma is f´nnÀllna.Ê (597.)
19. Kis, i. m. 29.
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20. àElûÀllt az a precedens n¢lk¡li helyzet, hogy MagyarorszÀgon van Ãn. Ïf¡ggetlen politolÂgiaÎ, amely hazÀnkban nem szaktudomÀny, hanem politikai irÀnyzat. (Legfûbb k¢pviselûje Lengyel LÀszlÂ, a fordÁtott Kasszandra:
KasszandrÀnak ugyanis mindig igaza volt, ¢s soha nem
volt n¢pszerü; Lengyel mindig n¢pszerü, ¢s soha nincs igaza.)Ê (320.) °rdekes, azÂta ä az id¢zet 1991 oktÂber¢bûl szÀrmazik ä mintha helyet cser¢ltek volna: a
rendszervÀltÀs k´r¡l rendkÁv¡l pesszimista Lengyel
a hazai sajtÂban szinte egyed¡l Árta le (A TöL°L°S
KONGRESSZUSA , in: Lengyel LÀszlÂ: MAGYAR ALAKOK,
83ä91.) az MDF 1993. januÀri orszÀgos ¢rtekezlete
elûtt, hogy felesleges a sz¢lsûjobboldali hatalomÀtv¢teltûl rettegni ä T. G. M. fesz¡lts¢ge, mint mÀr
emlÁtettem, sajÀtos formÀkat ´lt´tt ä; Ãjabban pedig
mÀr az okoz neki probl¢mÀt, hogy esetleg tÃlzott rem¢nyeket kelt olvasÂiban (REM°NY, i. m. 25ä27.) ä hitt¡k volna ezt Petri Gy´rgy nevezetes NYUGI !-ra intû
cikke idej¢n? A korÀbban oly diadalmas-magabiztos
T. G. M. meg k´zben elkezdett hÀborÃt jÂsolgatni.
21. Lengyel, i. m. 24.
22. N¢ha szinte mÀr diplomatikus: eln¢z¢st k¢r,
ami¢rt àiskolÀs modorban k¢nytelen ÁrniÊ, de ebben
ànem az olvasÂk, hanem az ÁrÂk hibÀsakÊ (181.). MÀrmint a t´bbi ÁrÂ. Viszont mikor azt veti oda, hogy
àhagyjuk a t´rt¢nelmet, mert az olvasÂ belezavarodik. Az
olvasÂ ugyanis nem olvas, nem eml¢kezikÊ (491.) ä finom
irÂnia volna?
23. Egy jellegzetes p¢lda: a mÀr t´bbsz´r id¢zett tavaly decemberi interjÃjÀban (MozgÂ VilÀg, 1994/12.)
¢vtizedekkel az egy¢bk¢nt Àltala is ismert (252.)
Burnham nevezetes, a àmenedzseri forradalomrÂlÊ Árt
k´nyve utÀn arrÂl besz¢l, hogy Nyugaton is gyûz´tt
a szocializmus, àAmerikÀban p¢ldÀul az utca embere szÀmÀra a magÀntulajdon be van tiltva. Mutassanak nekem
ma AmerikÀban egy boltot, amelynek tulajdonosa az ¡zemeltetû. Nem talÀl ilyet. Azokat a boltokat hatalmas lÀncoktÂl b¢relik ki, ¢s a b¢rleti jogot adjÀk-veszik, akÀr itt. Mi
k´ze a kapitalizmus eredeti eszm¢j¢nek ezekhez a hatalmas
¡zleti konglomerÀtumokhoz, amelyeket kapitalistÀk helyett
olyan tÁpusÃ menedzserek vezetnek, akik remek¡l eligazodtak volna a magyar OrszÀgos Tervhivatalban is?Ê RÀdai
Eszter mintha nem akarna hinni a f¡l¢nek: àA klaszszikus kapitalizmusnak persze hogy lûttek, de az¢rt amit
mond, az el¢g k¡l´n´sen hangzik...Ê A vÀlasz is tipikus:
àAmit mondok, nem k¡l´n´s annak, aki nyugati folyÂiratokat is olvas.Ê (I. m. 11ä12.)

Dupcsik Csaba

A VçRAKOZçS ZAJA
Sigmund FreudäSÀndor Ferenczi: Briefwechsel.
Band I/1. 1908ä1911. Herausgegeben von Eva
Brabant, Ernst Falzeder und Patrizia GiampieriDeutsch. Unter der wissenschaftlichen Leitung von
Andr¢ Haynal. Transkription von Ingeborg Meyer-Palmedo
B´hlau Verlag, WienäK´lnäWeimar, 1993.
448 oldal
Az ´tvenes ¢vekben lÀtott napvilÀgot a brit
Ernest Jones hÀromk´tetes nagy Freud-¢letrajza, a SIGMUND FREUD °LETE °S MUNKçSSçGA (amelynek r´vidÁtett magyar nyelvü vÀltozata k¢tszer is megjelent Budapesten). Jones
biogrÀfiÀja a pszichoanalÁzis megalapÁtÂjÀrÂl
akkor a lehetû legjobbkor ker¡lt a nemzetk´zi k´nyvpiacra. A vilÀg Ãszott a bünbÀnatban, ami¢rt a l¢lektan zsenij¢t ¢let¢ben nem
m¢ltÀnyolta kellûk¢ppen; a szexualitÀssal
kapcsolatos k´zfelfogÀs ä r¢szben a nemi betegs¢gek megszelÁd¡l¢se, r¢szben pedig a
szellemi l¢gk´rrel ´sszef¡ggû, ÀltalÀnosabb
okok miatt ä liberalizÀlÂdni lÀtszott; a szociÀlpszichiÀtria lelkes, illÃziÂkkal teli fellend¡l¢se
sokat, a reÀlisnÀl t´bbet Ág¢rt a pszich¢s betegs¢gek lek¡zd¢s¢ben. A Jones-k´nyv a nyugati ¢rtelmis¢gi nagyk´z´ns¢g bestsellere
lett; Simone de Beauvoir hosszan Árt rÂla
visszaeml¢kez¢seiben, a Spiegel p¢ldÀul cÁmlapot szentelt a n¢met kiadÀsÀnak.
Ernest Jones müve ä nem kev¢s hibÀja ¢s
a r¢szleteket mÂdosÁtÂ vagy kibûvÁtû k¢sûbbi
pszichoanalÁzis-t´rt¢neti munkÀk ellen¢re ä
mindmÀig a Freud-¢letrajzÁrÀs alapmüve maradt. Jones Freud k´zeli ismerûse ¢s harcostÀrsa volt ä ily mÂdon a Freud-¢letrajz, akÀrcsak Winston Churchill mÀsodik vilÀghÀborÃs k´nyve, müfajilag egyszerre volt objektÁv
t´rt¢netÁrÀs ¢s szubjektÁv visszaeml¢kez¢s ä,
¢s az û munkÀjÀbÂl tudatosult a sz¢lesebb
nagyk´z´ns¢g szÀmÀra, hogy milyen kiemelkedû jelentûs¢gü a pszichoanalÁzis megalapÁtÂjÀnak ¢s talÀn legk´zelibb barÀtjÀnak, fontos tanÁtvÀnyÀnak, a magyar Ferenczi SÀndornak t´bb mint ezerk¢tszÀz darabbÂl ÀllÂ
(¢s szinte hiÀnytalanul fennmaradt) levelez¢se. Jones Freud egy¢b levelez¢se mellett
gyakran id¢zte a Ferenczinek szÂlÂ Freud- ¢s
a Freudnak szÂlÂ Ferenczi-leveleket (amelyeket û maga teljes eg¢sz¢ben elolvashatott).
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Term¢szetes volt az ig¢ny, hogy a pszichoanalÁzis t´rt¢nete irÀnt ¢rdeklûdû kutatÂk ¢s
ÀltalÀban az ¢rtelmis¢gi nagyk´z´ns¢g is
megismerhesse a levelez¢st. A Freud-levelek
kiadÀsa azonban csak neh¢zkesen haladt elûre; mindenekelûtt a Freud csalÀd emelt v¢tÂt
a csonkÁtatlan publikÀlÀs ellen. Az elsû teljes
ä nem pusztÀn vÀlogatott ä Freud-levelez¢st,
amelyet ifjÃkori barÀtjÀval, Wilhelm Fliessszel folytatott, csak a nyolcvanas ¢vek k´zep¢n vehett¢k kez¡kbe az olvasÂk.
Ferenczi ´zvegye, Gizella mÀr 1946-ban
megbÁzta BÀlint MihÀlyt, Ferenczi legkivÀlÂbb tanÁtvÀnyÀt, a vilÀghÁrü pszichoanalitikust, hogy tÀrgyaljon a FreudäFerenczi-levelez¢s kiadÀsÀrÂl a Freud csalÀddal. BÀlint azt
rem¢lte, hogy a lev¢lvÀltÀst mÀr a hatvanashetvenes ¢vek fordulÂjÀn kinyomtatjÀk.
MindhiÀba.
A levelek ugyanis olyan, bizalmasnak
szÀnt megjegyz¢seket is tartalmaztak, melyek
a csalÀd ¢rtelmez¢se szerint s¢rtett¢k Freud
eml¢k¢t. A Freud utÂdok cenzÃrÀzÂ tev¢kenys¢ge mÀs anyagok kapcsÀn el¢gg¢ k´zismert volt. Lehet, hogy ¡zleti megfontolÀsok
is szerepet jÀtszottak, hiszen abban az idûben
t´bb szemelv¢nyes Freud-levelez¢sk´tet is a
piacra ker¡lt. A hivatalos pszichoanalÁzis-t´rt¢netÁrÀs sok szÀlÀt kez¢ben tartÂ Haynal
AndrÀs svÀjci pszichoanalitikus a csalÀdi kegyelettel ¢s m¢g ¢lû szem¢lyek magÀn¢let¢nek v¢delm¢vel indokolta a megjelen¢s
elhÃzÂdÀsÀt.
A nyolcvanas ¢vekben ä mindenekelûtt
Anna Freud halÀla utÀn ä sürüs´dtek a hÁrek,
hogy a levelez¢st ki fogjÀk adni. ArÀnylag
k´nnyen hozzÀ lehetett f¢rni a levelek ä
ugyan sok r¢szlet¢ben hibÀs ä szamizdatmÀsolatÀhoz. A lev¢lvÀltÀs k´zz¢t¢tel¢t tehÀt
nem a vÀrakozÀs csendje, hanem a vÀrakozÀs
zaja elûzte meg. 1992-ben franciÀul megjelent a levelez¢s elsû k´tete, majd 1993-ban a
n¢met nyelvü eredeti elsû k´tete az 1908 ¢s
1911 v¢ge k´z´tti levelekkel. Ezt a tervek szerint tovÀbbi ´t k´veti majd.
A FreudäFerenczi-levelez¢s elsû k´tet¢nek
kiadÀsa a magyar orvos- ¢s pszicholÂgiat´rt¢net-ÁrÀs ä de nyugodtan mondhatjuk: az
eg¢sz magyar t´rt¢nettudomÀny ä kiemelkedû esem¢nye. Az egyetemes tudomÀnyt´rt¢net legnagyobb alakjai k´z¡l egyetlenegy
sem Àllt oly k´zeli kapcsolatban Magyaror-

szÀggal, mint Sigmund Freud. A XIX. ¢s XX.
szÀzadi, a vilÀg szellemi ¢let¢t ilyen vagy
olyan irÀnyban megmozgatÂ nagy tudÂsok
magyar kapcsolatai DarwintÂl ¢s MarxtÂl
Nietzsch¢n ¢s Einsteinen Àt Planckig ¢s Heideggerig t´bbnyire nem tÃl jelentûs lÀbjegyzetek. Freuddal azonban nem ez a helyzet: a
b¢csi mester ¢let¢nek ¢s mük´d¢s¢nek magyar vonatkozÀsai fontosak ¢s jelentûsek, ¢s
tÃnyomÂr¢szt Ferenczi SÀndorhoz kapcsolÂdnak.
A FreudäFerenczi-levelez¢ssel ä minden
felesleges pÀtoszt ker¡lve mondjuk ezt ä
olyan k´tetet (¢s hamarosan k´teteket) tartunk a kez¡nkben, amelyek a magyarorszÀgi
¢let normÀlis fejlûd¢se mellett minden bizonnyal n¢hÀny ¢ven, legfeljebb egy-k¢t ¢vtizeden bel¡l megsz¡letû magyar kiadÀsok
r¢v¢n a XXI. szÀzadi müvelt magyar ¢rtelmis¢gi alapolvasmÀnyai k´z¢ fognak tartozni, ¢s
amelyek egyes darabjai meg fogjÀk talÀlni az
utat a k´z¢piskolai tank´nyvekbe is. ögy
gondoljuk, hogy a FreudäFerenczi-levelez¢s
szociolÂgiailag olyasfajta helyet fog majd a
magyar szellemi ¢letben elfoglalni, mint Sz¢chenyi naplÂi vagy KÀrolyi MihÀly eml¢kiratai; nyilvÀn nem fogjÀk annyian olvasni,
mint az EGRI CSILLAGOK -at vagy A KýSZíV þ
EMBER FIAI -t, de elvÀlaszthatatlan lesz az alaposabb ¢s m¢lyebb hungarolÂgiai müvelts¢gtûl.
Jones Freud-¢letrajza megerûsÁt¢s¢nek
foghatÂ fel ä habÀr Jones ¢s Ferenczi elkeseredett ellenfelek voltak a pszichoanalitikus
mozgalomban, ¢s a brit pszihoanalitikus jÂ
n¢hÀny posztumusz ´v´n aluli ¡t¢st is bevitt
magyar rivÀlisÀnak a biogrÀfiÀban ä, hogy a
pszichoanalÁzis t´rt¢nete nem szorul alaposabb ÀtÁrÀsra a FreudäFerenczi-levelez¢s elsû
k´tet¢nek megjelen¢se (¢s megalapozott gyanÃnk szerint a t´bbi ´t k´tet j´vendûbeli kinyomtatÀsa) utÀn sem. Vonatkozik mindez a
magyar pszichoanalÁzis t´rt¢net¢re is, amelynek igen sok vonatkozÀsÀt hoztÀk az elmÃlt
mintegy k¢t ¢vtized hazai ¢s nyugati kutatÀsai a napvilÀgra. A magyar pszichoanalÁzis
t´rt¢nete immÀr nem az, ami k´r¡lbel¡l k¢t
¢vtizeddel ezelûttig volt ä tehÀt t´bb¢ mÀr
nem terra incognita.
A legjelentûsebb vÀltozÀs talÀn az, hogy a
magyar (¢s kisebb r¢szben a nemzetk´zi)
pszichoanalÁzis t´rt¢nete a levelek elolvasÀsa
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utÀn plasztikusabbÀ, megfoghatÂbbÀ, ÀrnyaltabbÀ vÀlt. Albert Camus egy hasonlatÀt k´lcs´nv¢ve, ugyanaz a k¡l´nbs¢g, mint ami a
szÁnpad ¢s a film (vagy Tolsztoj ¢s Dosztojevszkij hûsnûi) k´z´tt: kevesebb Àtszellem¡lts¢g, t´bb testis¢g. A plaszticitÀs, az alapvetû t´rt¢n¢seket megvilÀgÁtÂ r¢szletbûs¢g
mindenekelûtt a FreudäFerenczi-kapcsolatra
vonatkozik. NyilvÀnvalÂ ¢s egy¢rtelmü, hogy
ez a FreudäFerenczi-levelez¢s vez¢rmotÁvuma. Nevets¢ges volna ezt az igen bonyolult,
sokr¢tü ¢s kifinomult f¢rfibarÀtsÀgot a Karinthy-f¢le í GY íRTOK TI -beli szinopszisok
mintÀjÀra egy-k¢t mondatban ´sszefoglalni ä
de ha m¢gis megprÂbÀlnÀnk, Ãgy fogalmaznÀnk, hogy Ferenczi r¢sz¢rûl ez (a beteljes¡ltek mellett) a megcsalt vÀrakozÀsok drÀmÀja
volt. A nagy realista prÂzaÁrÂk legkatartikusabb oldalaihoz m¢ltÂk p¢ldÀul azok a levelek, amelyeket Ferenczi k´z´s szicÁliai nyaralÀsuk, kapcsolatuk elsû nagy vÀlsÀga utÀn Árt.
Aki ismeri a pszichoanalÁzis ¢s ezen bel¡l a
FreudäFerenczi-viszony t´rt¢net¢t, tudja jÂl,
akinek van fogalma az emberi kapcsolatok
dinamikÀjÀrÂl, sejtheti: egy ¢s mÀs m¢g csak
ezutÀn k´vetkezik.
A levelez¢s elsû k´tete ¢ppen csak exponÀlja a FreudäFerenczi-kapcsolatban is d´ntû
jelentûs¢gü Elma-drÀmÀt ä amikor Ferenczi
pszichoanalitikus kezel¢s k´zben 1911-ben
szerencs¢tlen szerelmi kapcsolatba keveredett barÀtnûje (¢s k¢sûbbi feles¢ge) elsû hÀzassÀgÀbÂl valÂ lÀnyÀval, PÀlos ElmÀval. A k´tet k´zli Freud PÀlos GizellÀhoz (Ferenczi barÀtnûj¢hez, Elma anyjÀhoz) int¢zett level¢t is,
amelynek drÀmaisÀga m¢ltÂ a helyzet fesz¡lts¢g¢hez.
A harmadik ä alapvonÀsaiban ugyancsak
eddig is ismert, r¢szleteiben informatÁv ä t¢mak´r Ferenczi gyermekes vonzÂdÀsa az okkult lelki jelens¢gekhez, mindenekelûtt a telepÀtiÀhoz. A Ferenczi ¢let¢nek ezt a motÁvumÀt ismerû olvasÂt is meglepi, hogy milyen
makacssÀggal t¢r vissza a budapesti orvos Ãjra ¢s Ãjra kedvenc vesszûparipÀjÀhoz. Freud
ä akinek ambivalens volt a viszonya a babonÀhoz ä àmegingott, de nem mer¡lt elÊ. Hajlott
Ferenczi mai szemmel hallatlanul kezdetleges ¢s ´ncsalÂ Ãgynevezett megfigyel¢seinek
¢s hipot¢ziseinek legalÀbb r¢szleges elfogadÀsÀra, de jÂzan esze megÂvta attÂl, hogy a sz¢lesebb nyilvÀnossÀg el¢ tÀrja (vagy hagyja tÀr-

ni) az idevonatkozÂ àeredm¢nyeketÊ. Ebben
persze a miszticizmust kompromisszum n¢lk¡l elutasÁtÂ pszichoanalitikusok ä Ágy a n¢met Karl Abraham ¢s Jones ä ellenÀllÀsa is
szerepet jÀtszott, no meg azok a kellemetlen
tapasztalatok, amelyeket Freud a miszticizmusban vidÀman pancsikolÂ ä az ¢lûk ¢s holtak k´z´tti kapcsolatot is lehets¢gesnek tartÂ,
¢s a mocsÀri hullÀkrÂl ked¢lyesen adomÀzgatva Freud ÀjulÀsÀt is kiprovokÀlÂ ä Jung
mellett szerzett.
De a levelez¢s tele van kisebb magyar kultÃrt´rt¢neti ¢s szociolÂgiai adal¢kokkal is a
PolÀnyi csalÀdtÂl Ber¢ny RÂberten Àt a Galilei-k´rig; teljes hozad¢ka a magyar orvos-, a
pszicholÂgia-, az irodalom- ¢s a kultÃrt´rt¢net szÀmÀra egyelûre felm¢rhetetlen.
A k´tet igen gondosan szerkesztett. Alaposak ¢s elm¢ly¡lt munkÀrÂl tanÃskodÂk a lÀbjegyzetek ä magunk csupÀn k¢t kisebb t¢ved¢st vett¡nk ¢szre; sajnos, az egyiket (Abraham Arden Brill magyar szÀrmazÀsÀrÂl) ¢ppen a recenzens k´nyv¢bûl vette Àt a jegyzetÁrÂ. A magyar nevek helyesÁrÀsa szinte kifogÀstalan (bÀr az û, az Á, a hosszÃ magÀnhagzÂk ezÃttal is hiÀnyoznak a ljubljanai nyomda
k¢szlet¢bûl; KosztolÀnyi, ahogyan ezt r¢gen
megszokhattuk n¢met, angol sz´vegekben,
itt is csak àDezs´Ê; de legalÀbb nem àDesz´Ê).
Rossz ´tlet volt viszont a n¢vmutatÂban nem
az oldalszÀmot, hanem a levelek sorszÀmÀt
megadni ä ez neh¢zkess¢ teszi a visszakeres¢st ä, ¢s bizony hiÀnyzik egy tÀrgymutatÂ. A
bevezetû inkÀbb csak protokollÀris okokbÂl
ker¡lhetett a k´nyvbe.
Ez azonban minden bizonnyal csak csomÂkeres¢s a kÀkÀn: a FreudäFerenczi-levelez¢s elsû k´tet¢nek megjelen¢se nehezen tÃlbecs¡lhetû jelentûs¢gü tudomÀnyos esem¢ny. Illesse elismer¢s mindazokat, akiknek
r¢sz¡k volt benne.
Harmat PÀl
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TþZý NAP °S çRNY°K
Egy magyar Camus-¢letrajz ¢s Camus
posztumusz reg¢nye
Roger Grenier: Albert Camus. Tüzû nap ¢s Àrny¢k
Albert Camus intellektuÀlis ¢letrajza
FordÁtotta ¹rv´s Lajos
Bethlen GÀbor K´nyvkiadÂ, 1994. 370 oldal,
594 Ft
Albert Camus: Le Premier homme (Az elsû ember)
Gallimard, Paris, 1994. 334 oldal
Harminc´t esztendeje, a PÀrizs fel¢ vezetû
orszÀgÃton, Sens k´zel¢ben ´sszeroncsolÂdott autÂ ¡l¢s¢n fek¡dt AZ ELSý EMBER cÁmü
befejezetlen reg¢ny k¢zirata, mely v¢g¡l is
1994-ben jelent meg ¢vekig tartÂ aprÂl¢kos
sz´veggondozÂi, szerkesztûi munka utÀn. A
Camus ¢let¢t, ¢letmüv¢t ¢s egyes munkÀit
FranciaorszÀgban ¢s vilÀgszerte feldolgozÂ,
ismertetû, elemzû ¢s ¢rt¢kelû szakirodalom
vajmi kev¢s feh¢r foltot hagyott e tragikusan
r´vid ¢let impozÀns term¢s¢ben. VizsgÀltÀk a
modern irodalomtudomÀny ´sszes l¢tezû ¢s
lehets¢ges szempontjai szerint, a szakma ¢s a
nagyk´z´ns¢g szÀmÀra, hazÀjÀban ¢s a k¡l´nb´zû befogadÂ orszÀgokban. Tett¢k ezt az
eff¢le tev¢kenys¢g mindhÀrom szf¢rÀjÀban: a
megismer¢sben ¢s feldolgozÀsban; a müvek
¢s probl¢mÀk elemeinek Àttekint¢s¢ben, azaz
a meg¢rt¢sben; v¢g¡l a müvek sajÀt szint¢zis¢nek, a befogadÂk ig¢nyeinek ÀtgondolÀsÀban, vagyis az ¢rt¢kÁt¢letben, monografikusan avagy cikkek, tanulmÀnyok formÀjÀban.
E szintek egymÀsra r¢tegezûdnek, mindegyik¡kbûl el lehet jutni a t´bbihez, mindegyik
ismerete felt¢tele a mÀsiknak, csak ¢pp k¡l´nb´zû hatÀs- ¢s ¢rv¢nyess¢gi k´rü t¢nyked¢seket foglalnak magukban: az elsû nem
sz¡ks¢gk¢ppen terjed ki a mÀsodikra ¢s harmadikra, a harmadiknak viszont felt¢tele az
elûzû kettû ismerete.
Camus magyarorszÀgi fogadtatÀsÀt ¢s ¢rt¢kel¢s¢t az elmÃlt ¢vtizedekben, mind a mai
napig, sajnÀlatos k´z´ny, egyoldalÃsÀg, sût
¢rtetlens¢g jellemezte. Holott Camus-t mind
¢lete ¢s ¢letmüve, mind az Àltala l¢trehozott
müv¢szi szint¢zis m¢ltÂvÀ teszi a magyar k´z´ns¢g megk¡l´nb´ztetett figyelm¢re. BÀr
mindegyik reg¢nye, novellÀinak legt´bbje,

essz¢inek legfontosabbja megjelent magyarul, maga a szerzû Àldozatul esett az elmÃlt
¢vtizedek sematizmusainak, elfogultsÀgainak
(f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a magyar befogadÂ
k´zeg igazÀbÂl kev¢ss¢ rezonÀl a francia kultÃra probl¢mÀira). A magyarorszÀgi CamusbibliogrÀfiÀt Àtn¢zve t´bbf¢le v¢lem¢nytÁpust
k¡l´nÁthet¡nk el benne. Terjedelemben a
legjelentûsebb a hivatalos-ideologikus, illetûleg a LukÀcs Gy´rgy inspirÀlta filozofikus ¢rt¢kel¢s (e kettû v¢gsû soron egyre megy),
mely a f´ldh´zragadtan proletÀrszÀrmazÀsÃ,
munkÀsmozgalomra predesztinÀlt, a kommunista pÀrthoz csatlakozÂ, majd abbÂl villÀmgyorsan kil¢pû, polgÀri, sût klasszikus
kultÃrÀjÃ Camus-ben renegÀtot ¢s k¢nszagÃ
individualistÀt szimatolt, akinek esze ÀgÀban
sem volt meghasonlani a polgÀri morÀl ¢s a
proletÀreredet harcÀban, mint a mi JÂzsef AttilÀnknak. AztÀn k¢pviselve van benne a
szakmai ä romanista, strukturalista, szemantikus, irodalomteoretikus stb. ä tÀbor, mely
tulajdonk¢pp az ateista egzisztencializmusba
sorolja az ÁrÂt. Voltak ig¢nyes, eszt¢tikumra
figyelû, ¢rz¢keny elemz¢sek is viszonylag kis
szÀmban, mint p¢ldÀul a Gyergyai Albert¢.
Mindezek a megk´zelÁt¢sek egy-k¢t v¢konyka monogrÀfiÀban vagy k´nyv-, illetve
disszertÀciÂfejezetben fogalmazÂdtak meg,
tovÀbbÀ cikkgyüjtem¢nyek tanulmÀnyaiban,
elûszavakban, essz¢kben, k¡l´nf¢le alkalmi
ÁrÀsokban, megeml¢kez¢sekben.
Aki a hatalmas francia ¢s nemzetk´zi szakirodalomban el tud igazodni, kritikus legyen
a talpÀn, oly elbÀtortalanÁtÂ az ¢rv¢nyesÁtett
szempontok gazdagsÀga. Egy ÀltalÀnos hiÀnyossÀg azonban el¢gg¢ szembe´tlû: nevezetesen Camus müv¢szi szint¢zis¢nek, alkotÂi
vilÀgÀnak koherens, koncepciÂzus, belsû
elemz¢se. ValÂjÀban ezt a munkÀt v¢gzi el
exeg¢tÀi helyett maga az ÁrÂ posztumusz ´n¢letrajzi reg¢ny¢ben, amely mondhatni abszolÃt m¢rc¢¡l szolgÀl, s amelynek megjelen¢se sok-sok ¢rtelmez¢st a hely¢re tesz. Vonatkozik ez Roger Grenier k´nyv¢re ¢ppÃgy,
mint annak magyar fordÁtÀsÀra.
Grenier, aki csak n¢vrokona az ÁrÂ egyetemi mester¢nek, a nagyra becs¡lt ¢s szeretett Jean Grenier-nek, a hÀborÃs ¢vekbeli
Combat idûszakÀtÂl fogva a Gallimard-beli
lektorsÀgon Àt halÀlÀig k´zvetlen munkatÀrsa, mondhatni ä talÀn ä barÀtja volt, s aki a
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mindennapos egy¡ttl¢tek esem¢nyeit, besz¢lget¢seit gondosan feljegyezve hosszas kivÀrÀs
utÀn v¢g¡l is k´nyvv¢ formÀlta eml¢keit a k´z´ns¢g okulÀsÀra. Mindezt pedig tette azzal
a c¢llal, hogy megvilÀgÁtsa az egyes CamusÁrÀsok keletkez¢si k´r¡lm¢nyeit, az ÁrÂt ¢rt
hatÀsokat, a korabeli esem¢nyeket, barÀtsÀgokat, vitÀkat ¢s s¢relmeket, de mindenekf´l´tt a camus-i ¢letmü belsû fejlûd¢s¢t, gondolati ¢s müfaji gazdagsÀgÀnak ´sszef¡gg¢seit.
ValÂban fontos darabja ez a Camus-szakirodalomnak, mely a franciÀk szÀmÀra is ÃjdonsÀgokkal, fontos ¢s ¢rdekes szempontokkal
szolgÀl. T´bb mint harminc fejezetben, müvek, müfajok ¢s ¢letszakaszok szerint veszi
sorra Grenier Camus ÁrÀsait: elemz¢sei olvastakor azonban Âhatatlanul az a benyomÀsunk
tÀmad, hogy Camus bizony szerinte is (mint
Sartre Árta vitÀjuk ¢s ´sszek¡l´nb´z¢s¡k idej¢n) polgÀri ÁrÂ, akÀrmit mond ¢s tesz.
AZ ELSý EMBER hÀtlapjÀn olvashatÂ mÁves
ismertetûben ez Àll: àNagyrat´rû volt a terve annak a reg¢nynek, amelyen halÀla pillanatÀig dolgozott. Mint egy alkalommal mondta, az ÁrÂk Ïûrzik
a rem¢nyt, hogy meglelik titkÀt az egyetemes müv¢szetnek, amely az alÀzat ¢s a hozzÀ¢rt¢s r¢v¢n v¢g¡l
testi valÂsÀgukban ¢s idûbelis¢g¡kben tÀmasztja fel
szereplûitÎ; munkÀja elsû vÀltozatÀban megvetette
alapjait a tervezett Ïelsû emberÎ t´rt¢net¢nek. A sz´veg ´n¢letrajzi indÁttatÀsÃ, Àm ez a jelleg bizonyÀra
eltünt volna a reg¢ny v¢gleges formÀjÀban. Most
¢ppen ez a sajÀtossÀga kelti fel ¢rdeklûd¢s¡nket.Ê
JÂ volna tudni, mit gondolt a kiadÂ ¢s a szerkesztûs¢g errûl az Àltala elk¢pzelt v¢gleges
sz´vegrûl. Persze jogos v¢lem¢ny ez is, bÀr az
´n¢letrajzi jelleg¢tûl megfosztott mü aligha
egyesÁthetn¢ magÀban az elvont, magas müv¢szetet ¢s a valÂsÀgos ¢letet. Maga Camus
mindenesetre azt mondja, azokrÂl akar Árni,
akiket szeret, s akiknek nem adatott meg a
lehetûs¢g, hogy szÂt emeljenek ´nmaguk¢rt.
Ez a kijelent¢s pedig mintha nem Àllna ´sszhangban a kiadÂi kommentÀrral.
Camus müv¢szi teljesÁtm¢ny¢t, sajÀt tehets¢g¢n kÁv¡l ¢s minden mÀs szÀmba j´vû hatÀs
mellett, v¢gsû soron hÀrom t¢nyezû hatÀrozta meg: f´ldh´zragadt szeg¢nys¢ge, f¢lÀrvasÀga, csalÀdjÀnak müveletlens¢ge; a gyarmati
sor, az anyaorszÀghoz k¢pest periferiÀlis alg¢riai arabäspanyol k´rnyezet (ÁrÀstudatlan
anyja spanyol szÀrmazÀsÃ volt); ugyanakkor
pedig a polgÀri kultÃra, amely ä a mitikus

mediterrÀn forrÀsoktÂl kezdve a klasszikus
francia kultÃrÀn Àt a modern vilÀg intellektuÀlis, tÀrsadalmi-politikai ¢s etikai probl¢mÀiig ä elemi iskolÀitÂl a vilÀghÁrig v¢gigkÁs¢rte alkotÂi pÀlyÀjÀt. Eg¢sz ¢let¢n v¢gighÃzÂdÂ szerelme volt a logika vilÀgossÀga, a stÁlus klasszikus tisztasÀga, a morÀlis ig¢nyess¢g,
a tragikus müv¢szi szeml¢let ¢s a szÁnhÀz. TudatÀban l¢v¢n az emberi ¢letet irÀnyÁtÂ fÀtum
abszurd, kegyetlen kiszÀmÁthatatlansÀgÀnak,
kÁm¢letlen ¢leslÀtÀssal k¢szÁtett leltÀrt l¢te
minden pillanatÀban mindarrÂl, amit tett,
meg¢lt ¢s alkotott. E leltÀr egyik gy´ny´rü fejezete eml¢ket ÀllÁt Louis Germain n¢ptanÁtÂnak (a reg¢nybeli Monsieur Bernard-nak),
aki gimnÀziumba k¡ldte az algÁri elemistÀt, s
k´zeg¢bûl kiragadva elindÁtotta àcsodÀlatos
felfedez¢sekÊ, a szellem r¢giÂi fel¢.
K´nyv¢nek utolsÂ fejezete d´bbenetes hatÀsÃ: foglalata, kivetÁt¢se mindannak, amit a
szÀguldÂ g¢pkocsi utasa Àt¢rezhetett a mÀsodperc t´red¢k¢ben, mely a halÀltÂl elvÀlasztotta. SzÀrmazÀsÀnak szük´ss¢ge, a szellem magas ¢s tiszta r¢giÂja, az idû ¢s az elmÃlÀs, az ´szt´nvilÀg tudatalatti gomolygÀsa,
a sz¢ps¢g ¢s boldogsÀg vÀgya, az ¢letszeretet
egy¡ttesen fogalmazÂdik meg e gy´ny´rü sorokban, melyek a lÁraisÀg, a prousti stÁlusÀradÀs, a kristÀlytiszta szerkezet egys¢g¢be foglalja, egy tragikus müv¢sz¢let utolsÂ pillanatÀba sürÁtve, a sziklÀjÀt g´rgetû Szisz¡phosz
idûtlen mÁtoszÀt. Boldognak kell k¢pzeln¡nk
a g´r´g hûst, ¢s boldognak kell tudnunk Camus-t is, amikor a f´ldi l¢tbûl Àtl¢p az Àltala
hirdetett ¢rt¢kek ´r´k vilÀgÀba. Szerelmes¢hez hasonlÂan à¢rezte, mint magÀnyos,
sz¡ntelen¡l rezgû penge, amely egyszer majd hirtelen ¢s v¢gleg elt´rik, mint a visszafordÁthatatlan
halÀllal szemben¢zû, megszem¢lyesÁtett, tiszta ¢s
szenved¢lyes ¢letszeretet, ¢rezte, hogy elsiklik elûle az
¢let, elsiklanak az emberi l¢nyek, s û nem tarthatja
vissza ûket semmik¢pp, s csak az a vak rem¢nye maradt meg, hogy az a homÀlyos erû, amely annyi
¢ven Àt a mindennapok f´l¢ emelte, ¢ltette-tÀplÀlta
m¢rt¢ken fel¡l, s dacolt a legsanyarÃbb k´r¡lm¢nyekkel is, meg fogja ajÀnd¢kozni ä ahogy fÀradhatatlanul ¢s nemeslelküen biztatta az ¢letre ä a
sz¢p meg´reged¢s ¢s lÀzadÀs n¢lk¡li halÀl b´lcsess¢g¢velÊ.
Ebbe a vilÀgba nyit kaput Grenier munkÀja is, meg a Camus-irodalom elsû jelentûs
magyar kiadvÀnya, a belûle k¢sz¡lt fordÁtÀs.
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Grenier k´nyve jÂ ¢s hasznos, vilÀgos stÁlusÃ
¢s ig¢nyes, a magyar kiadÀs azonban minden
¢rt¢ke mellett hiÀny¢rzetet kelt az olvasÂban. A mÃlt ¢vtizedek k´nyvkiadÀsÀrÂl sok
minden rosszat el lehet mondani, azt azonban nem, hogy az egyes kiadvÀnyokat a kiadÂk, c¢ljuknak megfelelûen, nem munkÀltÀk meg, nem ellenûrizt¢k ¢s lÀttÀk el kellû
apparÀtussal.
Egy bizonyos ¢rt¢kszint f´l´tt a csÀszÀrnak
is, az istennek is ä a k´z´ns¢gnek ¢s a profitnak, meg a szÁnvonalnak is ä meg kell adni
a magÀ¢t. Egy ilyen mü (m¢g ha sz¢tszedn¢k
is ¢rte a k´nyvesboltokat, ami az¢rt nem valÂszÁnü) a szakmÀnak ugyanÃgy szÂl, mint az
irodalom irÀnt ¢rdeklûdû olvasÂnak. Az eredeti k´nyvben semmif¢le apparÀtus, kommentÀr nincs (ami ¢rthetû is), csak a sz´veghivatkozÀsok adatai szerepelnek benne. A
magyar kiadÀsnak azonban t´bb szempontbÂl magyarÀzatokat, sût tÀj¢koztatÀst kellene
nyÃjtania, tovÀbbÀ bizonyos szakmai elvÀrÀsokat ¢rv¢nyesÁtenie (ami nem t´rt¢nt meg).
Elûsz´r: minden tovÀbbi n¢lk¡l kimaradt a
Camus kritikusi munkÀssÀgÀt bemutatÂ ESSAIS CRITIQUES cÁmü fejezet. Ez bizony nagy
kÀr, ¢s nincs is rÀ magyarÀzat, sût utalÀs sem
t´rt¢nik az okÀra. Helyenk¢nt (pl. a francia
kiadÀs 340ä341. lapjÀn) ugyancsak kimaradtak sz´vegr¢szek. AztÀn: a magyar k´z´ns¢gnek n¢lk¡l´zhetetlen magyarÀzÂ jegyzetek
el¢gg¢ ´tletszerüek, jÂ n¢hÀny esetben sommÀsak (pl. X. Y.: francia ÁrÂ vagy k´ltû ¢s ¢vszÀm). Ugyancsak bizonytalan a müvek, folyÂiratok ¢s mÀs adatok id¢z¢si mÂdja (az
eredeti cÁmnek ¢s magyar megfelelûj¢nek k´vetkezetlen felt¡ntet¢se, ami helyenk¢nt kifejezetten zavarÂ). A müben term¢szetesen
rengeteg k´nyv-, folyÂirat-, szÁndarab- ¢s
egy¢b cÁm szerepel, amelyek k´z¡l n¢hÀnyat
sajÀt ¢rtelmez¢s¢ben id¢z a fordÁtÂ, n¢hÀny
¡gyetlens¢g pedig talÀn inkÀbb a szerkeszt¢s
sorÀn csÃszott be a sz´vegbe. Ezekre csak
egy-k¢t p¢ldÀt id¢zek. Az elsû esetben maga
a kiadÂ tartja sz¡ks¢gesnek a mentegetûz¢st
amiatt, hogy a fordÁtÂ a SZABAD V IZEKEN
SZçMKIV ETV E vÀltozatot hasznÀlja (ugyancsak
indoklÀs n¢lk¡l) a Li' EXIL ET LE ROYAUME cÁmü novellÀsk´tetre. A k´zk¢zen forgÂ magyar k´tet A SZçMþZET°S °S AZ ORSZçG cÁmmel jelent meg; a fordÁtÂ vÀltozatÀbÂl hiÀnyzik a biblikus-mitolÂgiai konnotÀciÂ, amely

Camus eg¢sz müv¢szet¢nek egyik kulcsa.
Meglepû, hogy Claudel ANGYALI ºDV ¹ZLET
cÁmü darabja HíR MçRIçNAK formÀban szerepel, s a francia k´nyvkiadÀsban megszokott
propagandasz´veg, f¡lsz´veg avagy pusztÀn
sz´veges k´nyvjelzû (priªre d'ins¢rer) n¢mely mondatokban ilyesf¢le ¡gyetlen stilÀris
bukfencet produkÀl: a szerzû (vagy bÀrki) ezt
meg ezt Árja àszÁveskedj¢k k´zreadniÊ-jÀban...
Szerencs¢re a magyar kiadÀs 129. lapjÀn maga Grenier szolgÀl magyarÀzattal. SajnÀlatosak ezek a kÂcossÀgok. Egy ¢rtû, nem tÃlmagyarÀzÂ, Àm igencsak sz¡ks¢ges tanulmÀny
talÀn m¢g hasznosabbÀ tehette volna ezt a figyelemre m¢ltÂ vÀllalkozÀst.
Nagy G¢za

KI °BRESZTETTE F¹L
RORTYT DOGMATIKUS
SZENDERG°S°BýL?
Richard Rorty: Esetlegess¢g, irÂnia ¢s szolidaritÀs
FordÁtotta Boros JÀnos, CsordÀs GÀbor
Jelenkor, 1994. 226 oldal, 550 Ft
1
K¢zenfekvû felt¢telez¢s, hogy kortÀrs filozÂfiai müvekrûl kritikÀt Árni az¢rt k´nnyebb,
mint p¢ldÀul irodalmi müvekrûl, mert mÀs a
stÀtusuk: mÁg ez utÂbbiak ä m¢g az Ãgynevezett nyitott müvek is ä sokkal rendÁthetetlenebb¡l eg¢sszerüek, a s¢rthetetlens¢g lÀtszatÀt keltû teljes vilÀgok, a kortÀrs b´lcseleti
müvek ¢pp kortÀrsi mivoltukbÂl adÂdÂan nyitottabbak, feltÀrulkozÂbbak. (MÀsfelûl persze
ez is lehet elbÀtortalanÁtÂ, ez a csalÂka, csalogatÂ alapÀllÀs.)
Ezzel pÀrhuzamosan azonban azt is
k´nnyü belÀtni, hogy kritikÀjuk m¢g a sz¢pirodalmi kritikÀknÀl is inkÀbb ä ¢s sz¡ks¢gszerüen ä ad hoc jellegü: filozÂfiÀval nyilvÀn
csak filozÂfia (lenne) ¡tk´ztethetû, a sz¢pirodalmi kritikÀban alkalmazott tanult Ázl¢s nem
felt¢tlen¡l jogosult seg¢deszk´z eset¡kben.
Mindezt az¢rt kellett jÂ elûre Àtgondolnom, hogy a jelen kritika c¢lkitüz¢seinek ter-
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ritÂriumÀt a lehetûs¢gig pontosan kijel´lhessem. Az alÀbbiakban sz¢ljegyzetszerü megjegyz¢sek k´vetkeznek, futÂ benyomÀsok ä
nyilvÀn nem (ellen)filozÂfia. Ami nem azt jelenti, hogy ne volna a gondolatmenetnek
szÀnd¢ka, c¢lja, irÀnya; valÂjÀban nagyon is
hatÀrozott mondandÂt szeretne alÀtÀmasztani ä csupÀn azt jelenti, hogy e mondandÂt
kritikÀnak tekintem ¢s nem t´bbnek: pozitÁv
t¢telek kidolgozÀsÀt csak e feladathoz m¢rten
tartom feladatomnak.
A tovÀbbiakban m¢g hÀrom dologra szeretn¢k r¢szletesebben kit¢rni a k´zvetlen
elemz¢st megelûzûen. Arra, hogy 1. mennyire àadja oda magÀtÊ a k´nyv a kritikÀnak,
hogy 2. milyen jelentûs¢ge van szerkezet¢nek, ¢s hogy 3. milyen Rorty viszonya elûdeihez.
1. Rorty ESETLEGESS°G, IRñNIA °S SZOLIDARITçS cÁmü k´nyve abba a kortÀrs filozÂfiai, elm¢leti vagy kritikai tradÁciÂba illeszkedik, amelyet talÀn legjellemzûbben Jacques
Derrida nev¢vel f¢mjelezhet¡nk (elûdei k´z¡l pedig Nietzsche ¢s Heidegger nev¢vel), s
melyet legszÁvesebben retorikus filozÂfiÀnak
nevezn¢k. A k´nyv egyik kulcsszava az ÃjraleÁrÀs. Hogy e fogalomnak mi a helyi ¢rt¢ke
Rorty rendszer¢ben, azt talÀn korai lenne
megelûlegezni. Egyelûre megel¢gedhet¡nk
azzal, hogy e kifejez¢s jel´li Rorty nyelve szerint àaz ironikus liberÀlisnakÊ a szerzû Àltal
vÀllalt tev¢kenys¢g¢t: a gondolkodÂ c¢lja
nem a vilÀg àmeg¢rt¢seÊ, hanem a kapott ¢s
tapasztalt dolgok àÃjraleÁrÀsaÊ. Mivel azonban az ÃjraleÁrÀsok ä l¢v¢n, hogy mÀs-mÀs
szÂk¢szletet1 hasznÀlnak ä igazÀbÂl nem
´sszevethetûk, ànincs egy¢b vÀlasz egy ÃjraleÁrÀsra, mint egy Ãjra-ÃjraleÁrÀsÊ (97).
Amennyiben ä kritikusk¢nt ä nem ¢rt¡nk
egyet egy ilyen szereposztÀssal, t´bb lehetûs¢g¡nk is adÂdik a t¢tel igazsÀgÀnak k¢ts¢gbevonÀsÀra. Aki p¢ldÀul nem fogadja el,
hogy a gondolkodÀs c¢lja a dolgok àÃjraleÁrÀsaÊ, annak nem is kell belenyugodnia kritikusk¢nt pusztÀn az ÃjraleÁrÀs Ãjra-ÃjraleÁrÀsÀnak es¢ly¢be. Mindez Rortyval is belÀttathatÂ, hisz sajÀt premisszÀi szerint is kijelent¢se nyilvÀnvalÂan csak a sajÀt szÂk¢szlet¢nek
àkontextusÀbanÊ igaz, Ágy nek¡nk, mÀsk¢nt
leÁrÂknak nem kell elfogadnunk azt.
Ez a logika azonban visszafordÁthatÂ, s
Rorty ÀllÁtÀsÀnak igazolÀsÀra is felhasznÀlha-

tÂ: egy sajÀt elûfeltev¢sei szerint is àcsakÊ ÃjraleÁrÂ, tehÀt nem àmeg¢rtûÊ gondolkodÂ ÀllÁtÀsÀnak nem ¢rv¢nyes kritikÀja az, ami (a
kritikus) sajÀt elvÀrÀsaival ¡tk´zteti azt, hisz
àsemmi sem szolgÀlhat egy v¢gsû szÂtÀr kritikÀjak¢nt, csak egy mÀsik v¢gsû szÂtÀrÊ; ha viszont
mÀr elfogadtam az ÃjraleÁrÀst kiindulÀsi alapk¢nt, nem lehetnek mÀs elvÀrÀsaim, mint
amiket egy ÃjraleÁrÀs kiel¢gÁthet, a kritizÀlhatÂsÀg pedig nem tartozik ezek k´z¢.
E kritika azt a nem t´k¢letesen formÀlis
logikai megoldÀst fogja vÀlasztani a Rortyk´nyvh´z füzûdû viszonyÀban, ami egy magÀt irodalminak tekintû mürûl szÂlva elfogadhatÂ: egyszerre prÂbÀl meg àbel¡lrûlÊ ¢s
àkÁv¡lrûlÊ besz¢lni: vagyis mik´zben fenntartja (mert sajÀt feltev¢sei szerint fenntarthatÂnak tudja) egy metaelbesz¢l¢s szintj¢t,
Rorty k´nyv¢t àstÁluskritikÀnakÊ fogja alÀvetni. Ez pedig azt jelenti itt, hogy a kritika a
kritizÀlt mü szÂk¢szlet¢vel igenis ¢lni kÁvÀn,
legfeljebb nem teljesen Ãgy, ahogy a szerzûnek eredetileg szÀnd¢kÀban Àllt. Ennyiben
tehÀt el is fogadja meg nem is Rorty DerridÀnak tulajdonÁtott felismer¢s¢t: azt, hogy
àmÀst is tehet¡nk a filozÂfusokkal, mint hogy vitatkozunk vel¡kÊ.
2. Az esetlegess¢gk´nyv szerkezete egyÀltalÀn nem esetleges ä abban az ¢rtelemben,
hogy az olvasÂban a szerkesztett rend hatÀrozott benyomÀsÀt tudja kelteni. Ez a szerzûi
ig¢ny a szerkesztetts¢gre term¢keny (?) fesz¡lts¢gben Àll nemcsak a k´tet cÁm¢vel, hanem a k´tet àvilÀgk¢p¢velÊ, ironikus lÀtÀsmÂdjÀval is. MondhatnÀnk, komolyabb annÀl. Enn¢l is fontosabb azonban, hogy az a
fajta k´vetkezetess¢g, ami e szerkeszt¢sbûl
adÂdÂan fogalomhasznÀlatÀra ¢s terminolÂgiÀjÀra n¢zve jellemzû, azt a ä szerintem t¢ves
ä lÀtszatot kelti, hogy az episztemolÂgiai, szem¢lyis¢gl¢lektani ¢s antropolÂgiai, politikafilozÂfiai, ontolÂgiai ¢s irodalmi k¢rd¢sek
egyetlen vÀltozatlan fogalomrendszerrel leÁrhatÂk. E kritika legfontosabb ÀllÁtÀsa ¢pp az,
hogy e k¡l´nb´zû ter¡letek nem kezelhetûk
egyformÀn; hogy a Rorty Àltal elk´vetett legsÃlyosabb hiba ¢pp ´sszesz´v¢s¡k, egy k´nyv´n bel¡li elrendez¢s¡k. Ebbûl k´vetkeznek
ugyanis a r¢szletek kifejt¢se sorÀn elk´vetett
àintellektuÀlis erûszakt¢telekÊ, az ´sszehangzÀs ¢rdek¢ben elk´vetett torzÁtÀsok, teoretikus k¢nyszerek. (Ezek konkr¢t mibenl¢t¢re a
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r¢szletes elemz¢s sorÀn kell majd f¢nyt derÁtenem.)
3. Harmadik elûfeltev¢sem kapcsolÂdik az
elsûh´z. Mivel Rorty c¢ljÀt a dolgok (¢s azon
bel¡l is a l¢tezû teÂriÀk) ÃjraleÁrÀsÀban hatÀrozhatom meg, ez¢rt egyik legfontosabb magÀra vonatkozÂ ÀllÁtÀsÀnak tartom azt a mÀsik
k´nyv¢bûl2 valÂ kijelent¢s¢t, amely szerint a
filozÂfia elûlegezett Ãj formÀjÀban àAz egy¢n
filozÂfusi ´nazonosÁtÀsa az Àltala olvasott ¢s tÀrgyalt k´nyvek ment¢n, s nem az Àltala megoldani
kÁvÀnt probl¢mÀk ment¢n fog haladniÊ. A k´vetkezûkben egyik fontos feladatomnak tartom,
hogy a rortyÀnus filozÂfiÀt ne csupÀn az Àltala felvetett probl¢mÀk, hanem az Àltala olvasott ¢s tÀrgyalt szerzûk alapjÀn derÁtsem
f´l.
2
Esetlegess¢g
Rorty k´nyv¢nek elsû ¢s legkidolgozottabb
r¢sze az esetlegess¢g alcÁm k´r¢ gyüjt´tt fejezetek, melyek rendre a nyelv, az ¢n ¢s a liberÀlis k´z´ss¢g esetlegess¢g¢rûl vallott n¢zeteit ´sszegzik. Ezek a fejezetek, melyek eredetileg Londonban, a University College
Northcliffe-elûadÀsain hangzottak el, Rortynak az analitikus filozÂfiÀban folytatott tev¢kenys¢g¢t foglaljÀk ´ssze, s v¢gigjÀrjÀk azt az
utat, mely a ànyelvi fordulattÂlÊ3 àa liberÀlis
utÂpiÀigÊ vezette Rortyt. A legerûsebb fejezet
ennek megfelelûen nyilvÀn az elsû fejezet,
mÁg a legmer¢szebb a harmadik.
A nyelv esetlegess¢g¢rûl Árt fejezet A FILOZñFIA °S A TERM°SZET TºKRE cÁmü k´nyve r´vid ´sszefoglalÀsÀt adja. T¢zise szerint a vilÀgot, mint valami k¡lsût, az ¢nen kÁv¡l levû
objektÁvet megismerni szÀnd¢kozÂ filozÂfia
t¢vÃton jÀr. Az olyan eszme- ¢s tudomÀnyt´rt¢n¢szek alapjÀn, mint Skinner ¢s Kuhn,
Rorty azt ÀllÁtja, a vilÀg leÁrÀsÀra szolgÀlÂ
elm¢letek leÁrÀsok voltak, melyek azonban
nem vethetûk ´ssze valami kÁv¡l levûvel. E
teÂriÀkat nem Ãgy kellene tekinteni, mint
adott igazsÀgokra valÂ egymÀst k´vetû rÀtalÀlÀsok sorozatÀt, hanem inkÀbb mint egymÀst felvÀltÂ szÂk¢szleteket, melyek adott korokban alkalmasaknak bizonyultak tÀrsas
hasznÀlatra. Rorty Davidsonra ¢s elûtte Wittgensteinre tÀmaszkodva bocsÀtkozik olyan
nyelvfilozÂfiai gondolatmenetekbe, amelyek

annak bizonyÁtÀsÀra tesznek kÁs¢rletet, hogy
a nyelv nem aszerint alkalmas a hasznÀlatra,
hogy valami rajta kÁv¡l l¢vûnek megfelel. A
nyelv c¢lja nem az ¢n ¢s a valÂsÀg k´zti k´zvetÁt¢s, sokkal inkÀbb mindkettûnek a megteremt¢se.
Az eszmet´rt¢neti mintÀjÃ nyelvszeml¢let4
egy k´vetkezm¢nye a tudomÀny szerep¢nek,
identitÀsÀnak Àt¢rt¢kel¢se. A tudomÀny szerep¢nek dedivinizÀlÀsa elsûsorban az¢rt fontos szÀmÀra, hogy k´lt¢szetalapozottsÀgÃ Ãj
filozÂfiÀjÀt ezzel is megtÀmogassa. De nemcsak a nyelv ¢s a tudomÀny, hanem a müv¢szetek ¢s a morÀlis ¢rz¢k t´rt¢nete is àmetaforÀk t´rt¢net¢v¢Ê vÀlik Rorty kez¢n, a modern
gondolkodÀs azon irÀnyainak gyûzelmek¢nt,
melyek àk´z´sek a n¢met idealizmusban, a romantikus k´lt¢szetben ¢s az utÂpikus gondolkodÀsbanÊ
(31). Mindezt alÀtÀmasztja Rorty azon meggyûzûd¢se, hogy a nyelvi jÀt¢k wittgensteini
modellj¢re visszautalÂ elk¢pzel¢sek v¢gsû
c¢lja, àhogy megszabaduljunk az ÏemberirûlÎ alkotott hagyomÀnyos filozÂfiai k¢ptûlÊ (34). Szerzûnk
tehÀt mÀr ebben az egy¢bk¢nt alaposan kimunkÀlt r¢szben is utal rÀ, teÂriÀjÀban szerepet szÀn az àerûs filozÂfusÊ romantikus-bloomiÀnus t¢tel¢nek, aki az ´r´k´lt metaforÀkba Ãj
¢letet àlehelÊ, vagy sajÀtjait vÀlasztva elveti
azokat. Rorty nem veszi figyelembe, hogy ez
az analitikus hagyomÀny, ànyelvÊ szerint feldolgozott fejezet ànem bÁrja elÊ az ilyen m¢giscsak leginkÀbb a zsenielm¢letre visszavezethetû kit¢teleket, amint hogy azt se tekinti,
hogy ez a metaforagyÀrtÂ fantÀziÀra ¢pÁtû elk¢pzel¢s maga emeli kvÀzi-istens¢gg¢ az erûs
k´ltûäerûs filozÂfus paradigmatikus alakjÀt,
mik´zben arra szÂlÁt fel ä szint¢n tÀmadhatÂ
mÂdon programatikusan, hogy: à...prÂbÀljunk
meg el¢rni arra a pontra, ahol t´bb¢ nem imÀdunk
semmit, ahol semmit nem akarunk kvÀzi-istens¢gnek tekinteni, ahol mindent ä nyelv¡nket, tudatunkat, k´z´ss¢g¡nket ä az idû ¢s a v¢letlen term¢k¢nek
tartunkÊ (38). Ez a k´nyv mÀsodik fel¢t felvezetû, k´rnyezet¢ben m¢gis anyagidegen szÂlam meggyûzûd¢sem szerint p¢lda az egybeszerkeszt¢s okozta fesz¡lts¢gekre; a nyelvi
esetlegess¢g sz´vegk´rnyezet¢ben ugyanis e
felszÂlÁtÀsra egyÀltalÀn nem volt sz¡ks¢g.
Mint ahogy nincs rÀ sz¡ks¢g a szem¢lyis¢g
esetlegess¢g¢t taglalÂ fejezetben sem, amely
Freud ¢s Nietzsche t¢ziseire ¢pÁtve kÁvÀnja kimutatni, a k´ltem¢ny kontextusÀban kÁvÀnja
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megvizsgÀlni az ¢n (selfhood, tehÀt nem szem¢lyis¢g/personality) esetlegess¢g¢t. Igaz,
hogy e fogÀs r¢v¢n az esetlegess¢g àt¢ny¢bûlÊ
le lehet vezetni az erûs k´ltû àig¢ny¢tÊ, azonban erre igazÀbÂl semmi vagy legfeljebb csak
indirekt sz¡ks¢g lehet a szem¢lyis¢g esetlegess¢g¢nek bizonyÁtÀsakor. Azzal, hogy Rorty
Nietzsch¢t ¢s Bloomot k´vetve az erûs k´ltût
tekinti àaz archetipikus emberi l¢nynekÊ, elveszti
annak lehetûs¢g¢t, hogy az elsû fejezet kimunkÀltsÀgi ¢s ÀltalÀnosÁtÀsi fokÀt e fejezetben el¢rhesse: igazÀbÂl nem az ¢n filozÂfiÀjÀt
adja, hanem egyfajta ä egy¢bk¢nt meglehetûsen problematikus ä müv¢szetelm¢let alapjait dolgozza ki. BÀr erre a vesztes¢gre maga
is utal, amikor Freud ¢s Nietzsche n¢zeteit
veti ´ssze (àFreudot hasznosabbÀ ¢s ¢rdekesebb¢ teszi Nietzsch¢n¢l, hogy û nem utalja az emberis¢g
nagy t´bbs¢g¢t a halandÂ Àllatok sorÀbaÊ [53]),
valÂjÀban Freudot itt is, kiindulÂpontjÀnak
megfelelûen a müv¢szetelm¢let felûl tekinti.
E szem¢lyis¢gelm¢let ugyancsak problematikussÀ vÀlik, amikor egy¢ni ¢s k´z´ss¢gi tudat
kapcsolatÀrÂl szÂl: a hûskultusz egy el¢gg¢ kiforratlan vÀltozata rejlik m´g´tte (à...a po¢tikai, müv¢szeti, filozÂfiai, tudomÀnyos vagy politikai fejlûd¢s a magÀnjellegü r´geszme ¢s a nyilvÀnos
sz¡ks¢glet v¢letlen egybees¢s¢nek eredm¢nyeÊ [55]).
çltala Rorty nem a szem¢lyis¢g szerinte kÁvÀnatos dedivinizÀlÀsÀt ¢ri el, hanem a szem¢lyis¢g ä t´rt¢nelemformÀlÂvÀ idealizÀlt ä ÃjradivinizÀlÀsÀt. Az ¢n l¢trej´tte Ágy vÀlik az
egy¢ni erûfeszÁt¢s gyûzelm¢v¢ a vak sors felett, s szünik meg az esetlegess¢gek irracionÀlis jÀt¢ka lenni.
Az esetlegess¢gfejezetek k´z¡l a legprobl¢mÀsabb a legeredetibb, a harmadik fejezet.
Ebben a r¢szben Rorty a politikai k´z´ss¢g,
k´zelebbrûl a sajÀt politikai k´z´ss¢ge l¢trej´tt¢nek esetlegess¢g¢rûl ¢rtekezne, ha a
szerkezet eredeti c¢lkitüz¢seihez tartanÀ magÀt. Ehelyett a fejezet bevezet¢s¢ben arrÂl Ár,
hogy t¢mÀja az a k¢rd¢s lesz, hogy az elûzû
k¢t fejezet Àltala hasznÀlt szÂk¢szlete menynyiben felelne meg jobban àa demokratikus tÀrsadalmak fenntartÀsÀnakÊ, àa liberÀlis tÀrsadalom
int¢zm¢nyeinek ¢s kultÃrÀjÀnakÊ a t´rt¢nelmileg
esetlegesen adottnÀl.
Rorty az esetlegess¢get t´rv¢nyerûre
emelve amellett ¢rvel, hogy a liberÀlis tÀrsadalom szÀmÀra mi¢rt hasznosabbak az esetlegess¢get elfogadni k¢sz egy¢nek. Isaiah

Berlin vÀlik Ágy e fejezet hûs¢v¢ ¢s a relativisztikus szeml¢let abszolutizÀlÀsa t¢mÀjÀvÀ.
Ennek megfelelûen Ãgy mutatja el¢rhetûnek
ezt az Àllapotot, ha a kultÃrÀban a tudomÀny
helyett àfigyelm¡nket azon ter¡letek fel¢ fordÁtjuk,
amelyek a kultÃra elsû vonalÀban vannak, amelyek
izgatjÀk a fiatalok k¢pzelet¢t ä nevezetesen a müv¢szet ¢s az utÂpikus politika fel¢Ê (70). MÀr itt
f´lbukkan tehÀt ä egy keleti blokkb¢li olvasat
szÀmÀra ä Rorty felfogÀsÀnak talÀn legkev¢sb¢ rokonszenves eleme: kitartÂ igyekezete a
kultÃrpolitizÀlÀsra, a kultÃra politikai irÀnyÁtÀsÀnak megvalÂsÁtÀsÀra, ami v¢g¡l is minden, csak nem az esetlegess¢g hatalmÀnak elismer¢se.
Hogy milyen ¢les az ellentmondÀs a kitüz´tt szÀnd¢k ¢s a megvalÂsulÀs k´z´tt, azt
¢kesen bizonyÁtja minden filozÂfiai sz´vegeket olvasÂ ember szÀmÀra, hogy bÀr Oakeshott, Dewey ¢s (az Ãjabb) Rawls volnÀnak az
esetlegess¢g politikÀjÀnak hûsei, v¢g¡l is
Rorty Foucault-val ¢s Habermasszal szembes¡l e fejezet mÀsodik r¢sz¢ben. Ez az eltolÂdÀs azt bizonyÁtja, hogy Rorty eredeti antikantiÀnus t´rekv¢se (hogy elvÀlassza a moralitÀs ¢s a k´r¡ltekint¢s5 fogalmÀt) Àtfordul
egyfajta aktivista politikaelm¢letbe, mely olyannyira gyanÃsan cseng EurÂpa ezen (f´ldrajzilag oly nehezen meghatÀrozhatÂ) szeglet¢ben. E kritika befejezû r¢sz¢ben kÁs¢rletet
fogok tenni arra, hogy Rorty egyes premisszÀibÂl, p¢ldÀul az Àltala futÂlag mÀr itt is
emlÁtett àmi-intenciÂÊ k¢rd¢s¢bûl kiindulva
egy oakeshottiÀnus konzervatÁv pragmatizmus lehetûs¢g¢re utaljak.
Itt csak annyit v¢lek fontosnak kifejteni,
mi¢rt nem tartom megnyugtatÂnak a liberalizmus univerzalista moralizmusÀnak elvet¢s¢t egyfajta müv¢szeti analÂgiÀra kidolgozott
retorikus morÀl kedv¢¢rt. Vagyis azt, hogy
szÀmomra mi¢rt nem tünik meggyûzûnek az
a felosztÀs, amelyet Rorty javasol a publikus
¢s az egy¢ni szf¢rÀja k´z´tt.
Nem lÀtom ugyanis azt a strukturÀlis hasonlÂsÀgot, amely RortynÀl pÀrhuzamba ÀllÁtja a k´z¢let politikai cselekv¢s¢t a magÀn¢let
müv¢szi cselekv¢seivel. Nem hiszem, hogy a
kegyetlens¢gtûl valÂ politikai sÁkÃ ´nmegtartÂztatÀs¢rt pszich¢sen vagy bÀrmi mÀs mÂdon kÀrpÂtlÀst nyÃjthat a müv¢szetben
(vagyis a fantÀziÀban) àki¢lhetûÊ kegyetlens¢g. Nem hiszem, hogy sz¡ks¢ges, mi t´bb,
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lehets¢ges lenne az egy¢n gnosztikus felosztÀsa publikus ¢s privÀt szf¢rÀra ä ez ¢pp az
¢n esetlegess¢g¢rûl szÂlÂ fejteget¢seket cÀfolnÀ. De felt¢ve, bÀr nem megengedve, hogy
elfogadom e felosztÀst, nem lÀtok lehetûs¢get
e k¢t f¢l àkiegyensÃlyozÀsÀraÊ sem. Mi t´bb,
nem lÀtom indokoltnak megegyezû technika
alkalmazÀsÀt az emberi ¢let e k¡l´nb´zû szÁntereinek felt¢rk¢pez¢s¢re: az ilyen eljÀrÀst
nemcsak a tÀrgy ÃjraleÁrÀsÀnak, hanem
àmegvÀltoztatÀsÀnakÊ tekintem, olyan megk´zelÁt¢snek, amely v¢gletesen k¡lsûleges ¢s
manipulatÁv.
E globÀlis vagy koncepcionÀlis ellenvet¢sek mellett vannak azonban r¢szletk¢rd¢sekhez füzendû ÀltalÀnos megjegyz¢seim is a
k´nyv elsû r¢sz¢re vonatkozÂlag.
Nem ¢rtem p¢ldÀul azt az elszÀntsÀgot,
amellyel Rorty a dedivinizÀciÂt ¡dv´zli ¢s k´veteli. Nem lÀtom be, mi¢rt k´vetkezik az
episztemolÂgiai ¢s antropolÂgiai szkepticizmusbÂl ¢s partikularizmusbÂl a hit olyan ¢les
¢s kategorikus elvet¢se. Vajon t´rt¢netileg ¢s
koncepcionÀlisan is nem a szkepticizmus az,
ami a hit legfûbb indukÀlÂja, szemben a tudÀssal, amely nyilvÀn sz¡ks¢gtelenn¢ teszi?
AztÀn nem ¢rtem azt a radikalizmust, melylyel a tudÀs lehetûs¢g¢t is elveti. Van olyan
n¢zetrendszer, amely igenis ´ssze tudja
egyeztetni az ismeretszerz¢s perspektivikus
akadÀlyÀt (egy¢ni tudatba zÀrtsÀgÀt) ¢s a k¡lsûk¢nt elk¢pzelt vilÀg r¢v¢n nyerhetû tudÀst.
Mi¢rt kellene kizÀrnunk annak lehetûs¢g¢t,
hogy ä m¢g ha feltessz¡k is, hogy nincs lehetûs¢g a tudÀs vilÀggal valÂ megfeleltet¢s¢re ä
a àterm¢szet t¡kreÊ modell relevÀns tudÀshoz segÁthet?6
TovÀbbÀ gondom van a liberalizmus kultÃrÀja kifejez¢ssel is. Szerintem ugyanis (egy
szükebb ¢rtelemben vett viselked¢si technikÀn kÁv¡l) a liberalizmus eszm¢j¢hez egyÀltalÀn nem sz¡ks¢ges hozzÀrendeln¡nk bÀrmifajta speciÀlis kultÃrÀt: a kultÃra meghatÀrozÀsa valÂjÀban k´z´s ¢letc¢lok megl¢t¢t implikÀlja, ami ellentmond a liberalizmus szigorÃ
Isaiah Berlin-i negatÁv koncepciÂjÀnak. KultÃra ¢s liberalizmus ´sszekapcsolÀsa csak egy
bizonyos pontig, addig a kulturÀltsÀgi hatÀrvonalig sz¡ks¢ges, amÁg az egy¢nek k¢pess¢
nem vÀlnak sajÀt tulajdonukk¢nt bÀnni szabadsÀgukkal. E kritika f¡ggetlen attÂl a mÀsik megjegyz¢semtûl, hogy egyÀltalÀn nem

vagyok meggyûzûdve rÂla, hogy àideÀlis formÀjÀban... a liberalizmus kultÃrÀja minden Áz¢ben
felvilÀgosodott ¢s szekularizÀlt volnaÊ. Egy ilyen
felvilÀgosodott szekularizÀlt vilÀg k¢pe szerintem egyÀltalÀn nem Àll messze a racionÀlis
szcientista vilÀgk¢ptûl, mely minden rejt¢lyt
f´l akar derÁteni, s melyet oly ¢lesen bÁrÀl
Rorty.
A Rorty-f¢le esetlegess¢gtan ellen felhozhatÂ mindezen kifogÀsaimat Ãgy ´sszegezem,
hogy megprÂbÀlom belehelyezni egy ÀltalÀnosabb kifogÀsba. Ez a t´bb kritikusa, sût maga Rorty Àltal is ¢rz¢kelt probl¢ma a àhonn¢t
besz¢l?Ê k¢rd¢se. Eszerint a Rorty-f¢le episztemolÂgiai szkepticizmus ¢s dekonstrukciÂ
neh¢z helyzetbe ker¡l, mihelyt sajÀt besz¢dhelyzet¢re is reflektÀl. Ugyanis a t¡k´relm¢letet cÀfolÂ kijelent¢sek nem tehetûk mÀs besz¢dmÂdban, mint a kritizÀlt besz¢dmÂdban:
a kritikÀhoz sz¡ks¢ges tÀvlat elengedhetetlen¡l valami egyedi szÂk¢szleteken kÁv¡l esû
k¡lsû n¢zûpontot tesz sz¡ks¢gess¢. Rorty szerint pedig senki sem lÀthat ki sajÀt tudatÀbÂl.
A r¢szleteken tÃlmutatÂ ÀltalÀnos eszm¢j¢nek mÀr tagadÀsa is elfogadÀsÀt jelenti. BÀr
Rorty ezt az Àltala bÁrÀlt KantrÂl jegyzi meg
(127), rÀ is Àll e kritika. Erre utal Bernard
Williams sajÀt k´nyv¢ben ¢ppÃgy (àHa az Àltala mes¢lt t´rt¢net igaz lenne, nem lenne olyan lÀtÂsz´g [perspective], amelybûl azt ily mÂdon kifejezhetn¢Ê),7 mint a Rorty-kritikagyüjtem¢ny-b¢li
cikk¢ben (àValÂjÀban k¢rd¢ses, hogy a pragmatikus egyÀltalÀn helyesen tud-e mondani sok mindent, amit Rorty mondÊ),8 s joggal ÀllÁtja, hogy
e probl¢ma irÀnt sokkalta ¢rz¢kenyebb volt
RortynÀl Wittgenstein. Ugyanehhez a kritikÀhoz csatlakozik a maga mÂdjÀn Putnam is,
amikor k´z´s nevezûre akarja hozni Rorty ¢s
Williams v¢lem¢ny¢t ä azÀltal, hogy Rortyval
fogadtatnÀ el Williams pozÁciÂjÀt: àIgaz, hogy
Rorty visszautasÁtja Ïa vilÀg abszolÃt koncepciÂjÀnakÎ eszm¢j¢t ä de ha vilÀgossÀ vÀlna Rorty elûtt,
hogy a k¢rd¢ses koncepciÂ csak a mi helyi lÀtÂsz´g¡nkbûl ÏabszolÃtÎ, vajon akkor is sz¡ks¢g¢t ¢rezn¢, hogy visszautasÁtsa? Lehets¢ges, hogy ha nem
ismerik is f´l, Rorty ¢s Williams teljesen egyet¢rtenek a metafizikÀban?Ê Ha ezt talÀn nem lehet is mondani, s ha Rorty megjegyz¢sei a tudÀs nyelvbe ¢s tudatba zÀrtsÀgÀrÂl valÂban
jogosak is, az e t¢telekbûl levont k´vetkeztet¢seket (nem lehets¢ges az egy¢ntûl f¡ggetlen vilÀgrÂl ismereteket szerezni a àk¡lvilÀgÊ
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koncepciÂjÀval, illetve nem l¢tezik az ¢nnek
semmif¢le szilÀrd magja) a koncepciÂ eg¢sze
¢rdek¢ben eltÃlzottan ¢s sz¡ks¢gtelen¡l radikÀlisnak tartom. UgyanÁgy radikÀlisnak tünik
a liberÀlis k´z´ss¢g esetlegess¢g¢bûl levont
k´vetkeztet¢s a liberÀlis ironikus alakja megalkotÀsÀnak idûszerüs¢g¢re vonatkozÂlag.

3
IrÂnia ¢s elm¢let
Hadd hozzak egy p¢ldÀt arra, hogy mire
gondoltam akkor, amikor fentebb a k´tet
szerkesztetts¢g¢rûl besz¢ltem. SzÀmomra Ãgy
tünik, hogy az elsû r¢sz hÀrom fejezete kicsiben àt¡kr´ziÊ a k´nyv hÀrom nagyobb egys¢g¢t. Nem v¢letlen, hogy a k´nyv ´sszesen
kilenc fejezetbûl Àll, ¢s minden r¢szben hÀrom fejezet talÀlhatÂ. RÀadÀsul az a benyomÀsom, hogy minûs¢gi megfelel¢s is van az
egyes fejezetek ¢s r¢szek k´z´tt: ahogy az elsû
fejezet, Ãgy az elsû r¢sz eg¢sz¢ben erûsebb a
t´bbin¢l, a mÀsodik (fejezet ¢s r¢sz) halvÀnyabb, mÁg a harmadik (fejezet ¢s r¢sz) a legmer¢szebb, ¢s ennek megfelelûen a legk¢ts¢gesebb, legvitathatÂbb.
Mindezt az¢rt volt fontos itt elmondani,
hogy vilÀgos legyen, mi¢rt szÀnd¢kszom kevesebbet szÂlni a mÀsodik r¢szrûl. Kis tÃlzÀssal azt mondhatom, ez a r¢sz eg¢sz¢ben csak
t´ltel¢k, a szerkezet miatt fontos (ha eltekint¡nk attÂl, hogy a szerzûnek àsajÀt szempontjÀbÂlÊ milyen kedvesek az itt elemzett szerzûk). Az¢rt tÃlzÀs ez a kijelent¢s, mert dramaturgiai funkciÂja az¢rt van: ´sszek´ti az elsû (episztemolÂgiai-filozÂfiai) ¢s a harmadik
(irodalmi-politikai) r¢szt.
E funkciÂjÀt elsûsorban azon okfejt¢sekkel
lÀtja el, amelyek filozÂfiÀtÂl irodalomig vezetnek; pontosabban az irodalomkritikus alakjÀnak megteremt¢se r¢v¢n. C¢lja, ism¢t csak
Bernard Williams¢hez hasonlÂan, a morÀlfilozÂfia àÃjraÁrÀsaÊ. MÂdszere persze mÀs.
Rorty¢ ä sajÀt kategÂriÀjÀval ä ironikus teÂria. L¢nyege, hogy àa morÀlfilozÂfia inkÀbb a
t´rt¢neti elbesz¢l¢s ¢s az utÂpikus spekulÀciÂ formÀjÀt veszi f´l, mint az ÀltalÀnos elvek keres¢s¢¢tÊ
(78). T´rt¢neti-utÂpikus irÂnia tehÀt az ´v¢,
melynek r¢v¢n megprÂbÀlja az eszt¢tikait k´zelebb hozni a morÀlishoz.9 A morÀlis jelenlegi formÀjÀval az¢rt el¢gedetlen, mert az k´-

teless¢gcentrikus, szigorÃan kantiÀnus, s Ágy
nem felelhet meg a liberÀlis utÂpia ironikusliberÀlis polgÀrÀnak (213). Olyan univerzÀliÀkat felt¢telez ugyanis, melyek az utÂbbi szÀmÀra elfogadhatatlanok.
De mik¢nt lehets¢ges a morÀl megalapozÀsa a kanti kategÂriÀk n¢lk¡l? Rorty szerint
ez (a) rossz k¢rd¢s. A filozÂfusnak, illetve a
filozÂfusokat olvasÂ ¢s ÃjraÁrÂ ironikus irodalomkritikusnak a filozÂfiÀhoz mint irodalomhoz kellene k´zelednie. Ami egyenlû azzal az
ig¢nnyel, hogy az ¢lethez, a gyakorlathoz kell
k´zelednie ä hisz az elsû r¢sz tanÃsÀga szerint
az ¢let is csak egy t´rt¢net.10 így mondhatÂ
el, hogy az irodalomkritikus az igazi pragmatikus.
A filozÂfus irodalomkritikus, az irodalomkritikus pragmatikus, s a pragmatikus az
igazi filozÂfus: Ágy ¢r k´rbe Rorty gondolatmenete. Fû p¢ldÀi k´z´tt szerepel Hegel, akinek àÃgynevezett dialektikus mÂdszere nem argumentatÁv eljÀrÀs... hanem egyszerüen irodalmi k¢pess¢g...Ê (95) ¢s azok az irodalomkritikusok,
akiknek, szÂk¢szlet¡kbûl kiolvashatÂan,
àrendkÁv¡l sz¢les az ismerets¢gi k´r¡kÊ. Az emberi
esetlegess¢gek k´z´tt ûk tudnak jÂl eligazodni, mivel sajÀt szÂk¢szlet¡ket invenciÂzusan
tudjÀk gyarapÁtani ¢s cser¢lgetni.
Rorty eddig az amerikai kritikaelm¢let jÂl
kitaposott ´sv¢nyein jÀr. °rthetû, mi¢rt tartja
az irÂniÀt (az irodalmat) az esetlegess¢gek kezel¢s¢re alkalmasabb m¢diumnak, mint a filozÂfiÀt. Meglehetûs terhet vesz azonban a
vÀllÀra, amikor az irÂniaelm¢letet a fens¢ges
romantikus teÂriÀjÀval elegyÁti. Igaz, hogy a
szÀmÀra m¢rt¢kadÂ irodalomkritikust, Harold Bloomot11 k´vetve kapcsolja be elm¢let¢be a fens¢gesrûl szÂlÂ meggondolÀsokat,
Àm nem vesz tudomÀst arrÂl, hogy a bloomi
àerûs k´ltûÊ koncepciÂ egyetlen k´z´s eleme a
liberÀlis-ironikus Rorty-f¢le elm¢let¢vel a retorikus-hermeneutikus sz´vegkezel¢s ¢s ÁrÀsmÂd. Bloom misztikus-romantikus àhatÀselm¢leteÊ semmik¢pp sem elegyedik, hisz ¢les
ellent¢tben van Rorty minimalista àgyengeÊ
episztemolÂgiÀjÀval ¢s politikaelm¢let¢vel.
Pedig az irodalomkritika apoteÂzisÀt nyÃjtÂ
fejteget¢sek a k´nyv k´z¢psû r¢sz¢ben kifejezetten Bloom munkÀssÀgÀra ¢pÁtenek, eg¢sz
a konkr¢t p¢ldÀk (Blake, Yeats stb.) szintj¢ig.
BÀr k¢ts¢gtelen, hogy t´rt¢netileg l¢teznek
romantikus irÂniaelm¢letek, a bloomi tradÁ-
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ciÂ ezzel ¢lesen ellent¢tes, ahogy egyik eredeti tanÁtvÀnya posztumusz munkÀjÀhoz Árt
elûszavÀban a àmesterÊ megfogalmazta: àaz
irÂnia... megsemmisÁti (destroys) a fens¢gestÊ.12
Irodalomelm¢let¢ben Rorty visszahozza a romantikus elemet, amit episztemolÂgiÀjÀbÂl,
pszicholÂgiÀjÀbÂl ¢s politikai filozÂfiÀjÀbÂl kizÀrt. °s ez nem az¢rt baj, mert e sÁkokat egymÀssal szembeÀllÁtja (hisz a k´nyv fû t¢tel¢t
¢pp az adja, hogy a magÀn ¢s a publikus szf¢rÀjÀnak elvÀlasztÀsa pÀrhuzamos a sz¢p ¢s a
fens¢ges elvÀlasztÀsÀval), hanem mert k´zben
mindv¢gig fenntartja premisszÀit a nyelv, a
szem¢lyis¢g ¢s a (politikai) k´z´ss¢g esetlegess¢g¢rûl ¢s dedivinizÀlÀsÀnak sz¡ks¢gess¢g¢rûl. Vagyis a k´nyv koncepciÂja, k´z¢ppontjÀban a liberÀlis-ironikus ¢s a fens¢ges
magÀnember kettûs alakjÀval, cÀfolja Rorty
nyelvbe ¢s tudatba zÀrtsÀgrÂl szÂlÂ esetlegess¢g-episztemolÂgiÀjÀt. MÀsk¢ppen szÂlva a
vilÀg dedivinizÀlÀsa helyett az esetlegess¢g divinizÀlÀsÀt hajtja v¢gre. Hogy ez a fesz¡lts¢g
mik¢pp jelentkezik majd a k´nyvet zÀrÂ szolidaritÀsrÂl szÂlÂ r¢szben, arra m¢g vissza fogunk t¢rni. Egyelûre azt szeretn¢m kifejteni,
mik¢pp ker¡l szembe a fens¢ges irodalomkritikai koncepciÂja a tovÀbbra is fenntartott esetlegess¢gtannal.
Rorty Proustot ÀllÁtja szembe Nietzsch¢vel
¢s Heideggerrel, amikor arrÂl Ár, hogy van,
akinek siker¡lt az esetleges istenÁt¢s¢t a szem¢lyes mitolÂgia keretein bel¡l tartania, mÁg
vannak, akiknek mitolÂgiÀja Àtt´ri a szem¢lyes kereteit, ¢s a tÀrsas viszonyokat is maga
alÀ akarja gyürni. Magam a k¢ts¢gtelen¡l
megl¢vû k¡l´nbs¢get azonban sokkal egyszerübben magyarÀzom: irodalom ¢s filozÂfia elt¢rû absztrakciÂs fokÀval: az irodalom az
egy¢nnel mÀsfajta megk´zelÁt¢sben tud foglalkozni, mint a filozÂfia. Ennyiben k¢ts¢gtelen¡l igaza van Rortynak: az esetlegess¢g àfilozÂfiÀjÀtÊ valÂban a reg¢nyÁrÂ tudja igazÀn
magÀ¢nak: a filozÂfus, m¢g az olyan irodalmi
v¢nÀval megÀldott is, mint Nietzsche, mÀsfajta magassÀgban k¢nytelen maradni. A fens¢ges ¢s a sz¢p ellent¢te azonban szerintem
mÀsrÂl szÂl. A reg¢nyÁrÂ vagy akÀr a k´ltû
nem ´nteremt¢st hajt v¢gre, amikor az
egy¢nhez, az esetlegeshez k´zelebb tud hajolni: ¢pp ellenkezûleg, a r¢szletekre, a kicsire
fordÁt t´bb figyelmet.
A f¢lre¢rt¢st az okozza, hogy Rorty k¢tf¢le

¢rtelemben emeli az irodalmat a filozÂfia
f´l¢. Elûsz´r, amikor az episztemolÂgia, a
nyelv ¢s a politikai k´z´ss¢g esetlegess¢g¢rûl
Ár, az irodalom mint elbesz¢l¢si technika ker¡l szembe a filozÂfiÀval, mint ami a tudomÀnyos besz¢dmÂd ekvivalense. Ezt nevezi
àaz elm¢lettûl az elbesz¢l¢s fel¢ valÂ ÀltalÀnos fordulatnakÊ (15). MÀsodszor az¢rt dicsûÁti az
irodalmat, mert az a fens¢ges ter¡lete, ¢s itt
a fens¢ges ¢pp az esetlegessel Àll szemben,
annak felemelve meghaladÀsÀt, istenÁt¢s¢t jelenti (a fens¢ges hasonlÂ eluralkodÀsÀt azonban az esetlegess¢g episztemolÂgiai, nyelvi ¢s
politikai ter¡letein ä igazi indok n¢lk¡l, pusztÀn pragmatikus megfontolÀsokbÂl ä szeretn¢ kizÀrni). Az elsû esetben joggal hasznÀlja
az irÂnia kategÂriÀjÀt (bÀr ott is inkÀbb
Nietzsch¢re ¢s DerridÀra tünik alkalmazhatÂnak, Heideggerre kev¢sb¢), a mÀsodikban
ä p¢ldÀul Bloom szerint ä vajmi kev¢s joggal.
Az elsû esetben csupÀn azt folytatja, amit elûzû müv¢ben is tett, a filozÂfia megÃjÁtÀsÀra
tesz javaslatot (a hermeneutika, a retorika, a
besz¢lget¢s eszk´ztÀrÀt ajÀnlja a filozÂfusok
figyelm¢be),13 a mÀsodik esetben viszont szÀmÀra ismeretlen ter¡letre t¢ved, s ´nellentmondÀsba keveredik.
Ironikus elm¢let¢nek ellentmondÀsait
azonban tovÀbb is lehet elemezni. Ha p¢ldÀul morÀlra, politikÀra ¢s irodalomra vonatkozÂ megjegyz¢seinek ´sszeegyeztethetûs¢g¢t
kezdj¡k feszegetni, ism¢t ellentmondÀsok sorozatÀba botlunk. Eml¢ksz¡nk, azzal indÁtott,
hogy szÀmÀra az irÂniÀnak morÀlis t¢tje van.
Ez m¢g okszerünek tünik. Az irodalomra
azonban nagyon is gyanÃs rÀk¢nyszerÁteni a
morÀl kategÂriÀjÀt. Ez ugyanis nem ugyanaz
a mozdulat, mint a morÀl eszt¢tizÀlÀsa, amit
ä lÀttuk fentebb ä szint¢n v¢grehajt. Az irodalommal szembeni morÀlis elvÀrÀsok hangoztatÀsa valÂjÀban ¢pp annak a t¡kr´z¢selm¢letnek a velejÀrÂja, amit legÀltalÀnosabban tÀmadni szÀnd¢kszik Rorty: ahol az irodalom az ¢letnek (vagyis valami l¢tmÂdjÀhoz
k¢pest k¡lsûlegesnek) a t¡kre. A nyelvbe, tudatba ¢s politikai k´z´ss¢gbe zÀrt esetlegess¢g irodalmi megfelelûje (ha mÀr mindenk¢pp megfelel¢seket keres¡nk) az irodalmi
´nt´rv¢nyüs¢g, vagyis az eszt¢tikainak a morÀlis f´l¢ helyez¢se. Az irodalom morÀlis
alapjainak visszaÀllÁtÀsa (ez a mai fejlem¢nyek ismeret¢ben mindenk¢pp revizionista
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l¢p¢s), vagyis az olyan kijelent¢sek, hogy àaz
irodalmi ¢rdeklûd¢s mindig is ¢lûsk´dni fog a morÀlis ¢rdeklûd¢senÊ (187) az irodalmon bel¡lrûl
szeml¢lve nem ¢rt¢kelhetû mÀsk¢nt, mint az
irodalom autonÂmiÀjÀnak, t¢nyleges term¢szet¢nek durva f¢lre¢rt¢sek¢nt. A k´nyv utolsÂ r¢sz¢nek elemz¢s¢t ez¢rt azzal fogom kezdeni, hogy megprÂbÀlom magyarÀzatÀt adni,
mennyiben tartom f¢lre¢rt¢snek Rorty àirodalmi elemz¢seitÊ, ami ebben az esetben
egyet jelent a torzÁtÀssal ¢s az àerûszakt¢tellelÊ. Ezek utÀn a k´nyv legutolsÂ fejezet¢rûl
szÂlva azt szeretn¢m megmutatni, hogy
Rorty szolidaritÀsfogalma, mely liberÀlis politikai filozÂfiÀjÀnak egyetlen tÀmasza, mik¢nt szÀll szembe a filozÂfia technikÀjak¢nt,
sût t¢mÀjak¢nt hasznÀlt liberÀlis irÂniafogalommal, s mennyiben tünik alkalmasnak arra, hogy egy nem radikÀlis-utÂpikus, hanem
konzervatÁv pragmatizmus kiindulÂpontjÀvÀ
vÀljon.
4
Kegyetlens¢g ¢s szolidaritÀs
Beck AndrÀs azt Árja RortyrÂl szÂlÂ tanulmÀnyÀban,14 hogy a szerzû irodalmi elemz¢sei sokkal r¢szletezûbbek, aprÂl¢kosabbak,
mint filozÂfiai àdekonstrukciÂiÊ. Magam az
olvasÀs sorÀn v¢gig azzal az ¢rz¢ssel k¡szk´dtem, hogy Rorty irodalmi müvekhez füzûdû
viszonya ä szemben àfilozÂfiai ÃjraÁrÀsaivalÊ
ä kev¢sb¢ bensûs¢ges, szempontjai javÁthatatlanul k¡lsûlegesek, nem siker¡l a müvek
kristÀlyk´zep¢hez eljutnia. Nincs igazÀn k´ze
hozzÀjuk. Ez azonban csak olvasÂi benyomÀs.
A k¢rd¢s az, mi tehetû belûle explicitt¢, racionÀlisan kifejtett¢.
Az irodalmi elemz¢seket tartalmazÂ fejezetek tÀrgya Nabokov ¢s Orwell reg¢nyÁrÀsa.15 Az elemz¢sek egyetlen kivÀlasztott
szempontja: a kegyetlens¢g k¢rd¢se. Joggal
vethetû fel, mi¢rt a kit¡ntetett szerep e morÀlis kategÂriÀnak. A vÀlasz ä ÀrulkodÂ mÂdon ä Rorty politikai filozÂfiÀjÀbÂl szÀrmazik:
a mai liberÀlisrÂl adott definÁciÂja a kegyetlens¢g elker¡l¢s¢t nevezi meg a politika
egyetlen c¢ljak¢nt. MÀr a bevezetûben elûrebocsÀtja, hogy Judith ShklartÂl k´lcs´nzi a liberÀlis definÁciÂjÀt, àaki azt mondja, hogy a liberÀlisok azok az emberek, akik Ãgy gondoljÀk,
hogy a kegyetlens¢g a legrosszabb mindabbÂl, amit

tesz¡nkÊ (13). Meg kell hogy mondjam, a politikai filozÂfia ter¡let¢n ¢ppolyan àszerencs¢tlennekÊ, oda nem illûnek talÀlom a kegyetlens¢g kifejez¢s¢t, mint az irodalomban.
Sokkal inkÀbb alkalmazhatÂnak v¢lem a pszicholÂgia ¢s a morÀlfilozÂfia, esetleg a teolÂgia
ter¡let¢n. A politika ¢s az irodalom sÁkjÀn
egyszerüen ¢rtelmezhetetlen e kifejez¢s: kontextusukban igazÀbÂl nem lehet jelent¢st tulajdonÁtani neki.
A kegyetlens¢g kulcsfogalommÀ emel¢s¢vel Rorty a politika ¢s az irodalom illet¢ktelen moralizÀlÀsÀra tesz kÁs¢rletet, ami szerintem f¢lresiker¡lt kÁs¢rletnek tekintendû. Fûleg abban a k´nyvben, mely az esetlegess¢get
¢s az irÂniÀt Árta borÁtÂjÀra. (A szolidaritÀs
k¢rd¢s¢re m¢g visszat¢rek, de meggyûzûd¢sem, hogy annak kidolgozÀsÀban sincs sz¡ks¢g a kegyetlens¢g fogalmÀra.)
A kegyetlens¢g kulcsfogalommÀ emel¢s¢vel azt ¢ri el Rorty, hogy Nabokovot, akit
nagyszerüen lehetne elemezni az esetlegess¢g kapcsÀn, ¢s Orwellt, aki viszont irodalmilag (vagyis a politika szÂk¢szlet¢t kizÀrva) eleve el¢g nehezen ¢rtelmezhetû, egymÀs mell¢
tudja helyezni. Maga is ¢rzi, hogy e tÀrsÁtÀs
nem a legszerencs¢sebb, m¢gis v¢gig kitart
vÀlasztott szempontja mellett. Az elemz¢sek
hozad¢ka az a k´zhelyes megÀllapÁtÀs, hogy
v¢gsû soron Nabokov ¢s Orwell is sajÀt ä egymÀstÂl elt¢rû tÁpusÃ ä kegyetlens¢g¢vel n¢z
szembe k´nyvei lapjain.
Orwellnek sz¢pÁrÂk¢nt nemigen lÀtom
hely¢t. (AnnÀl ¢rdekesebbek ¢szrev¢telei a
modern kori totÀlis ÀllamrÂl s annak h¢tk´znapjairÂl.) Nabokov viszont ÁrÂk¢nt filozÂfiailag is relevÀns ¢s fontos dolgokat tud mondani a partikulÀrisnak az emberi ¢letben bet´lt´tt szerep¢rûl. Csak ¢ppen mondandÂja
¢pp ellenkezû irÀnyba halad a vehemensen
dedivinizÀlÂ Rorty t´rekv¢seivel. Nabokov
ugyanis ä s ezzel tisztÀban van kritikusa is, aki
az¢rt nem megy utÀna e k¢rd¢snek, mert
nem sz¡ks¢ges a koncepciÂjÀhoz ä, n¢mileg
Prousthoz hasonlÂan, a r¢szletek ¢let¡nkben
bet´lt´tt szerep¢nek fontossÀgÀrÂl besz¢l: az
eml¢kekrûl. Ez a ä pilinszkys ¢rtelemben ä
kegyetlen ÁrÂ (ilyen alkat volt p¢ldÀul a tûle
sok mindenben k¡l´nb´zû amerikai ÁrÂnû,
Flannery O'Connor) fontos meglÀtÀsokat fogalmaz meg az esetlegess¢g tudatformÀlÂ
szerep¢rûl. Ennek azonban csak nagyon Àt-
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t¢telesek a morÀlis implikÀciÂi, hisz ez esetben nem a morÀl birtokolja el az eszt¢tikum
territÂriumÀt, hanem fordÁtva, az eszt¢tikum
terpeszkedik el a morÀl f´l´tt is. Nabokov
ugyanis teoretikusan is az esetlegest dicsûÁti,
fennen hangoztatva àa r¢szlet feljebbvalÂsÀgÀt
az ÀltalÀnos f´l´tt, a r¢sz¢t, mely ¢lûbb, mint az
eg¢sz, a kis dolog¢t, melyet az ember megfigyel, ¢s
a l¢lek (spirit) barÀtsÀgos bÂlintÀsÀval k´sz´nt, mÁg
a t´meg k´r¡l´tte valami k´z´s inger hatÀsÀra valamely k´z´s jÂra t´rÊ,16 s az ÀltalÀnosnak a
konkr¢ttal t´rt¢nû helyettesÁt¢s¢re tesz javaslatot.17
Rorty t´k¢letesen alkalmatlan ¢rvekkel tÀmadja Nabokov jellegzetesen müv¢szi kÁs¢rlet¢t a transzcendensnek az esetlegesben t´rt¢nû felismer¢s¢re. SzÀmon k¢r bizonyos dolgokat szerzûj¢n, s ez irodalmi mü eset¢n vajmi neh¢zkes. Eleve figyelmen kÁv¡l hagyja az
elbesz¢lû ¢s az Àltala teremtett alakok k´zti
distanciÀt: azt, hogy egy reg¢nyben leÁrt
m¢goly immorÀlis szavak¢rt, mondatok¢rt is
neh¢z valakit felelûss¢gre vonni. S m¢g nehezebb az adott mü tÀrsadalmi hasznossÀgÀt
(szemben tÀrsadalmi kÀrt¢konysÀgÀval) m¢rni. Rorty olyan feladatot rÂ a reg¢nyekre (¢s
k¡l´n´s mÂdon az etnogrÀfiÀkra), amit a filozÂfiÀnak nem siker¡lt v¢grehajtania: àolyasmit tenni, ami tÀrsadalmilag hasznos ä felhÁvni figyelm¡nket a kegyetlens¢g benn¡nk l¢vû forrÀsaira, valamint olyan ter¡leteken valÂ megjelen¢s¢re,
ahol m¢g nem vett¡k ¢szreÊ (112). Az effajta felszÂlÁtÀsok valÂban csak ironikusan ¢rtelmezhetûk, fûk¢nt egy magyarul olvasÂ szÀmÀra:
û mÀr tapasztalatbÂl sejti, hogy a tÀrsadalmi
hasznossÀg krit¢riumÀnak k´zvetlen¡l megfelelni vÀgyÂ szerzûk tollÀbÂl aligha ker¡lhet
ki sz¢pirodalmi remekmü.
Sikertelennek lÀtom tehÀt Rorty kÁs¢rlet¢t
a politika emocionÀlis ¢rdekü, valÂjÀban inkÀbb moralizÀlÂ àÃjrat´lt¢s¢reÊ: a kegyetlens¢g fentebb elemzett kategÂriÀja kev¢snek tünik egy liberÀlis politikai pozÁciÂ definiÀlÀsÀra. A kegyetlens¢g politikai ¢s szem¢lyes ä valamint müv¢szi ä sÁkjainak kever¢se pedig kimondottan zavarÂ: egy ilyen szintetikus utÂpia a tÀrsas viszonyok t´k¢letes regenerÀciÂjÀt ig¢nyeln¢, hisz a szem¢lyest ¢s a müv¢szileg hitelest is ily mÂdon beleÀgyazni a politikairÂl alkotott n¢zetekbe a modern tÀrsadalom elvÀrÀsaival sz´gesen ellent¢tes emberi
identitÀst felt¢telez.

Nem v¢letlen¡l ÀllÁtottam korÀbban, hogy
Rorty utÂpiÀjÀnak bizonyos elemei inkÀbb
hasznÀlhatÂk egy konzervatÁv er¢nytani
pragmatizmus leÁrÀsÀra, mint a sajÀt maga Àltal kitüz´tt c¢lokra. Az alÀbbiakban v¢g¡l a
k´nyv befejezû gondolatmenet¢rûl, a szolidaritÀs rortyi eszm¢j¢rûl szeretn¢k szÂlni, s az
Àltala Àtvett ¢s sajÀt c¢ljaira hasznÀlt mi-identitÀs szÀmomra v¢dhetûbbnek tünû analÁzis¢t
nyÃjtani, azon ÀllÁtÀsomat igazolandÂ, hogy e
fogalom egy (¢s itt ez a szÂ hangsÃlyos) konzervatÁv, morÀlis ihletetts¢gü pragmatizmus
àalapvet¢s¢nekÊ tekinthetû.
KÁs¢rletem nyilvÀnvalÂan ellent¢tbe fogja
ÀllÁtani a szolidaritÀsfejezet bizonyos felvet¢seit Rorty itt is fenntartott olyan t¢teleivel,
mint amilyen a kegyetlens¢g (m¢giscsak egy
univerzalisztikus morÀlis szÂk¢szletbûl valÂ)
kategÂriÀja vagy az ironikus k¢telked¢s k¢pess¢ge. Ezt azzal magyarÀzom, hogy a Rorty
elm¢let¢ben felhasznÀlt elemek olyannyira
heterog¢nek, hogy igazÀbÂl nem is kÁvÀnnak
keveredni.
Rorty a szolidaritÀs¢rzet elvÀrÀsainak igazolÀsakor (mely n¢lk¡l eg¢sz utÂpiÀja sz¢tesik) az ÀltalÀnos emberire valÂ kantiÀnus
morÀlfilozÂfiai hivatkozÀst a k´z´ss¢gi alapozÀsÃ identitÀs egy elm¢let¢vel, Sellarsnek àa
morÀlis k´teless¢grûl a Ïmi-intenciÂkÎ szempontjÀbÂl adott elemz¢s¢velÊ kÁvÀnja f´lvÀltani.18 Ennek tÀgabb intellektuÀlis kontextusak¢nt az
angolszÀsz morÀlfilozÂfusok antikantiÀnus
fordulatÀra hivatkozik. T¢zise szerint nincs
sz¡ks¢g az ÀltalÀnos emberi elm¢let¢re a szolidaritÀs¢rzeten alapulÂ k´teless¢gek alÀtÀmasztÀsÀra, egyÀltalÀn, a morÀlis k´teless¢gelm¢letre sem, hanem elegendû, ha az
identitÀs alapjÀt adÂ, àk¢pzeltÊ k´z´ss¢g¢rzetet fantÀziÀval a lehetûs¢gig tÀgÁtjuk, Ãgy,
hogy v¢g¡l ugyanolyan tÀg k´rre vonatkozzon, mint ä a v¢gsû soron ugyancsak imaginÀrius ä àÀltalÀnos emberiÊ koncepciÂja.
ValÂjÀban azonban Sellars filozÂfiÀjÀnak
Rorty-f¢le parafrÀzisa nagyon is torzÁtÂ dekonstrukciÂ. Rortynak a fejezet elsû lÀbjegyzet¢ben (210) tett nagyon fontos megjegyz¢se
szerint Sellars àMÀsutt a Ïmi-tudatotÎ a kereszt¢ny caritasszal ¢s Royce ÏlojalitÀsÀvalÎ azonosÁtjaÊ. E felismer¢se azonban nyilvÀn nem kaphat nagyobb hangsÃlyt a fûsz´vegben, hisz a
kereszt¢nyi etikÀt is Kant felûl olvassa, s univerzalisztikusan alapozottnak tekinti.
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A k´vetkezûkben arra teszek kÁs¢rletet,
hogy a Rorty Àltal hivatkozott amerikai intellektuÀlis tradÁciÂ egy mÀsik rekonstrukciÂjÀt
adjam. Rorty egyik legnagyobb ¢rdem¢nek
ugyanis azt tartom, hogy elejtett megjegyz¢seiben egy olyan filozÂfiai hÀtorszÀgra vilÀgÁt
rÀ, amely ugyan sok szempontbÂl ellent¢tben
Àll sajÀt (utÂpikus-radikÀlis) ¢rt¢kvilÀgÀval,
de amely szÀmunkra, olvasÂi szÀmÀra hallatlanul izgalmas lehet. Royce-ra, Meadre ¢s
Charles Taxlorra hivatkozva szeretn¢m az Àltaluk kidolgozott mi-identitÀs politikai-tÀrsadalmi konzekvenciÀira felhÁvni a figyelmet,
mint olyan megfontolÀsokra, melyek kortÀrs
honi vitÀinkban is jelentûsnek tünnek.
A gondolatmenet az emberi ¢n antiesszenciÀlis ¢rtelmez¢s¢bûl indul ki. P¢ldÀul Rorty
olyan kijelent¢seibûl, mint àaz ¢n, Ïaz emberi
szubjektumÎ egyszerüen azzÀ lesz, amiv¢ a kulturÀlÂdÀs (acculturation) tesziÊ (83). Rorty maga
is jelzi, hogy ez az eszme v¢gsû soron Meadtûl szÀrmazik. LÀssuk, hogy n¢z ki az eredeti
szerzûn¢l e gondolat. MIND, SELF AND SOCIETY cÁmü k´nyv¢nek AZ °N INDIV IDUçLIS °S
SZOCIçLIS ELM°LETEINEK SZEMBEçLLíTçSA cÁmü fejezet¢ben azt olvashatjuk: à...a pszichikum (mind) egyed¡l ¢s kizÀrÂlag a tapasztalÀs ¢s
cselekv¢s tÀrsadalmi folyamata r¢v¢n fejlûdik, csakis ennek alapjÀn l¢tezik, k´vetkez¢sk¢ppen elûfelt¢telezi azt, s... semmilyen mÀs mÂdon sem fejlûdhet
¢s l¢tezhet.Ê19 Mead elm¢lete tehÀt ugyanolyan
radikÀlis az egy¢n ¢s tudatÀnak tÀrsadalmi
meghatÀrozottsÀgÀt illetûen, mint Rorty¢.
RÀadÀsul szerinte az ´ntudat kialakulÀsÀnak
sz¡ks¢ges felt¢tele, hogy az egy¢n objektummÀ vÀljon sajÀt maga szÀmÀra: àAz egy¢n mint
olyan nem szubjektumk¢nt, hanem csak objektumk¢nt l¢p be sajÀt ¢lm¢ny¢be... az ¢n tÀrsadalmi jellegü ¢s eredetüÊ (285). SzÀmunkra azonban
most nem ezen elm¢let radikalitÀsa az ¢rdekes.20 Nem is az, mennyire ker¡l k´zel ez az
elm¢let a materializmushoz, sût a marxizmushoz.21 Fontosabb az, hogy ez a kiindulÂpont mik¢nt teszi lehetûv¢ a szolidaritÀs antiuniverzalisztikus ä vagyis pragmatikus ä v¢delm¢t.
Mead felismer¢seinek ilyen irÀnyÃ felhasznÀlÀsÀra Josiah Royce lojalitÀsrÂl szÂlÂ filozÂfiÀja szolgÀltat p¢ldÀt. Royce a h¢tk´znapi morÀlis d´nt¢sek idej¢n k´vethetû strat¢gia megfontolÀsak¢nt ajÀnlja a lojalitÀs fogalmÀt, melyet a k´vetkezûk¢pp definiÀl: àaz

egy¢n gyakorlatban tanÃsÁtott szeretete k´z´ss¢ge
irÀntÊ, illetve àaz egy¢nnek egy ¡gy irÀnti akaratlagos, gyakorlati ¢s kitartÂ elk´telezetts¢geÊ.22
Mivel Royce Rortyhoz hasonlÂan k¢telkedik a racionÀlis (vagyis univerzalisztikus) alapozottsÀgÃ erk´lcsi Át¢letekben, lojalitÀselm¢let¢nek ¢pp az a c¢lja, hogy tudatosÁtsa: àesendûk vagyunk, de d´nt¢sk¢pesek ¢s hüs¢gesek lehet¡nk ä a lojalitÀs r¢v¢nÊ.
Royce azonban nem csupÀn az ¢n k´z´ss¢gi indÁttatÀsÀra ¢pÁti lojalitÀskoncepciÂjÀt.
Tudja, elm¢lete elfogadtatÀsÀhoz nem el¢g az
identitÀs k´z´ss¢gi alapozottsÀga, ez¢rt az angolszÀsz hagyomÀny morÀlis ¢rz¢kre ¢s szokÀsra ¢pÁtû elgondolÀsaival erûsÁti meg ÀllÀspontjÀt. így ´sszess¢g¢ben naturalista n¢zûpontbÂl is v¢delmezhetû lojalitÀsfogalma àt´k¢letes szint¢zise bizonyos term¢szetes vÀgyaknak, a
tÀrsadalmi konformitÀs bizonyos fokÀnak ¢s sajÀt
akaratlagos vÀlasztÀsunknakÊ.
A lojalitÀsfogalom legÃjabb felbukkanÀsa
abban a vitÀban jelenik meg, amelyhez Rorty
is kapcsolÂdik: az angolszÀsz morÀlfilozÂfiai
irodalom Àltal kommunitarianizmus-individualizmus vitÀnak nevezett ´sszecsapÀsban,
mely erûsen leegyszerüsÁtve a morÀl hasznossÀgelvü ¢s kantiÀnus vÀltozatai k´z´tt zajlikzajlott.23 A vita l¢nyeg¢ben ¢pp arra a k¢rd¢sre keresi a vÀlaszt, mint Rorty k´nyv¢nek
utolsÂ fejezete. ArrÂl folyik, hogy vajon a morÀl àmegalapÁtÀsakorÊ az egy¢n vagy a k´z´ss¢g legyen a kiindulÂpont, az a pont, amelyre
a filozÂfiai kijelent¢sek vonatkozni fognak.
NyilvÀnvalÂ, hogy a lojalitÀsfogalom m´g´tt meghÃzÂdÂ k´z´ss¢gi identitÀselm¢let a
tÀrsadalmi-k´z´ss¢gi kiindulÂpont mellett
szÂl. Nem v¢letlen, hogy a SellarsäMead-f¢le
àmi-intenciÂraÊ rÁmelû gondolatmenet p¢ldÀul Charles Taylor gondolkodÀsÀban foglal
el fontos helyet.
Taylor talÀn legjelentûsebb ÀtfogÂ tanulmÀnya az ¢n (self) forrÀsait veszi sorra.24 Taylor atomizmusnak nevezi azt a tÀrsadalomfelfogÀst, amely a modern korra jellemzû, s amely a politika instrumentalizÀlÀsÀt
hajtotta v¢gre. A modern felfogÀsban szerinte elveszett az az à(Àllam)polgÀri er¢nyÊ (àcitizen
virtueÊ), melyet Montesquieu ¢s Rousseau fogalmazott meg, s mely ä ¢les ellent¢tben az
atomista tÀrsadalomfelfogÀssal ä azt felt¢telezi, hogy àa politikai ¢letmÂd (way of life), amely
az er¢nyt jelenti Montesquieu elm¢let¢ben, egy fon-
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tos szempontbÂl megelûzi az egy¢neketÊ. Az ÀllampolgÀri er¢ny az ´nkormÀnyzÂ tÀrsadalmak
eszm¢j¢t pÀrtolja, melyet Tocqueville dolgozott fel alaposan. àEz magÀban foglalja a polgÀrok r¢sz¢rûl a k´zint¢zm¢nyekkel ¢s a politikai
¢letmÂddal valÂ erûs azonosulÀs¢rzetet.Ê Egy ilyen
azonosulÀshoz viszont sz¡ks¢g van az ¢n egy
a modern vÀltozattÂl elt¢rû felfogÀsÀra. Ennek alapja, hogy àidentitÀsunk r¢szben mindig a
mÀsokkal valÂ besz¢lget¢sben nyer kifejez¢stÊ.25 Az
autonÂmiÀhoz ¢s az ´nmeghatÀrozÀshoz Ágy
vÀlik sz¡ks¢gess¢ a tÀrsadalmi mÀtrix.
Taylor az ¢n forrÀsairÂl szÂlÂ gondolatmenet¢nek tanulsÀgait f´lhasznÀlta a k´z´ss¢gis¢g-individualizmus vita ÀltalÀnos jellemz¢s¢re, illetve sajÀt ebben elfoglalt pozÁciÂjÀnak
meghatÀrozÀsÀra. Eszerint a àpolgÀri-humanistaÊ (àcivic humanistÊ) hagyomÀnyt elfogadÂ
gondolkodÂ àakaratlagos azonosulÀstÊ t¢telez
f´l àa polgÀrok r¢sz¢rûl a polisz irÀnt, annak ¢rz¢kel¢s¢t, hogy azok a politikai int¢zm¢nyek, amelyek k´z´tt ¢lnek, sajÀt maguk kifejezûd¢sei (an
expression of themselves)Ê.26 A t´rv¢nyek sajÀt
magunk meghosszabbÁtÀsai, s az er¢ny a k´z´ss¢gi ¢rdek egy¢nelûttis¢ge. Taylor azonban megprÂbÀlja elker¡lni a k´z´ss¢gelvüs¢g
durvÀbb tÃlzÀsait ¢s utÂpisztikussÀgÀt, amikor azt ÀllÁtja, hogy a k´z ¢s a magÀn k´zti
differencia nem azonos az egoista-altruista
differenciÀjÀval. çllÁtÀsa bizonyÁtÀsÀra az antropolÂgusok ¢s a mindennapi nyelvhasznÀlat
kÁnÀlta belÀtÀsokat sorakoztatja f´l, melyek
bizonyÁtani tudjÀk, hogy l¢tezik (m¢g ha csak
a tudatban is) k´z´s n¢zûpontja, k´z´s szeml¢lete adott dolgoknak.
De mindennek mi k´ze Rorty szolidaritÀst¢tel¢hez? Hogy azonos k¢rd¢srûl gondolkodik p¢ldÀul Taylor ¢s Rorty, bizonyÁtja, hogy
a k¢rd¢sk´r leÁrÀsÀra azonos kifejez¢st (is)
hasznÀlnak, hogy Taylor is szolidaritÀsrÂl besz¢l. K¢ts¢gtelen azonban, hogy alapÀllÀsuk
eredetileg egymÀssal sz´ges ellent¢tben Àll(t).
Gondolatmenetemnek azonban ¢pp az volt a
c¢lja, hogy Rorty gondolkodÀsmÂdjÀnak
konzervatÁvabb tÀrsadalmi-politikai implikÀciÂira is f´lhÁvja a figyelmet. Ha mÀs¢rt nem,
az¢rt, hogy f´lvessem: nem lehets¢ges-e,
hogy csakÃgy, mint az individualista-univerzalista t¢tel legfûbb prÂf¢tÀjÀnak vallott
Rawls Ãj k´nyv¢ben, vagy mÀs vonatkozÀsban p¢ldÀul az olyan ÃjrepublikÀnus eszmet´rt¢n¢sz, mint Quentin Skinner, Rorty maga

is elmozdulÂban van vagy el is mozdult egyfajta k´z´ss¢gi alapozottsÀgÃ (tehÀt a modernitÀs bizonyos mozgÀsaival szembeszÀllÂ)
pragmatizmus fel¢.27 Lehet, hogy szolidaritÀselm¢lete, valamint a k´nyvben t´bbsz´r
emlegetett, Àm sajnÀlatos mÂdon sehol r¢szletesebben ki nem fejtett jÂindulatetikÀja
(àethics of kindnessÊ) a lojalitÀselm¢let egy
Ãjabb teoretikusa Àltal emlegetett s a HumetÂl szÀrmazÂ àmÀsokkal szembeni gy´ng¢d figyelemÊ-nek (àtender regard for anotherÊ) egy vÀltozata?28 Lehet, hogy Rortyt is Hume ¢bresztette f´l àdogmatikus szenderg¢s¢bûlÊ? Ez valÂban ironikus volna.29

Jegyzetek
1. így fordÁtom a vocabulary kifejez¢st a k´nyvben alkalmazott szÂtÀr helyett. A magyar fordÁtÀsra vonatkozÂ megjegyz¢seimet lÀsd a dolgozat v¢g¢n, az
utolsÂ jegyzetben.
2. Rorty legnagyobb, Àt¡tû sikerü k´nyv¢rûl, a PHILOSOPHY AND THE MIRROR OF NATURE (A FILOZñFIA
°S A TERM°SZET TºKRE, Princeton University Press,
Basil Blackwell, Oxford, 1980. 394. o.) cÁmürûl van
szÂ. E k´nyv az analitikus ¢s kontinentÀlis filozÂfiÀk
Àtt´rû sikerü, m¢gis furcsa hÀzassÀga volt. Kiss¢ ¢rthetetlen is, hogy Rorty k´nyvei k´z¡l nem ezt fordÁtottÀk le elûsz´r magyarra.
3. Rorty elsû munkÀjÀnak, egy analitikus filozÂfiai
sz´vegyüjtem¢nynek volt ez a cÁme.
4. Rorty eszmet´rt¢neti ¢rdeklûd¢s¢t mutatja a PHILOSOPHY IN HISTORY cÁmü k´tet (szerk. Richard
Rorty, J. B. Schneewind ¢s Quentin Skinner, Cambridge University Press, 1985) tÀrsszerkeszt¢se, valamint az a t¢ny, hogy r¢szt vÀllalt a Cambridge University Press eszmet´rt¢neti tÀrgyÃ Ãj k´nyvsorozatainak elûk¢szÁt¢s¢ben.
5. így fordÁtom a prudence kifejez¢st a k´nyvben alkalmazott megfontolÀs helyett.
6. A tudÀs mellett Rorty ¢lesen kikel az igazsÀg
(truth) fogalmÀnak hasznÀlata ellen is, az igazsÀgnak procedurÀlis felfogÀsÀt vallja magÀ¢nak. Davidson Rorty¢tÂl elt¢rû igazsÀgfelfogÀsÀra lÀsd: Donald
Davidson: A COHERENCE THEORY OF TRUTH AND
K NOWLEDGE , AFTERTHOUGHTS , 1987, in: READING
RORTY , szerk. Alan Malachowski, Basil Blackwell,
1990. 120ä138., 134ä137. o.
7. Bernard Williams: ETHICS AND THE LIMITS OF PHILOSOPHY , Fontana Press, Collins, 1985. 137. o.
8. Uû.: AUTO-DA-F°. CONSEQUENCES OF PRAGMATISM ,
in: READING RORTY , szerk. Alan Malachowski, Basil
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Blackwell, Oxford, 1990. 31. o. A Putnamtûl valÂ
k´vetkezû id¢zet forrÀsa: Hilary Putnam: RENEWING PHILOSOPHY : Harvard University Press,
Cambridge, Mass., London, England, 1992. 104. o.
9. Errûl lÀsd: Richard Rorty: THE PRIORITY OF DEMOCRACY TO PHILOSOPHY , in: READING RORTY , 279ä
302., 293. o.
10. Egy mÀsik ÁrÀsÀban mondja: nek¡nk, filozÂfusoknak àsajÀt ¢rdek¡nk ellen¢ben kell tev¢kenykedn¡nk,
azzal, hogy igyeksz¡nk felszÀmolni az irodalom ¢s a filozÂfia hatÀrait, s hogy egy ´sszef¡ggû ¢s differenciÀlatlan,
Ïegyetemes sz´vegÎ gondolata mellett t´r¡nk lÀndzsÀtÊ. Richard Rorty: DEKONSTRUKCIñ °S MEGKERºL°S, ford.
Beck AndrÀs, LiteratÃra, 1991/4. 443ä465., 445. o.
11. Bloom Àtt´rû kritikaelm¢leti ÁrÀsai: THE ANXIETY OF INFLUENCE (A HATçS IZGALMA, 1973), A MAP
OF MISREADING (A F°LRE°RT°S T°RK°PE, 1975), KABBALAH AND CRITICISM (1975), POETRY AND REPRESSION (K ¹LT°SZET °S REPRESSZIñ, 1976). BloomrÂl
szÂlÂ monogrÀfia: David Fite: HAROLD B LOOM, THE
RHETORIC OF ROMANTIC VISION (Amherst, 1985).
12. ElûszÂ in: Thomas Weiskel: THE ROMANTIC SUBLIME , STUDIES IN THE STRUCTURE AND PSYCHOLOGY
OF TRANSCENDENCE , Johns Hopkins University
Press, Baltimore and London, 1976, 1986. IX. o.
13. A retorika ¢s a filozÂfia kapcsolatÀnak r¢gi-r¢gi
k¢rd¢s¢rûl lÀsd Skinner nemr¢giben tartott elûadÀsÀt: MORAL AMBIGUITY AND THE RENAISSANCE ART OF
ELOQUENCE , elhangzott a Central European University nyilvÀnos elûadÀsÀn 1994 november¢ben.
Hogy Skinner eszmet´rt¢neti koncepciÂja ä amely
szerint a retorika mesters¢g¢bûl fakadÂ irÂnia ¢s a
morÀlis fogalmak k´r¡li reneszÀnsz kori tisztÀzatlansÀgok egymÀssal ´sszef¡ggenek ä mennyire kÁvÀn reflektÀlni a rortyÀnus ÃjraÁrÀs-elm¢letre, mutatja Skinner fogalomhasznÀlata ¢s az elûadÀst k´vetû vita, mely n¢v szerint kit¢rt Rorty e k´nyv¢re.
14. Beck AndrÀs: TEñRIA °S TEKETñRIA, in: uû.:
NINCS MEGOLDçS, MERT NINCS PROBL°MA, JÂzsef Attila-k´r, Pesti Szalon K´nyvkiadÂ, 1992. 86ä104. o.
15. ValÂjÀban ide kellett volna szerkesztenie Proustelemz¢seit is.
16. Nabokov: THE ART OF LITERATURE AND COMMONSENSE , in: LECTURES ON LITERATURE , ed. by
Fredson Bowers, Harcourt Brace Jovanovich Bruccoli Clark, New York and London, 1980, 371ä380.,
372. o.
17. I. m. 375. o.
18. Sellars Rorty k´nyveinek visszat¢rû hûse. LeginkÀbb SCIENCE AND METAPHYSICS cÁmü munkÀjÀra
hivatkozik Rorty. FilozÂfiÀjÀrÂl lÀsd: THE SYNOPTIC
V ISION : ESSAYS ON THE PHILOSOPHY OF W ILFRID S ELLARS , ed. C. F: Delaney et al., Notre Dame, Indiana:
University of Notre Dame Press, 1977. EtikÀjÀrÂl W.
David Solomon Árt, elemezve a mi-intenciÂk Rorty
Àltal is hasznÀlt elm¢let¢t, lÀsd a f´ntebbi k´tetben
l¢vû Solomon-dolgozaton kÁv¡l: W. D. Solomon:

SELLARS ' DEFENSE OF ALTRUISM , in: THE PHILOSOPHY
OF W ILFRID S ELLARS: QUERIES AND EXTENSIONS , ed.
by C. Pill., D. Reidel Publ. Comp., Dordrecht, Holland, Boston, USA, 1978. 25ä39. o. E tanulmÀnyban
olvashatÂ Solomonnak a jelen kritika v¢gkicseng¢s¢hez hasonlÂ kÁs¢rlete Sellars àmi-intenciÂkraÊ vonatkozÂ elk¢pzel¢s¢nek hume-iÀnus ÃjraÁrÀsÀra:
àAz az ¢rz¢sem, hogy Sellarsnak azon meglÀtÀsai, melyek
a k´z´s cselekedetek jelentûs¢g¢re hÁvtÀk fel a figyelmet a
mÀsokkal valÂ t´rûd¢sre valÂ rÀbÁrÀs k¢rd¢s¢ben, k´nnyebben illeszkedik az etika tÀg ¢rtelemben vett hume-iÀnus elm¢let¢be.Ê 37. o. Itt kell megemlÁtenem, hogy a Rorty
Àltal elemzett vagy felhasznÀlt szerzûk adatait ismertetû jegyzetek igencsak elkeltek volna a magyar fordÁtÀs kieg¢szÁt¢sek¢pp.
19. Mead k´tete magyarul is olvashatÂ: A PSZICHIKUM , AZ °N °S A TçRSADALOM cÁmmel (fordÁtotta F¢lix
PÀl, Gondolat, Budapest, 1973), az id¢zet helye:
283. o. A k´vetkezûkben e kiadÀs oldalszÀmait adom
meg a fûsz´vegben zÀrÂjelben, ¢rtelemszerüen addig, amÁg Meadet tÀrgyalom.
20. Ha m¢gis arra k¢nyszer¡ln¢k, hogy a meadi t¢tellel kapcsolatos sajÀt ÀllÀspontomat fogalmazzam
meg, akkor ¢n igenis amellett keresn¢k ¢rveket,
hogy a Mead Àltal is elismert, csak ¢pp mell¢kesnek
tekintett egy¢ni ¢lm¢nyeknek nagyobb jelentûs¢get
tulajdonÁtsak, s az individuÀlis ¢n àegyszeris¢g¢tÊ
(legalÀbbis sajÀt maga szÀmÀra) szint¢n nagyobb
fontossÀgÃnak tartsam (felhasznÀlva a àszem¢lyess¢gÊ ¢s a àszents¢gÊ k´z´tti, Rorty kapcsÀn mÀr emlegetett, a magyar k´lt¢szetben KosztolÀnyi ¢s ä Simone Weil nyomÀn ä Pilinszky Àltal megfogalmazott, valamint a szem¢lyess¢g ¢s a m¢ltÂsÀg k´zti
arisztoteliÀnus ´sszef¡gg¢st).
21. BÀr ez a k¢rd¢s sem mell¢kes. A k´z´ss¢gi indÁttatÀsÃ identitÀs sz¢lsûs¢ges ¢rtelmez¢seinek XX.
szÀzadi politikai gyakorlata nyilvÀn ÂvatossÀgra kell
intse az ¢rtelmezût. çm ¢pp a fentebbi jegyzet szolgÀlhat v¢delm¡l egy ilyenfajta f¢lre¢rt¢ssel szemben.
22. Royce elm¢let¢t Vincent Buranelli: JOSIAH
ROYCE , Twayne Publishers, Inc., New York, 1964
alapjÀn rekonstruÀlom. SzempontunkbÂl Royce
legfontosabb müve: THE PHILOSOPHY OF LOYALTY ,
New York, MacMillan, 1908. Inn¢t veszi Buranelli
a mÀsodik id¢zet¢t (15. o.), mÁg az elsût a THE PROBLEM OF CHRISTIANITY , New York, MacMillan, 1913,
I., PREFACE , XVII. oldalÀrÂl. A k´vetkezû id¢zetek
ism¢t Royce lojalitÀsrÂl szÂlÂ k´nyv¢bûl valÂk, oldalszÀmuk rendre: 196. o., 131. o.
23. A vita John Rawls: THE THEORY OF JUSTICE cÁmü
k´nyv¢nek megjelen¢se utÀn bontakozott ki. A disputa jelentûs¢ge a mai morÀlfilozÂfiÀban nagy, s a
mai magyar erk´lcs, politika ¢s tÀrsadalomfilozÂfia
szÀmÀra is jelentûs¢ggel bÁr; mi t´bb, ¢rdemes lenne
az Ãgynevezett n¢pi-urbÀnus vitÀt ezen angolszÀsz
vita k¢rd¢seivel felvÀltani. A k¢rd¢srûl magyarul
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lÀsd: K´r´s¢nyi AndrÀs: A KORTçRS

LIBERALIZMUS °S

in: Tûk¢czi
LÀszlÂ, szerk. MAGYAR KONZERVATIVIZMUS. HAGYOMçNY °S JELENKOR, Budapest, 1994. 49ä61. o.
24. Charles Taylor: SOURCES OF THE SELF. The Making of Modern Identity, Harvard University Press,
1989. A k´vetkezû id¢zetek rendre a 196. ¢s az 505.
o.-on talÀlhatÂk.
25. Charles Taylor: ATOMISM , E XCERPTS FROM PHILOSOPHY AND THE HUMAN SCIENCES : PHILOSOPHICAL
PAPERS , II., 1985. 187ä210. o., in: COMMUNITARIA NISM AND INDIVIDUALISM , ed. by Shlomo Avineri ¢s
Avner de-Shalit, Oxford University Press, 1992. 29ä
50., 49. o.
26. Charles Taylor: CROSS -PURPOSES : THE LIBERAL COMMUNITARIAN DEBATE , in: LIBERALISM AND THE
MORAL LIFE , ed. by N. L. Rosenbaum, Harvard University Press, Cambridge, Mass., London, England,
1989, 1991. 159ä182., 165. o.
27. Vajda MihÀly ezzel szemben ¢pp az¢rt tiszteli
Rortyt, mert a dekonstrukciÂs filozÂfiÀt nem kapcsolta ´ssze a modernitÀs kritikÀjÀval. Vajda MihÀly:
A KULTöRKRITIKA EGYEDºLI ALTERNATíVçJA, Athenaeum, II., 1994. 2., 286ä300., 290. o.
28. Hume: A TREATISE OF HUMAN NATURE , Book
III., Part II., section II. Bence Gy´rgy fordÁtÀsa a
magyar vÀltozatban (°RTEKEZ°S AZ EMBERI TERM°SZETRýL , Gondolat, Budapest, 1976. 672. o.): àa mÀsik irÀnt gyeng¢d gondoskodÀssal viseltetniÊ. Az emlÁtett
Ãjabb lojalitÀselm¢let: George P. Fletcher: LOYALTY .
AN ESSAY ON THE M ORALITY OF RELATIONSHIPS , Oxford University Press, New York, Oxford, 1993.
29. A magyar kiadÀs fordÁtÀsÀra a szerkesztû k¢r¢s¢re csak eg¢szen r´viden, Ágy a jegyzetben szeretn¢k kit¢rni. A fordÁtÀs szakmai ellenûrz¢s¢nek elmaradÀsa Àltal okozott kÀrok m¢rt¢k¢nek ¢rz¢keltet¢s¢re elegendûnek gondolom a k´vetkezû fordÁtÀsi
bakikat id¢zni:
ä moving = mozgÀsban van (146. o.);
ä beauty = autonÂmia (190. o.);
ä an example of the latter reaction = k¢sûbbi reakciÂkra
p¢lda (194. o.);
s a leginvenciÂzusabban, mindjÀrt az elej¢n:
ä For we often let the world decide the competition between alternative sentences (e. g., between àRed winsÊ
and àBlack winsÊ...) = Ugyanis gyakran hagyjuk, hogy
a vilÀg d´nts´n az alternatÁv mondatok verseny¢ben (pl.
a àv´r´s borokÊ ¢s a àfekete borokÊ...) (19. o.).
Nincs mÀs hÀtra, nekem is hagynom kell, hogy a vilÀg d´nts´n ezen alternatÁv mondatok verseny¢ben.
KONZERVATIVIZMUS

ºTK¹ZýPONTJAI,

Horkay H´rcher Ferenc

àZENGý ALABçSTROMBA...Ê
DohnÀnyi Ernû: e-moll zongoraverseny no. 1.
op. 5. (1898)
h-moll zongoraverseny no. 2. op. 42. (1947)
Magyar RÀdiÂ Szimfonikus Zenekara.
Baranyay LÀszlÂ ä zongora.
Vez¢nyel: GyûrivÀnyi-RÀth Gy´rgy
Hungaroton Classic, 1994
A magyar zenetudomÀnynak nagy adÂssÀga
DohnÀnyi zeneszerzûi ¢letmüv¢nek ¢rt¢kel¢se ¢s feldolgozÀsa. A mÀra mÀr elhÀrult k¡lsû, kvÀzi-politikai akadÀlyokon kÁv¡l, amelyek az elmÃlt ¢vtizedekben MagyarorszÀgon
lehetetlenn¢ tett¢k a kutatÀst, a DohnÀnyi
k´r¡li ¢rdektelens¢g mozzanataiban jÂl megfigyelhetûk a szubjektÁv t¢nyezûk is. A zen¢j¢vel, szem¢lyis¢g¢vel valÂ belsû azonosulÀst
megnehezÁtik az Ázl¢svilÀgunkban kollektÁven
megjelenû, nemzeti tudatunkat is terhelû vonÀsok: ´n¢rt¢keink alÀbecs¡l¢se, az ebbûl
adÂdÂ g´rcs´ss¢g, a term¢szetes ¢letigenl¢s
helyett a puszta tÃl¢l¢s heroikus tÃlhangsÃlyozÀsa, a belsû harmÂniÀra valÂ t´rekv¢s, valamint a humor¢rz¢k hiÀnya.
A magyar zenet´rt¢net egyik legsokoldalÃbb alakjÀnak 164 opust szÀmlÀlÂ ¢letmüv¢bûl ma jÂ, ha ´t hallhatÂ rendszeresen
koncerteken. A DohnÀnyi k´r¡li ¢l¢nk¡l¢s
idûszakos hullÀmokban jelentkezik. A teljes
hallgatÀs ¢vtizedeit elûsz´r VÀzsonyi BÀlint
t´rte meg a hetvenes ¢vek elej¢n szem¢lyes
hangv¢telü monogrÀfiÀjÀval (ZenemükiadÂ,
1971). HanglemezkiadÀsunk szÂrvÀnyos felv¢telekkel adÂzik a mester eml¢k¢nek. LegutÂbb DohnÀnyi utolsÂ ¢veibûl fennmaradt,
technikailag felÃjÁtott ¢s kompaktlemezre
mÀsolt archÁv zongorafelv¢teleket, valamint
SzabÂ P¢ter ¢s VÀrjon D¢nes elûadÀsÀban
DohnÀnyi B -MOLL GORDONKA-ZONGORASZONçTç -jÀt kell megemlÁtenem. (Mindkettû
Hungaroton Classic-kiadvÀny, 1993.) Tavaly
a Kocsis ZoltÀn tollÀbÂl megjelent BartÂkä
DohnÀnyi-tanulmÀny, MÀcsai JÀnos diszkogrÀfiÀja DohnÀnyi g¢pzongora-felv¢teleirûl
(mindkettû in: Holmi, 1994. mÀjus), valamint
Kiszely Deborah, Baranyay LÀszlÂ ¢s a FesztivÀlzenekar fell¢p¢sei tüntek az elsû hatÀrozott l¢p¢seknek egy DohnÀnyi-reneszÀnsz elindÁtÀsa fel¢. Tolnai OttÂ Árja DohnÀnyi-vers¢ben: àItt az ideje tehÀt, hogy zengû alabÀstromba
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´ntsd / ideges sÀpadt arcÀt / hosszÃra n´vesztett,
simÀra f¢s¡lt szûke hajÀt / sz¡rke szemeit.Ê
MÁg DohnÀnyit egy´ntetüen a szÀzad
egyik legnagyobb zongoramüv¢sz¢nek tartjÀk, zeneszerzûi megÁt¢l¢s¢ben n¢mi tanÀcstalansÀg ¢s tartÂzkodÀs tapasztalhatÂ. Ha
meg akarjuk tudni, hogy DohnÀnyirÂl hogyan v¢lekedtek a kortÀrsak, s milyen megbecs¡l¢s ´vezte a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tti MagyarorszÀgon (amikor is hosszÃ ¢veken Àt
egyszem¢lyes int¢zm¢nyk¢nt irÀnyÁtotta ¢s
k¢pviselte a fûvÀros zenei ¢let¢t), akkor ¢rdemes fellapozni a Zenei Szemle 1927-es DohnÀnyi-szÀmÀt. Ebben az akkor ´tven¢ves müv¢szt hÁvei k´sz´nt´tt¢k. VarrÂ Margit àaz
eg¢sz magyar zenei l¢gk´rt muzikÀlissÀ tevûÊ pianistaegy¢nis¢get m¢ltatja, ThomÀn IstvÀn
pompÀs kis t´rt¢netben id¢zi fel egy pozsonyi
lÀtogatÀsÀt, amelynek k´sz´nhetûen k¢sûbb
DohnÀnyi a tanÁtvÀnya lett. Papp Viktor a
DohnÀnyiäHubay-viszÀly kapcsÀn a mester
jellem¢rûl Ár elismerûleg.
A legig¢nyesebb TÂth AladÀr elemz¢se
DohnÀnyi zeneszerzûi egy¢nis¢g¢rûl. Ezt az
ÁrÀst ma is m¢rvadÂnak tekinthetj¡k, ¢s ¢rdemes felid¢zni legfontosabb gondolatait.
TÂth AladÀr a kispolgÀri kultÃrÀbÂl kin´vû
DohnÀnyiban elsûsorban a tipikusan reproduktÁv zsenit lÀtja, akit sÃlyos tradÁciÂval terhes müvelts¢ge a bÀgyasztÂ ´r´ks¢g feletti
ûrk´d¢sre predesztinÀlt. Ebbûl adÂdÂan jellemzi azt a lÁrai szellemet, akit a szenved¢lyek
nem t¢pnek sz¢t, aki nem t´r hÂdÁtÂ gesztussal az ¢letbe, hanem elnûiesedett ¢rzelmeivel
inkÀbb visszahÃzÂdik. °rzelmei megfÀradtan, k¡zdelem n¢lk¡l bontakoznak ki, Ágy
müveit valami ûszi k´dfÀtyol lengi k´r¡l mint
´r´kl´tt fÀradtsÀg. Zen¢je elementÀris k´lt¢szet, amelyben korlÀt ¢s megk´t´tts¢g Àllhatatos, ´r´k ¢rt¢kk¢nt van jelen.
ValÂban, DohnÀnyi a XX. szÀzadban XIX.
szÀzadi jelens¢g, àhomo ludensÊ, aki szertelens¢g¢t, tartalmi, hangulati csapongÀsait a
formÀval szerencs¢sen megzabolÀzza, nem
forradalmi, hanem konzervatÁv alkat. MÁg
BartÂk m¢rn´ki pontossÀggal, ¢les, t´redezett vonalakkal rajzol, esetleg satÁroz, DohnÀnyi finom ecsettel, nagyvonalÃan, ezer ragyogÂ szÁnnel fest. Zen¢je nem rendez Àt, nem
zilÀl sz¢t, hanem a felszÁnen siklik, azt szÁnesÁti, ¢s ragyogÂ tüzijÀt¢kkÀ rendezi. Nincsenek elk¢pesztû megoldÀsai, adagiÂi nem

m¢ly ¢rtelmüek, s nem a l¢lek legm¢ly¢rûl,
netÀn kozmikus magÀnyÀrÂl szÂlnak. A puszta szeml¢lûd¢s, a finom, Àttetszû csend hangjai, mindenfajta szimbolikus utalÀs n¢lk¡l.
ñriÀsi vitÀlis energiÀk Àltal mozgatott zenei
vilÀgÀban a l¢tez¢s drÀmai t¢tje csak nagy ritkÀn izzik fel. Az a tipikusan modern, a müv¢szi individualizmus romantikus felfogÀsa
Âta l¢tezû ig¢ny, amely az eredetis¢get k¢ri
szÀmon a müv¢sztûl, DohnÀnyival kapcsolatban a leggyakrabban hangoztatott vÀd, ¢s valÂszÁnüleg van is n¢mi igazsÀg benne. Sût
egyes müvei a szÂrakoztatÂ müfaj hatÀrait sÃroljÀk, n¢ha az ¡res szentimentalizmus vagy
a naiv folklorizmus csapdÀjÀba esik bele. çm
egyoldalÃ az a megk´zelÁt¢s, amely csupÀn
ezeket a vonÀsokat fedezi fel a magasfokÃ
mesters¢gbeli tudÀs, a kÀprÀzatos hangszerel¢s, a term¢szetes forma- ¢s harmÂnia¢rz¢k,
valamint az oly jellegzetes ¢s ¡dÁtû zenei humor helyett. °letmüv¢ben a romantikus
´r´ks¢get ¢s a kortÀrsak zenei t´rekv¢seit is
szintetizÀlja.
K¢t zongoraverseny¢nek megÁrÀsa k´z´tt
f¢l ¢vszÀzad fesz¡l. Az E-MOLL a romantika
büvk´r¢ben feln´vû ifjÃ szellem briliÀns, korav¢n stilizÀciÂkkal terhelt alkotÀsa, a H-MOLL
a szÀzad legÃjabb t´rekv¢seire is nyitott, ¢rett
mester müve.
Az elûbbi 1897-ben ÁrÂdott, ¢let¢nek talÀn
legfelhûtlenebb ¢s leggondtalanabb nyarÀn.
A Zeneakad¢mia elv¢gz¢se utÀn a n¢metorszÀgi Bernriedben, a starnbergi tÂ partjÀn
Eugen d'Alberttûl vett zongoraleck¢ket, ¢s
ezt a müvet neki ajÀnlotta. Az E-MOLL KONCERT-tel (pontosabban annak elsû t¢tele korÀbbi vÀltozatÀval) DohnÀnyi hetven pÀlyÀzÂ
k´z¡l nyerte meg B¢csben huszonk¢t ¢vesen
a B´sendorfer zeneszerzûi versenyt, ¢s ez a
mü ¢vtizedekig a vilÀg hangversenytermeinek rendszeresen jÀtszott darabja lett. A mÀsodik zongoraverseny ¢let¢nek alkonyulÂ periÂdusÀban, a nagy vilÀg¢g¢s, MÀtyÀs fiÀnak
halÀla ¢s hazÀjÀnak v¢gleges elhagyÀsa utÀn
sz¡letett. MÁg BartÂknak az emigrÀciÂ zeneszerzûi ¢letmüv¢ben ¢les t´r¢st hozott, hiszen
¢vekig hallgatott, DohnÀnyi ¢let¢nek ebben
a periÂdusÀban is sokat Árt, ¢s müveibe amerikai hatÀsokat is beolvasztott. E k¢t mü k´zrefogja ¢letmüv¢nek legfontosabb darabjait:
a PIERRETTE FçTYLA pantomimzen¢t, A TENOR cÁmü komikus operÀt, k¢t szimfÂniÀt, a
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FISZ-MOLL SZV IT-et,

a RURALIA HUNGARICç-t,
a GYERMEKDAL-VARIçCIñK -at, szÀmos kamara- ¢s zongoramüvet, mis¢ket, dalokat.
Mindk¢t mü eset¢ben megfigyelhetû a
kompozÁciÂs technika alapjÀt k¢pezû monotematikus ¢pÁtkez¢s. Az E-MOLL KONCERT-et a
zongora Àltal intonÀlt, monumentÀlis akkordsorokban hullÀmzÂ erûteljes motÁvum
alapozza meg, amely mindhÀrom t¢tel sorÀn
visszat¢r. A H-MOLL KONCERT-et is uralja egy
hangnemi stÀtusÀban bizonytalan, heroikus
motÁvum, amelynek alterÀlt vÀltozatai t¢rnek
vissza a versenymü sorÀn.
DohnÀnyi E-MOLL ZONGORAV ERSENY -e
Brahms, C¢sar Franck, Rahmanyinov versenymüveivel rokon. Brahms zongoraversenyeihez hasonlÂan az alapt¢mÀn kÁv¡l DohnÀnyi egy t¢telen bel¡l t´bb t¢mÀt is feldolgoz, Ágy a zenei cselekm¢ny mindhÀrom t¢telben variÀciÂs technikÀra ¢p¡l. TÂth AladÀr
leÁrÀsa mintha pontosan errûl a mürûl k¢sz¡lt volna. A monumentÀlis, pazar hangszerel¢sü, gazdagon burjÀnzÂ zen¢ben a zongora vÀltozatos szÂlama hol szÂlÂban hallhatÂ,
hol belesz´vûdik a zenekari anyagba, hol k´r¡lfutja, k´r¡ljÀtssza azt. A hÀromt¢teles versenymüben legmegindÁtÂbb talÀn az adagio
t¢tel indÁtÀsa, amelyben a m¢lyvonÂsok pizzicato kÁs¢rete felett k¡rt, csellÂ, majd a zongoraszÂlÂ hallhatÂ. ValÂdi kit´r¢s hÁjÀn a t¢telt a zongora ¡veges arpeggiÂi zÀrjÀk le. A
harmadik t¢tel hÀrmas l¡ktet¢sü, k´nnyed
tÀnca a szÀzad eleji polgÀri szalonok, bÀltermek hangulatÀt id¢zi. (V´. Ravel: LA VALSE.)
A sziporkÀzÂ t¢tel zenekari fugatÂban sz¢lesedik ki, majd (Brahms: B-DöR ZONGORAV ERSENY -¢hez hasonlÂan) fanyar, szarkasztikus
lezÀrÀsban torpan meg, amelyben visszafel¢
ÃjraÁrÂdik az eg¢sz mü, ¢s minden àkomolysÀgaÊ megk¢rdûjelezûdik.
Az E-MOLL KONCERT-tel szemben, ahol a
tematikus r¢szletek belsû ´sszef¡gg¢s n¢lk¡l,
laza egymÀsutÀnban k´vetik egymÀst, ¢s
amelynek àtartalmiÊ mondanivalÂja igen bizonytalan ¢s meghatÀrozhatatlan, a H-MOLL
KONCERT attaca t¢teleiben a motivikus ¢pÁtkez¢s konzekvensebb zenei gondolkodÀsmÂdbÂl ered, ¢s szinte k¢pileg megjelenû,
szavakba foglalhatÂ ¡zenetet hordoz. Az EMOLL KONCERT hangk¢szlete Brahms harmÂniavilÀgÀhoz Àllt k´zel, a H-MOLL-ban a tonÀlis kereteken bel¡l felfedezhetj¡k Mahler,

BartÂk, sût Stravinsky harmÂniavilÀgÀnak
elemeit is.
A heroikus, lezÀratlan elsû t¢mafej az elsû
t¢telt t´bbsz´r megtorpantja, ¢s a vÀltozatos
szÁnvonalÃ tematikus r¢szeket fogja egybe. A
zongora csillogÂ futamai jÀrjÀk k´rbe a lÁrai
fût¢mÀt, amelyet elûsz´r k¡rt´k´n hallunk. A
zongora szÂlÂ kadenciÀjÀban hallhatÂ az a
mÀsik, magyaros hangv¢telü t¢ma, amelyet
aztÀn az oboa intonÀl, majd az eg¢sz zenekar
Àtveszi. Ez a szentimentalizmus ¢s heroizmus
k´z´tt hÀnyÂdÂ hangulat mÀr a FISZ-MOLL
SZV IT I. t¢tel¢ben is megjelent. Itt lehetetlen
nem meghallani a (hazafiatlansÀggal gyakran
vÀdolt) szerzû sÂvÀrgÂ ¢s panaszos vallomÀsÀt
a tÀvoli sz¡lûf´ldrûl: lankÀs otthoni tÀjakon,
ûszi szÁnektûl ragyogÂ dombokon jÀr a szerzû
k¢pzelete. E sz¢lesen ÀradÂ zenei k¢p pÀtosza
k´zel jÀr a CONCERTO III. t¢tel¢ben elhangzÂ, m¢lybe zuhanÂ seg¢lykiÀltÀsok, grandiÂzus, panaszos unisonÂk erej¢hez. Az idill vesz¢lyeztetetts¢g¢t, pÀrÀs t¡n¢kenys¢g¢t a vonÂsokon megszÂlalÂ lÁrai fût¢mÀval ¡tk´zû
fuvolÀk, oboÀk, klarin¢tok borzongatÂ kromatikus trillÀi, a zongora heroikus passzÀzsai
sejtetik, majd a trombitÀkon hallhatÂ groteszk, pontozott indulÂmotÁvum. A mü mÀsodik t¢tel¢nek ragyogÂ nokt¡rnje a zongora
¢s a zenekar felvÀltva felelgetû szÂlamaiban
bontakozik ki. Az egyszerü t¢ma megûrzi az
elsû t¢tel nagyÁvü k¢p¢nek melankolikus karakter¢t. A mozdulatlannÀ dermedt ÀllÂk¢p
legexponÀltabb tematikus r¢szeit a zongora
ereszkedû sorban felfüz´tt trillÀi alatt a zenekaron megszÂlalÂ sz¢les Ávü akkordsor ´sszhatÀsa adja. A zongora szÂlamÀt fuvolÀk, klarin¢tok, majd sordino hegedük veszik Àt, mÁg
a zongora fel- ¢s leszÀllÂ passzÀzsokban kÁs¢r.
MÁg BartÂk ¢jszaka-zen¢iben legt´bbsz´r az
irracionÀlis l¢pt¢kü t¢rben elveszni lÀtszÂ,
annak neszez¢s¢t tÀvolrÂl felfogÂ individuum
jelenik meg, DohnÀnyi ¢jszaka-zen¢je otthonos, lakhatÂ m¢rt¢kü teret teremt, ahol
szeml¢lûdni, hallgatÂzni, egyed¡l lenni jÂ. A
m¢lyben d¡b´rgû ¢s magasban csengû hangokat ÀtfogÂ akkordt´mb´k Brahms B-DöR
KONCERT-je II. t¢tel¢nek vÁziÂjÀt id¢zik. A t¢tel pianissimÂba halkulÂ ism¢telt hangjaibÂl
robban ki a III. t¢tel, amely hÀroml¢pcsûs
presto-prestissimÂban ´rv¢nylû scherzo. A
tonÀlis kromaticizmus hangnemi keretei k´z´tt sajÀtos mondanivalÂjÃ dramaturgia jel-
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lemzi a III. t¢telt. A szuronyszerüen felfel¢
t´rû, bûvÁtett kvart k´r¢ szervezûd´tt, elcsÃsztatott tonÀlis tengelyekre ¢p¡lû, hangsÃlytalan ¡temr¢szeken megtorpanÂ fût¢mÀt
akÀr BartÂk is Árhatta volna. (V´. K °T K°P: A
FALU TçNCA, CSODçLATOS MANDARIN: H AJSZA.) Ezt a dobolÂ, l¡ktetû t¢mÀt elûsz´r a
brÀcsÀk intonÀljÀk, majd a zongora veszi Àt,
¢s a t¢tel sorÀn k¢t epizÂdban is az eg¢sz zenekart foglalkoztatÂ fugatÂvÀ sz¢lesÁti. A kis¢s nagyszekundf¡rt´k, alterÀlt kromatikus
akkordsorok dobolÂ, zaklatott sorozatait csak
a zongora glissandÂi torpantjÀk meg ¢s repÁtik tovÀbb. Id¢zetk¢nt t´bbsz´r beÃsznak az
elsû t¢tel t¢mÀinak alterÀlt, illetve parodisztikusan eltorzÁtott vÀltozatai. A leghÀtborzongatÂbb utolsÂ id¢zet a k¡rt´k´n hallhatÂ, az
I. t¢tel lÁrai fût¢mÀjÀt a groteszk hajszÀban
m¢g egyszer halljuk. Az ottani fanyar, lemondÂ mosoly itt mÀr ÂriÀsi, torz vigyorrÀ nûtt,
talÀn a felfoghatatlan valÂsÀg szimbÂlumÀvÀ.
M´g¡le elû-elûtünik az Àlombeli, a szeretett
haza tÀvoli k¢pe, hogy aztÀn a szerzû egy erûteljes gesztussal ´r´kre eltolja magÀtÂl.
A zongoraversenyek elsû magyarorszÀgi
lemezfelv¢tele (VÀzsonyi BÀlint 1972-ben az
E-MOLL KONCERT-et jÀtszotta lemezre, New
Philharmonic Orchestra, vez. John Pritchard, 1972) t´bbletfelelûss¢get rÂ az elûadÂkra, hiszen az Àltaluk teremtett hangzÀs¢lm¢ny a müvek minden tovÀbbi meghallgatÀsÀban is jelen lesz. Az elûadÂ-apparÀtust
tekintve Baranyay LÀszlÂ zongoramüv¢sz
koncepciÂja hallhatÂlag uralja a zenei anyagot. Az ig¢nyes, neh¢z zongoraszÂlamban
rendkÁv¡l gazdag azoknak a figurÀciÂknak a
sora, amelyekkel a zongorista k¢pess¢geit
megcsillogtathatja. VirtuÂz zongorÀzÀsa nem
n¢lk¡l´zi a po¢tikus megoldÀsokat sem, ebbûl a szempontbÂl ki kell emelnem az E-MOLL
I. t¢tel¢nek kadenciÀjÀt, a H-MOLL KONCERT
II. t¢tel¢t. A sokf¢le zenei karaktert felsorakoztatÂ zongoraszÂlamban figyelemre m¢ltÂk az E-MOLL KONCERT I. t¢tel¢nek ac¢los
akkordsorozatai, III. t¢tele scherzando karakterü t¢mÀjÀnak intonÀciÂja, valamint a HMOLL KONCERT utolsÂ t¢tel¢nek prestissimo
szÂlama. SajnÀlatos, hogy a perfekciÂ felsû
hatÀrait sÃrolÂ interpretÀciÂ felv¢tel¢ben
bennmaradt n¢hÀny hanghiba (E-MOLL KONCERT I. ¢s III. t¢tele) ¢s àlyukasÊ akkordsorozat. A zenekar teljesÁtm¢nye sajnos elma-

rad a szÂlistÀ¢tÂl, valamint GyûrivÀnyi-RÀth
Gy´rgy mÀs produkciÂitÂl. A sokszor àkÀsÀsÊ
zenekari hangzÀs helyett a zenekartÂl ac¢losabb ritmuskaraktereket (E-MOLL KONCERT
II. t¢tele), koherensebb ´sszhatÀst vÀrnÀnk
el, a szÂlamok hatÀrozottabb kidolgozottsÀgÀt, a zenei sz´vet nagyobb tisztasÀgÀt. A legexpresszÁvebb zenekari r¢szletek az E-MOLL
KONCERT I. ¢s a H-MOLL KONCERT II. t¢tel¢ben hallhatÂk. Mindk¢t versenymüben kiemelt szerep¡k van a fÃvÂsoknak, Ágy ki kell
emelnem az E-MOLL KONCERT I. t¢tel¢nek kitünû trombitaszÂlamÀt, II. t¢tel¢nek k¡rtszÂlamÀt, a H-MOLL KONCERT I. t¢tel¢nek oboa¢s fagottszÂlamÀt, valamint II. t¢tel¢nek klarin¢tszÂlÂit.
Brahms, Rahmanyinov, Prokofjev hasonlÂ
versenymüvei talÀn ihletettebb pillanatokban
sz¡lettek, mint DohnÀnyi zongoraversenyei.
çm a magyar zenet´rt¢netnek Liszt, BartÂk
g¢niusza m´g´tt felsorakozÂ mesterei k´z´tt:
Erkel, Goldmark KÀroly, KodÀly, Lajtha
LÀszlÂ mellett DohnÀnyinak is ott a helye, HMOLL ZONGORAV ERSENY -¢nek pedig zenei
k´ztudatunkban ¢s a koncertrepertoÀron.
Zalatnai Katalin

A HOLMI POSTçJçBñL
VISSZA A TERM°SZETHEZ?
(SZ°LJEGYZETEK
EGY BíRçLATHOZ)
Lûrincz °va OLVASATLAN OLVASMçNYOK cÁmü
bÁrÀlata (Holmi, 1995/5.) nem kevesebbet ÀllÁt,
mint hogy az Àltala kip¢c¢zett MatÃra
Klasszikusok k´nyvsorozat ahelyett, hogy segÁten¢, inkÀbb gÀtolja olvasÂit abban, hogy
k´zel ker¡ljenek az àeredetiÊ sz´veghez. A
kritika ezÃttal nem az egyes k´teteket ¢ri
(nyilvÀnvalÂ, hogy akadnak siker¡ltebb ¢s
kev¢sb¢ siker¡lt k´tetek), hanem igen nagyvonalÃan az eg¢sz sorozatot. A filolÂgusok
szÀmÀra talÀn hasznos lehet a MatÃra, Árja a
szigorÃ recenzens, àaz ¢retts¢gizû diÀkok szÀmÀra azonban, akiknek k´z¢piskolai tanulmÀnyaik
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alatt kellene megtanulniuk tÀj¢kozÂdni az olvasÀs
¢s egyÀltalÀn a nyomtatott m¢diumok vilÀgÀban,
rossz beidegzûd¢sek forrÀsa lehetÊ. Bizony ¢n is
aggÂdn¢k a fiatal olvasÂk¢rt, ha a k´z¢piskolÀs tanulmÀnyaikig kellene vÀrniuk az olvasÀs
¢s a nyomtatott m¢diumok vilÀgÀval valÂ ismerked¢s ¢s tÀj¢kozÂdÀs megszerz¢s¢vel.
M¢ltÀn szoktuk ostorozni az alapfokÃ oktatÀst, de talÀn m¢gsem ennyire rossz a helyzet.
F¢lek tûle, hogy Lûrincz °va bÁrÀlata oly
m¢rt¢kben figyel a sajÀt kiindulÂ f´ltev¢seire,
hogy az illendûn¢l kevesebb figyelmet szentel
magÀnak a megbÁrÀltnak. PontatlansÀgaibÂl
¢s tisztÀzatlansÀgaibÂl gyüjt´ttem ´ssze egy
csokorra valÂt, ezt igyekszem bemutatni a tovÀbbiakban.
Mindenekelûtt azt ÀllÁtja, hogy àa szÀmÁtÂg¢pes adatkezel¢sÊ lehetûs¢geit hasznÀlja ki a
MatÃra sorozat, àmelynek k´tetei, ha nyomtatott
formÀban is, de a CD-ROM-ok szerkezet¢t k´vetikÊ. TehÀt Lûrincz °va szerint elûbb volt a
CD-ROM, azutÀn j´tt a MatÃra. ValÂjÀban
fordÁtva t´rt¢nt a dolog. Sût, ha eg¢szen pontosak akarunk lenni, akkor Ágy kellene fogalmaznunk: kezdetben vala a nagy mÃltÃ francia explication de texte mÂdszere ¢s a pÀrizsi
Nathan KiadÂ (bizonyÁthatÂan a CD-ROMnÀl r¢gebbi) k´nyvsorozata, a LES GRANDS
CLASSIQUES NATHAN, amely e mÂdszerrel
dolgozta fel a sz¢pirodalom klasszikus alkotÀsait. AzutÀn tÀmadt az Ikon KiadÂ kebel¢ben az ´tlet: jÂ volna hasonlÂ sorozatot megjelentetni nÀlunk is, ¢s lûn a MatÃra Klaszszikusok (term¢szetesen felhasznÀlva angolszÀsz, n¢met ¢s egy¢b francia mintÀkat is).
MÀs k¢rd¢s, hogy a MatÃra ¢s a szÀmÁtÂg¢pes feldolgozÀs logikÀjÀban sok a hasonlÂsÀg, olyannyira sok, hogy kedvem lett kiprÂbÀlni mindkettût, s Petûfi nagyszerü komikus
eposzÀnak, A HELYS°G KALAPçCSç-nak Àltalam gondozott 1993-as MatÃra-kiadÀsÀt 1994
v¢g¢n siker¡lt CD-n is megjelentetnem az
ABCD interaktÁv magazin mÀsodik szÀmÀban. (LÀm, m¢g ebben is a MatÃra volt
elûbb.) A CD-vÀltozat vÀrakozÀson fel¡li sikert aratott, s talÀn hozzÀjÀrult annak bizonyÁtÀsÀhoz: a hagyomÀnyos sz´vegelemzû
technikÀk igencsak ¢letk¢pesek, ha Ãjszerüen
tudjuk alkalmazni ûket.
Abban tehÀt egyet¢rt¡nk Lûrincz °vÀval,
hogy van valami k´z´s a CD-ben ¢s a MatÃrÀban; kÀr, hogy e megÀllapÁtÀs az û szÀmÀra

csak ugrÂdeszkÀul szolgÀl ahhoz, hogy a
k´nyvsorozatot a szÀmÁtÂg¢phez k¢pest is leszÂlhassa. ý ugyanis Ãgy lÀtja, hogy mÁg a szÀmÁtÂg¢pet hasznÀlÂ gyorsan ¢s szabadon vÀlogathat az informÀciÂk k´z´tt, az inkriminÀlt sorozat olvasÂja nem. A k´nyvoldalak a
f´l´tt¢bb szigorÃ recenzens szerint àegymÀstÂl
elk¡l´nÁtett hasÀbokra esnek sz¢tÊ, s àa 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¢sÊ.
Olvasom a nyomat¢kos ÀllÁtÀsokat, ¢rz¢kelem persze, hogy bajt jeleznek, de nem igazÀn segÁtenek eligazodni abban, hogy mi volna a baj. K¢ts¢gtelen, hogy a szÀmÁtÂg¢p ernyûj¢nek n¢z¢se gyorsabb, mint a k´nyv olvasÀsa ä de hÀt a kettût Ágy ´sszevetni aligha
¢rtelmes dolog. A szÀmÁtÂg¢p (akÀr a film)
idûbeli m¢dium, mÁg a k´nyv t¢rbeli, amibûl
nemcsak az k´vetkezik, hogy egy informÀciÂt
k´nnyebb megtalÀlni az elsûben, hanem az is,
hogy folyamatos olvasÀsra (egyelûre) alkalmasabb a mÀsodik. Az pedig nyilvÀnvalÂ
mindenki szÀmÀra, aki szÀmÁtÂg¢pet hasznÀl,
hogy csak valamely k¢sz program keretein
bel¡l mozoghat, semmivel sem szabadabban,
mint ha egy k´nyvben szembes¡l valamely
hatÀrozott koncepciÂval.
Az sem vilÀgos, hogy mi¢rt elfogadhatÂbbak a k¢pernyûn az ablakok, mint a k´nyvoldalon a hasÀbok, s az¢rt, mert a lapok hasÀbokra tagolÂdnak, mi¢rt kell egyszersmind
àsz¢tesni¡kÊ is. (EgyÀltalÀn a k¢rlelhetetlen
recenzens nagyon kedveli a sz¢tes¢s metaforÀjÀt. K¢sûbb kiderÁti, hogy a megszakÁtÀsok
k´vetkezt¢ben a mü sz´vege àkis t´red¢kekre
esik sz¢tÊ, sût àaz ¢rtelmezû sz´vegek hermeneutikÀja is sz¢tesikÊ, mivel ki vannak ragadva eredeti k´rnyezet¡kbûl ä alighanem csak egy tanulmÀnyk´tetben lenn¢nek megfelelû helyen.)
Mi¢rt ne lehetne a k¡l´nb´zû hasÀbokban
megjelenû informÀciÂkat egy¡tt szeml¢lni? Az
´sszef¡gg¢sek alapjÀn akÀr valamifajta ´sszhangot, illetve egys¢get talÀlni? Vagy ¢ppen
(szÀnd¢kosan) elk¡l´nÁtve olvasni a hasÀbokat? Egyed¡l a fûsz´vegre ´sszpontosÁtva?
Tetsz¢s szerint figyelembe venni vagy nem
venni figyelembe a szÂmagyarÀzatokat ¢s a
t´bbi illusztrÀlÂ anyagot? (Mint ahogy a bÁrÀ-
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lat szerzûje sem veszi mindig figyelembe; p¢ldÀul egy helyen KosztolÀnyi Dezsû Kun B¢lÀrÂl szÂlÂ visszaeml¢kez¢s¢re hivatkozik, holott a szÂban forgÂ ÁrÀsnak KosztolÀnyin¢ a
szerzûje.)
Lûrincz °va mintha kiskorÃnak tekinten¢
a MatÃra olvasÂit, akik nem k¢pesek eld´nteni, hogy mit hasznÀljanak fel ¢s mit nem
abbÂl a vÀlaszt¢kbÂl, amit egy-egy k´tet kÁnÀl. Szerinte àaz olvasÀsba ¢kelûdû reflexiÂÊ Âhatatlanul a mü ¢s az olvasÂ k´z¢ Àll, mert eltereli az utÂbbi figyelm¢t. Alighanem csupÀn
tagolatlan eg¢szk¢nt tudja elk¢pzelni a zavartalan befogadÀst. Azt sem ¢rtem, ha sokf¢le
magyarÀzat, ¢rtelmez¢s talÀlhatÂ e k´nyvekben, akkor honnan fenyeget az a vesz¢ly,
hogy az à¢rtelmez¢sek egyik¢tÊ megengedhetetlen mÂdon kiemelik. Mi¢rt tenn¢k? (Ha valamelyik k´tet netÀn ezt teszi, rosszul teszi.)
Hiszen ¢ppen az a (kinyilvÀnÁtott) c¢ljuk,
hogy min¢l t´bbf¢le ¢rtelmez¢si lehetûs¢get
mutassanak be.
TalÀny az is, hogy mik¢pp àhelyezi magÀtÊ
a MatÃra-sorozat àaz eredeti sz´vegek el¢Ê, ha
egyszer k´zreadja az eredeti sz´veget, ¢s nem
Árja elû k´telezûen az irodalomt´rt¢neti adal¢kok felhasznÀlÀsÀt. (De m¢g ha szÀnd¢kÀban Àllna is ilyesmit elûÁrni, akkor sem Àllna
mÂdjÀban betartatni; szÀmon k¢rni csak szem¢lyesen lehet, az iskolai ÂrÀn.) így hÀt v¢gk¢pp ¢rthetetlen szÀmomra, hogy hogyan
ker¡l a csizma az asztalra: a MatÃra-sorozat
egy gy¢k¢nyre àaz alapvetûen standardizÀlt tudÀson alapulÂ k´z¢piskolai oktatÀsÊ-sal. ValÂjÀban kit f¢lt Lûrincz °va? A k´z¢piskolai oktatÀst? Ha annyira àstandardizÀltÊ, mint ÀllÁtja,
akkor a MatÃra mÀr nem ronthat rajta sokat,
mondanÀm neki vigasztalÀsk¢ppen. S mik¢pp gondolja el az irodalom¢rt¢s megtanulÀsÀt? Vagy ez vel¡nk sz¡letett k¢pess¢g volna? Ha az iskola ¢s (vagy) mÀs kulturÀlis fÂrumok nem nyÃjtanÀnak ¢rtelmez¢si mintÀkat, hogyan alakulna ki bÀrmifajta normatudat (amit pedig a legeredetibb Ázl¢s sem n¢lk¡l´zhet)?
AttÂl tartok, meglehetûsen Àtgondolatlan
¢s divatjamÃlt hermeneutika alapjÀn Àll a bÁrÀlat. Egyfelûl az¢rt marasztalja el a müvek
feldolgozÀsÀt segÁtû k¢rd¢seket (illetve a k¢rd¢sek sorrendj¢t), mert àa k¢rdezû n¢zûpontjÀbÂl hierarchizÀljÀk a sz´veget, elhitetik, hogy a müben vannak fontosabb [...] ¢s kev¢sb¢ fontos sorokÊ.
MÀsfelûl azt kifogÀsolja, hogy a müh´z ren-

delt irodalomt´rt¢neti apparÀtus olyan struktÃrÀt hoz l¢tre, amelyben àmegszünik a mü ¢s
¢rtelmez¢sei k´z´tti hierarchikus viszonyÊ. MÀrmost nem lehet egyszerre ÀllÁtani, hogy nincs
¢s hogy van kit¡ntetett olvasat. Vagy-vagy: el
kellene d´nteni. LegalÀbbis Ágy gondolom
¢n, Àm nem Ãgy a bÁrÀlat szerzûje. ý ugyanis
tud egyfajta kit¡ntetetts¢grûl: a szerzû¢rûl (s
ezt v¢di k´r´mszakadtÀig a t´bbi lehets¢ges
¢rtelmez¢ssel szemben). Az a baj, Árja, hogy
àamit itt az olvasÂ meg¢rt, az mÀr nem az ÁrÂ Àltal
leÁrt müÊ, mÀsutt pedig: àaz olvasÂi horizontot
mÀr nem a szerzû irÀnyÁtja sajÀt intenciÂja szerintÊ.
Vissza a tiszta forrÀshoz, sugallja Lûrincz
°va; tehÀt vissza a term¢szethez? ä k¢rdem
¢n, a civilizÀciÂ ´sszes romlottsÀgÀval a hÀtam
m´g´tt.
F´l´tt¢bb kÁvÀncsi lenn¢k, hogyan k¢pzeli
el ezt a szerzûi àirÀnyÁtÀstÊ, egyÀltalÀn a szerzûi intenciÂ azonosÁthatÂsÀgÀt. Mü ¢s olvasÂ
(eszm¢nyi) talÀlkozÀsÀt k¢t ä minden zavarÂ
k¡lsû k´r¡lm¢nytûl mentes ä àtisztaÊ l¢lek
kapcsolatak¢nt ¢rtelmezi. De hÀt az olvasÂ
(sajnÀlom, hogy erre a k´zhelyre kell hivatkoznom) nem kev¢s elûzetes ismerettel l¢p be
a mü jelent¢suniverzumÀba (a MatÃra n¢lk¡l
is, a MatÃrÀval egy¡tt is), s legalÀbb annyira
konstruÀlja, mint rekonstruÀlja a sz´veget.
Amikor Lûrincz °va a àlineÀrisÊ olvasatot f¢lti, az ´nfeledt ¢s felszÁnes befogadÀst f¢lti, hiszen valamirevalÂ müalkotÀs eset¢ben egyetlen olvasÀs ritkÀn elegendû, a mÀsodik olvasat sorÀn pedig mÀr nincs sok ¢rtelme linearitÀsrÂl besz¢lni. S talÀn ez a legfûbb gondom
e bÁrÀlattal: valÂjÀban nem az olvasÂt v¢di, hanem azt a bizonyos fantomszerü szerzûi intenciÂt ä a MatÃra ellen¢ben. Igaz, a MatÃra olvasÂi nem szorulnak v¢delemre.
Veres AndrÀs

SZºKS°GES MEGJEGYZ°SEK
A FELESLEGES TULAJDON
TçRGYçBAN
GONDOLATOK A TULAJDON EREDET°RýL cÁmü
tanulmÀnyÀban (Holmi, 1995/1.) Magyar
LÀszlÂ AndrÀs mindenf¢le ÂvatoskodÂ bevezet¢st ¢s rÀhangolÀst mellûzve mÀr az elsû
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mondatokban nagy horderejü ÀllÁtÀsokat
tesz. A folytatÀs is a megingathatatlan bizonyossÀg hangnem¢ben szÂlÁtja meg olvasÂjÀt,
s mire az a tanulmÀny v¢g¢re ¢r, azt hiheti:
most aztÀn megtudott valami nagyon fontosat az emberi l¢tez¢s mibenl¢t¢rûl. Atl¢tikai
hasonlattal ¢lve olyan ¢lm¢nynek vÀlik r¢szes¢v¢, mintha valaki egy magasra helyezett l¢cet nekifutÀs n¢lk¡l, helybûl ugorna Àt, m¢ghozzÀ szemre tetszetûsen.
MÀsodik olvasÀsra azonban felmer¡l a
gyanÃ, hogy az atl¢ta nem a perd´ntû sportszer ä ti. az ugrÂl¢c ä f´l´tt, hanem az alatt
szelte Àt a levegût, s a harmadik olvasat ezt
az ¢rz¢st bizonyossÀggÀ ¢rleli. Velem legalÀbbis pontosan ez t´rt¢nt Magyar LÀszlÂ
AndrÀs tanulmÀnyÀnak elolvasÀsa sorÀn, s
ezeket a harmadik olvasat utÀni k¢telyeket
szeretn¢m az alÀbbiakban kifejteni.
Az elsû ¢s szinte mindent eld´ntû b´kkenû
az, hogy az evolÃciÂs biolÂgia (vagy annak
egy modernebb vÀlfaja: pl. evolÃciÂs etolÂgia, szociobiolÂgia) fogalomkerete nem hasznÀlhatÂ normatÁv k´vetkeztet¢sek levonÀsÀra, vagyis olyan ÀllÁtÀsok alÀtÀmasztÀsÀra,
amelyek azt mondjÀk meg, hogy mit tegy¡nk, illetve hogy mi helyes vagy helytelen.
Az evolÃciÂs elm¢letek logikÀjÀn bel¡l ugyanis kezelhetetlenek, ¢rtelmetlenek az olyan
k¢rd¢sek, hogy valaki àhelyesenÊ tette-e azt,
amit de facto tett: p¢ldÀul hogy vajon az ember ûsei àhelyesen tett¢k-eÊ, hogy elkezdtek
szerszÀmokat hasznÀlni, vagy hogy a mai emberszabÀsÃ majmok ûsei àhelytelen¡l cselekedtek-eÊ, amikor a k¢sûbbi emberek ûseitûl
elt¢rûen nem t¢rtek rÀ olyan bonyolultsÀgÃ
eszk´z´k hasznÀlatÀra, mint amilyenek a mi
t´rt¢net¡nkbe a jellegzetes emberi evolÃciÂ
m¢rf´ldk´vek¢nt vonultak be. MÀrpedig a
Szerzû pontosan ilyen jellegü k´vetkeztet¢seket von le, amikor Ãgy ¢rvel, hogy mivel bizonyos tulajdontÀrgyak nem sz¡ks¢gesek az
egyed-, illetve fajfenntartÀshoz, ez¢rt ezek
àfeleslegesekÊ, s ezt a jelzût az eg¢sz tanulmÀnyban erûsen normatÁv, (le)¢rt¢kelû ¢rtelemben hasznÀlja. Term¢szetesen levonhatunk normatÁv k´vetkeztet¢seket akkor, ha az
evolÃciÂs fogalomk¢szlet mellett mÀsfajta (ti.
¢rt¢kelû) premisszÀkat is csatolunk ¢rvel¢s¡nkh´z, Àm ugyanennyire term¢szetesen,
amint ezeket elhagyjuk, a normatÁv k´vetkeztet¢seknek is bÃcsÃt kell mondanunk. Ilyen
mÀs term¢szetü, vagyis ¢rt¢kelû premisszÀk

hasznÀlatÀt azonban a GONDOLATOK ...-ban
nem tudtam azonosÁtani.
Ez¢rt az ¢rvel¢s normatÁv ´sszetevûje elesik. Ami visszamarad, az nem egy¢b, mint
az Àllati ¢s az emberi viselked¢sformÀk egyfajta pÀrhuzamba, illetve szembeÀllÁtÀsa. Lenn¢nek ti. egyfelûl az Àllatokra jellemzû birtoklÂ viselked¢sformÀk, amelyek az egyed-,
illetve fajfenntartÀst szolgÀljÀk, s lenn¢nek
azutÀn ezek megfelelûi az embern¢l. Ez utÂbbi l¢nyn¢l azonban megfigyelhetûk a birtoklÀs mÀs vÀlfajai is, ti. azok, amelyek nem
sz¡ks¢gesek a fennmaradÀshoz (a korÀbbi
àfeleslegesekÊ). MegÁt¢l¢sem szerint azonban
m¢g ez a szer¢nynek lÀtszÂ megk¡l´nb´ztet¢s is problematikus, legalÀbbis a Szerzû Àltal
kifejtett formÀjÀban.
A felÀllÁtott pÀrhuzamokkal ¢s mindazzal,
ami azokon kÁv¡l reked, hÀrom probl¢mÀm
van. Egyr¢szt az azonossÀgok erûltet¢se olykor kifogÀsolhatÂ pÀrhuzamok megÀllapÁtÀsÀra ´szt´nzi a Szerzût. MÀsr¢szt erûsen vitathatÂ, ahogyan a (k¢ts¢gkÁv¡l) sz¡ks¢ges
tulajdontÀrgyakra kialakÁtott terminolÂgiÀt
egyszerüen Àtviszi az (ÀllÁtÂlag) felesleges tulajdontÀrgyakra, illetve -ter¡letekre. Harmadr¢szt pedig nem gyûz meg arrÂl, hogy a
specifikusan emberi (a àfeleslegesÊ) tulajdonformÀk nem hordoznak vagy hordozhatnak
tÃl¢l¢si funkciÂt.
Amint megkapargatjuk ugyanis a GONDOLATOK ...-ban kifejtett felosztÀs felszÁn¢t, szÀmos zavarÂ k¡l´nbs¢g bukkan elû az Àllati ¢s
az emberi viselked¢sformÀk k´z´tt. Mi¢rt
olyan nyilvÀnvalÂ p¢ldÀul, hogy a csalÀd ¢s a
csalÀdtagok àtulajdona l¢nyegileg azonosÊ az ÀllatnÀl ¢s az embern¢l? Az Àllatok p¢ldÀul egy
idû utÀn a legkev¢sb¢ sem tekintik tulajdonuknak sajÀt utÂdaikat, az emberi sz¡lûk birtoklÂ attitüdje azonban gyakran ¢let¡k v¢g¢ig elkÁs¢ri az utÂdokat. Vagy mi¢rt kell ÀllatnÀl ¢s embern¢l azonosnak tekinten¡nk a
test-tulajdon eset¢t, amikor az ember nem
egyszerüen csak a test¢t, hanem azzal egy¡tt
¢s attÂl gyakran elvÀlaszthatatlanul ä ahogy
a pszicholÂgusok mondjÀk ä eg¢sz à¢nÊ-j¢t is
v¢di? Magyar LÀszlÂ AndrÀs sem a àtestÊ, hanem az à¢nÊ kifejez¢st hasznÀlja, amikor ¢ppens¢ggel az Àllatival àl¢nyegileg azonosÊnak tartott emberi test-tulajdonrÂl besz¢l. Azt
hiszem, a tÀplÀl¢k ¢s talÀn a lakÂhely kiv¢tel¢vel tÃl sok nem triviÀlis k¡l´nbs¢g talÀlhatÂ
az ember ¢s az Àllat birtoklÂ viselked¢se k´-
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z´tt, s ez¢rt a àl¢nyegi hasonlÂsÀgokÊ egyszerü s¢mÀja, legalÀbbis jelenlegi formÀjÀban,
nem meggyûzû.
A tÃl¢l¢shez sz¡ks¢ges birtoklÀs fogalmi
nyelv¢t kiterjesztve a Szerzû egyfajta kultÃrkritikÀt is gyakorol. Meggyûzûd¢se szerint a
f´l´sleges tulajdonok eset¢ben a birtoklÂ attitüd ugyanaz, mint a nem f´l´slegesekn¢l
(ev¢s, bekebelez¢s), csupÀn tÀrgyuk mÀs, ti. a
tÃl¢l¢shez nem sz¡ks¢ges tÀrgy. SzÀmomra
azonban tÃl ingatagnak tünnek ezek az analÂgiÀk. Mit kezdj¡nk p¢ldÀul azzal a kijelent¢ssel, hogy mik¢nt a tigrisnek az erdû egy
bizonyos r¢sze az ¢tkez¢si ter¡lete, a rajta ¢lû
vagy ¢pp arra kÂdorgÂ antilopokkal stb.
egy¡tt, Ãgy a t´rt¢n¢sznek a kutatÀsi t¢mÀja
az ¢tkez¢si ter¡lete, a politikusnak meg a hatalom? Nem kell nagyon megerûltetni sz¡rkeÀllomÀnyunkat ahhoz, hogy a tigris ¢s a
politikus, valamint a dzsungel ¢s a hatalom
k´z´tt k¡l´nbs¢gek jussanak esz¡nkbe. P¢ldÀul a tigris csak annyi ¢lelmet szerez,
amennyit û ¢s csalÀdja el tud fogyasztani, mielûtt az megromlana, a politikus azonban
nem csak annyi hatalmat szerez magÀnak,
amennyi ¢ppen maga ¢s csalÀdja tÀplÀl¢ksz¡ks¢glet¢nek fedez¢s¢re elegendû. Nem is
biztos, hogy a kettû k´z´tt egy¢rtelmü ´sszef¡gg¢s van. A tigris mindig csak annyi ¢lelmet szerez, amennyit el tud fogyasztani, ¢s
ÀltalÀban nem vadÀszik tovÀbb a vadÀszat
´r´me kedv¢¢rt, fûleg nem olyan m¢rt¢kben,
hogy ezzel sajÀt fizikai k¢pess¢geinek megfelelû ´sszhangjÀt vesz¢lyeztetn¢. Egy politikus
ezzel szemben gyakorta belemegy olyan àhatalmi jÀtszmÀkbaÊ, amelyeknek semmi k´z¡k
semmif¢le ¢lelemszerz¢shez, hanem leginkÀbb a Szerzû Àltal feleslegesnek nevezett tulajdonokhoz; de az ilyen jÀtszmÀk sz¢lsûs¢ges
esetben m¢g egy politikus szabadsÀgÀba vagy
akÀr ¢let¢be is ker¡lhetnek, s û ennek tudatÀban is àjÀtszhatjaÊ ûket.
Egy¢bk¢nt, ha mÀr analÂgiÀkat vizsgÀlunk, felvethetû az a k¢rd¢s is, hogy amikor
az ember ¢tkez¢si ter¡let¢t prÂbÀljuk azonosÁtani, vajon ki vagy mi mondhatja meg nek¡nk, hogy a hÃsevû vagy a n´v¢nyevû Àllatok viselked¢s¢t kell-e alapul venn¡nk? A
hÃsevûk ugyanis egy-k¢t napon bel¡l elfogyasztjÀk tÀplÀl¢kukat, mert tudjÀk, hogy elromlik, a n´v¢nyevûk pedig nem àvadÀsznakÊ a n´v¢nyekre (legfeljebb metaforikus

¢rtelemben, lÀsd lentebb), ¢s gyakran jÂ elûre
tetemes k¢szleteket halmoznak fel.
De n¢zz¡k a t´rt¢n¢szt: vajon ¢pp csak
annyi ¢vszÀmot jegyez meg fejbûl, vagy ¢pp
csak annyi sort olvas el egy Àllamf¢rfi level¢bûl, amennyi ahhoz el¢g, hogy magÀt ¢s csalÀdjÀt eltartsa? EgyÀltalÀn: csak az¢rt t´rt¢n¢szkedik (¢s nem mondjuk tengerjÀrÂ hajÂt
vezet vagy enciklop¢diÀkkal hÀzal), hogy ¢lelmet szerezzen? °s ha mÀr az emberi ¢letben
oly fontos vÀlasztÀsnÀl tartunk: a tigris nem
teheti meg, hogy Ãgy d´nts´n: a fÀradsÀgos
vadÀszat helyett inkÀbb olajos magvakkal ¢s
zaftos bogyÂkkal tÀplÀlkozik, a t´rt¢n¢sz viszont d´nthet Ãgy, hogy mÀs munkÀt vÀllal,
amellyel kevesebb idû alatt ugyanannyi tÀplÀl¢kot szerezhet, vagy azt is elhatÀrozhatja,
hogy a konyhÀban valÂ idûrablÂ fûzûcsk¢z¢s
helyett nyers ¢teleket fogyaszt. Sz¢lsûs¢ges
esetben az is megt´rt¢nhet vele, hogy Ãgy elragadja a kutatÀs szenved¢lye, hogy ´nmaga
¢s csalÀdja ¢lelmez¢s¢nek k¢rd¢s¢t igencsak
elhanyagolja. Mindezzel korÀntsem akarom
azt mondani, hogy ne lehetne az emberi ¢let
szinte valamennyi jelens¢g¢hez ¢rdekes Àllati
analÂgiÀkat talÀlni ¢s ne lenne ¢rdemes azokon el is gondolkodni. CsupÀn Ãgy v¢lem, a
felfedez¢s elsû ´r´m¢n tÃljutva ¢rdemes azt
is megfontolni: t¢nyleg olyan megvilÀgÁtÂ,
magyarÀzÂ erejü-e az analÂgia, ¢rthetûbb¢
vÀlik-e Àltala valami, ami addig kev¢sb¢ volt
¢rthetû, vagy, ¢pp ellenkezûleg, legalÀbb
ugyanannyi vagy t´bb nyitott k¢rd¢shez vezet, mint amennyivel elindultunk?
Mi a helyzet mÀrmost azokkal a tulajdonokkal, amelyeknek a Szerzû szerint nem lehet tÃl¢l¢si ¢rt¢k¡k? ögy v¢lem, annak is lehet tÃl¢l¢si ¢rt¢ke, amit a Szerzû felesleges
tulajdonok halmazÀnak nevez, ti. a kultÃrÀnak. Csak nem mindegy, hogy a probl¢mÀt
milyen mÂdon fogalmazzuk meg. Volt-e tÃl¢l¢si ¢rt¢ke pl. annak, hogy a kultÃrÀval kibogozhatatlanul ´sszefonÂdott emberi nyelv
ilyen bonyolultsÀgi szintet ¢rt el, amilyet el¢rt? ValÂszÁnüleg igen, ¢s nem neh¢z elk¢pzelni egy enn¢l r¢szletesebb vÀlasz irÀnyÀt.
De vajon volt-e tÃl¢l¢si ¢rt¢ke annak, hogy
az ismert emberi nyelvek legt´bbj¢ben az
alany megelûzi az ÀllÁtmÀnyt? ValÂszÁnüleg
nem, ¢s neh¢z is elk¢pzelni, hogyan lehetne
ezt m¢gis kimutatni, pedig ez is igencsak szorosan hozzÀtartozik a nyelvhez, amelyrûl Ãgy
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gondoljuk, jÀtszott szerepet a fennmaradÀsban. Sok mÃlik tehÀt azon, mit tekint¡nk
probl¢mÀnak ¢s azt hogyan fogalmazzuk
meg. Vagy n¢zz¡k a zen¢t. Ha azt k¢rdezz¡k,
hogyan jÀrult hozzÀ p¢ldÀul az V. SZIMFñNIA
X. Y. Z. ûrgrÂf fennmaradÀsÀhoz a XVIII.
szÀzadban, a k¢rd¢s ¢rtelmetlen ¢s abszurd,
s ezen az sem vÀltoztat sokat, ha az egy¢n helyett egy tÀrsadalmi r¢tegrûl vagy az emberi
nemrûl k¢rdezz¡k ugyanezt. Azonban ha azt
k¢rdezz¡k, hogyan jÀrult hozzÀ a zene a faj
fennmaradÀsÀhoz, nem neh¢z elk¢pzelni egy
hihetû vÀlasz k´rvonalait. P¢ldÀul Ãgy, hogy
a zene hallgatÀsa fokozta a k´z´ss¢gek koh¢ziÂjÀt, ez ellenÀllÂk¢pesebb¢ tette ûket a k¡lsû kihÁvÀsokkal szemben, s ez v¢geredm¢nyben ha nem is minden egyes egy¢nnek, de
szÀmos egy¢nnek segÁtette k´zvetve a fennmaradÀsÀt. M¢g kev¢sb¢ lÀthatÂ be, mi¢rt ne
jÀtszott volna szerepet a faj ¢s az egy¢nek
fennmaradÀsÀban az informÀciÂ, melyet a
Szerzû szint¢n a felesleges tulajdonokhoz sorol, s ezzel elvitatja tûle a tÃl¢l¢sben jÀtszott
szerepet.
A Szerzû Àltal vÀzolt, sz¢p tisztÀn elk¡l´n¡lû kategÂriÀk k¢p¢n egy¢birÀnt az is ront,
hogy a Szerzû àeltussoljaÊ az Àllatok bizonyos
k¢pess¢geit (j´vûtudat ¢s eml¢kezet, l. lentebb), amelyek abba az irÀnyba vihetn¢k el
¢rvel¢s¢t, hogy az ÀllatoknÀl is elismerjen àfeleslegesÊ tulajdonformÀkat. Mindezek alapjÀn k¢nytelen vagyok kijelenteni, hogy a
GONDOLATOK ... eltÃlzott, sematikus k¢pet
fest az emberi tulajdonformÀkrÂl, amikor
k¢t, radikÀlisan elt¢rû kategÂriÀba prÂbÀlja
ûket belegy´m´sz´lni, ¢s az Àllati tulajdonnal
sem bÀnik sokkal jobban. Az emberi ¢s az Àllati àtulajdonformÀkÊ ´sszehasonlÁtÀsÀhoz jÂval alaposabb fogalmi ¢s mÂdszertani elûmunkÀlatokra lenne sz¡ks¢g, mint amilyeneket a Szerzû ÁrÀsa m´g´tt felfedezni v¢lek.
A GONDOLATOK ...-ban azonban nemcsak
egy megalapozatlan ¢s egy problematikus ¢rvet talÀlunk, hanem szÀmos aprÂ hibÀt is,
amelyek legalÀbbis nem billentik a Szerzû javÀra a m¢rleget. Ezek k´z´tt kiemelt helyen
kell emlÁteni azt az eg¢sz sz´vegre jellemzû
eljÀrÀst, hogy a Szerzû bizonyos szavakat
rendkÁv¡l szertelen¡l hasznÀl, ¢rtelm¡ket
tÃlsÀgosan kitÀgÁtja. TovÀbbi kifogÀsra adhat
okot n¢hÀny egyszerü tÀrgyi t¢ved¢s, egy hely¡tt egy kifejezett ´nellentmondÀs, valamint

az a k´r¡lm¢ny, hogy magyarÀzat gyanÀnt
vezet be bizonyos elveket, amelyeket magÀtÂl
¢rtetûdûknek tekint ä pedig nem azok ä, k¡l´n nem magyarÀz meg, s ez¢rt k¢ptelens¢g
megÁt¢lni, hogy a szÂban forgÂ elv t¢nyleg alkalmas-e annak alÀtÀmasztÀsÀra, amit alÀtÀmasztani bevezet¢sre ker¡lt. A hÀtral¢vû
r¢szben csupÀn az illusztrÀciÂ kedv¢¢rt szemelgetek ezekbûl a hibÀkbÂl, az extenzÁv teljess¢g ig¢nye n¢lk¡l.
A szavak ¢rtelm¢nek mÀr-mÀr k´vethetetlen tÀgÁtÀsÀrÂl besz¢lhet¡nk p¢ldÀul, amikor
a Szerzû azt mondja: àMin¢l nagyobb ¢n¡nkben
a f´l´sleges tulajdon arÀnya, annÀl kisebb a valÂban sz¡ks¢ges tulajdon¢, tehÀt l¢ny¡nk l¢nyegi r¢sze annÀl t´bb t¢rt veszÁt. A tulajdonbûs¢gben ¢lû
ember l¢nyegi ¢nje kÀrÀra egyfajta tÀrgyi ¢nt n´vel
meg ä idegenn¢ vÀlik ´nmaga szÀmÀra, sz¢tosztja
magÀt: a dolgok ker¡lnek f´l¢nybe vele szemben. ý
lesz tulajdonai tulajdona. S ez nemcsak a tÀrgyakra, hanem mindenfajta tulajdonra, Ágy az informÀciÂra, a tudÀsra, a hatalomra ¢s a dicsûs¢gre is
vonatkozik.Ê
Felvetûdik a k¢rd¢s: vajon milyen ¢rtelemben vagyok ¢n tudÀsom, sz´vegszerkesztûm vagy bÀrmif¢le informÀciÂim àtulajdonaÊ? BizonyÀra nem az àeredetiÊ, Àllati ¢rtelemben, hiszen nem kell attÂl tartanom, hogy
a tudÀsom megesz, a sz´vegszerkesztûm
megv¢d, vagy hogy az informÀciÂm a sajÀt
test¢hez tartozÂnak tekint. Akkor talÀn f´l´sleges tulajdona lenn¢k ezeknek a dolgoknak?
Aligha, hiszen ä mint megtudhatjuk ä àa f´l´sleges tulajdon ´nmaga megszerz¢s¢re ´szt´n´zÊ.
Hogyan ´szt´nz´m azonban a szÀmÁtÂg¢pemet vagy filozÂfiat´rt¢neti ismereteimet arra,
hogy megszerezzenek engem? Akkor azonban milyen ¢rtelemben vagyok ¢n itt most tulajdon? TalÀn a àf´l¢nybe ker¡lnekÊ kifejez¢stûl
rem¢lhetj¡k az ¢rtelmez¢s kulcsÀt? Meglehet.
A tulajdonnak ezt a fogalmÀt azonban a Szerzû egyÀltalÀn nem fejti ki, s gyanÁtom, ha
megtenn¢, akkor sem lenne indokolt ezt a tovÀbbi meghatÀrozÀsra szorulÂ viszonyt (vagy
inkÀbb viszonyokat) ¢pp a àtulajdonÊ fogalmÀval megvilÀgÁtani. Sût, azt hiszem, a àtulajdonÊ kifejez¢s itt inkÀbb csak f¢lrevezetû.
A minden elûk¢szÁt¢s n¢lk¡l, ad hoc bevezetett magyarÀzÂ elvek egyik p¢ldÀja az, amikor a Szerzû azt mondja, hogy az eml¢kezet
(mint valami specifikusan emberi jelens¢g),
Ãgymond, àterm¢szet¢bûl kifolyÂlag termeli a f´-
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l´slegetÊ. (De vajon mibûl fejlûd´tt ki az emberi eml¢kezet? Csak nem az Àllati eml¢kezetbûl?) Sût az emberi eml¢kezet az Àllati tulajdonformÀkbÂl alakÁtja ki a f´l´sleges tulajdonokat azzal, hogy termeli a f´l´sleget. TovÀbbi magyarÀzat hÁjÀn ¢n eg¢sz egyszerüen
nem ¢rtem ezt az ´sszef¡gg¢st. MÀsfelûl Àllatok (fûleg gerinces emlûs´k) etolÂgiai ¢s pszicholÂgiai vizsgÀlatok tanÃsÀga szerint feltünûen jÂ memÂriateljesÁtm¢nyekre k¢pesek. A
Szerzû igazÀn megmagyarÀzhatnÀ, mi¢rt
nem alakult ki nÀluk a felesleges tulajdonnak
legalÀbb egy-k¢t vÀlfaja.
HasonlÂk¢ppen ig¢nyeln¢m a tovÀbbi magyarÀzatot, amikor a Szerzû azt ÀllÁtja, hogy
p¢ldÀul a filozÂfia, a dohÀnyf¡st, a zene vagy
az informÀciÂ fogyasztÀsuk mÂdjÀban ¢teltulajdonok (a tigris, a politikus ¢s a t´rt¢n¢sz talÀnya, mÀs szempontbÂl f´lt¢ve). Itt a fogyasztÀs mÂdja az, ami k´zelebbi megvilÀgÁtÀsra szorulna, mÀsk¡l´nben az ÀllÁtÀs igazsÀgtartalmÀt m¢rlegre sem tudjuk tenni. A
Szerzû azonban adÂs marad ezzel a definÁciÂval. (Nem tekintem meggyûzû magyarÀzatnak azt, ha egyenes besz¢drûl k¢pes besz¢dre
vÀltunk Àt, ¢s azt mondjuk, hogy a zen¢t Ãgy
hallgatjuk, àminthaÊ megenn¢nk, az informÀciÂt pedig metaforikusan essz¡k meg.
Ugyanis mi a helyzet valÂjÀban a zen¢vel ¢s
az informÀciÂval? Nem akarom k¢ts¢gbe
vonni, hogy a Szerzû ezt nem metaforikusan
is el tudja magyarÀzni, gyanÁtom azonban,
hogy mire egy ilyen magyarÀzatnak a v¢g¢re
¢rne, igencsak messzire vetûdne a àtulajdonformÀkÊ Àltala felÀllÁtott s¢mÀjÀtÂl.)
MÀs hely¡tt a Szerzû egyik kijelent¢s¢nek
olyan implikÀciÂja van, amely tÀrgyi t¢ved¢sbe sodorja: à...az ember, szemben az Àllattal, a j´vût, ill. a felt¢teles mÂdot is ismeri...Ê Ebbûl az k´vetkezik, hogy az Àllat nem ismeri a j´vût. Ha
ezzel azt akarjuk mondani, hogy az Àllatoknak nincsen valamif¢le tudatuk, fogalmuk,
k¢pzet¡k vagy elû¢rzet¡k arrÂl, hogy a j´vû
egy bizonyos r¢sz¢ben valÂszÁnüleg mi fog
t´rt¢nni, akkor az ÀllÁtÀs egyszerüen hamis (l.
pszicholÂgia, etolÂgia ä mint az eml¢kezetn¢l). Egy¢bk¢nt ennek az el¢g k¢ptelen ÀllÁtÀsnak maga a Szerzû mond ellent (bÀr megint csak implicite), amikor pÀr oldallal korÀbban azt Árja: àAz Àllatok az ev¢sre alkalmas dolgok
k´z¡l mindazt tulajdonuknak tekintik, amit abban
a pillanatban esznek vagy ev¢s c¢ljÀbÂl kiszemeltekÊ

ä mi ez, ha nem a j´vû valamif¢le megelûlegez¢se? ä àvagy megszereztek (esetleg tÀrolnak)Ê ä
ez pedig m¢g inkÀbb. (V´. m¢g 15. lj.)
V¢g¡l, s mintegy az elmondottak summÀzatak¢nt, v¢delmembe kÁvÀnom venni Immanuel Kantot a Szerzû feddû szavaival
szemben, aki ezt Árja: à...a kultÃra nem egy¢b,
mint a f´l´sleges tulajdonok halmaza. így hÀt a tulajdonformÀk megsz¡ntet¢s¢vel megszabadulhatunk ugyan a minket gy´trû kÁnok egy r¢sz¢tûl, az
irigys¢gtûl, a lemaradÀs-pÀniktÂl, a tÀrgyak rabszolgasÀgÀtÂl s az ezÀltal keltett rossz k´z¢rzettûl,
Àm kultÃrÀnk ´sszeomlÀsÀval kell fizetn¡nk ¢rte.Ê
Majd egy lÀbjegyzetben: àEgy¢nileg azonban lehet prÂbÀlkoznunk, hiszen a t´bbs¢g viselked¢se
f´nntartja a kultÃrÀt. Ez a megoldÀs azonban csak
akkor elfogadhatÂ, ha elvetj¡k Kant v¢lem¢ny¢t,
mely szerint mindig Ãgy kell cselekedn¡nk, hogy
cselekv¢s¡nk ÀltalÀnos norma lehessen. (Ezt egy¢bk¢nt maga Kant sem vette komolyan, hiszen filozÂfiÀval foglalkozott, ami ha ÀltalÀnossÀ vÀlt volna,
az Àllam ¢s a tÀrsadalom pusztulÀsÀt eredm¢nyezte
volna...)Ê
RÀnk maradt ÁrÀsai ¢s a rÂla szÂlÂ visszaeml¢kez¢sek tanÃsÀga szerint a k´nigsbergi
b´lcs ennyire az¢rt nem hitt a gondolat hatalmÀban, ugyanakkor a gondolkodÀs szabadsÀgÀt bizonyos felt¢telek k´z´tt megengedhetûnek, vesz¢lytelennek, sût sz¡ks¢gesnek tartotta, frappÀns megoldÀst kÁnÀlva ezzel a
Szerzû Àltal megfogalmazott, v¢gzetesnek tünû dilemmÀra. V çLASZ A K°RD°SRE: MI A FELV ILçGOSODçS? cÁmü müv¢ben amellett t´rt
lÀndzsÀt, hogy bizonyos felt¢telek k´z´tt bÀrki bÀrmilyen gondolatÀt kifejthesse an¢lk¡l,
hogy a tÀrsadalom vagy az Àllam megtorlÀsÀtÂl kelljen tartania: àA polgÀr nem habozhat a
rÀrÂtt feladatok elv¢gz¢s¢ben, sût ha kotnyelesen
bÁrÀlgatja ama megbÁzatÀsokat, akkor ez olyan
botrÀny, amely¢rt (mivel ÀltalÀban t´rv¢nytelens¢gekre ´szt´n´zhet) megb¡ntethetû. Ugyanû azonban
ettûl f¡ggetlen¡l nem cselekszik polgÀri k´teless¢gei
ellen¢re, ha tudÂsk¢nt nyilvÀnosan v¢lem¢nyt mond
az elûÁrÀsok igazsÀgtalan vagy szerencs¢tlen voltÀrÂl. [...] Mert ¢rtelmetlens¢g, hogy a n¢p gyÀmjai
(szellemi dolgokban) maguk is megint kiskorÃak legyenek.Ê (In: I. Kant: A VALLçS A PUSZTA °SZ
HATçRAIN BELºL. Gondolat, 1974. 82ä84. o.)
Ha sz´vegszerüen n¢zz¡k, a komolytalansÀg
vÀdja nem Àll tÃl biztos lÀbakon.
A pontossÀg kedv¢¢rt egy¢bk¢nt megjegyzendû, hogy Kant nem a cselekedeteknek,
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hanem azok maximÀjÀnak ÀltalÀnosÁthatÂsÀgÀrÂl besz¢lt, tovÀbbÀ nem azt mondta, hogy
mindig Ágy kell cselekedni ä elismerte ugyanis, hogy lehetnek erk´lcsileg k´z´mb´s cselekedetek ä, hanem azt, hogy egy cselekedetnek ahhoz, hogy erk´lcsi legyen, eleget kell
tennie a maxima ÀltalÀnosÁthatÂsÀga k´vetelm¢ny¢nek. Enn¢l fontosabb azonban, hogy
az ÀltalÀnosÁthatÂsÀgnak ezt a k´vetelm¢ny¢t
csak egyes cselekedetekre vonatkoztatta, soha nem eg¢sz ¢letformÀkra, amikrûl a Szerzû
ä Àrtatlannak tünû csÃsztatÀssal ä besz¢l. Ennek ellen¢re azt hiszem, a maxima a filozÂfus
eg¢sz ¢letformÀjÀra n¢zve is megfogalmazhatÂ an¢lk¡l, hogy ´nmaga lerombolÀsÀhoz vezetne. Kant ugyanis foglalkozÀsszerüen filozÂfus volt, s ezzel ugyanÃgy a munkÀjÀt v¢gezte, mint bÀrmely mÀs ÀllampolgÀr. Szem¢lyes ¢letformÀjÀnak maximÀja tehÀt Ágy szÂlhatott volna: teljesÁtsd a polgÀri ¢letben vÀllalt k´teless¢geidet, Ágy t´bbek k´z´tt v¢gezd
a munkÀdat: ha Àcs vagy, Àcsolj, ha orvos
vagy, gyÂgyÁts, ha katona vagy, teljesÁtsd a
parancsot, ha filozÂfus vagy, filozofÀlj. Ez a
maxima pedig ellentmondÀs n¢lk¡l ÀltalÀnosÁthatÂ, s mint lÀttuk, Kant emellett megengedte, sût pÀrtolta is, hogy az Àcsok, katonÀk stb. munkaidej¡k´n kÁv¡l szabadon gondolkodjanak, akÀr filozofÀljanak (vagy hogy
maguk a filozÂfusok egyetemi stb. k´telezetts¢geiken kÁv¡l k´tetlenebb¡l filozofÀljanak).
ý maga egy¢bk¢nt sokÀig volt hÀzitanÁtÂ, s
ez irÀnyÃ k´telezetts¢geit soha nem hanyagolta el a filozÂfia kedv¢¢rt, amelyet akkoriban szabadidej¢ben müvelt, Ãgyhogy ha
Kant egyes elm¢leti t¢teleivel lehet is vitatkozni, magÀrÂl az emberrûl nem lehet azt
mondani, hogy etikÀjÀnak alapelv¢t ne vette
volna komolyan. Ellenkezûleg: ha valaha kider¡lne, hogy amiÂta kanti etika l¢tezik,
annak alapelv¢t csak egyetlenegy ember vette igazÀn komolyan, m¢rget vehetn¢nk rÀ,

hogy ez az ember ¢ppen maga Kant volt. Hiteles forrÀsokbÂl tudjuk rÂla, hogy enn¢l jÂval kisebb horderejü dolgokat is mindig komolyan vett, eg¢szen odÀig menûen, hogy
k¢t tagmondat k´z´tt milyen k´tûszÂt hasznÀljon.
P. S. Egy¢bk¢nt Magyar LÀszlÂ AndrÀs ÁrÀsÀban szÀmos olyan gondolatot is talÀltam,
amellyel egyet¢rtek, sût rokonszenvezem.
Ezekrûl azonban ä sajnos ä m¢gsem ¢rdemes
szÂlnom, mert bÀrmennyire igaznak szeretn¢m is tudni ûket, egyelûre egy¡tt kell ¢lnem
azzal a kellemetlen tudattal, hogy jobb ¢rveim vannak ellen¡k, mint mellett¡k.
BÀnki Dezsû
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