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Drago Jan§ar

SZARAJEVñ EZER NAPJA
GÀllos Orsolya fordÁtÀsa

A nyugati vilÀg olvasÂi ¢s vel¡k egy¡tt szerkesztûi ¢s kiadÂi is torkig vannak mÀr a
kommunista lÀgerek s´t¢t k¢peivel. Torkig vannak a lelkes forradalmÀrokkal ¢s tÀrsadalomreformÀtorokkal, az ellenz¢kiekkel ¢s ¡ld´zûikkel, Kelet-EurÂpa sz¡rke homlokzataival ¢s ¢jszaka k´zlekedû fekete autÂival. A k´z´ns¢g most a totalitÀrius rendszerek h¢tk´znapjaibÂl vett jeleneteket kedveli, mÀrmint azt, hogyan ettek, ittak, ruhÀzkodtak ¢s szerettek az emberek. V¢gt¢re is ezeket a jeleneteket meg lehet ¢rteni.
Mert ki ¢rten¢ meg ma a k´ltût, aki eg¢sz nap a falat bÀmulja, ahonnan egy drÂtk´teg
kandikÀl, est¢re kelve pedig asztalhoz ¡l, ¢s megÁrja a MIKROFON A FALBAN cÁmü k´ltem¢nyt? Azt igen, ahogy a mindenre ¢hes keleti hamburgert fal egy kafkai vÀrosban,
azt meg¢rti; meg azt, ahogy valamelyik kelet-eurÂpai t´rzs nûtagja megÀll keleti valutÀjÀval a zseb¢ben egy bÂdÁtÂ illatszer¡zlet elûtt valamelyik nyugat-eurÂpai fûvÀrosban, ezt is meg¢rti: hisz ez ¢ppen olyan, mint mi, csak hÀt a kommunizmusban ¢lt
szeg¢nyke. A nyugati olvasÂ most a àHogyan bÁrtuk ki nejlonharisnya n¢lk¡l ¢s kacagvaÊ tÁpusÃ irodalmat fogyasztja.
A nyugati vilÀg olvasÂi s vel¡k egy¡tt a szerkesztûk ¢s a kiadÂk is torkig vannak a
szarajevÂi romokkal ¢s a nyomorultakkal, akik a parkok utolsÂ bokrait vÀgjÀk ki, ¢s a
szerencs¢tlenekkel, akiket v¢rfoltos ruhÀkban visznek a kÂrhÀzba, mÀr lÀtni sem bÁrjÀk
a f¢nylû l´ved¢keket, amint a tv k¢pernyûj¢n kett¢hasÁtjÀk a szarajevÂi ¢gboltot, utÀljÀk a pÀnc¢losokat ¢s a katonÀkat, amint ott toporognak a pÀnc¢los k´r¡l, vagy ¢ppen
holtan fekszenek valami sÀros fedez¢kben. Az emberi nyomorÃsÀgban van valami illetlen, valami, amit az ember maga id¢zett elû, ¢s amit olyan neh¢z meg¢rteni. Fûk¢nt
pedig mÀr ezt az eg¢szet lÀttuk ¢s olvastuk, mondja az olvasÂ, az ´sszes koncentrÀciÂs
tÀbort BoszniÀban, ¢s a nûk megerûszakolÀsÀrÂl is mindent hallottunk. Az eg¢sz drasztikumot kimerÁtett¢k mÀr, k¢r¡nk valami megszokottat. De ne az ¢hez¢srûl vagy a vÁzhiÀnyrÂl; hogyan fûznek vagy sem, hogyan mosakodnak vagy sem, ezt mÀr ismerj¡k.
Az ÁrÂnak nincs k´nnyü dolga manapsÀg. Egy dolgot tudnia kell, akkor is, ha katonai
szÀllÁtÂrep¡lûvel ¢rkezik SzarajevÂba, nevets¢ges sisakkal a fej¢n, ¢s ha utÀna az egyiptomi UNPROFOR katonÀk, akiknek a puska kipotyog a kez¡kbûl a pÀnc¢lozott jÀrmüben, t¢ved¢sbûl a szerb ÀllÀsokon kereszt¡l viszik be a rep¡lût¢rrûl a vÀrosba; ¢s
ha utÀna a szarajevÂi k´ltû az irodalmi esten az ideillû pÀtosszal Ãgy k´sz´nti, àmint
Malraux-t, aki ugyanÁgy katonai rep¡lûvel ¢rkezett meg SpanyolorszÀgba...Ê; ¢s mikor
a vÀrosban ott-tartÂzkodÀsÀnak eg¢sz ideje alatt hallja a l´v´ld´z¢st ¢s a robbanÀsok
visszhangjÀt, tudnia kell, ¢s mikor lÀtja a friss sÁrokat a parkokban, tudnia kell: mindezt
mÀr elmondtÀk, lÀttÀk ¢s leÁrtÀk, ez az eg¢sz tulajdonk¢ppen senkit sem ¢rdekel. Nincs
SpanyolorszÀg, nincs Malraux, nincs nagy t´rt¢net. SzarajevÂ, ezt mÀr tudja korÀbbrÂl, a fekete lyuk ezen a kontinensen, amelyrûl az emberek elfordÁtjÀk a tekintet¡ket,
kikapcsoljÀk a televÁziÂt, ¢s f¢lreteszik a k´nyveket.
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J. M. irodalomprofesszor, akivel az ÁrÂ s¢tÀt tesz a k´ddel fÀtyolozott napos d¢lutÀnon
a kivert ablakÃ hÀzakkal ¢s sz¢tvert kirakatÃ boltokkal szeg¢lyezett utcÀn, a piac mellett, ahol a grÀnÀtok tucatjÀval trancsÁroztÀk sz¢t az embereket. A professzor selyem
nyakkendût visel ¢s v¢kony keretü szem¡veget. F¢lt-e, amikor ¢jjel-nappal zuhogtak
a grÀnÀtok?, k¢rdi az ÁrÂ. A professzor legyint. Ugyan, kit ¢rdekel! Sz´rnyü volt,
mondja kis idû mÃlva, mert kezdetben tizenk¢tf¢le katonai alakulat t¢nykedett a vÀrosban, a legk¡l´nf¢l¢bbek. Tizenk¢tf¢le? Igen, tizenk¢tf¢le. Elûsz´r a bün´zûk szervezt¢k meg a v¢delmet, ¢s ûk tartottÀk fenn a rendet a maguk mÂdjÀn. Most rend
van, mondja. Csak az orvl´v¢szek, mondja, mikor a hegyekbûl felhangzik a tÀvoli l´v´ld´z¢s, ez borzalmas. Nem lehet tudni, mikor talÀljÀk el az embert. Az ÁrÂ azt tudakolja, mik¢nt zajlik a mindennapi ¢let, nap nap utÀn. A professzor legyint. Ugyan, kit
¢rdekel?
Mindenkit, feleli az ÁrÂ, mÀr csak egyed¡l ez ¢rdekli ûket. Ha t¢nyleg tudni akarod,
mondja a professzor, ¢s megÀll: nem az ÀgyÃzÀs volt a legsz´rnyübb. Az ember tudja,
hogy egyszer v¢ge lesz. A legsz´rnyübb az volt, hogy nem tudtam sem aludni, sem
olvasni. Ez, mondja az ÁrÂ, ez a legmindennapibb t´rt¢net, amire a borzalmaktÂl eltelt
olvasÂ vÀgyik: a professzor, aki nem tudott olvasni.
Az irodalomprofesszor t´rt¢nete igazÀn mindennapi. Majdnem olyan sz´rnyü volt a
sorsa a hÀborÃs k´r¡lm¢nyek k´z´tt, mint a nûk¢ a kommunizmusban, amikor nem
jutottak nejlonharisnyÀhoz. J. M., az irodalom professzora majdnem kilenc hÂnapon
kereszt¡l nem tudott olvasni. JÂl figyelj, nyÀjas olvasÂ, aki mÀr mindent tudsz arrÂl,
hogyan fûzz¡nk ¢s ´lt´zk´dj¡nk hÀborÃs k´r¡lm¢nyek k´z´tt, mivel az olvasÀs mik¢ntj¢rûl m¢g biztos, hogy semmit sem hallottÀl. Az ostrom legsz´rnyübb napjaiban,
mondja a professzor, kilenc hÂnapon kereszt¡l nem volt Àram a vÀrosban. T¢len a
napok r´videk. Nem volt füt¢s, nem volt innivalÂ, hogy meghÁvhattam volna a barÀtaimat, a barÀtaimnak sem volt semmij¡k, hogy meghÁvhattak volna magukhoz, ¢s ûk
is fÀztak. °s az utcÀkon sem volt tanÀcsos s¢tÀlni. TehÀt minden nap d¢lutÀn ´tkor
Àgyba fek¡dtem, betakarÂztam mindennel, ami csak k¢zn¢l volt, ¢s Àlmodozni kezdtem arrÂl, milyen sz¢p volna most olvasni valamit. Gyertya nem volt mÀr r¢g egy szÀl
sem, tehÀt a plafont bÀmultam, ¢s vigyÀztam, nehogy elaludjak. Ha elalszom, fel¢bredek ¢jjel tÁzkor, ¢s nem tudok elaludni reggelig. Amikor siker¡lt idÀig elvirrasztanom, tÁzkor azt mondtam magamban, most mÀr elalhatsz, professzor. Reggel vÀrtak
a tennivalÂk, vizet kellett szerezni, ¢lelmet, megkeresni a barÀtokat, olvasÀsra megint
nem jutott idû, talÀn egy kurta Âra. °s Ágy ment ez nap nap utÀn, kilenc hÂnapon
kereszt¡l.
Ugyan k¢rem, mondja a nyÀjas olvasÂ, ¢s ÀsÁt egyet: hallottunk mÀr enn¢l jobbat is.
Volt ÁrÂ, aki az¢rt nem tudott olvasni SzarajevÂban, mivel elt¡zelte az eg¢sz k´nyvtÀrÀt,
ugyanis fÀzott t¢len. Igen, mondom, ez mÀr jobb, m¢g k´znapibb ¢s ez¢rt m¢g megrÀzÂbb t´rt¢net. çmde, kiÀltom m¢lys¢ges ÁrÂi felhÀborodÀsomban, Àmde J. M. professzor egy szÂt se szÂl arrÂl, hogy megsebes¡lt, csak arrÂl besz¢l, hogy nem tudott
olvasni. Pedig meg is sebes¡lt, tÁz centivel a szÁve alatt hatolt bel¢ a l´ved¢k, ¢s m¢g
most is ott van. HÀt aztÀn?, mondja erre az olvasÂ, ki nem sebes¡lt meg SzarajevÂban
tÁz centivel a szÁve alatt, minden este megsebes¡l valaki a tv-ben. J. M. professzor, kiÀltom utolsÂ k¢ts¢gbeesett prÂbÀlkozÀssal, hogy felkeltsem az olvasÂ ¢rdeklûd¢s¢t, J.
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M. volt a szarajevÂi polgÀrmester. Mikor elkezdûd´tt a l´v´ld´z¢s, tovÀbbra is nyugodtan jÀrkÀlt az utcÀn, kÁnos lett volna szaladni a sajÀt vÀrosÀban, ¢s elbÃjni a tÀmadÂk elûl. Csak az¢rt talÀlta el a golyÂ, mert nem akart elbÃjni. Ez talÀn nem ¢rdekes
a maga k´znapisÀgÀban?
Na jÂ, Ágy az olvasÂ, ez elmegy. Ha t¢nyleg û volt a polgÀrmester.
Eltelt SzarajevÂ ostromÀnak ezredik napja. Mennyi t´rt¢net az ezeregy ¢jszakÀbÂl, valÂdi, hisz mindenkinek megvan a maga k¢tszÀz´tvenezer t´rt¢nete. Az irodalomt´rt¢n¢sz¢tûl kezdve a kÂbor kutyÀig, amelyik elszaladt a grÀnÀt Àltal leszakÁtott
karral a jÀtszÂt¢rrûl, ¢s a kart ez¢rt nem tudtÀk visszavarrni a kÂrhÀzban. A t´rt¢netek
k´r´znek sz¡ntelen. MÀr r¢g elfeledt¢k a fiatal pÀr, Romeo ¢s JÃlia, a szerb fiÃ ¢s a
muzulmÀn lÀny t´rt¢net¢t, akik el akartak sz´kni a vÀrosbÂl, de a k¢t arcvonal k´z´tt,
a senki f´ldj¢n leterÁtett¢k ûket a l´v¢sek. Holttest¡k hosszÃ napokon Àt fek¡dt az
aszfalton, senki sem tudta elvinni ûket. SzarajevÂ tele van t´rt¢netekkel, melyeket maga mond a maga szÀmÀra, k¢pekkel, melyeket û n¢z egyed¡l. A porig ¢gett k´nyvtÀr
¡res, grÀnÀttalÀlat ¢rte a gal¢riÀt is. T´rt¢netek ¢s k¢pek, amelyek kimennek innen a
vilÀgba, t´bb¢ senkit sem ¢rdekelnek, csak magukat a szarajevÂiakat. A postÀbÂl is
csak ¡szk´s falak maradtak. Kiv¢ve a keveseket, akiknek futÀruk van, senki sem Ár
senkinek, senki sem kap leveleket. °s ennek ellen¢re mindnyÀjan tudunk mindent,
ûk, akik ott maradtak, ¢s mi, akik kint vagyunk. SzarajevÂrÂl mindent leÁrtak, mindent
elmondtak, mindent lef¢nyk¢peztek, ¢s mindent filmre vettek, m¢gis megy minden
tovÀbb mÀr ezredik napja. Az ´rm¢nyek lem¢szÀrlÀsa a szÀzad elej¢n valahol messze
t´rt¢nt a tÀvoli AnatÂliÀban, a koncentrÀciÂs tÀborok hermetikusan el voltak zÀrva a
vilÀgtÂl, a gulagok a vilÀg v¢g¢n voltak, de ami SzarajevÂban ¢s BoszniÀban t´rt¢nik,
az itt t´rt¢nik a szem¡nk lÀttÀra sz¡ntelen¡l ¢s ÃgyszÂlvÀn minden pillanatban. Az
´sszes kamera ¢s televÁziÂs hÀlÂzat ellen¢re a vilÀg m¢g sohasem volt ilyen vak ¢s s¡ket,
mint most. Az ´sszes felszÂlÁtÀs, az ´sszes felhÁvÀs ellen¢re. HÀnyszor hallottuk mÀr
azt, hogy EurÂpa ¢s a vilÀg szeme lÀttÀra n¢pirtÀs t´rt¢nik. A maga k´z´ny´s ¢s pusztÁtÂ folyamatÀban minden abszurddÀ vÀlik. M¢g e sorok ÁrÂja is arra t´rekszik, hogy
k´znapi t´rt¢netet Árjon csak az¢rt, hogy egyÀltalÀn elolvassa valaki.
°s k´zben kiss¢ h¡ly¢nek ¢rzi magÀt.
Nagy olajk¢p f¡gg a falon, egy pÀsztoridill: feh¢r bÀrÀnykÀk a z´ld f¡v´n, kis patak,
Àrnyas fa, alatta pÀsztor. Kiss¢ ¡gyetlen¡l van megfestve, az arÀnyok nincsenek rendben, ¢s persze kiss¢ giccses is a k¢p. ögy ¢rzem, eltakarja szinte az eg¢sz falat, valaki
ebben a lakÀsban, ebben a k¢pben a b¢k¢t kereste, amit n¢lk¡l´znie kellett a nagyvÀrosban, az utcÀn, ahol autÂk robogtak el mellette. Most nincs autÂzaj, az ablak alatt
az utca s´t¢t ¢s ¡res. ºl¡nk a lakÀsban, a ki¢gett hÀzban, a l¢pcsûhÀz, a folyosÂk feket¢k, minden lakÀs ki¢gett, kiv¢ve ezt, amelyiknek a pÀsztoridill f¡gg a falÀn. A lakÀs
a bosznia-hercegovinai PEN K´zpont sz¢khelye. Az asztalokon gyertyÀk, n¢mi harapnivalÂ, rakija, amit vagy tizen´t ember t´lt´get magÀnak: szarajevÂi ÁrÂk, festûk ¢s ÃjsÀgÁrÂk meg a szlov¢n vend¢gek. Kint a s´t¢tet ¢s a csendet folyton megszakÁtja a l´v´ld´z¢s. Egyes l´v¢sek a vÀros f´l´tti, k´zeli hegyekbûl j´nnek, mÀsokat teljesen k´zelrûl hallani. Benn¡nket, furcsa ¢s ritka vend¢geket kiv¢ve senki sem hederÁt rÀjuk.
A falban szÀmtalan golyÂ ¡t´tte nyom. A k¢pen egyetlenegy. A golyÂ a pÀsztort talÀlta
el. HÀzigazdÀink nevetnek ennek jelk¢pis¢g¢n. Ezt nem hibÀzta el. Mindenki tudja,
SzarajevÂban ma legjobb azoknak, akiket elhibÀztak.
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Akik ott ¡lnek vel¡nk, nem elhibÀzott emberek. B´lcsen besz¢lnek, okosan, irÂniÀval,
csak n¢ha hangosan ¢s kompromisszum n¢lk¡l. HabÀr az orvl´v¢szek golyÂi ¢s a grÀnÀtok a hegyekbûl nem t¢vesztett¢k el ûket: a jeles idûs k´ltût, I. S.-t a homlokÀn, a
szem´ld´ke f´l´tt sÃrolta a golyÂ, a szÀmunkra mÀr ismerûs professzor tÁz centivel a
szÁve alÀ kapta, ¢s most is ott viseli, S. F. szÁnikritikusnak a grÀnÀtszilÀnkok sz¢tt¢pt¢k
a t¢rdszalagjait, F. D. k´ltûnûnek le¢gett a hÀza, T. K. elveszÁtette a feles¢g¢t, G. S.
szerb k´ltût hazaÀrulÂnak kiÀltottÀk ki az à´v¢iÊ, mivel ott maradt a vÀrosban. Nem
k¢rdem, mi talÀlta vagy mi t¢vesztette el L. O. k´ltûnût ¢s publicistÀt, Z. I. horvÀt k´ltût, H. K. professzornût, a szobrÀszt, aki àritka madarakatÊ k¢szÁt. A àritka madarakÊ
agyagbÂl vannak, k¡l´n´smÂd g´rcsbe rÀndult halott galambok.
BÀr ne k¢rdeztem volna meg Z. T. drÀmaÁrÂt, mi az, ami nÀla nem t¢vesztett c¢lt.
A nemzetis¢ge szerint muzulmÀn Z. T. t´rt¢nete k¢sz r¢mÀlom. Z. T. darabjÀt nagy
sikerrel jÀtszottÀk a KamaraszÁnhÀzban, ¢s egy este elûadÀs utÀn, hazafel¢ menet a
GrbavicÀn l¢vû otthonÀba, szerb szomsz¢dai elfogtÀk, ¢s ÀtadtÀk... na kinek? SzarajevÂban ma senki sem mondja, hogy a szerbeknek. TehÀt ÀtadtÀk, ahogy mondani szoktÀk, ànekikÊ, àazoknak, a hegyekbenÊ, vagy legt´bbsz´r: a csetnikeknek. Z. T. szarajevÂi drÀmaÁrÂ fogsÀga alatt l´v¢szÀrkot Àsott a SzarajevÂ f´l´tti frontvonalakon. Itt
f´nt, eg¢szen k´zel û meg a t´bbi fogoly szolgÀltak ¢lû falk¢nt, ott Àlltak, hogy ûket
lûj¢k le az ´v¢ik, lentrûl a vÀrosbÂl. Z. T.-nek kellett elhozni az elesett szerb katonÀkat
a harcvonalbÂl, majd eltemetni ûket, Z. T.-nek nem volt akkora szerencs¢je, mint kivÀltsÀgos barÀtjÀnak, aki sÁrÀsÂk¢nt dolgozhatott. Z. T. minden tÀmadÀs idej¢n reszketett a szerb katonÀk ¢let¢¢rt, hiszen ha elesett egy szerb katona, a parancsnok felsorakoztatta ûket, ¢s pisztolyÀval egyszerüen agyonlûtt egyet a foglyok k´z¡l. Z. T.
ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢lt Àt hat hÂnapot a fogsÀgban. A fogolycsere alkalmÀval a
szarajevÂi rep¡lût¢ren az autÂbuszba csapÂdÂ golyÂ a barÀtjÀt talÀlta el, az ¡l¢sen,
ahol egy perccel korÀbban m¢g Z. T. ¡lt.
Z. T. nem tudja, mi¢rt ¢pp vele kellett ennek megt´rt¢nnie. Mi¢rt kellett ¢pp neki
v¢gig¢lnie ezt a r¢mÀlmot, ¢s mi¢rt ¢pp û menek¡lt meg? ögy, ahogy mÀsok is felteszik
a k¢rd¢st SzarajevÂval kapcsolatban: mi¢rt SzarajevÂ? Mi¢rt ¢pp SzarajevÂ? A rÀkban
megbetegedûk jellegzetes k¢rd¢se, amit Susan Sontag tesz fel A FçJDALOM MINT METAFORA cÁmü k´nyv¢nek elej¢n: mi¢rt ¢pp ¢n?
ValÂban: mi¢rt SzarajevÂ, mi¢rt ¢pp SzarajevÂ?
LÀtni, hogy e vÀroson valami abszurd ¢s irracionÀlis balsors v¢gzi kÁs¢rleteit. írÂf¢l¢k
k¢szek vagyunk ¡st´k´n ragadni ¢s tovÀbbfejleszteni ezt a gondolatot: SzarajevÂ ennek a szÀzadnak a metaforÀja. Az osztrÀk trÂn´r´k´sre leadott l´v¢sekkel kezdûd´tt
a dolog, itt kezdûd´tt a rettenetes elsû vilÀghÀborÃ. °s fejezûdik be ism¢t SzarajevÂban
rettenetes rombolÀssal.
De vajon k¢szek vagyunk-e kicsit is mÀsk¢nt gondolkodni? Vajon nem ¢pp ebben
a vÀrosban vagy legalÀbbis a vilÀgnak vajon nem ezen a v¢g¢n emelt¢k-e a k´z´ns¢ges
terrorcselekm¢nyt, az utcai mer¢nyletet a legmagasabb ¢rt¢k szintj¢re, tett¢k a hazaszeretet, a mitologikus patriotizmus jelk¢p¢v¢? Vajon nem talÀljuk-e szokatlanul hasonlÂnak Gavrilo Principet ¢s ´sszeesk¡vû tÀrsait meg a mostani fanatikus terroristÀkat? Ahogyan azok pÂzoltak egykor a helyi f¢nyk¢p¢sznek, ¢s ahogy a mostaniak Àllnak be a kamerÀk elûtt. Az elhivatottsÀg ¢s kivÀlasztottsÀg akkori ¢s mostani narcisszoid ¢s elborult tudatÀt? K¢szs¢g¡ket egyszeri ¢let¡k felÀldozÀsÀra, egyszersmind
elt´k¢lts¢g¡ket egy mÀsik ¢let megsemmisÁt¢s¢re, amely minden Âvint¢zked¢s ellen¢-
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re ki van szolgÀltatva a kisiklott szubjektÁv akaratnak ¢s a kitervelt, hideg, racionÀlis
gyilkolÀsnak?
Gondoltunk valaha is arra, hogy SzarajevÂ vagy hetven ¢s m¢g annÀl is t´bb ¢ven
kereszt¡l egy terrorcselekm¢nyt ¡nnepelt? Vagy nem volt-e be¢pÁtve e terrorcselekm¢ny azoknak az embereknek az ¢rt¢krendj¢be, gondolataiba ¢s ¢rzelmeibe, akik a
szÀzad v¢g¢n ism¢t embereket ´lnek ¢s a tulajdon vÀrosukat romboljÀk? Vagy a szÀzad
v¢g¢n, ha mÀr a v¢g¢re akarunk jÀrni, a mai gyilkolÂk ¢s rombolÂk fej¢ben ¢s tetteiben
nem ennek a àpatriotizmusnakÊ az autentikus akarata ¢s autentikus szellemis¢ge teljesedik-e ki?
Gavrilo Princip ezeken a tÀjakon ¡nnepelt hûs volt hetven ¢ven Àt. HÀny vaskos
t´rt¢nelemk´nyv, mennyi k´ltem¢ny, szÁnhÀzi elûadÀs, ¡nnepi besz¢d ¢s ÃjsÀgcikk
sz¡letett Gavrilo Princip b¡szke ´r´k´seinek tollÀbÂl! Eml¢kszem, hogy ment¡nk
megn¢zni SzarajevÂban betonba ´nt´tt lÀba nyomÀt: itt Àllt, innen lûtt Gavrilo Princip.
Itt kezdûd´tt a vilÀghÀborÃ, amely elsodort sok milliÂ ¢letet. °s eml¢kszem az akkori
rossz ¢rz¢sre: a mÀsik oldalon a mit sem sejtû Ferenc FerdinÀnd trÂn´r´k´s. Meg feles¢ge a sz¢les karimÀjÃ kalapban. Mindketten v¢rbe borulva, holtan omlottak az automobil ¡l¢s¢re. °s eml¢kszem a patetikus besz¢dekre: a l´v¢sek visszhangzottak eg¢sz
EurÂpÀban, B¢csben ¢s Berlinben ¢s PÀrizsban. LjubljanÀban is, ahol a szÂnokok a
szerbek elleni harcra szÂlÁtottak, a szlov¢n ÃjjÀsz¡letûk pedig a szerb testv¢ris¢g segÁts¢g¢re k¢sz¡lûdtek. PrÀgÀban is, ahol óvejk azt kiabÀlta: Belehrad, Belehrad... Meg´lt¢tek a mi FerdinÀndunkat! °s a szÀzad v¢g¢n megint itt vagyunk SzarajevÂban,
ahol megint lûnek, nemcsak a rosszul ûrz´tt FerdinÀndra, hanem mindenkire. °s
Gavrilo Princip jÀrdÀba ´nt´tt hÁres-nevezetes lÀba nyoma k´r¡l sz¢trobbant grÀnÀt
nyomai, ki¢gett hÀzak a szÀzadelûrûl Stepa vajda rakpartjÀn, ¢pp azok a hÀzak, amelyeket a mer¢nylet alkalmÀval k¢sz¡lt hÁres f¢nyk¢pekrûl ismer¡nk. A vÀros, amely a
tÀvoli osztrÀk provinciÀban, a szÀzad elej¢n valÂban a maga viszonylag nyugodt ¢let¢t
¢lte, a maga, ahogy ma mondanÀnk, tolerÀnsan multietnikus ¢s multikulturÀlis egy¡tt¢l¢s¢t, a vÀros a szÀzad v¢g¢re romokban hever. K¢szek vagyunk-e elgondolni, hogy
nem csupÀn az abszurd ¢s irracionÀlis balsors miatt van Ágy, hanem a hibÀs, irracionÀlis, szenved¢lyes ¢s fanatikus eszme miatt is, vagy kizÀrÂlag emiatt, amit jelk¢pp¢,
¢rt¢kk¢ ¢s mÁtosszÀ emeltek?
L´v¢sek a szÀzad elej¢n, l´v¢sek a v¢g¢n, ¢s ott ¡l¡nk PEN-tagok, akik mind alÀÁrtuk a ChartÀt, amelyben k´telezt¡k magunkat arra, hogy fell¢p¡nk a faji, a nemzeti
¢s az osztÀlygyül´let ellen. ºl¡nk a pÀsztoridill alatt, a szÀzad v¢g¢n a ki¢gett hÀz elhagyatott lakÀsÀban, SzarajevÂ k´zep¢n, egy meglehetûsen giccses k¢p alatt, amelyen
egy pÀsztor lÀthatÂ, akit eltalÀlt a golyÂ.
Este, mikor ott Àllunk a szÀlloda recepciÂjÀnÀl, egymÀs utÀn k¢t robbanÀs hallatszik,
az elsû erûsebb, a mÀsodik gyeng¢bb. Az elsû egy ilyen ¢s ilyen kaliberü aknavetû volt,
a mÀsik csak egy k¢zikil´vû, k´zli a portÀs, ¢s nevet. A szerb vonalak csak valami k¢thÀromszÀz m¢terre vannak a Holiday Inntûl, ettûl a m¢diummonstrumtÂl, melynek
k¢pe szinte minden este megjelenik a k¢pernyûn a lakÀsokban, valamennyi kontinensen. Nyugi, nyugi, mondja a portÀs, a szÀllodÀt mÀr nem fogjÀk lûni. °s ne izguljanak, ha
l´v´ld´z¢st hallanak ¢jszaka. Egy kis puskaropogÀs m¢g nem jelenti azt, hogy baj van. °s valÂban folyton ropog valahol, n¢ha messze, mÀskor eg¢szen k´zel. Errûl az oldalrÂl is
lûnek Àt a Grbavica f´l´tt. A szobÀmba jÂl behallatszik, mivel az ablakon nincs ¡veg.
MÀr r¢g nincs egyÀltalÀn, most tejszerü UNPROFOR-fÂliÀval van borÁtva.
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°jjel egytûl t´bb¢ egyetlen l´v¢st sem hallani. Katonai pÀnc¢losok d¡b´rg¢s¢t, semmit sem.
Most nem az volt a rossz, hogy l´v´ld´ztek, hanem hogy a csenddel egy idûben
reÀnk ÀsÁtott az ¡ress¢g. Kinyitottam a fÂliÀs ablakot, a hÀtt¢rben ott volt a Grbavica
s´t¢t hegye, amelyen ûk tanyÀznak ilyen ¢s ilyen kaliberü aknavetûikkel, k¢zikil´vûikkel, az alvÂ orvl´v¢szek, akik mozgÂ c¢lpontjaikrÂl Àlmodnak, ahogy a tÀvcsû keresztje tÀncol rajtuk. Ott most valaki egy idegen lakÀsban mÀszkÀl, egy k´nyvekkel teli
lakÀsban valaki, aki alig tud olvasni. Eg¢szen k´zel itt van a lerombolt technikum homlokzata, kilûtt, vak ablakaival, a mÀsik oldalon az UNIS megfeketedett ¢s ¡res toronyhÀzai. Elviselhetetlen, v¢szterhes, fesz¡lt cs´nd. S´t¢t ¢jszaka, semmi f¢ny, autÂk reflektora sem a nagyvÀros sugÀrÃtjÀn. Csend ¢s s´t¢ts¢g, mely a j¢gkorszakot id¢zi,
amelyben megsz¡letett. Bekapcsoltam a televÁziÂt, a Hyatt TV-n krimi ment. Nem ¢n
talÀltam ki, esk¡sz´m, de a detektÁv, aki a holttest f´l´tt Àllt, ezt mondta: Who is responsible for this particular homicide?
R´gt´n kikapcsoltam ezt az egyetemes ûr¡letet.
Megint csend lett, amilyet m¢g ¢letemben nem hallottam.
A hegyekben csendben ûrs¢get vÀltanak. A hegyekben ¢s a vÀrosban egyenletesen
l¢legeznek Àlmukban a holnapi gyilkosok ¢s holnapi Àldozataik.
Munch K IçLTçS cÁmü k¢p¢n, amely a kontinens mÀsik v¢g¢n sz¡letett a meszszi 1893-as ¢vben, a szÀj ¡res lyuka ÀsÁt, fekete arc veszi k´r¡l, a test, a tÀj. A k¢p olyan
csendes, hogy nem lehet hallani ezt a kiÀltÀst. Ez az abszolÃt halÀlos csend kiÀltÀsa.
Reggel, minden reggel, mikor elkezdûdik a munkanap, felzÃgnak a pÀnc¢losok.
Abban az ÂrÀban, mikor mÀs eurÂpai vÀrosok lakÂit a villamosok csenget¢se vagy a
z´ty´gû autÂbuszok hangja ¢breszti fel, ebben az ÂrÀban itt felzÃgnak a pÀnc¢losok,
mintha a hÀborÃ mindennap Ãjrakezdûdn¢k, egyenletes vÀrosi ritmusban minden
reggel Ãjra. A SzarajevÂ RÀdiÂ nyolc sebes¡ltrûl ad hÁrt, akiket az ¢jszaka talÀltak el
grÀnÀtszilÀnkok Ali pasa hÁdjÀn. A Banja Luka-i szerb rÀdiÂ felsorolja, milyen rep¡lûg¢ptÁpusokkal rendelkezik a Szerb K´ztÀrsasÀg. Majd elûadÀs k´vetkezik Igor SztravinszkijrÂl.
Minden normÀlis abnormalitÀs ¢s az azt k´r¡lvevû vilÀg felett ¢rzett d´bbenet ellen¢re
a legÀltalÀnosabb ¢rz¢s is a teljes klausztrofÂbia. Ehhez nem lehet hozzÀszokni. Azt,
aki SzarajevÂba ¢rkezik, ismerje bÀrmilyen jÂl is a vÀrost, most mindenekfelett megd´bbenti ennek az ostromnak a l¢pt¢ke, pontosabban szÂlva a k´zels¢ge. A t¢r, amelyben az ostromlottak ¢lik a maguk abnormÀlis-normÀlis ¢let¢t, mintegy nyolc kilom¢ter
hosszÃ ¢s hÀrom kilom¢ter sz¢les. A szerb ÀllÀsokat szabad szemmel lÀtni: a GrbavicÀt,
aztÀn a zsidÂtemetût, fent az utat, Trebevicet, ahonnan Limonov g¢ppuskÀzta tr¢fÀbÂl
a vÀrost, mindez ott van k´zvetlen¡l a vÀros f´l´tt. A vÀrosbÂl a rep¡lût¢rig, ahol az
ember az esetleg arra t¢vedû jÀratot lesi, a Maybe Airlinest, ahogy az UNPROFOR
katonÀi nevezik, csak k¢t Ãton lehet kijutni. Az egyik a szerb ÀllÀsokon kereszt¡l vezet.
De mindk¢t Ãton csakis k¡l´nleges enged¢llyel, lezÀrt pÀnc¢lautÂban, bÀr m¢g abbÂl
is kirÀngattÀk ¢s agyonlûtt¢k a bosnyÀk kormÀny aleln´k¢t a megd´bbent UNPROFOR-katonÀk szeme lÀttÀra. A harmadik Ãt egy a rep¡lût¢r alatt Àsott f´ld alatti csatornÀn Àt vezet. Aki v¢gigmegy rajta, ¢s t¢rdig gÀzol a vÁzben, szÀmolnia kell a szabad
t¢rrel, amelyen kereszt¡l kell rohannia, n¢ha golyÂzÀpor k´zepette. Posta nincs, n¢hÀny telefonvonal mük´dik csak, az is müholdakon kereszt¡l. Tudom, hogy ez is mind
k´ztudott. De most Ãgy ¢rzem, mindezt el kell ism¢telni, szemem elûtt az eleven em-
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l¢kkel, k¡l´nben magam sem tudom t´bb¢ elhinni. Amikor az ember ott talÀlja magÀt,
megd´bben akkor is, ha szÀzszorosan tudta mindezt. SzarajevÂban az ember hirtelen
arra eszm¢l, hogy ahova ker¡lt, az egy szinte hermetikusan k´r¡lzÀrt t¢r az eurÂpai
kontinens k´zep¢n. Az ostromlott M¡nster a tizenhatodik szÀzadban. Egy sziget, egy
tutaj, k´r¡l´tte hullÀmzik a hegyek tengere, az ÂceÀn, az eg¢sz kontinens. Ezen a szük
helyen, ahonnan nincs kiÃt, ¢s ahol minden pillanatban halÀl, ¢hs¢g, hideg, f¢lelem
¢s k¢ts¢gbees¢s les az emberre, ezen a helyen mintegy 250 000 ember ¢l. Th¢odore
G¢ricault: A MEDöZA TUTAJA.
Egyed¡l Isten a tudÂja, mi t´rt¢nt a MedÃza fregatt tutajÀn. Akik megmenek¡ltek,
nem eml¢keztek minden r¢szletre, sok mindenrûl pedig nem akartak besz¢lni. De
k´ztudomÀsÃ, hogy a hajÂt´r´ttek k´z´tt az ellens¢ges tengeren nemcsak a szolidaritÀs uralkodott, hanem f´lfoghatatlan t¡relmetlens¢g is, hogy a lehetû legenyh¢bb
kifejez¢ssel ¢lj¡nk. SzarajevÂban hÀrom ¢v utÀn a legk´zelebbi hozzÀtartozÂk kapcsolataiba is bek´lt´zik a fesz¡lts¢g. A le¢gett hÀzban az idilli k¢p alatt vÀratlan, kÁnos
kit´r¢snek voltam a tanÃja. Z. T. drÀmaÁrÂ, aki v¢gig¢lte a vÀros f´l´tti hegyen a szerb
fogsÀg borzalmait, k¢ts¢gbeejtû t´rt¢net¢t mes¢lte eg¢sz idû alatt. Amikor egyik barÀtja szelÁden arra figyelmeztette, hogy mÀsrÂl is lehetne besz¢lni, elvesztette az ´nuralmÀt. Nemcsak az¢rt, mert a barÀtai nem ¢rtik meg. Ezek nem tudjÀk, mi a szenved¢s.
Ezek, akiknek leromboltÀk a lakÀsukat, akik vÁz ¢s villanyÀram n¢lk¡l maradtak, ezek
nem tudjÀk meg¢rteni, mi t´rt¢nt vele. Ezeknek fogalmuk sincs rÂla. De igen, felelte
valaki: mindenkinek megvan a maga igazsÀga a szenved¢srûl, mindenkinek megvan
a maga t´rt¢nete. A szenved¢s m¢rt¢ke relatÁv. Z. T. nem fogja megengedni, hogy relativizÀljÀk az û rettenetes szenved¢seit ¢s megalÀztatÀsait, a halÀl k¡sz´b¢n t´lt´tt napjait. Ezek az ¢lûk k´z´tt ¢ltek, û a halottak k´z´tt, mindennap Ãj ¢s Ãj halottak k´z´tt.
Ezek csak idûnk¢nt gondoltak arra, hogy meghalhatnak egy orvl´v¢sz golyÂjÀtÂl, az û
homlokÀnak mindennap nekiszegezt¢k a puskacs´vet. T´bb¢ nem lehetett lecsillapÁtani. A szenved¢srûl vallott abszolÃt igazsÀga kezdett vesz¢lyess¢ vÀlni: a horvÀt k´ltû
hallgasson, hiszen sohasem szerette a muzulmÀnokat; maradjon cs´ndben az essz¢ÁrÂ,
aki mindig is politikai angolna volt ¢s pÀrtcsatlÂs, ¢s fûk¢nt fogja be a szÀjÀt a szerb
k´ltû. Z. T. egy¢bk¢nt szem¢ly szerint nagyra ¢rt¢keli ût, mivel itt maradt a vÀrosban,
de a bÀtyja, az a csetnik generÀlis, az t¢rdig gÀzol a v¢rben.
°s valaki megint kimondja, most is, ugyanazokat a fenyegetû szavakat, melyeket
annyiszor hallottam jugoszlÀviai utazÀsaimon: elj´n majd az idû...
A hÁres bibliai k¢rd¢s teljes hangerûvel szÂl a szarajevÂi MedÃza-tutajon: avagy ûrizûje vagyok-¢ ¢n az ¢n atyÀmfiÀnak?
Vajon ûrizû-e a fegyveres ûr, akivel az egyik helyen besz¢lgett¡nk? Azt hiszem,
mondta, rendezni kellene vel¡k a dolgokat ebben a vÀrosban. Vel¡k, vagyis a szerbekkel, akik itt maradtak. Etetj¡k ûket, mondta, mik´zben a testv¢reik gyilkolnak benn¡nket, gondoskodunk rÂluk, ûk pedig elÀruljÀk a hadÀllÀsainkat. ýk az ´t´dik hadoszlop, ¢s k´ztudott, mit kell csinÀlni az ´t´dik hadoszlop tagjaival.
TalÀn szokatlanul hangzik, de t¢ny, hogy az ostromlottak k´z¡l a vÀrosban maradt
szerbek helyzete a legnehezebb. Az elveszett ¢s elfeledett vÀros k´zep¢n ûk a legelveszettebbek ¢s legelfeledettebbek. A GrbavicÀn l¢vû szerbek t´r´k´snek tartjÀk ûket,
ÀrulÂnak, akikkel elsûk¢nt fognak leszÀmolni, ha elfoglaljÀk SzarajevÂt.
A g¢ppuskÀs bosnyÀk ûr, amit visel, valami egyenruhaf¢le, lÀbÀn teniszcipû, Ãgy
v¢li, rendezni kellene vel¡k a dolgokat. K¢pzelhetû, hogyan. Mintegy negyvenezer
szerb maradt a vÀrosban.
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Isten a tanÃm, hogy e k¢t eseten kÁv¡l semmi egy¢b adatom nem volt a SzarajevÂban
maradt szerbek helyzet¢rûl. K¢sûbb azonban B. elmondta, hogy û ¢s m¢g hÀrom
szerb, akik egy¢bk¢nt ott voltak mÀs ÁrÂkkal, intellektuelekkel a szlov¢n vend¢gek tisztelet¢re adott fogadÀson Alija IzetbegoviÔ eln´kn¢l, megdermedtek, mikor a bevezetû
formasÀgok utÀn, amelyek az itteni k´r¡lm¢nyekhez k¢pest tÃl hosszÃra nyÃltak, feltettem a k¢rd¢st az eln´knek a vÀrosban maradt szerbek biztonsÀgÀt illetûleg.
Mi¢rt dermedtek meg? Az¢rt, mert ez tabu t¢ma. SzarajevÂban errûl nem besz¢lnek.
Kinek mondja el p¢ldÀul B., hogy kis hÁjÀn ¢let¢t vesztette, ¢spedig k¢t alkalommal.
Elûsz´r, amikor szerb grÀnÀtszilÀnkokat kapott a hasÀba. MÀsodszor, amikor zseb¢ben
elemlÀmpÀval ment v¢gig ¢jszaka a vÀroson. Mikor a rendûr´k igazoltattÀk, ¢s felfedezt¢k a corpus delictit, amellyel, Ãgymond, jeleket akart leadni a hegyekbe az ´v¢inek,
akkor valaki azt javasolta, lûj¢k agyon. Csak az ¢jjeli ûrjÀrat ¢rtelmes parancsnokÀnak
k´sz´nhetû, hogy m¢g ¢letben van. Az ¢rtelmetlen indulat n´vekszik az ostrom minden napjÀval, a barÀtok k´z´tt is, a munkahelyen is, ahol a fûn´ke, ha rosszkedve van,
azt tanÀcsolja, takarodjon a vÀrosbÂl az ´v¢ihez.
De B. ezt csak k¢sûbb mondta el, mikor kettesben voltunk, azutÀn, hogy IzetbegoviÔnÀl megdermedt az ¢n naiv k¢rd¢sem hallatÀra. IzetbegoviÔ azt mondta, ismeri a
probl¢mÀt. Mindent elk´vetnek, hogy a vÀrosban megûrizz¢k a t¡relmet ¢s a szolidaritÀst. R´vid gondolkodÀs utÀn azt vÀlaszolta, hogy a dolog valÂban nem egyszerü.
Valamelyik ¢jszaka kettûkor f´l¢bresztett¢k, ¢s k´z´lt¢k vele, hogy k¢sz¡l valami. AztÀn lecsukattuk n¢hÀny tiszt¡nket, mondta.
Hogy ezek a lecsukÀsok mit jelentettek, nem magyarÀzta el. Aki hallani akarta, hallhatta, ¢s beledermedhetett: n¢hÀny ûr¡lt aff¢le Szent Bertalan ¢jszakÀjÀra k¢sz¡lt a vÀrosban. IzetbegoviÔ errûl nem besz¢lt. Mindent elk´vet¡nk, mondta, hogy megûrzûdj¢k SzarajevÂ ¢s a vÀros multietnikus jellege. HabÀr ez az ideÀl sajnos egyre tÀvolodik.
A horvÀtämuzulmÀn konfliktus utÀn tovÀbb m¢ly¡ltek a k¡l´nbs¢gek ¢s a fesz¡lts¢gek. Bosznia mÀr minden¡tt nemzeti katonai ¢s politikai k´zigazgatÀs szerint van felszabdalva, csak a szarajevÂi sziget tart ki az àÀllampolgÀriÊ egy¡tt¢l¢sben, ¢s ehhez is
rendkÁv¡li erûfeszÁt¢sek sz¡ks¢gesek. A nemzeti ¢s a vallÀsi k¡l´nbs¢gek ¢szrev¢tlen¡l
lopÂdznak az emberek k´z¢. A muzulmÀn fûiskolÀba, a medresz¢be egyre nagyobb
szÀmban iratkoznak a muzulmÀnok, akik ism¢t muzulmÀnokkÀ vÀlnak. A horvÀtok
katolikus magÀniskolÀt nyitottak, amely, mint nyilatkoztÀk, àa nyugati kultÃra ûrizûjeÊ
lesz. A vÀrosban ¢lû szerbek el vannak szigetelve, jugoszlÀvok t´bb¢ nem l¢teznek, habÀr Tito k¢pe ott f¡gg a hivatalokban. A szerb nacionalizmus radikalizÀlÂdÀst vont
maga utÀn minden oldalon. A fundamentalizmus t´bb¢ nem ¡res szÂ. Az elesett muzulmÀn harcosok halotti ¢rtesÁtûin megjelenik ez a szÂ, sehid. A sehid az iszlÀm szent
¡gy¢nek harcosa, ÃgyszÂlvÀn szent.
Az ÃjsÀg k´zli a diverzÀnskÂdexet, egy vilÀgos ¢s k´ny´rtelen anyagot, amely t¡kr´zi, milyen elt´k¢lts¢ggel harcolnak odaf´nt, a vÀros k´r¡l ¢s eg¢sz BoszniÀban:
à...ti Bosznia ¢s Hercegovina Hadsereg¢nek elitalakulata vagytok... Akarni fogjÀtok a harcot,
¢s a legsÃlyosabb prÂbat¢telekre fogtok felk¢sz¡lni... A harc a legfûbb c¢lotok... çpoljÀtok az igazi
bajtÀrsiassÀgot, hiszen bajtÀrsaitok segÁts¢g¢vel juttok gyûzelemre vagy halÀlra. BÀnjatok fukarul
a szÂval, ¢s legyetek megvesztegethetetlenek. A fecseg¢s sÁrba vihet benneteket. Legyetek nyugodtak
¢s ¢berek, erûsek ¢s hatÀrozottak... Az ellens¢ggel szemben legfontosabb a lûszer. Aki f´l´slegesen
l´v´ld´z, csak hogy bÀtorsÀgra kapjon, az gyÀva, ¢s nem szolgÀlt rÀ a kommandÂs n¢vre... Sohase
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adjÀtok meg magatokat. SzÀmotokra csak ¢let lehet vagy halÀl. Nincs mÀs vÀlasztÀs... Az elsû
helyen a fegyver, az ¢n csak utÀna...Ê
TotÀlis, halÀlos radikalizÀciÂ. A most huszonk¢t ¢ves fiÃk a diverzÀnskÂdex szellem¢ben nevelûdnek. Eg¢sz ¢let¡kre meg fogja ûket b¢lyegezni a gyül´let. °s azokat,
akik a hegyekbûl, a vÀros k´r¡l l´vik a polgÀri lakossÀgot. °s az Àrtatlan embereket,
akiknek meg´lt¢k a hozzÀtartozÂjukat. HÀny nemzed¢kre szÂl ez a gyül´let?
A szarajevÂiak keleties k´nnyeds¢ggel ¢s a neh¢z k´r¡lm¢nyek k´z´tt is megûrz´tt
¢let´r´mmel kevert, k´zismerten jÂindulatÃ humora, a §arôija furfangja, mulatsÀgos
¢s paradox ¢letb´lcsess¢ge, mindez ¢s sok minden mÀs is, ami a szarajevÂi genius locit
alkotta, most lassan ¢s biztosan utat enged a halÀlos fatalizmusnak. K´r´znek a viccek,
az ¢lcek, de valahogy megszokÀsbÂl, a tekintetek ¡resek, az arcok sz¡rk¢k maradnak.
A vÀrosba az ostrom harmadik tele elûtt bek´lt´zik a tehetetlens¢g ¢rz¢se, a f¢lelmetes
lassÃ haldoklÀs elû¢rzete. TÃl sok hÁr j´vend´lte, hogy majd most, most, a k´vetkezû
pillanatban t´rt¢nik valami, ¢s az abroncs sz¢tnyÁlik a vÀros k´r¡l. TÃl sokszor rem¢lt¢k, hogy ismert vitalizmusÀval a vÀros abban a pillanatban gyûzelmet arat az ût k´r¡lvevû hegyiek d¡h¢n ¢s primitivizmusÀn. AttÂl f¢lek a legjobban, mondta valaki nekem, hogy egyre hasonlatosabbak lesz¡nk hozzÀjuk. Gyül´lni kezd¡nk, ¢s nemcsak
ûket, hanem az eg¢sz vilÀgot is.
A klausztrofobikus t¢r klausztrofilikus lesz. A vÀros szük ¢s ÀtjÀrhatatlan hatÀrai
mindjobban meghatÀrozzÀk lakÂi ¢let¢t, a tolerancia eleny¢szik. A falakon ¢s az Àrkokon kÁv¡li vilÀg nem l¢tezik t´bb¢, bel¡l egyre fogyÂ szolidaritÀssal dÃl a harc a tÃl¢l¢s¢rt. Harmadik ¢ve dÃl, a k¡l´nbs¢gek, a fesz¡lts¢gek nûnek.
A vÀros büvk´r¢be vonja azokat is, akik erûszakot tesznek rajta, akik pusztÁtjÀk. Gyül´lik, de n¢lk¡le ¢s Àldozataik n¢lk¡l nem tudnak ¢lni. Aki a vÀros utcÀit jÀrja, ¢s hallgatja a l´v´ld´z¢st, eg¢sz idû alatt azt k¢rdi magÀban: kik azok ott f´nt, akik orvl´v¢sz
tÀvcsûiket a vÀrosra szegezik, ¢s grÀnÀtokkal t´mik az ÀgyÃk torkÀt?
Megt´rt¢nt, mes¢lik, nem is egyszer, hogy valamelyik r¢szeg szerb katona a figyelmetlen ûr´k mellett let¢vedt a vÀrosba a GrbavicÀrÂl. Hazavitte a lÀba, hisz nem kellett
messzire mennie. Azt mondjÀk, hogy a hegyrûl jÂl bem¢rt l´v¢seikkel az egykori N¢phadsereg tisztjei megsemmisÁtett¢k az ¢p¡leteket, melyekben azelûtt laktak, a szomsz¢dok lakÀsait meg a sajÀtjaikat.
A fennsÁkokon, a vÀros felett, azt mondjÀk, pÀrhuzamos SzarajevÂ alakul ki az ostromlÂk k´r¢ben: szerb televÁziÂ, rÀdiÂ, ÀllÁtÂlag az ostromlÂk kiadjÀk az Oslobodjenje
ottani vÀltozatÀt, megvan a ÖeljezniÔar Klub, megrendezt¢k a hÁres szarajevÂi k´lt¢szetnapokat is. Nemcsak az¢rt, mert minden olyan k´zel van, nemcsak, mert halljÀk
egymÀst, ¢s kicser¢lik egymÀs propagandaanyagait, hanem mert ismerik is egymÀst
a k¢t oldalon. Karad¥iÔot ¢s irodalmi k´r¢t, amely most Pal¢ban tartÂzkodik, jÂl ismerik a vÀrosban, nemcsak ÁrÀsaik r¢v¢n, hanem a k´z´s felolvasÂestek, ´sszej´vetelek
is ´sszekapcsoltÀk ûket, ÃgyszÂlvÀn komÀik egymÀsnak. Az ÁrÂ szÀmÀra, aki e r´vid tudÂsÁtÀst Árja a hosszÃ ostromrÂl, az ott f´nt lÀthatatlan vilÀg, terra incognita. Meghallgatja, amit arrÂl a vilÀgrÂl besz¢lnek. M¢gis ¢rthetû, hogy ezek az emberek az¢rt vannak olyan messze egymÀstÂl, mivel korÀbban annyira k´zel voltak, ¢s az¢rt vannak
olyan k´zel egymÀshoz a v¢res ´lel¢sben, mivel mÀr korÀbban olyan messze ker¡ltek
egymÀstÂl, bÀr ezt nem akarjÀk beismerni. Tegnap m¢g minden olyan k´zel volt, ¢s
a tÀvolsÀgok ma f´lm¢rhetetlenek, a k¡l´nbs¢gek olyan m¢lyek, akÀr a sÁrok, amelyek
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ott vannak k´z´tt¡k, a parkokban, a stadionokban ¢s persze a fennsÁkokon a vÀros
f´l´tt, ahol a szerb ifjak nyugszanak, akik messzirûl j´ttek, meg azok is, akik pÀr ¢ve
m¢g egy¡tt voltak amazokkal, akik a vÀrosban maradtak, egy¡tt jÀrtak focimeccsekre
meg rockkoncertekre. Ugyanazon a k´zkedvelt villamoson utaztak, amit konokul Ãjra
meg Ãjra forgalomba akarnak ÀllÁtani, a hegyekbûl pedig ugyanolyan konoksÀggal
l´vik. AmÁg SzarajevÂban voltunk, a villamost hÀromszor indÁtottÀk el, a l´v¢sek mind
a hÀrom alkalommal megsebesÁtett¢k az utasokat, ¢s mind a hÀromszor le kellett ÀllÁtani. SzarajevÂ a szerbek tÃsza, lakÂi viszont ki vannak szolgÀltatva el´ljÀrÂik ugyanilyen m¢rvü konoksÀgÀnak. SzarajevÂ mint jelk¢p, a villamos mint jelk¢p. °s az emberi
Àldozatok. A GrbavicÀra, amely most szerb erûss¢g, a Testv¢ris¢g-Egys¢g hÁdja visz Àt
a Miljacka folyÂ felett. Azt mondjÀk, ezen a hÁdon haltak meg a legt´bben. Most mÀr
semmi k¢ts¢g: a Testv¢ris¢g-Egys¢g hÁdjÀn lesz a green line, a k¢t hÁdfûn¢l pedig egyegy g¢ppuskaf¢szek.
Egy h¢ttel k¢sûbb PrÀgÀban, az Atrium Hotelben, amely legalÀbb ¡res tereivel eml¢keztet a Holiday Innre. Nemzetk´zi PEN-kongresszus. VÀclav Havel, demokrÀcia,
emberi jogok, hatalmas zabÀlÀs a Hradzsinban rendezett banketten, Ple§nik monumentÀlis ¢pÁt¢szeti megoldÀsai k´zepette.
Tegnap a Betlehem-kÀpolnÀban bedobtam SzarajevÂt a tolerancia-intolerancia vitÀba. Senki sem reagÀlt, G¡nter Grass sem. A teremben ¡lû mintegy f¢lezer emberbûl
senki sem vÀlaszolt. UgyanÃgy volt, mint az a dolog a rÀkkal: mi¢rt ¢pp SzarajevÂ? A
fÀjdalom mint metafora, amit senki sem szeret. Egyet¢rtek, a sebeket ¢s a fÀjdalmat
nem jÂ, ÃgyszÂlvÀn nem illik mutogatni. A toleranciÀrÂl besz¢l¡nk, ¢s a jobboldali sz¢lsûs¢gek meg a pornogrÀfia irÀnti intoleranciÀrÂl. Besz¢l¡nk az irodalomrÂl ¢s a toleranciÀrÂl is. ögy besz¢lek az ÁrÂkrÂl, mint intolerÀns emberekrûl. Mi¢rt k¢pzelj¡k eleve tolerÀns embernek az ÁrÂt? Lehet tolerÀns, mint Havel, de az ellenkezûje is. Mi¢rt
gondoljuk, hogy ma az ÁrÂ nem lehet nacionalista? TalÀn nem ismer¡nk el¢g p¢ldÀt
JugoszlÀviÀbÂl ¢s OroszorszÀgbÂl? Az ÁrÂ nemcsak nacionalista lehet, hanem fasiszta
is: D'Annunzio, Ezra Pound ä egy¢bk¢nt Mussolini drÀmÀkat Árt. Az ÁrÂ erûs tÀmasza
lehet a totalitÀrius kommunizmusnak: a naiv forradalmÀr MajakovszkijtÂl a SzovjetuniÂ ¢s Kelet-EurÂpa szocreÀl ÁrÂinak csapatÀig. Bün´zû is volt az ÁrÂk k´z´tt: Jean
Genet. A pÀnszlÀv ÁrÂ, Limonov a kamerÀk elûtt g¢ppuskasorozatot eresztett SzarajevÂra. °s az ÁrÂ t´meges erûszak vez¢re is lehet, mint a szarajevÂi k´ltû (¢s pszichiÀter)
Radovan Karad¥iÔ. Valaki az elsû sorban helyeslûen bÂlogat. Ennyi. Cs´nd. SzarajevÂ
valahol mÀsutt van. A PEN debattûrjeit ¢s olvasÂit mÀs t´rt¢netek ¢rdeklik, mindennapi t´rt¢netek, az enni vagy nem enni ¢s hogyan t´rt¢nete, a szeretni vagy nem szeretni ¢s hogyan a kommunizmusban meg a demokrÀciÀban. A nejlonharisnyÀrÂl szÂlÂ
t´rt¢netek.
°s most, k¢sû ¢jszaka a nagy zabÀlÀs utÀn az Atrium Hotel szobÀjÀban a CNN hirtelen
a Holiday Innt mutatja SzarajevÂban. Soha t´bb¢ nem tudom Ãgy n¢zni ezeket a felv¢teleket, mint valaha. LÀthatatlan fertûz¢s van a lelkemen. SzarajevÂbÂl hoztam. A
szÀlloda falÀba csapÂdik n¢hÀny grÀnÀt. Nyugi, nyugi, mondja a portÀs, a szÀllodÀt mÀr
nem fogjÀk lûni. °s ne izguljanak, ha l´v´ld´z¢st hallanak ¢jszaka. Egy kis puskaropogÀs m¢g
nem jelenti azt, hogy baj van. A k´vetkezû k¢p: a szÀlloda k´zel¢ben halott tizen´t ¢ves
kisfiÃ, akit fejbe lûtt egy orvl´v¢sz. Mellette a f´ld´n egy autÂker¢kre borulva az anyja.
A hasÀba kapta a golyÂt. Valami hasonlÂsÀg van a k¢t szÀlloda ¢s az ¢jszakai lÀtomÀs
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k´z´tt: mintha az utca, amit most mÀr jÂl ismerek, ¢s amelyen ott fekszik a v¢res fejü
halott kisfiÃ ¢s mellette az anyja, kez¢vel a hasÀn, az Ãt, amely az Orvl´v¢szek fasora
n¢ven fog bevonulni a t´rt¢nelembe, most itt fut PrÀgÀban, az Atrium Hotel fala m´g´tt. A bortÂl van az eg¢sz, persze hogy a bor zavarta meg a fejemet, a nagy zabÀlÀs
¢s piÀlÀs a Hradzsinban.
SzarajevÂ, lyuk a hajÂfen¢ken, AndriÔ Titanic b¡f¢je. A prÀgai Atrium Hotel luxuskabinjaiban az emberi jogokrÂl vitatkozunk. Iszunk, aprÂ szendvicseket majszolunk,
furcsa mindennapi t´rt¢neteket mes¢l¡nk egymÀsnak, n¢hÀnyan tÀncolnak. Micsoda
ûr¡lts¢g tÀncolni, mik´zben a vÁz bet´r a fed¢lk´zbe. °s az eg¢sz eurÂpai kontinensre.
SzarajevÂ lyuk a kontinensen: a kontinens fel fog borulni ´sszes jogÀval ¢s palotÀjÀval
egy¡tt.

SZERB ANTAL HAGYAT°KçBñL
Szerb Antal hagyat¢ka 1994 nyarÀn ker¡lt a Petûfi Irodalmi MÃzeum k¢zirattÀrÀba, ebbûl a m¢g rendezetlen hagyat¢kÀbÂl vÀlasztottam ki az alÀbbi novellÀt, illetve novellat´red¢ket, melyet Szerb Antal huszonk¢t ¢ves korÀban Árt. JÂllehet a
szerzû nem v¢gleges, nem nyomdak¢sz
sz´veget hagyott hÀtra, a k¢ziratot sz´veghüen k´zl´m.
A k¢zirat huszonh¢t oldalbÂl Àll, az
utolsÂ lap egy r¢sze le van t¢pve, ez¢rt talÀlhatÂ a sz´veg v¢g¢n t´bb t´red¢kes
mondat. Az itt elveszett r¢szeket ¢s mÀshol a kiadatlan szavakat sz´gletes zÀrÂjellel ¢s hÀrom ponttal jeleztem; azokat a
sz´vegr¢szeket, melyeket Szerb Antal ÀthÃzott, szint¢n sz´gletes zÀrÂjelbe tettem.
Ha egy szÂ olvasatÀt bizonytalannak v¢ltem, utÀna zÀrÂjelben k¢rdûjelet tettem.
TalÀltam egy ¢rdekes naplÂr¢szletet is,
melyben Szerb Antal arrÂl tÀj¢koztat,
hogy milyen szempontok vezett¢k a ROMANTIZMUS megÁrÀsakor. Ezt a naplÂr¢szletet, mely itt a novella ¢l¢n olvashatÂ, Szerb Antal 1923. mÀrcius 5-¢n, tehÀt
hÀrom nappal k¢sûbb Árta, mint ahogy a
novellÀt elkezdte. (Poszler Gy´rgy Árja

SZERB ANTAL-monogrÀfiÀjÀban: àA romantikus irodalom irÀnti szeretet ¢s Szerb sajÀtos romantikak¢pe mÀr a diÀkkori naplÂ feljegyz¢seiben is kibontakozik, sût e romantikaszeml¢let legfûbb forrÀsa is kik´vetkeztethetû a
naplÂ alapjÀn, ugyanis nem sokkal a romantikÀrÂl szÂlÂ ´sszefoglalÀs elûtt Szerb Ricarda
Huch BLºTEZEIT DER ROMANTIK cÁmü
k´nyv¢t jegyzi fel olvasmÀnyai k´z¢Ê... àSzerbnek a romantikÀhoz valÂ k´t´tts¢g¢t mutatja,
hogy az irodalom irÀnt ¢rzett rajongÂ szeretet¢nek egyik legfûbb tÀrgya ä egyetemi ¢veitûl
kezdve eg¢sz halÀlÀig ä H´lderlin...Ê) Szerb
Antal a naplÂjegyzetben mint tûle kÁv¡lÀllÂt emlegeti a romantikus f¢rfit, a romantikus szerelmest, de a novellÀbÂl kider¡l, mennyire ´n¢letrajzi ¢s ´nk´z¢rzetrajzi ÁrÀs a ROMANTIZMUS; vez¢rmotÁvuma nagyon is ismerûs az U TAS °S
HOLDV ILçG-bÂl: az eg¢sz EurÂpÀt nyughatatlanul kereszt¡l-kasul jÀrÂ magyar
fiatalember, az ´r´k vÀndor, az utas a fûhûs, akinek legfûbb ¢rzelmi kÀlyhasarka,
vonatkoztatÀsi pontja ä legalÀbbis huszonk¢t ¢ves korÀban ä a holdvilÀg.
Tompa MÀria
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SZERB ANTAL NAPLñJçBñL
[1923.] III. 5.
Prolegomena az ÁrandÂ novellÀhoz: Romantizmus.
(Haas Ãr, HalÀsz GÀbor, Z. Lucy, Szedû Laci.)
TudatossÀg ¢s ´ntudatlan.
(s: Ric. Huch: Bl¡tezeit der Romantik)
A romantizmus l¢nyege az univerzum tudatosÁtÀsa; c¢l egy Ãj szint¢zis: Natur ¢s Geist
teljes interpenetrÀciÂja. A tudatosodÂ embert ÀllandÂan b¢nÁtja ´r´k´s reflexiÂja. A
romantikus karakternek nincs ¢rz¢ke az ¢let valÂsÀga irÀnt; alapul szolgÀl csak neki
az ¢let, melyen fel¢pÁti a fantÀzia-palotÀjÀt. HovatovÀbb eltÀvolodik az eleven valÂsÀgtÂl. A filozÂfia KanttÂl kezdve romantikus.
A romantikus karakter term¢szettûl fogva rem¢nytelen¡l szerelmes az eleven valÂsÀgba. Ez¢rt sz¡ks¢gk¢pp szentimentÀlis: min¢l teljesebb fej-ember volta, annÀl nagyobb szentimentalizmusa is (K´lcsey!).
Mikor tudatÀra ¢bred a beÀllott hasadÀsnak ´ntudat ¢s ´ntudatlan k´zt ä dass ich
eins und doppelt bin, tovÀbb mÀr semmiben sem bizonyos. °lete problematikussÀ vÀlik, ¢s keresi a kiutat:
1) visszat¢rni a naiv Àllapothoz: rousseau-izmus, gyermekkor ¢s k´z¢pkor kultusza,
2) mindent ÀttudatosÁtani: a n¢met romantikusok, gnoszticizmus,
3) megprÂbÀlni, hÀtha Ágy is lehet ¢lni,
szerelem a szerelembe, g´rcs´s kapaszkodÀs az ¢lm¢nybe, extÀzisba, borba, szÂval tÃljutni a tudaton ä dionysismus.
Egyik sem megoldÀs; megoldÀs lehet a romantikus ´r´k-vÀndor szÀmÀra
1) meghalni,
2) megbolondulni,
3) a valÂsÀg nem ad megÀllÀst, de megtalÀlhatja, fej-ember l¢v¢n, egy eszm¢ben.
Lehetûleg olyanban, melyben egy ¢sszel t´bb¢ fel nem oldhatÂ elem van, melyet nem
analizÀlhat mÀr sz¢t, nem tehet tudatossÀ, ¢s ez¢rt k¢nytelen eleven valÂsÀgÀt elismerni. Ez a romantikus Ãtja a katolicizmushoz.
Az ´ntudatlan an sich se jÂ, se rossz.

Szerb Antal

ROMANTIZMUS
Idehaza, Pesten az idû tÀjt mÀr senki sem tudta, merre van Farkas çdÀm, csak azt,
hogy utazik, N¢metorszÀgban, ahovÀ mindig vÀgyÂdott. Apja, az àIgazgatÂÊ, ahogy
û mondta volna, szint¢n nem tudott bûvebb felvilÀgosÁtÀst adni; szükszavÃ ember l¢v¢n csak tÀviratilag ¢rintkezett fiÀval, ¢s ez is nagyobbÀra csak p¢nzÀtutalÀsokra vonatkozott. SemmitmondÂ k¢peslapok j´ttek tûle, k¡l´nb´zû Ãrasszonyokhoz ¢s Ãrle-
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Ànyokhoz, de egymÀstÂl tÀvol fekvû vid¢kekrûl, K´nigsbergbûl ¢s StuttgartbÂl egynapi dÀtummal, nyilvÀnvalÂ volt, hogy misztifikÀciÂ van a dologban, ¢s nem akarja, hogy
tudjÀk, merre jÀr titokzatos ÃtjÀn. N¢melyek szerint B¢csben megvizitÀltatta magÀt
egy hÁres idegorvos professzorral, aki legnagyobb jÂakarata mellett sem tudott rajta
semmif¢le patologikusat megÀllapÁtani, ¢s most utazik, hogy megmutassa, m¢gis bolond. MÀsok Ãgy tudtÀk, hogy Farkas çdÀmnak tudomÀnyos ambÁciÂi vannak, ¢s a
n¢met romantizmusrÂl szÂlÂ, r¢gÂta emlegetett k´nyv¢hez v¢gez k´nyvtÀri stÃdiumokat; komolyabb emberek szerint apja gyÀrÀnak utazik ¡zleti ¡gyekben.
De voltak¢ppen senkit sem ¢rdekelt tÃlsÀgosan ez a rejt¢ly, mert tudtÀk, hogy semmi nem lappang m´g´tte; hiszen Farkas çdÀmrÂl volt szÂ, akit mindenki szeretett,
mert jÂ modorÃ, szellemes ¢s csinos fiÃ volt, ¢s hogy tÀvol volt, nem hiÀnyzott senkinek
a vilÀgon. JÂ barÀtai szÁvesen gondoltak az egy¡tt t´lt´tt vitatkozÂ ÂrÀkra, ¢s n¢hÀny
komoly leÀny hangulatos d¢lutÀni s¢tÀkra, de ûrÀ magÀra ä talÀn csak a pinc¢r a kÀv¢hÀzban, àa magas barna, cvikkeres Ãrra, a mÀsodik ablak mellettÊ.
Ez a Farkas çdÀm most a m¡nchenähamburgi gyorsvonaton ¡lt, ÃttÂl fÀradtan ¢s
k´nyv¢be m¢lyedve. Csak idûnk¢nt ¢s akkor is r´stelkedve n¢zett a szemben ¡lû fiatal
pÀrra; talÀn nÀszutasok voltak, csÃnya, szeg¢nyes, nagy csontÃ n¢metek, akik ÃgyszÂlvÀn minden sz¢gyen n¢lk¡l nyilvÀnÁtottÀk egymÀs irÀnt ¢rzett nagy, mÃlhatatlan szerelm¡ket, forrÂ k¢zszorÁtÀssal ¢s olvadÂ pillantÀssal. ¹n´s lelkes¡lts¢g¡kben k¡l´n vilÀg voltak, amint ott ¡ltek ketten suttogva ¢s tekintet n¢lk¡l a t´bbiekre; Farkas çdÀm
utÀlatÀn kereszt¡l is kicsit irigyelte ûket k´zvetlens¢g¡k¢rt. De olvasmÀnya elt¢rÁtette
figyelm¢t a szÀmÀra idegenszerü ¢s kiss¢ ellens¢ges dologtÂl.
Elm¢lyed¢s¢bûl az riasztotta fel, hogy egy mappa (nem tÃl neh¢z) esett rÀ fentrûl,
¢s ugyanakkor egy nehezebb tÀrgy, Ãgy lÀtszik, egy kinyÁlÂ koffer, a k´z¢pre hullott,
mint sebzett madÀr, a nÀszutasok lÀbÀra, tartalma pedig sz¢t a kup¢ban. A k¢t szerelmes sz¢tugrott, mint katonÀk bizonyos kommandÂra, ¢s [...] germÀn harciassÀggal
kezdtek lÀrmÀzni, a nû ugyanolyan volt, mint a f¢rfi, csak szoprÀnban: àMegmondtam
mÀr a kisasszonynak, amikor beszÀllt, hogy ez a koffer nem f¢r a hÀlÂba, ¢s a kalauz
is szÂlt, Ãgy lÀtszik, nem ¢rt n¢met¡l. Tele van az orszÀg idegenekkel, mÀr utazni sem
lehet.Ê
Az adresszÀlt egy tÀvolabb ¡lû fiatal h´lgy volt, aki eleinte nem is fojtotta vissza jÂkedvü mosolyÀt, de aztÀn mindinkÀbb ijedt arcot ´lt´tt, ¢s idegenszerü kiejt¢ssel nem
eg¢szen ¢rthetû bocsÀnatk¢r¢seket mormolt. NyilvÀn azon gondolkodott, hogyan
szedje ´ssze holmijÀt, mely fûleg a d¡h´ngû pÀr k´r¡l ¢s alatt helyezkedett el. De a
k¢t n¢met nem volt hajlandÂ egymÀshoz k´zels¢g¢bûl kimozdulni, morgÀsuk egyre
s´t¢tebb lett, ¢s a szociÀlis probl¢mÀk is bel¢keveredtek, ¢s allÃziÂk koruk szÀmos rossz
szokÀsÀra. A kup¢ t´bbi tagja is a mindinkÀbb zavarba j´vû idegen lÀny ellen foglalt
ÀllÀst.
Farkas çdÀm belÀtta, hogy lovagias k´teless¢ge k´zbel¢pni. Mivel r´vid idû alatt
t´bb nagyszerü kiszÂlÀst, t´bb kisebb szÂnoklatot gondolt v¢gig, elhatÀrozta magÀt,
megvetû arckifejez¢st ´ltve hirtelen felÀllt, ¢s ezt mondta gy´ny´rü, reichs-deutsch
kiejt¢ssel: àAber!...Ê °s v¢gign¢zett a k¢t n¢meten. De ebbe a szÂba ¢s komor gesztusÀba oly sikeresen belesürÁtett valami maximÀlis osztÀly´ntudatot, ûsi kultÃrÀt, elegÀns
f´l¢nyt, jÂ gyermekszoba levegûj¢t, hogy a k¢t n¢met megretirÀlt, mintegy az UdvariassÀg lovas szobra elûtt, ¢s helyet engedett a leÀnynak ¢s Farkas çdÀmnak, hogy
´sszeszedj¢k a sz¢thullott tÀrgyakat. A leÀny hÀlÀsan mosolygott, çdÀm pedig megdics¢rte magÀt f¢rfiassÀgÀ¢rt, szinte elhitte, hogy benne csakugyan megvan minden, ami
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gesztusÀval kifejez¢sre jutott, ¢s olyan arcot ´lt´tt, mint akinek szÂra sem ¢rdemes.
Pedig a szÁve dobogott, voltak¢ppen nagyon tÀvol Àllott tûle, amit hatÀrozott fell¢p¢snek szoktak nevezni.
Ideges figyelmetlens¢ggel emelgette a k¡l´nb´zû holmikat, csak egy akadt meg kez¢ben, ´szt´n´sen, mint ahogy a hÃsevû n´v¢ny becsukÂdik, ha l¢gy rep¡l bel¢: egy
k´nyv, H´lderlin Hyperionja. Gyorsan v¢gigsimÁtotta a gy´ny´rü k´t¢st a k´nyvbarÀt
meleg, odaadÂ szeretet¢vel, ¢s szinte t¢tovÀzva nyÃjtotta a keskeny k¢znek, mely ¢rte
nyÃlt. °s ekkor kÁvÀncsivÀ vÀlt a k´nyv tulajdonosnûj¢re.
K¢nytelen volt konstatÀlni, amit eddig is tudott, csak igyekezett nem rÀgondolni:
hogy sz¢p. A finom, aranyszûke hajjal k´r¡l´lelt gondolatteljes arc, a t´r¢keny, ¢szakias termet legjobb ÂrÀinak Ázl¢se szerint valÂ volt; m¢lyen megilletû, mint valami tÀvoli dolog, mely elmÃlik an¢lk¡l, hogy oda [...], nem olyan sz¢ps¢g, amely megd´bbent, mint a tenger, hanem amely szomorÃvÀ tesz, mint a folyÂpart.
RezignÀltan gondolta, hogy mÀs talÀn felhasznÀlnÀ a kedvezû alkalmat, hogy sz¢p
¢s mÃlÂ ismerets¢get k´ss´n, de tisztÀban volt vele, hogy û nem fogja tenni, valami
lek¡zdhetetlen f¢lelem az ismeretlentûl ¢s a benne rejlû eshetûs¢gektûl mindig
visszatartotta az ilyen vaktÀban valÂ l¢p¢sektûl. Pedig most, hogy mÀr le¡ltek, ¢s a
lÀny, mintha mi sem t´rt¢nt volna, kin¢zett az ablakon, most mÀr sajnÀlta, hogy elszalasztotta a pillanatot, mely ki tudja, mit rejtett magÀban. Az, ami mÀskor mindig
visszatartotta, a bÀjos nûi ostobasÀggal szemben valÂ fegyvertelens¢ge, itten tÀrgytalan
volt: a Hyperion-k´tetnek mintegy a fogÀsÀn ´szt´n´sen ¢rezte, hogy a lÀny ezt szÁvesen
forgatja, az¢rt is hozta magÀval ÃtitÀrsul; ¢s tudta, hogy ezt a k´nyvet nagyon kevesen
szeretik, csakis vÀlasztottak, akikben megvan valami megnevezhetetlen, ami ûbenne:
valami nemes szentimentalizmus talÀn, Leiden an Existenz, elfÀradt pÀtosz, tudja Isten, szellemi morfinizmus talÀn. ögy ¢rezte, hogy most mÀr t´k¢letesen ismeri az idegen leÀnyt: behunyta a szem¢t, ¢s elûtte Àllt a leÀny S¢mÀja, a valÂsÀgnÀl elevenebben,
elûkelû paraszt Àlom, fÀradt, nyugodt, mint k¢p elûsz´r, azutÀn sz¢tfoszolva szavakkÀ,
¢s nem lÀtÂ tekintet kifel¢, v¢gtelen aranyszÀrnyÃ, mely tÃlrep¡l tornyok f´l´tt fennakadÀs n¢lk¡l, m¢ly alÀzat a sz¢ps¢g elûtt, ¢s ´nmaga tudatos sz¢ps¢ge elûtt legkivÀlt,
¢s ´r´k´s honvÀgy valami ´r´k´s çrkÀdia fel¢, Â, sz¢p, ÀbrÀndos szÁvü leÀny!
Akkor nagyon szomorÃ lett, hogy most megint, mint mÀr ki tudja hÀnyszor fiatal
¢let¢ben, elmegy egymÀs mellett k¢t l¢lek, akik tartogatnak egymÀsnak valamit, mint
egy titkos zÀrÃ barlang varÀzsos mondatÀnak egy-egy szavÀt: az egyik a virÀgot tudja:
Sz¢zÀm, a mÀsik az ig¢t: tÀrulj ä ¢s csak ha virÀg ¢s ige eggy¢ lenn¢nek, egy mondat
diadalÀvÀ, nyÁlna ki a kincsek ¢s csodÀk kapuja: ha ezt megmondanÀm neki ä de most
mÀr k¢sû volt, mert mÀr semmif¢le szabÀly meg nem engedi, hogy megszÂlÁtsa a leÀnyt, elûbb talÀn k´teless¢ge lett volna. Nem volt elsû eset ¢let¢ben, hogy elk¢sett, mire
ÀbrÀndozÀsa v¢gre be akart surranni az ¢letbe, becsapvÀn az ajtÂt ä most is hamar
bel¢t´rûd´tt, ¢s mintegy bÃcsÃpillantÀst vetve a leÀnyra, belem¢lyedt Ãjra olvasmÀnyÀba.
AzutÀn Steinachba ¢rtek, ahol ÀtszÀlltak, ¢s a sÁnek alatt ÀtnyÃlÂ alagutakon elvesztette szem elûl a lÀnyt, aki talÀn mÀsfel¢ utazott. çdÀm sietve felszÀllt a kis vicinÀlisra,
melyen csak negyedik osztÀly volt, ¢s folytatta az olvasÀst.
A vonat meglepû lassÃsÀggal s¢tÀlt a kora d¢lutÀnban kiter¡lû csendes n¢met mezûk k´z´tt, a nap bes¡t´tt a k´nyvre, çdÀm behajtotta, ¢s megprÂbÀlta megfogalmazni
gondolatait, mintha az elûbbi ismeretlen leÀnynak mondanÀ, vagy egy jÂ barÀtnûj¢nek:
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àUtazunk, Áme, kedvesem, hogy hova? bekukkantok mÀsf¢l napra Rothenburgba,
mert azt csak meg kell n¢zni, ha erre jÀr az ember, holnaputÀn aztÀn tovÀbb N¡rnbergbe, onnan pedig tovÀbb Lipcs¢be, ahol mÀhoz egy h¢tre talÀlkozom doktor Tittel
fontos ¡gyben, azutÀn tovÀbb, egy¡tt, Isten tudja, hovÀ. Utazunk, ¢s magunkkal hoztuk sz¢p gyermekkorunkbÂl ezt az ´r´met, a kerekek kattogÀsÀt az elmÃlÂ tÀvÁrÂpÂznÀk mellett, a szûnyegk¢nt el¢nk g´rdÁtett r¢teken. HÀtrahagyunk tÀjakat, ¢s szembej´nnek mÀsok, nek¡nk sehol sincs maradandÂ tanyÀnk, utazunk k¢rlelhetetlen¡l,
mint akik tudjÀk, hogy hovÀ utaznak. Boldog a k¢t n¢met, aki talÀn Ãj otthonÀba utazik, boldog, aki valahovÀ meg fog ¢rkezni mind ä Ïdoch uns ist gegeben auf keiner
St¤tte zu ruhenÎ,* nem mondtam meg senkinek, hogy hova utazom, ¢n se tudom, ¢s
ki tudja, talÀn ¢n vagyok a legboldogabb. Utazunk, ¢s Áme a r¢teken szembej´n vel¡nk
az Ãj tavasz; bes¡t a nap az ablakon, ¢s a szÁv¡nk nyugtalan. Valahol volt vagy valahol
lesz boldog çrkÀdia, erdei tisztÀs messze-messze, ¢s hazÀtlanok mind oda egy¡v¢ jÀrulandÂk vagyunk.Ê ¹r´mmel szeml¢lte magÀt, amint a romantizmus [...] napjÀban
s¡tk¢rezett, ¢s monolÂgjÀt ezÃttal rendkÁv¡l ûszint¢nek ¢rezte. ä íme ä folytatta ä ez
vagyok ¢n, ez az ¢n igazi arcom, ¢s ez nagy pillanat, amikor annyi sivÀr hÂnap utÀn
v¢gre Ãjra talÀlkoztam magammal, ¢s valami megindul bennem, mint zajlÀs az Ãj naps¡t¢sben; Vorfr¡hling ä magyarul talÀn tavaszelûnek mondhatni, mint b´jtelû hava.
Ezenk´zben megÀllt a vonat, Rothenburgban voltak.
KiszÀllt az ¡de sz¢lbe, levette kalapjÀt, ¢s fiÃs ´r´mmel ¢lvezte, mint simogatja hajÀt
a sz¢l, megindult a tavaszi sÀrral borÁtott Ãton ä ¢s egy fordulÂnÀl feltüntek elûtte Rothenburg an der Tauber falai. így: falai, ez nem romantikus k¢p, archaizÀlÀs, elûkelûs¢g, ¢s Rothenburgot mindmÀig falak veszik k´r¡l, igazi lûr¢sekkel ¢s kaputornyokkal. Ezt a vÀrost nem vitte el magÀval a sietûs t´rt¢nelem: itt maradt; nem lehet azt
mondani, hogy a k´z¢pkorbÂl vagy a tizenkettedik szÀzad nagypolgÀrsÀgÀnak eml¢kek¢nt, vagy a Harminc¢ves hÀborÃ f¡stj¢vel falain: mert mindezek leszÁnezûdtek rajta, de nem teszik ki eg¢szen; itt maradt csak Ãgy ÀltalÀban, a n¢met idûkbûl, ahogy a
romantikusok elgondoltÀk azt, àaus guten altdeutsch ZeitenÊ.
Egy hÁdon ment kereszt¡l ¢s egy torony alatt, ¢s a csodÀlatos vÀros befogadta ût
test¢be. A kis utca k¢t oldalÀn egyemeletes hÀzak, mind piros ¢s meredek tetejü, mint
nagyon-nagyon r¢gi kis ´regemberek, ¢s mondhatatlan melankÂliÀval n¢ztek a
k´nnyü lÀbÃ utasokra, kik nem ismerik a zordon szÀzadokat. AzutÀn megint egy torony, a belsû fal kapuja, a MÀrkus-Thor ä elûtte egy hotel; ide bel¢pett Farkas çdÀm,
mert nem akart csak Ãgy, mosdatlanul, k¢sz¡letlen¡l bet´rni a belsû vÀrosba, melyrûl
annyit hallott.
Megn¢zte szobÀjÀt, int¢zkedett, hogy hozzÀk el poggyÀszÀt, ¢s lesietett a sz¢p burkolatos l¢pcsûn, hogy felÁrja nev¢t a sz¡ks¢ges c¢dulÀkra.
Bel¢pett a gazda helyis¢g¢be, ¢s majdnem bele¡tk´z´tt ä az idegen leÀnyba. A leÀny
tekintete egy pillanatig ¢rintette, megriadva ¢s riasztÂan, igen, ilyen nagy distanciÀbÂl,
azutÀn kisietett. Farkas çdÀm pedig nem titkolta maga elûtt ijedts¢g¢t: tehÀt nem
ment¡nk el m¢gsem egymÀs mellett, mint szembej´vû vonatokon ä egy fed¢l alÀ ker¡lt¡nk ´ssze egy csodÀlatos vÀros vend¢geik¢nt; valami felelûss¢get ¢rzett, hogy gyÀvasÀg volna nem elfogadni a k¡l´n´s kihÁvÀst, amelyet sorsa el¢be dobott. Mert a mÀ-

* H´lderlin: HYPERION
fordÁtÀsa.)

SORSDALA.

àN¢k¡nk mÀs adatott, ne lehessen nyugvÀsunk helye.Ê (Tandori Dezsû
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sodszori talÀlkozÀst immÀr sz¡ks¢gszerünek ¢rtelmezte a v¢letlen gondolatÀtÂl iszonyodÂ fantÀziÀja.
KÁvÀncsian n¢zte meg a leÀny c¢dulÀjÀt, mely mÀr ott hevert az ÁrÂpolcon: Swanhild
R´gner aus Aalsund, D¤nemark. Nehezen olvashatÂ aprÂ ÁrÀs, zÀrt, magukba visszafordulÂ betük, k¡szk´dû lelket jel´lnek çdÀm teÂriÀja szerint, ¢s a n¢v: Swanhild!
Swanhild nem affektÀlÀsbÂl, hanem egyszerüen az¢rt, mert Aalsundban Ágy keresztelik meg a kisleÀnyokat ä sosem gondolt rÀ, hogy vannak eleven Swanhildek is, nemcsak
¢szaki szomorÃ reg¢nyek hûsnûik¢nt, ¢s hogy eleven dÀnok is vannak, ki hitte volna;
ez a kis n¢p, mint puszta elvontsÀg bizonyos kedves, sÀpatag ¢rzelmi velejÀrÂval ¢lt
benne, ¢s az idegen leÀny az asszociÀciÂk megnyÁlÂ kapujÀn bevonult a k´nyvben olvasott tÀjak ¢s drÀga emberek meghitt, erûs fallal v¢dett hiperbÂreusi kertj¢be.
Meg¢rkezett poggyÀszÀbÂl kicsomagolt, amennyit egy napra ¢rdemes, megmosakodott, Àt´lt´z´tt ¢s nagyszerüen ¢rezte magÀt: szokott Ãti fÀradtsÀgÀt mintha levetett
ruhÀjÀban hagyta volna. K´nnyü kabÀtban, kalap n¢lk¡l nekivÀgott az alkonyodÂ vÀrosnak.
Nem ¢rdekelte semmif¢le k´z¢p¡let, nem tudott t´rt¢nelmi nevezetess¢gekrûl, ¢s
m¢g az utcÀk nev¢nek megtanulÀsÀrÂl is lemondott ezÃttal; hiszen holnap is nap van,
¢s talÀn az idegen leÀny itt s¢tÀl valahol. MÀs vÀrosban mindig a tanulÂ szem¢vel jÀrtkelt; pontosan megn¢zett mindent, amit meg kellett n¢zni, lesz´gezte reflexiÂit est¢nk¢nt, mint valami k´nyvelû, aki a napi forgalmat ´sszegezi, ¢s nem is maradt meg
benne mÀs, mint egy nagy sereg adat, müvelûd¢st´rt¢neti kuriÂzum, mulatsÀgos ÃtitÀrsak, egyes ¢p¡letek ¢s terek precÁzen eml¢kezet¢be v¢sett k¢pe. A konstanzi dÂm
elûtt, melyre olyan kÁvÀncsi volt, minden erej¢t ´sszeszedte, hogy ¢rezzen is valamit,
Àt¢ljen valamit a lÀtott nagyszerüs¢gbûl, de nem jutott esz¢be mÀs, mint szeg¢ny Husz
JÀnos ¢s a mened¢k-lev¢l.
De Rothenburg, az ÀlomvÀros feloldotta benne az Àlmot, mely lenyüg´zve m¢lys¢gekben ÃszkÀlt hÂnapokig; kÂszÀlt az ismeretlen nevü utcÀkon Àt gyors l¢p¢sekkel,
mint aki teljesen otthon van, ¢s szinte izgatottan, k´vetelve keresett valakit. Nem n¢zett meg semmit sem t¡zetesen, nem is tehette volna az alkonyodÀsban; csak szÁvta
magÀba, minden pÂrusÀval ÃgyszÂlvÀn, a valÂszÁnütlen szÁneket: a hÀztetûk f¢l¢nk
mosolyÃ pirosÀt, a k´vezet k´zt ki¡tû fü z´ldj¢t, a faburkolatok Âdon barnÀjÀt, az ûrtornyok sz¡rke melankÂliÀjÀt ¢s a tÀvolsÀgok romantikus, zengû k¢kj¢t, melyet az alkonyi ¢g borÁtott f´l¢je. Az utcÀkon ez idû tÀjt jÂformÀn senki se jÀrt mÀr, csak gyerekek
¢s macskÀk; a gyerekek csodÀlatosk¢pp nem mondtak ellent a vÀros ´regs¢g¢nek:
amolyan valÂszÁnütlen gyerekek voltak, amilyeneket k¢pesk´nyvekben lÀtni, boldog
mosollyal, amint m¢zeskalÀcsot esznek jÂ anyjuk k´r¡l, ¢s ahogy az ember elk¢pzeli
teljesen elfelejtett gyermekkorÀt; a macskÀk is mÀsok voltak, m¢g lustÀbbak, m¢g kecsesebbek, mint egyeb¡tt, csodÀlatosan hosszÃ farkuk volt, ¢s olyan barÀtsÀgosak voltak az idegenhez, mint ÀllÁtÂlag a Szent MÀrk t¢r galambjai. A vÀroshÀz elûtti ´reg
kÃtbÂl nem folyt a vÁz, mintha elaludt volna mÀr, egyszer csak megkondultak a k¢t
templom harangjai egyhangÃ ÀlmodozÀssal. Tornyok k´vett¢k a tornyot, hÀzak ¢s utcÀk maradoztak az utas m´g´tt, aki mint egy büv´s k´rben jÀrva minduntalan a vÀroshÀz elûtti t¢rre ¢rt, ¢s megannyiszor k´r¡ln¢zett, nem j´n-e szembe, akit keres.
(Itt-ott, hirtelen elhatÀrozÀssal, bekanyarodott egy szük utcÀba, hogy talÀn itt? befutott egy templom alatt valami alagÃtszerü Ãton, de csak nem talÀlkozott vele.)
ögy megtelt mes¢vel ¢s Àlommal, hogy mÀr magÀt is szinte valÂszÁnütlennek ¢rezte.
[TalÀn sosem ¢ltem, ¢s most azt Àlmodom, hogy Àlmodom, mese-hazÀmban f´l¢bredek.] Eg¢szen szokatlan k´nnyüs¢g fogta el, mintha ´nmaga boldog kÁs¢rtete volna,

Szerb Antal: Romantizmus ã 911

amint felkeresi a gyermekkori tÀjakat. Nem bÁrta ki tovÀbb testetlen nagyszerüs¢g¢t,
¢s bement egy cukrÀszdÀba, hogy egy¢k valamit.
CsodÀlatosan ´reg cukrÀsz j´tt kiszolgÀlni, k¢pesk´nyvszerü cukrÀszruhÀban, hozta
az Ázetlen n¢met s¡tem¢nyeket, ¢s oda¡lt çdÀm mell¢ barÀtsÀgosan.
ä Sz¢p napok ezek, mondta, nevezetes napok; holnap lesz az aranylakodalmam.
Az ember el sem hiszi, hogy elmÃlik az idû, holnap lesz az aranylakodalmam; hogy
mÀr idestova ´tven ¢ve... azÂta jÂformÀn semmi nevezetes sem t´rt¢nt, ¢s minden Ãgy
maradt, ahogy volt ä itten nem mÃlik az idû, Rothenburgban, azt szokta mondani a
Krugelmeyer, szeg¢ny ä igaz is, ez a vÀros, jÀrtam ¢n N¡rnbergben is, meg Augsburgban is, de Rothenburg az eg¢sz mÀs; az eg¢sz mÀs, tetszik tudni, nem is vÀros ez, hanem
tudja Isten micsoda. Csak szeg¢ny fiam halt meg azÂta, szakasztott annyi idûs lehetett,
mint az Ãr... mÀsfajta ember volt, mint a sz¡lei, szeg¢ny, nyugtalan volt, utazni akart,
most ki tudja, hol van, melyik tenger fenek¢n, ¢s hova hajtotta az a nyugtalansÀg.
Hanem most mÀr eleget evett az Ãr, menjen haza, mÀr h¢t Âra, itt nem szoktak sokÀig
maradni... aztÀn holnap, ha akar, j´jj´n el az aranylakodalmamra, este ´tkor, a feles¢gem fog ´r¡lni szeg¢ny, ¢s hozza el a menyasszonyÀt is.
ä A menyasszonyomat? Az nincs.
ä Ugyan, dehogynincs; meglÀtom ¢n azt az Ãrnak a mozgÀsÀn, hogy vûleg¢ny...
hogy reszket a keze, mikor vizet iszik; biztosan tudom ¢n azt, el¢g szerelmes meg nÀszutas jÀrt az ¢n cukrÀszdÀmba. HÀt csak hozza el a menyasszonyÀt is, hadd okuljanak,
hogyan kell b¢k¢sen ¢lni egymÀs mellett ´tven esztendeig. JÂ ¢jszakÀt az Ãrnak.
Az Ãjdons¡lt vûleg¢ny megilletûd´tt mosollyal, babonÀs sejtelmekkel ment ki az elvarÀzsolt utcÀra. Rothenburg f´l´tt akkor mÀr magasan Àllott a mÀrcius holdja, szoros
hangulati egys¢gben a vÀrossal. Megn¢zte az utca nev¢t ¢s a hÀzszÀmot, ¢s halkan ¢nekelve indult tovÀbb.
Csak egy asztal volt a cukrÀszdÀban, mellette mÀr ¡lt valaki: szinte valÂszÁnütlen¡l
finom ¢s kedves arcÃ ´reg katolikus pap, ha az ember rÀn¢zett, mindjÀrt elomlÂ bizalom szÀllta meg, mint a n¢pmesebeli vÀndorleg¢nyeket az ûsz´reg elûtt, aki azt k¢rdi, hogy àmi jÀratban van, ¢des szolgÀm?Ê. çdÀm engedelmet k¢rt, ¢s mell¢je ¡lt. A
pap r´gt´n hozzÀfordult k¡l´n´s k¢rd¢ssel, csengû tiszta hangjÀn:
ä Fiatal barÀtom, lÀtom, hogy sokat utazik. AkÀrcsak ¢n. Mindig Ãton vagyok; helyes is ez, mert talÀn ha sokÀig ¢ln¢k egy helyen, nehezemre esn¢k meghalni, tetszik
tudni. HÀt csak azt szeretn¢m megk¢rdezni, jÀrt-e az Ãr JeruzsÀlemben?
ä JeruzsÀlemben? Nem ¢n, tisztelendû uram.
ä Nem? No azt rosszul tette, fiatal barÀtom. De ha nem volt JeruzsÀlemben, akkor
n¢zze meg jÂl Rothenburgot. Mert a fekv¢se eg¢szen olyan. A k´z¢pkorban ide zarÀndokoltak messzi vid¢krûl azok, akik az igazi JeruzsÀlembe nem jutottak el. K¡l´n´s
dolog, ugye: Rothenburg zarÀndokhely lett, mert hasonlÁt JeruzsÀlemre, JeruzsÀlem
pedig az¢rt, mert a mennyei JeruzsÀlemnek f´ldi k¢pmÀsa ä hasonlat az egyik, ¢s a
mÀsik hasonlat a hasonlatban. Sokszor elgondolom, fiatal barÀtom: ez a sz¢p vilÀg nem
mÀs, mint az öristennek, a nagy-nagy Poietesznek (?) ´nmagÀrÂl Árt k´ltem¢nye: minden csak hasonlat itt ¢s hasonlat a hasonlatra. °s ki ¢rti? Titkos ¢rtelmü rÂzsa! Amit
most fÀtyol alatt lÀtunk, rem¢ny¡nk egyszer lÀtni szÁnrûl szÁnre. Lesz idû, fiatal barÀtom, amikor a hasonlatot v¢gsû ¢rtelemnek fogja n¢zni; ez is jÂ ä ¢s lesz idû, amikor
meg¢rti, hogy csak hasonlat, ez m¢g jobb.
ElbÃcsÃztak, çdÀm elindult.
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ä Igaza van az ´reg papnak, ha nem is Ãgy, ahogy û gondolja. K´ltem¢ny a vilÀg,
de az ¢rtelm¢t mi adjuk bel¢, olvasÂk, megszÀllottak. Progressive universal poesie! ä
jutott esz¢be hirtelen a romantikusok kedvenc jelszava. Igen, ez az; az ¢letrûl fokozatosan leoldÂdik minden, csak-empirikus, minden gesztus k´ltûiv¢ lesz ¢s v¢gtelent sejtetûv¢, mint gyermekkorunkban; meztelen szÁv¡nkkel ¢lj¡k meg az ¢jszakÀt, melyben
a n´vekvû holddal trÂnusÀra visszat¢r az Àlom ¢s a legenda.
Ez¡stszÁnü kaputorony alatt ment kereszt¡l, ¢s Áme megszüntek a hÀzak, bent Àllt
egy park k´zep¢n. Akik ismerik Rothenburgot, tudjÀk: ez a ........* vÀros legeslegr¢gibb r¢sze, melyet a monda szerint m¢g Pharamund frank kirÀly idej¢bûl felejtettek
itt, a f´ld itt a legnehezebb a t´rt¢nelemtûl. De Farkas çdÀm ilyesmire igazÀn nem
gondolt; borzongÀs futott Àt rajta, lek¡zdhetetlen, mint olyankor, amikor az ember
rÀismer valamire, amit pedig sosem lÀtott, ¢s azt mondja, igen, eml¢kszem, valamikor
mÀr voltam itten, ¢s most vissza¢rkeztem. Igen, ez volt a park, az Àlmok ¢s hasonlatok
csodÀlatos parkja, boldog çrkÀdia, erdei tisztÀs, messze-messze, ¢s az el-sosem-gondoltak, itten lehettek valaha r¢gen, egy ilyen tavaszi est¢n a hold alatt.
A bÀstya sz¢l¢re ¢rt, ¢s kitekintett a tisztÀn elter¡lû holdvilÀgos mezûkre, melyek
k´zep¢n ez¡st´sen folyt a kis Tauber folyÂ. A hold uralomra jutott a vilÀg f´l´tt, a
der¢k melankolikus ¢gi k¢p. Farkas çdÀm most mÀr f¢lig hangosan besz¢lt, v¢gt¢re
is egyed¡l volt, gy´ny´rk´dve ringatta magÀt szavainak ritmusÀn. Szavak n¢lk¡l csak
f¢l-¢lvezet volt minden ¢lvezet a szÀmÀra, a szavak voltak a büv´s alkimista szer, melyben a Nem-¢nt feloldotta ¢s magÀhoz asszimilÀlta ä pedig mit ¢rnek a szavak çrkÀdiÀban, ahol csak dalolni szabad, sz´veg n¢lk¡li dalokat!
àñ, nyÀjas holdvilÀg ä Ágy kezdte çdÀm r´gt´nz´tt himnuszÀt ä, ifjÃsÀgomnak meghitt idûsebb vilÀga, ¢n hüb¢ruram, ma Ãjra a te hü csatlÂsod vagyok... Mi voltam eddig? ¢ltem-e ¢n? k´nyvek k´z´tt nyakig, magam is k´nyvn¢l alig t´bb, csupa b´tü, ¢s
szÂ ¢s fogalom, hÀnyszor kelt¢l fel Ãjra ¢s fek¡dt¢l le Ãjra azÂta, hogy a lÀmpavilÀgtÂl
nem lÀttam ragyogÂ arcodat. Vakondok voltam, k¢tlÀbÃ hasonlat voltam, s¢tÀlÂ fej,
kipreparÀlt idegrendszerü b¢ka a Calderoni kirakatÀban, magÀba fordult mikroszkÂp, Tiszta °rtelem, ´nmagam absztrakciÂja...Ê
Enn¢l a strÂfÀnÀl a monolÂg hirtelen megszakadt, pedig ki tudja, m¢g vÀltoztatni
lehetett volna, mÀst talÀlni. De Áme a bÀstya sarkÀra ¢rt, a vÀros legv¢gsû pontjÀra, ¢s
a bÀstya sarkÀn meglÀtta az idegen leÀnyt, aki csendes, odaadÂ attitüdben ÀllvÀn eln¢zett a ki´ml´tt r¢tek f´l´tt.
Farkas çdÀm sietve visszahÃzÂdott az Àrny¢kba, mielûtt a lÀny ¢szrevette volna.
Minden kalandos vÀgyÀt mintha elfÃjtÀk volna; minden kicsit is f´ldÁzü asszociÀciÂ
visszas¡llyedt a s´t¢t f´ld alatti r¢giÂkba; a leÀny k¢pe Ãgy jelent meg elûtte, mint valami fentrûl k¡ld´tt magasztos lÀtomÀs, mely elüzi a megkÁs¢rtû d¢monokat. A belsû
szeml¢lûd¢sben elmer¡lt leÀny a bÀstya fokÀn, a holdvilÀgban... Tudta, hogy ehhez
foghatÂan sz¢pet m¢g nem lÀtott ¢s nem is akar.
Lassan megindult visszafel¢, lehajtott fejjel, nagy nyugalomban; mert pÀtosza el¢rte
immÀr azokat a hatÀrokat, ahol mÀr nem mint ¢rzelem, hanem mint sz¢lcs´nd, ibÀlyon tÃl l¢vû sugarak nyugalma ¢l tovÀbb; ahol a vÀgyÂdÀs tÃlvÀgyÂdik ´nmagÀn kimondhatatlan beteljesed¢sben.

* Szerb Antal itt kihagyott k¢t szÂt, amit bizonyÀra pÂtolni akart, de a kieg¢szÁt¢s elmaradt. ValÂszÁnüleg:
Burgtor ¢s Burggarten.
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JÂ ideig tartott, amÁg magÀhoz t¢rt, ¢s k¡l´n´s k¢t¢lü ¢rz¢s jÀrta Àt, keser¢des, a
LemondÂk glÂriÀja lehet ilyen.
à...¢s m¢gis, ¢s m¢gis: ha soha semmi sem lesz, ¢s soha t´bb¢ nem is fogom lÀtni,
most mÀr v¢gk¢pp az eny¢m, ¢s ´r´k lesz ez a pillanat, mely fellobbant ¢letem legmagasabb felsû [?] lÀngjÀban izzott, ¢s ¡dv´z l¢gy, ¢rtû, drÀga, drÀga tavaszi hold.Ê
°s meghajolt m¢lyen a romantikus ¢gitest elûtt.
Ekkor csodÀlatos dolog t´rt¢nt: Farkas çdÀm nem r´stellte magÀt r´gt´n pÂzÀ¢rt,
sût minden reflexiÂrÂl elfeledkezett, ¢s nem ¢rt rÀ gy´ny´rk´dni emelkedett hangulatÀban: mert ekkor el´nt´tte r¢gmÃlt, tizenegy ¢ves korÀnak szavakkal sz¢t nem boncolt exaltÀciÂja, valami v¢gtelen ¢s zÃgÂ kitÀgulÀs, mondhatatlan bÀnat, vÀgy ¢s diadal... A dolgok legm¢lye elsuhant lehunyt szeme elûtt. KitÀrt karokkal levetette magÀt
a pÀzsitra.
Hatalmas dolgok t´rt¢ntek akkor benne, meg¢lte a v¢ges ¢n¡nk v¢gtelen szenzÀciÂjÀt, melyet ¢vezredek Âta hiÀba prÂbÀlnak kifejezni k´ltûk ¢s misztikusok...
(e sorok ÁrÂja rezignÀltan tovÀbbhalad elbesz¢l¢s¢ben; inkÀbb akar hallgatni, mint
dadogni; abban a meggyûzûd¢sben, hogy akinek f¡lei vannak a hallÀsra, halljÀk ä Ágy
is; akinek pediglen nincsenek, annak Ãgyis hiÀba besz¢lne.)
PÀr pillanatig fek¡dt a füben çdÀm, de m¢g be sem Àllhatott a reakciÂ, mely az
extÀzis pillanatait k´vetni szokta, mikor a k´zel¢ben valaki ¢lesen sikoltott. çdÀm
azonnal talpon volt, jÂzanul ¢s ijedten, ¢s neuraszt¢niÀs gyorsasÀggal tekintett k´r¡l.
A tisztÀs sz¢l¢n meglÀtta az idegen leÀnyt, aki arcÀhoz emelt k¢zzel, r¢m¡lten n¢zett rÀ.
çdÀm azonnal meg¢rtette az eg¢sz helyzetet, a leÀnyhoz sietett, ¢s tr¢fÀs-m¢lyen
meghajolva hadarni kezdett:
ä Engedje meg, hogy megnyugtassam, ismeretlen h´lgy, akinek ekkora ijedelmet
okoztam a holdvilÀgban; de Áme rablÂ nem vagyok, aki kileste melankolikus egyed¡ll¢t¢t, hogy megfossza ki tudja mekkora ¢rt¢keitûl; halott sem vagyok tovÀbbÀ ä ÀbrÀndos ¢s nyugodt ä a pÀzsiton, Â, eg¢szen mÀs, ha nem is kev¢sb¢ csodÀlatos okok
miatt fek¡dtem itten elter¡lve; nem vagyok tovÀbbÀ valami t´rt¢neti nevezetess¢g
sem, akit ¢jszakÀra kiterÁtenek a vÀros ¢kÁt¢s¢re, nem vagyok a kisasszony egy¢ni, hirtelen vÁziÂja, mert sajÀt ´ntudattal ¢s egy tavaszi-kabÀttal rendelkezem; mit mondjak
m¢g, Afrika-utazÂ sem vagyok, francia sem, juhÀszkutya sem, bÀr az szÁvesen lenn¢k
a honi k´zmondÀs szerint; ´rvendezû szÁvü ember vagyok a sz¢p MagyarorszÀgbÂl,
¢s a nevem Ágy meg Ágy szÂl.
A lÀny nevetett, ¢s kezet nyÃjtott; megÀllapÁtottÀk, hogy ismerik egymÀst mÀr a vasÃtrÂl, ¢s hogy egy szÀllodÀban laknak, ¢s ezzel megindultak hazafel¢.
Rothenburg vÀrosÀnak mind´ssze 8000 lakosa van, ami igen kev¢s, ¢s Ágy Ãtjuk
sajnÀlatosan r´vid volt. çdÀm f¢ktelen ¢s jÂkedvü volt, semmif¢le tudatossÀg gÀtja
nem Àllta ÃtjÀt fecseg¢se ÀradatÀnak, a leÀny jÂformÀn meg se szÂlalt.
ä íme, ne besz¢lj¡nk ezen az est¢n, amelyet piros tintÀval fogok megjel´lni a kalendÀriumban, semmif¢le igaz dologrÂl, ne mondja el nekem, hogy AalsundbÂl valÂ,
ez¢rt meg ez¢rt van itt, ¢s sat´bbi. Ezt a vÀrost, lÀtja, m¢zeskalÀcsbÂl ¢pÁtett¢k annak
idej¢n, de k¢sûbb megk´v¡lt, mert k¡l´nben megette volna ez a rengeteg gyerek meg
macska, aki itt van ä ezt hÁvjÀk jogos ´nv¢delemnek. A vÀrosnak k¢t nevezetes temploma van; az egyiket a nagy pestis eml¢k¢re ¢pÁtett¢k, az ¢vszÀmÀt elfelejtettem, mert
Rothenburg vÀrosÀt ¢s ÀltalÀban EurÂpÀt elker¡lte, a mÀsikat az ´z´nvÁz eml¢k¢re,
mert az embernek mindenre kell gondolnia. A vÀroshÀz elûtti kÃt m¢g Nagy KÀroly
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idej¢bûl valÂ, azon a helyen, ahol ûfels¢ge lova megbotlott, mire û Ágy kiÀltott fel: àilyesmi ok n¢lk¡l nem t´rt¢nhetik!Ê ä Einhardt, aki feljegyezte az esetet neves krÂnikÀjÀban [tetszik tudni, az, aki aztÀn olyan jÂ partit csinÀlt a csÀszÀr lÀnyÀval, aki kivitte a
hÀtÀn a hÂban]. Rothenburg vÀrosÀnak k´ztÀrsasÀgi alkotmÀnya van: hÀrom¢venk¢nt
´sszegyülnek a polgÀrok, ¢s mindegyik bedob egy kavicsot a kÃtba: akinek a kavicsa
a legm¢lyebbre s¡llyed, az lesz az Ãj polgÀrmester, ¢s felveszi a Joachim Gotthold nevet
ä ¢s Ágy tovÀbb.
ä Majd ¢n folytatom ä vÀgott k´zbe a lÀny ¢rtelemteljes hangjÀn, mely mintha mindig nevet¢s ¢s sÁrÀs k´zt vibrÀlt volna. ä IX. MihÀly csÀszÀr idej¢ben egy boszorkÀny,
akit a rothenburgiak hosszas p´r utÀn m¢gsem ¢gettek el, megÀldotta ezt a vÀrost,
hogy aki idegen idej´n, elfelejti, honnan j´tt, hovÀ megy, hogy hÁvjÀk, ¢s mi az a neh¢z
batyu, amit a hÀtÀn hordoz levÀlhatatlanul ä hanem gyerekkori bec¢zûnev¢t veszi fel,
¢s elhiszi Ãjra azt a mes¢t, hogy az emberek jÂk, az ¢let sz¢p, ¢s û fiatal, ¢s ´r¡l ¢s ´r¡l,
hogy ¢l... ¢s nem tudom folytatni.
El¢rkeztek a szÀllodÀba, elbÃcsÃztak, miutÀn megbesz¢lt¢k, hogy mÀsnap megszeml¢lik egy¡tt a vÀros nevezetess¢geit, ¢s akkor majd komolyabbak lesznek; a lÀny
f´lment a l¢pcsûn, fej¢vel visszaintett ¢s eltünt, mint valami eml¢k. çdÀm borozgatott
egyed¡l, hogy elÀlmosodj¢k, kÂvÀlygott a fej¢ben minden.
Egyszer csak mellette ¡lt az ´reg pap.
ä Fiatal barÀtom ä mondta bocsÀnatk¢rû mosollyal ä, semmik¢ppen sem megengedhetû dolog, hogy ilyen fiatalember egyed¡l borozgasson. M¢g azt talÀlnÀ gondolni
az ember, hogy fiatal barÀtom, hogy is mondjam, ne haragudjon, ´nzû ember; olyan,
aki bent ¢l egy elvarÀzsolt k´rben, amit Ãgy hÁvnak, hogy: ez vagyok ¢n, ¢s azon tÃl a
àk¡lsû s´t¢ts¢gÊ; ilyesmit pedig nem jÂ gondolni senkirûl, hiszen olyan kicsi az ember
¢s szeg¢ny, ¢s olyan csodÀlatos az öristen v´lgye, a vilÀg. NahÀt akkor igyunk m¢g
egy pohÀrral: de ne a magunk eg¢szs¢g¢re, bÁzzuk arra, akire ez tartozik, hanem
igyunk... Fiatal barÀtom, ugye vûleg¢ny?
ä Nem, tudtommal!
ä Nem? HÀt akkor legyen. Igyunk arra, akit fiatal barÀtom egyszer igazÀn fog szeretni.
çdÀm boldog, szinte k´nnyes mosollyal emelte poharÀt, magÀban mondva ÀhÁtattal
egy ¢szakias lÀnynevet. Ettûl a perctûl kezdve nagyon szerette az ´reg papot, de amit
azutÀn besz¢lt, egy szÂra sem eml¢kezett.
Gondolatait aznap este nem tudta precÁzen megfogalmazni, inkÀbb k¢pek voltak,
¢s teljesen Àttekinthetetlenek. Nagy sokÀra elaludt, ¢s ÀlmÀban mÃltja, jelene, ¢lete,
gondolatai, bÀnata ¢s v¢gtelen ´r´me csodÀlatos egys¢gben folytak ´ssze, ¢s megoldÂdtak boldog harmÂniÀban. Gyermekkori kertek drÀga illatÀt hordta el¢be a nyitott
ablakon Àt a sz¢l.
II. fejezet,
mely ÃgyszÂlvÀn olyan, mint az ¢let
MÀsnap reggel korÀn ¢bredt, megprÂbÀlt Ãjra elaludni, de sikertelen¡l, ¢s n¢mi enyhe, borongÂs fejfÀjÀssal kelt fel. Nagyon jÂl tudta, hogy tegnap micsoda dolgokon esett
Àt, ¢s hogy voltak¢pp azt lehetne mondani, hogy szerelmes; mindebbûl azonban keveset ¢rzett fejfÀjÀsÀn kereszt¡l; mindazonÀltal igyekezett àtartani a nÁvÂtÊ. MosakodÀs
k´zben lassank¢nt magÀhoz t¢rt, fejfÀjÀsa oszladozott, ¢s siker¡lt bel¢terelni magÀt a
tegnapi csapÀsba.
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Szerelmes vagyok! ¢n? ki hitte volna! [igenis, hÂnapok Âta egyetlen vÀgya, ÀbrÀndja
volt, tÁz ¢vet adott volna az ¢let¢bûl]. Most felvonultak elûtte, mint Macbeth elûtt Banquo utÂdai, az elmÃlt hÂnapok, hosszÃ ¢s unalmas sorban: amikor egyetlen c¢lja ¢s
vÀgya volt, hogy egyszer szeressen valakit, nem mert magÀnyos volt, hiszen ez ûszinte
pillanataiban csak b¡szkes¢ggel t´lt´tte el. ¹n´s embert ez csak b¡szk¢v¢ tesz. Nem
a szerelem¢rt, a gy´ny´r¢rt, a leÀny¢rt, megpihen¢s¢rt, c¢lhoz jutni, Â, ezek tÀvol Àlltak tûle akkor, ¢s elk¢pzelhetetlenek voltak; szerelmes kÁvÀnt lenni, hogy tudja, k¢pes
rÀ, hogy m¢g nem vÀlt eg¢szen k¢tlÀbÃ fogalommÀ, hanem van benne eleven ¢let. °s
most: itt volt k¢rlelhetetlen¡l a talÀn csak-egyszeri perc, amit nem szabad elszalasztani.
°s most mÀr csaknem megd´bbent. àíme a sors gonoszul jÀtszik velem: f´l´zve bevÀltja, amit k¢rtem, hogy rÀm pirÁtson! °s ha most nem tudom eg¢szen, ¢s v¢gsû ´nmagammal szeretni, Ïk´rm´m hegy¢igÎ Àt¢lni ezt a lÀnyt, akkor nem a gonosz szerencse a hibÀs, hanem ¢n, mint olyan, ¢s meg vagyok fosztva legszimpatikusabb emberi jogomtÂl: a ius lamentationistÂl, a panaszolkodÀs jogÀtÂl, szinte legjobb volna
visszavonulni az ¡gylettûl, amÁg nincs k¢sû, ¢s egyben megtakarÁtani a fÀradsÀgot is.
ñ roppant komoly p¢nzekben megy a jÀt¢kÊ ä mondta csaknem hangosan, ¢s nagy
izgatottsÀg vett erût rajta. Ez aztÀn segÁtett rajta, szÁvdobogÀsa mintegy Ãjra ´sszekalapÀlta viszÀlykodva sz¢thullani k¢sz¡lû r¢szeit.
Gondosan vizsgÀlta magÀt a t¡k´rben; kiÀllhatatlanul sÀpadt volt, szeme alatt m¢ly
s´t¢tk¢k Àrkokkal, mint reggel mindig ä rendkÁv¡l csÃnyÀnak ¢rezte magÀt. ñ, ha egy
eg¢szs¢gesebb korbÂl valÂ h´lgy meglÀtna engem, felt¢tlen¡l rosszul lenne; micsoda
figura! Egy vÀmpÁr! Sz¢p Swanhild, mit fogsz szÂlni holdvilÀgos lovagodhoz a nap
sz´rnyü, reÀlis f¢nye alatt!
Szinte legjobb' szeretett volna visszabÃjni az ÀgyÀba; de m¢gis, reggelizni csak kell
az embernek, t´rt¢nj¢k akÀrmi ä ¢s lement az ¢tterembe.
Swanhild mÀr ott ¡lt, sportszerü, fiÃs ¢s stilizÀltan egyszerü dressben, kismacska az
´l¢ben, gy´ny´rü volt! Piros volt az arca, eg¢szs¢gesen mosolygott, eg¢szen term¢szetes ¢s tavaszias benyomÀst keltett, mintha nem is volna reggel, ¢s mi sem t´rt¢nt
volna. çdÀm f¢lszegen evezett hozzÀ a terÁtett asztalok k´z´tt, ¢s mikor kezet csÂkolt,
Ãgy sz¢gyellte magÀt ä ÀltalÀban, hogy a vilÀgon van ä, hogy elpirult bel¢. Reggeli alatt
a leÀny vitte a szÂt, csevegve mindenf¢le jelent¢ktelen ¢s kedves dologrÂl, k¡l´n´s
tekintettel a szemtelenkedû kis macskÀra. çdÀm àbarÀtsÀgosanÊ mosolygott, mintha
f¢nyk¢p¢sz elûtt ¡lne.
ä A macska szÀzszor k¡l´nb Àllat, mint a kutya: a kutya az hüs¢ges, mindig azt teszi,
amit az ember akar tûle, ¢s t´k¢letesen olyan, mint ahogy az ember elk¢pzeli. A macska
az mÀs ä az egy¢nis¢g, sosem tudhatja, hogy mikor szalad el hirtelen, vagy mikor karmol meg. Emberben sem bÁrom azt, aki mindig olyan, amilyen, amilyennek ¢n is tudom ¢s akarom, hogy legyen. Azt szeretem... aki mÀs. Most f´lmegyek ä mondta aztÀn
Swanhild çdÀm el¢ rakva a szimbolikussÀ vÀlt Àllatot ä, m¢g be akarok fejezni egy
levelet valakinek, aki most irigyeln¢ magÀt; addig vigyÀzzon a cicÀra.
A magÀra maradt çdÀm melankolikusan simogatta ¢s nagyon szerette a kis macskÀt, mindig gy´ng¢je volt ez a kecses ¢s titokzatos Àllatfaj. °s olyan ûszint¢n szomorÃ
volt, mint egy kutya. Ez a pillanat lucidum intervallum volt a rothenburgi napok t´rt¢net¢ben; amint keze a kis macskÀval jÀtszadozott, tudta, hogy milyen rem¢nytelen
a szerelme, ¢s hogy mi¢rt: mert nem az igazi Swanhildot szereti, a sportruhÀs ragyogÂ
leÀnyt, aki piros, mikor û sÀpadt, aki levelet Ár egy embernek, akit û nem ismer, ¢s
m¢gis l¢tezik, hanem azt, akit elgondolt; aki ugyan t´k¢letesen olyan, mint az igazi,
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¢s itt illÃziÂrÂl, csalÂdÀsrÂl ¢s egy¢b hazug elcs¢pelt dolgokrÂl szÂ sincs: az igazi Swanhild, ha lehet, m¢g szebb, mint az elk¢pzelt Swanhild, de m¢gis az elk¢pzeltet szereti:
mert az û maga, Farkas çdÀmnak r¢sze, egy kivett szellemi oldalborda (Â, milyen b´lcs
a biblia), ¢s az eleven valÂsÀgostÂl kimondhatatlan ür vÀlasztja el. Most mÀr hiÀba, ha
akÀrmi is, ¢s minden elgondolatlan is beteljesedne, m¢giscsak megmarad benne a rem¢nytelen szerelem keserüs¢ge, amit voltak¢ppen eg¢sz ¢let¢ben ¢rzett, olyankor is,
amikor az, hogy leÀny van, szinte elk¢pzelhetetlen volt a szÀmÀra.
°s tudta, hogy mindez az¢rt van, mert igaza volt az ´reg papnak, irtÂzatosan ´nzû,
¢s nem ¢rdemli meg, hogy rÀs¡ss´n a nap.
Amikor bej´tt Swanhild, a nap rÀs¡t´tt alakjÀra, ¢s nem lehet mÀst mondani, mint
hogy gy´ny´rü volt. Farkas çdÀm hirtelen Ãgy ¢rezte magÀt, mint egy hamiskÀrtyÀs,
aki gyorsan elrejtette p¢nz¢t, mikor a rendûr meg¢rkezett a helyszÁnre, els¡llyesztette
gondolatait [...], magÀba szÁvta a lÀny ´ntudataltatÂ [...]
Arca olyan komoly volt, mint a politikai gyilkosok¢; az eg¢sz ember csak akarat volt,
¢s csak àcsakaz¢rtisÊ. àMan kann was man will, man will was man kannÊ ä jutott esz¢be
a Sturm und Drang kor mottÂja ä csak ezektûl az irodalmi asszociÀciÂktÂl tudn¢k egy
napra szabadulni! Gyorsan f´lhajtott m¢g k¢t pohÀr cognacot [n¢mi honvÀggyal eml¢kezv¢n a hazai f¢rfiasabb barackpÀlinkÀra].
Swanhild visszaj´tt, mint egy r¢gi jÂ pajtÀs.
ä J´jj´n mÀr, hogy hÁvjÀk, n¢zze, hogy s¡t a nap, de hogy is hÁvjÀk?
ä Mi az dÀnul, hogy farkas?
ä Ulf.
ä HÀt hÁvjon Ulfnak.
ä Ulf? csÃnya n¢v. Az embernek a szakÀllas farkas jut esz¢be rÂla; k¢pzelje el, ha
idûnk¢nt ÀtvÀltozna farkassÀ, ami ugye m¢g mindig jobb, mintha kutya vagy egy¢b
ragaszkodÂ barom lenne. MagÀrÂl Ãgyis minden ÀtvÀltozÀst el tudn¢k hinni. Hogy
tegnap este hogy megijesztett!
ä SzÂval nem kutya vagyok, hanem inkÀbb [...] ä mondta çdÀm [...] nem vagyok
ellene [...] szerencse fel!
Ki¢rtek az utcÀra, ¢s lassan, s¡tk¢rezve mentek a vÀros k´zepe fel¢.
ä Hitte volna-e tegnap este, Swanhild ä kezdte çdÀm ä, hogy itt a nap is szokott
s¡tni? Nekem olybÀ tünt tegnap, mintha ez a vÀros els¡llyedne a lemenû holddal...
ä ...mint a mesebeli Vineta, ¢s csak a f´ld alÂl harangozna n¢ha, orszÀgos csapÀsok
idej¢n ä vÀgott k´zbe Swanhild, mintegy elkapva a hasonlat tÃlsÂ v¢g¢t, mint a hajÂs
partraszÀllÀsnÀl a k´telet. ä Igen, ¢s most s¡t a nap, ¢s nekem m¢g jobban tetszik a
vÀros, mint a holdvilÀgban. Most mÀr t´bb¢ nem mese-vÀros, nem hold-vÀros. Most
igaz: talÀn csak az¢rt szeretj¡k olyan nagyon a holdvilÀgot, mert nÀlunk nagyon ritkÀn
s¡t a nap, ¢s ha s¡t, akkor sem melegÁt, t´bbnyire k´d van ¢s unalom. MagÀnak jÂ!
Magyar... ott mindig meleg van, ugye?
1923. mÀrcius 2.
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Szerb Antal (1901ä1945) ¢s D. M. Pippidi
(1905ä1993) k´z´tt a kork¡l´nbs¢g, mely
sz¡let¢s¡k dÀtuma k´z´tt kicsi volt m¢g,
k¢sûbb megn´vekedett: apÀm k¢tszer
olyan sokÀig ¢lt, mint barÀtja. TalÀlkozÀsuk kedves, gy´ng¢d eml¢k¢t azonban
nem fakÁtottÀk el az ¢vek. ValahÀnyszor
pÀrizsi tanulmÀnyairÂl besz¢lt apÀm,
mindig szÂba hozta Szerb Antalt.
1929-ben ismerkedtek meg a Bibliothªque Nationale-ban. Amikor magam is
eljutottam a k´nyvtÀrba, ¢desapÀm k¢r¢s¢re megn¢ztem a 251. szÀmÃ helyet:
t´bbnyire ott dolgozott. A hatalmas, j¢ghideg olvasÂteremben kis vÀltozÀsok t´rt¢ntek idûk´zben: eltüntek a tintatartÂk
a àBibliothªque Imp¢rialeÊ felÁrÀssal ¢s
III. NapÂleon nev¢nek kezdûbetüj¢vel
fedel¡k´n, s az emeleten, a k¢ziratolvasÂban az igazgatÂsÀg bevezette a villanyvilÀgÁtÀst, amit sokÀig halogattak a tüzv¢sztûl valÂ f¢lelm¡kben. Elk¢pzeltem, hogy
a k¢t fiatalember, miutÀn t´bbsz´r is egymÀssal szemben ¡lt a k´nyvtÀrban, hogyan elegyedett szÂba. Mint az egyik lev¢lben olvasom, a k´nyvtÀr hatkor zÀrt;
Szerb Antal ilyenkor hosszÃ s¢tÀra indult
apÀmmal a Szajna bal partjÀn, s megmegÀllva a bukinistÀk lÀdÀi elûtt, hazakÁs¢rte rue des Bernardins-i szÀllodÀjÀig:
a szÀlloda neve, ha jÂl eml¢kszem, stÁlusosan H³tel de l'Europe volt. K¢sûbb
apÀm vacsorÀzni ment, egy tejeskÀv¢t
meg egy rongyoskiflit evett ä ennyire futotta p¢nz¢bûl ä, majd a Sorbonne k´nyvtÀrÀba indult, mert az ¢jf¢lig nyitva tartott; itt pillanthatta meg olykor Julien
Benda magas homlokÀt ¢s ûsz hajÀt. A
Quartier Latin tele volt pittoreszk figurÀkkal, p¢ldÀul volt ott egy ´regÃr, aki felfedezte a primitÁv nyelvet. No meg sz¢p
lÀnyok is voltak.

A k¢t fiatalember olykor kirÀndult PÀrizs k´rny¢k¢re. 1930. jÃlius 7-¢n, nem
sokkal apÀm hazaindulÀsa elûtt, Fontainebleau-ban jÀrtak. Egy mÀsik alkalommal Chantillybe ruccantak ki, megn¢zt¢k a Cond¢ hercegek kast¢lyÀt, a
k¢pgyüjtem¢nyt, a csodÀlatos, melankolikus parkot. Anne de Montmorency conn¢table, az ûsr¢gi kast¢ly ¢pÁttetûje szobrÀnak alapzatÀn olvastÀk azt a nagyzolÂ
feliratot, amelyre Szerb Antal utal egyik
level¢ben (àAnnatus MonmorantiusÊ): vakÀciÂzÂ filolÂgusok tr¢fÀja. JÂl ¢rezt¢k
magukat, fiatalok voltak, s szeg¢nyek
ugyan, de vidÀmak. Levelez¢s¡k gyakran
c¢loz szerelmeikre ä volt k´zt¡k szenved¢lyes lobogÀs, volt futÂ kaland is. Egyetlen dolog nyugtalanÁtotta ûket: a politikai
helyzet alakulÀsa.
1931-ben Szerb Antal mÀr àsz´rnyüs¢ges t´rt¢nelmi elû¢rzeteiÊ-rûl Ár. Merre tartunk? ä k¢rdezi. Baloldaliak voltak mindketten, de a kommunizmusban egyik¡k
sem bÁzott, kritikus szemmel n¢zt¢k. A
nagy vesz¢ly persze jobb felûl fenyegetett,
¢s Szerb Antalt term¢szetesen ¢rz¢kenyen ¢rintette az antiszemitizmus. Volt
egy k´z´s barÀtjuk, magyar zsidÂ, RÂnai
PÀl, ugyancsak filolÂgus, aki tÃl¢lte a hÀborÃt, minthogy elk¢pesztû megprÂbÀltatÀsok utÀn, amelyeknek sorÀn eg¢sz
csalÀdjÀt elveszÁtette, siker¡lt BrazÁliÀba
menek¡lnie. ApÀm ´sszebarÀtkozott az
1896-ban sz¡letett Conrad Chapmannel
is, a bizantolÂgussal, John Jay Chapmannek, a Harvard Egyetem eln´k¢nek fiÀval, aki amerikai l¢t¢re rokonszenvezett a
nÀcikkal. Amikor ´sszeismertette Szerb
Antallal, Chapman barÀtsÀgtalanul fogadta: egy zsidÂ! àLe Seigneur lui-m¨me
les a maudit trois fois!Ê ApÀm megprÂbÀlta v¢delm¢be venni Szerb Antalt, akinek
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csodÀlta az intelligenciÀjÀt, de Chapman
gonoszul azt mondta: àK¢tezer ¢ve Âcska
ruhÀkat adnak el mint vadonatÃjat, nem
csoda, hogy ettûl kifejlûd´tt az intelligenciÀjuk.Ê PÀrizsban ritka volt az ilyen kellemetlen talÀlkozÀs, de hazat¢r¢se utÀn
Szerbnek mÀr csak nagy nehezen siker¡lt
habilitÀltatnia magÀt Szegeden. UtolsÂ leveleibûl, melyeket az Anschluss utÀn Árt,
kitünik, milyen aggodalommal figyeli az
esem¢nyeket.
Amikor kit´rt a hÀborÃ, a k¢t barÀt
mÀr kilenc ¢ve nem talÀlkozott: ez a levelez¢s is annak k´sz´nhetû, hogy az 1929ä
1930-ban egy¡tt t´lt´tt n¢hÀny hÂnap
utÀn messze ¢ltek egymÀstÂl. ApÀmnak,
akinek pÀrizsi ´szt´ndÁja megszünt,
minthogy a romÀn Àllam k¢nytelen volt
takar¢kossÀgi int¢zked¢seket hozni,
1931-ben siker¡lt a rÂmai RomÀn IskolÀba ker¡lnie; ez az 1921-ben alapÁtott
int¢zet volt az elsû k¡lf´ldi romÀn tudomÀnyos int¢zm¢ny: r¢szint presztÁzsokokbÂl l¢tesÁtett¢k, r¢szint av¢gett,
hogy elûsegÁtse a t´rt¢nelemmel, müv¢szett´rt¢nelemmel, klasszika-filolÂgiÀval
foglalkozÂ tudÂsjel´ltek k¢pz¢s¢t. A RÂmÀban t´lt´tt ¢vek m¢g erûsebben meghatÀroztÀk apÀm ¢let¢t, mint a pÀrizsi
esztendûk. TartÂs barÀtsÀgokat k´t´tt
RÂmÀban, ¢s igen nagy hasznÀra volt az
a tudomÀnyos-kulturÀlis k´zeg, amelyben ¢lt. Elsû tanulmÀnyait elk¡ldte budapesti barÀtjÀnak, Ágy TacitusrÂl ¢s TiberiusrÂl szÂlÂ doktori ¢rtekez¢s¢t, valamint
azokat a tudomÀnyos dolgozatait, amelyeket k¢sûbb, 1944-ben k¢t k´tetben
gyüjt´tt ´ssze (AUTOUR DE TIBéRE, RECHERCHES SUR LE CULTE IMP°RIAL).
Szerb Antal is tÀj¢koztatta barÀtjÀt munkÀirÂl, persze abban a jellegzetes ironikus
stÁlusban, amit az angolok àself-deprecatingÊ-nek neveznek. így Ár A PENDRAGON-LEGENDç-rÂl (1934), az UTAS °S
HOLDVILçG-rÂl, melyet 1936-ban kezdett
el, ¢s amely a k´vetkezû ¢vben jelent meg,

valamint A MAGYAR IRODALOM T¹RT°NET°-rûl (1934).
ApÀmnak, jÂllehet igen szoros, bizalmas barÀtsÀg füzte Szerb Antalhoz, 1939ig nem Àllt mÂdjÀban, hogy bÀrmit is elolvasson abbÂl, amit barÀtja Árt, minthogy
ezek mind magyar nyelvü k´nyvek voltak. Az elsû ¢s utolsÂ Szerb Antal-k´nyv,
amit ismert, a kÀv¢barna-sÀrga fedelü
DIE SUCHE NACH DEM W UNDER volt ä
most ¢n ûrz´m. RÂnai PÀltÂl, jÂval k¢sûbb, k¢t k´nyv ¢rkezett, portugÀlul, s ritkÀn, nagyon ritkÀn egy-egy lev¢l eg¢szen
hÀrom ¢ve BrazÁliÀban bek´vetkezett halÀlÀig. Szerb Antal rettenetes halÀlÀrÂl
apÀm csak 1946-ban ¢rtes¡lt, ugyancsak
RÂnaitÂl. Egy budapesti nemzetk´zi konferenciÀn egy magyar koll¢gÀjÀtÂl hallott
azutÀn az ORPHEUS AZ ALV ILçGBAN-rÂl,
Szerb Antalnak a tÀborban Árt tragikus
vers¢rûl.
A hÀborÃ utÀn apÀm Bukarestben
folytatta Ia«iban elkezdett egyetemi pÀlyafutÀsÀt: 1948-ig a g´r´g ¢s latin irodalom tanÀra volt, majd 1973-ig Âkori t´rt¢nelmet ¢s epigrÀfiÀt adott elû. Az Ãj
rendszerben hosszÃ ideig nem utazhatott
k¡lf´ldre ä eg¢szen 1960-ig ä, sût 1954-ig
nem is publikÀlhatott. Mint szakembert
azonban tiszteletben tartottÀk, csak 1959ben ker¡lt vesz¢lybe, amikor brutÀlis politrukok vez¢nylet¢vel a nyilvÀnossÀg
elûtt csÃnyÀn megalÀztÀk. Ebben az ¢vben jelent meg az I LIçSZ ¢s az ODºSSZEIA
romÀn fordÁtÀsa az û bevezetû tanulmÀnyaival. Ezekben a tanulmÀnyokban,
akÀrcsak a CONTRIBUÒ IILE LA ISTORIE
VECHE A ROM¯NIEI (ADAL°KOK A R°GI ROMçN T¹RT°NELEMHEZ, Bukarest,
1958, 1967) vagy az E PIGRAPHISCHE B EITR®GE ZUR GESCHICHTE HISTRIAS IN
HELLENISTISCHER UND R¹MISCHER ZEIT
(E PIGRçFIAI ADAL°KOK HISTRIA T¹RT°NET°HEZ A HELLENISZTIKUS °S G¹R¹G
IDýKBEN, Berlin, 1962) cÁmü müvei-

ben, megûrizte fiatalkori k´nyveinek
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nagy tudÀsra ¢pÁtett egyszerü, nemes eleganciÀjÀt. 1965-ben lefordÁtotta Arisztotel¢sz PO°TIKç-jÀt, ahogyan hÃsz ¢vvel
elûbb az ELEATçK T¹RED°KEI -t. Egyre
jobban vonzotta a kutatÀsnak az az Àga,
ahol m¢g igen sok volt a tennivalÂ: a
dobrodgeai r¢g¢szeti ÀsatÀsok sorÀn elûker¡lt g´r´g ¢s latin feliratok kiadÀsa.
M¢g ez a tudomÀnyos ter¡let sem menekedett meg teljess¢ggel a cenzÃrÀtÂl ä ezt
akkor tudtuk meg, amikor a politikai biztos, akinek az volt a feladata, hogy kimutassa a szlÀv jelenl¢tet romÀn f´ld´n,
nem enged¢lyezte a rÂmai kori feliratok
kinyomtatÀsÀt: àVidd el Mussolininek,
adja ki û!Ê
Idûvel vÀltozott a helyzet. ApÀm m¢g
meg¢rhette, hogy 1983-ban megjelent a
histriai feliratok gyüjtem¢nye: harminc
¢vig dolgozott ezen a kritikai kiadÀson.
Mint Âkori vallÀst´rt¢n¢szt ¢s a Feketetenger k´rny¢ke hell¢n gyarmatosÁtÀsÀnak szaktudÂsÀt nemzetk´zi tekint¢ly
´vezte: a princetoni egyetem visiting fellow-ja volt, a genfi egyetem visiting professorja, a lyoni ¢s genfi egyetem doctor honoris causÀja, az Acad¢mie des Inscriptions
et Belles-Lettres, a Brit Akad¢mia, a n¢met ¢s osztrÀk r¢g¢szeti int¢zet levelezû
tagja, a Klasszikus TanulmÀnyok Nemzetk´zi Sz´vets¢g¢nek eln´ke. TÁz ¢ven Àt
(1971ä1981) a bukaresti R¢g¢szeti Int¢zet igazgatÂja is volt.
Nemo ante mortem beatus, figyelmeztette
1933-ban Szerb Antal. Mindezek a megtiszteltet¢sek, amelyekhez csak 1990-ben
jÀrult a RomÀn Akad¢mia tagsÀga (1963ban vÀlasztottÀk levelezû taggÀ!) term¢szetesen nem jelentettek mÀst a szÀmÀra,
mint a munka k´telezetts¢g¢t ä ennyit,

nem t´bbet. Az igazi ´r´m´t mindig is
boldog csalÀdi ¢let¢ben ¢s eg¢szen kiv¢teles barÀti kapcsolataiban talÀlta meg.
UtolsÂ ¢veinek nagy keserüs¢ge volt,
hogy csaknem teljesen elvesztette lÀtÀsÀt,
s ez megakadÀlyozta a munkÀban, sût abban is, hogy elûvegyen egy-egy k´tetet
abbÂl a sok ezer k´nyvbûl, mely k´r¡lvette. N¢ha megk¢rt, olvassam fel Szerb Antal leveleit. Most, amikor sajtÂ alÀ rendezem ûket egy magyar folyÂiratnak, Ãgy
¢rzem, hogy ezeknek a leveleknek segÁts¢g¢vel siker¡lt igazÀbÂl megismernem
az apÀmat, azt, aki ifjÃkorÀban volt, hiszen elsû eml¢keim rÂla abbÂl az idûbûl
szÀrmaznak, amikor mÀr elmÃlt negyven´t ¢ves, tehÀt annyi idûs volt, mint
amennyi ¢n vagyok most.
Szerb AntaltÂl voltak¢pp sohasem szakadt el. Vannak k´nyvek k´nyvtÀrÀban,
amelyek alighanem barÀti besz¢lget¢seiknek k´sz´nhetûen ker¡ltek oda. Egy
Liam O'Flaherty-reg¢ny, egy Thomas
Mann-reg¢ny, amit RÂmÀban vÀsÀrolt
(LE STORIE DI GIACOBBE), talÀn ez¢rt vette meg Huxleyt is, akirûl ugyancsak szÂ
esik ezekben a levelekben, valÂszÁnüleg
ez¢rt C¢line MEA CULPç -jÀt is, Semmelweis ¢letrajzÀval, akirûl apÀm mindig csodÀlattal besz¢lt nekem.
Most, erre a p¢ldÀs ´sszetalÀlkozÀsra
gondolva azt hiszem, igaza volt Szerb Antalnak, amikor barÀtsÀgukat az I LIçSZ
ama k¢t hûs¢nek barÀtsÀgÀhoz hasonlÁtotta, akik ÀdÀz harc k´zben fegyvert cser¢lnek. De Glaukosz e fegyvercsere miatt
hal meg Diom¢d¢sz helyett.
Andrei Pippidi
(R¢z PÀl fordÁtÀsa)
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SZERB ANTAL LEVELEI
DIONIS PIPPIDINEK
R¢z PÀl fordÁtÀsa

London, 1929. oktÂber 26.
Kedves BarÀtom,
ma megn¢ztem a Windsor Castle-t, ez az angolok Versailles-a, csak jÂval komorabb;
Ãj àfriends of mineÊ-jaim egyike vitt el, kocsin ä Ãgy lÀtszik, ez a mai nap szerencs¢s,
talÀn siker¡l egy francia nyelvü levelet is Árnom. Rem¢lem, nem veti be eg¢sz nyelv¢szeti szigorÀt, ¢s egyetlen honfitÀrsamnak sem mutatja meg ezt a levelet, amely kompromittÀlna ä nyelvi tekintetben.
Nos, bÀrmilyen hihetetlen, AngliÀban vagyok. Nem csalÂdtam, csakugyan csodÀlatos fajta, pÀratlanul udvariasak, pÀratlan a savoir vivre-j¡k. Londonban sokkal jobban ¢rzem magam, mint PÀrizsban ¢reztem. Csak az angol nûk voltak jÂval szebbek,
amikor m¢g nem lÀttam ûket.
Sok idût t´lt´k mÃzeumban. A londoni mÃzeumok nem olyanok, mint a t´bbi,
amely a Bildungsphilisterek ´r´me ¢s titkos iszonyata ä an¢lk¡l ¢rdekesek, hogy az
embernek ÂriÀsi erûfeszÁt¢ssel kellene felszÁtania magÀban az ¢rdeklûd¢st. Kezdek rÀ¢bredni, hogy a mÃzeumi ¢letforma remek¡l megfelel nekem: nil humanum alienum,
mindennek ´r¡l´k, ami emberi vitalitÀs: a müalkotÀsok, bÃtorok, fegyverek, illusztrÀlt
k´nyvek, hajÂk, hangszerek ûszint¢n felizgatnak ä bÀr az sz¡ks¢ges hozzÀ, hogy mindezek az emberi tev¢kenys¢gek megszabaduljanak az aktuÀlis ¢lettûl, az, hogy rendszeresen lajstromozni lehessen ûket, az, hogy ne jussanak el az ¢n r¢giÂimig ä egy¢bk¢nt ez a filolÂgia l¢nyege.
Roppantul meglepûdtem, amikor azt tapasztaltam, hogy m¢g a term¢szettudomÀnyoknak is sok mondanivalÂjuk van a szÀmomra. ñ, a hatalmas h¡llûk!
Mennyi szÂ esik RÂma hanyatlÀsÀrÂl vagy az Untergang des Abendlandesrûl. De mi
ez a h¡llûk hanyatlÀsÀhoz k¢pest, amelyeket n¢hÀny milliÂ ¢vvel ezelûtt a dinoszaurusz k¢pviselt, nem pedig egy n¢hÀny centim¢ter hosszÃ h¡llû. Ez a legnagyobb trag¢diÀja a f´ld t´rt¢net¢nek, ¢s m¢g mindig vÀr a maga Shakespeare-j¢re.
°s a mÃzeumi sz´rnyetegek! A TÀvol-Kelet szelleme, azt hiszem, ezer ¢ven Àt rettenetes erûfeszÁt¢ssel igyekezett a legsz´rnyübb formÀkat kieszelni, hogy azokkal dÁszÁtse a hÀzait ¢s ruhÀit. BÀr az eurÂpai szellem sem volt rest, hogy legszerencs¢sebb
korszakaiban versenyezzen vel¡k. TalÀn tÃlontÃl emberi emberi civilizÀciÂnk nagyon
is fel¡letesen rejtegeti kebl¢ben azokat a sz´rnyetegeket, amelyek ûseinknek oly sok
´r´m´t szereztek. ¹sszegezve muzeÀlis benyomÀsaimat, szent meggyûzûd¢sem, hogy
az ember hÃsevû Àllat.
Kedves BarÀtom, nem akarom elhalmozni egy amatûr spekulÀciÂival, kivÀlt nem
ezen a nyelven, amely gy´ny´rü ugyan, de nekem nem megy ä szeretn¢k hÁreket hallani magÀrÂl.
ýszint¢n ¡dv´zli
Szerb
11 Upper Phillimore Place
London, W. 8.

Szerb Antal levelei Dionis Pippidinek

ã

921

London, 1929. november 11.
Kedves BarÀtom,
nagyon ´r¡ltem kivÀlÂan, francia bÀjjal megfogalmazott level¢nek, de elszomorodtam
lelkiÀllapotÀn, amely szer¢nyen ugyan, Àm annÀl nagyobb hatÀssal mutatkozott meg
soraiban. Kedves BarÀtom, rem¢lem, hogy szomorÃsÀga, amelynek gyakran voltam
tanÃja PÀrizsban, csak az igazi fiatalsÀg, a g´r´g epheboszokhoz (mert maga az!) m¢ltÂ
¢letforma megnyilatkozÀsa ä bÀr az is lehet, hogy alkati melankÂliÀban szenved, s az
nem fog elmÃlni a fiatalsÀggal. Budapesti barÀtomat, akirûl gyakran besz¢ltem magÀnak, ¢s aki nagyon hasonlÁt magÀhoz, Ãgy hiszem, hasonlÂ melankÂlia nyomasztja,
¢s nem gyÂgyul ki belûle.
De bÀrhogyan van is, magÀnak itt vannak a k´nyvek, ¢s itt van kÀprÀzatos intelligenciÀja, amely egy sz¢p nap minden bizonnyal ´nbizalommal fogja megajÀnd¢kozni
ä mert bizonyÀra elj´n a nap, amikor meg lesz gyûzûdve arrÂl, hogy ¢rtelmesebb l¢v¢n
a t´bbiekn¢l, joga van tisztÀn ironikus ¢s felsûbbrendü magatartÀsra a k¡lvilÀggal
szemben ä ¢s akkor meg fog k´nnyebb¡lni.
BocsÀssa meg pr¢dikÀlÀsomat, utÀlom sutÀn kenetes mondataim lejt¢s¢t, de el sem
tudja k¢pzelni, milyen szellemi impotenciÀt ¢rzek, amikor franciÀul prÂbÀlom kifejezni magam ä Ãgy ¢rzem, hogy agyam (?Gehirn) minden sz´vete alapvetûen nem
latin mÂdon van megszerkesztve.
Ami AngliÀt illeti, kicsit belefÀradtam. K¢pzelje el, amint az emberek az asztal k´r¡l
¡lnek, kanalazzÀk a levest, amelynek pontosan olyan az Áze, mint a hÃs¢ ¢s a s¡tem¢ny¢, meghatÀrozhatatlanul polgÀri Áz, s ezek az emberek kizÀrÂlag a szÁnhÀzrÂl ¢s a
kirÀlyi csalÀd tagjairÂl csevegnek: ¢n ezt az AngliÀt lÀtom. Az itteni embereket, Ãgy
tünik, ma is a ViktÂria-kor r¢gi, ¢rthetetlen babonÀi hatjÀk Àt: vagyis azt hiszik, az ¢let
meg¢rdemli, hogy meg¢lj¢k. Amikor a nyakukba szakad az indiai vÀlsÀg, lapjaik tele
vannak annak a vacsorÀnak a r¢szleteivel, amit a walesi herceg a r¢gi frontharcosok
tisztelet¢re adott.
°s itt van a British Museum Library, amely csaknem olyan kellemes hely, mint a
Bibliothªque Nationale, azzal az alapvetû k¡l´nbs¢ggel, hogy nem maga ¡l velem
szemben. A sajÀtsÀgos ¢pÁtkez¢s k´vetkezt¢ben senki sem ¡l velem szemben. No meg
itt van a XVI. szÀzad, a szonettk´ltûk, a mesterk¢lt udvari k´lt¢szet, amely platonikusnak merte nevezni magÀt.
Kedves Pippidi, ha megsz¡letik magÀban az a dics¢retes szÀnd¢k, hogy vÀlaszolni
akar, vÀlaszoljon gyorsan, mivelhogy àbis dat qui cito datÊ, ¢s mert lehet, hogy a j´vû
h¢ten megjelenek a Bibliothªque Nationale-ban. °rzelmi okaim vannak rÀ, hogy
visszat¢rjek PÀrizsba.
ºdv´zli
Szerb
44 Tavistock Square
London W. C. 1.
London, 1930. januÀr 7.
Kedves Pippidi,
nem konvencionÀlis formula, ha azt Árom: v¢gtelen¡l sajnÀlom, hogy nem tudtam elbÃcsÃzni magÀtÂl. UtolsÂ pÀrizsi napjaimban rendkÁv¡l el voltam foglalva (egy¢bk¢nt
teljesen feleslegesen); kerestem a szÀllodÀjÀban, de sikertelen¡l.
De a sajnÀlat mit sem ¢r ä rem¢lem, PÀrizsban talÀlom m¢g, amikor visszamegyek;
most m¢g nem tudom, mikor lesz ez. Nem boldogÁt, hogy megint AngliÀban vagyok;
az ¢tel ¢s az emberek rosszabbak, mint azelûtt. Elsû napjaim k¢ts¢gbeejtûk: hatkor
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ki¡ld´znek a k´nyvtÀrbÂl, akÀrcsak PÀrizsban, csakhogy itt nincsenek g´r´gälatin szakos fiatal tudÂsok, akiket hazakÁs¢rhetn¢k. Hazamegyek, ¢s lefekszem: mÀst nincs mit
tennem.
Rem¢lem, nem tart sokÀ. Fel fogom keresni r¢gi ¢s Ãj ismerûseimet. TalÀn el is k´lt´z´m innen.
Kedves BarÀtom, a dagÀlyos k´nyv magÀnÀl maradt. Mivel elûbb-utÂbb valÂszÁnüleg sz¡ks¢gem lesz rÀ, k¢nytelen vagyok arra k¢rni, hogy legyen olyan szÁves, tegye le
apÀm irodÀjÀban (11, place des Vosges) vagy lakÀsunkon, 35 rue de Lyon. EgyÀltalÀn
nem s¡rgûs; ha egyszer arra jÀr...
Elûre ´r¡l´k hamarosan ¢rkezû okos ¢s finom k¢ziratÀnak.
ºdv´zli
Szerb
ApÀm irodÀjÀban ä Szerb KÀroly ezekben az ¢vekben FranciaorszÀgban kezdett ¡zleti vÀllalkozÀsba.

London, 1930. januÀr 30.
Kedves Pippidi,
bizonyÀra azt gondolja, hogy hütlen lettem magÀhoz. Nincs Ágy, de AngliÀban van valami k´z´s a lÂtuszevûk sziget¢vel: n¢mi indolencia, kegyes nemt´rûd´ms¢g, ami is a
klÁma k´vetkezm¢nye. Azt hiszem, hat hete nem feleltem a kontinensrûl ¢rkezett levelekre. Igaz, nincs is semmi mondanivalÂm.
Most csaknem jÂl ¢rzem magam itt. Nagyon àgregariousÊ lettem: rengeteg ismerûs´m van, k¡l´nb´zû nemzetekhez tartozÂ ¢s k¡l´nb´zû fajta emberek. A g´r´g-romÀnok utÀn felfedeztem p¢ldÀul a szerbeket; csodÀlatos szerbek vannak. AztÀn vannak itt francia lÀnyok ¢s n¢met fiatalemberek, aztÀn skÂt fiatalemberek ¢s Ár lÀnyok;
vannak rendkÁv¡l ¢rdekes perzsÀk (hogyan lehet valaki perzsa?), ¢s tudja, mennyire
kedvelem a kÁnaiakat. M¢g magyarok is vannak, s v¢g¡l angol f¢rfiak ¢s nûk. Az angol
nûkrûl m¢g nincs sok mondanivalÂm; talÀn ma este lesz, mert egy meglehetûsen fejlett
p¢ldÀnnyal teÀzom. Festûnû ¢s rajzolÂnû (Ágy kell mondani?), bÃtorsz´veteket tervez.
Mary Stuarthoz hasonlÁt, aki egyre inkÀbb imÀdatom egyetlen tÀrgya.
BizonyÀra azt k¢rdi, hogyan ismerkedtem meg ennyi emberrel? Nos, AngliÀban
m¢g magÀbÂl is tÀrsasÀgi ember vÀlna. DiÀkszÀllÂban lakom, de itt Ãgy ¢pÁtett¢k a
szÀllodÀkat, hogy mindenki mindig a k´z´s helyis¢gekben tartÂzkodik. Az angolok
pipÀznak ¢s ÃjsÀgot olvasnak, roppant àvacancyÊ-val az arcukon. A k¡lf´ldiek tÀrsalognak. AztÀn az angolok hagyjÀk, hogy ûket is bevonjÀk a tÀrsalgÀsba. Meg aztÀn klubom is van: tagja vagyok az IndividuÀlpszicholÂgiai (adleriÀnus) TÀrsasÀgnak, sok est¢met t´lt´m ott. Felnûttek k´z´tt vagyok itt, s ez rendkÁv¡l mulatsÀgos. Fûk¢nt az¢rt,
mert az angolok sohasem jutnak el az egy¢ni fejlûd¢snek arra a fokÀra, amelyet mi,
kontinentÀlis emberek, felnûttkornak nevez¡nk.
Kedves BarÀtom, nem tudom, ¢rdekli-e mindez, de v¢gt¢re is most ez az ¢letformÀm. Mondanom sem kell, hogy a napot a British Museumban t´lt´m, ¢s Mary Stuart-omon dolgozom, amely szÀzadunk legszebb k´nyve lesz, ¢s amelyet maga fog romÀnra fordÁtani a n¢met fordÁtÀs nyomÀn.
Isten vele, kedves BarÀtom. ñvakodj¢k a fogfÀjÀstÂl ¢s a francia szonetteket ÁrÂ
szerb k´ltûnûktûl.
ºdv´zli
Szerb
111, Gower Street
London W. C. 1.
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G´r´g-romÀnok ä utalÀs arra, hogy Dionis Pippidi g´r´g szÀrmazÀsÃ. ä Hogyan lehet valaki perzsa?
ä id¢zet Montesquieu PERZSA LEV ELEK cÁmü reg¢ny¢bûl. ä Mary Stuart-omon ä Szerb Antal tervezett k´nyve nem k¢sz¡lt el.

London, 1930. mÀrcius 10.
Kedves BarÀtom,
annak lehetûs¢ge, hogy itt t´lt egy h¢tv¢get, nagyon felvillanyozott, ¢s csak lÂtuszevûi
szokÀsaim akadÀlyoztak meg abban, hogy t¡st¢nt vÀlaszoljak. J´jj´n, kedves BarÀtom,
amikor csak akar, min¢l elûbb. Persze jobb volna, ha ki tudna fogni egy àfine wheatherÊ-t, de hÁjÀn vagyok minden prÂf¢tai k¢pess¢gnek, hogy j´vend´lhetn¢k. Lakhat
a szÀllodÀmban, azt hiszem, 7 shilling¢rt, koszttal egy¡tt. Egy¢bk¢nt eufemizmus
àkosztÊ-nak nevezni azt a sz´rnyüs¢get, amit itt esz¡nk.
De ha nem j´n gyorsan, egy sz¢p nap magÀra t´r´k a Bibliothªque Nationale-ban,
amikor ¢ppen azzal a lÀnnyal fl´rt´l, akit azzal vÀdol, hogy nincs benne semmi bÀj.
K¢rem, k´z´lje idûben, mikor akar Àtkelni a csatornÀn, mert m¢giscsak ostoba dolog
volna, ha a tenger k´zep¢n talÀlkoznÀnk, k¢t hajÂn, amely àaz ¢jben elker¡li egymÀstÊ.
Ami engem illet, a British Museumban dolgozom, az angolämagyar probl¢mÀkon,
amelyek cs´ppet sem ¢rdekelnek, csak az¢rt foglalkozom vel¡k, mert, mint tudja, ocsmÀny karrierista vagyok. D¢lutÀnonk¢nt azonban angol reg¢nyekkel kÀrpÂtolom magam, akad n¢hÀny bÀmulatos. Figyelm¢be ajÀnlom p¢ldÀul O'Flahertyt, ha le van fordÁtva franciÀra. Ma Fraser The Golden Bough-jÀt hoztam haza, olvasÀsa k´zben magÀra
fogok gondolni, akit nagyon irigylek, hogy oly sokat tud ezekrûl a k¢rd¢sekrûl.
Egy¢bk¢nt jelenleg semmi kedvem a tÀrsasÀgi ¢lethez. Nem jÀrok mÀr a klubomba,
nem jÀrok kocsmÀkba se, ahol t´bb¢-kev¢sb¢ szeretetre m¢ltÂ angol fiatalemberek tÀrsasÀgÀban rengeteg rossz angol s´rt ittam. Senkivel sem besz¢lgetek, kiv¢ve egy perzsa
k´ltût (hogyan lehet valaki perzsa?) ¢s egy fiatal (?) francia lÀnnyal, aki olyan... aki
olyan, mint amilyennek oly szellemesen jellemezte a bibliothªque-beli barÀtnûj¢t. ñ,
Pippidi, egy halom sz¢p, szûke, k¢k szemü angol lÀny van, de k¢ts¢gkÁv¡l rossz az
Ázl¢s¡k, minthogy engem nem tartanak imÀdnivalÂnak. Mindegy, az û bajuk, no meg
a Tatsachen baja, ahogyan Fichte mondta.
Kedves BarÀtom, gyürje le episztofÂbiÀjÀt, ¢s Árjon gyorsan, fûk¢nt a h¢tv¢g¢j¢rûl,
amit t¡relmetlen¡l vÀrok.
Vagyok szeretû barÀtja
Szerb
University Hotel
111 Gower Street, London W. C. 1.
A Tatsachen baja äàUmso schlimmer f¡r die TatsachenÊ (annÀl rosszabb a t¢nyekre n¢zve). ä
EpisztofÂbiÀja ä lev¢lgyül´lete.

British Museum, 1930. jÃnius 4.
Kedves BarÀtom,
hallom, milyen sikere volt cikkednek a Revue des °tudes Latines szerkesztûin¢l, gratulÀlok; RÂnai mindent megÁrt. ýszint¢n szÂlva semmi sem lep meg, ha tudomÀnyos
k¢pess¢geidrûl van szÂ, mert azt gondolom, hogy azok csakugyan hatÀrtalanok.
Mondanom sem kell, hogy nagyon ´r¡ln¢k londoni lÀtogatÀsodnak. Ebben a hÂ-
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napban itt maradok, aztÀn visszamegyek PÀrizsba. SzÀllodÀmban lakhatnÀl ¢s kosztolhatnÀl 10 shilling¢rt (60 frank) naponta, vagy 3 font¢rt (360 frank) hetente. A British Museum nagy k´nyvtÀrterme borzongÂ t¡relmetlens¢ggel vÀr. A vastag katalÂgusk´teteket bizonytalan ¢s nyugtalanÁtÂ vÀgy em¢szti, mint a szüz lÀnyokat ä maguk
sem tudjÀk m¢g, mirûl van szÂ...
Ami engem illet, az angolämagyar irodalmi kapcsolatoktÂl tengeribetegs¢get kaptam, ¢s n¢hÀny hete nem csinÀlok semmit. Ehelyett sokat olvasok, ¢s tanulmÀnyozni
kezdtem az Amadis de GaulÀrÂl ¢s szerelmes¢rûl, a sz¢p Oriane-rÂl szÂlÂ reg¢nyciklust. Mint tudod, a nagy fûpolgÀr [?], Miguel de Cervantes szidalmai Âta ezeknek a
v¢gtelen reg¢nyeknek rossz a hÁr¡k, s ¢n, a f¢lelem ¢s gÀncs n¢lk¡li lovag vÀllaltam
azt a feladatot, hogy megv¢djem a sz¢ps¢ges Oriane hÁrnev¢t. Mi a v¢lem¢nyed errûl?
Mi van MarioarÀval, az ¢jszakai pÀrizsi utcÀk fÀradhatatlan kÂszÀlÂjÀval? LÀtod-e
n¢ha a Bibliothªque Nationale-ban a z´ld szoknyÀs Simone-t? àVery lovelyÊ levelet
kaptam tûle.
ViszontlÀtÀsra, kedves BarÀtom, rem¢lem, hamarosan Londonban leszel.
SzÁv¢lyes barÀtsÀggal
Tony Szerb
RÂnai ä RÂnai PÀl (1907ä1992) müfordÁtÂ, nyelv¢sz. Az 1920-as ¢vek v¢g¢n PÀrizsban tanult,
¢s Szerb Antal, Dionis Pippidi barÀti k´r¢hez tartozott, Pippidivel k¢sûbb is levelezett. 1940-ben
BrazÁliÀba emigrÀlt, Rio de JaneirÂ-i gimnÀziumokban ¢s egyetemeken tanÁtott, magyar ÁrÂk
müveit fordÁtotta portugÀlra.

PÀrizs, 1930. jÃlius 30.
Kedves Pippidim,
nagyon k´sz´n´m levelezûlapjaidat, ¢s ´r¡l´k, hogy szerencs¢sen haza¢rkezt¢l. Ami
engem illet, felgyÂgyultam ebbûl a komikus betegs¢gbûl (azt mondjÀk, angolkÂrral is
egy¡tt jÀrhat), ¢s nemr¢g Ãjrakezdtem mindennapos kirÀndulÀsaimat a B. N.-be.
Egyetlen r¢gi koll¢gÀnkkal sem talÀlkoztam, Ãj garnitÃra van, sok magyar. A 251-es
helyet ¢s k´rny¢k¢t olyan melankÂliÀval bÀmulom, amely igazÀn ûszinte, igazÀn àerlebtÊ.
BizonyÀra hallottad, hogy a j´vû ¢vre nem kaptam meg az ´szt´ndÁjat. Egyetlen
okbÂl sajnÀlom, nevezetesen amiatt, hogy sokÀig nem fogunk talÀlkozni. De rem¢lem,
egy-k¢t napot oktÂberben velem t´lthetsz Budapesten, amikor visszaj´ssz majd PÀrizsba. Marcel ¢s Marioara meghÁvtak karÀcsonyra CraiovÀba, elûre ´r¡l´k neki.
Egy¢bk¢nt rendkÁv¡l kedvesek voltak, betegs¢gem idej¢n t´bbsz´r is meglÀtogattak,
nagyon szeretem ûket.
T¡relmetlen¡l vÀrom hazautazÀsomat: bosszÃt fogok Àllni ellens¢geimen, mint Jehova, ¢s annyi p¢nzt fogok keresni, mint Rockefeller. OktÂberben hallani fogsz rÂlam!
ºdv´zl´m Marcelt, MarioarÀt ¢s az ismeretlen MatzÀt.
írj min¢l elûbb szeretû barÀtodnak:
Szerb
Szerencs¢sen haza¢rkezt¢l ä Dionis Pippidi 1930-ban hazautazott CraiovÀba. ä B. N. ä Bibliothªque
Nationale.
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Budapest, 1930. szeptember 15.
Kedves BarÀtom,
v¢gre ÁrtÀl. Leveledet mÀr Budapesten kaptam meg, szeptember 1-je Âta vagyok itt.
Nagyon hÀlÀs vagyok rokonszenvezû soraid¢rt; te vagy az egyetlen ä sz¡leimet nem
szÀmÁtva ä, aki miatt sajnÀlom, hogy nem kaptam meg Ãjra az ´szt´ndÁjat. De az¢rt
talÀlkozni fogunk ä ¢s ha csak ritkÀn talÀlkozunk, akkor is szeg¢ny ¢letem egyik àgazdagsÀga ¢s ¢keÊ maradsz. De elûbb lÀtogass meg. Sz¢p, bÃtorozott szobÀt b¢reltem,
van benne egy rendkÁv¡l barÀtsÀgos sezlon azoknak az ifjÃ g´r´gälatin szakos tudÂsoknak a szÀmÀra, akik Àtutaznak Budapesten.
°s Budapest gy´ny´rü, el se tudom mondani, mennyire az! MiÂta hazaj´ttem, ÀllandÂan ´rvendezem sz¡lûvÀrosom sz¢ps¢g¢n. °s az emberek intelligensek, bÀr maliciÂzusak ¢s cinikusak. Csak a nûk hiÀnyoznak. Egy¢bk¢nt mindig hiÀnyoznak ä ez a
sorsom. El¢g sokat dolgozom: nem irodalmi dolgokon, azok untatnak. Mint tanÀr.
Cserk¢szcsapatot alakÁtok az iskolÀmban. Mit szÂlsz hozzÀ?
Mit csinÀlnak barÀtaink? Marioara, Marcel ¢s a nagy ismeretlenek? N¢hanap talÀlkozom RÂnaival, aki itt m¢g szer¢nyebb, mint amilyen volt. A cÁmem: Vas u. 9. Budapest, V II. Ez az iskolÀm. írj mielûbb.
Yours for ever
Tony
Budapest, 1930. oktÂber 10.
Kedves BarÀtom,
nem ¢rtem a levelezûlapod, amely ¢pp most ¢rkezett. SzÂval nem kaptad meg a levelemet, amit haza¢rkez¢sem utÀn Ártam? T¡relmetlen¡l vÀrtam a vÀlaszod, ¢s mÀr azt
hittem, hogy lusta lett¢l.
Mint tudod, nem kaptam meg az ´szt´ndÁjat erre a tan¢vre (amit egy¢bk¢nt cs´ppet sem bÀnok), tanÁtok az iskolÀmban, mint azelûtt, ¢s arra szÀmÁtok, hogy elûbbutÂbb talÀlkozunk sz¡lûvÀrosomban. Nem vagyok valami boldog, mert orszÀgom szeg¢nys¢ge sokkal erûsebben nyomaszt, mint azelûtt, amikor m¢g nem ismertem a nyugatiak jÂl¢t¢t. Nekem is vannak anyagi neh¢zs¢geim, ¢s ez nyugtalanÁt. De hÀt ez a
t¢ma tÃlsÀgosan cs¡ggesztû. Meg aztÀn a k´telezû lelki neh¢zs¢gek: n¢mi magÀny¢rzet, ami annÀl meglepûbb, mert barÀtok ¢s barÀtn¢k vesznek k´r¡l. Adynak van egy
csodÀlatos sora: nem szeretem azokat, akiket szeretek, ¢s nem gyül´l´m azokat, akiket
gyül´l´k ä ismered ezt a lelkiÀllapotot?
Nem dolgozom (minek dolgozni?), tanÁtok. Ezt azonban lelkesen csinÀlom. Kezdem megszeretni a fiatalokat. Honny soit qui mal y pense. Ha Budapestre j´ssz, megmutatom az iskolÀmat, diÀkjaimat, mindazt, ami most a vilÀgom. Meglepett, hogy pedagÂgus lett belûlem, sose hittem volna ä de hÀt Ágy van.
Pleonazmus mondanom, hogy gyakran gondolok rÀd. Biztos vagyok benne, hogy
te sem felejtett¢l el. Az ember vÀltozik, elmÃlik minden, we are of that stuff that dreams
are made of. De az Àlmok megmaradnak.
IgazÀn bosszant, hogy nem kaptad meg a levelem, nagyon f¢lek, hogy ez meg k¢sve
¢rkezik, talÀn mÀr el is utaztÀl PÀrizsba ä ez a metropolis az anyja mindazoknak, akik
sz¡let¢s¡k ¢s hivatÀsuk szerint idegenek. VÀlaszolj, nyugtass meg mielûbb.
Sokszor ¡dv´zl´m minden ismert ¢s ismeretlen craiovai barÀtomat, MarioarÀt,
Marcelt, Titant, Barbut. Nem mondtam le arrÂl a tervemrûl, hogy karÀcsonykor meglÀtogatom ûket ä ha m¢g nekik is kedv¡k van hozzÀ.
Isten veled, kedves, nagyon kedves BarÀtom
Szerb
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We are of that stuff that dreams are made of ä Olyan sz´vetbûl vagyunk, mint Àlmaink (William
Shakespeare: A V IHAR; Babits MihÀly fordÁtÀsa).

Budapest, 1930. oktÂber 19.
Kedves BarÀtom,
megkaptam leveledet, ¢s ´r¡l´k, hogy iromÀnyom m¢giscsak meg¢rkezett. T¡relmetlen¡l vÀrlak. Mint Ártam mÀr, nÀlam fogsz lakni. Szerencs¢s ´tletnek tartom, hogy h¢tv¢g¢re j´ssz (25-e, azt hiszem, szombatra esik), ¢s Ágy el¢g szabad idûm lesz a szÀmodra.
Ha d¢lelûtt j´ssz, nem tudlak a pÀlyaudvaron vÀrni, mert ÂrÀm van; ¡lj taxiba, mondd
neki azt, hogy Vas utca tizenegy (Vache outso tis¢n¢die), ¢s gyere az iskolÀmba, ahol
csak azt kell mondanod: Szerb Antal. Ha d¢lutÀn j´ssz, a pÀlyaudvaron vÀrlak. Mindenesetre idûben tudÂsÁts.
Olyan helyen Árom ezt a levelet, amit te is elbüv´lûnek talÀlnÀl: egy Kindergarten,
amely egy barÀtnûm¢ ä de most vasÀrnap este van, nincsenek gyerekek, hÀrom lÀny
meg ¢n ¡lj¡k k´r¡l a gyerekek asztalÀt, ¢s k¡l´nb´zû t¢mÀkon dolgozunk.
Roppant kÁvÀncsi vagyok a titkodra ä feles¢g¡l veszel egy gazdag nût, ¢s majdani
apÂsod elûre odaadja az apanÀzst? Sokat fogunk mes¢lni egymÀsnak.
Siess, kedves BarÀtom.
Sokszor ´lel
T. Szerb
Budapest, 1930. december 25.
Kedves BarÀtom,
ez a r¢gi t´rt¢net Mohamedrûl ¢s a hegyrûl, ¢s ebben a k¡l´nleges esetben te vagy a
hegy. T¡relmesen vÀrtam leveledet, de most k¢nytelen vagyok Árni, mert k´zeledik
az Ãj¢v, ¢n meg tradicionalista vagyok.
Egy¢bk¢nt tudom jÂl, hogy mi¢rt nem ÁrtÀl. Meg akartÀl magyarÀzni valamit, ami
budapesti tartÂzkodÀsod idej¢n t´rt¢nt, ¢s azt gondoltad, hogy ezt bajos megmagyarÀzni. Minek magyarÀzkodni, kedves BarÀtom? meg aztÀn abszolÃt ûszint¢n mondhatom, hogy nem eml¢kszem rÀ, mit kellene megmagyarÀznod.
Ami engem illet, Ãgy ¢lek, mint Marci Hevesen, amikor nincs egy fityingje se. Vagyis
a p¢nzen kÁv¡l van mindenem: nû, munka, s´r, reg¢ny. Igaz, a munka ter¢n a tanÀri
munkÀra korlÀtoztam magam, majdani epochemachend müveimbûl csak tervek vannak, meglehetûsen homÀlyos tervek, habozok m¢g egy nagy reg¢nyÁrÂ ¢s a Doctorum
Hedera dicsûs¢ge k´z´tt. Ahogy egy n¢met k´ltû mondja: Ich halte Krieg und Frieden
in Toga, aber ich entscheide mich f¡r Cherry Brandy. Ami a cherry brandyt ¢s a s´rt
illeti, meg kell mondanom, hogy mÀr nem bÁrok annyit, mint londoni edz¢sem utÀn,
ifjÃi lend¡letembûl nem maradt mÀs, mint a hu-hum, amelyet hamarosan mindenki
ismerni fog hazÀmban.
AztÀn a nûk: furcsa ¢s valÂszÁnütlen, de van. Mi t´bb, jelenleg hÀrom is van, ¢s kezd
jobb v¢lem¢nyem lenni a f¢rfiassÀgomrÂl. Az egyik egy lady, r¢gi szerelmem, amelyhez
az ember mindig visszat¢r, nagyon bonyolult ¢s spiritualizÀlt ¡gy, s mivel a szerelmet
rafinÀlt ´r´m vÀltotta fel, r¢szemrûl egyszersmind kiss¢ ironikus ¡gy, ¥ la maniªre de
Aldous Huxley. A mÀsik egy popolana, ahogy felejthetetlen Barnaboothunk mondta,
a n¢p egyszerü leÀnya, akinek simogatÀsai elk¢pesztenek, mivelhogy mindeddig minden szerelmemben gentleman voltam, ¢s mit sem tudtam ezekrûl a v¢gtelen vilÀgok-
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rÂl. R´viden: ¥ la maniªre de Zola vagy a fiatal Gerhart Hauptmann, olyan mÂd, amit
mindeddig nem ¢rt¢keltem. A harmadik lÀny szÁnhÀzi, egy kis show-girl, buta, mint
a HimalÀja, teljesen artikulÀlatlan, semmi mÀst nem tud mondani, mint hogy ¢des
kicsi marha, ami magyarul azt jelenti: cher petit b¢taille, vagy valami ilyesmit. Azt hiszem, ez azoknak az embereknek a stÁlusa, akiket nem olvasok.
Nemr¢g olvastam a Barnabooth-t, mintha egyenesen nekem ÁrtÀk volna, nagyon hÀlÀs vagyok neked ¢rte. AztÀn angolokat ¢s amerikaiakat olvasok, most ¢ppen Sinclair
Lewist, aki, noha Nobel-dÁjat kapott, nagy ÁrÂ.
Levelet kaptam Marceltûl (nagyon kedves tûle, hogy Árt, nem?), m¢g ma vÀlaszolok
neki.
Ami benn¡nket illet, kettûnket: cs´ppet sem f¢ltem a barÀtsÀgunkat. Megmarad,
akkor is, ha nem levelez¡nk. J´vû nyÀron talÀlkozni fogunk, ¢s Ãjrakezdûdik minden:
a kis cetlik, amiket a Bibliothªque-ben k¡ld´zget¡nk egymÀsnak, az este hatÂrai s¢tÀk
a Szajna-parton, a k´nyvek, a St. Michel ¢s talÀn Chantilly, Annatus Monmorantius.
TalÀn ez ifjÃsÀgom utolsÂ igazi àromÀncÊ-a.
VÀr szeretû barÀtod
Toni
Popolana ä n¢pi lÀny, prolilÀny. ä °des kicsi marha ä magyarul a sz´vegben. ä Barnabooth ä Val¢ry
Larbaud reg¢nyhûse ¢s reg¢ny¢nek cÁme.

Budapest, 1931. szeptember 14.
Kedves BarÀtom,
nagyon k´sz´n´m castiglion¢s lapodat (milyen kedvess¢g!), ¢s nyugtÀzom a 300 lejt
(milyen pontossÀg!).
Nagy sikert arattÀl Budapesten, sokat besz¢lnek rÂlad, mondhatni, hogy megnyerted a szÁveket, a nûi szÁveket is (a sz¢p zsidÂ lÀny).
Ami engem illet, rosszul megy a sorom, fûk¢nt a p¢nz¡gyi vÀlsÀg miatt, melynek
k´vetkezt¢ben havi 100 pengû vesztes¢gem van, s minthogy eddig sem ÂrÀim, sem
irodalmi munkÀim nincsenek, nagyon nyugtalan vagyok. çltalÀban is nyugtalan
vagyok, sz´rnyüs¢ges t´rt¢nelmi elû¢rzeteim vannak. F¢lek, nemhiÀba tanulmÀnyoztam a harminc¢ves hÀborÃt ä szellemi elûk¢szÁt¢s volt az elj´vendû dolgokra.
Mi van veled? Kedves eg¢szs¢ged? mik a terveid? Nem gondolod, hogy okosabb
lett volna szÀz ¢vvel elûbb sz¡letn¡nk? Nagy ¡gyetlens¢g volt a r¢sz¡nkrûl, hogy ebben
a korban j´tt¡nk vilÀgra. Sed penis sinister sum et maneo.
Mondd ä merre tartunk?
ºdv´zl´m ismert ¢s ismeretlen barÀtaimat.
¹lel
Toni
Sed penis sinister sum et maneo ä de balfasz vagyok ¢s maradok.

Budapest, 1932. januÀr 2.
Kedves Pippidim,
rem¢lem, a dÀtum miatt nem fogsz akad¢koskodni. Nagyon boldog Ãj ¢vet kÁvÀnok,
azt, hogy hozzon minden jÂt, anyagi, erk´lcsi, szellemi jÂkat, mindent, amire sz¡ks¢ged van. Azt mondjÀk, RÂma meg¢ri az utat, k´vetkezû leveledben megÁrod majd,
hogy szereted-e a klasszikus levegût.
°n Ãgy ¢rzem magam, mint szar a füben, ahogy anyanyelvemen mondjÀk, roppant
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festûien. Nagyon rosszul mennek a dolgok, kedves BarÀtom, cs´kkentett¢k a fizet¢semet, elvesztettem tanÁtvÀnyaim jÂ r¢sz¢t, nincsenek irodalmi munkÀim, a folyÂiratok,
amelyekbe dolgoztam, megszüntek, ellens¢gek vesznek k´r¡l, nincs semmi Lebensplanom, ´sszevesztem a nûimmel, apÀm ¡gyei siralmas Àllapotban ä mit akarsz m¢g?
Az egyetlen dolog, ami marad m¢g a vilÀgon, hogy olvastam valaha. ¹sszebarÀtkoztam Ker¢nyi professzorral (Der griechische Roman), egy¡tt olvassuk PlatÂnt, eredetiben, vagyis û olvas, ¢n meg hallgatom, ami olyasmi, mint a consolatio philosophiae.
°s olvasom CasanovÀt (most a mÀsodik k´tetet), Walter F. Otto Die G´tter Griechenlandesj¢t, Aldous Huxleyt ä kicsomagoltam k´nyveimet, amelyektûl k¢t ¢vig elvÀlasztva
¢ltem, s ´r¡l´k, hogy Ãjraolvashatom a n¢met k´ltûket.
De ez minden. Bizonyos vagyok benne, hogy a k´zelj´vûben t´rt¢nni fog valami,
mert Ágy nem mehet tovÀbb.
Addig is vÀrom p¢ldÀul a leveledet ä nagy ´r´m´t fog szerezni.
Toni
Bp., Rottenbiller u. 35.
Az egyetlen dolog, ami marad m¢g a vilÀgon... ä utalÀs Alfred de Musset T RISTESSE cÁmü vers¢re:
àEgyetlen kincsem a vilÀgon / csak az, hogy sÁrtam valahaÊ (SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa).

Budapest, 1932. Àprilis 4.
Kedves BarÀtom,
csakugyan hosszÃ ideje, hogy nem Ártam. AzÂta bizonyÀra akklimatizÀlÂdtÀl, gy´keret
vert¢l az ´r´k vÀrosban stb. stb. De tr¢fa n¢lk¡l: mit csinÀl ott az ember? te vezeted
mÀr az ÀsatÀsokat? talÀltÀl mÀr egy barbÀr Artemiszt, mint az ¢n Ker¢nyi barÀtom?
vagy egy popolana Artemiszt?
A Central kÀv¢hÀzban (eml¢kszel m¢g?) Árok, sz¢p reggel van, a Szüzanya ¡nnepe,
mÀrpedig mi Regnum Marianum vagyunk, ilyen napokon nincs tanÁtÀs. ñ, kedves
BarÀtom, ha tudnÀd, milyen semmittevû, lusta, henye ember lettem, egy literary gentleman, bÀr kev¢s irodalommal ¢s m¢g kevesebb p¢nzzel, noha ez teszi a gentlemant.
MÁg te, te el¢red, hogy a szeg¢ny Tiberius addig forogjon a sÁrjÀban, mÁg ventilÀtor
nem lesz belûle ä addig nekem csaknem siker¡lt elfelejtenem Shakespeare kortÀrsainak neveit. Rengeteg reg¢nyt olvasok (nagyszerüek vannak), ¢s jÂl szÂrakozom rajtuk.
NagyvilÀgi ember lettem, nem ismern¢l rÀm, nem bizony!
Fûk¢nt a Realpolitik foglalkoztat. Most mÀr nem Marika, egy mÀsik. Nem tudom,
Ártam-e mÀr rÂla. Ha cselsz´v¢seim sikerrel jÀrnak, mÂdot talÀln¢k rÀ, hogy talÀlkozhassunk valamelyik eurÂpai fûvÀrosban. En¢lk¡l igencsak k¢ts¢ges. Ha nem PÀrizsban, hÀt nyÀron Budapesten, ha erre jÀrsz.
Rettenetesen hiÀnyzol. El sem tudod k¢pzelni, milyen sok ellens¢gem van ¢s milyen
kev¢s barÀtom.
K´sz´n´m a levelezûlapokat. Ne felejts el Tiberius miatt.
Toni
Budapest, RÀkÂczy Ãt 90.
Budapest, 1932. mÀjus 29.
Kedves BarÀtom,
ne haragudj, hogy csak most t¢rek vissza 15-i nagyon kedves ajÀnlatodra. Akkor m¢g
messzebb voltam a sz¡nidûtûl, ¢s jelenlegi keserveim jobban ´sszezavartak, hogysem
k¢pes lettem volna a nyÀrra gondolni. De most mÀr lehets¢gesnek tünik, hogy egy
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hetet veled t´ltsek Innsbruckban, ¢s ez a gondolat valÂsÀggal elbüv´l. Nagy sz¡ks¢g¢t
¢rzem a z´ld alpesi legelûknek. Rem¢lem, jÃnius 22ä23. k´r¡l elutazhatom Budapestrûl, ¢s a hÂnap v¢g¢ig veled maradhatok Innsbruckban. T¡relmetlen¡l vÀrom hÁreidet, azt, hogy nem vÀltozott-e meg a v¢lem¢nyed.
Egy¢bk¢nt semmi ÃjsÀg. Sok dolgom van, az ¢retts¢gi miatt, a p¢nzem nagyon kev¢s, annÀl t´bb bennem a morÀlis nyugtalansÀg. °s a Realpolitik. °s Árom a kalandreg¢nyemet. De errûl majd besz¢l¡nk.
írj mihamar¢bb, ¢s l¢gy jÂ fiÃ.
Toni
Kalandreg¢nyem ä A PENDRAGON-LEGENDA. (A reg¢ny Cristofori nevü mell¢kalakjÀnak modellje
alighanem Dionis Pippidi volt, erre utal Fontainebleau emlÁt¢se is.)

PÀrizs, 1932. jÃnius 28.
Kedves BarÀtom,
itt vagyok PÀrizsban. Minden pontosan azon a helyen van, ahol tavaly hagytuk. TalÀlkoztam azzal az Ãrral, aki kitalÀlta a primitÁv nyelvet. De ez a vÀros meglehetûsen
hiÀnyos n¢lk¡led. Azt hiszem, ez az elsû eset, hogy nem lÀtlak a 265. szÀmÃ hellyel
szemk´zt. Majdnemhogy ¢rzelgûs lettem. ä Egy¢bk¢nt el¢g rideg ¢letet ¢lek: nem jÀrok sehova, nem ismerek itt senkit, kiv¢ve a sz¡leimet, nem csinÀlok mÀst, mint hogy
olvasok, Árok ¢s takar¢koskodom. Egy kalandreg¢nyt Árok, egy skÂciai kÁs¢rtetkast¢lyban jÀtszÂdik, a t´bbit el tudod k¢pzelni. Rem¢lem, ki tudok sajtolni belûle n¢hÀny
pengût. Realpolitik. T¢nyleg nincs rÀ mÂd, hogy talÀlkozzunk?
írjÀl min¢l elûbb
a te TÂnidnak
PÀrizs, 1932. jÃlius 23.
Kedves BarÀtom,
Ãjraolvasva 2-i leveledet, rÀ¢bredtem, hogy talÀn mÀr nem vagy CraiovÀban, hanem
isten tudja, hol. Az¢rt a posta ûrzûangyalai a segÁts¢g¡nkre lesznek.
Itteni ¢letemrûl nincs mit mondani. Nem ismerek senkit, ¢s nincs egy fityingem se.
így aztÀn kanonikus ¢letet ¢lek, k´vetkez¢sk¢pp szimbolikusat, ahogy Hebbel mondja.
Hogy a szimbÂlum mire utal, m¢g nem tudom. A d¢lelûtt´ket k´nyvtÀrunkban t´lt´m, k¡l´nf¢le stÃdiumokkal, amelyeknek egyetlen k´z´s jellegzetess¢g¡k, hogy ´nc¢lÃak. Most ¢rtem Funck-Brentano A nyaklÀnc-¡gy¢nek v¢g¢re, most kezdem el Mari¢jol Marguerite de Valois ¢let¢t. °s egy rakÀs k´nyvet olvastam a szabadkûmüvesekrûl,
CagliostrÂrÂl ¢s Saint-Germainrûl, az utÂbbiaknak valamilyen szerep¡k lesz egy nagy
reÀlpolitikos reg¢nyben. Egy¢bk¢nt nem nagy ¡gy (nem a reg¢ny, hanem a szabadkûmüvess¢g).
A d¢lutÀnt reg¢nyÁrÂi munkÀmnak szentelem, amely enormisan elûrehaladt. MÀr
170 tipografizÀlt oldalam van. Elk¢pesztû, ugye? °melyÁtû giccset Ártam, de talÀn p¢nzt
fogok keresni vele. °s m¢g ebben a s´t¢t sz´vegben is felcsillan n¢hol a tehets¢g. Mint
a t´bbi müvemben, amelyekben, ahogyan egy barÀtom mondja, àszar van, korinthoszi
szûlûvelÊ. Majd meglÀtjuk.
PÀrizs gy´ny´rü, s ha volna mibûl, rendkÁv¡l kellemesen lehetne itt ¢lni. Ilyen k´r¡lm¢nyek k´zt azonban egyetlen szexuÀlis ¢lvezetem az angol dohÀny. Az legalÀbb
vesz¢lytelen.
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K´vetkezû alkalommal l¢gy szÁves Árj ismert ¢s ismeretlen barÀtaimrÂl, MarioarÀrÂl,
Marcelrûl, TitanrÂl stb. (Nincs szerencs¢m a barÀtaiddal... nem tudtam talÀlkozni
Lyca nûv¢r¢vel, m¢g ki sem menthettem magam.)
Your really faithfully
TÂni
166/bis rue de la Roquette
Budapest, 1933. januÀr 6.
Kedves BarÀtom,
v¢gre tudattad, hogy hol vagy! Senki sem sejtette, m¢g RÂnai sem. Egy¢bk¢nt ¢n is
csak a postab¢lyegbûl tudom.
Annyi mes¢lnivalÂm van, hogy nem is tudom, hol kezdjem. Eml¢kszel m¢g, hogy
r¢szt vettem egy irodalmi pÀlyÀzaton, amelyet egy magyar irodalomt´rt¢netre Ártak
ki? Nos, megnyertem, mondanom sem kell, ugye, kaptam is mÀr harmincezer lejt, ¢s
m¢g hetvenet fogok kapni. Ugyanakkor szeg¢nyebb vagyok, mint amilyen valaha is
voltam, mert sz¡leim hazaj´ttek PÀrizsbÂl, ¢s apÀm jelenleg semmit sem keres.
Nem lakom egy¡tt vel¡k, van egy bÀjos kis leg¢nylakÀsom BudÀn, a hegyek lÀbÀnÀl,
minden ig¢nyt kiel¢gÁtû f¡rdûszobÀval, nagyon meg vagyok el¢gedve. Rem¢lem, hogy
lÀtni fogod a my home-omat, my castle-omat.
Egy leg¢nylakÀs nem sokat ¢r egy nû n¢lk¡l, aki meglÀtogatja az embert. Van az is.
Egy popolana, akibûl entellekt¡el lett ¢s filolÂgus. Ezt szem¢ly szerint nekem talÀltÀk
ki, meg Val¢ry Larbaud-nak. Kedves BarÀtom, nemo ante mortem beatus, de nagyon
szeretem, szerelemmel szeretem, ahogy gyakran id¢zted. Sajnos van egy jegyese, egy
nagyon szeretetre m¢ltÂ, nagyon ¢rz¢keny fiatal zen¢sz, ¢s nem merj¡k megmondani
neki, hogy megcsaljuk. Ez a k¢tszÁnüs¢g sok kellemetlens¢get okoz nek¡nk.
MÃlt nyÀron PÀrizsban megvettem egy detektÁvreg¢nyt, ¢s m¢g nem tudom, mi
lesz a sorsa. Odaadtam egy nagy hazai kiadÂnak, de m¢g nem kaptam v¢gleges vÀlaszt.
Meglehetûsen nyugtalan vagyok, mert nagy rem¢nyeket füztem ennek a münek a j´vûj¢hez.
írnom kell neked legjobb barÀtomrÂl is. (Vagyis utÀnad a legjobb, mert a tÀvoli barÀtok mindig kedvesebbek egy reg¢nyes l¢leknek.) Ker¢nyirûl besz¢lek, a filolÂgusrÂl,
a Griechischer Roman szerzûj¢rûl, amelyrûl t´bb Ázben besz¢lt¡nk, ha eml¢kszel. Nagyszerü ember, igazi tudÂs ¢s egyszersmind nagy müv¢sz. Rendszeresen olvassuk a g´r´g klasszikusokat, ¢s bejÀrok az egyetemi elûadÀsaira. A vallÀst´rt¢nelemrûl besz¢l;
sejtheted, hogy sürün gondolok rÀd, s szeretn¢m megbesz¢lni t¢mÀimat veled. Ismersz k¢t n¢met filolÂgust: Walter F. OttÂt ¢s Altheimet? ögy tünik, ugyanazt csinÀljÀk
N¢metorszÀgban, amit Ker¢nyi itt: f´ltÀmasztjÀk a g´r´g mitolÂgiÀt (nem tudom,
hogy ÁrjÀk franciÀul). Gyere hÀt Budapestre, hogy megismerd. VasÀrnaponk¢nt nagy
kirÀndulÀsokat tesz¡nk a hegyekben ä rem¢lem, egyszer te is vel¡nk tartasz majd.
Egy¢bk¢nt szorgalmasan dolgozom a magyar irodalom t´rt¢net¢n. (Van-e ilyen
egyÀltalÀn?, k¢rded.) El¢gg¢ szÂrakoztatÂ, rem¢lem, nagy visszhangja lesz. Igyekszem
kimutatni, hogy minden mÀsk¢ppen volt...
Kedves BarÀtom, ez el¢g lesz egy alkalomra. LegalÀbb ugyanolyan hosszÃ levelet
kell Árnod, mint ez. °s mikor lÀtjuk egymÀst?
Toni
Vas u. 9.
GratulÀlok a doktorÀtusodhoz ¢s hogy nemtudommi lett¢l az egyetemen. írj errûl is.
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Nemo ante mortem beatus ä halÀla elûtt senki sem boldog.

Budapest, 1933. mÀjus 3.
Dilectissime,
¢n sem felejtettelek el, ¢pp ellenkezûleg, nem fogod elhinni, milyen gyakran gondolok
rÀd ¢s besz¢lek rÂlad. BarÀtnûm jobban ismer, mint bÀrmelyik magyar barÀtomat. K¢rem a JÂistent, hogy talÀljanak valamit errefel¢, ami Tiberiusszal kapcsolatos, hogy
k¢nytelen legy¢l idej´nni ¢s talÀlkozni velem.
UtolsÂ levelem Âta nincsenek nagyobb vÀltozÀsok az ¢letemben. VÀltozatlanul a magyar irodalom t´rt¢net¢n dolgozom, ugyanazokban az iskolÀkban tanÁtok, ugyanazokat a koll¢gÀkat unom, ¢s ä horribile dictu ä ugyanazt a lÀnyt szeretem, azt az egyetemi
popolanÀt, akirûl Ártam mÀr neked.
Nagyon kedves lÀny, egy r¢gi kisvÀrosbÂl j´n, ahol nincs mÀs, csak egy p¡sp´k, t´bb
templom ¢s MihÀly barÀtom, aki szerzetesnek Àllt. BarÀtnûm apja, ha jÂl tudom, nemesi szÀrmazÀsÃ foltozÂ varga, akÀrcsak annak a DonÀnak az apja, akirûl Casanova
besz¢l madridi kalandjairÂl szÂlva. A lÀny olyan fokon antiszemita, hogy elk¢pzelni
sem tudtam, hogy ilyesmi l¢tezik. így hÀt a fajok harcÀnak ÀllandÂ zsÀkmÀnya vagyok.
Egy¢bk¢nt Ãgy v¢lem, hogy a szerelem igencsak becs¡lendû dolog. Megfiatalodtam, szerelmi aktivitÀsomon magam is erûsen csodÀlkozom. Sose hittem volna...
Nem lehetetlen, hogy egyszer ´ssze fogunk hÀzasodni. De rem¢lem, hogy Casanova
mÂdszer¢t fogom k´vetni: mindig meg akart hÀzasodni ¢s nyolcvannemtudomhÀny
¢ves korÀig aggleg¢ny maradt. Nemo ante mortem se celibatarium dicere potest.
A budai hegyekben, ahol lakom, tavasz van, Àm ez nem gÀtolja meg, hogy egy tÀrsasÀgot szervezzek. A neve: Literaturwissenschaft TÀrsasÀg, ¢s egyesÁteni fogja az orszÀg ´sszes fiatal filolÂgusÀt ¢s kritikusÀt. RÂnai barÀtunk is a tagja. Az eln´k ¢n leszek.
Sokra vittem, mi?
ñ, mennyire szeretn¢m, kedves BarÀtom, hogy itt legy¢l! Hogy megismerd a pÀratlan popolanÀt, ¢s hogy hÀrmasban s¢tÀljunk a hegyeinkben, az ¢n hegyeimben,
amelyek most csakugyan àtoo beautiful for wordsÊ.
'933 mÀjus 5.
Kedves BarÀtom,
az iskolÀban folytatom.
Mit olvasnak mostanÀban az eurÂpaiak? °n szinte semmi mÀst, csak a r¢gi magyarokat. Nagyon messze vagyok attÂl, hogy azsÃrban voln¢k. Und was macht der grosse
Altphilologe und die Weiber? írjÀl bûs¢gesen. Furcsa, ¢n mindent elmondtam, ami
fontos a szÀmomra: a szerelmemet, munkÀmat, a tÀrsasÀgot, ¢s hogy tavasz van. Amit
m¢g el kell mondanom ¢s amit nem mondhatok illû emfÀzissal, az: te vagy a legjobb
barÀtom.
írjÀl a te
Tonidnak
MihÀly barÀtom ä Szedû MihÀly. ä Nemo ante mortem se celibatarium dicere potest ä halÀla elûtt senki
sem mondhatja magÀt aggleg¢nynek. ä Too beautiful for words ä szebbek annÀl, semhogy szavakba lehetne foglalni. ä Und was macht der grosse Altphilologe und die Weiber? ä ¢s mi van a nagy
ÂkorfilolÂgussal meg a nûkkel?
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Budapest, 1933. jÃnius 26.
Kedves BarÀtom,
bocsÀss meg levelem k¢s¢s¢¢rt. Nagyon el voltam foglalva az utolsÂ hÂnapokban. Azt
hallottam, hogy egy bizonyos Ãr k´nyvet Ár ugyanarrÂl a t¢mÀrÂl, amirûl ¢n, s munkÀja
novemberben megjelenik. A hÁr hallatÀn hiszt¢rikus lettem, ¢s Ãgy dolgoztam, mint
egy... mint egy Pippidi. Ugyanakkor az utolsÂ iskolai hÂnapok is sok munkÀt adtak.
Most v¢gre befejeztem k´nyvem elsû r¢sz¢t, lemÀsoltattam, ¢s elk¡ldtem k¡l´nb´zû
illet¢kes helyekre, az iskola¢v v¢get ¢rt, ¢n meg f´ll¢legeztem. Vagyis k¢nytelen vagyok
l¢legezni, mert az utÂbbi napokban nervous break downom volt, amit egy nicotinitisroham sÃlyosbÁtott, ¢s arra Át¢ltek, hogy n¢hÀny napig a fizikai gy´ny´r´knek ¢ljek.
Nincs mit tennem, n¢hÀny napot popolanÀmmal falun fogok t´lteni, ¢s rem¢lem,
megfiatalodva t¢rek haza.
Most pedig a talÀlkozÀsunkrÂl. (Ez a helyes kifejez¢s?) ItÀlia, sajna, nagyon messze
van, nekem pedig sem idûm, sem p¢nzem. TalÀn mÀs alkalommal, talÀn karÀcsonykor
elmegyek, mint ifjÃ hÀzas... De egy okkal t´bb, hogy te gyere Budapestre. Sz¡lûvÀrosom szebb ¢s drÀgÀbb, mint valaha. Felt¢tlen¡l lÀtnod kell naps¡t¢sben. °n az eg¢sz
sz¡nidût Budapesten fogom t´lteni, kiv¢ve n¢hÀny napot jÃliusban, amikor Erd¢lybe
megyek. UtazÀsom idûpontjÀt sajnos nem tudom m¢g, egy meghÁvÀsra vÀrok. Hamarosan megtudom, ¢s k´zl´m veled.
Furcsa, de amikor sz¢p idû van, n¢mi nosztalgiÀt ¢rzek PÀrizs utÀn. A kis kÀv¢hÀzak
¢s a nagy K´nyvtÀr vonz, fûk¢nt a K´nyvtÀr.
Szerzetesi ¢leted¢rt nagyon sajnÀllak. Ha arra gondolok, hogy ¢veket t´lt´ttem
ezeknek az ´r´m´knek az ¢lvezete n¢lk¡l... Kezdem meg¢rteni azt az urat, egy parasztoknak szÀnt kormÀnylap szerkesztûj¢t, akinek egyszer a parasztjaink nyomorÀrÂl
besz¢lt¡nk, mire azt vÀlaszolta: àMit akarnak, az¢rt szeretkezhetnek m¢g!Ê Nagy vigasz, nem k¢ts¢ges.
A hÀzassÀg vesz¢lye k´zeli vesz¢ly, barÀtom. Legyûzhetetlen averziÂt ¢rzek ezzel az
int¢zm¢nnyel szemben, de mit tegyek, mondd meg! Ha nem hÀzasodom meg, ¢letemet romba d´nti a f¢lt¢kenys¢g, egy szabad kapcsolat bizonytalansÀga, hiszt¢riÀja. °s
fûk¢nt: a lÀny olyan szeg¢ny, hogy el kell venni, hogy legyen mibûl ¢lnie. MeglÀtjuk.
N¢ha a legostobÀbb cselekedeteinkbûl sz¡letnek a legjobb dolgok.
Kedves BarÀtom, Árd meg hamarosan, mikor talÀlkozunk a k¢k Duna partjain, t¡relmetlen¡l vÀrlak.
A r¢gi barÀtsÀggal ´lel
Toni
Budapest II., TorockÂ u. 6/b
Budapest, 1933. oktÂber 19.
Carissime et Dilectissime,
amikor ezeket a sorokat Árom, talÀn mÀr Ia«iban vagy, abban a vÀrosban, amely nincs
nagyon messze TomitÂl, ha ItÀliÀbÂl ¢rkez¡nk. Nos, nincs mit tenni, ha az ember barbÀr, mint ahogy mi azok vagyunk, s bizonyosan van egy olyan sztoicizmus, amit egyenesen a szÀmüz´ttek szÀmÀra gyÀrtottak.
T¡relmetlen¡l vÀrtunk ide, RÂnai meg ¢n, ¢s nagyon szomorÃ vagyok, fûk¢nt
az¢rt, mert ¢vekig nem fogok talÀlkozni veled.
Elolvastam tudÂs opusculumodat az Ara Numinis Augusti dÀtumÀrÂl. ýszint¢n
szÂlva nem sokat ¢rtettem belûle, minthogy olyan t¢nyekre ¢s müvekre utalsz, ame-
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lyeket egyÀltalÀn nem ismerek. De csodÀlom ¢s irigylem francia stÁlusod kiterjedetts¢g¢t ¢s k´nnyeds¢g¢t, melynek hÀla te a civilizÀlt vilÀg igazi ÀllampolgÀra vagy, mÁg
¢n arra Át¢ltettem, hogy ´r´kre a perif¢riÀn maradjak.
Befejeztem halhatatlan müvemet, a magyar irodalom rendszeres t´rt¢net¢t. Hogy
mikor jelenik meg, nem tudom, talÀn karÀcsonyra, talÀn tavaszra. Az a bosszantÂ,
hogy n¢hÀny h¢t mÃlva egy mÀsik magyar irodalomt´rt¢net jelenik meg, s ez erûsen
cs´kkenteni fogja k´nyvem anyagi siker¢t.
November 1-j¢n meg akartam hÀzasodni, de p¢nz¡gyi helyzetem pontosabb m¢rlegel¢se bebizonyÁtotta, hogy ez lehetetlens¢g volna. M¢gis meg fogok hÀzasodni (nemo ante mortem beatus), de isten tudja, mikor. Addig is szeretj¡k egymÀst. Ez a fû
foglalatossÀgom, miÂta befejeztem a k´nyvemet. Szabadidûmben okÁtom a magyar
ifjÃsÀgot, ¢s reg¢nyeket olvasok, fûk¢nt magyar reg¢nyeket, ¢s biztosÁthatlak, nem sokat vesztesz vele, hogy nem ¢rted meg ûket. De figyelmedbe ajÀnlok egy jÂ angol vagy
amerikai k´nyvet: Pearl S. Buck The Good Earth-j¢t.
Kedves BarÀtom, m¢g mindig rem¢nykedem benne, hogy alkalom kÁnÀlkozik talÀlkozÀsunkra. TalÀn tavasszal, amikor ism¢t a sz¢p Erd¢lybe utazom, talÀlkozhatnÀnk
BrassÂban vagy egy mÀsik ardeali vÀrosban. írd meg, mennyire akklimatizÀlÂdtÀl a
ia«i egyetemhez, Árj mindenrûl, ami veled kapcsolatos.
BarÀtsÀggal ´lellek
Toni
II., TorockÂ u. 6/b
Ara Numinis Augusti ä a tanulmÀny a Revue des °tudes latines-ban jelent meg.

Budapest, 1934. januÀr 4.
Kedves BarÀtom,
ne haragudj, hogy nem Ártam elûbb, de igen sok dolgom volt mostanÀban. Azt terveztem, hogy a sz¡nidûben Árok neked, v¢g¡l azonban a vakÀciÂt kis utazÀsokkal t´lt´ttem a mÀtrai hegyekben ¢s Szegeden, egy egyetemi vÀrosban. Csak most Árok tehÀt,
¢ppen haza¢rkezve az iskolÀbÂl.
Nem tudom, megÁrtam-e mÀr, hogy v¢gre siker¡lt elhelyeznem halhatatlan reg¢nyemet, amelyet legutÂbbi pÀrizsi tartÂzkodÀsomkor, 1932 nyarÀn fejeztem be. FebruÀrban vagy mÀrciusban jelenik meg. EzÃttal csak magyarul, de rem¢lem, hamarosan elk¡ldhetem neked az angol, francia, sût a romÀn fordÁtÀst is. így hÀt inkÀbb reg¢nyÁrÂ leszek, mint irodalomt´rt¢n¢sz, mert mÀsik nagy müvem csak jÃniusban jelenik meg. A magyar irodalom t´rt¢net¢t Ágy fogjÀk hirdetni: à°ppolyan szÂrakoztatÂ,
mint a kivÀlÂ ÁrÂ reg¢nye.Ê
Ami irodalmi terveimet illeti, valÂszÁnüleg meg fognak bÁzni szeretett Huxleynk n¢hÀny sz´veg¢nek fordÁtÀsÀval: ennek nagyon ´r¡l´k. AztÀn tÁz elûadÀst tartok a modern reg¢nyrûl a àszabadegyetemÊ-en, ami nÀlunk el¢g komoly int¢zm¢ny, az egyetem keretei k´zt mük´dik. °s aztÀn egy Ãj reg¢nyt prÂbÀlok Árni. TudomÀnyos becsvÀgyamnak bÃcsÃt mondtam, visszat¢rek r¢gi szerelmemhez, a sz¢pirodalomhoz.
Ami a legfontosabb: hallgattam tanÀcsodra, nem hÀzasodom meg. Teljesen igazad
van, BarÀtom, a hÀzassÀg nem nek¡nk valÂ. ElbÃcsÃztam a kitünû popolanÀtÂl, m¢gpedig az utolsÂ pillanatban, amikor m¢g lehetett; azÂta egy mÀsik Ãr t´rv¢nyes hitvese.
SzomorÃ dolog, de praktikus. Az ¡gy, azt hiszem, nem volt a legalkalmasabb arra,
hogy ´regbÁtse erk´lcseim ¢s jellemem hÁr¢t, de hÀt v¢g¡l is... gondoljunk csak a nagy
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irodalomt´rt¢neti p¢ldÀkra, vegy¡k p¢ldÀul Goeth¢t; ûseim is eg¢sz jÂl megvoltak erk´lcs ¢s jellem n¢lk¡l. Rem¢lem, egy sz¢p nap keresek majd n¢hÀny szÀz pengût azzal,
hogy megÁrom erk´lcstelens¢gem t´rt¢net¢t.
Sokat olvasok. Az utÂbbi hÂnapokban fûk¢nt magyar reg¢nyeket kellett olvasnom,
a k¡lf´ldi irodalombÂl C¢line volt az egyetlen nagy kalandom. RendkÁv¡l figyelemrem¢ltÂ k´nyv.
°s mi ÃjsÀg Ia«iban? BizonyÀra sokat dolgozol. °s mivel szÂrakozol? Mi van az erk´lcseiddel? Van arrafel¢ jÂ bor? Vannak barÀtaid, barÀtnûid? De mindenekelûtt: ne
hÀzasodj meg. çrulÀs volna, miutÀn engem lebesz¢lt¢l.
írjÀl min¢l elûbb. ¹lel
Toni
K´sz´n´m ¢s viszonzom Ãj¢vi jÂkÁvÀnsÀgaidat.
Budapest, 1934. mÀrcius 5.
Kedves Domnule,
utolsÂ leveled, amely voltak¢pp egy bekannte Altphilologe ¢let¢rûl szÂlÂ sz¢p ¢s
klasszikus el¢gia, nagyon meghatott. Egyben azt gondolom, hogy a helyzet m¢gsem
olyan v¢szes. A p¢nzhiÀny valamennyi¡nk àcommon fate of allÊ-ja, ezenfel¡l edzve
vagyunk a p¢nz¡gyi bajokra. Ami a nûket illeti, akik nincsenek: gondolj csak CasanovÀra, Londonban m¢g û is hat h¢tig ¢lt Ãgy, hogy nem ¢rintett nût. Egy¢bk¢nt valÂszÁnünek tartom, hogy idûk´zben megszünt¢l aszk¢tÀnak lenni a klasszicizÀlÂ nûst¢nyek tekintet¢ben. Ami engem illet, nagyon szeretem ûket.
°n azonban, kedves BarÀtom, Albertine eltün¢se Âta Ãgy ¢lek, mint egy ´zvegyember. HÀrom hÂnap alatt mind´ssze k¢t alkalommal r¢szes¡ltem szerelmi ´r´mben,
ami nem sok. De nem panaszkodom, a XII. szÀzadot ¢s a nû n¢lk¡l tengûdû filolÂgusokat jellemzû rajongÀssal vÀrom a meine zuk¡nftige Geliebt¢t, ahogy n¢ha Klopstock
mondta, that not impossible She-t, ahogy egy angol k´ltû mondta, akinek a neve nem
jut az eszembe.
Addig is elûadÀsokat tartok a szabadegyetemen. Nagy sikerem van, ezt meg nagyon
¢lvezem. 160 H´rerem van (hogy mondjÀk ezt franciÀul?), ami el¢g sz¢p, ¢s meg vannak el¢gedve. A legutÂbbi alkalommal Galsworthyrûl besz¢ltem, nem nagyon hÁzelgû
v¢lem¢nyt k´z´lve, ¢s mindenkinek tetszett. Reg¢nyem n¢hÀny h¢ten bel¡l megjelenik, legalÀbbis rem¢lem. Most r´vid novellÀkat Árok.
Biztos vagyok benne, hogy ezen a nyÀron talÀlkozunk. N¢hÀny napot Erd¢lyben
t´lt´k, akkor majd alkalmat keres¡nk a talÀlkozÀsra.
írjÀl nekem, kedves BarÀtom ä vale.
Toni
Albertine eltün¢se ä utalÀs Marcel Proust reg¢nyciklusÀnak ALBERTINE DISPARUE cÁmü k´tet¢re.
ä Meine zuk¡nftige Geliebte ä elj´vendû szerelmesem. ä That not impossible She ä az a nem lehetetlen
(nûnemü) ý.

Budapest, 1934. jÃlius 26.
Carissime,
igen. çrulÂ vagyok, gyÀva fickÂ, anyÀmasszony katonÀja, lajhÀr, ¢s m¢g minden, aminek a francia nev¢t elfelejtettem. Nem vÀlaszoltam, m¢g csak nem is kondoleÀltam a
szûke istennû bosszÃja miatt, ¢s fûk¢nt: nem mentem Erd¢lybe.
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K¢rlek, hallgasd meg harmatgyenge ments¢geimet. Haboztam vÀlaszolni nagyon
kedves leveledre, amelybûl kider¡lt, hogy a klasszika-filolÂgusok ¢let¢ben bizonyos
terapeutikus jelens¢gek Ãgy t¢rnek vissza, mint a rÁmek ä mert nem tudtam semmi
v¢glegeset az utazÀsomrÂl. VÀrtam. AztÀn j´tt a àk´nyvnapÊ, megjelent a k´nyvem,
ÂriÀsi volt a siker, sok tennivalÂm volt. Elvetettem erd¢lyi utazÀsom terv¢t. Megmondom, mi¢rt: elûsz´r is az¢rt, mert minden erd¢lyi barÀtom ¢s barÀtnûm Budapestre
j´tt, a k´nyvnapokra, s k¢t h¢ten Àt reggeltûl estig vel¡k voltam. BÀrmilyen fanatikus
hÁve vagyok is az erd¢lyi szellemnek, egy idûre elegem lett belûle. De ez m¢g semmi.
N¢hÀny h¢ttel tervezett indulÀsom elûtt egy h´lgy, igen jÂ barÀtnûm ¢s fontos pÀrtfogÂm, k´z´lte, hogy û is Erd¢lybe utazik. De ha Clujba megyek, k´teles vagyok egy
mÀsik h´lgyn¢l lakni, ¢tkezni ¢s vele hÀlni, ¢s ez a h´lgy ugyancsak nagyon jÂ barÀtnûm ¢s nagyon szeretetrem¢ltÂ. Ebben a helyzetben nem volt mÀs megoldÀs, mint
hogy Budapesten maradjak, elker¡lendû a kis koincidenciÀkat. Azt mondod magadban: henceg a fiÃ. Igen, igazad van, hencegek, ¢s b¡szke vagyok magamra, de m¢gis
Ãgy t´rt¢nt minden, ahogy Ártam.
Meg aztÀn ¢s elsûsorban: nincs p¢nzem. Arra a p¢nzre szÀmÁtani, amit Erd¢lyben
kellene kapnom, nagyon kockÀzatos. Meg fogom kapni, de isten tudja, mikor.
HÀt ez a helyzet, kedves Denis, Denissime. A nyÀr itt kellemesen mÃlik (kert ¢s tus),
dolgozom, lassan ¢s erûsen rem¢nykedve a j´vûben. Magyar irodalomt´rt¢netem,
mint tudod, remekmü.
Kedves BarÀtom, mikor talÀlkozunk v¢gre? TalÀn m¢gis lemegyek majd, k¢sûbb,
amikor az 1. sz. h´lgy mÀr haza¢rkezett. °s mi van a te ¢leted szomorÃ refr¢nj¢vel?
TalÀn mÀr v¢ge a mÀsodiknak, s te, becsvÀgyÂ ifjÃ, a harmadik ¢rdek¢ben fÀradozol?
Errûl mit sem Ársz utolsÂ leveledben.
Ne haragudj, hogy a dolgok nem Ãgy t´rt¢ntek, ahogy rem¢lt¡k. °s Árj min¢l
hosszabban.
¹lel
Toni
Budapest, 1934. november 2.
Venerabilis & Dilectissime Amice,
ezÃttal te voltÀl az, aki elÀrulta Castor ¢s Pollux illusztris hagyomÀnyÀt, minek k´vetkezt¢ben erûsen javult tulajdon jellememrûl valÂ v¢lem¢nyem! Egy¢bk¢nt, kedves
BarÀtom, nagyon sajnÀlom, hogy nincsenek jobb hÁreid; f¢lek, hogy a szeg¢nys¢g ¢s
a problematikus szerelem hüs¢gesen el fog kÁs¢rni f´ldi Ãtjaidon. Ami azt illeti, hogy
viszontlÀtni PÀrizst... nem rossz ´tlet, de inkÀbb adjunk egymÀsnak talÀlkÀt RÂmÀban,
ahol sohasem jÀrtam, minek k´vetkezt¢ben nagy kulturÀlis lelkiismeret-furdalÀsom
van. Mi a v¢lem¢nyed? J´vû nyÀron? Vajon az ´szt´ndÁjak folyama v¢gk¢pp kiapadt?
VÀltozatlanul Ãgy dolgozom, mint egy ä vagy inkÀbb k¢t ä ûr¡lt. TalÀn kereskedû
ûseim ´r´ks¢ge, hogy nem tudok ellenÀllni egyetlen lehetûs¢gnek sem, hogy dolgozzam ¢s p¢nzt keressek, polgÀri lelkiismeretem ezt nem engedi meg. K´vetkez¢sk¢pp
mindig tele vagyok kis irodalmi munkÀkkal. K¢t kiadÂnak lektorÀlok, sok idûmet elfoglalja az iskolÀn kÁv¡li tanÁtÀs, a Volkserziehung, elûadÀsokat tartok a szabadegyetemen, ezÃttal a XVIII. szÀzadi emberrûl ä egyszÂval intellektuÀlis mindenes vagyok. MagÀn¢letem a vasÀrnap d¢lutÀnra korlÀtozÂdik, amikor egy barÀtnûm, egy
n¢gy ¢vvel ezelûtt elveszett ¢s nemr¢g megtalÀlt popolana keres fel.
Egy¢bk¢nt azt hiszem, az lettem, ami mindig is lenni akartam: be¢rkezett ember.
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Irodalomt´rt¢netem elk¢pesztû siker: az elsû kiadÀs (3000 p¢ldÀny) csaknem elfogyott, ami nagy szÂ, mert nyolc pengûbe ker¡l. Az erk´lcsi siker m¢g nagyobb: abszolÃte megsemmisÁtû kritikÀkat kaptam, a legdisztingvÀltabb hivatalos irodalmi korporÀciÂ int¢zked¢seket foganatosÁtott ellenem, ¢s az egyetemi tanÀrok elûvigyÀzatra intik
tanÁtvÀnyaikat felforgatÂ hatÀsom ellen.
MÀsfelûl a szegedi egyetem privatdozentjek¢nt megindult a habilitÀciÂm. Az elsû
szavazÀs megvolt, egyhangÃlag tÀmogattak. A mÀsodikat decemberben tartjÀk. AztÀn
a rÀdiÂ, ahol j´vû szombaton kezdek elûadÀsokat tartani.
ögy lÀtom, hencegni kezdtem, noha erre semmi sz¡ks¢g, hiszen te ezek n¢lk¡l a
k¡lsû esem¢nyek n¢lk¡l is jÂl tudod, milyen zseniÀlis vagyok! EgyszÂval csak azt akartam tudatni veled, hogy barÀtod be¢rkezett ember.
Hidd el, sokba ker¡lt! Be¢rkezv¢n rettenetesen meg´regedtem, komolyan mondom. Vagy minek nevezzem azt az ellenÀllhatatlan szellemi rests¢get, ami nyomban
elfog, ha egy elvont gondolatot, filozÂfiai vitÀt kell k´vetnem; minek nevezzem azt a
rettenetes unalmat, ami tÀrsasÀgban fog el, ha nem olyan t¢mÀrÂl esik szÂ, ami valamik¢ppen kapcsolÂdik hozzÀm? °s fûk¢nt azt, hogy nem akarok mÀst, nem kÁvÀnok
mÀst, mint dolgozni ¢s sikert aratni? Kedvesem, az az ember, aki egykor a barÀtod
volt, ¢rz¢keny, szellemi nyugtalansÀggal teli ember... az mostanra teljesen kiszikkadt.
De mi¢rt panaszkodom? jÂsÀgosabb vagy, hogysem elhidd, mennyire meg´regedtem. De ha egy sz¢p nap talÀlkozni fogunk, lÀtod majd: m¢g k¡lsûleg is: miÂta utoljÀra
talÀlkoztunk, meghÁztam, 15 kilÂval t´bb vagyok, mint akkor, arcom egy felett¢bb tiszteletre m¢ltÂ ember arca, egy nagy olajtÀrsasÀg prokuristÀjÀnak vagy egy gazdagon
hÀzasodott orvosnak az arca. MÁg te, Â, Dionysio, te bizonyÀra ifjÃ vagy ¢s karcsÃ ¢s
melankolikus, Àtmenet egy angyal ¢s egy mestere Àltal hûn szeretett diÀk k´z´tt.
Isten veled, BarÀtom, felelj gyorsan, vagy legalÀbb k¡ldj egy lapot, hogy megtudjam, levelem Ia«iban talÀlt-e mÀr, ¢s k´z´ld velem, hogy mi az ´rd´g´t keresel ott.
A r¢gi barÀtsÀggal
Toni
Volkserziehung ä n¢pnevel¢s. ä AbszolÃte megsemmisÁtû kritikÀkat kaptam ä Sch´pflin AladÀr, N¢meth
LÀszlÂ, Kerecs¢nyi Dezsû, Hevesi AndrÀs, Fejtû Ferenc, k¢sûbb Keresztury Dezsû, Zolnai B¢la
¢s mÀsok elismer¢ssel Ártak a k´nyvrûl, Kem¢nyfy JÀnos, GÀlos Rezsû, HajdÃ ZoltÀn ¢lesen tÀmadta.

Budapest, 1935. februÀr 1.
Carissime & Dilectissime,
ne haragudj, hogy csak most vÀlaszolok, megk´sz´nve Ãj¢vi ¡dv´zletedet. H¢rakl¢sz
az û tizenk¢t munkÀjÀval egy lajhÀr volt hozzÀm k¢pest. No meg azonkÁv¡l, hogy sokat
¢s ¢lvezettel dolgozom, nincs sok mondanivalÂm. A budapesti irodalmi ¢let esem¢nyei
nem sokat mondanak neked, I am afraid. Roger Martin du Gard nagy munkÀjÀt olvasom, nem vagyok elragadtatva tûle, aztÀn Thomas Mann JÀkobjÀt, az nagyszerü.
De ami fontos! Ãjra nyertem egy dÁjat (Ãgy lÀtszik, ebben a mesters¢gben jÂ vagyok),
s k´vetkez¢sk¢pp van egy kis p¢nzem, ami megk´nnyÁten¢, hogy n¢hÀny hetet RÂmÀban t´ltsek. Term¢szetesen csak a hÃsv¢ti sz¡nidûben mehetn¢k, Àprilis 13. ¢s 23.
k´z´tt, a nyugati naptÀr szerint. Ott tudnÀl lenni ebben az idûpontban?
Ezt akartam tudni. írj mielûbb.
¹lel
Toni

Szerb Antal levelei Dionis Pippidinek

ã

937

Budapest, 1937. januÀr 5.
Kedves BarÀtom,
most, hogy le¡ltem Árni neked, ¢szreveszem, hogy elfogyott a lev¢lpapÁrom. K¢rlek,
n¢zd el.
Nagyon k´sz´n´m, hogy eszedbe jutottam. UtoljÀra, azt hiszem, ItÀliÀbÂl Ártam neked ä megkaptad a lapomat? Augusztusban n¢hÀny hÂnapot t´lt´ttem ItÀliÀban: Velence, Ravenna, Verona, Lago di Garda, Bologna, Ferrara, Rimini, Trieszt. Harmadszor jÀrtam ott. Egy ideje ItÀlia az egyetlen szerelmem. Igazuk volt a r¢gi k´ltûknek.
De te ismered, du kennst das Land, das Land. Rem¢lem, hÃsv¢tkor visszamehetek.
TalÀn NÀpolyba megyek. Nem talÀlkozhatnÀnk ott?
Mi van veled? LÀtom, hogy vÀltozatlanul a ia«i egyetemen dolgozol. Mi van Tiberiusszal? Haladsz a k´nyveddel? Uram Isten, semmit sem tudok rÂlad!
°s a nûk? Nekem van egy popolanÀm, vagyis megvan a popolanÀm, k¢t ¢s f¢l ¢ve
mÀr. ögy lÀtszik, nagyon megfelel. ApropÂ, San MarinÂban is voltam mint Barnabooth barÀtja, ¢s nagyszerü essz¢t Ártam errûl az imÀdni valÂ vÀrosrÂl.
Most reg¢nyt Árok a nosztalgiÀrÂl. Olyasminek kellene lennie, mint a Le Grand
Meaulnes ¢s a Les Enfants terribles. A reg¢ny cselekm¢nye term¢szetesen ItÀliÀban jÀtszÂdik. Assisi, Gubbio. JÀrtÀl ott?
M¢g nem vagyok nagy ember. HabilitÀltak Privatdozentnek, de a miniszt¢rium
nem adta meg az àaffidavitÊ-et hozzÀ, mert nem vagyok jÂ hazafi. Reg¢nyembûl, A
Pendragon-legendÀbÂl m¢g nem csinÀltak filmet. (De ami k¢sik, nem mÃlik.) írtam egy
szÁndarabot, de a szerencs¢tlen szÁnigazgatÂk azt mondtÀk, hogy jobban szeretik azokat a darabokat, amikben nincsenek kirÀlyok. V¢g¡l pedig elhatÀroztam, hogy feles¢g¡l veszem egy gazdag ember ´r´k´snûj¢t, de a h¡lye lÀnynak ellenvet¢sei voltak.
Ugyanolyan szeg¢ny ´rd´g vagyok, mint egykor, azzal az egy k¡l´nbs¢ggel, hogy harminchat ¢vesen.
HÀt igen, hygieia, zoe, chara: ez szÀmÁt. írjÀl, v¢n tengeri medve (sz¢p, ugye?), hogy
megfiatalodjam. M¢g mindig ugyanolyan hangyÀnyi betükkel Ársz. Mi van PÀrizsban?
Azt besz¢lik, hogy a Bibl. olvasÂterm¢t teljesen Àtrendezt¢k. TalÀn mÀr az aggastyÀnok
sincsenek ott, a kis´reg, a primitÁv nyelv¢vel! Hevesi remek reg¢nyt Árt a diÀkok pÀrizsi
¢let¢rûl.
írjÀl, min¢l elûbb.
BarÀtod
Toni Szerb
Du kennst das Land ä utalÀs Goethe MIGNON cÁmü vers¢re. ä Nagyszerü essz¢t... ä A HARMADIK
TORONY (Nyugat, 1936. oktÂber). ä Reg¢nyt Árok a nosztalgiÀrÂl ä az UTAS °S HOLDV ILçG-ot. ä LE
GRAND MEAULNES, LES ENFANTS TERRIBLES ä Alain-Fournier, illetve Jean Cocteau reg¢nye (AZ
ISMERETLEN BIRTOK , V çSOTT K¹LYK¹K ). ä írtam egy szÁndarabot ä valÂszÁnüleg a VII. OLIV °R
szÁndarabvÀltozatÀrÂl van szÂ, amelynek EX lett a cÁme. ä Hygieia, zoe, chara ä eg¢szs¢g, ¢let,
´r´m. ä Hevesi remek reg¢nyt Árt ä a PçRIZSI ESý-t.

Budapest, 1937. szeptember 7.
Kedves BarÀtom,
nagyon ´r¡l´k, hogy v¢gre hÁrt hallok rÂlad, sût jÂ hÁreket. HosszÃ levelet Ártam neked, mÀr nem eml¢kszem, mikor, karÀcsony elûtt vagy hÃsv¢t elûtt, de Ãgy tünik, nem
kaptad meg. Csak az¢rt mondom, hogy bizonyÁtsam, milyen gyakran gondolok rÀd.
Annyi minden t´rt¢nt, hogy nem tudom, kedves BarÀtom, mivel kezdjem. Azt hi-
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szem, semmi sem volt olyan jelentûs a szÀmomra, mint ´t d¢li utam, n¢gy ItÀliÀban
¢s egy (id¢n augusztusban) DalmÀciÀban. Nem is ¢rtem, hogyan ¢lhettem Ãgy, hogy
nem ismertem ezeket az orszÀgokat. A j´vû hÂnapban jelenik meg reg¢nyem, amelyet
itÀliai benyomÀsaim felhasznÀlÀsÀval Ártam, mivelhogy, mint tudod, nagyon takar¢kos
ember vagyok. Azt hiszem, a reg¢ny nem rossz. Elsû reg¢nyem megjelent hollandusul,
de nem hinn¢m, hogy ez segÁts¢gedre volna az elolvasÀsÀban. De a k´vetkezû hÂnapokban a modern reg¢nyrûl Árt k´nyvem megjelenik n¢met¡l, k¡ld´k majd egy p¢ldÀnyt.
Ennyit az irodalomrÂl. VÀltozatlanul ugyanabban a kis budai leg¢nylakÀsban lakom, nagyon meg vagyok el¢gedve vele, remek nyaram volt, felfedeztem a kert¡nket
¢s azt az int¢zm¢nyt, amit a n¢met Liegestuhlnak nevez. Ami a nûket illeti, vannak;
jelenleg t¢nyleg semmi okom panaszra. Furcsa: sokkal jobban szeretem ûket, mint azelûtt. TalÀn ez az oka, hogy ûk is jobban elviselnek. A nûk utÀn pedig imÀdok enni ¢s
inni. N¢mely rabelais-i vonÀst fejlesztettem ki magamban, csodÀlkoznÀl rajtuk. °s tizen´t kilÂt hÁztam, miÂta utoljÀra lÀttÀl. T¢nyleg! G´mb´lyü kis ember lettem, az undorÁtÂ burzsuj tÁpusa. Nem ismern¢l meg.
K¢t¢ves, meglehetûsen kellemetlen vÀrakozÀs utÀn a szegedi egyetem Privatdozentje lettem, ebben a szemeszterben elkezdem elûadÀsaimat. Ez is biztos jele annak,
hogy Ãtban vagyok az aggastyÀnkor fel¢. Azt mondjÀk, MagyarorszÀgon Ágy van ez:
ifjÃ titÀnbÂl egyetlen pillanat alatt v¢n idiÂtÀvÀ vÀltozik az ember.
ñ, kedves BarÀtom, biztos vagyok benne, hogyha egy hetet t´lthetn¢k veled,
visszavÀltozn¢k azzÀ az ´r´k Stud. Phil.-lÀ, aki akkor voltam, amikor megismert¢l. Fûk¢nt ha RÂmÀban talÀlkozhatnÀnk. ñ, RÂma... az ember el¢rz¢keny¡l. Milyen szerencs¢s vagy, hogy hÂnapokig ¢lhetsz ott. ýszint¢n irigyellek. JÀrtam a Valle GiuliÀban,
megn¢ztem a nagyszerü Etruszk MÃzeumot, ¢s lÀttam csodÀlatos palotÀtokat. You are
a lucky dog, are you not?
írjÀl, kedves BarÀtom, min¢l elûbb, nem is tudod, milyen jÂlesik bÀnatos ¢s k¢nyelmes ´regs¢gemben. Sokat gondolok rÀd, ¢s szeretettel ¡dv´z´llek
Toni
CsodÀlatos palotÀtok ä a RomÀn Int¢zet. ä You are a lucky dog, are you not? ä Szerencs¢s fickÂ vagy,
nem igaz?

Budapest, 1938. februÀr 1.
Kedves BarÀtom,
nagyon ´r¡l´k, hogy te, a nomÀd, v¢gre ugyancsak eljutottÀl odÀig, hogy egy kis lakÀsod legyen ä ez sok mindennek a kezdete; egy magyar ÁrÂ azt mondja, hogy a szerelem lakÀsk¢rd¢s, azt hiszem, igaza van. Ha az embernek sajÀt Àgya van, az Àgy automatikusan gyÀrtani kezdi az oda tartozÂ nûket.
Ami bukaresti utamat illeti, kedves BarÀtom, jelenleg nagyon kicsi es¢lye van, sem
idûm, sem p¢nzem nincs rÀ, de az antik ¢s nyugati orszÀgokba tett gyakori Ãtjaid sorÀn
igazÀn tehetn¢l mÀr egyszer egy ker¡lût Budapest kedv¢¢rt.
Biztos vagyok benne, hogy elûadÀsaidat ¢rdemes meghallgatni, amit az ¢n elûadÀsaimrÂl nem lehet elmondani. öj reg¢nyemmel vigasztalom magam: A fiatal orszÀg ä
XIX. szÀzadi reg¢ny. T´rt¢nelmi reg¢ny lesz. Rengeteget olvasok, hogy dokumentÀljam magam. Egy¢bk¢nt mi ketten mindig is tudtuk, hogy Árni annyi, mint ¡r¡gyet
talÀlni az olvasÀshoz. UtolsÂ k´nyvem, az Utas ¢s holdvilÀg siker volt, vagy majdnem
siker.
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Mi van nem Àrja barÀtainkkal, Marcellel ¢s a t´bbiekkel? Sokat gondolok rÀjuk mostanÀban. ä °s mi van hazÀd sz¢p popolanÀival ¢s f¢lpopolanÀival, akiknek finom sz¢ps¢g¢t oly sokszor megcsodÀltam Clujban? Vajon sürün kÁs¢rtenek-e magÀnyos otthonodban? ä Hevesi AndrÀs nem kev¢sb¢ ûr¡lt, mint amilyen volt, de remek¡l Ár, ¢s az
itteni irodalmi ¢let n¢pszerü ¢s groteszk alakja lett.
Kedves BarÀtom, nem felejtelek el. χαιρε .
TÂni
A FIATAL ORSZçG ä a reg¢nynek csak n¢hÀny r¢sze k¢sz¡lt el ¢s maradt rÀnk. ä χαιρε ä ¡dv´z
l¢gy.

Budapest, 1938. jÃnius 12.
Kedves BarÀtom,
nagyon k´sz´n´m tudÂs k´nyvedet, a Tacitus ¢s Tiberius-t. Ha jÂl tudom, hosszÃ ¢vek
Âta foglalkozol a k¢t ¢rdemes antik Ãrral ä egy¢bk¢nt ez a t¢ny is bizonyÁtja, hogy a
hüs¢g veled sz¡letett tulajdonsÀg.
M¢g nem k¡ldtem el neked egy nagyszerü k´nyvet, az Auf die Suche nach dem Wundert, Árta A. Szerb, mivelhogy a b¢csi esem¢nyek miatt nem jelent meg, de azt mondjÀk,
ûsszel megjelenik. Egy¢bk¢nt f¡ty¡l´k rÀ.
Nem tudom, Ártam-e mÀr neked a b¢csi esem¢nyek Âta ä meg kell mondanom, hogy
mÀrcius 11. Âta nem vagyok ugyanaz az ember, mint annak elûtte. Nem ¢rdekel mÀs,
csak a politika, ¢s semmi kedvem vagy erûm dolgozni. Nem vagyok valami jÂl, BarÀtom. Ezenfel¡l p¢nzem sincs.
De v¢gre is: qui vivra, verra. TalÀn megmenek¡l¡nk. Rem¢lem, te ¢rintetlen maradtÀl a klasszika-filolÂgia tiszta ormain, ¢s nem hagyod, hogy olyan mÃl¢kony dolgok
nyugtalanÁtsanak, mint a birodalmak bukÀsa.
írjÀl, ¢s l¢gy eg¢szs¢ges.
¹lellek
Toni
AUF DIE SUCHE NACH DEM W UNDER ä a H°TK¹ZNAPOK °S CSODçK n¢met kiadÀsa. ä A b¢csi esem¢nyek ä az Anschluss. ä Qui vivra, verra ä aki meg¢li, meglÀtja.

Budapest, 1939. februÀr 9.
Kedves BarÀtom,
nagyon k´sz´n´m, hogy gondoltÀl rÀm januÀr elsej¢n. Igen, n¢mivel t´bb nyugalom
nagyon jÂt tenne. Sokat szorongtunk, ¢s fogunk is m¢g sokat szorongani, de errûl
nem akarok neked besz¢lni.
Szeretn¢m ismerni jelenlegi cÁmedet, hogy elk¡ldhessem halhatatlan müvemet, a
Die Suche nach dem Wundert. Nagyon izgalmas, hogy v¢gre el tudsz olvasni valamit abbÂl, amit Ártam. Nem tudom, vajon k´nyveket tartalmazÂ postai csomagok Àtjutnak-e
hatÀrainkon. V¢gt¢re is meg kell kockÀztatnom. Tudd meg, hogy ha nem kapod meg
a k´nyvet, nem az ¢n hibÀm.
Mi van veled, filolÂgusok v¢n b¡szkes¢ge? HÂnapokon Àt g´r´g klasszikusokat olvastam, ugyanis egy vilÀgirodalmat Árok, egy humbug, aki vagyok. De ez a munka
nagy megk´nnyebb¡l¢s ilyen idûkben. A hÀzassÀg pedig m¢g nagyobb. Believe me
or not, nagy int¢zm¢ny! Ha nem volna, fel kellene talÀlni.
VÀlaszolj mielûbb!
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°s mikor talÀlkozunk?
R¢gi barÀtsÀggal
CÁmem: Budapest XII., HidegkÃti u. 47.

TÂni

A hÀzassÀg ä Szerb Antal 1938-ban k´t´tt hÀzassÀgot BÀlint KlÀrÀval. ä Believe me or not ä akÀr
elhiszed nekem, akÀr nem.

Marno JÀnos

BçBSZEM
írÂg¢pem a kicsi nûv¢r,
nem l¢trÀm. A l¢trÀt szobÀja (mely hült helyem is)
k´zep¢rûl Árom Àt ide, ism¢t,
ide is, Marokkû, Trag¢dia ¢s mÀs,
behozhatatlan(!) mulasztÀsok okÀn;
a nem-l¢trÀt pedig k´zel hÃsz ¢vvel ezelûttrûl, az OstrombÂl,
hol akkortÀjt k´nnyebben mertem papÁrra
vetni az ilyesmiket. Szemem, akkor, a
tÀjban, akÀr a penge: most, ezÃttal is, bÀbozÂdik mÀr befel¢
(fordÁthatom Celan tekinteteit egyre...),
k´v¢r, krisnÀs k´v¢r nû ma a D¢lin¢l
nyilvÀn erre rÀ¢rezv¢n szemelt ki Tank´nyv-vÀsÀrlÂjÀnak ¢pp engem,
¢s semmik¢pp sem vÀsÀrlÂerûm miatt.
Gyeng¢n Àllok vasban. (Hogy' folytassam,
k´z¢rthetûen, tovÀbb? MÀs szellemben...!)
Nem Àlltam k´t¢lnek, persze, szÂt
vÀltani Àlltam csak le vele, bû kliphosszat,
a kar¢j huzatban, ujjaim, nem szÂlva
Trag¢diÀm ürfonalÀrÂl, ujjaim
elg¢mber¡ltek ä szÀmolom, csupÀn
az elmÃlt mÀsf¢l ¢vben hÀnyan oldottÀk meg
¢let¡k csomÂjÀt k´t¢llel a hozzÀm
k´zelebb ÀllÂk k´z¡l. HÀrman. HÀrom
korosztÀly, ifjÃ- ¢s k´z¢p-, s a v¢gsû
fokot Àrnyalom ekk¢pp: a margÂn
veszteglû k´zepebb (korÀbban elismert m¢ly¢pÁtû); mint hallottam mÀsnap, r¢gi
slÀgerekkel sarkallta, serkentette
magÀt a tettre, dallamban, sz´vegben
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egyarÀnt a legig¢nytelenebbekkel.
Mit hagyjunk, mit ne hagyjunk kivÀnnivalÂt
magunk utÀn. ä Nem k¢rdezem, elûbb-utÂbb
Ãgyis egy¢b motÁvum is kitudÂdik,
zsigereinkre f¢ny der¡l,
pattan f¡rg¢n a kicsi nûv¢r,
zsigereinkre f¢ny der¡l,
Trag¢diÀmban a vilÀg mint dalmü
pusztul le: àSÁrj csak, sÁrj, g´rd¡l¢kenyen.Ê
(Ugyan ezt kihagytam.) Term¢szetesen
itt sincs felkiÀltÀs, majd az Àlomban
csak, ott ¢r utol a mondat fellege,
k´v¢r, borostÀs szerkesztûm vÀllÀn a fejem,
alagsorban jÀrunk, az Ostrom alatt s ment¢n,
eml¢kszem, tudom, tisztÀn a fentl¢tre,
a l¢trÀra, mely egykori nem-l¢trÀm hely¢t
foglalja odafent. Bizalmam valami¢rt
m¢gis csak fokozÂdik a kicsi nûv¢r
irÀnt, tudom azt is rÂla, hogy beteg,
hogy verdest¢k ûket az int¢zetben,
betegg¢ azonban nem ez (ezt kell megvilÀgitanom az Àlomban szerkesztûmnek:) ä
a tehets¢ge tette! °s erre, a folyosÂ
szûtte dereng¢sben, erre ered majd el
a k´nnyem, patakban ´mlik szerkesztûm flanel
nyakÀba, gall¢rja k´z¢ ¢s tovÀbb ä
¢s hÀtra van m¢g rossz szÀjÁz¡ vitÀnk
a Trag¢dia t¢tj¢rûl, t¢tÀtt¢teleirûl (melyek mindamellett,
nem-szerkesztûm f¡l¢vel szÂlva, k´zvetlen¡l
az ember, nem-egy-ember! Ázl¢s¢rdek¢t
s¢rtik). Vele ¢bredek, e fogalommal
tehÀt, a szÁvemben, egy senki magÀngyüjtû,
maga sem igen Àll a sajÀt Ázl¢s¢rdek¢ben... A fentl¢t, Ágy fent mÀr, azonnal
maga alÀ gyür, mÀr ahogy kin¢zek,
azt is mindjÀrt a szememre fogom (Celant
n¢zem, hiÀba, ÀllÀt a borÁtÂn bal
keze mutatÂujjÀba temeti).
(K´z¢rthetûs¢gbûl a K¹Z°RT-hatÂsÀg
elûtt vizsgÀzom, lent az Ostrom lejtû sarkÀn,
eml¢kezetbûl, ¢s ahol mostansÀg
¢vente egyszer, sok ha megfordulok.)
Hallom csak, a kicsi nûv¢rtûl, hogy k¡lsû
arcs¢r¡l¢se utÀn most bel¡lrûl
tÀmadt neki az Àlla, pontosan nem
tudni, mi bujkÀl m´g´tte, csontja mint kû
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m´g´tt ä ¢n pedig m¢giscsak a visszavont
(Celan-vers) cÁm mellett d´nt´k:
àCsillÀm a szemben...Ê: àSchliere im Aug...Ê ä
Àm a csillÀmot m¢gsem ugraszthatom ki az ¢lre;
ide j´jj´n a BÀbszem, maradjon ott a SlÁr.

BertÂk LÀszlÂ

HOMLOKçHOZ AZ ºRES POHARAT
írÂi jegyzetek

Mi ez? Egy villanÀs, egy ´tlet, egy mondat, k¢t mondat ¢s k¢sz. Elszakad a szÀl, ellebben
a f¡gg´ny, v¢ge. Sodor a huzat, az Àr, ¢s mintha nem is t´rûdn¢l vele. Hagyod, hogy
elmÃljon, elvesszen, lobogjon, betemessen. Valami kis lelkiismeret-furdalÀs, f¢lelem,
persze van. Mi lesz ebbûl? A r¢gi reflexek, a r¢gi tudÀs mük´dnek m¢g, de erûtlenek,
k¢sedelmesek, belenyugvÂk. Mintha elfogadtÀk volna a megmÀsÁthatatlan t´rv¢nyeket, amelyek irÀnyÁtjÀk ûket. így k¢nyszerÁt t¢rdre? Kicsinyesk¢nt? Hogy forog a ker¢k, de mÀr nem a te tempÂd, irÀnyod, l¢legzeted szerint? Egy meg egy, az kettû. K¢t
alma meg hÀrom k´rte, az ´t gy¡m´lcs. Induljunk a kÀlyhÀtÂl! Mint a beteg, aki Ãjra
tanul besz¢lni, jÀrni. Alany plusz alany egyenlû ÀllÁtmÀny. Pokolba a metaforÀkkal, az
ÀlruhÀs gondolatokkal, a sorok k´z´tti sorokkal, a romantikÀval. Bele a pofÀjukba!
T¡relem, t¡relem. Megszeml¢lni, k´rbejÀrni, megsimogatni, k¢zbe venni! Egyenk¢nt, alaposan. Most az egyszer nem kapkodni el, nem f¢lni! Nem nagyk¢püsk´dni.
LeltÀrozni! Mi van, mi nincs. Hogy hogy is Àllunk. Mif¢le, mekkora, mire jÂ, ki¢? Nem
vÀgnak-e halÀnt¢kon, mik´zben? TehÀt most sem ´nfeledten, hanem k´rben ¢s hÀtrafel¢ is. Kicsit passzÁvan. °rz¢kszervi szinten. Hogy amÁg ¢sszel, addig is valami ûrs¢g.
A szÂ menek¡l¢s. A k´nnyebbik Ãt. Megint. Lehetne hallgatni. Elhallgatni. Annyi mindent elfojtottÀl, belefojtottÀl, elfojtottak, belefojtottak, hogy nemcsak a gatya, hanem
a tudatalatti is tele. Kigombolni, kitisztÁtani. Lemenni a titkoltig, a befedettig, a gyerekkorig. Betegek gyÂgyÁtanak betegeket. JÂ, mi?
ñ, hogy gyül´l´d az ÁrÀst. LassÃ, neh¢zkes, nem ugyanaz. A gondolat messze jÀr, elbÃjik a mÀsik m´g¢, elillan, mire leÁrod. R¢gebben mintha madzag lett volna a lÀbÀn,
vissza lehetett hÃzni. T´bbsz´r is. Most csak a helye vagy az Àrny¢ka. Rosszul eml¢kezel? Akkor is elszÀllt, de milliÂ volt belûle, azonnal a hely¢re villant a mÀsik? Most mintha sem itt tartani, sem visszaparancsolni nem lehetne, nem tudnÀd. Csak magÀtÂl szÀll
vissza n¢ha. Szesz¢lyesen, titokzatosan, ijesztûen. A k¢z lett lassÃbb? Az ujjak? Az idegszÀlak kuszÀbbak, d´c´gûsebbek? Valaki okoskodik k´zben? Ellenûriz? Fel¡lbÁrÀl?
Akad¢koskodik? Az agy nem ura t´bb¢ a testnek? A gondolatnak sem? Csak az elaka-
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dÀsjelzû lÀmpa villog, s egyfolytÀban akar vilÀgÁtani? F´lvillan, kialszik? S m¢g valami
ÀllandÂ f¢nyess¢g is van k´r¡l´tte, mert az egyik sugÀrnak a farka, a mÀsiknak meg
az orra ´ssze¢r?
K´nnyü a grafomÀnoknak, akiknek a tolluk hegy¢n az agyuk. Az egyik betübûl kibÃjik, kiugrik, kiloccsan a mÀsik. A papÁron ¢lnek, halnak, szaporodnak. Nincs benn¡k
aggÀly, gÀt, nincs szÀjuk, nyelv¡k, arcuk, csak a tinta van, a fest¢k van, a grafit van.
Folyik belûl¡k, mint a pÂkbÂl a fonÀl. CsillogÂ, hosszÃ, lehet lengeni rajta. F´lfutni,
visszacsÃszni, otthon lenni, boldognak lenni. Mik´zben ott fesz¡l, kavarog a vilÀgmindens¢g, mindennek helye ¢s neve van, csak ki kell mondani. Csak hagyni kell, hogy
kicsÃsszon. Egyik sejt hozzÀ¢r a mÀsikhoz, ¢s k¢sz.
SajtÂszabadsÀg van, mindenki azt Ár, amit akar, s min¢l nagyobbat hazudik, min¢l nagyobb tekint¢lyt s¢rt, min¢l nagyobb a botrÀnyszag, annÀl nagyobb a szenzÀciÂ. Viszik
a lapot. Az igazsÀgnak egy kis szelete, sût a lÀtszata is el¢g, hogy hatalmas port lehessen
verni, akkorÀt, hogy a teljes igazsÀg t´bb¢ ki se lÀtszÂdj¢k belûle, alÂla. Mindenki, az
ÃjsÀg ÁrÂja, szerkesztûje, olvasÂja, mindenki Ãgy ¢rzi, hogy jogos t´rlesztenivalÂja van,
hogy min¢l inkÀbb odamond, helyet Àd az odamondÀsnak, annÀl jobb az ÃjsÀg. Legfeljebb helyesbÁt¢st k¢rnek, helyesbÁtenek. Telik a lap, hÁzik az ¡gy, fesz¡lts¢g van, nû
a p¢ldÀnyszÀm. Ez mindenn¢l fontosabb. Min¢l t´bbet, min¢l gyorsabban. P¢nzt,
p¢nzt, p¢nzt! HazugsÀg, csalÀs ÀrÀn is. AmerikÀt! Most, egyszerre! A vilÀg minden nûj¢t. àA vilÀg minden nûj¢t megdugni nem lehet, de t´rekedni kell rÀÊ ä G. Amado, azt hiszem.
Az egy sz¢p program volt.
àPolitika ¢s irodalom, politika ¢s müv¢szet k´z´tt talÀn nincs is olyan ¢les hatÀrvonal,
mint azt n¢melyek, nagy müv¢szek is hirdett¢k, hirdetik. Csak a rossz politika ¢s a jÂ
müv¢szet k´z´tt van. (Esetleg a jÂ politika ¢s a rossz müv¢szet k´z´tt?) °rthetû, hogy
a hazug, ´ntelt, erûszakos politikÀtÂl, a diktatÃrÀtÂl elhatÀrolja magÀt minden valamirevalÂ müv¢sz, hogy fenntartÀsokkal, Âvakodva fogadja el tûle nemcsak az elismer¢st, hanem a levegût is, de elûfordulhatnak korok, helyzetek, pillanatok, hogy a jobbra t´rekvû politika nem csupÀn deklarÀlja, hanem csinÀlja, csinÀlni is igyekszik, amit
hirdet, s eredm¢nyei is lÀtszanak. Nos, elk¢pzelhetû, hogy eff¢l¢t n¢mely ÁrÂ, müv¢sz
tÀmogathat, szolgÀlhat. Persze k´teless¢gek¢nt senki sem Árhatja elû neki, s nem rÂhatjÀk meg ¢rte, ha a tollnÀl, papÁrnÀl marad. S ha a helyes arÀnyt megtalÀlja, a politizÀlÀs m¢g a müve javÀra is vÀlhat, hiszen a Ïn¢pÎ elûsz´r meg akar ¢lni, csak azutÀn
olvas verset, megy szÁnhÀzba, koncertre, azutÀn filozofÀlgat.Ê Id¢zet bezÀrva.
àA n¢p Ãgy gondoljaÊ, àa k´zv¢lem¢ny szerintÊ, s eff¢l¢k naponta az ÃjsÀgban, rÀdiÂban, t¢v¢ben. Magabiztos, erûszakos riporterek, kommentÀtorok, profi politikusok
szÀjÀbÂl. Ki ez a n¢p, ez a k´zv¢lem¢ny? A csalÀdjuk? A munkahely¡k? A t´bbi ÃjsÀgÁrÂ? A t´bbi ÃjsÀg, s amit abban olvasnak? A k´zv¢lem¢ny-kutatÂ int¢zetek mintav¢tele, ezer vagy ´tezer ember v¢lem¢nye? N¢ha manipulÀlva mÀr a k¢rd¢sek f´ltev¢s¢vel is? Az a n¢hÀny szÀz (?) mindenhez hozzÀszÂlÂ, grafomÀn lev¢lÁrÂ, aki ÃjsÀgba,
rÀdiÂba, mindenhova beÁr, mert magÀnyos, mert nagyokos, mert k´zl¢si k¢nyszere
van? ýk a n¢p? HÀnyadr¢sze a n¢pnek? Ezredr¢sze? TÁzezer ember? M¢gis milyen
jÂl hangzik, hogy àa n¢pÊ, mennyire meg lehet etetni vele a t´bbit. Akiknek, ha mÀs
a v¢lem¢ny¡k, m¢g büntudatuk is lehet, hogy lÀm az eg¢sz n¢p Ãgy, ûk meg mÀsk¢p-
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pen. Ha meg ugyanaz, akkor meg b¡szk¢k lehetnek, hogy lÀm ûk is, mint a t´bbi,
hogy milyen okosak, bÀtrak, k´z´ss¢giek.
Igyekvû-okoska ÃjsÀgÁrÂnû k¢rdezgeti a rÀdiÂban az ÁrÂ-t´rt¢n¢sz-mindenest Sz¢chenyi IstvÀn MAGYAR JçT°KSZíN cÁmü ÁrÀsÀrÂl. CsodÀlkozik, t´bbsz´r is, hogy Sz¢chenyi
milyen okos volt, milyen tÀj¢kozott, mennyire korszerü, ma is ¢rv¢nyes gondolatokat
vetett papÁrra. Honnan tudta mindezt? stb. A vÀlaszolÂ azzal mentegeti a grÂfot, hogy
nagyon müvelt s a sajÀt korÀban p¢ldÀul az egyetlen k¢pzett k´zgazdÀsz volt a fûurak
k´z´tt. BejÀrta a vilÀgot, minden ¢rdekelte, mindenrûl v¢lem¢nyt formÀlt, mindenen
mozdÁtani prÂbÀlt, ha annak sz¡ks¢g¢t lÀtta. (Lehet, hogy ezt a mondatot mÀr csak
¢n Árom ide.) De hÀt mi¢rt hiszi azt a mai ember, hogy okosabb, sokkal t´bbet tud,
àfelnûttebbÊ a r¢giekn¢l, amikor legfeljebb csak mÀst tud? Rengeteg dolgot nem tud,
amit ûk tudtak, s rengeteget igen, amit ûk nem. Az aktÁv s k¡l´n´sen a fiatal generÀciÂ
a r¢gi korok embereit az ¢ppen ¢lû ´regekkel azonosÁtja? Akik t´bbs¢g¡kben mÀr neh¢zkesek, konzervatÁvok, bugyutÀk, gyeng¢k, alkalmazkodni k¢ptelenek, s ´t-hat ¢vtizeddel korÀbban, a gyerekkorukban, ifjÃkorukban ¢lnek inkÀbb, mint a jelenben?
De hÀt mÀr azzal sem azonosak.
A rÀdiÂ, a t¢v¢, az ÃjsÀg ä ahogy el akar t¢rÁteni, ahogy megragad, l´kne bele az esem¢nyekbe. A t´rt¢nelembe? Nem akarsz lemaradni, kimaradni, hitvÀnyabb lenni a
t´bbin¢l. Szeretn¢l tudni mindent. Benne, de legalÀbbis a k´zel¢ben lenni. KÁvÀncsi
vagy. ögy ¢rzed, s folyton mondjÀk is, hogy a te ¡gyed, hogy rÂlad van szÂ. Milyen
jÂl fogalmaz, hogy odamondja, mennyire helyetted is mondja, milyen igaza van! RÀÀllsz a sÁnre, f´l¡lsz a kocsijÀba, hagyod, hogy vezessen, vigyen magÀval. AztÀn egyszer
csak hoppÀ. RÀd´bbensz, hogy te nem oda akarsz, hogy neked magadnak is van, hogy
benne vagy a csûben. Lekapcsolod, eldobod, kim¢gy. AztÀn mÀsnap, mÀsutt Ãjra megk´rny¢kez. HÁvatlanul, erûszakosan, agyonverhetetlen¡l. Mindaddig, amÁg hÀtat nem
fordÁtasz neki. Hiszen te csak a t¢nyekre vagy kÁvÀncsi, s a valÂdi ´sszef¡gg¢sekre,
amit vagy elfogadsz, vagy magad talÀlsz ki. Te akarod eld´nteni, sajÀt v¢lem¢nyed
van, lesz. °ppen el¢g, hogy nem lehetsz ott minden¡tt, s messzirûl j´tt embereket kell
meghallgatnod.
Megy sz¢t darabokra a vilÀg. Minden darabja villog, kerek¡l, eg¢sznek mutatja magÀt.
Odatartja a hÀtÀt, az arcÀt, ahonnan a nap s¡t. K´nnyü megh¡ly¡lni, jÀtszani a k´zep¢t. Hagyni, hogy megt´rt¢njen. Hogy sz¢tszakadjon, ´sszekapcsolÂdjon. Ebben ¢li
ki magÀt, ettûl van. L¡ktet. Most ¢ppen sz¢t. Persze tapad, ragad egymÀsra, szakÁtanÀ,
szakÁtja az elevent, nem ¢rdekli, nem ¢rez semmit. Mi az, hogy ember, hogy egy ember,
hogy t´rt¢nelem? Harminc ¢v? ¹tven ¢v? çtfordul ´nmagÀn, mint a hullÀm tarajÀn
a vÁz, s egyszer csak az alja van f´l¡l, befel¢ nû a szûre. S mondjÀk, hogy ettûl van,
attÂl van, hogy ez csinÀlta, az csinÀlta, merthogy semmi sincsen csak Ãgy. Az ¡gyesebbj¢nek mÀr lajstroma, igazolÀsa, t´rt¢nelemk´nyve van. Hogy û mit, mikor, hol,
hogy û maga is. Hogy t´bbet, mint a t´bbi. SzÀz´tven ¢vet mondogattak. Arra volt
mÀr p¢lda, sz¢p kerek szÀm, megÀllt a nyelv hegy¢n. Hogy majd a harmadik vagy a
negyedik nemzed¢k. Hogy talÀn nekik. Addig kihÃzni valahogy. Ezt bele a percbe, a
g¢nekbe, a szavakba, sÂhajokba. AztÀn egyszer csak varÀzs¡t¢sre. Recseg, ropog,
´sszeomlik. Most akkor mi van? Mi azokkal, akik hozzÀszoktak, hogy legkevesebb ketten vannak? Egyik¡k, egy arcuk, nyelvezet¡k, kapcsolatrendszer¡k kifel¢: munka-
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helynek, utcÀnak, szertartÀsoknak, ¡nnepeknek ä mÀsikuk, az igazibb, a f¢ltettebb, a
tisztÀbb, teljesebb, az meg befel¢: csalÀdnak, barÀtnak, j´vûnek. Harmadikuk ´nmaguknak. Negyedik¡k... ¹t´dik¡k... Csak most lÀtjÀk, hogy...
àMint lÀnctalp alatt az imaÊ ä ez egy verssor lehet, lehetne. Ilyen rÁmekkel: LitvÀnia,
Szlov¢nia, technika, mÀnia. 1991. jÃlius 11-e van. Maradjunk a mÀniÀnÀl. A nagyhatalminÀl. Persze lehet, hogy ez nem is az, hogy pontosabban kellene fogalmazni. Volt,
ugye (van, bÀr a v¢g¢t jÀrja), a àk¢tpÂlusos vilÀgrendszerÊ. A k¢t nagyhatalom felosztotta a vilÀgot. AztÀn vicsorogtak egymÀsra, alkudoztak. A t´bbi csak az¢rt ¢rdekelte
ûket, hogy megszerezhetûk-e, kivel vannak. A picik se nem osztottak, se nem szoroztak. PlÀne, ha benne voltak valamelyik nagyobbnak az udvarÀban, zseb¢ben, gyomrÀban. Most meg, hogy àEurÂpa beteg embereÊ, a nagy SZU gyeng¢lkedik, s tÀmadnak f´l kisebb-nagyobb hatalmak, rendezûdnek Àt az ¢rdekviszonyok, lÀm a kicsik is
megszÂlalnak, megszÂlalhatnak, f´lÀllnak, behÃznak egyet-egyet a v¢n d´gnek, otthagynÀk, lenn¢nek mind a maguk urai, szabadok, f¡ggetlenek. Csakhogy el¢g egy
t¡sszent¢s, egy mancsmozdulat, s oda a rem¢ny. A mÀsik nagynak, a t´bbi nagynak
meg lÀm, lÀm nem is hült m¢g ki annyira a kÀsa, s k´nnyebb biztatgatni, Ág¢rgetni,
besz¢lni rÂla, mint hozzÀfogni az ev¢s¢hez vagy f´lrÃgni a tÀlat.
Jaj, KosztolÀnyi z´ld tintÀja! Meg a TakÀts GyulÀ¢! Vajon TakÀts Gyula az¢rt Árt-e z´ld
tintÀval, mert a KosztolÀnyi azzal? M°Z¹NTý cÁmü k´tet¢t, a k´nyvet, amivel ¢letedben elûsz´r, 1958-ban bekopogtÀl hozzÀ, a kaposvÀri mÃzeum igazgatÂi szobÀjÀba,
z´ld tintÀval dedikÀlta. àBertÂk Lacinak szeretettel, hogy bÀtran dolgozzon...Ê K¢sûbbi z´ld
tintÀs levelei. Most is jÂkedved lesz, ´r¡lsz, ha rÀjuk n¢zel. Mi¢rt nem Ársz, z´ld tintÀval? Mi¢rt nem ÁrtÀl soha vagy legalÀbb 1958-tÂl azzal? Volt osztÀlytÀrsad, aki 1956-ban
az USA-ba emigrÀlt (disszidÀlt), û is z´ld tintÀval onnan. ögy hÁrlik, homokos lett, de
nem lehet ´sszef¡gg¢s. AztÀn az ÀvÂsok. ýk is z´ld tintÀval k´rm´lt¢k a sz´vegeiket,
lefoglalt verseidre a zÀrad¢kot. Azzal is ÁrattÀk alÀ, hogy elismered, hogy a verseket te
k´vetted el. Ez m¢g 1955-ben. Ez¢rt nem ÁrtÀl sohasem z´ld tintÀval? Hogy most is
v¢gigfut a hÀtadon a hideg? Vagy csak az¢rt, mert KosztolÀnyi szerint is àlegszebb a
sÀrgaÊ? Ami talÀn nincs is?
Galambcsapat a t¢ren. Szedegetik a magot, etetik ûket. Ha valaki Àtmegy k´z´tt¡k,
felrebbennek, aztÀn visszaszÀllnak, illegnek-billegnek, jÂl elvannak. Elûbb-utÂbb
mindnek jut szem, d´d´gnek, bubognak, hajlonganak egymÀs elûtt, f¢lrekapjÀk a csûr¡ket, ha valamelyik ¡gyesen el¢j¡k vÀg. Egyszerre rep¡lnek f´l, szÀllnak le, a vilÀg
jÂ. Itt m¢g egyik¡ket sem kapta el a kutya, a totyogÂ kisgyerekek elûl a f´ld´n, a k´v´n
szaladnak el, f´l se szÀllnak. Sz¡rk¢k, kedvesek. N¢ha egy-k¢t feh¢r is, v´r´sestarka
is f´ltünik k´z´tt¡k, de aztÀn t´bb¢ nem lÀtni. HozzÀtartoznak a t¢rhez, mint a tornyon a kereszt, mint az ´r´k´s j´v¢s-men¢s vagy a hÀtt¢rsugÀrzÀs. BÀtrak, ¡gyesek.
Mi¢rt, hogy a k´z¢pszert juttatjÀk eszedbe? Ami akkor van, marad meg, akkor erûs,
ha egy¡tt van, ha ´sszefog, s ha ekk¢ppen valakit, valamit, aminek igazi ereje van, ha
egy eff¢l¢t maga m´g´tt tudhat. Az eff¢le t´bbnyire len¢zi ûket, s ha a kedve vagy az
¢rdeke Ãgy kÁvÀnja, el is pusztÁtja, de mindenk¢ppen kihasznÀlja. Dicsekszik vel¡k.
K¢rem, ezek itt... De az, hogy ûk tartanÀk meg a vilÀgot? Nevets¢ges. Legfeljebb konzervÀljÀk, elteszik a j´vûnek, aki f´lnyitja majd, ha nem lesz friss hÃs.
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Az igazi erû nem az¢, aki megalÀz, meg´l, uralkodik. Az igazi erûnek û csupÀn eszk´ze,
jele, v¢grehajtÂja, gyenge utÀnzata, lÀthatÂ Àrny¢ka. Az igazi erû Ãgy segÁt vagy pusztÁt
el, hogy abban a pillanatban nem is tudsz rÂla. Nem cs´rtet, nem ordibÀl, nem vagdalkozik, hanem ´sszehÃzza magÀt benned, legalul, s figyel, hogy ¢szreveszed-e. Ha
nem akarsz mÀr semmit tûle, semmi rÀadÀst, semmi k¡l´nlegest, akkor magÀtÂl megmutatkozik, jelzi, hogy ott van, de inkÀbb csak mÀsok lÀtjÀk meg, ¢rzik meg rajtad.
Abban a pillanatban, amikor nem k´vetni, hanem irÀnyÁtani, befolyÀsolni akarod, abban a pillanatban elgy´ng¡l, eltünik, magadra hagy. Mi¢rt akarsz erûsnek lÀtszani, ha
nem vagy az? Mi¢rt hagyod, hogy sablonok, butasÀgok, magakelletû k´zhelyek, v¢gig
nem gondolt mondatok csÃsszanak ki a szÀdon, ha sablonokat, butasÀgokat k¢rdeznek
tûled? Mi¢rt hagyod, hogy uralkodj¢k rajtad, s ha beengedted, s ha ott ´sszevisszasÀgot talÀlt, vagy ´sszevissza dobÀlt, kevert mindent, mi¢rt kevered vele egy¡tt magad
is? S utÀna mi¢rt bÀnt, mi¢rt sz¢gyelled? Ha meg´l, akkor mi van? Micsoda t¢ved¢s,
hogy ha elhajolsz, elbÃjsz, elszenveded, hogy akkor k´veted a t´rv¢nyt. A vilÀg nem
a szenved¢stûl ¢s a rafin¢riÀtÂl, a vilÀg ´nmagÀtÂl van. Az igazi erû nem az¢rt csoportosul, keveri, ´leli-´li egymÀst, hogy gyûzz´n, az¢rt csak, hogy megvalÂsuljon. Ebben
a viszonylatban az, hogy elhatÀrozom, hogy kijÀtszom, legyûz´m, megsemmisÁtem,
annyi csak, hogy fogalmam sincs rÂla, mi t´rt¢nik.
Az erû vonzza az erût. Ahogy az anyag tÀvolodik a k´z¢pponttÂl, Ãgy nû, lesz mindig
nagyobb az erû, Ãgy van sz¡ks¢g egyre nagyobb erûre, hogy az eg¢sz egy¡tt maradjon,
s hogy amikor mÀr minden a legtÀvolabbra ker¡lt, vissza lehessen rÀntani. Ha volt
Nagy Bumm, lesz Nagy Reccs is, ez nyilvÀnvalÂ. L¡ktet¢s az eg¢sz, s most ¢ppen sz¢ttart, megy el messzire. De eddig a kettû k´z´tt volt valami, volt a vilÀgmindens¢g, ahol
az¢rt Ágy-Ãgy megt´rt¢ntek a dolgok. S lehetett eml¢kezni. Voltak, akik eml¢keztek.
Most csak az van, hogy k¢telkedem benne. Csak a talpak alatt van, a rezg¢s, az erûtlens¢g, a t¢tova erre-arra, s a hiÃ rem¢ny, hogy innen kezdûdik majd a visszafel¢, s
hogy megfeszÁtem magam, ¢s megÀll.
Meddig ¢lnek a tanulsÀgok? Lehet-e tanulni a t´rt¢nelembûl? ögy, hogy az egyik
nemzed¢k ÀthagyomÀnyozza ûket a mÀsikra, az a harmadikra ¢s Ágy tovÀbb. HasznosÁthatÂk-e az eff¢l¢k? Meddig? Mik¢ppen? Amit az egy¢n meg¢lt, az bizonyÀra be¢p¡l
az idegekbe, reflexekbe, magatartÀsba. De mit lehet ebbûl mÀsnak Àtadni, mit k¢pes
Àtvenni belûle mÀs azonkÁv¡l, ami az ivarsejtekkel bel¢je ker¡l? Mi ker¡l az utÂdokba?
Nem a vilÀgmindens¢g rezg¢se-e csak, ami ¢ppen akkor, ott ¢s Ãgy? Mennyi ûr¡lts¢g.
S minden megism¢tlûdik. VallÀsok, filozÂfusok, d´glegyek. Ha a tanulsÀgok mük´dn¢nek, ¢s mindenki ismern¢ ûket, sût egyet¢rtene vel¡k, jobb lenne-e? Egy nagy, langyos ÀllÂvÁz lenne. Emberi lenne. Humanista. Csak semmi ¢rtelme, ereje, c¢lja nem
lenne mÀr. Az okosok, persze. Meg a politikusok. Hogy legyen mire hivatkozni. TalÀn
azzal, hogy a nagy, Ãj informÀciÂtÀrolÂk az emberi idegsejtekn¢l is esendûbbek, talÀn
kider¡l, hogy tanulsÀg nincs is. Csak erû van. S szemben is erû.
VonzÀsok, taszÁtÀsok, elhatÀrolÂdÀs, hÂdÁtÀs, vesztes¢g, s¢rt¢sek, megalÀzkodÀsok,
erûk ¢s ellenerûk, mennyi idû ¢s mennyi t¢r, ´r´m ¢s fÀjdalom kovÀcsol egy emberr¢,
egyetlen emberr¢, aki erûsebb a mÀsiknÀl, gyeng¢bb a harmadiknÀl, aki folytonosan
nyer ¢s veszÁt, akinek ´ssze kell szednie, markolnia ´nmagÀt, hogy megint f´lÀlljon,
nekifogjon, de aki annÀl is t´bbet akar, gyûzni, magÀ¢vÀ tenni azt is, amire nincs is
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sz¡ks¢ge, de ami Àltal t´bb lesz a t´bbin¢l, ami miatt elismerik, csodÀljÀk, s talÀn nem
is ût, hanem az erût, ami ´sszegyülik benne. S nem tudni, hogy mekkora r¢szben a
sajÀt akarata r¢v¢n, s mekkora r¢szben a v¢letlen s a rajta kÁv¡lÀllÂ erûk egy¡ttmük´d¢se, szembenÀllÀsa Àltal, akik, amelyek ¢vek, ¢vszÀzadok Âta prÂbÀlgatjÀk, k¢szÁtik
elû, s maguk sem tudjÀk, hogy ¢ppen mikor ¢s hol, de egyszer csak hirtelen egy¡tt
van, Ãgy van egy¡tt, hogy megvalÂsulhat, s minthogy megvalÂsul, be is v¢gzi ´nmagÀt.
A f¢lelem d¢lutÀn j´n. K¢t, hÀrom Âra tÀjban, amikor mÀskor, legt´bbsz´r aludni szokott. Ha csupÀn tÁz percet, f¢lÂrÀt is. Most nem tud. MÀr t´bb napja nem. A d¢lelûtt´ket elvacakolja fontosnak v¢lt dolgokkal, n¢ha csak egy levelet Ár meg, s mÀris d¢l
van. K´zben belen¢z egy-egy k´nyvbe, s rÀd´bben, hogy nocsak. JÀrkÀl a lakÀsban,
esz¢be jut ez is, az is, de semmi sem ragadja magÀval, nem kapja el igazÀn. Ki-kin¢z
az ablakon, j´n a postÀs, bÃg a szellûzû, fÃrnak valamit a szomsz¢d hÀzban. Rengeteg
mindent csinÀlnia kellene, csinÀlhatna. Ideges. Biztos valami rossz hÁr j´n. Gyanakszik. Mintha mindenki nyitott bicskÀt szorongatna, aki m´g´tte megy az utcÀn, s bÀrmely pillanatban belevÀghatja. Mintha folyton Àt akarnÀk verni. àAki attÂl f¢l, hogy
becsapjÀk, azt be fogjÀk csapni.Ê Hm. Este m¢g rosszabb. Azelûtt ott volt a t¢v¢. A hÁradÂnÀl bekapcsolta, f¢l nyolctÂl f¢l tÁzig, f¢l tizenegyig eltelt az idû. De most a hÁradÂ
minden este ugyanaz. Megszegt¢k, lelûtt¢k, elfogtÀk, levÀltottÀk, felmentett¢k... Lehet, hogy azelûtt is, csak akkor Ãgy ¢rezte, hogy k´ze van hozzÀ? Hogy nem csupÀn
a hÁrszerzûk, hÁrszerkesztûk, bemondÂk, politikacsinÀlÂk kem¢ny igyekezet¢t lÀtta,
hanem a valÂsÀgot is, ami a bûr¢ig ¢rt? S hogy a valÂsÀg most is ott van, csak sokkal
t´bbet tud rÂla, mint amit mondanak, megmutatnak? Mielûtt lefekszik, f´lkapcsolja
a villanyt a mÀsik szobÀban is, lenyomja a bejÀrati kilincset, hogy be van-e csukva az
ajtÂ. Beveszi az altatÂt.
F¢lelem? LustasÀg? ButasÀg? AlkalmatlansÀg a tÀrsas l¢tre, a sz¡ks¢ges, hasznos emberi kapcsolatokra? AlkalmatlansÀg a csordatudatra, -¢letre? Mi¢rt, hogy mindig, s
most mÀr v¢g¢rv¢nyesen se itt, se ott, k´z´tt? Magadat rekeszted ki innen is, onnan
is. EgyfolytÀban ´regszel? Gyerekkorod Âta? S ami t¢nyek ez ellen, a menek¡l¢s, a
bezÀrkÂzÀs stb. ellen szÂlnak, azok csak nagy erûfeszÁt¢sek ÀrÀn, csak v¢letlen¡l, ´ntudatlanul? Csak egyet kellene l¢pned, csak a kezedet kinyÃjtanod. K´nnyebb lenne?
Mit veszÁtesz, veszÁthetsz, ha elengeded, Àtengeded magadat, ha bÂlintasz, ha beÀllsz
a sorba? Valamelyikbe. ¹sszeomlik a àkonstrukciÂÊ? A vilÀg? AmÁg nem vagy vel¡k,
addig f¢lhetsz tûl¡k, len¢zheted ûket? Egyed¡l akarod csinÀlni, amit a t´bbiek bandÀban? ¹sszefogÀsban? BÀtrabb volnÀl, mint gondolod magadrÂl? Vakmerûbb? GyÀvÀbb? JÂ lenne tartozni valahovÀ, de akkor is k¡l´n lenni, ha vel¡k? D´g´lj meg.
K´ny´rg´k, ne szeressetek. Fûk¢nt az¢rt ne, mert U vagy O szeret, vagy Ãgy lÀtszik,
Ãgy gondoljÀtok, hogy ez vagy az szeret. Mert szeretitek azt, amihez k´zel lÀttok, s
amivel szemben enged¢kenyek, mi t´bb, elfogultak vagytok. Amihez tartoznotok jÂ,
mert akkor ez, meg az... Mert megv¢denek, megetetnek, megjutalmaznak... Mert...
Mert most v¢letlen¡l ¢ppen ´sszetalÀlkoztunk, ¢s eszetekbe jut, hogy mÀr milyen r¢gen eszetekbe se jutottam. Ne sz¢gyenkezzetek emiatt. Ne akarjÀtok helyrebillenteni
a lelketekben, lelkiismeretetekben, a pucÀtokban azt a tornyot, amihez k¢pest a pisai
ferde torony f¡ggûleges. °ppen el¢g a bajotok. Tele vagytok hazugsÀggal, folttal, s´t¢ttel, elint¢zetlen viszonyokkal, ¡gyekkel. Sose ¢rtek a v¢g¢re. Akkor se, ha most
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mindjÀrt elkezditek. Szeress¢tek ´nmagatokat! ögy is magatokat szeretitek. °n is.
Az¢rt a csikorgÀs a csontban, a hemperg¢s a pÀzsiton, a bubogÀs a t¢ren, a sajgÀs a
mellkasban. Nem fogok fejre Àllni, riszÀlni elûttetek. ºljetek le. Hallgassatok.
°rzeleg, ¢rzelmeskedik, nyafog. Hogy elszÃrtÀk, hogy t´nkretett¢k, hogy oda lett.
Hogy Ágy kellett volna, Ãgy kellett volna, s hogy û megk¢rdezte, megmondta. S hogy
ez itt menthetetlen. ButasÀg, gyÀvasÀg, erûszak, sors. S mintha egy gombot nyomna
meg, els´t¢tedik, remegni kezd az eg¢sz. Valami olyasmit tud, ´ntudatlanul, mint a
sz¢l, ami megrezgeti az ablakot, izzani serkenti a parazsat, de ha kin¢z¡nk, a sajÀt arcunkat lÀtjuk az ¡vegben, s ki se alszik, tovÀbb se terjed, ami tüz. °s sajgunk ¢s retteg¡nk, amÁg oda nem vÀgunk a sajÀt k¢p¡nkbe, amÁg sz¢t nem rÃgjuk a parazsat, amÁg
hÀtat nem fordÁtunk. Van, aki sohase mondja ki. F´lhÃzza a falat, betetûzi, begyÃjt,
leereszti a redûnyt, ¡l a kÀlyha elûtt, Àrad belûle. Mint a ki¢hezett Àllat, mint a csillagos
¢g. °ppen beleillik a lyukba, azonos ´nmagÀval. T´lt egy pohÀr bort, beleszagol az
illatÀba, megÁzleli, Ãjra megÁzleli, csak aztÀn kortyol bele, lassan issza meg. Akkor ¢rzi
csak, amikor odanyomja a homlokÀhoz az ¡res poharat.

T¢rey JÀnos

A VISSZAT°RT F¹LD
1
Csonka deszkaszÀlon kuporogtam,
Ãgy eveztem ä mennyd´rg´tt, s j¢gdarabkÀk
doboltak tar koponyÀmon, f´l se vettem,
el¢m egy r¢v se szÂrta f¢nyeit ä,
s partra buktam v¢g¡l Debrecenben.
A partmenti pagony ´sv¢nyein
lopÂztam aztÀn egyre beljebb
ä nagy volt az ¢j, Uram,
nagy volt az ¢j fiadnak,
de elker¡lte a tûrt ¢s a vermet ä;
jÂ embereimet egy nedves tisztÀson talÀltam,
eg¡nk´n kar¢jt vont lusta felleg,
kÃsztunk egy¡tt a BelvÀros fel¢
nesztelen¡l cikÀzva, jÂ Uram.
MissziÂnk a konok alf´ldi homÀlyba
a m¢cset ¢s a vilÀgÁtÂ ig¢t hozta el.
Mi voltunk a f´lkent szabadÁtÂk;
hajnalra bekerÁtett¡k a vÀrost,
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elÀllva minden nyilad¢kot, szük eg¢rutat.
Pezsgû fr´ccsent sz¢t, poharunk emelt¡k
a gyûzelemre, ¢s ittunk a medve
bûr¢re elûre, fickÂsan ¡nnepelt¡nk ä
mi, hajdani debreceni emberek, toroztunk
a hortyogÂ, bün´s vÀros alatt.
Virradatig vÀrtunk, s nem tovÀbb. ä
D¢lre gigÀszi k¡zdelemben
sz¢tzilÀltuk a vastagnyakuak
kereplûs, kapÀs-kaszÀs tÀborÀt,
a zsÁros cÁvist, a p´khendi hajdÃt
kacagva vÀgtuk Àllon,
Àtkelt¡nk a t¡sk¢s, t´vises VÀrosÀrkon.
2
Itt tollÀszkodtunk ä tegnap, tegnapelûtt ä, v¢zna lurkÂk,
kullogtunk Debrecen bÀdogc¢g¢rei alatt.
N¢gy-´t magyar ´sszehajolt, obskÃrus csapat,
csatÀztunk, program n¢lk¡l, k¢pzetlen fajankÂk,
s ¢rt minket itten annyi ferde szÂ
ä àmihaszna n¢ps¢gÊ, àkorcs n´vend¢kekÊ, àreakciÂÊ ä,
¢s a t´bbi bÀjtalan bÂk.
Gondoskodott arrÂl a magisztrÀtus (àistenuccse!Ê):
ne t´lthess¡nk itt egyetlen dÃs esztendût se.
...Eml¢kszem, a Szent Anna utcÀn
fapados villamosok z´r´gtek vel¡nk
(a sÁnpÀrokra is keresztet rajzoltak azÂta, Ãgy Àm).
Nem vÀlhatott v¢rr¢ benn¡nk a homoki vinkÂ,
nem ´lelhett¡nk asszonyt Debrecenben. ä
LegÀciÂba ment¡nk, v¢ghezvinni dolgainkat,
s k¡lhonban is, a P¢terfiÀtÂl ´tszÀz m¢rf´ldre is
a csÀrdÀs ¡teme remegtette meg izmos tagjainkat. ä
Nem kÁvÀnkozott vissza ide se testem, se lelkem.
3
Visszat¢rt¡nk, hogy k¢pviselj¡nk, jÂ Uram.
M¢ltÂk voltunk medv¢re menni, cÁmered emelni.
TolmÀcsoljuk hÀt ¡zeneted boldogan,
akkor is, hogyha cÁvisnûk ¢s cÁvisek
k´r¢ben nem lesz foganatja semmi:
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4
àMÀtÂl mÀsk¢pp lesz, emberek.
Ism¢t eg¢sz a Csonkatemplom,
fogadja fÀzÂ lelketek.
MajÀlis lesz a TÂcÂ-parton:
s´r´zve ´rvendezzetek.
KorzÂ a b¡szke Piac utca,
¢s a sÁntelen tereket
hat villamos ÃjbÂl befutja,
sz¢lesre tÀrja kapuit
a nagyerdei lacikonyha.
A D¢libÀb meg¢rkezik
indÂhÀzi csarnokotokba,
ott vÀrja k´vets¢getek.
MÀsk¢pp lesz mÀtÂl, emberek.Ê

Nemes Nagy çgnesäLengyel BalÀzs

ERD°LYI öT (II)
1956. augusztusäszeptember

KolozsvÀr. TalÀlkozÀs Kelemen Lajossal. Augusztus 28., kedd
Azt mondtÀk, nyolcvan¢ves, ¢s rengeteg t´rt¢netet tud, pletykÀt, adomÀt a mÃltbÂl.
Pocakos, joviÀlis ´regurat vÀrtam, egy megelevenedett MikszÀth-k¢pet, a jubileum korÀbÂl, s j´tt helyette egy szikÀr, inas, çprily-f¢le tanÀralak, olyan kem¢ny, hogy m¢g a
nyolc ¢vtized se kezdte ki. Csak ahogy besz¢l, ahogy mindenrûl minden esz¢be jut,
lÀtni, hogy m¢gis kikezdte mÀr az ´regs¢g. Szidja a sz¢kelyeket, hogy nyakasok, egykettû megharagusznak egymÀsra, s aztÀn elmes¢l magÀrÂl egy-k¢t t´rt¢netet (a vissza
nem adott Puskin-k´tetrûl szÂlÂt p¢ldÀul), s kitünik, ût is hasonlÂ fÀbÂl faragtÀk. çgnes
meg is jegyzi: a visszahÃzÂdÀsaiban, a g´rcseiben rokon çprilyval. KonzervatÁv ember,
annak mondja magÀt, s a romÀn augusztus 23-t, a kiugrÀs napjÀt, az ÀrulÀs napjÀnak
nevezi. LÀsd: çprily: ä °n mÀr '45 utÀn tudtam, hogy v¢ge, nem Árok t´bbet.
Elûtte az ÁrÂasztalon az 1600-as ¢vekbûl valÂ vÀrmegyei jegyzûk´nyvek, naphosszat
olvassa a nehezen betüzhetû latin k¢zÁrÀst, hogy egy tiszti n¢vtÀr majd megsz¡lethessen belûle. ñ, kutatÂi alÀzat! ä °n persze mÀr azt nem ¢rem meg ä mondja. Bethlen
MiklÂsrÂl sok mindent tud, amit ¢n is tudok, m¢g mÀsnap is megfog, hogy egy level¢re
figyelmeztessen, amit id¢n adtak ki elûsz´r. ý huszon´t ¢ve olvasta. Sajnos a huszti
szerelemrûl nem maradt fenn anekdota. XIV. Lajos levele sincs meg. Elmondja: Beth-
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len MiklÂs lev¢ltÀra m¢g a mÃlt szÀzad mÀsodik fel¢ben megvolt. Egy sz¢napadlÀson
rÀgtÀk az egerek a nemt´rûd´m utÂdok jÂvoltÀbÂl. Ez-az m¢g napvilÀgra is ker¡lt
belûle, de a r¢gi t´rt¢n¢szek csak okiratokat gyüjt´ttek, s hagytÀk a magÀnleveleket
pusztulni. Az ´regÃr persze folyton kalandozik, ez-az esz¢be jut, kicsit ´sszef¡gg¢stelen¡l. Elmondja, hogy Rh¢dey Ferenc unitÀrius lengyeleket telepÁtett le Huszt alÀ, ott
fagyoskodtak egy telet pajtÀkban, mÁg le nem jutottak KolozsvÀrra. Ott aztÀn nyÀron
lekaszÀlta ûket a pestis. RÀkÂczi Gy´rgy is, amikor k¢t hordÂ arannyal elindult a lengyel koronÀ¢rt, az unitÀriusokban bÁzott, tÀn a kik¡ld´tt kortesei is unitÀriusok voltak,
de hÀt ilyen a magyar szerencse: a lengyelek ¢pp akkor ¡ld´zt¢k ki ûket. M¢g egy jÂ
t´rt¢net az utolsÂ iktÀri Bethlenrûl. HomoszexuÀlis volt a t´rv¢nyes apja, s ez¢rt orvossÀgul hozzÀadtÀk Erd¢ly legszebb leÀnyÀt. De hÀt a gyerek m¢giscsak a hÀziorvostÂl
valÂ. Gûg´s nagyÃr, aki birtokadomÀnyokat adott ilyenk¢ppen: Mi iktÀri Bethlen (talÀn Domokos), a fejedelmi hÀz utolsÂ t´rv¢nyes leszÀrmazottja... ä Kelemen Lajos besz¢l, besz¢l, elmondja, hogy 240 lej nyugdÁja van, pedig mi mindent csinÀlt, ingyen,
szenved¢lybûl. K´zben mentegetûzik: keveset Árt ¢let¢ben. Bizony nagyon keveset. Valami f¢lig befejezett ¢s ma mÀr kiadhatatlan KolozsvÀr-t´rt¢net, s m¢g egy monogrÀfia, de az is Ágy-Ãgy. S most mÀr nem is fog t´bbet Árni, nincs kedve, ereje. Pedig olyan
dolgokat tud, amelyeket senki kÁv¡le, okiratokrÂl, levelekrûl besz¢l, amelyek '45-ben
megsemmis¡ltek. Tragikus t´rt¢n¢sz, aki maga nem akar t´rt¢nelemm¢ lenni, vagy
legalÀbbis humuszÀvÀ a t´rt¢netÁrÀs t´rt¢net¢nek.
Egy kislÀny ¡vegekben, papÁrokban k´zben macskaeles¢get hoz neki; leteszi a r¢gi
jegyzûk´nyvek mell¢. H¢t macskÀja van (KÀlnoky Lacika!),* magÀban ¢l vel¡k. HÃst
û nem eszik, csak a macskÀk. HÁvjuk vacsorÀzni, olyan kvÀzi rekompenzÀlÀsk¢nt, de
kit¢r. Nem is erûltetem, b¡szke, hajthatatlan. Most mÀr Ãgyis felkel a napja: ezer lej
nyugdÁjat szavazott meg neki a romÀn minisztertanÀcs. àTÀn m¢g meg is ¢rem, hogy
folyÂsÁtjÀk!Ê KikÁs¢r a folyosÂra, s vele j´n egy t´rt¢n¢sztÀrsa, Sebesty¢n, Nagy MiklÂs
szerint a legjobb heraldikus Erd¢lyben. V¢kony, nyakiglÀb ´regember, kisfiÃs, zavart,
igyekvû modorral. Suttogva k¢rdezi a Petûfi-k´ri esem¢nyeket. El kell mondanom,
r¢szletesen. A k¢t szeg¢ny, kopott ´reg felragyog. ä àTalÀn ott mÀr hajnalodik.Ê Nekik
is, nek¡nk is gyenge kis hajnalodÀs.
AztÀn bÃcsÃzÀs, meghatÂ, hogy a rem¢nys¢get lÀtjÀk benn¡nk, s Ãgy szorongatjÀk
a kez¡nket ä s megy¡nk vacsorÀzni, pakolni. Szerda mÀr a tordai Ãt¢. De elûbb, f¢l
tizenkettûkor indul az autÂbusz, m¢g meghallgatjuk Kelemen Lajos KolozsvÀr-vezet¢s¢t: a templomon kezdi. OdaÀll botjÀval s nyolcvan ¢v¢vel a gÂt bejÀrat szük¡lû Ávei
alÀ, s magyarÀz. Ez a l¢teleme. Mi¢rt nem tudott legalÀbb egy guide-et Árni belûle?
KolozsvÀr latin alapÁtÀsÃ ä tudjuk. AztÀn Szent IstvÀn alatt volt egy ispÀn, Ãgy hÁvtÀk,
Miklas, Ãgy bec¢zt¢k, emlegett¢k, Klazs ä ebbûl lett Kolozs ä a nyelv¢szek lelke rajta.
AztÀn az Anjou-korban a vÀros vÀsÀrjogot kapott. ViszonzÀsul, hÀlÀbÂl a kirÀlyi kegyre
kezdik a polgÀrok ¢pÁteni a templomot. JÂ nagyra m¢retezik, magasan f´nn a falakon
lÀtszik, melyik az Anjou-r¢sz. AztÀn azÂta is, ahogy lenni szokÀs, egyre ¢pÁtik. A bejÀratnÀl, f´nn, Zsigmond cÁmere, a n¢met-rÂmai csÀszÀrsÀg k¢tfejü sasÀnak csak a lÀbai,
a t´rzset, fejet meg a boltozat egy k´v¢t (aszimmetrikus a kapubolt) kifelejtette a mester. Vagy helyesebben kihagyta, mert utolsÂ percben m¢g esz¢be jutott, hogy a templomv¢dûszent Szent MihÀly, mÀsutt kell m¢g oda beszorÁtania. TÀn el¢g a magyaroknak a csÀszÀri karmok. S abbÂl csakugyan kijutott. A hÀrom Ávre tervezett kapu k¢tÁves,
* Az ´tvenes ¢vekben k´r¡nkben hÁresek voltak KÀlnoky LÀszlÂ macskÀi.
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el kellett hagyni a harmadikat, mÀsk¢nt nem lett volna hely a kÂrushoz vezetû l¢pcsûre. így improvizÀltak az ¢pÁtûk. A templom m¢gis nagyszerü, ÂriÀsi, csak a minuciÂzus
¢s pazar barokk berendez¢s nyomasztÂ. De tÀn jobb lenne valami gÂt utÀnzat? Vagy
szokvÀnyos modern szem¢t? A templom k´r¡l csupa XV. szÀzadi hÀz. Csak a boltÁvek
tÀmpill¢reit faragtÀk le a modern irodÀk, ¡zletek. A pl¢bÀnia¢p¡let ¡zlethelyis¢g¢rûl
csak a minap faragtÀk le a torony-oldalkÀpolnÀt ¢pÁtû MÀtyÀs kori pl¢bÀnos cÁmer¢t
¢s monogramjÀt. RÀ, a pl¢bÀnosra k¡l´nben haragudott MÀtyÀs (s hogy a pl¢bÀnos a
vÀrossal ´sszerÃgta a patkÂt, el is mozdÁtotta), mert gyanakodott, hogy a pl¢bÀnos V.
LÀszlÂ tanÀcsosai k´zt r¢szes Hunyadi LÀszlÂ halÀlÀban. ä Ilyen t´rt¢netekkel van tele
az ´regÃr. °lvezet hallgatni, de fel¢t se lehet megjegyezni. BorzasztÂ jÂ hallgatni,
kultÃrhistÂria ¢s politika nagyszerü kevered¢se. Ha ´regen ¢s mÀs fajtÀban, egy t´rt¢n¢sz Szent Antal. V¢gigvezet m¢g sebt¢ben a Bocskai sz¡lûhÀzÀn, ebben Àllt Heltai
GÀspÀr nyomdÀja, s aztÀn be MÀtyÀs sz¡lûhÀzÀba. De el¢bb a Bocskai-hÀzban ott a
Bocskai-cÁmerben jobb felûl a magyar cÁmer, s bal fel¢n a sz¢kelyek cÁmere: Nap ¢s
Hold, a magyarok¢: gerendÀrÂl f´lr´ppenû sasmadÀr, ¢s a szÀszok¢: a h¢t vÀros.
SzÂval a MÀtyÀs-sz¡lûhÀz hÀromr¢szes, egy r¢gebbi k´z¢pkori ablakkerettel, s k¢tfelûl
k¢t reneszÀnsz. Valami szÀsz polgÀr¢ lehetett, szemk´zt a vÀroskapuval (az utcaszük¡let ma is kiadja a kapu hely¢t), kihez a SzilÀgysÀgbÂl utazva (a t´r´k elûl mehetett
SzilÀgyi Erzs¢bet oda) Ãtban megszÀllt a gyerek¢t vÀrÂ asszony. MÀtyÀs csak uralkodÀsa v¢ge fel¢ gondolt a hely meg´r´kÁt¢s¢re. ä De hiÀba magyarÀzza Kelemen Lajos,
hogy a l¢pcsûhÀz kiskapujÀban ¢vszÀm is volt: 1477 ilyenk¢ppen (ha ´ssze nem zavarom)
, s hogy KÂs KÀroly restaurÀlÀsa idej¢n tünt el az ¢vszÀm kapustul ä szaladnunk kell a tordai autÂbuszhoz. S mÀr jÂ iramban Àt is vÀgunk a t¢ren a 2-es buszig,
ami persze nem j´n. Nem j´n. Az ÂramutatÂ meg k´zelÁt a f¢lhez, Ãgyhogy ¢n a csomaggal elûreszaladok, hÀtha m¢g a buszt (a tordait) meg tudom kapni. FutÀs a RatÀig
a rekkenû melegben, majd kiszakad a t¡dûm, lÀbam se bÁrja, mire el¢rem. °ppen beszÀllÀs van. Csak lerogyok az Ãtsz¢li kûre, ¢s lesem çgnest, aki maga is kifulladva j´n
percek mÃlva. BeszÀllunk, odabent ä minden ablak zÀrva ä tarthatatlan a meleg, dûl
rÂlunk az izzadsÀg. Egy kis szurtos ´regasszony mellett szorongok, û m¢g az unokÀjÀt
is az ´l¢ben tartja, s besz¢l, besz¢l elûre, egy falubelivel. Annak vagy hÀrom hete ¡t´tt¢k agyon a fiÀt, baltÀval, mert ´sszet¢vesztett¢k. àM¢g be se dobtÀk szeg¢nyt az Aranyosba ä mondja az anya. ä OtthagytÀk. Mert a p¢nzzel vÀrtÀk StefÀn bÀcsit. De az
csak mÀsnap j´tt. A fiam meg este elindult, hogy Àtn¢z a lÀnyhoz, azt el is akarta venni
szeg¢ny, s hozzÀ is adtÀk volna ä s k´zben bekukkantott a m¢rleghez, hogy van-e p¢nz.Ê
Az autÂbusz h´r´g, kapaszkodik fel a Feleki tetûre. Micsoda nagy vÀros KolozsvÀr!
SÀrgÀn dereng k´zep¢n a templom. àAztÀn kettût elfogtak k´z¡l¡k, de a harmadik
csak bujkÀlt. Meg is mondtÀk a milicistÀk a feles¢g¢nek: megszenvedtetik vele, de m¢g
a menyecsk¢vel is azt, amit miatta szenvednek. Ez volt szombaton. °jszaka ki is ment
valaki a falubÂl az erdûbe. Azt vasÀrnap d¢lre mÀr jelentkezett is az ember. ä Mi lesz
vele? Felk´tik? ä BÀr k´tn¢k fel! Nem lenne itt annyi gazember. De csak huszon´t ¢vet
kap. °s tudja: nem tudok sÁrni. Nem tudok. Csak megmeredtem, amikor hallottam,
az ujjam mind megmeredt. De k´nny semmi. Pedig az jobb lenne...Ê
àMeg´lik itt egymÀst az emberek tÁz lej¢rtÊ ä Ágy a mÀsik asszony. Nem is mondtam
el a t´rt¢netet çgnesnek, ne izgassa, milyen itt a k´zbiztonsÀg.
K´zben m¢giscsak befutunk TordÀra. Rekkenû a hûs¢g, s mÀr mÃlÂban az eb¢didû,
sietni kell a megadott cÁmekre, hÀtha lepihennek. Benyitunk Balogh Elek¢khez, a hetvenes ¢veit taposÂ f¢rfi ¢ppen mosogat, a feles¢ge ¡lve t´r¡lget, fel se Àll az ¡dv´zl¢-
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s¡nkre. NyilvÀn elnehezedett mÀr. Mindez egy ¡vegverandÀn (milyen csendes, nyugodt zuga lehetett ez a hÀznak, az eb¢d utÀni pihen¢snek vagy a d¢lutÀni kÀrtyapartik
idej¢n), hol m¢g k¢t csalÀd fûz kÁv¡l¡k, s ki-be jÀrnak az idegenek. Sietve megy¡nk
tovÀbb a Budapestrûl avizÀlt Annus n¢nihez. ZsÃfolt konyhÀn Àt surranunk be, itt is
hÀrman fûznek, s m¢g sose veszekedtek ¢vek hosszÃ sora alatt. Annus n¢ni furcsa,
nagy orrÃ ´regasszony, kopasztott csirkefej ä tÃljÀr û is a hetvenen. A kis szobÀban
gyenge Ázl¢sü vid¢ki Ãri osztÀly silÀny eleganciÀjÀnak keserves romjai. K¢t csinÀltatott
faÀgy, de mÀr nem stÁlus, kopott pl¡ssterÁtûvel, a nagy, tÀn Ân¢met utÀnzatÃ kredenc
elfoglalja a f¢l szobÀt, k´z¢p¡tt eb¢dlûasztal rozzant sz¢kekkel. °ppen eb¢delnek. Annus n¢ni eltünik, s pÀr perc mÃlva hozza a vacsorÀjÀt, csirkehÃst t´kfûzel¢kkel. SÁrni
valÂ elfogadni, de nem lehet visszautasÁtani. Esz¡nk a t´kbûl, egy falatkÀt a csirk¢bûl,
bÀr elszorul a torkunk. K´zben a n¢ni mes¢l, ûszre tÀn Budapesten lesz, hÀromszor
is beadta a k¢rv¢nyt a kik´lt´z¢sre. Kis szûlûj¢t eladta, Ãgyis ellopta a borÀt az udvarban lakÂ milicista vagy tÀn tanÀcsdolgozÂ. S ezellen nem tehet semmit. Hajdan ´v¢
volt a hÀz, ma nyolc csalÀd lakja, s megf¢rnek, m¢g dics¢ri is a lakÂkat. MegrendÁtû,
mekkora t¡relem ¢s megbocsÀtÀs lehet benne. S mit ¢lhetett Àt, mÁg ¢veket ¢lt ebben
az ideiglenes nyomorbÀrka-szobÀban. A mÃltbÂl csak a vend¢gszeretete maradt meg,
a term¢szetes meleg mosoly, amivel kÁnÀl, ami m´g´tt ¢rezni az igazi melegs¢get. Maga
mosogat persze, majd rÀnk is, pedig nincs annyi ereje, hogy f¢lkopasz fej¢n a hajÀt
megmossa.
SzomorÃsÀgunkat egy t¡kr´s, elegÀns cukrÀszdÀban (csoda, hogy TordÀn ilyet talÀlni) kakaÂval, kÀv¢val csillapÁtjuk. HÀnyszor adta mÀr vissza lelki egyensÃlyunk egy
jÂ cs¢sze fekete! ºld´g¢l¡nk, lapokat Árunk, vÀrjuk, hogy csillapodjon a hûs¢g. N¢gy
Âra utÀn felkereked¡nk, megn¢zz¡k a XIVäXV. szÀzadi gÂt templomot (tÀn benne
tartottÀk a tordai orszÀggyül¢seket), egy kisfiÃ vezet, nem tud semmit se mondani, a
toronyba nem lehet felmenni, a papn¢ kamrÀja van alul, szÀmba vessz¡k a lekvÀrral,
uborkÀval teli piros-z´ldes ¡vegeket. Sz¢p faragott k´vek, boltÁvek minden¡tt, de
romlÂ, omlÂ Àllapotban, k¢t sz¢p gÂt ajtÂ befalazva. A templombÂl Àtmegy¡nk a fejedelmi hÀzba ä r¢gen itt zÀrt folyosÂ vezetett ä, ez most mÃzeum. Sz¢p k´z¢pkori hÀz
reneszÀnsz ablakkeretekkel, erk¢llyel. Bel¡l ûskori, rÂmai, avar kori leletek, pÀr eml¢k
a àvajdÀkÊ korÀbÂl, torockÂi szoba, sz¢p r¢gi empire bÃtorok ä s aztÀn a RomÀn N¢pk´ztÀrsasÀg ´t¢ves terve. Kimegy¡nk az erk¢lyre, innen n¢zhetett le Bethlen GÀbor.
KihÃzom a kulcsot az erk¢lyajtÂ zÀrÀbÂl ä m¢g r¢gi kulcs.
D¢lutÀn ´t Âra van, most mÀr csakugyan nekivÀgunk a hasad¢khoz vezetû Ãtnak.
Nagy porfelhû alatt kanyarog ki TordÀbÂl. Mert hÀt gyÀrvÀros lett ez is. Por, büz, piszok. Nincs rondÀbb, term¢szet-, sz¢ps¢gellenesebb, mint egy gyÀrvid¢k. Szeg¢ny JÂzsef Attila, hogy ezt szeretnie kellett. Ki¢r¡nk a mezûre, roppant, v¢gelÀthatatlan
aszott legelû. Sehol egy fa, csak megy¡nk, megy¡nk mindig szembe a nappal, s a mezû
egyre emelkedik. Messze a lÀthatÀr sz¢l¢n k¢kes Àrny¢kÃ hegyek, s vonulatukban
t¢nyleg egy hasad¢k, mintha ott kiharaptÀk volna a hegy hÃsÀt, ¢ppen f´l´tte Àll a
nap, s mintha csak neki k¢sz¡lt volna: benne akar lenyugodni. JÂ k¢tÂrai kem¢ny gyaloglÀs utÀn lÀbunk elûtt vÀratlanul leszakad a part, ¡de z´ld v´lgy nyÁlik, sziklÀk, fenyûk, alpesi tÀjban alpesi mened¢khÀz a szakad¢k kapujÀban. HoltfÀradtan s enyh¢n
reszketû izmokkal m¢g a d¢li futÀstÂl, meg¢rkezt¡nk.
A kabanÀs vagy mÀsk¢ppen gondnok fogad, s be is ¡l hozzÀnk a szobÀba besz¢lgetni. Csak egy f¢rfi lesz m¢g kÁv¡l¡nk magÀban, mert nincs megesk¡dve a nûvel ä mondja ä, akivel j´tt. A f¢rfi k¢sûbb be is nyit, mikor mÀr lÀmpÀt oltottunk a szobÀban, persze
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a nûvel egy¡tt, k´sz´n¢s¡nkre, kecmerg¢s¡nkre riadtan kihÀtrÀlnak. Majd besz¢lnek
akkor a gondnokkal. Nem, nem maradnak itt. ögy lÀtszik, t¢nyleg nincsenek megesk¡dve. ä SzÂval betelepedik hozzÀnk a gondnok, fecseg mindenrûl, Àrakat k¢rdez,
rÀnk tukmÀl valami bort, mert teljesÁteni kell a tervet. FurcsÀn besz¢l magyarul, rosszul
¢rteni, de a csalÀdjÀval is magyarul besz¢l. Nagy sÁelû, sziklamÀszÂ ä Ãgy lÀtszik, zsidÂ
sportember. Ritka fajta. MÀsnapra kialusszuk a fÀradtsÀgot ä csak Ágy-Ãgy, mert hajnalban egy szÀzlÀbÃ (mindegyik lÀbÀn patkÂ volt) indult Ãtnak a cementpadlÂjÃ kabanÀbÂl ä s indulunk mi is a szakad¢kba. A lÀbam, az alsÂ lÀbszÀram izmai ugyan remegnek m¢g, de çgnes meglepûen friss. Azt rem¢lem, kis s¢ta lesz csak, de megy¡nk,
egyre megy¡nk a kis ´sv¢nyen a meredek sziklafalak k´zt. Lent a HesdÀt patak sustorog. A szakad¢k hüv´s, v¢kony f¡st a levegûben a pÀra. Az Ãt f¡ggû drÂtk´t¢l hidakon kel Àt egyik partrÂl a mÀsikra, a hÁd leng a l¢p¢sek alatt, a korhadt deszkÀk itt-ott
hiÀnyzanak, kÁnos az Àtkel¢s. MondjÀk, a k´rny¢kbeli n¢p csapatostul megy rÀ a hidakra, s ringatÂzik. Ezt m¢g az ac¢lsodrony se bÁrja, se a vasbeton. De û az isteni n¢p.
Kell neki kultÃr! ä HÂ-rukk, lengetik a hidat, hÂ-rukk, hogy szakad a deszka, s egyszer
Ãgy leesnek tÁz m¢ter magasbÂl, le a sziklÀra, a patakba, mit se szÀmÁt. Rossz volt a
m¢rn´k, mondjÀk majd. ä A sziklafal tetej¢n egyszerre madarak rebbennek fel, s eveznek vadmadÀr mÂdra a levegûben. SÂlymok ä mondjuk M¢sz´ly MiklÂsra gondolva,
de mi¢rt vannak csapatosan? S mi¢rt keringnek, mint a varjak, csak kiss¢ magasabban?
V¢g¡l is, azt hiszem, csÂkÀk. K¢rdezgetj¡k, mi lehet, azt mondja valaki: ritka fajta
gÂlyÀk, mert az is lakja a szakad¢k k´rny¢k¢t. HÀt Ágy k¢rdezgessen az ember, egy¢bk¢nt lehet, hogy t¢nyleg van itt fekete gÂlya is. Mi nem lÀttuk.
K¡l´nben minden van itt, ûsember baltÀja, n¢pvÀndorlÀs kori lelet, lelûtt n¢met
rep¡lûg¢p, s igen, itt van, itt Àll m¢g a k¢t malom, amit JÂkai leÁr, çgnes hosszan mes¢li
a t´rt¢netet, hogy menti Àt çron bÀ Manass¢ menyasszonyÀt a k¢t molnÀr segÁts¢g¢vel
a magyarirtÂ romÀnok k´zt, s hogy szÂrakoztatja a mit sem sejtû lÀnyt çron bÀ a barlangban a k¡l´nb´zû hangot adÂ cseppk´vek megkondÁtÀsÀval. S aztÀn egyszerre elsÁrja magÀt, s a barlang szÀjÀban ott Àll diadalmasan, halÀlbÂl menek¡lten Manass¢.
Furcsa ¢rz¢s, mintha ugyanabban a barlangban mÀszkÀltunk volna mi is (mÀs nem
lehetett, ha volt, legf´ljebb a szemben l¢vû).
AztÀn ki¡lt¡nk, s napoztunk valami kis sziklateraszon, f¢lmeztelen¡l. Mert az ilyen
gondtalan elnyÃjtÂzÀs a napon m¢giscsak a legnagyszerübb az eg¢szben.
Az eb¢det a kabanÀs tizenegy ¢ves kislÀnya szolgÀlja f´l, kora¢rett gyerek, csak a
nagyujjÀt Àztatja bele a levesbe, s jogos bizalmatlansÀggal behajtja minden ¢tel ÀrÀt.
Szeretn¢m lÀtni, hogy Dezsûke* Ágy dolgozz¢k a tizenegy ¢v¢vel! ögy hÀrom Âra fel¢
megj´n a kabanÀs (k´zben megjÀrta TordÀt), rekkenû a meleg, nem lehet visszaindulnunk. Pedig ha az autÂbuszt el akarjuk ¢rni, kellene. Kimegyek a mened¢khÀz el¢,
s¢tÀlok a napon, m¢g itt is, a hüv´s m¢lys¢gben is kÀbÁtÂ, fullasztÂ a forrÂsÀg. A kabanÀs be¡l hÀt hozzÀnk, s´rrel kÁnÀl, pletykÀlni akar. Mi hogy van nÀlunk, elmes¢lteti
a Petûfi-k´r dolgÀt, RÀkosi bukÀsÀt, lÀthatÂan felvidul. Mes¢l û is, mi t´rt¢nt vele nemr¢g. J´ttek egy autÂval milicistÀk, leittÀk magukat, lÀrmÀztak. AztÀn mennek el. Megn¢zi a szobÀjuk, hÀt hiÀnyzik k¢t pokrÂc. Szalad hamar az autÂhoz, m¢g ¢ppen elkapja
ûket, s nagy szer¢nyen megszÂlal, hogy t¢ved¢sbûl nem pakoltÀk-e el? Erre szÂvÀltÀs,
fenyegetûz¢s, az egyik elkapja az ing¢t a nyaka alatt: ä Majd ¢n elint¢zem magÀt! A
kabanÀst el´nti a v¢r, megcsavarja a milicista kez¢t, hogy megroppan. ä Nem hagyom
* Unoka´cs¢m.
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a pokrÂcot, gondoltam ä mondja ä, az istennek se hagyom! K´zben mÀr a turistÀk
mind ´sszeszaladtak a kiÀltozÀsra s a dulakodÀs lÀttÀn, kezdt¢k magukat k´vekkel felfegyverezni. ä Csak az¢rt sem hagyom, Ágy a kabanÀs, ha addig ¢lek is. S k´zben az
dobolt a dobhÀrtyÀmon: ä Nem, van egy lÀnyom, m¢g azt fel kell neveljem! ä A pokrÂc
az Àllam¢! kiÀltja, az¢rt ¢n felelek! Mire a milicistÀk: mi meg itt minden¢rt felel¡nk.
V¢gre a milicistÀk vezetûje megembereli magÀt, vigyÀzzt vez¢nyel, kipakoltatja a
hÀtizsÀkokat, persze hogy ott virÁt a k¢t okkersÀrga pokrÂc. VisszahajÁtjÀk, s elrobognak. ä S most mÀr csak a kiss¢ hihetetlen befejez¢s j´n: az egyik turista rÀbesz¢l¢s¢re
jegyzûk´nyvet vesz f´l az esetrûl, s k¢t-hÀrom h¢t mÃlva azzal j´n ki hozzÀ autÂn egy
fûmilicista: Legyen nyugodt, egy h¢t mÃlva mÀr egy se lesz a mÃltkoriak k´z¡l a milÁcia
tagja. ä A mÀsik t´rt¢net, amit elmond, valahol a D¢li-KÀrpÀtok havasai k´zt jÀtszÂdik.
Elhagyott, f¢lreesû mened¢khÀzban. Egy nap beÀllÁt n¢gy kitünûen felszerelt turista.
F¢lreesû szobÀt k¢rnek, n¢gyen egy¡tt. K¢ri a bulletinokat, rendben van minden, m¢g
szakszervezeti igazolvÀnyuk is van. Az egyik valamelyik fizet¢skor leejti a p¢nztÀrcÀjÀt,
kis pisztoly van benne. Furcsa. Megy a szobÀjuk fel¢, k¡l´n´s, folyamatos kattogÀs,
mintha morz¢znÀnak. J´n a milÁcia: ä A k´rny¢ken ejtûernyûket talÀltak, van-e valaki
gyanÃs? ä Minden rendben, nincsen. AztÀn egy nap megÀll a szobÀjuk elûtt, k¢ts¢gtelen, hogy morz¢znak. Megreccsen a padlÂ, elszalad, de utÀnalûnek. RÀzÀrja a csalÀdjÀra az ajtÂt, kiugrik az ablakon, fut vagy tizen´t kilom¢tert a milÁciÀhoz. Azok hÀrom autÂval j´nnek ki. Tüzharc, hÀrom milicista elesik, k¢t ejtûernyûst elfognak, kettû
elmenek¡l. így a t´rt¢net. °rdekes, ahogy mes¢li, sz¢gyenli, hogy feladta ûket, s mentegetûzik elûtt¡nk, nem tehetett mÀst. ValÂszÁnüleg valamikor lelkes hÁve lehetett a
romÀn n¢pi Àllamnak, de ma mÀr magÀban mÀst gondol. M¢g a mese k´zben is forgatja a k´p´nyeg¢t, hol ide Àll, hol oda. Azt hiszem, l¢nyeg¢ben csak az ¡zlet ¢rdekli.
BÃcsÃzÀsul m¢g lef¢nyk¢pez, szabadkozunk, nem tudjuk viszonozni. MindjÀrt ¡zletet
ajÀnl, kicsit borsos ajÀnlat ugyan, k¡ldj¡nk neki a f¢nyk¢pek fej¢ben f¢nyk¢ppapÁrt
huszonnyolc forint¢rt. Belemegy¡nk, akkor elûÀll a masinÀval. A mÀsik kabanÀs, a
gyilkos-tÂi szint¢n levett benn¡nket. AjÀnlgattam a papÁrt viszonzÀsul, de elutasÁtotta.
Az¢rt se fogadott el p¢nzt, hogy bevitt sajÀt motorbiciklij¢n az autÂbuszig. A brassÂi
lakÀsÀt ajÀnlgatta, hogy szÀlljunk ott. S most egy furcsa megjegyz¢s kÁvÀnkozik ide: az
magyar volt.
Persze ez Ágy k´nnyelmüs¢g. De mÀr çgnes is pedzte a t¢mÀt: itt a zsidÂsÀg olyan
k¡l´n nemzetis¢gf¢le. (Hogy ebben mi is hibÀsak vagyunk, az valÂszÁnü.) SajnÀlom,
hogy H. Vera betegs¢ge miatt nem lehett¡nk egy¡tt vel¡k, a gyerekkori barÀtsÀg (mit
barÀtsÀg, ¢vekig tartÂ gyerekszerelem) talÀn elmondatta volna vel¡k az û ûszinte v¢lem¢ny¡ket. Hiszen VerÀt a magyarok rÃgtÀk ki az egyetemrûl, apjÀt lelûtt¢k MarosvÀsÀrhelyt vagonÁrozÀs k´zben, anyjÀt elgÀzosÁtottÀk, maga is megjÀrta Mauthausent.
Amikor bajban volt, nem segÁtettem rajta. Rossz lelkiismerettel nem segÁthettem: û
MarosvÀsÀrhelyt volt, ¢n a DrÀvÀnÀl katonak¢nt. Tavasszal, mÀr 1945 nyarÀn, mikor
fenn volt Budapesten, valami ilyet p´ttyentett el: ä Tudod, az is baj volt, hogy te magyar vagy. ä Nyugodtan Árhatok errûl, hiszen csalÀdomon kereszt¡l ismerem mind a
magyar k´z¢posztÀly, mind a zsidÂ ¢rtelmis¢g ¢let¢t. Mauthausen r¢me mindenk¢ppen megbillenti a jÂzan m¢rlegel¢st. így j´het l¢tre egy olyan fajra nem tekintû betyÀrpaktum, melyben mindenki r¢szt vehet, akinek van oka f¢lni valamif¢le mÀsfajta
rendez¢stûl, s akinek gyomra ¢ppen ez¢rt mindent megem¢szt, amit csak belet´mnek.
çllamunk vezetûi cserbenhagytÀk az eg¢sz erd¢lyi magyarsÀgot, mondhatjuk az
´sszes hatÀrokon kÁv¡li magyarsÀgot ä s ezt elsûsorban az entellekt¡el vezetûknek kell
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felrÂni, RÀkositÂl, R¢vaitÂl a kÀderekig, mert a munkÀsok ¢s parasztok a maguk szük
k´r¢n csakugyan nem lÀtnak tÃl, nem tudjÀk, mi az, KolozsvÀr, Nagyenyed, nem is
tudjÀk tÀn, mi az a magyar Àllameszme ä mÁg ûk kultÃrÀjuknÀl fogva tudtÀk, s m¢gis
eladtÀk, led´ft¢k. Az û parancsukra nem besz¢l¡nk tÁz ¢v Âta Erd¢lyrûl ä iszonyatos.
Szekfü azt mondja: MohÀcstÂl ¢s a t´r´k megszÀllÀsbÂl szÀrmazik a legt´bb mai bajunk. De Trianon egy Ãj MohÀccsal fel¢r, ´nk¢ntes elfogadÀsa mit hozhat m¢g a magyarsÀgra? àA RomÀn N¢pk´ztÀrsasÀgban minden dolgozÂ egyenlûÊ ä a szÁntiszta magyar k´zs¢g elûtt romÀnul hirdeti a tÀbla. HazulrÂl tudjuk, hogy az ilyesmi mit jelent,
ha magyarul szÂl, s itt pedig mi mÀs, mint a nemzetis¢gi elnyomÀs szem¢rmetlen takarÂja?
De vissza, vissza TordÀra. A besz¢lget¢sben jÂcskÀn eltelt az idû, ´t Âra utÀn indulunk vissza. A nap ereje is gy´ng¡lt k´zben, a lÀbam is jobb mÀr. Persze az¢rt jÂ kis Ãt
ez m¢g Ágy is. A nap hÀl' isten hÀtulrÂl s¡t, nem mindig szembe, mint j´vet, s mi pedig
egyre ereszked¡nk. Megy is jÂl a dolog, csak neh¢z a k¢zi csomag, hÃzza a karomat.
No de ki kell bÁrni, nincs mÀsk¢nt. H¢t utÀn ¢rkez¡nk be TordÀra, le az autÂbuszhoz,
v¢gig a rettenetes poros k´zs¢gen. AutÂbusz persze nincs mÀr. MegprÂbÀlunk teherautÂt fogni a benzinkÃtnÀl. V¢gre egy alkalmasnak lÀtszik, s integet, hogy menj¡nk
elûre. S csakugyan ott Àll a milÁcia pÀr l¢p¢sre az orrunk elûtt, s igazoltatja a kocsikat.
Megy¡nk, megy¡nk elûre (persze az ember ilyenkor honnan tudja, hogy melyik utat
vÀlassza egy ÃtelÀgazÀsnÀl?), de v¢g¡l csak utol¢r a kocsi, felvesznek. Olajos gerendÀn
¡ld´g¢l¡nk hÀt, magunk alÀ gyürve a kocsi belsû gumijait. Az autÂ minduntalan megÀll, mÀr hatan-heten vagyunk rajta, v¢g¡l egy biciklis is felk¢redzik, leszÀllÀskor az
egyik buzgÂ paraszt bele is l¢p a biciklik¡llûkbe. RÀ se rÀnt, hogy kÀrt tesz benne.
Ilyen ez az àÃjfajta rajÊ. KopÀr, enyh¢n dombos tÀjon futunk v¢gig, az orszÀgÃt kifogÀstalan, m¢g mi ¢pÁtett¡k. Lassan rÀnk esteledik. AztÀn egyszerre megÀllunk, kiszÀll
a sofûr, torokhangon kiabÀlnak. V¢g¡l mindenki kiszÀll, csak çgnes marad a vezetûf¡lk¢ben, ellenûrz¢s elûtt Àllunk, s nek¡nk gyalog kell Àtmenni rajta, nehogy a sofûrt
megb¡ntess¢k. Egy kanyar utÀn aztÀn megvÀr sz¢pen. Este f¢l tÁzre ¢r¡nk KolozsvÀrra. Gy´ny´rü, ahogy a Feleki tetûvel kiragyog lÀmpÀk ezreivel a vÀros. A meleg est¢ben hunyorog a f¢ny, mint a nyÀri csillagok. Az autÂ a fût¢rig hoz be, holtfÀradtak
vagyunk, bees¡nk a szÀllÂba, van szobÀnk (most az is fenyegetett, hogy esetleg nincsen), a port, piszkot, izzadsÀgot boldogan zuhanyozzuk le. Nagyszerü ez a civilizÀciÂ
¢s a civilizÀlatlansÀg vÀltakozÀsa. Luxusba (szer¢ny higi¢n¢be, mondjuk inkÀbb) ¢rkezni, a term¢szetbûl, a balkÀni k´r¡lm¢nyekkel vÁvott harcbÂl. A szeg¢ny ember az¢rt
is szerencs¢tlen, mert nem ismeri az ¢letformavÀltÀst. Rajta marad az izzadsÀg, a piszok, s ugyanolyan vÀrja mÀsnap. M¢g enni sincs erûnk, zuhany utÀn, vacsora n¢lk¡l
nyÃlunk el a ruganyos Àgyban. A t´bbit çgnes Árja. S most lÀtom, û is a zuhannyal
kezdte. LÀm, milyen fontos.
Augusztus 30., cs¡t´rt´k
Folytatom a Torda utÀn t´rt¢nteket. A teherautÂs kalandozÀs utÀn nagyon jÂlesett a
meleg zuhany. àJÂlesettÊ ä ez kev¢s. MegÃjulÀs, reneszÀnsz. ñdÀt a meleg zuhanyhoz!
A szobÀnk most mÀsodik emeleti, k¢tÀgyas. Milyen puha tud lenni az Àgy! Hogy szeretek aludni! S mindig, nem csak most. A halÀlban is vigasztalÂ szÀmomra, hogy ott
is valamif¢le elnyÃjtÂzÀsrÂl van szÂ, az is csak Àgy. Somnis, soror mortis.* No errûl
* Az Àlom a halÀl nûv¢re.
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ennyit. Reggel persze megint Àtcsomagolok, kb. hatodszor, de nem utoljÀra. Megy¡nk
Nagy MiklÂs¢khoz bÃcsÃzni. Csak Lili van otthon, meg a gyerekek. Paradicsombefûz¢s. AkadÀlyozzuk egy f¢lÂrÀig ä aztÀn haza. Az esûkabÀt¡gyet elint¢zt¡k. V¢gbÃcsÃ
a SiestÀtÂl, a zuhanytÂl. Taxival a rep¡lûirodÀhoz. A rep¡lût¢ren mindent maga cipel,
m¢r az ember, az autÂbuszba maga rakja be a csomagjait. S Ágy v¢gig. A busz Âcska
tragacs, reszket¡nk, hogy a rongyos pÀrnÀzata poloskÀs. A rep¡lût¢r. Kis fahÀz elûtt
sz¢p nagy, ez¡st g¢p. Izgulok, elûsz´r rep¡l´k. Amikor beszÀllunk, furcsa nekem, hogy
a g¢p orra annyira ¢gnek Àll. Mint egy ivÂ tyÃk csûre. IndulÀs. N¢mi igen k¢nyelmetlen imbolygÀs, puha sz´kdel¢s, s emelked¡nk. Fent a levegû vasszilÀrd. Igaza van BalÀzsnak: jobb, mint egy lejtûn futÂ teherautÂ. Az tud f¢lelmes lenni, ez olyan valÂszÁnütlen, hogy teljesen biztonsÀgos. Lent a tÀj: kopÀr dombok. A Mezûs¢g. K¡l´nben
is csupa forrÂ pÀra, alig lÀtni az augusztusi vad napf¢ny k´d¢tûl. Egy folyÂ t¡kr´z a
szem¡nkbe, mint Âra alatt a rossz diÀk. Zegzugos, mint egy f´ldre szegezett villÀm. A
Maros. HÃsz perc alatt ¢r¡nk MarosvÀsÀrhelyre. Nem is hiszem.
A kolozsvÀri busz ehhez k¢pest Rolls-Royce. Olyan, mint egy levit¢zlett, teny¢rnyi
cirkuszkocsi. EgymÀs fej¢n ¡l¡nk. Az utak? No errûl m¢g szÂ lesz. Minden utat mi
¢pÁtett¡nk ä BalÀzs szerint m¢g çrpÀd apÀnk ä, s mi is javÁtottuk '42-ben. AzÂta Ãgy
van. (Ezt k¡l´nben romÀnok is ÀllandÂan besz¢lik.)
VÀsÀrhely. Sz¢p, tiszta ä viszonylag. (KolozsvÀrnÀl tisztÀbb benyomÀst tesz.) Finom
kis palotÀk a tÀgas, hosszÃ fût¢ren, virÀg, park. SzÀllodakeres¢s. Baksissal sincs szoba.
J´jj¡nk vissza hÀrom utÀn. Eb¢d. SzomorÃ, nagy kocsma. IndulÀs a rokonokhoz.
Itt sajnos megakad a ceruzÀm. Mert illetlen dolog az embernek a rokonairÂl Árni ä
s annyi rosszat kellene Árnom. Nem bocsÀtottÀk meg sem KaffkÀnak, sem N¢meth
LÀszlÂnak, talÀn m¢g Thomas Mann-nak sem ezt a sz¡ks¢gszerü indiszkr¢ciÂt ä hogy
el¢g jÂ p¢ldÀkat hozzak.
àçm aki Árni akar, sz¡ks¢g, hogy nagyra kacsintson.Ê (Ez nem Ovidius, hanem most
sz¡ltem kÁnomban. Hexameteres k´zmondÀs ä majd els¡t´m mint latin klasszikust.)
Persze csak a csalÀd nem bocsÀtotta meg. De ¢pp el¢g az. °n mÀr annyit veszekedtem a csalÀdommal. S k¡l´nben is lelki vÀlsÀgban vagyok. Kezdem meg¢rteni az Àltalam eddig àjobboldaliÊ-nak nevezett MagyarorszÀgot. Vagy legalÀbbis t´bbet ¢rtek belûle, mint eddig. Erre Erd¢ly igen alkalmas, mÀsok a szÁnÀrnyalatok, a minûs¢gek.
Kezdek abban is bizonyos ¢rt¢kmegûrz¢st lÀtni stb. Bonyolult. ¹regszem.
S ma oly f¢lelmes kompromittÀlÂdÀsa annak, amit valaha àbaloldalÊ-nak hittem!
De a csalÀd ä az mÀs. Nagyn¢n¢m f¢rje, T. S. ä no, ide sosem akarok visszajutni.
Pedig szerencs¢tlenek nagyon. KitelepÁtettek, kulÀkok. A hÀtsÂ udvar egy szem szobÀja elûtt KÀci* Àll sok-sok virÀg k´zt (ezt ûk ¡ltetik, hogy elfedj¢k a sivÀrsÀgot). (...)
ýszint¢n, gyerekesen kedves vel¡nk. F´lajÀnlja, hogy szobÀt szerez ä de a szÀllÂt siker¡l elint¢zni, csak vacsorÀra j´v¡nk vissza.
T. S. magas, erûs, mahagÂnibÂl faragtÀk, el¢g durva k¢zzel. TÃlsÀgosan is szÁv¢lyes,
fesz¢lyezû a szÁvess¢ge. çllandÂan besz¢l, elmondja az ¢let¢t, s minden r¢szt´rt¢netbûl
az der¡l ki, hogy û lÀng¢sz. °letemben nem hallottam ennyi henceg¢st egyv¢gt¢ben.
ýt baltÀval sem lehet agyon¡tni. ý kifog a romÀn komcsin, a zsidÂn (folyton zsidÂzik),
tûle tanul f¢l RomÀnia, bukaresti egyetemi tanÀrt oktat arra, hogy hogyan kell a fÀt
szÀrÁtani. De k´nyvelni is tud, ¢rt a kantinvezet¢shez, ¢s mintakert¢szetet rendez be.
M¢g disznÂt nevelni is jobban tud mindenkin¢l. De a kultÃra is szÁv¡gye, oktat minket,
* N. N. ç. unokahÃga.
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hogy jÂl figyelj¡k meg àaz erd¢lyi lelkis¢get, mert az fontosÊ, s amikor nem ismerem
meg a dohÀnyvirÀgot (mÀr vagy hat n´v¢nyt felismertem a kis kertj¢ben), jÂsÀgosan
mondja: HÀt ne l¢gy olyan kis szamÀr, lÀnyom. Az igazi magyar ÁrÂk: Nyirû ¢s ä jellemzûen ä Wass àJÂzsef Ê. Mondjuk, hogy û àAlbertÊ-re gondol. Ja persze, Wass Albert,
az a kedvencem. Nem firtatjuk, hogy mit olvasott tûle. (TamÀsi-¡gy, àmi magyarokÊ.)*
Persze ezeknek is v¢lt nyilassÀga a rokonszenves.
Mit lehet tenni vele? A negyvenes ¢vek elej¢n napi ezer pengût keresett. Elhiszem,
hogy a j¢g hÀtÀn is meg¢l, elhiszem, hogy sziklÀbÂl is p¢nzt facsar. VallÀsos. Az eg¢sz
csalÀd. °s v¢rszomjas. Biblia ¢s zsidÂirtÀs. ý az àigazi magyarÊ, a m¢lymagyar vagy
amit akartok.
HÀt ez¢rt kell remetes¢gbe vonulni. InkÀbb felk´t´m magam, mint hogy ilyen àjÂ
magyar emberÊ legyek. De a mÀsik oldal ä arra kÀr is szÂt vesztegetni. HiÀba mondanÀ
Cipi,** hogy ezek Àlprobl¢mÀk, hÀt persze hogy nem lehet sehova àcsatlakozniÊ.
K´nnyü neki, az û arisztokrata bübÀjÀval. De nagyon neh¢z ilyen magÀnyosan ¢lni.
Az az ´t vagy tÁz barÀt, ¢s semmi kibontakozÀs, m¢g rem¢ny se. Ennek a àpolgÀri koncepciÂÊ-nak (milyen nevets¢ges n¢v, cÁmke) aztÀn nincs egy f¢lholdnyi talaja sem nÀlunk. No, el¢g, el¢g. Nagyon sokat elm¢lkedem. Ez naplÂjegyzet. S besz¢lek szomorÃ
szamÀrsÀgokat.
Cica nem volt otthon ä furcsa. Csak sejtj¡k az okÀt. ä A mÀsik csalÀd. Nem olyan
riasztÂ a k¢plet, szelÁdebbek, civilizÀltabbak. Kellemes, zavartalan d¢lutÀnt t´lt´tt¡nk
vel¡k. K¡l´n´s hÃsz ¢v utÀn viszontlÀtni embereket. Egy pinc¢ben laknak (szint¢n
kulÀkok), anya, hÀzaspÀr, k¢t felnûtt lÀnygyerek. TalÀn abban a k¢t kislÀnyban van
valami. Ildi volt csak otthon (barna macskak¢pü, hozzÀm hasonlÂ pofacsontok), rajzolni akar, BalÀzs magyarÀzott neki egy sort, Gauguin-t, C¢zanne-t, PicassÂt. TalÀn
majd az ifjÃsÀg... ä k¢sz nevets¢g, hogy mÀris itt tartunk.
FeldÃltak a rokonaim. Mennyi szerencs¢tlens¢g. S mennyi rem¢nytelen ¢rtetlens¢g.
De MarosvÀsÀrhelyen van a Teleki-t¢ka is.
Augusztus 31., p¢ntek
PoloskairtÂ-szagÃ szobÀnkbÂl kikeveregve sz¢p kis cukrÀszdÀra lel¡nk. KÀv¢, kÀv¢! S
f´l a dombra, a t¢ka ¢p¡let¢hez. Beszerezt¡nk egy p¢ldÀnyt az UtunkbÂl, ugyanaz a
megvÀsÀrolt alja ÁrÀs, mint nÀlunk, csak m¢g rosszabb. Nyoma sincs benne semmi enyh¡l¢snek. Lelt¡nk azonban benne egy cikket, FarczÀdy Jenû, a Bolyai-k´nyvtÀr igazgatÂja Árta az Àltala f´lfedezett nyelveml¢krûl. °rdekes. ýt keress¡k. (A Teleki- ¢s Bolyai-k´nyvtÀr, illetve -mÃzeum egy ¢p¡letben van, r¢gi boltÁves Teleki-palotÀban.)
Meg is talÀljuk. Egyed¡l ¡l, nyitott ajtÂ mellett, v¢kony, ûsz-kopasz, puha kis arcÃ ember, nagy, okos sz¡rke szemmel. Mint egy g´rnyedt, tudÂs kisfiÃ. Bemutatkozunk. BalÀzsnak van egyfajta modorÀrnyalata, idegenekkel olykor a f¢lszegs¢gig halk, udvarias. NyÃjtja a hosszÃ nyakÀt, mint egy kamasz, hosszÃ kez¢vel zavartan fogja az asztal
sz¢l¢t. Itt ¢ppen ennek a ä teljesen szÀnd¢ktalan ä àfell¢p¢sÊ-nek azonnal sikere van.
(BalÀzs olykor parasztsihederekkel ¢s portÀsokkal is Ágy besz¢l ä ott kisebb eredm¢nnyel.) A tudÂs a ànyelveml¢kÊ szÂra paripak¢nt kapja fel a fej¢t, tartÂzkodÀsÀn
Àt¡t a ragyogÀs, nyitja a Wertheim-szekr¢nyt, mutogat, magyarÀz. Van benne ugyan** LÀsd az utolsÂ mondatot.
** Ottlik G¢za.
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abbÂl a suta eleganciÀbÂl, ami BalÀzsra is olyan jellemzû. (ýzek, bivalyborjak eleganciÀja.) Eg¢szen Àtmelegszik, amint a BibliÀt forgatja (1350-beli, rideg-gÂt betükkel, legalÀbb tÁz ¢vig mÀsolhatta az ismeretlen szerzetes), magyarÀzza a gy´ny´rü k¢zÁrÀs titkait, az iniciÀl¢kat, a àhÃsÊ ¢s a àszûrÊ oldalakat, a r´vidÁt¢seket, hibajavÁtÀst. Mikor
ÀtszÀmozta az oldalakat, magyar bejegyz¢st talÀlt egy helyt; mÀsutt meg szÂmagyarÀzatot. Ez kb. 1420-bÂl valÂ. F¢kezi magÀt: àNem mondom, hogy elsûrendü nyelveml¢k, de m¢gis h¢t-nyolc ´sszef¡ggû sor, k¢ts¢gtelen¡l r¢gibb, mint a JÂkai-kÂdex!Ê
Egyetlen kik´t¢se van: àBocsÀssanak meg, nem engedhetem, hogy a sz´veget lemÀsoljÀk.Ê Esz¡nkben sincs. JÀtszik vel¡nk: ki kell talÀlnunk a szavakat. Nagy mesters¢g!
S ha kiolvastuk: ugyan mit is jelenthet? FotokÂpiÀk. SzÂmagyarÀzatok, latinämagyar
egybevet¢s. ý SzabÂ AttilÀval (mint mondjÀk, a legjobb Âmagyar nyelv¢sz itt) Àllt ´ssze
a megfejt¢sre. K¢sz¡l a kiadvÀny. °let¢nek talÀn a tetej¢n ismert¡k meg FarczÀdyt.
SzÀmomra az û szÀjÀval besz¢l ezentÃl a k´z¢pkori magyar nyelv ä bÀr ez igazsÀgtalansÀg. (HorvÀth JÀnos bÀcsi!)
TehÀt ilyenek a MarosvÀsÀrhelyi Sorok ¢s GlosszÀk a Koncz-kÂdexben. (ý nevezte el Ágy
ä egy nyelveml¢k keresztel¢se!) TalÀn m¢g fogom tanÁtani is. HÀtravan a Bolyai-mÃzeum (n¢hÀny szoba Bolyai-eml¢k, kettej¡k koponyÀja, a hÁres lev¢l: à...egy Ãj vilÀgot
teremtettemÊ, jÂ pletykÀk, ûr¡lts¢g, vadhÀzassÀg stb.). Kicsi szekr¢ny r¢gis¢gtÀr ¢s a
Bolyai-k´nyvtÀr. Ez voltak¢pp a volt reformÀtus gimnÀzium k´nyvtÀra. Sok unicum,
incunabulum. T´r´k szerelmes versek, h¢ber imak´nyv. Minden¡tt vezet benn¡nket.
Egyre oldottabb besz¢lget¢s. Sor ker¡l ä persze! ä a Petûfi-k´rre. Politika.
Francia jegyz¢ket mutat, PÀrizs. Mit lehet Árni egy tudÂsnak, mit nem. Egyre fiatalabb ¢s egyre kulturÀltabb. Annyira hozzÀnk melegszik, hogy a Teleki-t¢kÀba is Àtvisz,
s az ottani koll¢gÀjÀnak mint ànagyon kedves ismerûseitÊ mutat be. Megint ¢rzem az
erd¢lyi szÁvess¢get, a b´lcs ravaszsÀg ¢s naivitÀs egy¡ttes¢t. (àErd¢lyi b´lcs ravaszsÀgÊ
ä egyik legnagyobb ¢lm¢ny, amikor a k´zhelyek vagy okos ûsmegfogalmazÀsok Ãjra
¢lm¢nny¢ vÀlnak. Igen, ¢rzek az erd¢lyiekben valami naivat, talÀn a hangsÃlyuk is
teszi, az az ¢des, ¢neklûs, gyermekes, a gÀtlÀstalan kebelre ´lel¢s ä inkÀbb, mint bÀrmely mÀs magyar vid¢ken. De ravaszok, de b´lcsek, de ¡zletemberek. Sz¢kelyek, ´rm¢nyek, vÀllalkozÂk, lopÂsak. Sose hittem, hogy magyarok is ¢rthetnek ¡zlethez ä
egy-k¢t ellenszenves kiv¢teltûl eltekintve. ýk ¢rtenek ä ¢s m¢gis tisztess¢gesek, nagyjÀbÂl. Lûrincz AmÀlia apjÀra gondolok, SzabÂ IstvÀnra stb.)
De ott se tesz le benn¡nket FarczÀdy (SzabÂ Dezsû-n¢v k¡l´nben, û is tudja), visz,
kalauzol tovÀbb. Nem is emlÁtettem egyik gy´ny´rü kedvenc¢t, egy elsû kiadÀsÃ BalassÀt; Rimay-vÀlogatÀs, e kiadÀsbÂl egyetlen. HasonlÂ ¢rt¢kü van m¢g egy. Csepp,
teny¢rbe illû k´nyv, a sorokat egybet´rdelt¢k, m¢gis lÀthatÂan bibliofil t´rekv¢sü kiÀllÁtÀs. Olyan a tapintÀsa, mintha csupa szerelmes vers volna benne ä pedig ezek az
istenesek. àTe szegfüszeg, te rÂzsafaÊ ä nem; àBocsÀsd meg öristen...Ê.
A t¢ka. K¢t emelet magas terem, Teleki SÀmuel, az alapÁtÂ tervezte. Feh¢r, barna,
arany. RagyogÀs, rend, vilÀgossÀg. Empire. A k´nyvek kecses drÂthÀlÂ m´g´tt. FarczÀdy Kazinczyt id¢zi: à...hogy a vidÀm csen¢snek eleje v¢tess¢k.Ê Mert persze Kazinczy is
jÀrt itt ¢s àsikongottÊ. Sikonghatott. A habsburgiÀnus Erd¢lybûl talÀn ez a legjobb. Az
alapÁtÂ: akÀr Goethe (legalÀbbis a k¢pe utÀn). Elm¢lked¢s ¢s borotvÀltsÀg. CivilizÀciÂ.
°s vad k´nyvszenved¢ly. A Szent IstvÀn-rend nagykeresztje a nyakÀban, kancellÀri
megalkuvÀsok a f¡le m´g´tt ä de ezt a k´nyvtÀrt m¢gis ide vÀsÀrolta ´ssze. Nagyon
diplomata. (A k¢p¢rûl anekdota: a fejesek Át¢lete szerint minek kell egy grÂf k¢p¢t
mutogatni? Vegy¢k le. Nem lehet, egy szekr¢ny teljes oldala a k¢p. Akkor takarjÀk le.
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LetakarjÀk. A k¢pet alig lÀtja meg a lÀtogatÂ, a hatalmas feh¢r lepedû mindenkinek
szemet szÃr. V¢g¡l m¢gis àleleplezikÊ.)
°s mennyi minden! FarczÀdyt is jegyezni k¢ne. A Piranesi-metszetek. A cÁmerek,
arck¢pek (Teleki MihÀly, Bethlen GÀbor), az alapÁtÂ feles¢ge, Bethlen Zsuzsanna mellszobra. àOkos nû volt ä dics¢ri a tudÂs ä, û is gyüjt´tt.Ê Az ÀsvÀnyok, Teleki SÀmuel
fiÀnak a notesza. A rongyszûnyeg, amit r´stellnek, de az Àllam nem ad mÀst. A mÀsik
mÃzeumigazgatÂ. Fiatalember, kispap volt RÂmÀban, a Collegium Germanicumban.
(Olyan v´r´s selyemruhÀs, sok lif-langos, amilyet sokat lÀttunk odakint, sz¢p, piros
kalapban.) Dics¢ri, kivÀlÂ latinista. A k¢zzel festett t¢rk¢pek. Az ex librisek. A szÁnes
madÀrtani albumok. Az ember lapozza-lapozza ûket, kÀprÀzik a sok tolltÂl-szÁntûl, v¢g¡l f´lszÀll az eg¢sz k´nyv, madÀrraj, rep¡lû dzsungel, apokalipszis. A padlÂ. K¡l´nleges mintÀjÃ, s´t¢tsÀrga f¢nyü, mint a havasi mÀlna-m¢z. ñriÀsi, pohos porcelÀnkÀlyhÀk, feh¢rek. (Be sz¢p is ez az erd¢lyi empire! M¢g egy ilyen erûs stÁlus¢lm¢nyem
volt... bÀr ez sem igaz, volt vagy ´t.)
FarczÀdytÂl Ãgy vÀlunk el, mintha a XIV. szÀzadbÂl a XV III. szÀzadig kiharaptunk
volna egy hatalmas darabot a t´rt¢nelembûl. (S hozzÀ mellesleg a maibÂl is egy falatot.
Pour la bonne bouche ä ahogy nagyanyÀm mondogatta.)
Beleolvastunk egy Vergiliusba meg egy Horatiusba is. (Teleki SÀmuel kedvencei.
Ezeket valÂban olvasta.) àNe quis patriam exul, se quoque fugit.Ê Ez nemcsak a pÀtriÀra,
hanem az idûbeli menek¡l¢sre is Àll: àHazÀdbÂl szÀmüzve, magadtÂl nem menek¡lhetsz.Ê (Nem jÂ ez a fordÁtÀs. MÀs az eredeti. M¢g rÀj´v´k, hogy a latin csakugyan
t´m´r.)
Most mÀr mehet¡nk a Gyilkos-tÂra.
Szeptember 1., szombat
Elûzû este m¢g T. S.-n¢l voltunk; szer¢nyebb volt talÀn egy hajszÀllal. Reggel talÀlka
KÀcival, megmutatja nek¡nk a KultÃrpalotÀt. Ez az, ami¢rt csalÀdom rajong. °n kev¢sb¢. 1900-ban k¢sz¡lt sz¢kelyesbe oltott szecessziÂ. Kûr´sfûiäKriesch-freskÂk, ¡vegablakok. (Cica: àAz¢rt olyan gy´ny´rü, ahogy Emese ringatja a kis CsabÀt!Ê) Pazarnak
pazar, nagy luxussal van megcsinÀlva, ¢s az a sz¢p, tulipÀnos, kopjafÀs, turulmadaras
n¢pis¢g! Azok a àn¢pi motÁvumokÊ! (Ferenczy!)*
KÀci kikÁs¢r a vonathoz. HosszÃ rÀzkÂdÀs. Ununk mÀr vonaton ¡lni. K¢t ¢rdekes
ÃtitÀrs: egy KovÀcs nevü brassÂi: technikus, rosszul besz¢l mÀr magyarul (hangsÃly),
de magyarnak nevezi magÀt, s t´bbsz´r tudomÀsunkra hozza, hogy katolikus. (Magyar
vallÀs a katolikus, reformÀtus, unitÀrius ä n¢met: evang¢likus ä g´r´g katolikus, g´r´gkeleti: romÀn.) A mÀsik reformÀtus magyar ä fiatal tanÀr. Egy ¢ve tanÁt mind´ssze.
T´rt¢nelem szakos. Nagyon szeretne valami magyar t´rt¢nelmet, mert azt û sose tanulta, s csak gyanakszik, hogy mÀsk¢pp volt minden, mint ahogy neki elûadtÀk a fûiskolÀn. Heckenast k´nyv¢t emlÁti, mondjuk, hogy milyen ä azt mondja, û m¢g azt is
szÁvesen lÀtnÀ, hiszen itt semmilyen sincsen. ñvatosan tapogatÂzik politikailag. Rokonszenves, v¢kony, barna fiÃ, szinte tanÁtvÀnyom lehetne. ¹ssze is gy´ny´r´d¡nk a
pedagÂgiÀn, mondja, hogy most fog koedukÀciÂs osztÀlyban tanÁtani elûsz´r ä ezt itt
mint ÃjdonsÀgot hozzÀk most. Eszmecsere ek´r¡l.
KovÀcstÂl halljuk MÀrton çron eset¢t (csÁksomlyai bÃcsÃ, vasvillÀs sz¢kelyek). ElmondjÀk az alapvicceket is: pol ¢s mil; temesvÀri gyufa.
Visszakanyarodom egy percre a marosvÀsÀrhelyi kultÃrpalotÀhoz. Nem emlÁtettem
* ValÂszÁnüleg Ferenczy B¢ni negatÁv v¢lem¢ny¢re valÂ utalÀs.
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ott a felsû traktusban l¢vû k¢pkiÀllÁtÀst. Sok-sok mai szem¢t, mÃlt szÀzadi romÀn festûk
ä s n¢hÀny remek k¢p. Egy PaÀl LÀszlÂ-erdû, R¢ti-int¢rieur s egy gy´ny´rü Keresztlev¢tel Ferenczytûl. BalÀzs egyik legnagyobb ¢lm¢nye az Ãton, majd û Ár rÂla. VitÀzunk
a nûalak pÀtoszÀn. Engem egy cseppet zavar. (F´lemelt karral, hÀtrahajolva zokog;
balladai siratÂasszony; megrendÁtû, de mintha tÃl ¢les kontrasztban volna a k¢p a paraszt nyugalmÀval, sÃlyos melankÂliÀjÀval. A tÀj: csodÀs z´ldek, b¢ke, NagybÀnya.) ä
Van a kiÀllÁtÀson egy kis MunkÀcsy, nem jelentûs, nehezen kivehetû, s´t¢t tÀj ä n¢hÀny
Lotz-¢dess¢g. Ez utÂbbi kettût m¢g ismeri a csalÀd; KÀci b¡szk¢n emlÁtette ûket. (JÂb.)
°rkez¢s GyergyÂszentmiklÂsra, mÀr lÀttunk kis, csÃcsos sz¢kely hegyeket. Maga
SzentmiklÂs puc¢r, szomorÃ kisvÀros, a hegyek hÀtr¢bb tolÂdtak. A kopÀros felf´ld´n
aratjÀk a zabot. KÁnos kocsizÀs, szÀlloda. MÀr beadjuk a bulletint, amikor BalÀzs csodÀs
szerencs¢j¢vel fog egy jeepet, ami hajlandÂ minket f´lvinni a Gyilkos-tÂhoz. ValÂban
csodÀs, mert a buszjegyet mÀsnap hajnali ´tkor adjÀk csak ki reggel kilencre, s vasÀrnap is lesz, tehÀt kirÀndulÂ t´meg. A jeep: pÀrtautÂ, hÀrom romÀn, alig besz¢l¡nk, az
egyik, mikor azt mondom: Erd¢ly ä vadul csodÀlkozik: Erd¢ly, mi az? K¡l´nben elûz¢kenyek, mint ÀltalÀban ezek a fura proli-olaszok, akik a romÀnok. Mindig becsapnak, lenyÃznak, de tudnak kedvesek is lenni.
Az Ãt. Nyavalyat´r¢s. 1900 m¢terre felfutÂ pocs¢k-rossz szerpentin. AztÀn lefut ezer
m¢terre. M¢g rosszabb. A sofûr Ãgy hajt, mint egy n¢ger vagy egy tÁz¢ves gyerek, akinek fogalma sincs ¢letvesz¢lyrûl. KorlÀt: semmi. ¹tven perc alatt tessz¡k meg az utat.
A tÂ. A kocsibÂl lÀtjuk. F¢lelmetes; kiÀllÂ korhadt fat´rzsek. A vize fekete.
A telep. Csinos havasi villÀk, a B¢kÀs-patak, fenyû, fenyû, fenyû. SvÀjc, Magas-TÀtra,
de annak is a szebb r¢sze. Sz¢d¡l¡nk a rohanÀstÂl, zÃg a f¡l¡nk, a levegû àharapni
frissÊ. BalÀzs el szÀllÀs¢rt. Alkony. S¢tÀlÂk a feh¢r utakon. S akkor a megafon. ögy
rezzenek ´ssze, mint akit pofon vertek. K´nny j´n d¡h´mben a szemembe. Operettzene, a bukaresti rÀdiÂ b´mb´l. AztÀn felolvasÀs. IszonyÃ, iszonyÃ ez a g¢pi zaj. S itt!
Ez ÀllamformÀnk egyik legsÃlyosabb büne. A gondolkodÀs, a magÀny megbecstelenÁt¢se, mer¢nylet a term¢szet ¢s a kultÃra ellen.
Menek¡l¢s a felsû kabanÀba. 1200 m¢ter, 45 fokos sz´gben fut az Ãt. T¡dûkik´p¢s.
S ott is: megafon. ä M¢gis meg¢jszakÀzunk ott. A reggel gy´ny´rü, piros sziklafalak,
a lombos fa ritkasÀg. CohÀrd, OltÀrkû. Ilyen hegyi ¢lm¢nyem nem volt m¢g.
Megjegyz¢sek VÀsÀrhelyhez
Furcsa dolog a csalÀd, megcsÂkolgatnak, meg´lelgetnek, rokonk¢nt, ¢rzem s´rte bajuszuk karcolÀsÀt az Àllamon. Mindezt az¢rt, mert valaki, aki kinûtt k´z¡l¡k, s akirûl
semmi t´bbet nem tudnak, mint hogy àJolÀnka ¢s MiskaÊ lÀnya, a feles¢gem. Az ¢rzelmi szÀl legf´ljebb annyi k´z´tt¡nk, hogy ûk lÀttÀk çgnest m¢g gyerekkorÀban. çgnes viaskodik vel¡k, s igyekszik ûket szÁv¢be fogadni, sz¢gyenkezik miattuk, s haragszik rÀjuk. Mindez persze kicsit f´l´sleges. (K´nnyen besz¢lek, pedig olykor bennem
is mint egy tenger hullÀmzik, verdes a csalÀdom miatti indulat.) De ez mÀs. T. S. ¢s
csalÀdja rem¢nytelen eset. Nincs, semmilyen vonatkozÀsban sincs kultÃrsz¡ks¢glet¡k.
HiÀba a v¢r, egy vilÀg vÀlaszt el benn¡nket. T´bb k´z¡nk van bÀrkihez, aki a kulturÀlÂdÀs elûtt Àll m¢g, mint hozzÀ, aki t´k¢letesen immunizÀlva van. F¢lelmes ez a vid¢ki
k´z¢posztÀly. Az eg¢sz tespedt, ´nel¢g¡lt ¢letforma. Aki k´z¡l¡k j´n, az¢rt ugrik olyan
magasra, mert rettenetes m¢lyrûl ¢rkezik, nem szociÀlisan, de lelkileg. S mint Adynak,
KaffkÀnak, Babitsnak, csak ellen¡k lehet Ãtja.
T. S. megnyomorÁtott ember, internÀltÀk, hat ¢ve deportÀltÀk. Egy lukban lakik feles¢g¢vel, lÀnyÀval s unokÀjÀval, se konyha, se WC. M¢g jÂ, hogy van odabent vÁzve-
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zet¢k. °veken kereszt¡l seg¢dmunkÀs volt 200-300 lej¢rt. MÀs ember belepusztult volna, de û glÂriÀt fon magÀra ebbûl is. Vesztemre megemlÁtem, hogy az ember esz¢t
nem vehetik el, s hogy ¢rtelmes ember minden¡tt (ha lelki adottsÀga megvan rÀ) feltalÀlhatja magÀt. Van erre egypÀr jÂl bevÀlt katonat´rt¢netem. (Az ember v¢g¡l is àlemezeketÊ gyÀrt magÀnak, s ha nincs jobb, belûl¡k ¢l. A sajÀt magunk Àltal meggyÀrtott,
ellesett t´rt¢net, anekdota v¢g¡l is szem¢lyi tulajdonunk. Csak az az ember gyanÃs,
aki mindig mÀsokrÂl mes¢l anekdotÀt, vagy mÀs anekdotÀjÀt mes¢li.) SzÂval T. S. Àtveszi tûlem a szÂt, s hÀrom ÂrÀt besz¢l sajÀt magÀrÂl, az eszes embert agyon se lehet
¡tni ¡r¡gy´n.
ä Most Ãgy van az, BalÀzskÀm, helyesen mondod, mert hogy voltam ¢n, k¢rlek?
Ide ker¡lt¡nk, egy pajtÀba, s m¢g dolgozni se lehetett. ögy ¢lt¡nk hat hÂnapig
´sszetett k¢zzel a vÀsÀrhelyiek kenyer¢n. AztÀn, csak jÂ sokÀra, be lehetett k¢redzni
seg¢dmunkÀsnak. No megyek a fatelepre, fÀs voltam ¢n, s rakom grÂf Bethlennel a
deszkÀt. Rakjuk, csak rakjuk. De lÀtom Àm, hogy a szÀrÁtÂbÂl csak nedvesen j´n ki a
fa. Odan¢z egyszer az igazgatÂ, mondom neki: IgazgatÂ elvtÀrs, nem lesz ebbûl baj?
ä MÀr mi lenne? Hogy nedvesebb a fa, t´bb benne a szÀzal¢k, mint a t´rv¢ny engedi.
ä S indulok is arr¢bb. No az igazgatÂ utÀnam. ä Az elvtÀrs ¢rt hozzÀ? Jobban tudnÀ?
ä így lettem aztÀn seg¢dmunkÀsk¢nt a szÀrÁtÂ vezetûje. Berendezkedtem, megcsinÀltam a szÀrÁtÀsi tÀblÀzatokat. Aszerint szÀrÁtanak ma eg¢sz RomÀniÀban. J´tt hozzÀm
valami egyetemi professzor a n´vend¢keivel, nem tetszett neki valami, csak legyintettem. °n a fa szagÀrÂl, egyetlen szimattal tudtam mÀr, hogy Àll a szÀrÁtÀs...
AztÀn disznÂpÀsztor lett, azÂta is Ãgy nevelik a disznÂt, majd n¢gyszÀz holdon z´lds¢gtermelû, kantink´nyvelû, de az eg¢sz orszÀgbÂl j´nnek hozzÀ tanulni, k´zmondÀs
lett: Menjen el, elvtÀrs, T. S.-hez VÀsÀrhelyre, vagy tudja azt csinÀlni, ahogy û, vagy
visszamegy a r¢gi munkahely¢re! °s Ágy tovÀbb, nem ¢rdemes meg´r´kÁteni. Eg¢sz
este, hattÂl tizenegyig besz¢lt, a v¢gkimer¡l¢sig. S hogy vel¡nk mi van, egy k¢rd¢s
esz¢be nem jutott. Legf´ljebb kinyilatkoztatta: Nyirû jobb ÁrÂ, mint TamÀsi. S tiltakozÀsunkra: Lehet, hogy ti mÀsk¢nt hiszitek, de mi magyarok mÀsk¢nt tudjuk. Mi magyarok! Les¡t´tt szemmel ¡lt¡nk.

Imre FlÂra

D°JÖ VU
egy szÀrnyat´rt arkangyal itt
ha eml¢kezn¢l is hiÀba
a mÃlt megûrzi tÀrgyait
kevert r¢tegek nincs datÀlva
honn¢t ez a lek¡zdhetetlen
ismerûs belsû reszket¢s
hogy vergûd´tt a k¢t kezemben
honn¢t szomorÃ szeme n¢z

Imre FlÂra: Versek

k¢tes a kronolÂgia
mi most mi r¢g itt mÀr ki lÀtja
hideglÀz nem hagy el soha
szÀrnya lÀng vergûd´m hiÀba
¢g¢si sebek mÃlt nyoma
v¢gigperzsel sebzett a szÀrnya

SZçMMISZTIKA
¢n tizennyolc ¢ves û huszonegy
sebezhetû voltam ¢s persze sebzett
Â ifjÃsÀgom els¡llyedt sziget
tÀjai honn¢t megelevenednek
hitted volna hogy van f´ltÀmadÀs
homloka szeme szem´ld´ke ajka
a keze ¢s keze nyomÀn a lÀz
¢n akartam ki tudja ki akarta
kezdetben a f´ldet s a k¢t eget
halott voltam s´t¢ts¢g ¢s ¡ress¢g
vizek f´l´tt a lelke lebegett
ki ¢rti k¢t ¢g vajon az az egy ¢g
¢s lûn vilÀgos szÂrtan vakÁtÂ
bizonytalan fiatal s¢r¡l¢keny
tudhattam-e hogy jÂ-e ez a jÂ
sebzett volt jaj melyik¡ket ha n¢ztem
sebzett ¢n is ¢s mind sebezhetûbb
este ¢s reggel ezen a vilÀgon
ki fordÁthatja vissza az idût
û huszonegy most ¢n meg harminchÀrom

ã
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HIMNUSZ
megsegÁtett az ¢n Uram
mell¢m Àllt neh¢z sz¡ks¢gemben
szelÁden ¢s Âvatosan
tenyer¢re ¡ltetett engem
elk¡ldte hozzÀm angyalÀt
dics¢ret¢t mondom ´r´kre
k¢t szeme csillag szÀrnya lÀng
lÀgyan ¢rdes selyem a bûre
felruhÀzott engem az ör
liliomnÀl f¢nylûbb ruhÀval
dics¢ret¢re igazul
megnyitotta ¢neklû szÀjam
k¢t csillaggal homlokomon
mindsz¡ntelen az örra n¢zek
mert û az aki Àtkarol
nem lÀtok t´bb¢ mÀr sz¡ks¢get

K°T HçROMSOROS
a halottak nem nyughatnak a f´ldben
januÀri ¢jjelen visszajÀrnak
omlÂ hÃsukban ujjunk nyomai
*
haldoklÂk voltunk eg¢sz ¢let¡nkben
bûr¡nk alatt s´t¢tes talajszemcs¢k
¢vtizedekre feh¢rlik a csont
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Rozgonyi IvÀn

GEOMETRIKUS DALOK
I
BÀr az erdû, hogyne tudnÀm,
k´rbe-k´rbe v¢get ¢r,
k´rbe-k´rbe v¢get ¢r ,v¢get ¢r,
sz¢ltûl sz¢lig ezer ÃtjÀn
v¢ghetetlen,
v¢ghetetlen ,v¢ghetetlen jÀr a sz¢l.

II
°jjel-nappal
aludni tudn¢k.
Nem teszem.
V¢gtelen k´rt
k¢t f¢l kar¢jra
bont szemem.
B´lcsû lÀba
ringat majd Àlmos
fekhelyen.
NapÂrak¢nt
kell Árnom Àrnyam
¢beren.

III
Megj´tt a kedv, kedves tavasz.
J´v¢s, men¢s most ugyanaz.
Fekete Àg nû, z´ld lev¢l.
J´vendû sors Ágy mendeg¢l.
NyÁlik a tok, mely zÀrva volt.
Ingyen mit ad az ¢gi bolt?
Kirakja fent a r¢gi k´rt.
Az eltünik, ha t¡nd´k´lt.
Kerek¢n forg a cikloisz.
Egyenes Ãton f´ldbe visz.
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VET°SFORGñ
ñ ezek a csodÀs
szakter¡letek,
hol arat a tudÀs!
Arat, mert vetett.
çtutazÂban itt
mily lenyüg´zû,
ahogy lÀtni tanÁt
v¢gtelen mezû.
De lÀtni nem el¢g.
Csupa f´ld szemem.
Teremtsen meg a k¢p.
Abba temetem.

Edmond Michotte

RICHARD WAGNER LçTOGATçSA
ROSSININ°L
Nagy NÂra fordÁtÀsa

MiutÀn 1856-ban Rossini v¢gleg letelepedett PÀrizsban, ´r´mmel lÀtta bizalmas
barÀtai k´z´tt a belga Edmond Michotte-ot, aki szinte naponta meglÀtogatta: a
maestro szÁvesen vette, ha elkÁs¢rte az orvosa Àltal javallt napi s¢tÀjÀn a Bois de
Boulogne-ba. Michotte 1830-ban sz¡letett Saint-Troud-ban, Limbourg hercegs¢gben, Ágy akkor m¢g igencsak fiatal
volt; tehetûs sz¡lûk gyermekek¢nt alapos
zenei ¢s irodalmi ismeretekre tett szert,
zongorÀzott, ¢s a maga ´r´m¢re komponÀlÀssal is prÂbÀlkozott. Nap mint nap
lelkiismeretesen ¢s hüs¢gesen feljegyezte
sajÀt ¢s mÀsok besz¢lget¢seit Rossinivel,
minden mÀs esem¢nnyel egy¡tt, amelyet

a maestro pÀrizsi ¢let¢bûl ¢rdekesnek
v¢lt.
Rossini halÀla utÀn Edmond Michotte
visszat¢rt Belgiumba, ¢s hosszÃ ¢veken Àt
a Br¡sszeli KonzervatÂrium igazgatÂtanÀcsÀnak eln´ke volt; v¢grendelet¢ben
erre a tanÀcsra hagyomÀnyozta ¢rt¢kes
feljegyz¢seit Rossinihez k´tûdû eml¢ktÀrgyaival egy¡tt. °lemedett korban, drÀmai k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢rte utol a halÀl:
a leuveni FilozÂfiai Int¢zet alagsorÀba (¢s
nem a szomsz¢dos XIII. LeÂ SzeminÀriumba, amint az t¢vesen elterjedt) szÀllÁtottÀk be 1914. augusztus 31-¢n, miutÀn
n¢met grÀnÀt talÀlta el villÀjÀt, s otthona
a lÀngok martal¢ka lett.
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Rossinirûl k¢szÁtett terjedelmes feljegyz¢seibûl, a àsouvenirs personnelsÊ-bûl
(àszem¢lyes eml¢kez¢sekÊ), amelyeket nagylelküen Radiciotti ¢s mÀsok rendelkez¢s¢re bocsÀtott, t´bb eml¢kez¢st is Árt, Ágy
az UNE SOIR°E CHEZ ROSSINI Ö B EAUJOUR-t (EGY ESTE ROSSININ°L B EAUJOURBAN, Br¡sszel, 1858) ¢s az itt k´vetkezû
V ISITE DE R. W AGNER Ö ROSSINI-t (R.
W AGNER LçTOGATçSA ROSSININ°L, PÀrizs, 1860), tovÀbbÀ a D°TAILS IN°DITS ET
COMMENTAIRES (AV EC PORTRAITS)-t (K IADATLAN R°SZLETEK °S KOMMENTçROK

[ARCK°PEKKEL]): ez az 1906-ban PÀrizsban kiadott, manapsÀg nehezen hozzÀf¢rhetû mü rendkÁv¡l fontos adal¢k Rossini ¢lethü ¢s hiteles jellemz¢s¢hez: Mi-

chotte nemcsak kimÂdolta, hanem maga
is v¢gighallgatta a k¢t nagy zeneszerzû
k´z´tti bû f¢lÂrÀs besz¢lget¢st, amelyet
beleegyez¢s¡ket elnyerve gyorsÁrÀssal lejegyzett.
A magam r¢sz¢rûl elengedhetetlennek
tartottam, hogy r´vidÁt¢s n¢lk¡l, eredeti
ÀllapotÀban adjam k´zre Edmond Michotte ÁrÀsÀt, ¢s pusztÀn a barÀtjÀnak, a
belga Fran§ois Auguste Gevaert-nek
ajÀnlott n¢hÀny oldalt t´r´ljem belûle,
amelyek a Richard Wagner Àltal a pÀrizsi
Th¢£tre Italienben 1860. januÀr 25-¢n vez¢nyelt szimfonikus koncerthez k´tûdû
szem¢lyes eml¢keit ´r´kÁtik meg.
Luigi Rognoni

A k´zv¢lem¢ny akkoriban, 1860 mÀrciusÀban meglehetûsen vegyesen v¢lekedett
Wagner Rossinin¢l tett lÀtogatÀsÀrÂl. A n¢met mester abban a rem¢nyben ¢rkezett
PÀrizsba, hogy ott bemutathatja TANNH®USER cÁmü operÀjÀt. Az ¢l¢nk k¢pzelûerejü
pÀrizsiak alaptalan hÁresztel¢seket r´ppentettek szÀrnyra a sajtÂban, ¢s a k´zv¢lem¢nyt ezek a hÁrek is befolyÀsoltÀk.
JÂval k¢sûbb maga Wagner emlÁtette a talÀlkozÀst egy ÃjsÀgcikkben, amelyet Rossini
halÀlakor jelentetett meg egy lipcsei lapban. Ebben csak r´viden t¢rt ki a lÀtogatÀsra:
meglehet, a r¢szletekre nem eml¢kezett mÀr nyolc ¢v tÀvolÀbÂl, vagy talÀn nem tulajdonÁtott nekik akkora jelentûs¢get, hogy a nyilvÀnossÀg el¢ tÀrja ûket.
A talÀlkozÀs azonban olyannyira jellemzûnek mondhatÂ, hogy sajnÀlatos volna, ha
a rÂla szÂlÂ beszÀmolÂ a feled¢s homÀlyÀba mer¡lne.
Az aprÂl¢kos pontossÀggal lejegyzett besz¢lget¢s k´zreadÀsa elûtt azonban hadd bocsÀssak elûre n¢hÀny szÂt arrÂl, hogy milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt ¢lt Rossini ¢s Wagner ekkortÀjt PÀrizsban.
1860 tel¢n Wagner a (la Barriªre de l'°toile melletti) rue Newton 16-ban, egy azÂta
lebontott kis villÀban lakott, amelyet azilumnak elkeresztelt z¡richi otthonÀbÂl elhozatott bÃtoraival rendezett be: 1859-ben ugyanis Z¡richbûl indult Ãtnak FranciaorszÀgba. HozzÀszokott ezekhez a bÃtorokhoz: szomorÃan odahagyott k´rnyezet¢re
eml¢keztett¢k, ez¢rt olyan tÀrgyak k´z´tt kÁvÀnt ¢lni, amelyek nap mint nap a szÁv¢nek
oly kedves h´lgy, Mathilde Wesendonck sajgÂ eml¢k¢t id¢zik. E h´lgyet t´bb¢ves z¡richi szomsz¢dsÀguk alatt nem titkolt rajongÀssal vette k´r¡l, ami maradandÂ nyomokat hagyott g¢niusza fejlûd¢si irÀnyÀn.
A nyugodt pÀrizsi villÀban rendkÁv¡l visszavonultan ¢lt. A szomsz¢dos Bois de Boulogne-ba is csak a napi s¢ta erej¢ig rÀndult ki kiskutyÀja tÀrsasÀgÀban; Wagner szerette, ha az eleven kis jÂszÀg ott ugrÀndozik k´r¡l´tte. A nap tÃlnyomÂ r¢sz¢t folyamatos
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munkÀval t´lt´tte. Edmond Roche-sal egy¡tt a TANNH®USER-t fordÁtotta franciÀra. A
pihen¢sre szÀnt sz¡netekben pedig tetralÂgiÀjÀnak szentelte magÀt: csak az utolsÂ tollvonÀsok hiÀnyoztak a roppant mü hangszerel¢s¢bûl.
Ekkoriban elsû feles¢g¢vel ¢lt, aki a hÀztartÀst vezette. PolgÀri k¡lsejü, egyszerü
h´lgy volt: tapintatossÀgÀban szinte a lÀthatatlansÀgig ¢szrevehetetlen.
Estefel¢, fûleg szerdÀnk¢nt Wagner kev¢s szÀmÃ barÀtjÀt fogadta. Vagy tucatnyian
voltak, Ãgy hiszem, akik akkoriban mÀr jÂl ismert¢k, k´zt¡k Gasperini, Edmond
Roche, Villot, Hans von B¡low, Champfleury, Gustave Dor¢, Lacombe, Stephen Heller, °mile Olivier ¢s fiatal hitvese, Liszt leÀnya... MiutÀn az a kegy ¢rt, hogy e t´rzsvend¢gek k´z´tt tudhattam magam, talÀlkozÀsaim a n¢met mesterrel gyakorivÀ, k¢sûbb rendszeress¢ vÀltak.
Mivel Wagner nem ¢lt PÀrizsban tÀrsasÀgi ¢letet, lÀthatÂ ´r´mmel vÀrta hü barÀtai
szük k´r¢t. SzÁvet melengetû volt n¢zni, ahogy a mester a vend¢g ¢rkez¢s¢t jelzû csengû hangjÀra f¡rg¢n ¢s vidÀman sietett az illetû ¡dv´zl¢s¢re.
AzutÀn szabad, bû ÀramlÀssal megindult szava folyÀsa. Mindig elkÀprÀztatott benn¡nket az eszt¢tika, a t´rt¢nelem vagy a filozÂfia tÀrgyk´r¢bûl valÂ, magasra szÀrnyalÂ
elm¢lked¢seivel. Majd a pajkossÀgig menû, sz¢dÁtû sziporkÀzÀsÀval büv´lt el mindnyÀjunkat...
Meglehetûsen foly¢konyan besz¢lt franciÀul: de amikor lÀzasan dolgozÂ agyÀban
kergetûztek a gondolatok, tÃlsÀgosan t¡relmetlen volt ahhoz, hogy a kellû szÂra rÀleljen, s meglepûen eredeti fordulatokra vagy kifejez¢sekre ragadtatta magÀt.
A talÀlkozÀsok ¢rdekess¢g¢t csak fokozta, ha Hans von B¡low is feltünt a lÀtogatÂk
k´z´tt. Ilyenkor Wagner nem k¢rette magÀt sokÀig, a nagy zongoramüv¢sz kÁs¢ret¢ben ´r´mmel adott elû r¢szleteket a (franciÀra fordÁtott) TANNH®USER-bûl, sût a TRISTAN-bÂl is, amelynek hangszerel¢s¢vel addigra teljesen elk¢sz¡lt. D´bbenetes volt,
ahogy Hans von B¡low szem¢rmetlen magabiztossÀggal, elsû lÀtÀsra lejÀtszotta a m¢goly ´sszetett partitÃra polifon oldalait is. Mit mondhatn¢k m¢g errûl a felfokozott elûadÀsrÂl? Maga a mester avatott be minket tulajdon gondolatvilÀgÀba, felvillantotta
elûtt¡nk annak m¢lys¢geit! Mily tüz! mily lend¡let! mily tÃlÀradÂ deklamÀciÂ! Hangja
pedig, amely nem volt mindig a legt´k¢letesebb, a komponista sz¢tkomponÀlt hangja,
mondogatta maga is tr¢fÀsan, olyan, hogy megfutamÁtanÀ az ´sszes dalmestert, a
n¡rnbergi dalnokokat is bele¢rtve! Ezzel a MESTERDALNOKOK-ra utalt, aminek ¢ppen
akkoriban fejezte be a sz´vegk´nyv¢t.
Ekk¢ppen zajlott tehÀt Wagner kev¢ss¢ ismert pÀrizsi ¢lete. Noha vonakodva fogadott lÀtogatÂkat, nem t¢rhetett el a szokÀsok k´vetelte formasÀgoktÂl. Kapcsolatban
Àllt a zenei vilÀg neves szem¢lyis¢geivel, Auberral, Hal¢vyvel, Ambroise Thomas-val
stb. Gounod-t is ismerte.
Rossinit illetûen, akivel ekkor m¢g nem talÀlkozott szem¢lyesen, bizonytalan volt.
Mivel tudta, hogy ¢n barÀti viszonyban Àllok az olasz mesterrel, nem titkolta elûttem
k¢telyeit. Ezeknek egy¢bk¢nt volt alapjuk: egyes pÀrizsi lapok sz¡ntelen¡l ¡ld´zt¢k
Wagnert ¢s a j´vû zen¢j¢t szarkasztikus bÁrÀlataikkal, ¢s a TANNH®USER szerzûj¢re k¢tes
f¢nyt vetû, l¢gbûl kapott anekdotÀk t´mkeleg¢t terjesztett¢k. Sût, hogy ezen t´rt¢netek hiteles lÀtszatÀt kelts¢k, nem ÀtallottÀk magukat jeles szem¢lyis¢gek nev¢vel fedezni. K¡l´n´sen Rossininek tulajdonÁtottak elûszeretettel sziporkÀzÂ megjegyz¢seket, aki ezÀltal mesterked¢seik kifogyhatatlan kincsesbÀnyÀja lett.
Az egyik hÁresztel¢s szerint a SEVILLAI szerzûj¢n¢l a szokÀsos heti eb¢dek egyik¢n
a àlep¢nyhal n¢met mÂdraÊ bejelent¢s¢t k´vetûen a szolgÀlÂk elûsz´r egy ÁnycsiklandÂ
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szÂszt tÀlaltak fel, amelybûl a neves vend¢gek egymÀs utÀn szedtek. AzutÀn a kiszolgÀlÀs vÀratlanul abbamaradt; a lep¢nyhal sehogy sem akart meg¢rkezni. A vend¢gek
k¢rdûleg pillantgattak egymÀsra: mit¢vûk legyenek ezzel a szÂsszal? Rossini kajÀnul
ki¢lvezte zavarukat, ¢s mik´zben kanalazta a mÀrtÀst, Ágy szÂlt: àMire vÀrnak? KÂstoljÀk meg a szÂszt, higgy¢k el, kitünû. A lep¢nyhal pedig... hja, sajnos... a halkereskedû
az utolsÂ pillanatban visszamondta; ne csodÀljÀk. Nem olyan-e ez, mint Wagner zen¢je?... Sok finom szÂsz, csak a lep¢nyhal hiÀnyzik!... ¢ppen csak a dallam hiÀnyzik!Ê
Azt is mes¢lt¢k, hogy egy mÀs alkalommal valamelyik lÀtogatÂ Rossini szobÀjÀba
l¢pve meglepte a mestert, aki roppant t¡relmetlen¡l ´sszevissza forgatott egy hatalmas partitÃrÀt... a TANNH®USER-¢ volt. Majd Ãjabb kimerÁtû prÂbÀlkozÀs utÀn megszÂlalt: àNem rossz! ä sÂhajtotta ä, meg is volnÀnk! Beleker¡lt egy f¢lÂrÀmba... de lassan kezdek ¢rteni belûle valamit!Ê ä Csakhogy a partitÃrÀt fordÁtva tartotta a kez¢ben!
ä Ekkor hatalmas cs´r´mp´l¢s hallatszott a szomsz¢dos szobÀbÂl: àOh! Oh! ä kiÀltott
fel Rossini ä minû polifÂnia. Corpo di Dio!* Hisz ez a megszÂlalÀsig hasonlÁt a grotte de
V¢nus ** zsivajÀra!Ê Mire vÀratlanul kinyÁlt az ajtÂ, ¢s az inas jelentette a maestrÂnak,
hogy a szolgÀlÂlÀny egy eg¢sz tÀlca ed¢nyt ejtett ki a kez¢bûl!
Wagner igaznak v¢lte e t´rt¢neteket, Ágy ¢rthetû mÂdon Âdzkodott attÂl, hogy a
Rossini-hÀzban tisztelet¢t tegye. °n azonban k´nnyüszerrel megnyugtattam. °rt¢s¢re
adtam, hogy ez a sok szÂbesz¢d puszta koholmÀny; csak egy rosszindulatÃ lap szÂrakoztatja vel¡k az olvasÂit. Majd hozzÀtettem, hogy Rossini ä kinek jellem¢t a hozzÀ
füzûdû hosszÃ, bizalmas barÀtsÀg ¢s mindennapos kapcsolat r¢v¢n mindenki¢n¢l alaposabban ismertem ä tÃl emelkedett szellem ahhoz, hogy Ázetlen tr¢fÀkhoz folyamodj¢k, amelyek m¢g csak nem is szellemesek; ezek ellen egy¢bk¢nt maga is sz¡ntelen¡l
¢s erûteljesen tiltakozott.
Wagnert siker¡lt ekk¢ppen jobb belÀtÀsra bÁrnom, miutÀn kezeskedtem az¢rt, hogy
f¢lelem n¢lk¡l l¢pheti Àt a Rossini-hÀz k¡sz´b¢t, s a legszÁv¢lyesebb fogadtatÀsban lesz
r¢sze. Ez hatott. Megk¢rt, hogy kÁs¢rjem el, ¢s mutassam be ûket egymÀsnak. A talÀlkozÂt k¢t nappal k¢sûbbre javasolta.
Ezalatt ¢rtesÁtettem Rossinit, aki nyomban vÀlaszolt: àMagÀtÂl ¢rtetûdik; a legnagyobb ´r´mmel lÀtom Wagner urat; j´jj´n el vele, amikor csak tetszik.Ê M¢g hozzÀtette: àLegalÀbb mondta neki, hogy elzÀrkÂzom mindattÂl az ostoba fecseg¢stûl, amit
az û rovÀsÀra nekem tulajdonÁtanak?Ê
Most, hogy felvÀzoltam Wagner pÀrizsi tartÂzkodÀsÀnak jellemzû k´r¡lm¢nyeit, Rossininek is szentelnem illik n¢hÀny sort, mielûtt a k¢t mester besz¢lget¢s¢t felid¢zn¢m.
Rossini akkoriban a Chauss¢e d'Antin ¢s a Boulevard des Italiens sarkÀn ÀllÂ, a pÀrizsiak Àltal jÂl ismert hÀz elsû emelet¢n lakott.
1856-ban ä 1836 Âta elûsz´r ä a Firenz¢ben ¢lû maestro vÀratlanul visszat¢rt PÀrizsba.
JÂ ideje idegbÀntalmak kÁnoztÀk, ¢s hiÀba fordult a firenzei orvosokhoz, nem tudtÀk legyûzni a betegs¢g¢t, s az mindinkÀbb elhatalmasodott rajta. Akik k´r¡lvett¢k,
komolyan nyugtalankodtak az illusztris beteg elmeÀllapotÀnak romlÀsa miatt.
Mme Rossini Ãgy Át¢lte meg, hogy k´rnyezetvÀltozÀsra van sz¡ks¢g. PÀrizsra esett
** Te jÂ ¢g!
** A V¢nusz-barlang.
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a vÀlasztÀsa, ahol f¢rje szÀmos csodÀlÂn kÁv¡l igaz barÀtokat is odahagyott. A gyÂgymÂdok kÁnÀlta segÁts¢gn¢l jobban bÁzott a r¢gi barÀtokhoz valÂ visszat¢r¢s ´r´m¢nek,
az Ãj k´rnyezet varÀzsÀnak erej¢ben ä mindabban, ami jÂt¢konyan hat f¢rje meggyeng¡lt eg¢szs¢g¢re ¢s cs¡ggedt ked¢ly¢re.
Nem volt azonban k´nnyü megt´rni Rossini ellenÀllÀsÀt, rÀbÁrni arra, hogy magÀra
vegye egy ekkora Ãt gy´trelmeit, amelyet postakocsin kellett megtenni¡k, gyakori vÀltÀsokkal, sût a vÀrosokban hosszabb megÀllÂkkal. Rossini ugyanis semmi szÁn alatt nem
volt hajlandÂ vonatra szÀllni. KifogÀsk¢ppen azt hozta f´l, hogy rendkÁv¡l megalÀzÂ,
ha az ember egy g¢p k¢ny¢nek-kedv¢nek szolgÀltatja ki magÀt... ¢s Ãgy szÀllÁtjÀk, akÀr
valami csomagot. çm valÂjÀban megviselt idegzet¢nek k¡l´n´s szesz¢lye volt, hogy
kimondottan f¢lt a vasÃttÂl.
V¢g¡l rÀvette magÀt az utazÀsra. A tizen´t napig tartÂ Ãt v¢g¢n elcsigÀzva, siralmas
Àllapotban ¢rkezett meg a francia fûvÀrosba. A betegs¢gtûl amÃgy is kÀrosodott idegrendszer¢t az utazÀs fÀradalmai ¢s viszontagsÀgai m¢g inkÀbb megterhelt¢k. BarÀtai
d´bbenten figyelt¢k v¢rtelen arcÀt, f¢nytelen tekintet¢t, akadozÂ besz¢d¢t, eltompult
¢szjÀrÀsÀt. Csak maguknak vallottÀk be, hogy e t¡netek lÀttÀn visszafordÁthatatlan
ideg´sszeomlÀstÂl tartanak.
Szerencs¢re azonban az orvostudomÀny, hÀla a kitünû doktorok Àldozatk¢szs¢g¢nek, n¢hÀny hÂnap mÃltÀn fel¡lkerekedett ezen a riasztÂ Àllapoton; ¢s mÁg a test fokozatosan erûs´d´tt, a figyelmes barÀtok teremtette megnyugtatÂ k´rnyezet hatÀsÀra
ÃjbÂl felszikrÀzott a szellem, amelyrûl mÀr azt hitt¢k, mind´r´kre kihunyt. K¢sûbb
egy kissingeni kÃra tetûzte be Rossini fel¢p¡l¢s¢t.
A gyÂgyÁthatatlannak tetszû betegs¢g nyomai v¢g¢rv¢nyesen eltüntek.
Ettûl kezdve a TELL V ILMOS ¢s a SEVILLAI szerzûj¢t a pÀrizsi zenei ¢letben senki
mÀshoz nem foghatÂ dicsûs¢g ¢s tisztelet ´vezte. FogadÀsai csakhamar hÁress¢ vÀltak:
a legnevesebb müv¢szek rem¢lt¢k a kegyet, hogy a maestrÂnÀl meghallgatÀsra talÀljanak. Rossini szalonjÀt eg¢sz PÀrizs legnagyobb hÁress¢gei lÀtogattÀk.
A koros mestert k´r¡lvevû kivÀlÂsÀgok k´z´tt Rossini meg tudott maradni egyszerü, jÂsÀgos, minden fennh¢jÀzÀstÂl mentes embernek. °s itt illen¢k tisztÀznom a sziporkÀzÂ szellemeskedû ¢s a m¢g m¢ltÀnytalanabb k´ny´rtelen gÃnyolÂdÂ jelzûket, amelyekkel a pÀrizsi lapok elûszeretettel tisztelt¢k meg Rossinit. Hihetetlen k´nnyelmüen tulajdonÁtottak neki t´bb¢-kev¢sb¢ k¢tes riposztokat, amelyek soha nem j´ttek volna az
ajkÀra, vagy olyan tiszteletlen tr¢fÀkat mÀsokkal szemben, amilyenekre teljess¢ggel
k¢ptelen volt. Szenvedett ettûl a durva hÁrver¢stûl, amely gyakran a gunyoros csipkelûdû szerep¢n tÃl egyenesen a gonosz ÀrmÀnykodÂ k¢p¢ben t¡ntette f´l. Panaszkodott
is emiatt, mire ezt a vÀlaszt kapta: àTudja, maestro, csak a gazdagoknak adnak alamizsnÀt.Ê
àAz igazat megvallva ä sÂhajtott Rossini ä, jobban ´r¡ln¢k egy kicsit nagyobb szeg¢nys¢gnek ¢s egy kicsit kevesebb bûkezüs¢gnek. Addig t´mnek alamizsnÀval, mÁg eg¢szen eltelek vele. °s micsoda alamizsna, te jÂ isten! T´bbet Àrt, mint hasznÀl. De mit
tegyek: ma cos− va il mondo.Ê*
E n¢hÀny sorral a k¢t f¢rfiÃ ellent¢tes pÀrizsi helyzet¢t akartam ¢rz¢keltetni. Az egyiket
mint valami f¢listent bÀlvÀnyoztÀk; a mÀsikat nemhogy szemernyi tisztelet nem ´vezte,
de m¢g meg is b¢lyegezt¢k, akÀr holmi gonosztevût. °s k´zben, ezt ne felejts¡k, Wag* Ilyen a vilÀg.
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ner, lÀngelm¢j¢nek teljes tudatÀban, pÀlyÀja csÃcsa fel¢ tartott ä ugyanolyan nagynak
lÀtta ´nmagÀt, mint amilyennek az utÂkor tartja azÂta ä titÀni müve ott pihent mÀr,
ismeretlen¡l ¢s roppant terjedelm¢ben, a rue Newton-i szer¢ny lak egyik zugÀban: a
T RISZTçN °S I ZOLDA teljesen, a NIBELUNG-tetralÂgia pedig kev¢s hÁjÀn k¢szen.
Wagner, nem felejtve a megbesz¢lt talÀlkozÂt (amelyre kora reggel, f´l´slegesen, lev¢lben is eml¢keztetett), ¢rtem j´tt a lakÀsomra. N¢hÀny hÀznyira laktam csak Rossinitûl, ¢s r´gvest el is indultunk.
A l¢pcsûhÀzban Ágy szÂltam Wagnerhez: ä Ha Rossinit jÂ hangulatban lelj¡k, minden bizonnyal elbüv´lû tÀrsasÀg lesz. ValÂsÀgos gy´ny´rüs¢g ilyenkor hallgatni ût. Ne
lepûdj¢k meg, ha a besz¢lget¢s¡k k´zben feljegyz¢seket k¢szÁtek...
ä A lapoknak? ä k¢rdezte Wagner.
ä Dehogy ä vÀlaszoltam ä, kizÀrÂlag szem¢lyes eml¢kez¢seimhez. Ha a maestro gyanÃt fogna, hogy a sajtÂnak dolgozom, ki sem nyitnÀ a szÀjÀt. Alighanem marad¢ktalanul megbÁzik a diszkr¢ciÂmban, ugyanis irtÂzik attÂl, hogy magÀn¢let¢nek akÀr a
legjelent¢ktelenebb esem¢ny¢t is a nyilvÀnossÀg el¢ tÀrjÀk.
Rossini szinte teljesen Àtengedte feles¢g¢nek a f¢nyüzû villÀt, û maga pedig az eb¢dlû
melletti, bulvÀrra n¢zû n¢gyablakos lakr¢szbe hÃzÂdott vissza. Ez Àllt egy hÀtsÂ kis
szobÀbÂl, amelybe soha nem tette be a lÀbÀt, valamint egy hÀlÂszobÀbÂl, amelybûl viszont soha nem bÃjt elû. A rendkÁv¡l egyszerü kis helyis¢gnek minden berendez¢se
egy Àgy, egy ÁrÂasztal, egy szekreter ¢s egy Pleyel mÀrkÀjÃ pianÁnÂ volt. Itt fogadta
kiv¢tel n¢lk¡l az ´sszes lÀtogatÂjÀt, a legszer¢nyebb k¢regetûktûl a legmagasabb m¢ltÂsÀgokig.
Ebben a szobÀban fogadta Wagnert is.
Amikor az inas bejelentett benn¡nket, Rossini ¢ppen eb¢dje v¢g¢n tartott. N¢hÀny
percig a nagy fogadÂszobÀban vÀrakoztunk.
Ott Wagner tekintete r´gvest megakadt Rossini egyik portr¢jÀn, amely der¢kig,
¢letnagysÀgban ÀbrÀzolta a mestert, bû, z´ld k´penyben, fej¢n kerek piros sapkÀval.
Ezt a k¢pet azÂta a reprodukciÂk szÀzai tett¢k ismertt¢ ¢s hÁress¢.
ä °rtelemtûl sugÀrzÂ arc, gunyoros ajak: pontosan ilyen lehetett a SEVILLAI szerzûje
ä szÂlalt meg Wagner. ä Minden bizonnyal abbÂl az idûbûl valÂ, amikor Rossini azon
az operÀjÀn dolgozott.
ä N¢gy ¢vvel k¢sûbb, 1820-ban festette Meyer, NÀpolyban ä vÀlaszoltam.
ä Megnyerû fiatalember volt; ¢s a VezÃv k´rny¢k¢n, ahol k´nnyen lÀngra lobbannak az asszonyszÁvek, bizonyÀra alaposan feldÃlta ûket ä jegyezte meg Wagner mosolyogva.
ä Ki tudja? Ha ugyanolyan jÂl szÀmolÂ szolgÀlÂja lett volna neki is, amilyen Don
Juan mellett Leporello volt, talÀn meg is haladja a jegyzetlapocskÀkon meg´r´kÁtett
mille e tre* büv´s szÀmÀt.
ä Nem tÃloz egy kicsit? ä replikÀzott Wagner. ä A mille csak hagyjÀn, de m¢g tre is,
az mÀr valÂban tÃlzÀs!

* EzerhÀrom.
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Ekkor a szobainas jelentette, hogy a mester vÀr benn¡nket.
Amint bel¢pt¡nk, Rossini nyomban megszÂlalt: ä Ah! Wagner Ãr, a modern Orpheusz!
Ne f¢ljen Àtl¢pni ezt a rettenetes k¡sz´b´t... ä °s Wagnernek idût sem hagyva a vÀlaszra, mÀris folytatta: ä Tudom, nagyon befeketÁtettek ´n elûtt. Megannyi ¢lcet tulajdonÁtanak nekem az ´n rovÀsÀra, noha a legkisebb okom sem lehetne rÀ. Mi k¢sztetne
ilyesmire? Nem vagyok ¢n Mozart vagy Beethoven. M¢g csak azt sem ÀllÁtom, hogy
valami nagyon b´lcs voln¢k; Àm udvarias annÀl inkÀbb, Ãgyhogy semmi szÁn alatt nem
s¢rtegetn¢k egy olyan zeneszerzût, aki, mint ÀllÁtÂlag ´n, müv¢szet¡nk hatÀrainak kitÀgÁtÀsÀval kÁs¢rletezik. A rosszindulatÃ fecsegûk, akik ¢lvezettel k´sz´r¡lik rajtam a
nyelv¡ket, legalÀbb azt belÀthatnÀk, hogy nem veszÁtettem el a jÂzan eszemet.
ä Ahhoz, hogy lebecs¡lhessem a zen¢j¢t, legelûsz´r is meg kellene ismernem; ahhoz, hogy megismerhessem, szÁnhÀzban kellene hallanom, hiszen pusztÀn a partitÃra
olvasÀsÀval lehetetlen ¢rv¢nyes v¢lem¢nyt alkotni valamely szÁnpadra szÀnt mürûl.
ä Az ´n szerzem¢nyei k´z¡l csak a TANNH®USER indulÂjÀt ismerem. T´bb Ázben is
hallottam, amikor hÀrom ¢ve f¡rdûkÃrÀt vettem Kissingenben. Nagy sikere volt ä ¢s
ûszint¢n mondom, a magam r¢sz¢rûl gy´ny´rünek talÀltam.
ä °s most, hogy ä merem rem¢lni ä minden f¢lre¢rt¢s eloszlott k´z´tt¡nk, mondja,
hogy ¢rzi magÀt PÀrizsban? Igaz, hogy a T ANNH®USER bemutatÀsÀrÂl tÀrgyal?
Wagnert a lelke m¢ly¢ig meghatottÀk a szÁves szavak, az egyszerü, ked¢lyes hang.
Megilletûdve vÀlaszolta:
ä Engedje meg, m¢lyen tisztelt mester, hogy megk´sz´njem jÂindulatÃ ¡dv´zlû szavait. BizonyÁtjÀk azt, amiben soha nem k¢telkedtem: hogy ´n nagy ¢s nemes jellem.
°s higgye meg, hogy ha mondott volna is szigorÃ kritikÀt rÂlam, nem vettem volna
zokon. Magam is tudom, hogy szerzem¢nyeim term¢szet¡kn¢l fogva kihÁvjÀk a t¢ves
¢rtelmez¢seket. Az Ãj elgondolÀsok ily hatalmas rendszer¢t lÀtvÀn a legjobb szÀnd¢kÃ
bÁrÀlÂk is t¢vedhetnek jelentûs¢g¢nek megÁt¢l¢s¢ben. °ppen ez¢rt alig vÀrom, hogy
operÀim teljes ¢s lehetûleg t´k¢letes szÁnrevitel¢vel ¢rtû k´z´ns¢g el¢ tÀrjam eddigi
t´rekv¢seimet...
ROSSINI: így lesz helyes. A tettek besz¢lnek, nem a szavak.
WAGNER: Legelûsz´r is mindent megteszek az¢rt, hogy a TANNH®USER-t szÁnre vigyem. Nemr¢g megmutattam CarvalhÂnak;1 jÂ benyomÀst tett rÀ, ¢s Ãgy tetszett, k¢sz
megkockÀztatni a bemutatÂt; de persze m¢g semmi nem eld´nt´tt t¢ny. Sajnos egy
gonosz akarat, amely r¢gÂta ellenem hangolja a sajtÂt, lassan mÀr valÂdi ÀrmÀnnyÀ
fajul... F¢lnivalÂ, hogy Carvalho is a befolyÀsa alÀ ker¡l...
Az ÀrmÀny szÂra Rossini ¢l¢nken k´zbevÀgott: ä Melyik zeneszerzû nem szenvedett
el hasonlÂkat, kezdve a nagy Gluckkal? Higgye el, engem sem kÁm¢ltek. A SEV ILLAI
bemutatÂja utÀn, amelyen az opera buffa akkori itÀliai szokÀsaihoz hÁven a csembalÂ
kÁs¢rte a recitativÂkat, Ãgy kellett megsz´kn´m a felbûsz¡lt t´meg elûl. Azt hittem,
nem Ãszom meg ¢p bûrrel. Itt PÀrizsban pedig, ahova elûsz´r 1824-ben a Th¢£tre
Italien igazgatÂjÀnak meghÁvÀsÀra ¢rkeztem, a àMonsieur VacarminiÊ gÃnyn¢vvel fogadtak, amely rajtam is ragadt. K¢pzelheti, hogy ¢reztem magam, amikor egyes zen¢szek ¢s kritikusok egymÀssal versengve heged¡lt¢k el a nÂtÀmat!
ä B¢csben sem volt mÀsk¢nt, amikor 1822-ben odautaztam, hogy bemutassam a
ZELMIRç-t. Maga Weber, aki mÀr r¢gÂta Árogatta ellenem csÁpûs hangÃ kritikÀit, attÂl
fogva, hogy az Udvar olasz szÁnhÀzÀban bemutattÀk az operÀimat, egyenesen ¡ld´z´tt...
WAGNER: ñ, tudom, Weber sz´rnyen ingerl¢keny volt! Akkor meg egyenesen haj-
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lÁthatatlan lett, amikor a n¢met müv¢szet megv¢delmez¢se forgott kockÀn. Ez talÀn
bocsÀnatos bün; szÂval, ¢rthetû mÂdon, ´nnek nem volt b¢csi tartÂzkodÀsa idej¢n ÀllandÂ kapcsolata vele?... Mekkora lÀngelme, ¢s milyen korÀn meghalt!...
ROSSINI: ñriÀsi lÀngelme, annyi bizonyos, ¢s az igaziak k´z¡l valÂ; hatalmas ¢s ´nÀllÂ alkotÂ, soha nem utÀnzott senkit. ValÂjÀban nem is B¢csben talÀlkoztunk elûsz´r;
de hallgassa meg, milyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt lÀttam k¢sûbb PÀrizsban, ahol megpihent n¢hÀny napra, mielûtt tovÀbbutazott volna AngliÀba. Ide¢rkezte utÀn szokÀsos
udvariassÀgi lÀtogatÀst tett a legnagyobb becsben ÀllÂ zeneszerzûkn¢l: Cherubinin¢l,
H¢roldnÀl, Boieldieu-n¢l. NÀlam is megfordult. Nem ¢rtesÁtett elûre, ¢s meg kell vallanom, hogy amikor e zseniÀlis zeneszerzû egyszer csak elûttem Àllt, olyan felindultsÀg
fogott el, amelyhez hasonlÂt azelûtt csupÀn Beethoven jelenl¢t¢ben ¢reztem. R¢misztûen sÀpadt volt, zihÀlva kapkodta a levegût, miutÀn fel¢rt a l¢pcsûn ä mÀr nagyon
elhatalmasodott rajta a betegs¢g. ZavarÀban, amelyet tovÀbb n´velt az, hogy keresg¢lnie kellett a francia szavakat, Ãgy hitte, azon nyomban be kell vallania, hogy tÃlsÀgosan
kem¢ny hangot ¡t´tt meg velem szemben a kritikÀiban, de... Nem engedtem, hogy
befejezze. àHagyjuk ezt, mondtam; elûsz´r is el sem olvastam ezeket a cikkeket, ugyanis nem tudok n¢met¡l... Az egyetlen mondat, amelyet az ´n´k ´rd´ng´s nyelv¢bûl
egy magamfajta muzsikus hûsi igyekezet eredm¢nyek¢ppen a fej¢ben tartani ¢s kiejteni rem¢lhet, az, hogy ich bin zufrieden.* B¡szke is voltam rÀ, ¢s B¢csben vÀlogatÀs
n¢lk¡l hasznÀltam minden alkalomra, akÀr ¡nnep¢lyes volt, akÀr barÀti; de az ¡nnep¢lyesekre k¡l´n´sen. A b¢csiek k´r¢ben, akik az ´sszes n¢met ajkÃ n¢p k´z¡l a leginkÀbb szeretetre m¢ltÂk, de fûk¢nt a sz¢p b¢csi h´lgyek k´r¢ben hamar hÁre ment
finom modoromnak: ich bin zufrieden.Ê Ezek a szavak mosolyt csaltak Weber arcÀra;
mindjÀrt nyugodtabb ¢s felszabadultabb lett. àEgy¢bk¢nt pedig, folytattam, azzal,
hogy operÀimat figyelemre ¢rdemesÁtette, m¢lyen megtisztelt, engem, aki mit sem
¢rek az ´n n¢p¢nek ÂriÀsi lÀngelm¢i mellett. K¢rem, engedje, hogy meg´leljem; ¢s
ha a barÀtsÀgom jelent valamit az ´n szÀmÀra, Ãgy felajÀnlom tiszta szÁvembûl.Ê Amikor megindultan Àt´leltem, egy k´nnycseppet pillantottam meg a szem¢ben.
WAGNER: Azt besz¢lt¢k, hogy mÀr akkor megtÀmadta a sorvadÀs, amely r´viddel
azutÀn el is vitte.
ROSSINI: így van. SzÀnalmas Àllapotban lÀttam: bûre fakÂ volt, arca beesett, meglÀtszottak rajta a m¢lyrûl j´vû szÀraz k´h´g¢s nyomai... rÀadÀsul sÀntÁtva jÀrt; egyszÂval siralmas lÀtvÀnyt nyÃjtott. N¢hÀny nap mÃltÀn ism¢t felkeresett, hogy ajÀnlÂleveleket k¢rjen Londonba, l¢v¢n, hogy oda k¢sz¡lt. LesÃjtott mÀr a gondolata is, hogy
ekkora Ãtra vÀllalkozik. A leghatÀrozottabban megprÂbÀltam lebesz¢lni, mondtam,
hogy bünt... hogy ´ngyilkossÀgot k´vet el. MindhiÀba. Ezt vÀlaszolta: àTudom, nem
t¢rek vissza... De muszÀj elmennem. Be kell mutatnom az OBERON-t, k´telez a szerzûd¢sem, muszÀj mennem...Ê
ä Angliai tartÂzkodÀsom alatt fontos szem¢lyis¢gekkel ¢pÁtettem ki kapcsolatokat,
Ágy t´bb Londonba szÂlÂ lev¢l mellett Àtadhattam Webernek egy Gy´rgy kirÀlyhoz
cÁmzett ajÀnlÂlevelet is; ýfels¢ge nagy barÀtja a müv¢szeknek, hozzÀm pedig k¡l´n´sen nyÀjas volt. V¢rzû szÁvvel ´leltem Àt m¢g egyszer ezt a nagyszerü lÀngelm¢t, meg¢rezv¢n, hogy utoljÀra lÀtom. Elû¢rzetem beigazolÂdott. Povero Weber!**
ä De az ÀrmÀnyokrÂl besz¢lt¡nk ä folytatta Rossini. ä Nem hiszem, hogy volna ahhoz
** El vagyok ragadtatva.
** Szeg¢ny Weber!
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foghatÂ ellenszere, mint a hallgatÀs ¢s a passzÁv ellenÀllÀs; higgye meg, ezek sokkal
hat¢konyabbak, mint a visszavÀgÀs vagy a d¡h. A rosszindulat tengernyi; ha valaki
egymagÀban prÂbÀl megharcolni vele, aligha juthat messzire. Ami engem illet, mindig
is f¡ty¡ltem az effajta tÀmadÀsokra ä ha meg akartak futamÁtani, futamokkal szeg¡ltem
ellen; a csÃfolÂdÀsokra triolÀimmal vÀlaszoltam, a lazzÂkra* pizzicatÂimmal. Esk¡sz´m,
ez az eg¢sz zsivajgÀs, amelyet azok keltettek, akik mindezt semmire sem becs¡lt¢k,
soha nem vett rÀ arra, hogy egyetlen nagydob-¡t¢ssel is kevesebb legyen a crescendÂimban, de attÂl sem tÀntorÁtott el, hogy egy rÀadÀs felicitÀval szerencs¢ltessem ûket a
finÀl¢imban, ha Ãgy tartotta kedvem. Ugyan vend¢ghajat lÀt most a fejemen, de
higgyen nekem, ezek az ostoba fajankÂk annyit sem ¢rtek el, hogy akÀr egyetlen hajszÀlam is kihulljon!
Wagnert az elsû pillanatban elk¢pesztette ez a hangzatos tirÀda, amelyben az addig
komoly ¢s higgadt olasz mester vÀratlanul ennyire ellent¢tes oldalÀrÂl mutatkozott
meg (Rossini valÂjÀban most t¢rt vissza szokott stÁlusÀhoz: rendszerint kellemes, humoros tÀrsalgÂ volt, aki nev¢n nevezi a dolgokat). Wagner Ágy vÀlaszolt, mik´zben
igyekezett visszafojtani kirobbanni k¢sz¡lû kacagÀsÀt: ä HÀla annak, ami itt van ´nben,
maestro ä ¢s a fej¢re mutatott ä, ez a passzÁv ellenÀllÀs sokkal inkÀbb a k´z´ns¢g Àltal
elismert szellemi f´l¢nyt jelenti; csak szÀnni lehet azokat a szerencs¢tleneket, akik botorsÀgukban meg akartak m¢rkûzni vele... De nem azt mondta az elûbb, hogy szem¢lyesen ismerte Beethovent?
ROSSINI: ValÂban; B¢csben talÀlkoztunk, 1822-ben, a ZELMIRA bemutatÀsÀnak ¢v¢ben. Hallottam mÀr azelûtt Beethoven n¢melyik vonÂsn¢gyes¢t MilÀnÂban, ¢s nem
kell ´nnek mondanom, mekkora bÀmulattal t´lt´tt el! Ismertem tûle n¢hÀny zongoradarabot is. B¢csben hallottam elûsz´r egyik szimfÂniÀjÀnak, az EROICç-nak az elûadÀsÀt. M¢lyen f´lkavart. MÀr csak egyetlen gondolatnak ¢ltem: megismerni ezt a
lÀngelm¢t, szemtûl szemben Àllni vele, ha az ¢letben csak egyszer is. Salierin¢l2 puhatolÂztam, akirûl tudtam, hogy bizalmas kapcsolat füzi Beethovenhez.
WAGNER: AnnÀl, aki a DANAIDçK -at szerezte?
ROSSINI: AnnÀl. JÂ ideje B¢csben ¢lt, ¢s mivel t´bb operÀjÀt is sikerrel jÀtszottÀk az
olasz szÁnhÀzban, a zenei ¢let k´z¢ppontjÀban ÀllÂ, divatos szerzûnek szÀmÁtott. Elismerte, hogy valÂban talÀlkozik idûnk¢nt Beethovennel, de figyelmeztetett, hogy az
idûs mester gyanakvÂ ¢s kiszÀmÁthatatlan term¢szete miatt nem lesz k´nnyü k¢r¢semet teljesÁtenie.
ä Salieri mellesleg Mozarthoz is bejÀratos volt, akinek halÀla utÀn meggyanÃsÁtottÀk, sût komolyan megvÀdoltÀk azzal, hogy szakmai f¢lt¢kenys¢gbûl a lassan ´lû m¢reg
mÂdszer¢vel k¡ldte a mÀsvilÀgra vet¢lytÀrsÀt...
WAGNER: Ez a szÂbesz¢d m¢g az ¢n idûmben is keringett B¢csben.
ROSSINI: Egy napon Ágy szÂltam Salierihez tr¢fÀlkozva: àBeethoven jÂl teszi, hogy
¢let´szt´n¢re hallgatva nem hÁvja meg ´nt az asztalÀhoz; hiszen ´n k´nnyen a mÀsvilÀgra k¡lden¢, akÀrcsak Mozartot.Ê àögy n¢zek ki, mint egy m¢regkeverû?Ê ä k¢rdezte Salieri. àDehogy! ä vÀlaszoltam ä, inkÀbb Ãgy, mint egy gyÀva nyÃl!Ê, ¢s t¢nylegesen
az is volt. Ez a szeg¢ny ´rd´g egy¢bk¢nt lÀthatÂlag keveset t´rûd´tt azzal, hogy Mozart
gyilkosÀnak tartjÀk. Azt viszont k¢ptelen volt lenyelni, hogy egy b¢csi ÃjsÀgÁrÂ, a n¢met
zene v¢delmezûje, aki csak m¢rs¢kelten lelkesedett az olasz operÀ¢rt, ¢s m¢g m¢rs¢keltebben Salieri¢rt, azt talÀlta Árni, hogy Salieri, a DANAIDçK-kal ellent¢tben, ¡rÁti,
* Tr¢fÀkra.
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sût mÀr teljesen ki is ¡rÁtette a hordÂit, rÀadÀsul k¡l´n´sebb veszûds¢g¢be sem ker¡lt,
mivel soha nem voltak valami tele. Salieri sz´rny¡lk´d¢s¢t szÁvfacsarÂ volt n¢zni. Ellenben dics¢ret¢re legyen mondva, kÁvÀnsÀgomat teljesÁtendû Ãgy lÀtta a legjobbnak,
ha Carpanihoz,3 az olasz k´ltûh´z fordul, aki persona grata volt Beethoven otthonÀban,
s Ágy k´zbenjÀrÀsa biztos sikerrel kecsegtetett. °s valÂban, Carpani olyan kitartÂan t¡st¢nkedett a mester k´r¡l, hogy v¢g¡l elnyerte a beleegyez¢s¢t.
ä Kell-e mondanom, hogy a szeg¢nyes villa l¢pcsûhÀzÀba l¢pve nehezen uralkodtam az ¢rzelmeimen. Majd kinyÁlt az ajtÂ, ¢s sz´rnyümÂd piszkos ¢s rendetlen lakÀsba
jutottam. Az k¡l´n´sk¢pp megmaradt az eml¢kezetemben, hogy a mennyezeten,
mely k´zvetlen¡l a tetû alatt hÃzÂdhatott, hatalmas reped¢sek tÀtongtak; nyilvÀn sz¢les sugÀrban folyt be rajtuk az esû.
ä Beethoven k´zismert arck¢pei hÁven adjÀk vissza az arc eg¢sz¢t. De semmilyen
ecset nem ´r´kÁtheti meg az arcvonÀsokra merevedett megfoghatatlan szomorÃsÀgot,
vagy azt, ahogy a bozontos szem´ld´k alatt, mint valami barlang m¢ly¢n, ragyogott
az aprÂ, m¢gis szinte ves¢be lÀtÂ szempÀr. Hangja lÀgy volt ¢s cs´ppet fÀtyolos.
ä N¢hÀny pillanatig azonban figyelemre se m¢ltatott benn¡nket. Egy kottÀt javÁtgatott. Amikor v¢gzett, f´lemelte a fej¢t, ¢s hirtelen megszÂlalt: àAh, ´n az, Rossini, a
B ARBIERE DI SIV IGLIA szerzûje? GratulÀlok, kitünû opera buffa; ´r´mmel olvastam.
AmÁg lesz olasz opera, mindig jÀtszani fogjÀk. Soha ne Árjon mÀst, csakis vÁgoperÀt.
KihÁvnÀ a v¢gzetet ´nmaga ellen, ha mÀs müfajjal prÂbÀlkozna.Ê àNo de ä szakÁtotta
f¢lbe Carpani, aki szÂrÂl szÂra fordÁtotta, sût k´zben jegyezgette is a besz¢lget¢st ä
Rossini mester jÂ n¢hÀny opera seriÀt is szerzett: a T ANCREDI-t, az OTELLñ-t, a MñZES-t; nemr¢g elk¡ldtem ´nnek ûket, javasolvÀn, hogy tekintsen bel¢j¡k.Ê àçt is lapoztam valamennyit ä vÀlaszolta Beethoven ä, de n¢zz¢k, az opera seria nem illik az
olaszok term¢szet¢hez. Nincs el¢g ¢rz¢k¡k az igazi drÀmÀhoz; de hogyan is tehetn¢nek rÀ szert OlaszorszÀgban?Ê
WAGNER: Ha Salieri ezt hallotta volna, alighanem m¢g nagyobb sz´rny¡lk´d¢st csap...
ROSSINI: Azt meghiszem! K¢sûbb el is mes¢ltem neki. Az ajkÀba harapott... de f´lteszem, csak annyira, nehogy nagyon fÀjjon; hiszen amint mÀr mondtam ´nnek, olyan
gyÀva volt, hogy a tÃlvilÀgon a poklok ura, ha nem akart pirulni amiatt, hogy egy ilyen
gyÀva nyulat kell s¡t´getnie, nyilvÀn tÃladott rajta, hogy mÀshol f¡st´l´gj´n! ä De t¢rj¡nk vissza Beethovenre. àAz opera buffÀban ä mondta ä senki nem ¢rhet f´l ´n´kkel,
olaszokkal. ¹n´ket nyelv¡k ¢s temperamentumuk egyarÀnt erre rendeli. N¢zze meg
CimarosÀt: mennyivel f´l´tte Àllnak operÀi komikus r¢szei az ´sszes t´bbinek! °s nincsen ez mÀsk¢nt Pergolesi szerzem¢nyeiben sem. Tudom, hogy ´n´k olaszok nagyra
tartjÀk egyhÀzi muzsikÀjÀt. STABAT-jÀban is, megengedem, m¢ly ¢rz¢s szabadul f´l,
csakhogy a forma... s Ágy a hatÀs monoton: a SERVA PADRONA viszont...Ê
WAGNER (k´zbeszÂl): El kell ismerni, maestro, hogy ´n szerencs¢re megtartÂztatta
magÀt, ¢s nem k´vette Beethoven tanÀcsÀt...
ROSSINI: Az igazat megvallva az opera buffa k´zelebb Àllt a szÁvemhez; t´bb kedvvel
nyÃltam komikus t¢mÀhoz, mint komolyhoz. Csakhogy nem volt vÀlasztÀsi lehetûs¢gem, a librettÂkat az impresszÀriÂk k¢nyszerÁtett¢k rÀm. HÀnyszor megesett, hogy a
munka kezdet¢n a sz´vegk´nyv kis r¢sz¢t kaptam k¢zhez, esetleg csak egyetlen felvonÀst, ¢s Ãgy kellett megÁrnom rÀ a zen¢t, hogy sem a folytatÀst, sem a v¢gkifejletet
nem ismertem! Hogy is k¢pzelt¢k... nekem kellett eltartanom apÀmat, anyÀmat ¢s a
nagyanyÀmat! VÀrosrÂl vÀrosra kÂboroltam, ¢s ¢venk¢nt hÀrom, sût n¢gy operÀt is
megÁrtam. °s higgye el, nem hozott ez annyit, amibûl adhattam volna az urat. A SE-
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V ILLAI-¢rt ezerk¢tszÀz frankot kaptam egy ´sszegben, tovÀbbÀ az impresszÀriÂm meg-

ajÀnd¢kozott egy mogyorÂszÁn, aranygombos frakkal, hogy tisztess¢ges ´lt´z¢kben jelenhessek meg a zenekar elûtt. Igaz, ez a frakk szÀz frankot is meg¢rt. ¹sszesen tehÀt
ezerhÀromszÀz frankhoz jutottam. °s csak tizenhÀrom napomba ker¡lt, mÁg a partitÃrÀt megÁrtam. Mindent egybevetve napi szÀz frankot kerestem. LÀtja ä mosolyodott
el Rossini ä, m¢giscsak jÂl megfizettek. B¡szke is voltam rÀ az apÀm elûtt, aki mind´sszesen k¢t ¢s f¢l frankot hozott haza naponta, amikor tubatore* volt PesarÂban.
WAGNER: TizenhÀrom nap! PÀratlan teljesÁtm¢ny... Csak bÀmulni tudom, maestro,
hogy ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt, ilyen cigÀny¢letet ¢lve az OTELLñ-ban ¢s a MñZES-ben
m¢gis milyen kitünû oldalakat Árt, melyek sokkal inkÀbb a megfeszÁtett szellemi ´sszpontosÁtÀs, mint az improvizÀciÂ nyomait viselik magukon.
ä Oh ä szakÁtotta f¢lbe Rossini ä, volt n¢mi hajlamom ¢s m¢g t´bb ´szt´n´m hozzÀ. Alapos
zenei k¢pz¢s hiÀnyÀban ä hogyan is tettem volna szert OlaszorszÀgban ilyesmire az ¢n
idûmben ä azt a keveset, amit tudtam, n¢met partitÃrÀkbÂl tanultam meg. Egy bolognai mükedvelûnek volt belûl¡k n¢hÀny: a TEREMT°S, a FIGARO HçZASSçGA, a V ARçZSFUVOLA... mivel tizen´t ¢vesen nem Àllt mÂdomban N¢metorszÀgbÂl meghozatni
ûket, k´lcs´nk¢rtem ¢s buzgÂn lemÀsoltam valamennyit. Elûsz´r t´bbnyire csak a vokÀlis r¢szeket mÀsoltam Àt, ¢s meg sem n¢ztem a zenekari kÁs¢retet. AzutÀn k¡l´n papÁrlapra felvÀzoltam a magam k¢pzelte kÁs¢retet, amelyet utÂbb ´sszehasonlÁtottam
Haydn¢val ¢s Mozart¢val; v¢g¡l pedig kieg¢szÁtettem ezekkel az ¢n p¢ldÀnyaimat.
T´bbet tanultam Ágy, mint amit a bolognai lÁceum ´sszes kurzusÀn a fejembe t´mtek
volna! Oh! Ha az ´n´k orszÀgÀban v¢gezhettem volna tanulmÀnyaimat, Ãgy ¢rzem,
sokkal jobb müveket hoztam volna l¢tre, mint amiket most ismernek tûlem.
WAGNER: Ezt erûsen k¢tlem. El¢g a MñZES àDes t¢nªbresÊ-, a T ELL V ILMOS à¹sszeesk¡v¢sÊ-jelenet¢re vagy hogy mÀs müfajt emlÁtsek, a QUANDO CORPUS MORIETUR-ra
gondolni...
ROSSINI: ¹n valÂban müv¢szetem legihletettebb pillanatainak term¢s¢t id¢zte f´l;
de mit ¢r mindez egy Mozart, egy Haydn ¢letmüve mellett? Nem tudom el¢gszer
hangsÃlyozni, hogy mennyire csodÀlom e mesterek sokoldalÃ tudÀsÀt, a magabiztossÀgot, amely müv¢szet¡k oly term¢szetes velejÀrÂja. Ezt mindig is irigyeltem tûl¡k;
csakhogy az ilyesfajta tudÀst az iskolapadban kell megtanulni, ¢s rÀadÀsul Mozartnak
kell sz¡letni ahhoz, hogy az ember sajÀt hasznÀra fordÁthassa. Bach pedig, hogy az
´n´k orszÀgÀnak fiainÀl maradjunk, valÂsÀggal nyomasztÂ lÀngelme. Ha Beethoven
az emberis¢g csodÀja, Bach az isteni csoda megtestes¡l¢se! Elûfizettem müveinek teljes
kiadÀsÀra. N¢zze... ott az asztalomon a legutÂbb megjelent k´tet. Kell-e ´nnek mondanom, hogy ritka ´r´m¡nnep lesz szÀmomra a nap, amelyen a k´vetkezû megjelenik. Mennyire vÀgyom arra, hogy hallhassam m¢g grandiÂzus PASSIñ-jÀnak teljes elûadÀsÀt, mielûtt eltÀvozom errûl a vilÀgrÂl! De itt, a franciÀknÀl, erre m¢g gondolni is
botorsÀg...
WAGNER: A n¢metekkel Mendelssohn ismertette meg a PASSIñ-t,4 m¢gpedig mesteri elûadÀsban, amelyet sajÀt maga vez¢nyelt Berlinben.
ROSSINI: Mendelssohn! Mily rokonszenves l¢lek! SzÁvesen eml¢kszem vissza a tÀrsasÀgÀban t´lt´tt kellemes ÂrÀkra. Frankfurtban, 1836-ban t´rt¢nt... akkor mÀr PÀrizsban ¢ltem. A Rothschild csalÀd meghÁvÀsÀra egy esk¡vûn vettem r¢szt; ezen ismertetett ´ssze Ferdinand Hiller Mendelssohnnal. Milyen elbüv´lûen jÀtszotta kecses romÀncait! AzutÀn Weber-darabokra t¢rt Àt. K¢sûbb Bach-müveket k¢rtem tûle, sok-sok
* TrombitÀs.
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Bach-müvet. Hiller korÀbban emlÁtette, hogy senki nem jÀtssza Bachot hozzÀ foghatÂan. Mendelssohn az elsû pillanatban megh´kkent a k¢r¢semen. àHogyan? ä k¢rdezte ä, ´n olasz l¢t¢re ennyire kedveli a n¢met zen¢t?Ê àKizÀrÂlag azt kedvelem ä
vÀlaszoltam; majd talÀn kiss¢ tÃlzott fesztelens¢ggel hozzÀtettem: ä Ami az olasz zen¢t
illeti, hÀt arra f¡ty¡l´k!Ê Megr´k´ny´dve n¢zett rÀm: ez azonban nem gÀtolta meg abban, hogy bÀmulatosan ¢s ritka ¢lvezettel jÀtssza el Bach jÂ n¢hÀny fÃgÀjÀt. Hillertûl
k¢sûbb megtudtam, hogy miutÀn elbÃcsÃztam, Mendelssohn a kijelent¢sem kapcsÀn
megjegyezte: àVajon Rossini komolyan gondolta ezt? Mondhatom, fura egy szerzet!Ê
WAGNER (szÁvbûl kacagva): Nem csodÀlkozom Mendelssohn elk¢ped¢s¢n, maestro;
de megengedi, hogy megk¢rdezzem, hogyan fejezûd´tt be lÀtogatÀsa Beethovenn¢l?
ROSSINI: Oh! Hamar v¢ge szakadt. °rthetû is, ha meggondoljuk, hogy a besz¢lget¢s
nagyobb r¢sz¢t ÁrÀsban k¢nyszer¡lt¡nk folytatni. TudomÀsÀra hoztam, hogy menynyire csodÀlom lÀngelm¢j¢t, ¢s mennyire lek´telez, hogy alkalmat adott ezt kifejeznem... M¢ly sÂhaj volt a vÀlasz, no meg ez a r´vidke mondat: àOh! un infelice!Ê* Majd
az olaszorszÀgi szÁnhÀzakrÂl, hÁres ¢nekesekrûl ¢rdeklûd´tt... megk¢rdezte, gyakran
jÀtsszÀk-e Mozart operÀit... hogy el¢gedett vagyok-e a b¢csi olasz tÀrsulattal... V¢g¡l
sok sikert kÁvÀnt a ZELMIRA elûadÀsÀhoz, f´lÀllt, az ajtÂhoz kÁs¢rt benn¡nket, ¢s Ágy
szÂlt: àírjon sok SEV ILLAI-t!Ê Alig ¢rt¡nk ki a romos l¢pcsûhÀzbÂl, mÀris ¢reztem,
mennyire kÁnos eml¢kem marad errûl a lÀtogatÀsrÂl ä arra gondoltam, hogy mindenki magÀra hagyja, hogy n¢lk¡l´znie kell ä ¢s nem tudtam visszatartani a k´nnyeimet.
àUgyan ä szÂlt Carpani ä, kizÀrÂlag û tehet rÂla. MagÀnak valÂ, mogorva ember, aki
k¢ptelen arra, hogy bÀrki barÀtsÀgÀt megtartsa.Ê
ä Aznap este gÀlavacsorÀn vettem r¢szt Metternich hercegn¢l. Teljesen fel voltam
m¢g dÃlva a lÀtogatÀs eml¢k¢tûl, f¡lembe csengett a gyÀszos un infelice, ¢s megvallom,
nem tudtam eloszlatni a bensûmet marcangolÂ kÁnos ¢rz¢st: ez a f¢nyes b¢csi tÀrsasÀg
velem bezzeg rendkÁv¡li figyelemmel bÀnik! °s akkor Âvatlanul fennhangon kimondtam, hogy mi a v¢lem¢nyem az Udvar ¢s az arisztokrÀcia magatartÀsÀrÂl a kor legnagyobb lÀngelm¢j¢vel szemben, akivel oly keveset t´rûdnek, ¢s hagyjÀk, hogy sz¡ks¢get
lÀsson. De ugyanazt a vÀlaszt kaptam, amit korÀbban CarpanitÂl. Erre megk¢rdeztem,
hogy legalÀbb a s¡kets¢ge nem kelt-e benn¡k szÀnalmat... hogy nemes l¢lekre vall-e,
ha szem¢re hÀnyjÀk a gyenges¢geit, csak az¢rt, hogy ¡r¡gyet talÀljanak a segÁts¢g megtagadÀsÀra. Pedig gazdag csalÀdok adakozÀsÀbÂl milyen k´nnyen juttathatnÀnk neki,
tettem hozzÀ, egy csek¢ly ¢letjÀrad¢kot, mely azonban el¢g bûs¢ges ahhoz, hogy ¢lete
v¢g¢ig biztonsÀgban tudhassa magÀt a n¢lk¡l´z¢stûl. Javaslatomat azonban senki nem
tÀmogatta.
ä Vacsora utÀn az est fogadÀssal folytatÂdott, amely a legkivÀlÂbb b¢csi elûkelûs¢geket vonzotta Metternich termeibe. Koncertet is adtak. A programon szerepelt Beethoven egyik Ãjabb triÂja... minden¡tt û, mindig csak û, ahogy NapÂleonrÂl mondtÀk.
A vend¢gek az Ãj mestermüvet vallÀsos ÀhÁtattal hallgattÀk ¢s lelkesen megtapsoltÀk.
E vilÀgi pompa lÀttÀn m¢labÃsan gondoltam arra, hogy a nagy f¢rfiÃ talÀn ¢ppen e
magÀnyos pillanatÀban fejezi be Ãjabb ihletett müv¢t, amelynek a t´bbiekhez hasonlÂ
rendeltet¢se, hogy bevezesse a fennk´lt sz¢ps¢gbe a f¢nyes arisztokrÀciÀt, amely szerzûj¢t kÁv¡lrekeszti sajÀt k´rein, ¢s amelyet tÃlontÃl lefoglal tulajdon szÂrakozÀsa ahhoz, hogy a nagy mester nyomorÀval szemernyit is t´rûdj¢k.
ä Noha kÁs¢rletemmel, hogy ¢vi jÀrad¢kot rendszeresÁtsek Beethovennek, kudarcot
* ñ, egy boldogtalan!
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vallottam, nem veszÁtettem el a kedvem. Elû akartam teremteni a sz¡ks¢ges tûk¢t ahhoz, hogy a mesternek v¢gleges leteleped¢s¢ben segÁts¢g¢re legyek. Kaptam Ág¢reteket az adakozÀsra; de ha a magam adomÀnyÀt hozzÀszÀmoltam is, az eredm¢ny m¢g
mindig igen szer¢ny ´sszeget tett ki. ögyhogy fel kellett adnom ezt a mÀsodik elk¢pzel¢semet is. T´bbnyire ezt a vÀlaszt kaptam: à¹n nem ismeri Beethovent. Ha a birtokÀba ker¡lne egy hÀz, mÀsnap biztosan tÃladna rajta. Soha nem fog gy´keret ereszteni sehol; k¢ptelen meglenni an¢lk¡l, hogy hathavonk¢nt Ãj ker¡letbe ne k´lt´zne
¢s hathetenk¢nt Ãj szolgÀlÂkkal ne venn¢ k´r¡l magÀt.Ê
ä De gondolom, eleget besz¢ltem azokrÂl, akik a mÃlt, sût lassan mÀr a r¢gmÃlt vagyunk. Besz¢lj¡nk inkÀbb a jelenrûl, ¢s k¡l´n´sen a j´vûrûl, ha nincs ellen¢re, Wagner
Ãr, hiszen a nyilvÀnossÀg elûtt az ´n neve szinte elvÀlaszthatatlan ettûl az idûtûl. Mindezt term¢szetesen a legkisebb rosszindulat n¢lk¡l ÀllÁtom. Elûsz´r is, mondja, v¢gleg
letelepedett PÀrizsban? Afelûl meg vagyok gyûzûdve, hogy siker¡l bemutatnia a TANNH®USER-t. TÃl nagy hÁrt vertek a müve k´r¡l ahhoz, hogy a kÁvÀncsi pÀrizsiak lemondanÀnak a meghallgatÀsÀrÂl. Elk¢sz¡lt mÀr a francia fordÁtÀs?
WAGNER: Hamarosan elk¢sz¡l; rend¡letlen¡l dolgozom rajta egy roppant hozzÀ¢rtû s rÀadÀsul igen t¡relmes segÁtûtÀrsammal. A zenei kifejez¢s t´k¢letes meg¢rt¢se
¢rdek¢ben, hogy Ãgy mondjam, minden egyes francia szÂt meg kell feleltetn¡nk az
illetû hangjegy alatti n¢met szÂ jelent¢s¢nek. °s ez igen kem¢ny, nehezen megoldhatÂ
feladat.
ROSSINI: De mi¢rt nem Ár Gluck, Spontini, Meyerbeer p¢ldÀjÀn felbuzdulva ´n is
egy operÀt francia sz´vegk´nyvre? Hiszen kiismerte mÀr az itteni Ázl¢st ¢s a sajÀtos
francia szÁnhÀzi l¢gk´rt. Magam is Ágy d´nt´ttem, amikor ItÀliÀt ¢s olasz pÀlyafutÀsomat odahagyvÀn, letelepedtem itt PÀrizsban.
WAGNER: Nem hinn¢m, maestro, hogy ez az ¢n esetemben kereszt¡lvihetû lenne.
A T ANNH®USER utÀn megÁrtam a LOHENGRIN-t, azutÀn a TRISZTçN °S I ZOLDç-t. E
hÀrom opera mind irodalmi, mind zenei szempontbÂl logikus fejlûd¢si l¢pcsût jelent
a zenedrÀma hatÀrozott ¢s abszolÃt formÀjÀrÂl valÂ f´lfogÀsomban. A stÁlusom Âhatatlanul magÀn viseli e fejlûd¢s nyomait. ValÂ igaz, nem tartom kizÀrtnak, hogy fogok
m¢g komponÀlni a TRISZTçN stÁlusÀban, de azt mÀr nem tudom elk¢pzelni, hogy a
T ANNH®USER stÁlusÀhoz visszanyÃljak. MÀrpedig ha rÀvenn¢nek arra, hogy PÀrizsnak
francia sz´vegü operÀt szerezzek, nem tudn¢k, de nem is lenne szabad mÀs utat jÀrnom, mint amely a TRISZTçN megÁrÀsÀhoz vezetett. Enn¢lfogva egy effajta mü az opera hagyomÀnyos formÀinak olyan m¢rvü sz¢tes¢s¢t jelenten¢, hogy müvemnek szemernyi es¢lye sem volna arra, hogy a franciÀk meg¢rts¢k ¢s elfogadjÀk.
ROSSINI: °s mondja, az ´n meglÀtÀsa szerint mi volt az ÃjÁtÀsok kiindulÂpontja?
WAGNER: ElgondolÀsaim rendszere fokozatosan alakult ki. MÀr elsû prÂbÀlkozÀsaim sem szolgÀltak megel¢ged¢semre, mÀr akkor k¢ts¢geim tÀmadtak; ¢s az ÃjÁtÀsok
elsû csÁrÀi sokkal inkÀbb a k´lt¢szetrûl, mint a zen¢rûl valÂ felfogÀsombÂl bÃjtak elû.
Kezdeti munkÀimban fûk¢nt irodalmi c¢lokat tüztem magam el¢. K¢sûbb mÀsfajta
eszk´z´ket kutattam, hogy a hangzÀs erûteljes hatÀsÀt felhasznÀlva kitÀgÁthassam a
szavak ¢rtelm¢t, ¢s csak azt sajnÀltam, hogy az eredetis¢get, amely gondolataimat ideÀlis esetben jellemzi, mennyire megnyirbÀljÀk a zenedrÀma bevett formai k´vetelm¢nyei.
ä Mennyi egy kaptafÀra k¢sz¡lt aria di bravura ¢s Ázetlen duo, ¢s mennyi bet¢t, melyek ok n¢lk¡l megszakÁtjÀk a szÁnpadi cselekm¢nyt! No ¢s a szeptettek! Az ´sszes valamirevalÂ operÀban a szeptettnek ¡nnep¢lyesnek kellett lennie, amelyben az ¢nekesek
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kibÃjnak szerep¡kbûl, egymÀssal megb¢k¢lve felsorakoznak a szÁnpadon, ¢s egyhangÃlag (gyakran mennyire egyhangÃlag, magassÀgos Isten!) elûadjÀk az elcs¢pelt sablonok valamelyik¢t...
ROSSINI (f¢lbeszakÁtja): Tudja, hogy nevezt¡k mi ezt az ¢n idûmben ItÀliÀban? A
csapodÀr szÁvek sorakozÂjÀnak. Nem tagadom, t´k¢letesen Àt¢reztem a dolog nevets¢gess¢g¢t. Mindig a borravalÂ¢rt kÀrÀlÂ facchinÂk* rajÀt id¢zte eszembe. De mit akar?
Ez volt a szokÀs; engedm¢nyt kellett tenni a publikumnak, k¡l´nben meghajigÀltak
volna rohadt paradicsommal...
WAGNER (Rossini k´zbeszÂlÀsÀra ¡gyet sem vetve folytatja): A monoton... szÁntelen
zenekari kÁs¢ret pedig... ugyanazokat a formulÀkat ism¢tli makacsul, ahelyett, hogy
figyelembe venn¢ a szereplûk ¢s a helyzetek sokf¢les¢g¢t... egyszÂval ez az eg¢sz koncertzene idegen¡l Àll a cselekm¢ny mellett, s csak a konvenciÂ miatt kap helyet, ¢s sokszor
a leghÁresebb operÀkat is t´nkresilÀnyÁtja. Mindez n¢zetem szerint ellentmond a jÂzan
¢sznek, ¢s nem f¢r ´ssze a magasabb, nemes müv¢szettel, mely ¢rdemes erre a n¢vre.
ROSSINI: Az aria di bravurÀt emlÁtette. Meglep, hogy ¢ppen nekem mondja ezt. R¢meket lÀttam miatta. Egyszerre kellett a prima donna, a primo tenore ¢s a primo basso
szabadszÀjÃ n¢ps¢g¢nek kedv¢re tennem! Nem ÀtallottÀk ¡temre leszÀmolni az ÀriÀkat, majd kijelenteni, hogy nem hajlandÂk el¢nekelni a sajÀtjukat, mivel valamelyik¡k¢ n¢hÀny taktussal hosszabb ä pedig m¢g bele sem szÀmoltÀk a trillÀk ¢s a gruppettik
nagyobb szÀmÀt...
WAGNER (vidÀman): Rûfre lem¢rt¢k! Ezek utÀn nem marad mÀs hÀtra, mint hogy
a zeneszerzû egy zenei... m¢terrudat vegyen maga mell¢ ihletnek.
ROSSINI: Mondjuk inkÀbb, hogy Àriarudat! Milyen kegyetlenek voltak ezek az emberek irÀnyomban! Egyed¡l az û lelk¡k´n szÀrad, hogy addig izzasztottÀk szeg¢ny fejemet, mÁg idûnek elûtte megkopaszÁtottÀk. De hagyjuk ezt, t¢rj¡nk inkÀbb vissza az
´n gondolatmenet¢hez... ¹n azt ÀllÁtja, hogy kizÀrÂlag a drÀmai cselekm¢ny racionÀlis, gyors ¢s szabÀlyos fejlûd¢s¢t kÁvÀnatos szem elûtt tartani. Csakhogy mik¢ppen lehet
az irodalmi koncepciÂt ig¢nylû, ´nÀllÂ cselekm¢nyt ´sszhangba hozni a zenei formÀval, amely nem mÀs, mint puszta konvenciÂ? ¹n mondta ki a szÂt. Hiszen az abszolÃt
logika ¢rtelm¢ben term¢szetes, hogy az ember nem ¢nekelve tÀrsalog; egy felbûsz¡lt,
f¢lt¢keny f¢rfi, egy ´sszeesk¡vû nem fakad dalra! (Tr¢fÀlkozva:) Egyed¡l a szerelmesek jelentenek talÀn kiv¢telt, akiket legfeljebb turb¢koltathatunk, ha Ãgy adÂdik... De
Ãjabb nagy k¢rd¢s: vajon az ember dalolva megy a halÀlba? KonvenciÂ tehÀt az opera,
az elsû hangtÂl az utolsÂig. No ¢s a hangszerel¢s?... Egy sodrÂ lend¡letü zenekari jÀt¢kot hallva ki tudnÀ megÁt¢lni, hogy vihar, zend¡l¢s vagy tüzv¢sz megjelenÁt¢s¢rûl
van-e szÂ?... konvenciÂ tehÀt m¢g ez is!
WAGNER: Tagadhatatlan, maestro, hogy a konvenciÂ tovÀbb ¢l, m¢ghozzÀ erûteljesen, mÀsk¢nt v¢gk¢pp lemondhatnÀnk a zenedrÀmÀrÂl, sût a zen¢s kom¢diÀrÂl is.
Erûsen vitathatÂ ugyanakkor, hogy ezt a zenei müfaj rangjÀra emelkedett konvenciÂt
Ãgy kell-e felfognunk, hogy kizÀrjuk belûle a k¢t sz¢lsûs¢get: az abszurdot ¢s a nevets¢gest? °n ez ellen a t¢veszme ellen k¡zd´k. Csakhogy kiforgatjÀk, amit mondok. Nem
olyan hÁremet keltik-e, mint aki gûgj¢ben... t´bbre tartja magÀt MozartnÀl is?
ROSSINI (tr¢fÀlkozva): Mozart, l'angelo della musica...** De ki mern¢ ût bÁrÀlni, hacsaknem a szents¢gt´r¢s szÀnd¢kÀval?
** HordÀrok.
** Mozart, a zene angyala...
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WAGNER: Azzal vÀdolnak, hogy kev¢s kiv¢teltûl, talÀn GlucktÂl ¢s Webertûl eltekintve, semmibe veszem az eg¢sz l¢tezû operazen¢t. Leplezetlen elûÁt¢let¡ktûl vakon inkÀbb kitartanak emellett, mintsem hogy valamit is prÂbÀlnÀnak meg¢rteni a szerzem¢nyeimbûl. HÀt legyen! Pedig ¢n tÀvolrÂl sem vitatom, sût rendkÁv¡l sokra becs¡l´m
a m¢ltÀn hÁres operÀk megannyi csodÀlatos r¢sz¢nek ä mint tiszta zen¢nek ä a varÀzsÀt.
°n e zene szerepe ellen lÀzadok ¢s harcolok, a szerep ellen, amikor szÂrakoztatÂ bet¢t
szintj¢re silÀnyul vagy amikor a megszokÀs b¢klyÂiban ¢s a szÁnpadi cselekm¢nytûl
idegen¡l pusztÀn gy´ny´rk´dtet¢s a c¢lja.
ä Az ¢n elk¢pzel¢sem szerint az operÀnak ´sszetett term¢szete r¢v¢n arra kell t´rekednie, hogy az ´sszes müv¢szetet: a k´lt¢szetet, zen¢t ¢s a k¢pzûmüv¢szetet szerves
eg¢ssz¢ forrassza. Nem k¡ldet¢s¢nek lekicsinyl¢s¢t jelenti-e, ha a zeneszerzû feketefeh¢r nyomatok kiszÁnez¢s¢re kÀrhoztatott festûmüv¢szhez hasonlatosan arra k¢nyszer¡l, hogy hangszeres illusztrÀciÂt k¢szÁtsen egy sz´vegk´nyvh´z, amely mÀr elûre
meghatÀrozott szÀmÃ ÀriÀt, duÂt, jelenetet, egyszÂval hangjegyekk¢ formÀlandÂ diribdarabokat Ár elû? Term¢szetesen szÀmos p¢ldÀt ismer¡nk arra, hogy valamely megindÁtÂ drÀmai helyzet ihlet¢s¢ben a zeneszerzûk halhatatlan oldalakat alkottak. De
partitÃrÀik hÀny ¢s hÀny oldalÀt silÀnyÁtja vagy teszi valÂsÀggal t´nkre a konvenciÂkbÂl eredû fogyat¢kossÀg! MÀrpedig amÁg ezek a konvenciÂk ¢rv¢nyben vannak, amÁg
nem j´n l¢tre teljes k´lcs´nhatÀs a zene ¢s a k´lt¢szet k´z´tt, mÁg ez a kettûs felfogÀs
nem olvad ´ssze egyetlen gondolattÀ, addig nem l¢tezhet igazi zenedrÀma.
ROSSINI: Ha jÂl ¢rtem, az ´n elk¢pzel¢s¢nek megvalÂsÁtÀsÀhoz elengedhetetlen,
hogy a zeneszerzû egyben sajÀt librettistÀja is legyen. Ez szÀmomra t´bb okbÂl majdhogynem kivihetetlen felt¢telnek tünik.
WAGNER (fel¢l¢nk¡lve): Ugyan mi¢rt? Mi szÂlhat az ellen, hogy az ellenpont technikÀjÀnak elsajÀtÁtÀsa k´zben a zeneszerzûk irodalmi tanulmÀnyokat folytassanak, elm¢lyedjenek a t´rt¢nelemben, legendÀkat olvassanak? Ennek eredm¢nyek¢pp ´szt´n´sen fognak arra t´rekedni, hogy v¢rm¢rs¢klet¡kh´z k´zel ÀllÂ po¢tikus vagy tragikus t¢mÀt vÀlasszanak. °s ha kellû lelem¢ny vagy tapasztalat hÁjÀn k¢ptelenek maguk
f´l¢pÁteni a drÀma cselekm¢ny¢t, m¢g mindig segÁts¢g¡l hÁvhatnak egy avatott szÁnmüÁrÂt.
ä Egy¢bk¢nt a zenedrÀmaszerzûk k´z´tt, Ãgy hiszem, kev¢s akad, aki alkalomadtÀn
ne bizonyÁtotta volna kivÀlÂ irodalmi ¢s k´ltûi hajlamait; tetsz¢s¡k szerint ÀtÁrtÀk a
sz´veget vagy Ãjraszerkesztett¢k a jelenetet, ha a librettistÀtÂl elt¢rûen ¢rtelmezt¢k.
Hogy ne menj¡nk nagyon messzire, ´n, maestro, ÀllÁtanÀ-e, hogy p¢ldÀul a T ELL V ILMOS à´sszeesk¡v¢sÊ-jelenet¢ben szolgai mÂdon, szÂrÂl szÂra megtartotta a kapott sz´veget? Erûsen k¢tlem. Ha k´zelebbrûl megn¢zz¡k, nem neh¢z t´bb hely¡tt is felfedezni benne a deklamÀciÂ vagy a gradÀciÂ hatÀsÀt, k´vetkez¢sk¢ppen olyannyira telÁtûd´tt zeneis¢ggel, sût, ha szabad Ãgy mondanom, a spontÀn ihletetts¢ggel, hogy keletkez¢s¢t aligha tulajdonÁthatom kizÀrÂlag az elûre megÁrt sz´vegvÀznak. A m¢goly hozzÀ¢rtû librettista sem k¢pes, k¡l´n´sen a nagyjelenetekkel bonyolÁtott cselekm¢nyr¢szeket Ãgy megszerkeszteni, hogy azok a zeneszerzû kedv¢re legyenek a k¢pzelete sugallta zenei freskÂ megfest¢s¢ben.
ROSSINI: A szÁvembûl besz¢lt. Ezt a jelenetet valÂban mÂdosÁtottuk az ÃtmutatÀsaim
alapjÀn, ¢s nem is egyk´nnyen. A TELL V ILMOS-t Aguado barÀtom vid¢ki hÀzÀban
Ártam, ahol a nyarat t´lt´ttem, ¢s ahol a sz´vegk´nyvÁrÂm term¢szetesen nem volt k¢zn¢l. Armand Marrast ¢s Cr¢mieux (Lajos F¡l´p kormÀnya elleni k¢t j´vendû ´sszeesk¡vû) ugyancsak AguadÂnÀl nyaraltak, Ágy az û segÁts¢g¡kkel v¢geztem el a sz¡ks¢ges
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vÀltoztatÀsokat a sz´vegen, illetve a versel¢sen, ¢s szûttem meg az ¢n ´sszeesk¡vûim terv¢t Gessler ellen.
WAGNER: íme a bizonyÁt¢k, amely r¢szben alÀtÀmasztja, amit az im¢nt mondtam;
el¢g ezt az elvet kibûvÁteni kiss¢, ¢s elk¢pzel¢seim mÀris nem annyira ellentmondÀsosak vagy kereszt¡lvihetetlenek, mint amennyire elsû pillantÀsra tünhetnek.
ä çllÁtom, hogy a j´vû zen¢je helyett, amelyrûl kitartÂan hÁresztelik, hogy egymagam
akarom l¢trehozni, term¢szetes, bÀr valamelyest lassÃ fejlûd¢s¢nek k´sz´nhetûen elker¡lhetetlen¡l megsz¡letik a zenei drÀma j´vûje, amelybûl a zeneszerzûkrûl, az ¢nekesekrûl
¢s a k´z´ns¢grûl valÂ term¢keny ¢s Ãj f´lfogÀs sarjad.
ROSSINI: Gy´keres vÀltozÀsok tehÀt! °s valÂban azt hiszi, hogy az ¢nekesek, akik tehets¢g¡ket mindig is virtuozitÀsukkal bizonyÁtottÀk, aminek hely¢be most, ha jÂl ¢rtem, egyfajta ¢nekbesz¢d l¢p, vagy a k´z´ns¢g, mely ä mondjuk ki ä a r¢gi jÀt¢khoz szokott,
behÂdol a mÃltat sz¢tforgÀcsolÂ ÃjÁtÀsoknak? Erûsen k¢tlem.
WAGNER: Minden bizonnyal lassÃ, de visszafordÁthatatlan folyamat lesz. K¢rdezem
ugyanakkor: a k´z´ns¢g alakÁtja a mestereket vagy a mesterek a k´z´ns¢get? °s erre
a k¢rd¢sre is az ´n p¢ldÀja adja meg a vÀlaszt. Nem ´n homÀlyosÁtotta-e el, nagyon is
Ãjszerü stÁlusÀval, mindahÀny elûdj¢t ItÀliÀban; ´n, aki soha nem lÀtott gyorsasÀggal
tett szert p¢ldÀtlan n¢pszerüs¢gre? Sût az ´n hatÀsa, maestro, nem torpant meg ItÀlia
hatÀrai elûtt, csakhamar idegen orszÀgokban is ¢rv¢nyes¡lt.
ä Az ¢nekesek pedig, akik ´n szerint ellenszeg¡ln¢nek, k¢nytelenek lesznek elfogadni a megvÀltozott helyzetet, amely egy¢birÀnt ¢ppen az û javukat szolgÀlja. Ha belÀtjÀk, hogy az Ãj formÀba ´nt´tt zenedrÀma nem kÁnÀl t´bb¢ t¡dej¡k erej¢re vagy
vonzÂ orgÀnumukra alapozhatÂ k´nnyü sikereket, meg fogjÀk ¢rteni, hogy a müv¢szet immÀr magasabb k¡ldet¢sre szÀnja ûket. Ha hajlandÂk kit´rni sajÀt szerep¡k korlÀtai m´g¡l, akkor k´nnyed¢n azonosulhatnak az eg¢sz müvet ÀthatÂ filozofikus ¢s
eszt¢tikai szellemmel. Olyan l¢gk´rben fognak ¢lni, amelyben, ha szabad Ágy kifejeznem, minden minden r¢sz¢v¢ vÀlik, amelyben minden egyforma sÃllyal esik latba. Sût ha
feladtÀk a mulandÂ virtuozitÀs kÁnÀlta pillanatnyi siker ÀlmÀt, ha megszabadultak a
kÁnszenved¢stûl, hogy elcs¢pelt rÁmekkel cirkalmazott Ázetlen sz´veget zengve kelljen
t´nkretenni¡k a hangjukat, akkor ¢szreveszik majd, hogy nev¡ket f¢nyesebb ¢s tartÂs
dicsf¢ny ´vezi. Ehhez azonban sz¡ks¢ges, hogy marad¢ktalanul azonosuljanak az Àltaluk megszem¢lyesÁtett hûs´kkel, l¢lektani ¢s emberi szempontbÂl egyarÀnt hiteless¢
t¢ve l¢t¡ket a drÀmÀban; hogy szerep¡k f´lfogÀsÀban a cselekm¢ny korÀt jellemzû
viszonyok, eszm¢k ¢s erk´lcs´k elm¢ly¡lt tanulmÀnyozÀsÀra tÀmaszkodjanak; hogy a
nemes ¢s mesteri deklamÀciÂt hibÀtlan elûadÀsmÂddal ´tv´zz¢k.
ROSSINI: Ha a tiszta müv¢szetet tekintj¡k, ezek k¢ts¢gbevonhatatlanul roppant kilÀtÀsok, sz¢dÁtû tÀvlatok. Csakhogy a zenei forma szempontjÀbÂl mindez v¢gzetes k´vetkezm¢nyekkel jÀr: ez a dallam gyÀszbesz¢de! Mert hogyan k´thetj¡k ´ssze az egyes
szÂtagoknak megfelelû hangjegyeket dallamformÀvÀ, amelyet az azt alkotÂ tagok pontos ritmusa ¢s szimmetriÀja kell hogy meghatÀrozzon?
WAGNER: Nem vitatom, maestro, hogy türhetetlen volna az effajta mÂdszer erûszakos vagy k¢nyszerü alkalmazÀsa. De f¢lre¢rt¢s ne ess¢k: tÀvolrÂl sem utasÁtom el a dallamot, ¢ppen ellenkezûleg, korlÀtlan teret k´vetelek neki. Hiszen nem a dallambÂl bontakozik-e ki minden zenei forma? Dallam n¢lk¡l nem l¢tezik, nem is l¢tezhet semmi.
De ¢rtse meg: nem olyan dallamot k¢pzelek, amely a hagyomÀnyos mÂdszerek szük
korlÀtai k´z¢ szorÁtva szimmetrikus k´rmondatok, k´t´tt ritmus, elûre kiszÀmÁthatÂ
harmonikus menet ¢s k´telezû kadenciÀk rabigÀjÀban senyved. °n azt akarom, hogy
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a dallam szabadon, ´nÀllÂan szÀrnyaljon, b¢klyÂ n¢lk¡l. Olyan dallamot akarok, amely
nemcsak minden egyes szereplût, de a drÀma szerkezet¢t alÀtÀmasztÂ jelenetek mindegyik¢t is egy¢rtelmüen meghatÀrozza. Pontos dallamot akarok, amely ugyanakkor hajl¢konyan idomul a k´ltûi sz´veg ¢rtelm¢hez, elhalkul, hÀtt¢rbe hÃzÂdik vagy kiteljesedik a zenei hatÀs szabta k´vetelm¢nyeknek megfelelûen, a zeneszerzû elk¢pzel¢se
szerint. °s ´n, maestro, pontosan az effajta dallam nagyszerü p¢ldÀjÀt ÀllÁtotta el¢nk
a T ELL V ILMOS àSois immobileÊ-jelenet¢ben, ahol a csellÂ zihÀlÂ futamaival alÀfestett,
minden szÂt egyformÀn hangsÃlyozÂ szabad ¢nek az operamüv¢szet csÃcsaira szÀrnyal.
ROSSINI: TehÀt akaratlanul is a j´vû zen¢j¢t szereztem volna?
WAGNER: ¹n minden idûk zen¢j¢t szerezte, maestro, ¢s enn¢l nem tehetett volna
t´bbet.
ROSSINI: ElÀrulom ´nnek, hogy ¢letem legfelkavarÂbb ¢rzelme a sz¡leim irÀnti szeretet volt, melyet term¢szetesen kamatostul visszakaptam tûl¡k. ögy hiszem, ebben
az ¢rz¢sben leltem rÀ a TELL V ILMOS àalmaÊ-jelenete megkÁvÀnta alaphangra.
ä De engedjen meg egy utolsÂ k¢rd¢st, Wagner Ãr: hogyan egyezteti ´ssze az im¢nt
felvÀzolt mÂdszerrel k¢t vagy t´bb szÂlam, sût a kÂrus egyidejü megszÂlaltatÀsÀt? Logikusan k´vetkeztetve erre gondolnunk sem volna szabad...
WAGNER: ValÂban rendkÁv¡l ¢sszerü lenne, hogy a besz¢lt dialÂgus mintÀjÀra a szereplûk a zenei pÀrbesz¢dben is egymÀs utÀn jussanak szÂhoz. MÀsr¢szt azonban be
kell lÀtnunk, hogy egy adott pillanatban k¢t k¡l´nb´zû szem¢ly esetleg ugyanabban
a lelkiÀllapotban talÀlkozik ´ssze; tehÀt k´z´s ¢rz¢s k´zelÁtheti ûket egymÀshoz, k´vetkez¢sk¢ppen a k¢t szÂlam ´sszefonÂdhat. SzintÃgy ha t´bb szereplût ÀthatÂ k¡l´nb´zû
¢rzelmek harcban Àllnak egymÀssal, akkor ezeket egyidejüleg is kinyilvÀnÁthatjÀk, mik´zben minden egyes szereplû tulajdon ¢rz¢s¢t k¡l´n-k¡l´n kifejezi.
ä °s most gondoljon bele, maestro, hogy milyen hatalmas, sût korlÀtlan forrÀst jelent majd a zeneszerzûnek, ha a drÀma minden szereplûj¢re, minden egyes helyzet¢re
ezt a mÂdszert alkalmazza, ¢s a dallamforma ä megûrizv¢n eredeti jelleg¢t ä a cselekm¢ny folyamÀn a legk¡l´nb´zûbb irÀnyba fejlûdhet. Enn¢lfogva a nagyjelenetek
mindegyik szereplûje ezentÃl sajÀt egy¢nis¢g¢ben jelenik meg, ugyanakkor az ´sszes
elem a cselekm¢nyhez igazodÂ polifÂniÀt alkot ä s ekk¢ppen nem Àll elû t´bb¢ az a
k¢ptelen helyzet, hogy a legellentmondÀsosabb szenved¢lyek mozgatta szereplûk
adott pillanatban teljesen ¢rtelmetlen¡l k¢nyszer¡lnek szÂlamaikat egyfajta largo
d'apotheos¢ban egyesÁteni, melynek patriarchÀlis harmÂniÀjÀt hallva csakis arra lehet
gondolni, hogy nem jobb az embernek sehol, mint a csalÀdja kebel¢n.5
ä A kÂrusban pedig ä folytatta Wagner ä nagy l¢lektani igazsÀg rejlik: nevezetesen
az, hogy a kollektÁv t´megek az egyes emberekn¢l k¢szs¢gesebben adjÀk meg magukat
egyes ¢rz¢seknek: Ágy p¢ldÀul a r¢m¡letnek, a d¡hnek, a szÀnalomnak... BelÀthatjuk
tehÀt, hogy az egy¡ttes t´meg meggyûzûen fejez ki bizonyos lelkiÀllapotokat az opera
nyelv¢n an¢lk¡l, hogy v¢tene a jÂzan ¢sz ellen. Sût a kÂrus bel¢ptet¢se a drÀmai helyzet
kÁvÀnta ponton pÀratlan lehetûs¢geket kÁnÀl, ¢s ezÀltal a szÁnhÀzi hatÀs egyik leg¢rt¢kesebb t¢nyezûje lesz. Kell-e emlÁtenem megannyi p¢lda k´zt az I DOMENEO szorongÀst
keltû t¡zes kÂrusÀt, a Corriamo, fuggiamÂ!-t, de az ´n MñZES-¢nek csodÀlatra m¢ltÂ
freskÂjÀrÂl se feledkezz¡nk meg: a des t¢nªbres komor kÂrusÀrÂl!
ROSSINI: MÀr megint! (JÂkedvüen kopogtatja a homlokÀt.) Nem k¢ts¢ges tehÀt,
hogy engem is meg¢rintett a j´vû zen¢je! M¢g a v¢g¢n kedvet kapok hozzÀ... Ha fiatalabb voln¢k, bizony isten Ãjrakezden¢m... jaj az ancien r¢gime-nek!
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ä Ah, maestro ä vÀlaszolta Wagner ä, ha harminch¢t ¢vesen, a TELL V ILMOS utÀn
nem tette volna le a tollat... °gbekiÀltÂ bünt k´vetett el! SajÀt maga sincsen tudatÀban
annak, mi minden pattanhatott volna m¢g ki a fej¢bûl! Hiszen akkor kezdte volna
csak igazÀbÂl...
ROSSINI (ism¢t komolyan): Mit akar? Gyermekem nincsen. Ha lett volna, k¢ts¢gtelen¡l tovÀbb dolgozom. De az igazat megvallva, miutÀn az Ãgymond ellustÀlkodott tizen´t ¢v alatt nem kis veszûds¢g ÀrÀn megkomponÀltam negyven operÀt, pihen¢sre
volt sz¡ks¢gem, ¢s nyugodt ¢let rem¢ny¢ben visszak´lt´ztem BolognÀba. Egy¢bk¢nt
az itÀliai szÁnhÀzak Àllapota mÀr akkor sok kÁvÀnnivalÂt hagyott maga utÀn, amikor a
pÀlyÀm csÃcsÀn Àlltam, k¢sûbb pedig m¢g inkÀbb lez¡ll´tt, ¢s az ¢nekl¢s müv¢szete,
amint vÀrhatÂ is volt, hanyatlÀsnak indult.
WAGNER: Minek tulajdonÁtja ezt a jelens¢get, amely annyira nem illik a sz¢p hangok
hazÀjÀhoz?
ROSSINI: A kasztrÀltak kihalÀsÀnak. Lehetetlen szavakba ´ntenem, milyen ig¢zû orgÀnummal ¢s virtuozitÀssal rendelkeztek ä kegyes kÀrpÂtlÀsul egy¢b hiÀnyossÀgaik¢rt
ä ezek a legderekabb ¢nekesek. RÀadÀsul fel¡lmÃlhatatlan tanÀrok is voltak; szÁvesen
bÁztÀk rÀjuk a zeneoktatÀst az egyhÀzi ¢nekiskolÀkban. Ezek k´z¡l n¢melyik hÁre
messze f´ldre eljutott: az ¢nekmüv¢szet valÂsÀgos akad¢miÀinak szÀmÁtottak. Nagy
szÀmban ´z´nl´ttek a tanulni vÀgyÂk, majd k¢sûbb sokan k´z¡l¡k megvÀltak a templomi karzattÂl, ¢s szÁnhÀzban kezdtek Ãj pÀlyafutÀst. De a nyughatatlan honfitÀrsaim
Àltal eg¢sz ItÀliÀban bevezetett Ãj politikai rendszer felszÀmolta az egyhÀzi ¢nekiskolÀkat, ¢s n¢hÀny konzervatÂriumot l¢tesÁtett csupÀn helyett¡k, ahol az igazi hagyomÀnyokat, a bel cantÂt egyÀltalÀn nem konzervÀljÀk. A kasztrÀltak pedig ki´regedtek, ¢s divatjÀt mÃlta a szokÀs is, hogy Ãjakat ÀllÁtsanak a hely¡kbe. így tünt le v¢g¢rv¢nyesen
az ¢nekl¢s müv¢szete, s vele egy¡tt a legigazibb müfaj, az opera buffa is hanyatlÀsnak
indult. °s az opera seria? A k´z´ns¢g mÀr az ¢n idûmben sem becs¡lte a müv¢szet ily
magaslatait, ¢s a legkisebb ¢rdeklûd¢st sem tanÃsÁtotta az effajta elûadÀsok irÀnt. Az
opera seriÀt hÁr¡l adÂ falragaszoknak t´bbnyire csak azt a n¢hÀny forrÂv¢rü n¢zût
siker¡lt a szÁnhÀzba csalniuk, akik a t´megtûl tÀvol, n¢mi ¡dÁtû Ària hüs¢ben kerestek
felfriss¡l¢st. T´bbek k´z´tt ezen okok miatt d´nt´ttem Ãgy, hogy legjobb, ha elhallgatok. LÀm, Ágy is tettem, ¢s cos− finita ª la commedia.
Rossini felÀllt, szeretetteljesen megszorÁtotta Wagner kez¢t, ¢s e szavakkal bocsÀtotta
ÃtjÀra: ä Kedves Wagner Ãr, nem lehetek el¢g hÀlÀs ´nnek ez¢rt a lÀtogatÀs¢rt, de
k¡l´n´sen a vilÀgos ¢s ¢rdekes elûadÀs¢rt, melyben elgondolÀsait kifejtette. °n, aki
abbahagytam a komponÀlÀst, mivel abba a korba ¢rtem, amelyben az ember inkÀbb
dekomponÀlÂdik, vÀrvÀn, hogy ´r´k l¢te megkomponÀlÂdj¢k, tÃl ´reg vagyok ahhoz, hogy
tekintetemet Ãj horizontok fel¢ fordÁtsam; de az ´n elgondolÀsai ä bÀrmit mondjanak
is az ellens¢gei ä ¢rdemesek arra, hogy a fiataloknak irÀnyt szabjanak. Term¢szet¢bûl
k´vetkezûen valamennyi müv¢szet k´z¡l a zene van leginkÀbb kit¢ve a vÀltozÀsoknak,
ezek sora pedig v¢gtelen. Mert sejthett¡k-e, hogy Mozart utÀn j´n egy Beethoven?
Gluck utÀn egy Weber? °s m¢g utÀnuk sem ¢r v¢get a sor. Mindenkinek arra kell
tehÀt t´rekednie, ha nem jÀr is sokkal elûbbre kortÀrsainÀl, hogy Ãj utakra leljen; nem
Ãgy, mint az a bizonyos legendabeli Herkules, aki, el¢rkezv¢n egy helyre, ahol nem
lÀtott valami tisztÀn, egy karÂt szÃrt a f´ldbe, ¢s menten visszafordult.
WAGNER: TalÀn magÀn-vadÀszter¡letet jelzû karÂnak szÀnta, hogy mÀsok se jussanak tovÀbb?
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ROSSINI: Chi lo sa?* De igaza lehet, mert Ãgy hÁrlik, elûszeretettel vadÀszott nagyvadra. Rem¢lj¡k azonban, hogy a mi müv¢szet¡nknek effajta f´ldm¢rûk soha nem
fognak hatÀrt szabni. °n a magam r¢sz¢rûl letettem a pennÀt. MÀsoknak, de k¡l´n´sen ´nnek, akit lÀthatÂlag magasztos eszm¢k ¢s korlÀtlan energiÀk jÀrnak Àt, valami
Ãjjal kell kitünni¡k, amit tiszta szÁvembûl kÁvÀnok ´nnek.

így fejezûd´tt be a bû f¢lÂrÀn Àt tartÂ eml¢kezetes besz¢lget¢s, melynek sorÀn, ¢s ezt
bizton ÀllÁthatom, e k¢t f¢rfiÃ ä kik k´z¡l az egyik szellemi hev¡lete leheletnyit sem
maradt le a mÀsik elm¢s visszavÀgÀsai m´g´tt ä nem unatkozott egy pillanatig sem.
Mik´zben Àtvezetett benn¡nket a szobÀjÀval szomsz¢dos eb¢dlûn, Rossini hirtelen
megÀllt az ablakk´zben elhelyezett, finom berakÀsos kecses kis bÃtordarab elûtt. Egy
XV II. szÀzadi, Firenz¢ben k¢sz¡lt mechanikus orgona volt, melyet az ´sszes t´rzsvend¢g jÂl ismert.
ä Ez a kis orgona ä szÂlt a maestro Wagnerhez ä mindjÀrt eljÀtszik n¢hÀny r¢gi dalt
a hazÀmbÂl, talÀn ¢rdekelni fogjÀk ´nt. ä Meg¢rintette a rugÂt, ¢s a hangszer antik
flazsolettregiszter¢n nyomban elûadta teljes repertoÀrjÀt. R´vid, k´zkedvelt dalocskÀk
voltak.
ä Mit szÂl hozzÀ? ä k¢rdezte Rossini. ä íme, itt van ´n elûtt a mÃlt, sût a r¢gmÃlt is.
Ez egyszerü ¢s tiszta zene. Hogy ki lehetett az ismeretlen szerzûje? NyilvÀn valami
falusi muzsikus. R¢ges-r¢gen sz¡letett, ¢s ´r´kk¢ ¢lni fog. Vajon mibelûl¡nk marad-e
ennyi akÀr csak szÀz ¢v mÃlva is?
Mibelûl¡nk! Egyesek ebben a Wagnernek cÁmzett k¢rd¢sben a szenilis ked¢lyess¢g
Àlarca m´g¢ rejtett fondorlatot v¢lik bizonnyal felfedezni. Nem hiszem, hogy ez lett
volna a maestro szÀnd¢ka. T´bb Ázben is tanÃja voltam hasonlÂ tünûd¢s¢nek; v¢lhetûleg ´szt´n´sen tÀmadt benne a k¢rd¢s, ¢s egyszerüen, minden hÀtsÂ gondolat n¢lk¡l
fejezte ki. Wagner ¡gyet sem vetett rÀ.
EzutÀn bÃcsÃt vett¡nk a maestrÂtÂl.
A l¢pcsûhÀzban Wagner Ágy szÂlt hozzÀm: ä Bevallom, nem ilyennek k¢pzeltem Rossinit. Egyszerü, term¢szetes, komoly, szemlÀtomÀst minden ¢rdekelte, amirûl r´vid
besz¢lget¢s¡nk alatt szÂ esett. Sajnos nem Àllt mÂdomban a maguk teljess¢g¢ben kifejteni a zenedrÀma sz¡ks¢gszerü megÃjÁtÀsÀrÂl vallott elgondolÀsaimat; k¢nytelen
voltam n¢hÀny ÀltalÀnos szempontra szorÁtkozni, ¢s csak azokra a r¢szletekre tÀmaszkodni, amelyek jelentûs¢g¡k folytÀn azonmÂd megragadhattÀk a maestro figyelm¢t.
AkÀrhogy is, szÀmÁtanom kellett rÀ, hogy a n¢zeteimet v¢gleteseknek fogja tartani,
hiszen az û idej¢ben a zenei vilÀgot szisztematikus szellem uralta, aminek a maestro a
mai napig sz¡ks¢gszerüen rabja maradt. Mozarthoz hasonlÂan a dallamszerz¢s isteni
adomÀnya benne is a szÁnpadi müv¢szethez ¢s a drÀmai kifejez¢shez valÂ ´szt´n´s
hajlammal pÀrosult. Mi mindent alkothatott volna, ha alapos zenei k¢pz¢sben r¢szes¡l, de k¡l´n´sen, ha velesz¡letett k¢tked¢se nem nyomja el benne tulajdon müv¢szet¢nek ÀhÁtatos hangjÀt? K¢ts¢gtelen¡l a legmagasabb csÃcsokig szÀrnyalt volna.
EgyszÂval lÀngelme û, aki megtorpant hiÀnyos felk¢sz¡lts¢ge miatt, ¢s mert nem talÀlt
rendkÁv¡li alkotÂk¢pess¢g¢hez m¢ltÂ k´rnyezetre. De le kell sz´geznem: az ´sszes zen¢sz k´z¡l, akit PÀrizsban megismertem, û az egyetlen igazÀn nagy tehets¢gü müv¢sz.
* Ki tudja?
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ElvÀltam Wagnertûl, ¢s t¡st¢nt hazaindultam, hogy a besz¢lget¢s k´zben k¢szÁtett
jegyzeteimet rendszerezzem.
Eltünûdtem azon, hogy Rossini, aki annyi Àt¢l¢ssel elevenÁtette f´l Beethovenn¢l tett
lÀtogatÀsÀt, ¢s megosztotta vel¡nk az ÂriÀsi lÀngelme irÀnti csodÀlatÀt, m¢g csak nem
is sejtette, hogy ezÃttal is Beethovenhez foghatÂ ÂriÀs Àllt elûtte.
Ne felejts¡k el, hogy Wagner akkoriban m¢g nem jutott el hÁrneve csÃcsÀra. A
T ANNH®USER ¢s a LOHENGRIN bemutatÂi ugyan ismertt¢ tett¢k nev¢t N¢metorszÀgban, sût n¢mileg PÀrizsban is, Àm a t´bbnyire ellens¢ges ¢rzelmü lapok inkÀbb a pol¢mistÀval, mint a zeneszerzûvel foglalkoztak. K´vetkez¢sk¢ppen Rossini szem¢ben,
aki semmit nem ismert Wagner zen¢j¢bûl, a n¢met zeneszerzû hÁre meg sem k´zelÁtette mondjuk Gounod-¢t vagy akÀr F¢licien David¢t, Ágy legfeljebb a tipikus germÀnt
lÀthatta benne, aki megmÀmorosodik elm¢j¢nek tÃlfüt´tt sugalmazÀsaitÂl; sokkal inkÀbb egy szÂszÀtyÀr fecsegût vÀrt otthonÀba, mint egy zeneszerzût, aki tÃlsÀgosan is
forradalmi utÂpiÀkat kÁnÀl ahhoz, hogy megvalÂsÁtÀsukban hinni lehessen. RÀadÀsul
kezdetben Rossini inkÀbb udvarias kÁvÀncsisÀggal, mint fesz¡lt ¢rdeklûd¢ssel hallgatta
Wagnert. A besz¢lget¢s sorÀn azonban benyomÀsa vÀltozott, ¢s az ¢leslÀtÀsÀrÂl hÁres
olasz mester k¢szs¢ggel elismerte, hogy ennek a germÀnnak m¢giscsak van valami a fej¢ben.
Egy¢bk¢nt a k¢t lÀngelme ä kik k´z¡l az egyik harminc ¢ve ¢lt immÀr ragyogÂ karrierj¢nek dicsf¢ny¢ben; a mÀsik viszont elj´vendû, pÀratlan dicsûs¢g¢nek elûest¢j¢n
¢ppen csak megcsillantotta titÀni k¢pess¢geit ä a besz¢lget¢s alatt pontosan olyan volt,
amilyennek lennie kellett: Rossini udvarias ¢s egyszerü, Wagner pedig illû tisztelettel
teli.
Amikor Wagner meg¡zente lÀtogatÀsi szÀnd¢kÀt a pesarÂi mesternek, term¢szetesen gondolni sem mert arra, hogy n¢zetei kedvezû fogadtatÀsra talÀlnak, vagy
hogy Rossini udvariassÀgbÂl ily hosszÃ idût szÀn rÀ. A àdallam gyÀszbesz¢deÊ seg¢lykiÀltÀs, a szÁv seg¢lykiÀltÀsa sem lepte meg. Nem kÁvÀnta, hogy az olasz mester meg¢rtse ût.
Mind´ssze annyit rem¢lt, hogy k´zelrûl tanulmÀnyozhatja a k¡l´n´s, rendkÁv¡li tehets¢ggel megÀldott zeneszerzût, aki alkotÂi k¢pess¢geinek elk¢pesztûen gyors szÀrnyalÀsa utÀn, a T ELL V ILMOS befejezt¢vel mÀr semmi mÀsra nem vÀgyott, mint hogy
lÀngelm¢je terh¢tûl megszabadulvÀn, harminch¢t ¢vesen egy jellegtelen polgÀri far
niente szeml¢let¢be temetkezzen, ¢s soha t´bb¢ ne t´rûdj¢k müv¢szet¢vel. Ez keltette
f´l Wagner kÁvÀncsisÀgÀt, ennek talÀnyÀt igyekezett megfejteni.
MÀsr¢szt Wagner ´r´mmel ragadta meg a kÁnÀlkozÂ alkalmat, hogy szem¢lyesen
tiltakozz¢k a laikus k´zv¢lem¢ny k¢ptelen vÀdaskodÀsai ellen, miszerint semmibe venn¢ a legnevesebb zenedrÀmaszerzûk, elûdjei operÀit, kezdve Mozarttal eg¢szen
Meyerbeerig ¢s Rossiniig. Az olasz mesterrel pusztÀn egyetlen ellentmondÀst megkockÀztatva, tisztelettel, Àm nyÁltan besz¢lt, ahogy az olyan emberhez illik, akinek sz¡ks¢gtelen tisztÀznia magÀt rosszindulatÃ rÀgalmak alÂl vagy olyan neki tulajdonÁtott
kijelent¢sek miatt, amelyek ¢rtelm¢t szÀntszÀnd¢kkal meghamisÁtottÀk.
Az egy¢bk¢nt is uralkodÂ hajlamÃ fiatal n¢met zeneszerzû valÂdi jelentûs¢g¡k tudatÀban tÀrta elgondolÀsait Rossini el¢, nem veszûd´tt sem szÂnoki fogÀsokkal, sem
f¢lre¢rthetû magyarÀzkodÀssal, az Udvar nyelv¢nek ¡res udvariaskodÀsait is mellûzve, hatÀrozottan bÁrÀlta az opera ¢vszÀzados hagyomÀnyÀnak fogyat¢kos ¢s idej¢tmÃlt
szokÀsrendj¢t, valamint a kÀrt¢kony mÂdszer¢t, amellyel a komponistÀk zen¢j¡ket felcicomÀzzÀk. KritikÀjÀt nyÁltan szegezte Rossininek.
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ý pedig k´zel sem volt gyanakvÂ, udvariasan ¢s a tûle megszokott ked¢lyess¢ggel
int¢zte szavait Wagnerhez. °s viselked¢se lassacskÀn megvÀltozott, egy¢rtelmü tanÃjel¢t adta, hogy felismerte az elûtte ÀllÂ f¢rfiÃ valÂdi nagysÀgÀt. Rossini hamar felismerte, hogy az isteni sugallat büv´let¢ben ¢lû, ´nn´n jelentûs¢g¢vel eltelt, zavaros
besz¢dü muzsikus helyett, amilyennek k´rnyezete ezt a filozofikus germÀnt lefestette,
elsûrangÃ szellemmel van dolga, tisztÀn lÀtÂ, tÀntorÁthatatlan ¢s tehets¢ge tudatÀban
l¢vû müv¢sszel, aki k¢pes arra, hogy sasszem¢vel Àtfogja a müv¢szet korlÀtlan birodalmÀt, ¢s elszÀntan a legmagasabb csÃcsokra t´rj´n benne.
E talÀlkozÀs gyorsan eloszlatott minden f¢lre¢rt¢st a k¢t zeneszerzû k´z´tt, ¢s ¢let¡k
v¢g¢ig kitartÂ, k´lcs´n´s tiszteletet oltott bel¢j¡k. °s m¢gis mennyire nem illett egymÀshoz ez a k¢t lÀngelme!
Wagner nem hazudtolta meg germÀn szÀrmazÀsÀt, uralkodÂ, harcos, Schopenhaueren nevelkedett szellem volt, m¢ly ¢s fennk´lt, akÀr Beethoven, Geniusa, vagy
ahogy û nevezte: d¢mona percnyi nyugalmat sem hagyott lÀzasan dolgozÂ agyÀnak;
tudatÀban volt k¡ldet¢s¢nek, amibûl erej¢t merÁtette, ¢s tudatÀban volt az alkotÂi
k¢nyszernek, ami sorsÀul rendeltetett.
Rossini, a sziporkÀzÂ, eleven olasz szellem, epikureusi hajlamÀnak engedve inkÀbb
a dolgok felszÁn¢t ¢lvezte, ¢s nem veszûd´tt azzal, hogy a m¢ly¡kre hatoljon; nem bÀnta, hogy naprÂl napra ¢l, ¢s k¢t k¢zzel szÂrta a sz¢lrÂzsa minden irÀnyÀba r´gt´nz´tt
remekmüveit; Geniusa Wagner pusztÁtÂ d¢mona helyett lÀgyan simogatÂ jÂt¢kony
t¡nd¢r volt. Müv¢szet¢t csak k¢nyszerbûl ÀllÁtotta a szÂrakoztatÀs szolgÀlatÀba, akkor
viszont csodÀlatos, mindig engedelmeskedni k¢sz ´szt´n¢t hÁvta segÁts¢g¡l.
Ennyire k¡l´nb´z´tt egymÀstÂl a k¢t zeneszerzû, akik k´z¡l az egyiket viharos sorsa
utolsÂ lehelet¢ig k¡zd¢sre Át¢lte, a mÀsik pedig, lezÀrvÀn dicsûs¢ggel ¢s ¢lvezetekkel
teli ¢let¢nek elsû korszakÀt, ´nmagÀval ¢s müv¢vel el¢gedetten megpihent, akÀrcsak
a MindenhatÂ a teremt¢s hetedik napjÀn.
M¢g ugyanazon az est¢n elrendeztem jegyzeteimet, ¢s szokÀsomhoz hÁven meglÀtogattam Rossinit, akit mindig k´rbevett n¢hÀny hÁrneves szem¢lyis¢g. Ott talÀltam t´bbek k´z´tt Rossini elszÀnt v¢delmezûj¢t ¢s Wagner egyik legÀdÀzabb ellens¢g¢t: AzevedÂt, a L'Opinion Nationale zenekritikusÀt.
Rossini csÃfondÀros tekintetet vetve rÀ Ágy szÂlt: àEh, Azevedo, itt volt nÀlam, elj´tt... maga a sz´rny, szem¢lyesen... a fekete bÀrÀny... Wagner!Ê
K¢sûbb, mÁg a maestro CarafÀval diskurÀlt, Azevedo f¢lrevont, hogy a talÀlkozÀs
r¢szleteit firtassa. Rossini azonban egy pillanat mÃltÀn f¢lbeszakÁtott benn¡nket:
àMondhat ´n akÀrmit ä fordult AzevedÂhoz ä, el kell ismernem, hogy ez a Wagner
elsûrendü tehets¢ggel van megÀldva. Eg¢sz k¡lseje, de k¡l´n´sen az Àlla vasakaratra
utal. Az akarat tehÀt nem hibÀdzik. Ha ugyanannyira megvan benne a k¢pess¢g is, mint
ahogy ¢n hiszem, akkor m¢g hallatni fog magÀrÂl.Ê
Azevedo nem vÀlaszolt, de lopva a f¡lembe sÃgta: àMi¢rt besz¢l Rossini j´vû idûben?
Ez a tulok mÀr most, a jelenben is tÃl sokat hallat magÀrÂl.Ê
Rossininek nyilvÀn sejtelme sem volt rÂla, hogy tÁz ¢vvel k¢sûbb, amikor û mÀr nem
lÀthatja meg, a jÂslata nemcsak hogy beteljesedik, de m¢g szer¢nynek is bizonyul.
A sors k¡l´n´s szesz¢lye folytÀn a SEVILLAI ¢s a TELL V ILMOS szerzûje negyven ¢v
k¡l´nbs¢ggel k¢t ÂriÀsi lÀngelm¢t is szem¢lyesen megismert: egyik¡k, Beethoven a
hangszeres zen¢t ÃjÁtotta meg a szÀzad elej¢n; mÀsikuk, Wagner pedig a szÀzad v¢g¢n
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az operÀt forradalmasÁtja majd, de e kettû k´zt, a FIDELIO ¢s a T ANNH®USER k´z´tt û
maga, az olasz kÀprÀztatta el kortÀrsait Ãjszerü dallamainak varÀzsÀval, ¢s vitathatatlanul kivette a r¢sz¢t a zenedrÀma j´vûj¢nek alakÁtÀsÀbÂl.
Mint fentebb emlÁtettem, a k¢t mester ezt k´vetûen nem talÀlkozott t´bb¢.
MiutÀn a TANNH®USER megbukott a pÀrizsi operÀban, a francia ¢s r¢szint a n¢met
lapok is Wagneren ¢lcelûdû friss anekdotÀkat terjesztettek, amelyekbe Ãjfent belekevert¢k Rossini nev¢t. Majd barÀtok prÂbÀlkoztak k´zvetÁteni, ¡gyetlen¡l; ki tudja, milyen indÁt¢kbÂl, az olasz mester viselked¢s¢t elûnytelen szÁnben t¡ntett¢k fel Wagner
elûtt, ked¢lyess¢get szÁnlelû, valÂjÀban rosszakaratÃ intrikusnak festett¢k le. JÂmagam
igyekeztem felvilÀgosÁtani Wagnert, ¢s tudomÀsÀra hozni a valÂ igazat.
Rossinit legalÀbb annyira bosszantotta az eset, ¢s t´bbek k´z´tt Lisztet is megbÁzta,
hogy besz¢lje rÀ Wagnert egy Ãjabb lÀtogatÀsra, amelynek sorÀn egy¢rtelmüen bizonyÁthatnÀ makulÀtlan ÀrtatlansÀgÀt, Wagner visszautasÁtotta a meghÁvÀst, azzal az indokkal, hogy az amÃgy is v¢gelÀthatatlan szÂbesz¢d Ãj tÀptalajra lel, ha a sajtÂ megneszeli a mÀsodik lÀtogatÀst; tovÀbbÀ sajnÀlja, hogy a Pater peccavi neve ¢ppen el¢gg¢
belekeveredett az ¡gybe, mivel soha, egy pillanatra sem ingott meg a maestro nemes
jellem¢be vetett hit¢ben, amit elsû lÀtogatÀsa alapozott meg benne.
K´rm´nfont okoskodÀs volt. °s Wagnert akkor sem siker¡lt jobb belÀtÀsra bÁrni,
amikor magam adtam Àt egy utolsÂ meghÁvÀst Rossini nev¢ben; a maestro megk¢rt,
hogy vigyem el Wagner lakÀsÀra az ESZTERGOMI MISE partitÃrÀjÀt, amelyet Liszttûl
kapott k´lcs´n.
ögy hiszem, Wagner elzÀrkÂzÀsÀnak valÂdi oka inkÀbb abban rejlett, hogy egy mÀsodik talÀlkozÀsbÂl nem rem¢lt hasznot hÃzni. Az elsû besz¢lget¢s, amint emlÁtettem,
marad¢ktalanul kiel¢gÁtette elvÀrÀsait. Azon tÃlmenûen semmi mÀst nem kÁvÀnt Rossinitûl.
A k¢t mester nem talÀlkozott tehÀt egymÀssal t´bb¢; de tanÃsÁthatom, hogy valahÀnyszor Wagner leÁrta vagy kimondta Rossini nev¢t, mindig a legm¢lyebb tisztelet ¢s megbecs¡l¢s kÁs¢rte. Ugyanezt ÀllÁthatom Rossinirûl is, aki gyakran ¢rdeklûd´tt Wagner
operÀinak n¢metorszÀgi fogadtatÀsa felûl, ¢s szÀmos alkalommal bÁzta rÀm Wagnerhez
szÂlÂ jÂkÁvÀnsÀgainak ¢s ¡dv´zlet¢nek tovÀbbÁtÀsÀt.

Jegyzetek
1. L¢on Carvalho (1825ä1897) elsû ¢nekes,
majd a Th¢£tre Lyrique igazgatÂja. 1876-ban
az Op¢ra Comique igazgatÂja lett, amely irÀnyÁtÀsa alatt virÀgkorÀt ¢lte.
2. Antonio Salieri (1750ä1825) tanÁtvÀnyai k´z¢ tartozott Beethoven ¢s Schubert. A DANAIDçK cÁmü operÀja (PÀrizs, 1784) Gluck hatÀsa
alatt sz¡letett.
3. Giuseppe Carpani (1752ä1825) MilÀnÂban

¢s B¢csben ¢lt ä emlÁt¢sre m¢ltÂk HaydnrÂl ¢s
Rossinirûl valÂ ÁrÀsai.
4. A MçT°-PASSIñ-t (1729) Mendelssohn valÂban eml¢kezetes elûadÀson vez¢nyelte 1829ben. A lipcsei Bachgesellschaft 1851-ben kezdte
meg Bach ´sszes müv¢nek kiadÀsÀt, amely
1900-ban az 59. k´tettel vÀlt teljess¢.
5. UtalÀs Gr¢try LUCILE cÁmü operÀjÀban a finÀl¢ kÂrusÀra.
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Handi P¢ter

VALAMI RENDSZERINT K¹ZBEJ¹N
In memoriam Erwin Rado

àA filozÂfiÀd ¢rdekelt a k´nyvbenÊ
ä kezdte, de nem folytathatta,
mert valami k´zbej´tt.
AztÀn mÀr csak futÂlag talÀlkoztunk,
a szÁnhÀz elûcsarnokÀban, vetÁt¢sen,
k¢sûbb egyik aortÀja megrepedt,
majd jobb karjÀt levÀgtÀk,
s m¢g egy kisfilmben megmutatta,
hogyan lehet f¢l k¢zzel autÂt vezetni,
aztÀn û is Ãgy tünt el
egymÀsba ragacsolt l¢t¡nk l¢gypapÁrjÀrÂl,
hogy nem folytathatta
a szÀmunkra fontos mondatot.
Valami rendszerint k´zbej´n,
lÀm, Erwin, most itt csobbansz lÀbaimnÀl
e hegyi tÂ pikkelyezû viz¢ben,
f¢l karod tÀn az elÃszÂ faÀg,
a rÀm hajlÂ erdû test¢rûl szakadt,
s a magad immÀr testetlen mÂdjÀn
folytatod v¢lem¢nyed a k´nyvrûl,
ä de nem ¢rtelek mÀr e nyelveden;
Àttetszûv¢ ¢s bonyolulttÀ lett¢l,
mint a mikroszkÂp alatti sejtek
amorf rejtelme a szükÁtett szemü
vizsgÀlÂdÂnak, ki vÀlaszt rem¢lve
f´l¢hajol.

ALZHEIMER
Egyszerüen kil¢psz a tÀjbÂl
Magad m´g´tt hagyod
a jÂl ismert geometriÀkat

Suhai PÀl: VÀnkosok, dunyhÀk

HasznÀt veszti az ing, a kiskanÀl.
A lakÀs mint bÃvÀrharang
fesz¡l k´r¢d, a zajok sz¢le
f¡led f¢szk¢ben fuldokol
¹ssze nem illeszthetûk a tÀrgyak
FÀzÂsan jÀrkÀlsz, s mÀris
eml¢k vagy, amint
az ´r´kl¢tbe gombolod magad.

Suhai PÀl

VçNKOSOK, DUNYHçK
Berda JÂzsef eml¢k¢nek

Ti akkor szÀlltok fel velem,
ha lankadok ä
s ha ¢bredek,
el¡lt´k n¢lk¡lem:
nagytestü, lomha szÀrnyasok.
Madarak, fordÁtottak:
ti f¢nyben kÂkadÂk,
elernyedt testetek
nagy lebernyege lÂg,
mÁg bel¡l hadarnak a tollak.
°n kÁv¡l hadarok
leget, izgÀga, furcsa szerzet,
mÁg Àgyamnak istÀllÂ-sz´glet¢n
¢vszÀmra elhevertek,
mint tollat k¢rûdzû teh¢n.
De izzadt bûr´t´k lehÀntom ¢n:
megnyÃzlak bennetek
(mint hajdan az eresz alatt
a cs´p´gû orrÃ nyulat) ä
ez sem v¢rtelen Àldozat.

ã
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A profÀnul foltos cihÀt
ä a pûre l¢lek sebzett
vÀsznÀt, a testet ä
mint valami monstranciÀt,
felmutatom.
Akkor is, ha nem akarom.
Mert Àt nem hÃzhatom
mÀr ezt az Àgynemüt,
mÁg v¢re Àt nem ¡t
a tiszta huzaton.

BalavÀny Gy´rgy

A HíRVIVý
NemsokÀra d¢l, n¢ztem az ÂrÀmra. ZakariÀs lakhelye fekete beton¢p¡letben volt, az
¢p¡letnek hajÂdaru tÀmaszkodott, karjÀval a vÀros fel¢ mutatva. Futva tettem meg az
utat a fûbejÀratig. RozsdÀs vaslemez takarta a fûbejÀratot, se zsan¢r, se kulcslyuk, se
kilincs. Meg¢rintettem a vaslemezt, mire az megbillent, hÀtradûlt, nagy d´rren¢ssel
elter¡lt odabent.
A fekete hajÃ lÀny a kocsmÀban nyomat¢kosan figyelmeztetett, hogy ¢ppen d¢lre
¢rkezzek. Az indulÀsom reggel¢n minden ismerûs´m eltünt a vÀrosbÂl. Az elsû eltünt
ismerûs a p¢k volt. Az ¢bred¢sem olyan volt, mint egy ÀjulÀs, hirtelen reggel lett, k´r¡l´ttem a szobÀm, mintha beleÀjultam volna a reggelbe. Esett odakint, becsorgott a
vÁz az ablakkeret reped¢s¢n Àt a v´d´rbe, olyan hangja volt, mint a vizel¢snek. Kidugtam a kezem a takarÂ meleg¢bûl, elvettem a sz¢krûl a ZakariÀsnak szÂlÂ borÁt¢kot,
behÃztam magamhoz a takarÂ meleg¢be, s egy darabig m¢g fek¡dtem, hallgattam az
esû vizel¢s¢t a v´d´rben.
Amikor f´lkeltem ¢s kin¢ztem az ablakon, r´gt´n megsejtettem, hogy eltünt a p¢k.
Azelûtt, ha f´lkel¢skor kin¢ztem, azonnal meglÀttam a p¢ket, amint ¢ppen haza¢r,
olyankor intettem neki, ¢s û mindig visszaintett. De ezen a reggelen nem j´tt a p¢k.
Lehet, hogy az ´sszes ismerûs´m eltünt, gondoltam, mintha a p¢k eltün¢s¢bûl k´vetkeztetni lehetne az ´sszes ismerûs eltün¢s¢re, micsoda logika ez, korholtam magam,
behajtogattam a borÁt¢kot a zakÂm belsû zseb¢be, aztÀn kivettem onnan, becsÃsztattam a farzsebembe, de gyorsan meggondoltam magam, ¢s m¢giscsak a zakÂm belsû
zseb¢be raktam. De az is lehet, morfondÁroztam, mik´zben beÀgyaztam, kimentem a
szobÀmbÂl, le az utcÀra, ahol egy pillanatra megÀlltam az eresz alatt, hogy szÂ sincs
eltün¢srûl, mindenki megvan, a p¢k is, csak k¢sett ezen a reggelen, vagy ¢n ¢bredtem
korÀbban. Be kell szereznem egy ÂrÀt, gondoltam, k¡l´nben elk¢sek ZakariÀstÂl. Eg¢szen megr¢mÁtett a lehetûs¢g, hogy elk¢shetek, ez durva hiba lenne, gondoltam, Za-
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kariÀs sohasem bocsÀtana meg egy ilyen hibÀt. Eszembe jutott, hogy van a k´vetkezû
sarkon egy ÂrÀs, ¢s mÀr el is indultam, szorosan a fal mellett, hogy meg ne Àzzak.
MegÀlltam az ÂrÀsmühelyn¢l, be akartam n¢zni az ablakon, de nem lehetett belÀtni,
teljesen fekete volt az ¡veg, k¡l´n´s, gondoltam, fekete ¡veg. Bementem az ÂrÀsmühelybe. Rengeteg Âra volt odabent, ezer meg ezer, a pulton, a falakon, a vitrinekben,
a mennyezetre erûsÁtve, de m¢g a padlÂn is ÂrÀk voltak, Ãgyhogy vigyÀznom kellett,
nehogy egy ÂrÀra tapossak, Âvatosan billegve jutottam el a pultig. A pult m´g´tt, lehajtott fejjel ¡lt az ÂrÀs. Egyik kez¢ben csavarhÃzÂt fogott, a mÀsikban egy ÂrÀt, s a
csavarhÃzÂt az Âra belsej¢be nyomkodta.
Eln¢z¢st, mondtam, egy ÂrÀt szeretn¢k.
Az ÂrÀs f´ln¢zett. Elsû pillantÀsra Ãgy tünt, a jobb szeme jÂval nagyobb, mint a bal,
aztÀn vettem csak ¢szre, hogy a jobb szem¢n nagyÁtÂ¡veget visel.
çrusÁtÀssal nem foglalkozom, mondta az ÂrÀs, ¢s k´zelebb hÃzta magÀhoz az asztalilÀmpÀjÀt, amelynek ¢ppen a nagyÁtÂ¡vegre esett a f¢nye, onnan pedig belevillogott
a szemembe, hiÀba hÃztam el a fejem, a villogÀs k´vette a fejem mozgÀsÀt.
Ha volna szÁves, mondtam, levenni a nagyÁtÂ¡veget a szem¢rûl, mert nem lÀtok.
Ha leveszem, akkor ¢n nem lÀtok, mondta az ÂrÀs, k¢nytelen vagyok nagyÁtÂ¡veget
viselni.
Akkor talÀn lekapcsolhatnÀ a lÀmpÀt, javasoltam hunyorogva, r´gt´n kitünûen lÀtnÀnk egymÀst mind a ketten.
Ellenkezûleg, mondta az ÂrÀs, egyik¡nk sem lÀtnÀ a mÀsikat, itt ¡ln¢nk a s´t¢tben,
mint a halottak.
Azzal lehajtotta a fej¢t, folytatta a vÀjkÀlÀst az Âra belsej¢ben.
Nagy sz¡ks¢gem volna egy ÂrÀra, mondtam.
çrusÁtÀssal nem foglalkozom, ezt mÀr k´z´ltem, kapta f´l a fej¢t az ÂrÀs, ¢s a f¢ny
a szemembe vÀgott.
Tulajdonk¢ppen, mondtam, ¢s eltakartam a szemem, nekem csak mÀra k¢ne az az
Âra, holnap visszahoznÀm.
ñra senkinek sem mÀra vagy holnapra kell, mondta az ÂrÀs hangja, mindenkinek
´r´kre kell, k¡l´n´sen ha valaki ZakariÀshoz megy, mondta, akkor kell csak igazÀn
az Âra.
Honnan tudja, hogy ¢n ZakariÀshoz megyek, k¢rdeztem meglepetten, elvettem a
kezem a szemem elûl, de r´gt´n a szemembe vÀgott a villogÀs, Ágy hÀt visszatakartam
a szememet, ¢s ¢reztem, hogy a s´t¢ts¢gtûl megsz¢d¡l´k.
Csak magÀra kell n¢zni, mondta az ÂrÀs hangja, ¢ppen Ágy n¢z ki, aki ZakariÀshoz
megy, befogja a szem¢t, ¢s tÀmolyog, lÀtja, mondta, ez¢rt fontos, hogy lÀssam magÀt,
hogy tudjam, hÀnyadÀn Àllok, ez¢rt nem veszem le a nagyÁtÂ¡vegemet, mert akkor
nem lÀtn¢k semmit, ¢s adn¢k magÀnak egy ÂrÀt.
Elvettem a kezem a szemem elûl, mire a sz¢d¡l¢sem elmÃlt ugyan, de a villogÀstÂl
eg¢szen elvakultam, elûrenyÃltam, belenyÃltam a villogÀsba, ¢s let¢ptem az ÂrÀs szem¢rûl a nagyÁtÂ¡veget.
így, mondtam, ¢n most kitünûen lÀtom ´nt, ¢s utoljÀra k¢rem, hogy adjon egy ÂrÀt,
¢s megesk¡sz´m ´nnek, hogy visszahozom.
UtoljÀra mondom, felelte az ÂrÀs, hogy nem adok ÂrÀt ´nnek, mert nem adhatok,
mert nem is tudn¢k adni, hiszen ahhoz lÀtnom k¢ne.
Ha lÀt, az¢rt nem ad, ha nem lÀt, az¢rt, mondtam, hÀt mif¢le kelepc¢be prÂbÀl engem belecsalni, k¢rdeztem, k¡l´nben, mondtam, csak az egyik szem¢rûl vettem el a
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nagyÁtÂ¡veget, a mÀsikon nem is volt, nyilvÀn kitünûen lÀt a mÀsik szem¢vel, ne prÂbÀljon becsapni engem.
Eszemben sincs, mondta az ÂrÀs, nekem egyetlen szemem van, az, amelyikrûl az
im¢nt levette a nagyÁtÂ¡veget, a mÀsik pedig ¡vegszem, n¢zze.
Azzal kivette a mÀsik szem¢t, fel¢m nyÃjtotta a tenyer¢n, csakugyan, ¡vegszem volt.
LÀthatja, mondta az ÂrÀs, hogy nem akarom becsapni ´nt, ´n engem t´k¢letesen
megvakÁtott, pedig az ÂrÀkat lÀtnom kell, k¡l´nben k¢ptelen vagyok ûket javÁtani,
van-e szerencs¢tlenebb, mondja meg, egy vak ÂrÀsmestern¢l, aki k´r¡l sz¡ntelen¡l
ketyegnek az ÂrÀk, tehetetlen vagyok ezzel a ketyeg¢ssel szemben, gyül´l´m az ÂrÀkat,
mondta az ÂrÀsmester, ¢s javÁtanom kell ûket, mert az ÂrÀknak hibÀtlanoknak kell lenni¡k, hogy mutassÀk az idût, mert az embereknek tudniuk kell a pontos idût, k¢pzelje,
mondta, ha csak az ÂrÀk tudnÀk a pontos idût, az emberek nem, ¢n nem adhatok
´nnek egyetlen ÂrÀt sem, mondta, mert mindegyiket javÁtanom kell, van-e rettenetesebb, k¢rdezte, mint a s´t¢tben ketyegû ÂrÀk, nem, mondta, semmi sem lehet rettenetesebb, nagyon k¢rem, mondta, adja vissza a lÀtÀsomat, vissza kell adnia, magÀnak
pontosan tudnia kell, mit kell cselekednie, mondta az ÂrÀsmester.
Mi volna, gondoltam, mi volna akkor, ha. Azt nem lehet, mondtam magamnak.
Dehogyisnem, gondoltam, csak szedd ´ssze magad.
°n most ellopok ´ntûl egy ÂrÀt, mondtam az ÂrÀsmesternek, aztÀn visszaadom a
lÀtÀsÀt.
Pontosan ez az, amit tennie kell, mondta az ÂrÀs.
Most mÀr csak az a k¢rd¢s, mondtam, hogy mennyi a pontos idû, hiszen itt rengeteg
Âra van, ¢s mindegyik mÀs idût mutat, igazÀn nem tudom, melyik lehet a pontos.
Mindegyik t´k¢letesen pontos, mondta az ÂrÀsmester, ezek t´k¢letesen karbantartott ÂrÀk, az igaz, hogy mindegyik mÀs idût mutat, viszont azt rendkÁv¡l pontosan.
N¢zze, mondtam, nekem ¢ppen d¢lre kell ZakariÀsnÀl lennem, tehÀt az itt lÀthatÂ
idûpontok k´z¡l ki kell vÀlasztanom a legoptimÀlisabbat, amihez persze tudnom kell
a pontos idût.
Az im¢nt mÀr rÀvilÀgÁtottam, mondta t¡relmetlen¡l az ÂrÀs, hogy a pontos idût az
ÂrÀktÂl lehet megtudni, mÀr ha lÀt az ember, hÀt ne tûlem k¢rdezze, aki vak vagyok,
hogy mennyi az idû, ¢ppen maga, aki lÀt, elismerem, mondta, hogy mindegyik mÀs
idût mutat, ¢ppen ez az ÂrÀk rendkÁv¡li gonoszsÀga, mindazonÀltal magÀnak ki kell
vÀlasztania a szÀmtalan lehetûs¢g k´z¡l az egyetlen optimÀlisat, vagy le kell mondania
a szÀnd¢kÀrÂl, hogy pontosan ¢rkezz¢k ZakariÀshoz.
De hÀt melyik a pontos, k¢rdeztem k¢ts¢gbeesetten.
Mindegyik, csapott az asztalra az ÂrÀs, hÀt ¢ppen ez az.
Akkor meglÀttam, hogy az ÂrÀsnak csinos karÂrÀja van a jobb kez¢n. Ezt kell vÀlasztanod, mondtam magamnak, ¢s mÀr nyÃltam is ¢rte, megragadtam az ÂrÀs csuklÂjÀt.
Nagy hibÀt k´vet el, mondta az ÂrÀs, ez az ¢n pontos idûm, magÀnak a sajÀt pontos
idej¢t kell kivÀlasztania. Az ¢n ÂrÀm k¡l´nben is Àll, mÀsk¢nt nem is lehet, hiszen a
szÀmtalan idûpont k´z´tt egyszerüen elt¢vedn¢k, ez¢rt az ¢n pontos idûm vÀltozatlan,
´r´kk¢ ugyanabban a pillanatban ¢lek, ¢s uralkodom az ÂrÀk rettenetes gonoszsÀgÀn,
mÀr amikor lÀtok, ´nnek viszont egyetlen ÂrÀra van sz¡ks¢ge, lopja mÀr el, mondta
az ÂrÀs.
Ez lesz az, emeltem f´l egy karÂrÀt a pultrÂl, ez a svÀjci.
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Kitünûen vÀlasztott, mondta az ÂrÀs, ez pontosan az ´n sajÀt idej¢t mutatja, ezentÃl
csak rÀ kell n¢znie. Most pedig adja vissza a lÀtÀsomat.
Mi volna akkor, jutott eszembe, ha. KÀr morfondÁrozni, gondoltam.
Adja vissza a lÀtÀsomat, mondta az ÂrÀs, ¢s fel¢m nyÃjtotta a kez¢t, ¢n pedig hÀtral¢ptem, rÀ valami ÂrÀra, ami megreccsent a talpam alatt.
¹n engem megprÂbÀlt megakadÀlyozni abban, hogy idûben jussak ZakariÀshoz,
mondtam az ÂrÀsmesternek.
K¢rem, mondta az ÂrÀs.
Arra k¢nyszerÁtett, hogy lopÀst k´vessek el, mondtam, ¢s f´lcsatoltam az ÂrÀt.
K¢rem, mondta az ÂrÀs, prÂbÀlt f´ltÀpÀszkodni, de visszazuhant a sz¢k¢be, v¢letlen¡l les´p´rt a pultrÂl egy halom ÂrÀt, csengtek-bongtak az ÂrÀk, ahogy lepotyogtak
k´r¡l´tte. Megfordultam, ¢s kimentem az ÂrÀsmühelybûl.
VÀltozatlanul esett az esû. Megn¢ztem az ÂrÀm, pontosan kilenc Âra volt, m¢g van
idûm, gondoltam, ¢s elindultam, szorosan a fal mellett, hogy meg ne Àzzak. A k´vetkezû sarkon megÀlltam. Most merre menjek, k¢rdeztem magamtÂl. Tulajdonk¢ppen
jobbra k¢ne mennem, ahol a fodrÀsz¡zlet van, rendezetlen hajjal m¢gsem ker¡lhetek
ZakariÀs el¢, gondoltam, szÁvem szerint viszont balra menn¢k, a gipszmühelybe, ahol
az ismerûs´m dolgozik. Ismerûs, korholtam magam, mit akarsz az ismerûs´kkel, ismerûs, feleseltem vissza, igenis, hogy ismerûs.
Gondold csak el, mondtam magamnak, az, hogy elmenj a gipszmühelybe az ismerûs´ddel diskurÀlni, egyszerüen gyenges¢g vagy gyÀvasÀg, mondjuk ki bÀtran, igen,
gondoltam, nevezz¡k bÀtran gyÀvasÀgnak, de k´zben mÀr el is indultam a gipszmühely fel¢. Minden d¢lelûtt be szoktam t¢rni a gipszmühelybe, ahol az ismerûs´m dolgozott, a gipsz´ntû, aki kizÀrÂlag csecsemûket ´nt´tt gipszbûl, mindig tele volt gipszcsecsemûkkel a mühely. A csecsemûk meglehetûsen hasonlÁtottak egymÀsra, mÀr
amennyire a csecsemûk hasonlÁtani szoktak, bÀr mindegyiknek volt valami alig ¢szrevehetû sajÀtossÀga. °ppen ez a müv¢szet, szokta magyarÀzni az ismerûs´m, kidomborÁtani azt az alig ¢szrevehetû sajÀtossÀgot, amely minden csecsemûre jellemzû. K¢sûbb, szokta magyarÀzni az ismerûs´m, ¢ppen ezek a sajÀtossÀgok hatalmasodnak el
az embereken, mindegyiken k¡l´n a sajÀt sajÀtossÀga, ¢s ez persze jellemzû az emberekre, mindegyikre, hogy sajÀtosak, csupa megtestes¡lt sajÀtossÀg, eg¢szen belevesznek a sajÀt sajÀtossÀgukba, Ãgyhogy k¢sûbb, mikor mÀr elhagyjÀk az emberek a csecsemû-, sût a gyermekkorukat, mÀr egyÀltalÀn nem müv¢szet megformÀzni ûket, mert
a sajÀtossÀgot eg¢szen egyszerü megformÀzni, ¢s ezÀltal nincs is benne semmi ¢rdekes,
de ezek a csecsemûk ¢ppen attÂl gy´ny´rüek ¢s kedvesek a szÁvnek, hogy a sajÀtossÀgnak csak eg¢szen aprÂ jelei mutatkoznak rajtuk. Elsû pillantÀsra szinte lÀthatatlan
jelek ezek, tulajdonk¢ppen, mondjuk ki nyugodtan, a sorsuk jelei, a sors alig ¢szrevehetû jelei egy csecsemûarcon, mÀrpedig mi volna mÀs az emberi sors, mint a halÀl,
szokta k¢rdezni az ismerûs´m, mi volna mÀs a halÀl, szokta k¢rdezni, mint a sajÀtossÀg
v¢gsû elhatalmasodÀsa az emberen, mint a hasonlÂsÀg v¢gsû elveszÁt¢se, tehÀt az egyed¡ll¢t legfelsû foka, szokta mondani az ismerûs´m, k´nnyü megfigyelni, ahogy a halÀla fel¢ k´zelÁtû ember egyre magÀnyosabb ¢s sajÀtosabb lesz, Ãgyhogy a magÀnyos
¢s sajÀtos emberekre csak rÀ kell n¢zni, ¢s lÀtszik, nemsokÀra meghalnak, de ezek itt
m¢g eg¢szen aprÂ jelek, szokott az ismerûs´m a csecsemûarcokra mutatni, ezeken az
arcokon m¢g ott az ¢let, a halÀl csak egy-egy aprÂ vonÀs, ha az ember egy csecsemûarcra n¢z, melegs¢g jÀrja Àt a szÁv¢t, az ember az ¢let sugÀrzÀsÀt ¢rzi a szÁv¢ben, ¢s
m¢gis, mondta az ismerûs´m, mikor egyszer, r¢gen, m¢g fiatalkoromban, megprÂ-
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bÀltam teljesen azonos csecsemûarcokat formÀlni, ¢rti, ugye, k¢rdezte, olyan arcokat,
amelyek nem hordoznak semmif¢le, m¢g egy mikroszkopikusan kicsiny sajÀtossÀgot
sem, tehÀt csak az van rajtuk, ami minden csecsemûarcra egyformÀn jellemzû, pufÂk
arc, kerek szem, nagy, ovÀlis fej, ritka hajzat s persze az elmaradhatatlan mosoly, mert
a csecsemûk mindig mosolyognak, tulajdonk¢ppen m¢g akkor is mosolyognak, amikor sÁrnak, amikor megformÀztam ezeket az arcokat, illetve egyetlen csecsemûarcot
sokszorosÁtottam, ¢ppen az¢rt, hogy olyan arcokat lÀssak, amelyek ´r´k ¢letüek, mert
a halÀl egyetlen vonÀsa sem lÀtszik rajtuk, tehÀt ¢ppen az ¢letnek az igazi arcÀt szerettem volna lÀtni, mikor ezt csinÀltam, hÀt az volt a legborzalmasabb munkÀm, mondta, olyan borzalmas volt, hogy mÀig is elfog a remeg¢s, ha rÀgondolok, k¢pzelje, mondta, kinyitottam a gipszformÀkat, ¢s egyenesen a halÀl arcÀba n¢ztem, a halÀl nagy, kerek szem¢be, azokbÂl az arcokbÂl t´k¢letesen hiÀnyzott az ¢let, azok a csecsemûarcok
ott egymÀs mellett olyan rettenetesen sajÀtosak voltak, mint maga a halÀl, ¢s k¢pzelje,
mondta, felismertem ûket, felismertem az ¢n sajÀt csecsemûkori arcomat, a sajÀt halÀlom mosolygott rÀm azokbÂl az arcokbÂl, ¢s persze azonnal ´sszet´rtem mindet, mes¢lte az ismerûs´m. Erre ¢n azt vÀlaszoltam, n¢zze, tehetn¢nk egy prÂbÀt, t´rt¢netesen
van nÀlam egy f¢nyk¢p, illetve tulajdonk¢ppen mindig nÀlam van, az egyetlen f¢nyk¢p, amely valaha rÂlam k¢sz¡lt, engem ÀbrÀzol csecsemûkoromban. Meglehetûsen
¢les k¢p, mondtam, ¢s megmutattam neki. Nos, az errûl a k¢prûl mintÀzott szobrot
nyugodtan sokszorosÁthatnÀ, mondtam, cs´ppet sem k¢ne f¢lnie attÂl, hogy ´nmagÀt
mintÀzza meg, n¢zze, milyen bÀjos csecsemû voltam, mondtam, ¢s mutattam a k¢pet.
Borzalmas, csÂvÀlta a fej¢t az ismerûs´m, maga nem ¢rtette egy szavamat sem, ez a
k¢p, amit itt mutogat, f¢lelmetesen sajÀtos, annÀl is inkÀbb, hogy most lÀtnom kell
magÀn az elhatalmasodott sajÀtossÀgokat, igen, mondta, magÀn a sajÀtossÀg mÀr eg¢szen elhatalmasodott, n¢zzen t¡k´rbe, maga eg¢szen sajÀtos ember, akÀrcsak ¢n, nemsokÀra meg fogunk halni, maga is meg ¢n is, mondta az ismerûs´m. Maga tÃl s´t¢ten
lÀtja a dolgokat, mondtam, ¢n csak annyit akartam mutatni, hogy eg¢szen helyes csecsemûarc volt az eny¢m, n¢mi sajÀtossÀg persze lÀtszik rajta, hogyne lÀtszana, utÂv¢gre
engem ÀbrÀzol, m¢gis, a legkisebb kockÀzat n¢lk¡l sokszorosÁthatnÀ, hiszen az Ágy kapott arcok t´k¢letesen azonosak volnÀnak, csinÀlhatna belûl¡k akÀrmennyit, hiÀnyozna belûl¡k a sajÀtossÀg, ¢s Ágy magÀt az azonossÀgot formÀznÀ meg, amire tulajdonk¢ppen t´rekszik, ha pedig mindenÀron a halÀllal akarja kapcsolatba hozni a csecsemûarcokat, amit lÀtna, az ¢n halÀlom volna, nem a magÀ¢, mondtam, legf´ljebb ¢n
nem n¢zn¢m meg azokat az arcokat, mondtam, hogy meg ne ijedjek, ¢s ´ssze ne t´rjem mindet, az ´n szÀmÀra azonban azok az arcok magÀt az ´r´kl¢tet jelenthetn¢k,
ismerje el, mondtam, hogy ez nagyszerü ¢rz¢s volna, magÀnak is, meg nekem is. Pokoli
¢rz¢s volna, mondta erre az ismerûs´m, soha t´bb¢ ilyesmit nem csinÀlok, n¢zze,
mondta, ezek az arcok, bÀrhogy hasonlÁtanak, az¢rt k¢t egyforma nincsen k´z´tt¡k,
a sajÀtossÀg m¢g eg¢szen kicsiny, ezeknek az arcoknak a megformÀlÀsÀra t´rekszem,
¢s semmif¢le mÀs munkÀt nem vÀllalok, mondta. Persze, valahol, mondta, lenni kell
egy arcnak, amely nem sajÀtos, hanem azonos, csakis ´nmagÀval azonos, az ´sszes arc
arra az egyetlen arcra hasonlÁt, tehÀt voltak¢ppen nem egymÀsra hasonlÁtanak az emberi arcok, hanem arra az egyetlenre, fûleg a csecsemûarcok hasonlÁtanak rÀ, korÀntsem azonosak vele, sajnos, csak nagyon hasonlÁtanak, az elt¢r¢s eg¢szen kicsiny, de
¢ppen az a kicsiny elt¢r¢s a sorsunk, mondta, csecsemûkorunktÂl kezdve tÀvolodunk
attÂl az arctÂl, ami az igazi arcunk, ¢s egyre kev¢sb¢ hasonlÁtunk egymÀsra, ¢s egyre
kev¢sb¢ hasonlÁtunk ´nmagunkra, mondta, mÁg v¢g¡l mÀr csak a sajÀtossÀgunkra ha-
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sonlÁtunk, ¢s az azonossÀgunkat v¢gk¢ppen elveszÁtj¡k, ¢s meghalunk, mondta. Ilyen
diskurzusokat szoktunk folytatni az ismerûs´mmel minden d¢lelûtt. Most azonban
zÀrva talÀltam a gipsz´ntûmühelyt. Z´r´gtem a redûny´n, t´bbsz´r egymÀs utÀn. V¢g¡l egy k¢z f´lrÀntotta a redûnyt, ¢s kihajolt az ajtÂn az ismerûs´m, eg¢szen k´zel
hajolt hozzÀm, ¢s belen¢zett az arcomba.
JÂ napot, mondtam, hÀt hogy van, k¢rdeztem, ¢s kiss¢ zavarba j´ttem, mert az ismerûs´m m¢g sohasem Àllta el elûttem az utat a mühely ajtajÀban.
Kitünûen, k´sz´n´m, vÀlaszolta az ismerûs´m. Mit Âhajt, k¢rdezte.
Csak erre jÀrtam, gondoltam, ben¢zek, mondtam, eldiskurÀlgatunk egy kicsit.
¹n talÀn ellenûr, k¢rdezte az ismerûs´m.
Dehogy vagyok ¢n ellenûr, vÀlaszoltam, csak besz¢lgethetn¢nk egy kicsit, hiszen
d¢lelûtt van.
Nemigen f¡gg ´ssze, mondta az ismerûs´m, a d¢lelûtt meg a diskurÀlÀs. MegbocsÀsson, mondta, nem szoktam idegenekkel diskurÀlni.
De hÀt csak nem n¢z engem idegennek, kiÀltottam f´l, hisz minden d¢lelûtt diskurÀlni szoktunk.
°rtem mÀr, mondta az ismerûs´m, ´n a fiv¢remmel szokott diskurÀlni.
Mif¢le fiv¢r¢vel, k¢rdeztem.
N¢zze, mondta az ismerûs´m, nem ¢n vagyok a maga ismerûse, hanem az ikertestv¢rem.
Nem is tudtam, hogy magÀnak van ikertestv¢re, mondtam.
Nem nekem van ikertestv¢rem, helyesbÁtett az ismerûs´m ikertestv¢re, hanem az
ikertestv¢remnek, aki a maga ismerûse, maga tehÀt rÂlam nem tudott, nem pedig az
ikertestv¢remrûl.
Szinte hihetetlen, mondtam, ilyen hasonlÂsÀgot m¢g sohasem lÀttam.
Tulajdonk¢ppen nem hasonlÂsÀgrÂl van szÂ, mondta az ismerûs´m ikertestv¢re,
az nem volna k¡l´n´s, azonossÀgrÂl van szÂ, nekem ¢s az ikertestv¢remnek teljesen
azonos az arcunk, ilyenformÀn nem is lehet megk¡l´nb´ztetni minket.
KÁs¢rteties, mondtam. °s ´n mivel foglalkozik, ha szabad k¢rdeznem, k¢rdeztem.
Gipsz´nt¢ssel, vÀlaszolta az ismerûs´m ikertestv¢re. KoponyÀkat ´nt´k gipszbûl,
mondta.
KoponyÀkat, kiÀltottam f´l.
ValÂban, mondta az ismerûs´m ikertestv¢re. Ez itt a mühelyem.
°n meg azt hittem, mondtam, ez az ´n ikertestv¢r¢nek a mühelye.
T¢vedett, ÀllapÁtotta meg az ismerûs´m ikertestv¢re, a mühely az eny¢m.
Akkor talÀn rossz irÀnyba indultam, v¢lekedtem. °s mondja, hol talÀlom az ikertestv¢re mühely¢t, k¢rdeztem.
Itt, felelte az ismerûs´m ikertestv¢re. Ez a mühely volt az ikertestv¢rem¢, eg¢szen
ma reggelig.
°s hol van most az ikertestv¢re, k¢rdeztem.
Eltünt, felelte az ismerûs´m ikertestv¢re. °n vettem Àt a mühelyt, mondta.
Eltünt, mondtam. AkÀrcsak a p¢k, gondoltam. HÀt ez egyenesen ijesztû, mondtam.
InkÀbb megnyugtatÂ, mondta az ismerûs´m ikertestv¢re. JÂ napot, mondta, ¢s lerÀntotta a redûnyt.
TehÀt eltünt, gondoltam, ¢s elindultam a fodrÀsz¡zlet fel¢, szorosan a fal mellett,
hogy meg ne Àzzak. Eltünt, gondoltam, nincs sehol. De hÀt valahol mindenkinek lennie kell, jutott eszembe. Ha nem a vÀrosban, mÀsutt. Persze, gondoltam, ¢n sem tu-
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dom, hol voltam azelûtt, hogy a vÀrosban lettem volna, nem eml¢kszem, akÀrhogy
szeretn¢k eml¢kezni, a legr¢gebbi eml¢kem, mÀr ha az ember eml¢kei k´z´tt egyÀltalÀn lehet a legr¢gebbi valamelyik, hogy itt voltam, a vÀrosban. Ha legalÀbb sz¡lûkre
vagy rokonokra eml¢kezn¢k, gondoltam, az nagyban megk´nnyÁten¢ a dolgom, de
se sz¡lûk, se rokonok, csak a vÀrosra eml¢kszem, hogy egyik pillanatrÂl a mÀsikra itt
voltam, arra sem eml¢kszem, hogy ez mikor t´rt¢nt, mintha nem lett volna egy adott
pillanat, amikor ideker¡ltem, pedig ha logikusan v¢giggondolom, kellett lennie, bizonyÀra volt is egy adott pillanat, csak nem eml¢kszem. Ennyit ¢r az eml¢kez¢s, gondoltam, ennyire nem ¢r semmit, az embert t´k¢letesen be tudja csapni az eml¢kez¢s,
ha az eml¢keimre hallgatok, azt kell hinnem, sehol nem voltam azelûtt, hogy a vÀrosba
ker¡ltem, ami persze lehetetlen, valahol lennem kellett, amint ezt a csecsemûkori
f¢nyk¢p is bizonyÁtja. Ha rÀn¢zek erre a k¢pre, gondoltam, megÀlltam egy kirakatnÀl,
elûvettem a k¢pet, ¢s rÀn¢ztem, k¢ts¢gtelen, gondoltam, ez ¢n vagyok, ¢s megn¢ztem
magam a kirakat¡vegben, legalÀbb annyira k¢ts¢gtelen, hogy ez is ¢n vagyok, gondoltam, bÀr a k¡l´nbs¢g valÂszÁnütlen¡l nagy, zavarbaejtûen nagy, m¢gis, mind a k¢t
k¢p engem ÀbrÀzol, a kirakat¡vegen levû itt, a vÀrosban, a hÀtam m´g´tt esik az esû,
a mÀsik pedig, nos, gondoltam, esk¡dni mern¢k, hogy a mÀsik k¢p nem a vÀrosban
k¢sz¡lt, valahol mÀshol, valÂszÁnüleg messze innen, semmi esû, csak valami finom,
feh¢r dereng¢s k´r´s-k´r¡l, megmagyarÀzhatatlanul sz¢p, szinte tapinthatÂan finom
feh¢rs¢g, a feh¢rs¢gben egy b´lcsû, a b´lcsûben pedig ¢n, kÀr, gondoltam, hogy egyÀltalÀn nem eml¢kszem. Ez hiÀbavalÂ t´preng¢s, korholtam magam, ¢s folytattam az
utamat a fodrÀsz¡zlet fel¢.
ValÂszÁnüleg a fodrÀszkisasszony is eltünt, aki nyÁrni szokott, gondoltam, pedig a
fodrÀszkisasszonnyal valÂ talÀlkozÀs mindig ¢lm¢nyt jelentett, mÀr az ollÂjÀnak a csillogÀsÀban is volt valami utÀnozhatatlan, nem kev¢sb¢ a mosolyban, ahogy a fodrÀszkisasszony elmosolyodott, valahÀnyszor a tekintet¡nk talÀlkozott a t¡k´rben. Egy¡tt
t¡k´rbe n¢zni valakivel, gondoltam, az¢rt az mindig ¢lm¢nyt jelent, mÁg egyed¡l t¡k´rbe n¢zni, az jÂformÀn nem jelent semmit, de a fodrÀszkisasszonnyal mindig k¢t
t´k¢letesen ´sszeillû mosolyt produkÀltunk a t¡k´rben, valahÀnyszor a tekintet¡nk
talÀlkozott. A fodrÀszkisasszonynak mindene g´mb´lyü volt ¢s puha, igen megejtû
idomai voltak, szemben az ¢n csontos, szikÀr, cs´ppet sem megejtû idomaimmal, s ennek ellen¢re gyakran eszembe jutott, hogy az idomaink t´k¢letesen passzolnÀnak egymÀshoz, mÀr amennyiben ilyen kontaktus l¢trej´hetne. Ami bennem pozitÁv volt, az
benne negatÁv ¢s fordÁtva, eg¢szen elk¢pesztû m¢rt¢kben kompatÁbilisek voltunk egymÀssal. Mondtam is a fodrÀszkisasszonynak, hogy eg¢szen zavarbaejtû, mennyire az
ellent¢tei vagyunk egymÀsnak, s hogy ennek ellen¢re biztos vagyok benne, hogy ketten egy¡tt valami soha nem lÀtott egys¢get produkÀlnÀnk, s a fodrÀszkisasszony azt
vÀlaszolta, hogy erre û is gondolni szokott, csak aztÀn elhessegeti a gondolatot. Meg¢rtem, mondtam, ezt a gondolatot ¢n is el szoktam hessegetni, nem mintha k´nnyü
volna, de k´teless¢gemnek ¢rzem, ha ugyanis az emlÁtett egys¢g valami megmagyarÀzhatatlan mÂdon l¢trej´nne, az t´k¢letesen f´lborÁtanÀ az ¢letemet, egy eff¢le egys¢g hosszÃ tÀvÃ fenntartÀsÀnak belÀthatatlanok a k´vetkezm¢nyei, mÀrpedig egy eff¢le egys¢g csak hosszÃ tÀvon, a lehetû leghosszabb tÀvon k¢pzelhetû el. Gondolja csak
el, mondtam a fodrÀszkisasszonynak, t´k¢letesen berendezett ¢let az eny¢m, ¢s ¢ppen
rÀm van m¢retezve, olyan az ¢letem, mint a zakÂm, a nadrÀgom vagy a szobÀm, nem
mondom, hogy jÂ ¢let ez Ágy, de ¢let, tehÀt ¢let, errûl nincs mit mondani, mondtam,
nem engedhetem meg, hogy f´lboruljon az ¢letem, az emlÁtett egys¢g tehÀt sohasem
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j´het l¢tre, m¢g a gondolatÀt is el kell hessegetni, mÀr az egys¢g puszta lehetûs¢ge is
zavarbaejtû, mondtam a fodrÀszkisasszonynak, t´k¢letesen igaza van, mondta a fodrÀszkisasszony. Pedig, mondtam, ahogy elfigyelem a mondatait vagy a mozdulatait,
mintha azok folytatÀsai vagy kieg¢szÁt¢sei volnÀnak az ¢n mondataimnak vagy mozdulataimnak, hÀt nem k¡l´n´s, k¢rdeztem, de igen, mondta a fodrÀszkisasszony, ¢s
zavarbaejtû, mondtam, csakugyan, felelte a fodrÀszkisasszony. Most azonban, hogy
oda¢rtem a fodrÀsz¡zlethez, ¢s benyitottam, lÀttam, hogy egy bajuszos Ãr ¡l azon a
sz¢ken, ahol a fodrÀszkisasszony szokott ¡lni.
JÂ napot, mondtam, hÀt hol a kedves fodrÀszkisasszony, k¢rdeztem.
JÂ napot, eltünt, mondta a bajuszos Ãr, ¢s sz¢ttÀrta a karjÀt.
°rtem, bÂlintottam, eltünt, gondoltam, mondtam.
Mit szÂl ehhez az esûh´z, k¢rdezte a bajuszos Ãr, mik´zben f´lÀllt, ¢s a kez¢be vett
egy ollÂt.
Esik, ahogy szokott, mondtam, ¢s jÂl megn¢ztem a bajuszos Ãr arcÀt, milyen ismerûs
nekem ez az Ãr, gondoltam.
HÀt igen, esik, mondta a bajuszos Ãr, ¢s sÂhajtott.
Egy alapos nyÁrÀst k¢rek, mondtam.
Alapos nyÁrÀst, bÂlintott a bajuszos Ãr, mutatta, hogy helyezkedjem el a t¡k´r elûtti
sz¢kben, ¢n pedig elhelyezkedtem.
¹n, ha nem t¢vedek, mondta a bajuszos Ãr, mik´zben nekiÀllt az ollÂjÀt ¢lesÁteni,
az az Ãr, aki ma ZakariÀshoz megy.
°n vagyok, mondtam, hÀt ezt honnan tudja, k¢rdeztem.
A hajÀn lÀtom, mondta a bajuszos Ãr, ´nnek bizonyos helyeken csomÂkban hullik
a haja, mÀsutt viszont f¡rge n´veked¢snek indul.
Azzal a bajuszos Ãr a hÀtam m´g¢ Àllt az ollÂjÀval, ¢s belemosolygott a t¡k´rbe.
Elk¢pesztû, gondoltam, hogy mennyire ismerûs nekem ez az Ãr, annak ellen¢re,
hogy m¢g sohasem lÀttam.
K¢pzelje, mondta a bajuszos Ãr, a fodrÀszkisasszony ¡zenetet hagyott ´nnek.
ºzenetet, kiÀltottam f´l, szeretn¢m lÀtni azt az ¡zenetet.
Sajnos, mondta a bajuszos Ãr, az ¡zenet megsemmis¡lt, egyszerüen kigyulladt.
Kigyulladt, mondtam, de hÀt hogyan gyulladhatott ki, k¢rdeztem.
Itt hevert egy lezÀrt borÁt¢kban, mutatott a bajuszos Ãr egy szabÀlyos, fekete n¢gyzetre az asztalon.
°s egyszerüen kigyulladt, mondtam, hÀt ez hihetetlen.
ValÂban, mondta a bajuszos Ãr, mik´zben egy kendût borÁtott a vÀllamra, ¢s megcsomÂzta a tarkÂmon, ha nem a sajÀt szememmel lÀtom, talÀn ¢n sem hiszem, mondta,
ott hevert a borÁt¢k az asztalon, rÀ volt Árva nagy betükkel, hogy ANNAK AZ öRNAK,
AKI ZAKARIçSHOZ K°SZºL, ¢s hirtelen kigyulladt, lÀngot vetett ¢s el¢gett, csak
egy kis hamukupac maradt utÀna, amit term¢szetesen eltakarÁtottam, Àm ezzel az ¢gett
folttal nem tudok mit kezdeni.
De hÀt ez rettenetes, kiÀltottam, nyilvÀn nagyon fontos lett volna az az ¡zenet, talÀn
az lett volna ¢letem legfontosabb ¡zenete, ¢s tess¢k, egyszerüen kigyulladt.
Ugyan mÀr, legyintett a bajuszos Ãr, ´n elfogult a fodrÀszkisasszonnyal szemben,
mondta, ha valaki mÀs hagyott volna ´nnek ¡zenetet, mondjuk, a p¢k, mondta, megfogta a tarkÂm, ¢s elûrebillentette a fejem, vagy teszem azt, a gipsz´ntû, aki csecsemûket szokott ´nteni, mondta, ¢s csettegtetni kezdte az ollÂjÀt a f¡lem k´r¡l, azt nyilvÀn
nem tartotta volna ennyire fontosnak.
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Maga nagyon tÀj¢kozott, nekem Ãgy tünik, mindenkit ismer a vÀrosban, javÁtson
ki, ha t¢vedek, mondtam.
Micsoda logika ez, k¢rdezte a bajuszos Ãr, hogy a fodrÀszkisasszonyt meg a p¢ket
meg a gipsz´ntût ismerem, m¢g nem jelenti azt, hogy mindenkit ismerek, nem gondolja, k¢rdezte.
Igaza van, feleltem. Ezek szerint nem ismer mindenkit, mondtam.
De igen, mondta a bajuszos Ãr, ¢n csak az ´n logikÀjÀnak a hibÀs voltÀra mutattam
rÀ, mindazonÀltal, az ´n logikÀjÀtÂl f¡ggetlen¡l, valÂban mindenkit ismerek, pontosan tudom, hogy ki mikor mit cselekszik, azt mi¢rt cselekszi, ¢s hozzÀvetûleg ki tudom
¢s ki is szoktam szÀmÁtani azt is, hogy mi lesz a cselekedet¢nek a k´vetkezm¢nye,
mondta.
BÀmulatos, mondtam, f´lemeltem a fejem, de a bajuszos Ãr visszanyomta, ¢s mondja, mire hasznÀlja ezt a k¢pess¢g¢t, k¢rdeztem.
Semmire, felelte a bajuszos Ãr, vÀrok, mondta, mindenkit ismerek, ¢s figyelek, ¢s
k´zben vÀrok.
VÀr, mondtam, ¢s vajon mi az, amire vÀr, k¢rdeztem, ne vegye tolakodÀsnak.
Azt nem tudom, mondta a bajuszos Ãr, valami folyad¢kot cs´p´gtetett a hajamra,
mik´zben az ollÂja tovÀbb csattogott a f¡lemn¢l, ahhoz magamat is figyelnem kellene,
mondta, arra pedig nincsen idûm.
Nem lehets¢ges, hogy ´n arra vÀr, hogy t´rt¢njen ´nnel valami, k¢rdeztem.
K¢ptelens¢g, mondta a bajuszos Ãr, ´nnek fel¡l k¢ne vizsgÀlnia a logikÀjÀt, ¢rtse
meg, ¢n figyelek, tehÀt a vilÀgon minden mÀsokkal t´rt¢nik, nem velem, ha azt mondta volna, hogy ¢n arra vÀrok, hogy tegyek valamit mÀsokkal, nos, mondta, ez a felt¢telez¢s mÀr sokkal helytÀllÂbb logikÀra vallana, tenni valamit, mondta, az igen, persze,
mondta, nem ilyen piszlicsÀr¢ dologra gondolok, hogy p¢ldÀul lenyÁrom az ´n hajÀt,
valami sokkal nagyobb dologra gondolok.
M¢gis, mire gondol, k¢rdeztem, ha nem veszi rossz n¢ven, mondtam.
Azt nem tudom, mondta a bajuszos Ãr, ¢s az ÀllamnÀl fogva f´lemelte a fejem, megcsillant az ollÂja a t¡k´rben, fogalmam sincsen, mondta. ñhajtja, hogy f´lnyÁrjam oldalt, k¢rdezte.
K¢rem, mondtam. Szeretn¢m megk¢rdezni ´ntûl, mondtam hirtelen, hogy hogyan
tünt el a fodrÀszkisasszony, meg¢rti, ugye, k¢rdeztem, m¢giscsak nyugtalanÁt.
NyugtalansÀgra semmi ok, mondta a bajuszos Ãr, egyszerüen eltünt.
De mit csinÀlt az eltün¢se elûtt, k¢rdeztem.
Semmit, felelte a bajuszos Ãr, azonkÁv¡l, hogy ¡zenetet Árt ´nnek, ami valÂban meglepû, ha nem is nyugtalanÁtÂ, de meglepû, mintha elûre tudta volna, hogy el fog tünni.
Azt akarja ezzel mondani, hogy fogalma sem lehetett az eltün¢s¢rûl, m¢gis ¡zent
nekem, mintha lett volna fogalma rÂla, k¢rdeztem.
Pontosan, mondta mosolyogva a bajuszos Ãr, ezÃttal fej¢n talÀlta a sz´get, Ãgy lÀtszik, ´nnek csak egyebekben csapnivalÂ a logikÀja, a fodrÀszkisasszony k´r¡l eg¢sz jÂl
forognak a gondolatai, mondta, ¢s belekacsintott a t¡k´rbe.
TalÀn meg¢rzett valamit a fodrÀszkisasszony, mondtam zavartan.
Ki van zÀrva, mondta a bajuszos Ãr, akik eltünnek, nem ¢reznek semmit elûtte, lÀttam ¢n mÀr jÂ n¢hÀny ilyen eltün¢st, mondta, k¢pzelheti.
Azt akarja mondani, hogy a p¢knek meg a gipsz´ntûnek az eltün¢s¢t is lÀtta, k¢rdeztem.
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Term¢szetesen, mondta a bajuszos Ãr, ¢n minden eltün¢st lÀtok, sût mindegyikrûl
tudok elûre.
De hÀt mi¢rt nem figyelmezteti azokat, akikrûl tudja, hogy el fognak tünni, k¢rdeztem.
Csak nem gondolja, hogy beleavatkozom a dolgok menet¢be, k¢rdezte a bajuszos
Ãr inger¡lten, megmondanÀ, kinek hasznÀln¢k vele, akinek el kell tünnie, az el fog
tünni, mondta, ha figyelmezteti az ember, ha nem, nem gondolja, k¢rdezte.
Eszemben sincs felingerelni ´nt, mondtam, de hÀt ´n mondta az im¢nt, hogy elk¢pzelhetû, hogy ¢ppen arra vÀr, hogy tegyen valamit az emberekkel, tehÀt hogy cselekedj¢k, tehÀt hogy beleavatkozz¢k a dolgok menet¢be, ez¢rt gondoltam, hogy figyelmeztethetn¢ az embereket, mi fog t´rt¢nni vel¡k.
¹nnek rendkÁv¡l gy´nge az eml¢kezûtehets¢ge, a logikÀja pedig tüzre valÂ, ÀllapÁtotta meg a bajuszos Ãr, hÀt mit mondtam ¢n ´nnek, k¢rdezte, azt mondtam, mondta, hogy nem ilyen piszlicsÀr¢ dolgokra vÀrok, hogy teszem azt figyelmeztessem az
embereket, hanem, talÀn, ¢s ez korÀntsem biztos, arra vÀrok, hogy tegyek valamit,
amirûl nekik sincs, nekem sincs elûre tudomÀsom, ¢rti, k¢rdezte.
Ne haragudjon, mondtam, ¢n tulajdonk¢ppen arra szerettem volna rÀvenni ´nt,
mondja el nekem, mi t´rt¢nhetik velem ZakariÀsnÀl, ´n nyilvÀn ZakariÀst is jÂl ismeri,
de ha nem akarja elmondani, hÀt ne mondja, ¢n igazÀn nem erûltetem.
Tudtam, hogy ezt akarja k¢rni tûlem, kiÀltotta a bajuszos Ãr, hÀt hogyan ismerhetn¢m ¢n ZakariÀst, k¢rdezte, ¢n azt mondtam, mindenkit ismerek, nem azt, hogy ZakariÀst ismerem, ´n rendkÁv¡l rossz megfigyelû, kiÀltotta.
Pedig az volna az igazi, mondtam, k¢pzelje el, lehet, hogy ´n valÂjÀban arra vÀr,
hogy megfigyelhesse ZakariÀst, most mondja meg, az igazÀn nem volna piszlicsÀr¢
dolog, megtudni, mit fog cselekedni ZakariÀs, k¢pzelje el, mondtam izgatottan, ZakariÀst megfigyelni.
°rtse mÀr meg, kiÀltotta ollÂjÀt rÀzva a bajuszos Ãr, hogy ¢n nem tudom, mire vÀrok, mindenesetre nem ZakariÀsra, nem is vagyok kÁvÀncsi ZakariÀsra, ZakariÀsra maga kÁvÀncsi, kiÀltotta, ¢n arra vÀrok, hogy tegyek valamit, amit magam sem tudok elûre, amivel kereszt¡lhÃzom valakinek a szÀmÁtÀsÀt, egyszer csak kereszt¡lhÃzom az
eg¢sz vÀros szÀmÁtÀsÀt, ZakariÀs szÀmÁtÀsÀt is, k¢pzelje, kiÀltotta, ha ¢n most a maga
mell¢be d´fn¢m ezt az ollÂt, de t´vig, eg¢sz a fogantyÃjÀig beled´fn¢m, kiÀltotta, an¢lk¡l hogy szÀmÁtottam volna rÀ, kiÀltotta, igen, ez, lÀtja, kiÀltotta, nem volna piszlicsÀr¢
dolog, ¢s meglengette az ollÂt, r¢m¡lten kiugrottam a sz¢kbûl, û pedig utÀnam ugrott,
kez¢ben a d´f¢sre tartott ollÂval, igen, kiÀltotta, ¢s lesÃjtott, alig bÁrtam elugrani az
ollÂ elûl, igen, kiÀltotta, ¢n pedig f´lkaptam egy borotvÀt az asztalrÂl, ¢s egyenest a
torkÀba d´ftem, aztÀn hÀtraugrottam, a bajuszos Ãr pedig csak forgott ´nmaga k´r¡l,
hadonÀszott a d´f¢sre tartott ollÂval, igen, kiÀltotta, aztÀn ´sszerogyott.
Micsoda nap, mondtam magamnak, elûsz´r lopsz, aztÀn gyilkolsz, ¢s m¢g f¢l tizenegy sincs, n¢ztem az ÂrÀmra. Megn¢ztem minden oldalrÂl a bajuszos Ãr tetem¢t, micsoda precÁz d´f¢s volt, gondoltam, egyenest a torokba, egy mÀsodpercnyi k¢sedelem
a vesztemet okozta volna, Ãgy lÀtszik, senki sem tud megakadÀlyozni abban, hogy ma
ZakariÀshoz menjek, gondoltam, megn¢ztem magam a t¡k´rben, kibogoztam ¢s levettem a nyakambÂl a kendût, majd rÀborÁtottam a bajuszos Ãr tetem¢re, aztÀn kil¢ptem a fodrÀsz¡zlet ajtajÀn.
Az esû okozta folytonos zajt leszÀmÁtva cs´nd volt az utcÀn, akkora cs´nd, hogy egy
pillanatra meg is torpantam, hallgatni a cs´ndet, eg¢szen ÀtjÀrt az utca cs´ndje, kis
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pÀrafelhûket l¢legeztem ki, ¢s aprÂ esûcseppeket l¢legeztem be, egyik pillanatrÂl a
mÀsikra mintha esûv¢ vÀltam volna magam is, nagy, n¢ma zuhogÀssÀ, alattam a kanÀlisok szorgalmas csobogÀsÀval, ¢s Ãgy tünt, hogy fel¢m hajolnak a szemk´zti hÀzak,
mintha valamikor rÀbÂlintottak volna erre a zuhogÂ cs´ndre, ¢s beledermedtek volna
abba a mozdulatba, ahogy valami ´r´k rÀbÂlintÀsba dermedtem ¢n is, mÁg a gondolataim esûk¢nt zuhogtak, talÀn csak az¢rt, hogy a k´vetkezû pillanatban egy ¢les kiÀltÀs
hasÁtson a cs´ndbe, az autÂ, kiÀltotta egy ¢les hang egy ablakbÂl f´l´ttem, az autÂ,
gondoltam, ¢s mÀr rohantam is szorosan a fal mellett, beugrottam az elsû kapualjba,
¢s hallottam, ahogy fr´cs´gve kereszt¡lvÀgja az autÂ az esût. Milyen kellemetlen, gondoltam, miutÀn kifÃjtam magam, ¢s Ãjra kil¢ptem az utcÀra, ahol az autÂnak mÀr nyoma sem volt, ha az embert az utcÀn ¢ri az autÂ. Ha ¢pp a szobÀjÀban van vagy a kocsmÀban, mikor az autÂ v¢gigrohan az utcÀkon, akkor az ember f¡ty¡lni kezd vagy bedugja a f¡l¢t, de az utcÀn mÀs a helyzet, ha nincsen ez a kapualj, k´zvetlen¡l mellettem
robogott volna el az autÂ, az pedig kellemetlen, az ember utÀna napokig nem alszik,
vagy ha alszik, mindenf¢le sz´rnyüs¢get Àlmodik. A fekete hajÃ lÀny mes¢lte a kocsmÀban, hogy ZakariÀs autÂja nemcsak egyszerüen v¢gigrohan a vÀroson, mindig
meghatÀrozott cÁmre megy, ahol aztÀn kiugrik belûle k¢t alak, berontanak a hÀzba, ¢s
megfognak ¢s elvisznek valakit, bel´kik abba a f¢nyes, fekete autÂba, ¢s elhajtanak
vele, szerencs¢re sohasem lÀttam, de a fekete hajÃ lÀny azt mes¢lte, hogy akit elvisznek,
az mindig rettenetesen ordÁt ¢s kapÀlÂzik, amivel persze csak rontja a helyzet¢t, mert
min¢l inkÀbb kapÀlÂzik, a k¢t alak annÀl erûsebben markolja ¢s l´ki be az autÂba, nincs
benn¡k kÁm¢let, mondta a fekete hajÃ lÀny, hÀtborzongatÂ, gondoltam, de nyilvÀn
Ágy kell lennie, akiket ZakariÀs autÂja elvisz, azok nyilvÀn mind elk´vettek valamit, s
m¢g ha volna is kÁm¢let abban a k¢t alakban, akkor sem lehet benn¡k kÁm¢let azok
irÀnt, akik olyasmit k´vettek el, ami¢rt ilyen borzasztÂ mÂdon kell bünhûdni¡k. Jobban k¢ne vigyÀzniuk az embereknek, gondoltam, hogy ne k´vessenek el ostobasÀgokat, megn¢ztem az ÂrÀm, m¢g van egy kis idûm, gondoltam, azt a kis idût legjobb
volna a fekete hajÃ lÀnnyal t´lteni, jutott eszembe, ¢s megindultam a kocsma fel¢. D¢lelûtt m¢g sosem voltam a fekete hajÃ lÀnnyal, est¢nk¢nt szoktam f´lmenni a vend¢gt¢r
f´l´tti szobÀjÀba, miutÀn az ismerûseimmel mÀr kibesz¢lgettem magam, ¢s megittam
a szokÀsos s´r´met, amitûl aztÀn hÀnynom kell, de megiszom. A hÀnyÀs nemr¢g jelentkezett, egyszer csak megt´rt¢nt, mÀr akkor is enyhe ¢melyg¢st ¢reztem, amikor
az ismerûseimmel ¡ltem ¢s besz¢lgettem, mikor azonban a s´r´met megittam, az
¢melyg¢s elk¢pesztû m¢rt¢kben felfokozÂdott, Ãgyhogy, legnagyobb meglepet¢semre, ki kellett mennem a v¢c¢re, ¢s ki kellett hÀnynom a s´rt, k¢pzelj¢k, mondtam a
v¢c¢rûl visszat¢rve az ismerûseimnek, kihÀnytam a s´r´met, amitûl ûk is meglepûdtek,
m¢g meglepûbb volt azonban, hogy az eset mÀsnap megism¢tlûd´tt, ¢s harmadnap
¢s negyednap ¢s azÂta mindig. Elûsz´r arra gondoltam, abba k¢ne hagynom a s´rivÀst,
csakhogy a s´rivÀs a legfontosabb mozzanata volt a kocsmabeli estjeimnek, csak utÀna
k´vetkezett a fekete hajÃ lÀny, ¢s ha a s´rivÀsrÂl lemondtam volna, tulajdonk¢ppen a
kocsmabeli estjeimrûl is lemondhattam volna, ¢s v¢giggondoltam, hogy ha elkezden¢k a szokÀsaimrÂl lemondani, lassacskÀn az eg¢sz ¢letemrûl lemondhatn¢k, ami nonszensz, Ãgyhogy Ãgy d´nt´ttem, f´lveszem a hÀnyÀst is a szokÀsaim sorÀba, tulajdonk¢ppen elf¢r k´zt¡k, ¢s azÂta minden este megittam a s´r´met ¢s kihÀnytam, aztÀn
elvonultam a szokÀsos ÂrÀt elt´lteni a fekete hajÃ lÀnnyal. Annak az ÂrÀnak egy r¢sz¢t
besz¢lget¢ssel t´lt´tt¡k, s a tegnapi besz¢lget¢s alkalmÀval azt mondta a fekete hajÃ
lÀny, hogy szerinte rajtam csak ZakariÀs segÁthet, eg¢szen meg¡tk´ztem, megk¢rdez-
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tem, hogy ¢rti ezt, nincsen nekem semmi bajom, hacsak nem arra a kis hÀnyÀsra gondol, mire azt mondta, az eg¢sz ¢letemre gondol, lÀtja rajtam, hogy mÀs ¢let valÂ nekem, lÀtja, mondta, hogy k¢ts¢gbe vagyok esve, az¢rt ez tÃlzÀs, mondtam, cs´ppet
sem, felelte, eg¢szen bel¡lrûl ¢melyget a k¢ts¢gbees¢s, hogy nem mersz elmenni innen, mondta, hogyan, k¢rdeztem, elmenni, ism¢telte a fekete hajÃ lÀny, innen elûbb
vagy utÂbb mindenkinek mennie kell, mert elûbb vagy utÂbb mindenki k¢ts¢gbeesik,
¢s ha te itt maradnÀl, annak ellen¢re, hogy k¢ts¢gbe vagy esve, elûbb vagy utÂbb elk´vetn¢l valami ostobasÀgot, ami¢rt aztÀn elj´nne ¢rted az autÂ, hÀt ezt nyilvÀn nem
akarod, mondta, de hÀt hovÀ mehetn¢k, k¢rdeztem. ZakariÀshoz, mondta a fekete
hajÃ lÀny, a dÁvÀny melletti kis szekr¢nybûl elûvett egy lezÀrt borÁt¢kot, ¢s a kezembe
nyomta, vidd el ezt ZakariÀs lakhely¢re, holnap d¢lre, de pontosan d¢lre, mondta, mi
ez, k¢rdeztem, ¡zenet, mondta, mif¢le ¡zenet ez, k¢rdeztem, Ãgy ¢rtem, mondtam,
hogy jÂ hÁrt tartalmaz-e vagy rosszat, nem szeretn¢k rossz hÁrt vinni ZakariÀshoz. JÂ
hÁrt viszel, mondta a fekete hajÃ lÀny, ¢s szorosan Àt´lelt, ¢s mik´zben ´lelkezt¡nk,
Ãgy ¢reztem, hogy a testem valami eg¢szen idegen test, ¢s a fekete hajÃ lÀny jÂl ismert
test¢t is eg¢szen idegennek ¢reztem, ennek ellen¢re m¢g sohasem ¢reztem olyan jÂl
magam, mintha nagy feh¢rs¢gben ´lelkezt¡nk volna, m¢g ´lt´zk´d¢s k´zben is, de
m¢g lent az utcÀn is kÁs¢rtett az a feh¢rs¢g¢rzet, ¢s akkor meghallottam, hogy a szomsz¢dos utcÀn Àtrobog az autÂ, majd csikorogva kanyarodik, ¢s egyre erûs´dik a hangja,
¢s az a feh¢rs¢g¢rzet egyszerre szertefoszlott, megtorpantam, ¢s megtapogattam a zsebemben a borÁt¢kot, na hiszen, gondoltam, ezt megcsinÀltam, ¢s hallottam, hogy k´zeledik fel¢m az autÂ, ¢s cs´ppet sem csodÀlkoztam volna, ha lef¢kez mellettem, kiugrik a k¢t alak, ¢s berÀngat, ¢s elvisz, szinte mÀr ¢reztem, hogyan fogok ordÁtani ¢s
kapÀlÂzni, ¢s behunytam a szemem, ¢s hallottam, hogy az autÂ elfordul a sarkon, ¢s
elrobog, ¢s elcs´ndesedik az ¢jszaka, csak az esû veri halkan az utcÀt, ¢s hazaindultam.
°s megint eszembe jutott az a feh¢r ´lelkez¢s, ¢s otthon arra gondoltam, hogy bÀr
k¢ptelen vÀllalkozÀsnak tünik, talÀn csakugyan elmegyek ZakariÀshoz, ¢s abban a puha feh¢rs¢gben aludtam el, az ¢bred¢sem pedig olyan volt, mint egy ÀjulÀs.
A kocsmÀban egyetlen vend¢g sem tartÂzkodott, enyhe f¢ny volt ¢s kÀposztaszag.
A kÀposztaszagrÂl eszembe jutott, hogy eg¢sz d¢lelûtt nem ettem semmit. Egy adag
kÀposzta, gondoltam, egy s´r, aztÀn a fekete hajÃ lÀny, ¢s gyer¡nk ZakariÀshoz. CsaplÀr, kiÀltottam, ¢s le¡ltem.
J´v´k, kiÀltotta egy hang, azzal egy vadidegen csaplÀr emelkedett ki a pult m´g¡l,
a kulcsomat keresem, eln¢z¢st, nem lÀtta a kulcsomat, k¢rdezte.
Nemhogy a kulcsÀt, mondtam, ¢n magÀt sem lÀttam soha ¢letemben, pedig ide jÀrok, miÂta az eszemet tudom.
Nem tesz semmit, mondta a csaplÀr, ¢n sem lÀttam magÀt m¢g soha, m¢gis tudom,
hogy maga kicsoda, maga az, aki ZakariÀshoz megy, ¢s maga is tudja, hogy ¢n kicsoda
vagyok, mondta a csaplÀr, ¢n vagyok a csaplÀr.
°s honnan tudja, hogy ZakariÀshoz megyek, k¢rdeztem.
Az ¡l¢s¢bûl lÀtszik, esetlen¡l ¢s g´rnyedten ¡l, mint mindenki, aki ZakariÀshoz
megy, mondta a csaplÀr.
Mondja, maga lÀtott mÀr valakit rajtam kÁv¡l, aki ZakariÀshoz k¢sz¡lt, k¢rdeztem.
Soha, felelte a csaplÀr, maga az elsû, mindazonÀltal egy csaplÀrnak tudnia kell, hogy
ki k¢sz¡l ZakariÀshoz ¢s ki nem, a miheztartÀs v¢gett.
Egy adag kÀposztÀt k¢rek, mondtam.
Kis t¡relmet, mondta a csaplÀr, megkeresem a kulcsomat.
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N¢zze, mondtam, keresse nyugodtan a kulcsÀt, de k¢sûbb, most hozzon nekem egy
adag kÀposztÀt.
Meg¢rtem, mondta a csaplÀr, ¢s eltünt a pult m´g´tt, Ãgyhogy csak a hangjÀt hallottam, hogy ´nnek ennie kell, meg is fogja kapni a kÀposztÀjÀt, mihelyt megtalÀlom
a kulcsomat, ¢s ´n kifizeti a szÀmlÀt, term¢szetesen elûre, mondta.
N¢zze, mondtam, ¢n is kukacoskodhatn¢k, megk¢rdezhetn¢m, hogy maga kicsoda, ¢s mit keres itt, nagyon jÂl ismerem az itteni csaplÀrt, ¢s maga m¢g csak nem is
hasonlÁt rÀ, de nem k¢rdezek semmit, mondtam, csak egy adag kÀposztÀt k¢rek, de
azt r´gt´n.
Megvan, Àllt f´l ragyogÂ arccal a csaplÀr, ¢s az enyhe f¢nybe tartott egy nagy, fekete
kulcsot, lÀtja, mondta, mÀr meg is van.
Nagyszerü, mondtam, k¢rem a kÀposztÀmat.
Tudja, mondta a csaplÀr, valamikor r¢gen, m¢g mielûtt a vÀrosba j´ttem, olyan r¢gen, hogy nem is eml¢kszem, k¢pzelheti, mondta, müt¢ten estem Àt, igen, megmüt´ttek, itt, mutatott a tarkÂjÀra, rendesen, k¢ssel, mondta, ¢s azÂta, naponta nyolcszor,
sz¢nport kell bevennem, k¢pzelheti, mondta.
RendkÁv¡l ¢rdekes, n¢zze, ¢n meghallgatom magÀt, csak elûbb hozza ki a kÀposztÀmat, mondtam, ugye meg¢rti, k¢rdeztem.
K¢pzelheti, mondta, sz¢nport, nÀtriumos vÁzzel, kizÀrÂlag nÀtriumos vÁzzel, k¢t kanÀllal, an¢lk¡l f¢lember vagyok, sût nem is vagyok ember, a sz¢nporom n¢lk¡l zsugorodni ¢s fuldokolni kezdek, k¢pzelheti, mondta.
Az ÂrÀmra n¢ztem, egy adag kÀposztÀt, mondtam, ¢s egy korsÂ s´rt, legyen szÁves.
VÀrjon, mondta a csaplÀr, most j´n a l¢nyeg, a sz¢npornak ugyanis, ha nÀtriumos
vÁzzel elegyÁtj¡k, szaga van, egyÀltalÀn nem kellemes szaga, tulajdonk¢ppen b¡d´s,
mondta, k¢pzelheti, hÀt ´n szerint megengedhetû, k¢rdezte, hogy egy kocsmÀban b¡d´s holmit tartsanak, persze hogy nem, gondolja el, ha ez a finom kÀposztaszag elegyedni k¢nyszer¡lne a nÀtriumos sz¢npor büz¢vel, a vend¢geknek elmenne az ¢tvÀgyuk, ami persze megengedhetetlen, micsoda egy helyzet, mondta, k¢pzelheti, nekem
viszont muszÀj bevennem a sz¢nporomat, nehogy zsugorodni ¢s fuldokolni kezdjek,
nincs sz´rnyübb ¢rz¢s, mint zsugorodni ¢s fuldokolni, mondta, Àm ¢n, a vend¢gekre
valÂ tekintettel, el szoktam zÀrni a sz¢nport, ezzel a kulccsal, ¢s f´ltartotta a kulcsot,
hogy senki ne ¢rezze a szagÀt, ez¢rt van itt ez a finom kÀposztaszag, ¢s ez¢rt vagyok
¢n eg¢szs¢ges, ennek a kulcsnak k´sz´nhetû, mondta.
Tudja mit, mondtam, szaladjon, ¢s vegye be a sz¢nporÀt, ¢s visszafel¢ hozzon egy
adag kÀposztÀt, s´r nem is kell, csak siessen.
K¢pzelheti, mondta, hogy megijedtem az im¢nt, nem talÀltam a kulcsomat, szinte
mÀr ¢reztem a sz´rnyü fuldoklÀst ¢s zsugorodÀst, annÀl is inkÀbb, mert ´t perc mÃlva,
de pontosan ´t perc mÃlva, be kell vennem a sz¢nport.
N¢zze, mondtam, ´t perc nekem hosszÃ idû, nemsokÀra indulnom kell, hozza v¢gre
azt a kÀposztÀt vagy nem, k¢rdeztem.
Nem, felelte a csaplÀr, nem hozhatom ki, csak ha elûre kifizeti a szÀmlÀt, mondta,
fogott egy Àrlapot, ¢s odaj´tt az asztalomhoz.
Rendben, mondtam, a zsebembe nyÃltam, ¢s a csaplÀr fel¢ nyÃjtottam egy bankjegyet.
Sajnos ez kev¢s, pillantott a bankjegyre a csaplÀr, a kÀposztÀ¢rt hÀromszoros Àrat
kell fizetni.
Hogyhogy hÀromszoros Àrat, k¢rdeztem.
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N¢zze, mondta a csaplÀr, ¢s el¢m tartotta az Àrlapot, amelyen a kÀposzta csakugyan
hÀromszoros Àron szerepelt.
Hihetetlen, mondtam, ¢s beletÃrtam a zsebeimbe, n¢zze, mondtam, nincs nÀlam
annyi p¢nz, majd fizetek, csak Árja f´l.
°n meg¢rtem ´nt, mondta a csaplÀr, nem is gondolja, mennyire meg¢rtem, mindazonÀltal nem hitelezhetek ´nnek, mondta, ¢s visszament a pult m´g¢.
Maga nem ismer engem, ¢n mindig rendezem a szÀmlÀmat, mÀr a puszta f´lt¢telez¢s is s¢rtû, mondtam inger¡lten, hÀt minek n¢z maga engem, k¢rdeztem.
N¢zze, mondta a csaplÀr, ¢n csak annyit tudok, hogy ´n ZakariÀshoz k¢sz¡l, mÀrpedig nem mutathat nekem, ismerje el, egyetlen ¢peszü csaplÀrt, aki hitelezne olyasvalakinek, aki ZakariÀshoz k¢sz¡l, mi¢rt nem hozott elegendû p¢nzt, a maga hibÀja,
nem az eny¢m, vont vÀllat a csaplÀr.
Bezzeg az igazi csaplÀr, az hitelezett volna nekem, persze, tudom, eltünt, mondtam
keserüen.
°n vagyok az igazi csaplÀr, mondta a csaplÀr, nem ¢rtem, hogyan k¢telkedhetik ´n
ebben.
JÂl megn¢ztem a csaplÀr arcÀt, amitûl kiss¢ megvÀltoztak a vonÀsai, ¢s hirtelen az
az ¢rz¢sem tÀmadt, hogy ismerem ezt az arcot valahonnan.
Mondja, k¢rdeztem, nem talÀlkoztunk mi mÀr valahol, nem itt, a kocsmÀban semmik¢pp, valahol mÀsutt, mondtam.
°n vagyok a csaplÀr, mondta a csaplÀr, s a k¢t kez¢vel Ãgy tÀmaszkodott a pultra,
mintha bele akarnÀ nyomni a f´ldbe, velem csak itt lehet talÀlkozni, mondta, ´n nyilvÀn el akarja terelni a figyelmemet, arra szÀmÁt, hogy ha ellankad a figyelmem, esetleg
m¢gis adok ´nnek egy adag kÀposztÀt, hogy mit meg nem tenne az¢rt a kÀposztÀ¢rt,
csÂvÀlta a fej¢t a csaplÀr, l¢gbûl kapott ismerets¢gekre hivatkozni, azt igen, fizetni, azt
nem, csapott a pultra a csaplÀr, hivatkozhat bÀrmire, mondta, itt nem lesz ingyenkÀposzta, amÁg ¢n vagyok a csaplÀr.
HÀt nincsen semmi megoldÀs, k¢rdeztem.
Egy megoldÀst talÀn tudn¢k, mondta t´prengû hangon a csaplÀr, igen, talÀn volna
egy megoldÀs, j´jj´n csak ide, mondta.
Odamentem a pulthoz, belen¢ztem a csaplÀr arcÀba k´zelrûl, egyre ismerûsebbnek
tünt az arca, az ÂrÀs, jutott eszembe, ¢s a meglepet¢stûl elakadt a szavam.
ögy bÀmul az arcomra, mint valami tÀrgyra, jegyezte meg a csaplÀr.
MegbocsÀsson, mondtam, maga elk¢pesztû m¢rt¢kben hasonlÁt az ÂrÀshoz, nem
talÀlja ezt k¡l´n´snek, k¢rdeztem.
Nem tudom, mif¢le ÂrÀsrÂl besz¢l, felelte a csaplÀr.
Hajoljon csak k´zelebb, mondtam, mire a csaplÀr kelletlen¡l k´zelebb hajolt.
Ez hÀtborzongatÂ, hûk´ltem vissza, ´n a bajuszos Ãrhoz is rendkÁv¡l hasonlÁt, tudja,
a fodrÀsz¡zletben.
N¢zze, mondta zavartan a csaplÀr, r´vid leszek, mert be kell vennem a sz¢nport, ¢s
a kulcs fel¢ nyÃlt, Àm ¢n megfogtam, ¢s k´zelebb hÃztam magamhoz a kulcsot, hogy
a csaplÀr ne ¢rhesse el.
Elvette a kulcsomat, bÀmult a kulcsra a csaplÀr.
Halljuk a megoldÀst, mondtam.
N¢zze, mondta gyorsan a csaplÀr, ha ´n alÀÁr nekem egy papÁrt, hogy m¢gsem megy
ZakariÀshoz, r´gt´n elhÀrul az akadÀlya, hogy kihozzak ´nnek nem egy, hanem akÀr
kettû vagy akÀrhÀny adag kÀposztÀt, ¢rti, k¢rdezte.
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Nem eg¢szen, mondtam.
Pedig egyszerü, mondta a csaplÀr, elûrÀntott egy papÁrt, az asztalra terÁtette, elûvett
egy tollat, ¢s fel¢m nyÃjtotta, ez itt egy szerzûd¢s, mondta, alulÁrott kijelentem, hogy
lemondok szÀnd¢komrÂl, miszerint elmegyek ZakariÀs lakhely¢re, e kijelent¢s hitel¢¡l ÀtnyÃjtom a ZakariÀsnak szÂlÂ lezÀrt levelet, melyet a szerzûdû felek ezen okmÀnyhoz csatolnak, viszonzÀsul hitelben elfogyaszthatok egy adag kÀposztÀt, n¢zze, mondta
a csaplÀr, az egy adagot m¢g kijavÁthatjuk akÀr kettûre vagy hÀromra is, csak alÀ kell
Árnia, hadarta.
°s akkor megkapnÀm a kÀposztÀmat, mondtam, ¢s megsz¢d¡ltem az ¢hs¢gtûl.
Azonnal megkapnÀ, mondta a csaplÀr.
°s hol van az igazi csaplÀr, k¢rdeztem erûsen a csaplÀr arcÀba n¢zve.
Eltünt, mondta a csaplÀr.
Eltünt, mondtam, a vend¢gek is eltüntek, ¢s eltünt a p¢k meg a gipsz´ntû, aki gy´ny´rü csecsemûket ´nt´tt, ¢s a fodrÀszkisasszony is eltünt, mondtam keserüen.
írja alÀ, mondta a csaplÀr, kÀposztÀt kap, ¢rzi az illatÀt, k¢rdezte, kitünû kÀposzta,
mondta.
°s a fekete hajÃ lÀny is eltünt, igaz, k¢rdeztem, nyeltem a nyÀlamat ¢s a kÀposztaszagot.
A kulcsomat, mondta a csaplÀr, ¢s az ÂrÀsra meg a bajuszos Ãrra elk¢pesztû m¢rt¢kben hasonlÁtÂ arcÀrÂl ´mleni kezdett a verÁt¢k, gyorsan, mondta, adja ide a kulcsomat.
Hol van a fekete hajÃ lÀny, k¢rdeztem.
A csaplÀr hÀtratÀntorodott, nekizuhant a pohÀrsz¢knek, a kulcsomat, mondta, fuldoklom, h´r´gte, ¢s hadonÀszott, les´p´rt egy sor poharat.
Hol van, k¢rdeztem, felmutattam a kulcsot, a csaplÀr pedig g´rnyedni kezdett ¢s
zsugorodni, k¢t szeme az arcÀba hÃzÂdott, ¢s fekete k´nnyek hullottak belûl¡k, talÀn
a sz¢npor miatt. ¹sszegyürtem a szerzûd¢st, ¢s hozzÀvÀgtam, de alig talÀltam el, olyan
gyorsan zsugorodott, azt h´r´gte, k¢rem, k¢rem, aztÀn mÀr nem is h´rg´tt, eg¢szen
´sszet´ppedt, akkorÀra, mint az ´sszegyürt papÁrgombÂc.
A kulcsot a pultra dobtam, megn¢ztem az ÂrÀmat, f¢lÂrÀm van, gondoltam. TalÀn
kihasznÀlhatnÀm, hogy nincs a kocsmÀban senki, jutott eszembe, beosonhatn¢k a
konyhÀra, ¢s lophatn¢k egy adag kÀposztÀt, akÀr egy s´rt is csapolhatn¢k magamnak.
Ha el akarsz k¢sni, csak tess¢k, mondtam magamnak, azzal szÁvtam egy utolsÂt a kÀposztaszagbÂl, kimentem az utcÀra, bevÀgtam a kocsmaajtÂt magam m´g´tt, ¢s az ¢hs¢gem abban a pillanatban t´k¢letesen megszünt.
Elindultam, szorosan a fal mellett, hogy meg ne Àzzak, s k´zben Ãgy ¢reztem, hogy
azon a meghatÀrozhatatlan ponton, ahol az ¢melyg¢s szokott kezdûdni s´rivÀs k´zben,
ezÃttal fÀj valami, furcsa, aprÂ fÀjÀs, amely mintha arra k¢sztetne, hogy elint¢zzek m¢g
valamit a vÀrosban, bÀr nem tudom, mit int¢zhetn¢k m¢g el, semmit, mondtam magamnak, siess ZakariÀshoz.
JÂ negyedÂra mÃlva ki¢rtem a vÀrosbÂl, s az esû egyszeriben elÀllt. F´ln¢ztem, jÂl
megn¢ztem az eget, felhûket lÀttam, meg a napot, k¡l´n´s, gondoltam, hogy milyen
erûsen tud s¡tni a nap, bele se lehet n¢zni, vakÁt, mint az ÂrÀs nagyÁtÂ¡vege, az ¢gen
ÃszkÀlÂ felhûket viszont kitünûen szem¡gyre lehet venni.
NemsokÀra d¢l, n¢ztem az ÂrÀmra. ZakariÀs lakhelye fekete beton¢p¡letben volt,
az ¢p¡letnek hajÂdaru tÀmaszkodott, karjÀval a vÀros fel¢ mutatva. Futva tettem meg
az utat a fûbejÀratig. RozsdÀs vaslemez takarta a fûbejÀratot, se zsan¢r, se kulcslyuk,
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se kilincs. Meg¢rintettem a vaslemezt, mire az megbillent, hÀtradûlt, nagy d´rren¢ssel
elter¡lt odabent. Elûvettem a borÁt¢kot a farzsebembûl, megn¢ztem, visszaraktam, aztÀn bel¢ptem az ¢p¡letbe.
Teljes s´t¢ts¢g volt odabent. AprÂkat l¢ptem, k´zben k´r´ztem a kezemmel, hÀtha
meg¢rintek valamit. Semmit sem ¢rintettem, s mikor visszan¢ztem, a bejÀrat nyÁlÀsa
mÀr nem lÀtszott m´g´ttem. ¹ssze kell szednem a gondolataimat, gondoltam, megÀlltam, de nem tudtam gondolkozni, csak az jutott eszembe Ãjra meg Ãjra, hogy ´ssze
kell szednem a gondolataimat, Ãgy vergûd´tt ez a mondat a fejemben, mint egy marokba fogott l¢gy, ¢s olyan f¢lelem fogott el, hogy belezsibbadtam. A bennem z¡mm´gû mondat egyszerre kiszabadult, ´sszef¡gg¢stelen darabokban j´tt ki a szÀmon,
´sszef¡gg¢stelen szavakat kiÀltoztam, a f¢lelem pedig elt´lt´tt a fejem bÃbjÀig, eln¢multam ¢s megmerevedtem tûle, csak a szÁvem kalimpÀlt vadul, mintha ki akarnÀ szakÁtani a mellkasomat.
Akkor kattanÀst hallottam, azt hittem, a szÁvem az, de nem, egy teny¢rnyi f¢nyfolt
villant f´l elûttem meghatÀrozhatatlan tÀvolsÀgban, s mintha a k´r¡l a f¢nyfolt k´r¡l
gyült ¢s sürüs´d´tt volna ´ssze a s´t¢ts¢g. Megindultam a f¢ny fel¢, elûhÃztam a farzsebembûl az ¡zenetet. A f¢ny rohamosan n´vekedett. K´zel ¢rve lÀttam, hogy a f¢ny
egy ÀllÂlÀmpa f¢nye, amely egy ÁrÂasztal m´g´tt Àll, s az ÁrÂasztal jobb ¢s bal oldalÀn
egy-egy f¢rfi ¡l hosszÃ, felhajtott gall¢rÃ kabÀtban. KisimÁtottam a borÁt¢kot, s mintegy
magyarÀzatk¢ppen elûretartva bel¢ptem a lÀmpa f¢nyk´r¢be.
JÂ napot, mondtam, ZakariÀst keresem.
ZakariÀst, bÂlintott a bal oldali f¢rfi.
ZakariÀst, mondtam, ¡zenetet hoztam neki.
ºzenetet, mondta a jobb oldali f¢rfi, ZakariÀsnak, bÂlintott a bal oldali f¢rfi.
K¢rem, mondtam, arra k¢rn¢m ´n´ket, hogy amennyiben egyik¡k sem ZakariÀs,
mondjÀk meg nekem, hol talÀlom ZakariÀst.
A f¢rfiak f´lÀlltak, ¢s ¢szrevettem, hogy teljesen egyforma az arcuk, ¢pp mint a
gipsz´ntûnek meg az ikertestv¢r¢nek, csakhogy ezeknek, azok egyenetlen ¢s mogorva
arcÀval ellent¢tben, sima, szabÀlyos ¢s kedves arcuk volt, ¢s hirtelen eszembe jutott,
hogy ezek a f¢rfiak, minden szabÀlyossÀguk ¢s kedvess¢g¡k ellen¢re, valÂszÁnüleg
ugyanazok, akik autÂval jÀrjÀk a vÀrost, s akikrûl a fekete hajÃ lÀny azt mes¢lte, nincsen
kÁm¢let benn¡k. Odal¢ptek hozzÀm, a kezemben remegû borÁt¢kra n¢ztek, aztÀn gyomorba vÀgtak jobbrÂl ¢s balrÂl, hogy elûreg´rnyedtem, a borÁt¢k pedig kiesett a kezembûl. AztÀn megfogtak a f¢rfiak kezei, az asztalhoz hÃztak, az egyik k¢z megmarkolta a tarkÂm, ¢s a fejemet t´bbsz´r beleverte az asztal sz¢l¢be, aztÀn elengedtek a
kezek, ¢n meg homlokommal az asztalnak tÀmasztva billegtem jobbra-balra.
Egyenesedjen ki, mondta a bal oldali f¢rfi hangja.
Kiegyenesedtem, a v¢r a homlokomrÂl a szemembe folyt, v´r´s homÀlyba borult
a k¢t alak.
K¢rem, mondtam, ez csak f¢lre¢rt¢s lehet.
Ez nem f¢lre¢rt¢s, ez a valÂsÀg, mondta a bal oldali f¢rfi.
ögy ¢rtem, k¢rem, mondtam, hogy ´sszet¢vesztenek engem valakivel, ¢n nem vagyok gonosztevû, mondtam, a rosszindulatnak m¢g csak szikrÀja sincs bennem, hiszen
lÀtjÀk, mondtam, nem tanÃsÁtok semmif¢le ellenÀllÀst.
Ez kedves ´ntûl, jegyezte meg a jobb oldali f¢rfi.
ögy ¢rtem, mondtam, hogy ¢n nem k´vettem el semmit, ´nk¢nt j´ttem ide, ¡zenetet hoztam ZakariÀsnak, tess¢k engem tovÀbbengedni, mondtam, k¡l´nben elk¢sek, hacsak el nem k¢stem mÀris.
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Van ÂrÀja, k¢rdezte a bal oldali f¢rfi.
Persze hogy van, mondta a jobb oldali f¢rfi, megmondanÀ, mennyi az idû, k¢rdezte.
Kit´r´ltem a v¢rt a szemembûl, megn¢ztem az ÂrÀm. °ppen delet mutatott, a mutatÂk viszont nem haladtak.
MegÀllt, mondtam, nem tudom, mennyi az idû.
Az ÂrÀtÂl lehet megtudni, mondta a bal oldali f¢rfi.
De ez megÀllt, mondtam.
Mennyit mutat, k¢rdezte a jobb oldali f¢rfi.
Delet, mondtam.
Akkor d¢l van, mondta a bal oldali f¢rfi. D¢l is lesz, mondta a jobb oldali f¢rfi. D¢l
is volt, mondta a bal oldali f¢rfi.
Nem ¢rtem, k¢rem, mondtam.
IdeadnÀ azt az ÂrÀt, k¢rdezte a jobb oldali f¢rfi, ¢s nyÃjtotta a kez¢t.
K¢rem, ¢n odaadom, mondtam, lecsatoltam az ÂrÀt, ¢s odaadtam, û pedig a f¢ny
fel¢ tartotta, ¢s figyelmesen megn¢zte.
Kitünû Âra, mondta, svÀjci.
Igen, k¢rem, az ÂrÀstÂl kaptam, mondtam.
Hazudik, mondta a bal oldali f¢rfi.
Ne hazudj¢k nek¡nk, mondta a jobb oldali f¢rfi, ¢s zsebre rakta az ÂrÀt.
Mi¢rt j´tt ide, k¢rdezte a bal oldali f¢rfi.
Az¢rt, hogy Àtadjam az ¡zenetet ZakariÀsnak, mondtam, mire a jobb oldali f¢rfi
´kl¢vel gyomorba vÀgott, hogy elakadt a l¢legzetem, ¢s hÀnyinger fogott el.
N¢zze, mondta a jobb oldali f¢rfi, miattunk nem kell t¡rtûztetnie magÀt, hÀnyjon
nyugodtan.
Nem, k¢rem, mondtam, mikor Ãjra levegûh´z jutottam, nem fogok hÀnyni.
Ahogy gondolja, mondta a bal oldali f¢rfi.
Mi¢rt j´tt ide, k¢rdezte a jobb oldali f¢rfi.
Nem tudtam, mit vÀlaszoljak, csak n¢ztem rÀjuk.
TehÀt hallgat, mondta a jobb oldali f¢rfi, hÀtral¢pett, lend¡letet vett, ¢s Àgy¢kon
rÃgott.
T¢rdre rogytam, minden elhomÀlyosult elûttem, a fekete hajÃ lÀny hangjÀt hallottam, amint azt mondja, rajtad csak ZakariÀs segÁthet, egy pillanatig ¢reztem a keze
¢rint¢s¢t is, aztÀn kitisztult a lÀtÀsom, elûttem Àllt a k¢t f¢rfi, ¢s barÀtsÀgosan n¢zett
rÀm, a fÀjdalom kiÀradt az altestembûl, bet´lt´tt minden¡tt, aztÀn zsibbadÀssÀ vÀltozott, ¢s Ãgy ¢reztem, menten bevizelek.
Vizeljen be nyugodtan, mondta a jobb oldali f¢rfi.
Persze, bÂlintott a bal oldali f¢rfi, engedje csak el magÀt, mondta, akÀr sÁrhat vagy
kiabÀlhat is.
ñhajt f´lÀllni, vagy t¢rden k¢nyelmesebb, k¢rdezte a jobb oldali f¢rfi.
Nem tudom, mondtam, talÀn m¢g t¢rdeln¢k egy kicsit.
Term¢szetesen, bÂlintott a bal oldali f¢rfi, ¢s k´zelebb l¢pett hozzÀm. Mi¢rt j´tt ide,
k¢rdezte.
Egy pillanatig gondolkoztam. Nem tudom, mondtam.
Erre a bal oldali f¢rfi a hajamba markolt, ¢s elûrerÀntott, a jobb oldali f¢rfi pedig
rÀtaposott a k¢zfejemre, hogy f´lkiÀltottam a fÀjdalomtÂl. AztÀn a hÂnom alÀ nyÃltak,
talpra ÀllÁtottak, ¢s elengedtek, majdnem elûrezuhantam, de valahogy megtalÀltam
az egyensÃlyomat.
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Mi¢rt j´tt ide, k¢rdezte a bal oldali f¢rfi.
K´ny´rg´k, ¢rts¢k meg, mondtam, az¢rt j´ttem, hogy ¡zenetet adjak Àt ZakariÀsnak, nem mondhatok mÀst, mondtam.
Hazudik, mondta a jobb oldali f¢rfi.
Beismeri, hogy hazudik, k¢rdezte a bal oldali f¢rfi.
K¢rem sz¢pen, ¢n igazat mondok, mondtam.
Mindenki hazudik, aki azt ÀllÁtja, hogy igazat mond, mondta a jobb oldali f¢rfi.
Esk¡sz´m, hogy az igazat mondom, mondtam.
Beismeri vagy nem ismeri be, k¢rdezte a jobb oldali f¢rfi.
Nincs mit beismernem, mondtam.
Erre Ãjra megragadtak, az ÁrÂasztalhoz vonszoltak, rÀfektettek, a bal oldali f¢rfi a
torkomat fogta, a jobb oldali a hasamat ¢s a gyomromat ¡t´tte, k¢nytelen voltam ordÁtani, beismerem, ordÁtottam, beismerem.
Finom, derengû feh¢rs¢gbe ker¡ltem, egy puha k¢z fogta a csuklÂmat, homÀlyos
k´rvonalakat lÀttam, ¢szrevettem, hogy mÀr nem is fekszem, hanem ¡l´k, valami kamraf¢l¢ben ¡l´k, a fekete hajÃ lÀny Àll elûttem, ¢s gy´ng¢den fogja a csuklÂm.
Mi¢rt vagy itt, k¢rdezte a fekete hajÃ lÀny.
Beismerem, kiÀltottam.
Mit akar beismerni, k¢rdezte a bal oldali f¢rfi, ¢s elengedte a torkomat. Nos, k¢rdezte a jobb oldali f¢rfi, le¡ltek az ÁrÂasztal k¢t v¢g¢hez, ¢n meg ott fek¡dtem k´z¢pen.
K¢rem sz¢pen, mondtam, ¢n elloptam az ÂrÀs ÂrÀjÀt meg a nagyÁtÂ¡veg¢t.
Azt tudjuk. MÀs, mondta a bal oldali f¢rfi.
AzonkÁv¡l, mondtam, leszÃrtam egy urat a fodrÀsz¡zletben.
Egy¢b, k¢rdezte a jobb oldali f¢rfi.
Elvettem a csaplÀr kulcsÀt, mondtam.
Erûltesse meg az eml¢kezet¢t, tanÀcsolta a bal oldali f¢rfi.
K¢ts¢gbeesetten igyekeztem koncentrÀlni, de semmi nem jutott eszembe.
Nem megy, mondtam, csinÀljanak, amit akarnak.
K¢rem, mondta a bal oldali f¢rfi, ¢s f´lÀlltak.
Ne bÀntsanak, kiÀltottam, ¡zenetet hoztam ZakariÀsnak, a fekete hajÃ lÀny tanÀcsolta, tess¢k kik¢rdezni, kiÀltottam, a kocsmÀban lehet megtalÀlni.
Hazudik, mondta a bal oldali f¢rfi, megfogta a torkom, a jobb oldali f¢rfi pedig
f´lemelte az ´kl¢t, hogy ¡t¢st m¢rjen a gyomromra.
Nem hazudok, kiÀltottam, a fekete hajÃ lÀny mondta, hogy csak Ágy szabadulhatok
a vÀrosbÂl, az¢rt j´ttem, hogy a vÀrosbÂl megszabaduljak, esk¡sz´m, kiÀltottam.
Erre a bal oldali f¢rfi elengedte a torkomat, a jobb oldali f¢rfi pedig leeresztette az
´kl¢t.
Esk¡sz´m, mondtam.
Kitünû, mondta a bal oldali f¢rfi. A jobb oldali f¢rfi gy´ng¢den f´lsegÁtett az asztalrÂl, a bal oldali pedig f´lvette a borÁt¢kot, ¢s a kezembe adta. A f¢rfiak vissza¡ltek
az asztalhoz, ¢n meg csak Àlltam remegve, ¢s fÀjt minden tagom.
M¢g egy aprÂsÀg, mondta a bal oldali f¢rfi, azt a f¢nyk¢pet itt kell hagynia, k¢rem,
tegye az asztalra, mondta.
F¢nyk¢pet, mondtam.
Tudja, amit mindig a zseb¢ben hord, mondta a jobb oldali f¢rfi.
Igenis, mondtam elszorulÂ torokkal, elûvettem a f¢nyk¢pet, ¢s az asztalra raktam.
Nagyon ´r¡lt¡nk, mondta a bal oldali f¢rfi.
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Elmehetek, k¢rdeztem.
Ha volna szÁves, mondta a jobb oldali f¢rfi, lekapcsolni a lÀmpÀt.
Tess¢k, k¢rdeztem.
A lÀmpÀt, mondta a bal oldali f¢rfi, kapcsolja le, k¢rem.
Ahogy ÂhajtjÀk, mondtam, Àthajoltam az asztalon, ¢s lekapcsoltam a lÀmpÀt.
öjra s´t¢tben voltam. PrÂbÀltam meg¢rinteni az asztalt, mint egyetlen tÀj¢kozÂdÀsi
pontot, de csak a s´t¢ts¢get ¢rintettem. F´lemeltem a t¢rdem, hogy az asztalhoz ¢rjek,
semmi. Tettem k´rben n¢hÀny l¢p¢st. Az asztal is, a lÀmpa is, a k¢t alak is eltünt.
Elindultam a s´t¢ts¢gben, ami olyan sürü volt, hogy alig lehetett menni benne. BorzasztÂan fÀjtak a tagjaim, f¢lelem viszont mÀr nem volt bennem, t´k¢letesen kiverte
a f¢lelmet belûlem az a k¢t alak, csak sürü ¢s fÀjdalmas s´t¢ts¢g volt bennem ¢s k´r¡l´ttem.
Akkor egy puha k¢z fogta meg a csuklÂm. A k¢z hÃzni kezdett, a lÀbam f´lemelkedett, ¢reztem a levegû finom ellenÀllÀsÀt az arcomon. A s´t¢ts¢g egyre ritkult, finom,
tejszÁnü k´dd¢ vÀlt, ¢s hirtelen meghallottam a fekete hajÃ lÀny hangjÀt, amint azt
mondja, nyissam ki a szemem.
Akkor vettem ¢szre, hogy a szemem csukva van. Kinyitottam, ¢s lÀttam, hogy valami
kamraf¢l¢ben ¡l´k, elûttem Àll a fekete hajÃ lÀny, fogja a csuklÂm, ¢s csak akkor ereszti
el, amikor rÀn¢zek.
HÀt te hogy ker¡lsz ide, k¢rdeztem.
Te hoztÀl, mondta a fekete hajÃ lÀny.
Tr¢fÀlsz, mondtam.
Tr¢fÀlok, nevetett a fekete hajÃ lÀny.
Hol vagyok ¢n most, k¢rdeztem.
ZakariÀsnÀl, felelt a fekete hajÃ lÀny.
Azt akarod mondani, hogy te vagy ZakariÀs, k¢rdeztem.
Dehogy, nevetett a fekete hajÃ lÀny, ZakariÀs nem ¢n vagyok.
Kiss¢ megmasszÁroztam a halÀnt¢komat. FÀj mindenem, mondtam.
Semmid sem fÀj, mondta a fekete hajÃ lÀny.
V¢gigtapogattam a tagjaimat, ¢s be kellett lÀtnom, hogy a fekete hajÃ lÀnynak igaza
van, nem fÀjt semmim.
Pillanatnyilag csakugyan nem fÀj semmim, mondtam, mindenesetre az a k¢t alak
csÃnyÀn ellÀtta a bajomat.
A fekete hajÃ lÀny nem vÀlaszolt.
AzonkÁv¡l, mondtam, elvett¢k a csecsemûkori f¢nyk¢pemet.
A fekete hajÃ lÀny csak n¢zett ¢s hallgatott.
Mit hallgatsz itt, k¢rdeztem, hÀt nem ¢rted, elvett¢k a f¢nyk¢pemet, az egyetlen
amellett szÂlÂ bizonyÁt¢kot, hogy mÀshol is voltam valaha, nemcsak a vÀrosban, bÀr
hozzÀ kell tennem, hogy ott legalÀbb biztonsÀgban voltam, ¢s egyÀltalÀn nem tetszik,
hogy itt meg mindenf¢le s´t¢ts¢gekben kell mÀszkÀlnom, meg mindenf¢le prib¢kek
faggatnak ¢s vallatnak, mondtam d¡h´sen.
Nincsenek itt semmif¢le prib¢kek, mondta a lÀny, ¢s elnevette magÀt.
Te k´nnyen nevetsz, kiÀltottam, nem t¢ged nyomtak egy asztalra, ¢s ¡t´ttek, ahogy
csak bÁrtak, engem ¡t´ttek, kiÀltottam, de most mÀr ez sem ¢rdekel, semmi sem ¢rdekel, kiÀltottam, a vÀrosba mÀr Ãgysem mehetek vissza, azt sem tudom, merre indulhatn¢k abban a nagy feketes¢gben, ¢s ahhoz sincs semmi kedvem, hogy itt maradjak, mondtam, egyÀltalÀn nem ¢rzem itt jÂl magam, de most mÀr ez sem ¢rdekel,
mondtam, csak Àt akarom adni az ¡zenetet ZakariÀsnak, hol van ZakariÀs, k¢rdeztem,
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mondd meg azonnal, mondtam, ¢s ¢reztem, hogy csak Ãgy dûl belûlem a szÂ, ¢s nem
bÁrom abbahagyni, s k´zben azt is ¢reztem, hogy abba kell hagynom, mert menthetetlen¡l ¢s v¢g¢rv¢nyesen megûr¡l´k, mondtam is a fekete hajÃ lÀnynak, hogy Àt akarom adni az ¡zenetet ZakariÀsnak, mert megûr¡l´k, mondtam, megûr¡l´k, mondtam, megûr¡l´k, mondtam.
çt fogod adni, mondta a fekete hajÃ lÀny.
BelenyÃltam a zsebembe, a borÁt¢k azonban nem volt a hely¢n. Az ´sszes zsebemet
kiforgattam, de a borÁt¢kot nem talÀltam.
A borÁt¢k, mondtam.
Mit akarsz azzal a borÁt¢kkal, k¢rdezte a fekete hajÃ lÀny.
Eltünt a borÁt¢k, mondtam.
Nem baj, mondta a fekete hajÃ lÀny.
Hogyhogy nem baj, k¢rdeztem, az ÂrÀm, a f¢nyk¢pem, rendben van, de a borÁt¢k,
mondtam.
Semmi dolgod azzal a borÁt¢kkal, mondta a fekete hajÃ lÀny, gyere csak, mondta,
mutatok valamit.
Akkor vettem csak ¢szre, hogy a kamrÀnak k¢t k¡l´n ajtaja van, egy jobb felûl, egy
pedig bal felûl. A fekete hajÃ lÀny kinyitotta a bal oldali ajtÂt, ¢s intett nekem, hogy
menjek oda.
F´lkeltem, odamentem, ¢s lÀttam, hogy az ajtÂ valami nagy, fekete szakad¢kra nyÁlik, aminek nem lÀtni az aljÀt, a mÀsik oldalÀt is csak sejteni, nem, gondoltam, nem
szabad csodÀlkoznom semmin, szakad¢k, mondtam egykedvüen.
S abban a pillanatban velûtrÀzÂ ordÁtÀst hallottam valahonnan fentrûl, az ordÁtÀs
egyre k´zeledett, ¢s lÀttam, hogy aki ordÁt, nem mÀs, mint az ÂrÀs, illetve a bajuszos
Ãr, illetve a csaplÀr, az ordÁtott, ¢s k´zben zuhant, Ãgyhogy csak egy pillanatig lÀttam,
aztÀn el is tünt a szakad¢k aljÀn.
Tudod-e, hogy ki volt ez, k¢rdezte a fekete hajÃ lÀny, ¢s becsukta az ajtÂt.
Tulajdonk¢ppen fogalmam sincs, illetve tudom, de nem tudom megmondani,
mondtam.
Ez volt a vesztes, mondta a fekete hajÃ lÀny, lÀtod, Ágy jÀr a vesztes, mondta, zuhan.
°s hovÀ zuhan, k¢rdeztem.
HÀt le, mondta a fekete hajÃ lÀny, term¢szetesen, mondta, f´l nem zuhanhat, mert
az mÀr nem zuhanÀs volna, hanem rep¡l¢s.
Ezzel a hÀrom alakkal, mondtam, ¢n k¡l´n-k¡l´n talÀlkoztam, csak most lÀtom,
hogy annyira hasonlÁtanak, hogy a hÀrom tulajdonk¢ppen nem is hÀrom, hanem egy.
Ez nem hasonlÂsÀg, hanem azonossÀg, mondta a fekete hajÃ lÀny, ¢s v¢gign¢zett
tetûtûl talpig.
Vesd le a ruhÀd, mondta.
Tess¢k, k¢rdeztem.
Vetkûzz le, mondta a fekete hajÃ lÀny, ¢s nevetett.
Azt akarod mondani, hogy meztelen¡l kell ZakariÀssal talÀlkoznom, k¢rdeztem.
Csakis meztelen¡l, mondta a fekete hajÃ lÀny, vesd csak le a ruhÀidat.
Hitetlenkedve n¢ztem a fekete hajÃ lÀny arcÀba, ¢s akkor meglÀttam valamit az arcÀban, ami addig elker¡lte a figyelmemet.
Hajolj csak k´zelebb, mondtam.
°lesedik a lÀtÀsod, mondta a fekete hajÃ lÀny, ¢s k´zel hajolt, ¢s ¢n eg¢szen elzsibbadtam, mert lÀttam, hogy megt¢veszt¢sig hasonlÁt a fodrÀszkisasszonyra.
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Ez a hasonlÂsÀg, mondtam, ez a hasonlÂsÀg, mondtam, ¢s nem tudtam mondani
semmi mÀst, a lÀny vetkûzni kezdett, ¢s ¢n is levetkûztem, amilyen gyorsan csak bÁrtam, ¢s Ãjra az a finom feh¢rs¢g¢rzet fogott el, elmer¡lt¡nk ¢s ´lelkezt¡nk a feh¢rs¢gben, ¢s amikor abbahagytuk az ´lelkez¢st, ¢s a feh¢rs¢g szertefoszlott, olyan frissnek ¢s erûsnek ¢reztem magam, mint m¢g soha.
Nos, k¢rdezte a lÀny, ¢s lÀttam, hogy a szeme eg¢szen olyan, mint az eny¢m, ¢s az
arca is egyre jobban hasonlÁt az eny¢mre, hihetetlen, mondtam.
Folyamatosan tisztul a lÀtÀsod, mondta a lÀny, csak azt ne mondd, hogy hasonlÂsÀg,
ilyen buta szavakat nem kell t´bb¢ mondanod, hasonlÂsÀg nincsen, csak azonossÀg
van.
Meg akartam ¢rinteni az arcÀt, kinyÃjtottam a kezem, de csak a levegûbe nyÃltam.
Egyed¡l vagy, mondta a lÀny hangja, s mintha az a hang belûlem, a testem valami
meghatÀrozhatatlan pontjÀbÂl j´tt volna. Egyed¡l vagyok, gondoltam.
Kelj f´l, ¢s nyisd ki a jobb oldali ajtÂt, mondta a lÀny hangja. F´lkeltem, kinyitottam
az ajtÂt, sz¢l vÀgott be a kamrÀba, ¢s m¢ly szakad¢kot lÀttam, aminek valami v´r´s
lucsok volt az aljÀn, ¢s a tÃlsÂ partjÀt csak sejteni lehetett. Ugorj, mondta a lÀny hangja,
¢s ¢n megszorÁtottam az ajtÂf¢lfÀt, belebÀmultam a szakad¢kba, n¢ztem a v´r´s lucskot, ami olyan volt, mint az alvadÂ v¢r, nem, mondtam, ¢n nem akarok zuhanÂ vesztes
lenni, ¢s ¢reztem, hogy hÃz a m¢lys¢g, ¢s mindjÀrt belecsobbanok abba a rengeteg
v¢rbe, ¢s k¢ts¢gbeesetten szorÁtottam az ajtÂf¢lfÀt, nem akarok vesztes lenni, kiÀltottam, hÀt ugorj, mondta a lÀny hangja, ¢s mÀr tudtam, hogy ugranom kell, mert Ãgyis
lerÀnt a m¢lys¢g, ¢s elrugaszkodtam, ¢s zuhantam, ¢s ordÁtottam, de mintha nem is
¢n ordÁtottam volna, mintha ezer meg ezer k¡l´nf¢le ordÁtÀs t´rt volna f´l belûlem.
°s hirtelen elkapott valami hatalmas erû, ¢s elhajÁtott, hogy rep¡lni kezdtem, nyÁlegyenesen rep¡ltem elûre, mintha szÀrnyaim nûttek volna, abbahagytam az ordÁtÀst,
¢s becsuktam a szememet, ¢s csak rep¡ltem, mÁgnem valami puha talajra ereszkedtem, ¢s ott Àlltam n¢gyk¢zlÀb ¢s reszketve a puha talajon.
Kinyitottam a szememet, ¢s lÀttam, hogy egy b´lcsû Àll elûttem, k´r¡l´tte feh¢r dereng¢s, ¢s a b´lcsûbûl gyereksÁrÀst hallottam.
Lassan, sz¢delegve f´lkeltem, odal¢ptem a b´lcsûh´z, ¢s lÀttam magamat, szakasztott mint a csecsemûkori k¢pen, a b´lcsû ¢s a pÀrna ¢s k´r¡l´tte a feh¢rs¢g is ugyanaz
volt. ZakariÀs, gondoltam, Âvatosan megringattam a b´lcsût, mire a csecsemû abbahagyta a sÁrÀst, ¢s elaludt, ¢n meg csak ringattam, nem tudom, meddig.
AztÀn egyszer Ãgy ¢reztem, f´l fogok ¢bredni. °bredni fogsz, mondtam magamnak,
nem baj, gondoltam. °s csak ringattam a b´lcsût, ¢s arra gondoltam, hogy semmi baj,
nincsen semmi baj.
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NYELVHöS
Parti Nagy Lajos prÂzÀjÀrÂl
Parti Nagy Lajos: A hullÀmzÂ Balaton
(ä waldtrockenkammeri Àtiratok ä)
Jelenkor, P¢cs, 1994. 166. oldal, 363 Ft
Parti Nagy Lajos kis novellÀsk´tete, A HULLçMZñ BALATON csupa jÀt¢k, csupa nyelvel¢s:
az ÁrÂ ÁrÀs k´zben (s ennek megfelelûen az olvasÂ olvasÀs k´zben) ´r´m¢ben szinte folyamatosan csettint a nyelv¢vel ä ÁrÂ, sz´veg ¢s
olvasÂ folyamatosan egymÀsra ´lti nyelv¢t...
Az ÁrÂ sz´veg¢nek minden mondatÀban fantasztikus büv¢szmutatvÀnyokat hajt v¢gre: elszabadÁtja a nyelvet szokÀsos k´t´tts¢geitûl,
szokÀsos (ideÀlis) jelent¢sess¢g¢tûl ¢s egy¢rtelmüsÁtû konvencionalitÀsÀtÂl, megszabadÁtja a nyelvet a hagyomÀnyosan neki tulajdonÁtott szellem ¢s l¢lek magasztos uralmÀtÂl,
felszabadÁtja magÀt ¢s sz´veg¢t a nyelvûrz¢s
¢s nyelvmüvel¢s konzervatÁv k´telmei alÂl ä
mikor egyik szavÀt a mÀsikba ´lti, akkor, a
szÂ eredeti ¢rtelm¢ben, azt csinÀl nyelv¢vel,
amit akar; f¡ggetlen¡l attÂl, hogy ezt vagy
azt csinÀlni (azaz mondani) a hagyomÀnyos
nyelvtan vagy stilisztika jegy¢ben szabad vagy
egyÀltalÀn lehet-e. Parti Nagy irÀlyÀnak legnagyobb talÀlmÀnya (lelem¢nye) e bÀtran, sz¢lsûs¢gesen ¢rtelmezett nyelvi (grammatikaijelent¢stani) szabadsÀg: û sz´vegeiben minden
nyelvi elemet (azaz szÂt, szintagmÀt, alakzatot, jelent¢st, stÁlusirÀnyzatot stb.) eloldoz a
(mindennapi, t´rt¢neti ¢s irodalmi) konvenciÂ k´t´tts¢geitûl, s minden egyes nyelvi
elem kitalÀlÀsÀval, megtalÀlÀsÀval, beiktatÀsÀval, ÃjravÀlasztÀsÀval ¢s ÃjrafelhasznÀlÀsÀval,
Àt¢rtelmez¢s¢vel folyamatosan teremtû aktust
hajt v¢gre. Teremtû ez a gesztus (Àm furcsa
mÂdon egyÀltalÀn nem avantgarde jellegü) ä
hisz nem rÃgja fel vagy sz¢t, nem ¢rv¢nytelenÁti a grammatika ¢s a nyelvhasznÀlat szabÀlyait, csupÀn Ãjra¢rtelmezi ûket: mintha
csupÀn imitÀlnÀ ûket. Parti Nagy sz´vegeiben

rengeteg furcsa szÂt ¢s szÂszerkezetet, neologizmust ¢s grammatikai hibÀt talÀlunk ä az
Àltala hasznÀlt nyelvi elemek az ¢ppen adott
mondatokon kÁv¡l nagyon sokszor nem is ¢rtelmezhetûk, term¢szetesen nem is szÂtÀrazhatÂk ä sût nemegyszer a szÂ alkotÀsÀnak mersz¢t is hajlandÂ magÀra venni, s akÀr a
klasszikusok hajdan a nyelvÃjÁtÀs korÀban, û
is bÀtran csinÀl, sajÀt sz¢p irodalmi hasznÀlatÀra, szavakat; legfeljebb csak azt nem teszi
mÀr meg, hogy ä mint amaz elûd´k ä k´nyv¢nek v¢g¢n kis lexikonba gyüjtse, jobb (majdani) konvencionÀlis meg¢rt¢s v¢gett, sajÀt
csinÀlmÀnyait. AkÀrmelyik szintj¢t vagy r¢teg¢t n¢zz¡k nyelvhasznÀlatÀnak, minden¡tt
csak az ¢ppen jelen l¢vû, ¢ppen most teremtett kontextus uralmÀt lÀtjuk: minden nyelvi
megoldÀsa egyszeri ä csak most van, csak
most, ebben a mondatban ¢rv¢nyes. Sût: Parti NagynÀl, a grammatikai szabadsÀg betetûzûd¢sek¢nt, nincs (azaz nem mük´dik) hagyomÀnyosan ¢rtett stilisztika sem; szavainak
¢s fordulatainak stÁlus¢rt¢ke is csak a helyszÁnen ragadhatÂ meg. ögy lÀtszik, Parti Nagy
az utÂbbi ¢vek sokÀgÃ ¢s sokoldalÃ prÂzaszerkesztûi kÁs¢rleteinek bravÃros ¢s kiv¢teles
csÃcsteljesÁtm¢nyek¢nt az egyik legradikÀlisabb megoldÀst vÀlasztotta: û valÂban anyaggÀ, azaz csak anyaggÀ tette a nyelvet, s nem
egyszerüen eszk´zk¢nt hasznÀlja fel elbesz¢l¢s¢hez a nyelv anyagisÀgÀt, hanem ¢pp megfordÁtva, a nyelv ´nÀllÂsulÂ anyagisÀgÀban
oldja fel az elbesz¢l¢s, a cselekm¢nyvezet¢s
stb. azon fogÀsait is, melyek mÀsok sz´vegeiben hagyomÀnyosan ´nÀllÂbbnak, sût magasabb rendünek minûs¡ltek. Parti Nagy radikalitÀsa odÀig terjed, hogy t´rt¢netei, elbesz¢l¢sei egyszerüen nem mondhatÂk el mÀsk¢ppen, semmi mÂdon nem parafrazeÀlhatÂk:
nÀla a nyelvi gazdagsÀg nem ornamentÀlisan
eg¢szÁti ki a jÂl kitalÀlt t´rt¢net àl¢nyegis¢g¢tÊ
ä nÀla kizÀrÂlag ez az ´nt´rv¢nyü nyelvis¢g
l¢tezik (e t¢ren mai prÂzaÁrÂk k´z¡l aligha
hasonlÁthatÂ hozzÀ bÀrki is ä az û megoldÀsa
m¢g a vele k´zeli rokonsÀgot mutatÂ s rÀ
nyilvÀn ihletû ¢s felszabadÁtÂ hatÀst gyakorlÂ
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EsterhÀzy¢nÀl is radikÀlisabb ¢s sz¢lsûs¢gesebb). Parti Nagy nyelvteremt¢s¢ben talÀn az
a leg¢rdekesebb, hogy hozott, mÀsok szÀmÀra
is adÂdÂ vagy ¢szrevehetû anyagbÂl dolgozik
(ez¢rt is ismerhetûk fel ¢s el k´nnyen ¢s
k´nnyed¢n m¢g ravasz ¢s rafinÀlt megoldÀsai
is): ´nk¢ny¢ben mindent felhasznÀl, ami nyelvileg szembej´n vele az utcÀn, ami a mai k´znyelvnek ¢s irodalmi nyelvnek maradvÀnyaibÂl, t´rmel¢keibûl bÀrmilyen szempontbÂl
feltünûnek lÀtszik. Parti Nagy tovÀbbviszi EsterhÀzy nagy id¢zetgyüjtû ¢s id¢zetmegÃjÁtÂ
mÂdszer¢t, s tovÀbbviv¢s k´zben ki is fordÁtja: mÁg EsterhÀzynÀl a nagyszabÀsÃ, kiegyenlÁtû szÂlamvezet¢s homogenizÀlÂ gesztusai
mellett (vagy azoknak ellen¢re) is id¢zetek maradtak a nyÁltan vÀllalt, elrejtett vagy leleplezett id¢zetek, addig nÀla a talÀlt sz´veg, a
mindennapjainkban hasznÀlt vegyes nyelvi
anyag (ami az esetek t´bbs¢g¢ben a klaszszikus irodalmisÀg nev¢ben valÂszÁnüleg
nyelvromlÀsnak minûs¡lne) lesz a nyelvi egynemüsÁt¢s alapja ä nÀla ´nÀllÂ, talÀlt sz´veg
n¢lk¡li besz¢d vagy besz¢dszÂlam nincs is.
Parti Nagy ebbûl a talÀlt anyagbÂl fogja elûteremteni teljes elbesz¢lûi szÂlamÀt ä eg¢sz irÀlyÀt ennek ihletû- ¢s teremtûereje fogja ¢s
hatja Àt.
Mily ¢rdekes eln¢zni, hogyan alakult ki,
hogyan ¢rett meg (vagy be) Parti Nagy elbesz¢lûi gesztusrendszere! Az itteni novellÀk jÂ
r¢sze ugyanis ÀtÁrÀs, azaz mÀsodik, kiteljesedett variÀciÂ: ugyanannak a sz´vegkezdem¢nynek mÀs kidolgozÀsa (sz¢p jÀt¢kkal vallja be mindezt a k´nyvecske alcÁme is). Mily
¢rdekes, hogy ha Ãgy tünik is fel, hogy e
nyelvis¢g, egyedis¢ge, pillanatnyisÀga, szituÀciÂhoz k´t´tts¢ge r¢v¢n, nem engedi meg az
utÂlagos variatÁv parafrÀzist, a megelûzû variÀciÂ megl¢te szinte term¢szetesnek hat. Parti
Nagy, tÀrcaÁrÀsÀnak folyamatos voltÀbÂl k´vetkezûleg (a SE DOBOK , SE TROMBITçK sorozatÀban), impozÀnsan szeml¢lteti nek¡nk, olvasÂknak, hogyan talÀlta is ki ´nmagÀt, hogyan hagyta magÀra hatni a nagy nyelvteremtû impulzusok ´nt´rv¢nyüs¢g¢t. Ha egymÀs mellett olvassuk a k¢t k´tetet (vagy legalÀbb az ÃjraÁrt sz´vegeket), akkor fogjuk lÀtni, hogy minden nyelvi jÀt¢kuk mellett is
mennyire tartalmi jellegüek m¢g a megelûzû
k´tet tÀrcÀi e k´tet nyelvi strat¢giÀjÀhoz ha-

sonlÁtva: mennyire el akarnak m¢g mondani
valami (egy¢bk¢nt is) fontosat; s lÀm, menynyire vissza kell szorulni A HULLçMZñ B ALATON novellÀiban a nyelv referenciÀlis funkciÂjÀnak! A tÀrcÀbÂl, Áme, novella lett ä a nyelv
´nreflexiÂs eszt¢tizÀlÂ jÀt¢ka minden mÀst
be- ¢s eltakart, ami pedig ott ¢s akkor akÀr
fontosnak ¢s izgalmasnak is tünhetett. Parti
Nagy pÀr ¢vvel r¢gebbi izgalmas ¢s els´prû
erejü kÁs¢rlete (a SÀrbogÀrdi JolÀn n¢v alatt
Árt A TEST ANGYALA cÁmü fergeteges humorÃ
stÁlusparÂdia) mutathatja fel a mostani nagy
¢rett irÀly mÀsik forrÀsÀt ¢s negatÁv t¡k´rk¢p¢t: ott a szatirikus kifordÁtÀs volt az uralkodÂ nyelvi gesztus, ott egy rettenetesen elkorcsosult nyelvhasznÀlat (irodalmi ¢s nem irodalmi ¢rtelemben egyarÀnt) mint abszurd
k¢ptelens¢g hagyta magÀt a v¢gletekig fokozni,
minek v¢geredm¢nyek¢nt egy ritka gazdag,
de m¢giscsak egyirÀnyÃ parÂdia sz¡letett meg
(melynek erej¢t ¢s gyenges¢g¢t ugyanaz hordozza: egy müfajra, egy szeml¢letre korlÀtozza ´nmagÀt). Parti Nagy Ãjabb ÁrÀsaiban ¢pp
az ilyen egyirÀnyÃsÁtÀs ellen akar hatni: Àtvett (¢s kifordÁtott) fordulatai mÀr nem egyf¢le
stÁlust vagy besz¢dmÂdot (esetleg müfajt stb.)
parodizÀlnak (sût: az eff¢le irodalmi egymÀsra jÀtszÀstÂl messzemenûen tartÂzkodnak!),
nem is azokra a biztosan l¢tezû vagy felt¢telezhetû figurÀkra utalnak, akiktûl a vend¢gsz´vegek foszlÀnyai szÀrmazhatnak (tehÀt
k´rnyezet vagy alak hagyomÀnyos jellemz¢s¢t
sem vÀllaljÀk!), hanem csak ´nmaguk¢rt, illetve a generÀlis elbesz¢lû szÂlam mindenoldalÃsÀgÀ¢rt ¢s behatÀrolhatatlansÀgÀ¢rt l¢pnek fel. így ker¡lhetnek egymÀs mell¢ teljes
zavartalansÀgban az egy¢bk¢nt egymÀst kizÀrÂ sz´vegdarabok, Ágy ker¡lhet be az elbesz¢l¢sbe oly mondat is, melynek nyelvi abszurditÀsa minden cselekm¢nyess¢get, minden
elbesz¢lûi szÂlamvezet¢st, dramaturgiÀt stb.
felrÃg... SzenzÀciÂs p¢ldak¢nt el¢g itt a SZENDE cÁmü pompÀs novella zÀrÂmondatÀra hivatkozni: a àNindzsa teremt¢sben vesztes, csak ¢nÊ
mondat, id¢zû hangjÀt¢kÀval, a megelûzû
mondat teknûcei Àltal behÁvott r¢mes t´megkulturÀlis nindzsaallÃziÂjÀval, valamint a t´rpet´rt¢netnek a bÀnki s¢rtûd¢s Àltal k´zvetÁtett teljes fel- ¢s le¢rt¢kel¢s¢vel oly t´bbirÀnyÃ ¢s sokoldalÃ ¢rtelmez¢si (kulturÀlis) tÀvlatokat nyit meg, melyek messze tÃlmutatnak
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bÀrmely egyszerü parodizÀlÀson. Parti Nagy
sz´vege ÀllandÂan mozog: vÀltakozik az ¢pp
elhangzÂ mondatok besz¢lûje, vÀltakozik a
mondatok elbesz¢lûi modalitÀsa, vÀltakozik
¢s folyamatosan mÀsfele tolÂdik az a kulturÀlis asszociÀciÂs t¢r, melyben az egyes mondatok ´nmagukban ÀllnÀnak ä csak az eg¢sz, a
rejtûzk´dû elbesz¢lû Àltal irÀnyÁtott eg¢sz sz´veg lenyüg´zû gazdagsÀga villÂdzik folyamatosan.
Ha a magyar prÂzaszerkeszt¢s hagyomÀnyait n¢zz¡k, s ott keresg¢l¡nk valamely bujkÀlÂ elûd utÀn, igen ¢rdekes ¢s meglepû pÀrhuzamokat talÀlhatunk. ögy lÀtom, Parti
Nagy prÂzÀjÀnak, jelen ÀllapotÀban, hÀrom
ûse mutathatÂ ki, Parti Nagy eg¢sz irÀlyÀhoz
m¢ltÂn oly hÀrom szerzû, kik egy¢bk¢nt egymÀssal aligha f¢rn¢nek simÀn ´ssze. A mindennapi nyelv egy¢bk¢nt len¢zett ¢s figyelmen kÁv¡l hagyott primer elemeinek, fordulatainak, t´rmel¢keinek gÀtlÀstalan felhasznÀlÀsÀban, a stÁlusszintek sz¢lsûs¢ges kever¢s¢ben hasonlÂ gesztust, azt hiszem, csak Petûfi prÂzÀjÀban talÀlhatunk ä alighanem
egyed¡l csak nÀla figyelhetû meg (nem anekdotikus prÂzÀban) a humornak oly korlÀtlan ¢s
sokf¢le megnyilvÀnulÀsa is, mely a Parti
Nagy-novellÀk legnagyobb ¢rt¢kei k´z¢ sorolandÂ. Az elbesz¢lû (¢s elbesz¢l¢s) szÂlamÀnak sz¢lsûs¢ges szubjektivizÀlÀsa ¢s feldarabolÀsa, a rengeteg dramaturgiailag megmagyarÀzatlan k´zbevet¢s, felkiÀltÀs, modÀlis
utalÀs ¢s Àt¢rtelmez¢s a Szomory-novellÀk
hagyomÀnyÀra utal vissza ä talÀn egyed¡l nÀla figyelhetû meg a Parti Nagy¢hoz hasonlÂ
szinten az elbesz¢lt jelens¢gekhez füzûdû elbesz¢lûi ¢rt¢kelû viszony relativizÀlÂ lebegtet¢se is. A metaforikus jelent¢steremt¢s szabadsÀgÀnak ter¢n pedig Parti Nagy k´zvetlen
elûdjek¢nt KrÃdyt kell felt¢telezn¡nk ¢s felid¢zn¡nk: az û vad, megfoghatatlanul szÀguldozÂ asszociÀciÂs jelent¢sÀt¢rtelmez¢sei ¢s
groteszk jelent¢stulajdonÁtÀsai (mondjuk az
olyan sz¢lsûs¢ges k´nyvekben, mint pl. a MIT
LçTOTT V AK B °LA SZERELEMBEN °S HALçLBAN? stb.), ha n¢mileg m¢ltÂsÀgteljesebben is,
gesztusk¢nt ugyanazt a lÀtvÀnyos k´tetlens¢get, ÁrÂi fogÀsk¢nt ugyanazt a konvenciÂellenes, kihÁvÂan abszurd szÂ-vÁziÂ-sort fogjÀk
felmutatni. (Ha a Parti Nagy-novellÀk mindennapi nyelvimitÀciÂjÀnak idûnk¢nti szÀn-

d¢kolt pongyolasÀgÀtÂl eltekint¡nk, n¢ha
olyan mondatokat ¢s k¢peket olvashatunk,
melyek kettej¡k k´zt szinte ide-oda cser¢lhetûk volnÀnak: HÂfeh¢rk¢rûl ilyet ÀllÁtani a
SZENDE cÁmü novellÀban: àEgy nagy, feh¢r mosÂnû, a vilÀgsonka k´v¢rjeÊ, nagyon hasonlÂ
nyelvi fantÀziÀnak a term¢ke, mint amilyen
pl. a k´vetkezû mondatot generÀlja a NAPRAFORGñ-ban: àçlmos Andor szomorÃ volt, mint a
t´k kirÀly.Ê)
Azt mondja Parti Nagy Lajos az elûzû k´tet utolsÂ ÁrÀsÀban, hogy Ãgy ¢rzi, megtanult
àepikÀul, ha prÂzÀul nem is igazÀnÊ. ögy v¢lem,
a mÀsodik k´tetet is elolvasvÀn, a helyzet ¢pp
fordÁtva van: Parti Nagy elragadÂ ¢s gÀncstalan, bÀmulatosan gazdag ¢s irizÀlÂ prÂzÀt
Ár ä de nem epikÀt. Sût: amikor engedm¢nyt
tesz a hagyomÀnyosabb epikai formÀlÀs, a hagyomÀnyosabb novellaforma irÀnyÀban, akkor nemegyszer picit meginog egy¢bk¢nt
rendkÁv¡l szilÀrd ¢s biztos forma¢rz¢ke. Amikor a novellÀk m¢gis sÃlyosak akarnak lenni,
s mÀr magukkal az ÀbrÀzolt (?), leÁrt (?) jelens¢gekkel is mint nagy brutÀliÀkkal akarnak
hatni ¢s meghatni, akkor az egy¢bk¢nt pazar
nyelvi jÀt¢k ¢s pompa valamelyest ki¡resedik
¢s kopogni kezd. Nagyon furcsa kettûss¢g
mük´dik itt: Parti Nagy n¢ha a novella fabulÀja, cselekm¢nye r¢v¢n Âhajt szentimentÀlis
(erk´lcsi ¢s szociÀlis) hatÀst is kifejteni, s n¢ha
nem veszi ¢szre, hogy az a nagyszabÀsÃ nyelvi zsonglûr´z¢s, melyet oly büv¢szien hajt
v¢gre, a k´zvetlen erk´lcsi hatÀskelt¢s irÀnt,
szerencs¢re, immÃnis. Egy-k¢t novella Ãgy
fest e k´nyvben, furcsa mÂdon ¢ppen megragadhatÂ s valÂban sÃlyos t¢mÀja okÀn, mintha
Parti Nagy idûnk¢nt szeretn¢ bübÀjos
k´nnyeds¢gü sz´veg¢t elnehezÁteni, mintha
egy hajszÀlnyit keveselln¢ e nyelvi (¢s nem erk´lcsi) jellegü gazdagsÀgot... Pedig alighanem akkor van Parti Nagynak ÁrÂilag legyûzhetetlen igaza, mikor elvÀllalja kis brutÀliÀinak
relatÁv erk´lcstelens¢g¢t, s elvÀllalja, hogy
sz´veg¢nek nagy homogeneitÀsÀban az ¢letnek a durvasÀga ¢s sz´rnyüs¢ge is feloldÂdik
(ugyanÃgy, mint bÀrmi mÀs)... Parti Nagy
¢let- ¢s vilÀgszeml¢let¢nek sz¢p, el¢gikus nemess¢ge (mely a tÀrcÀkban oly sokszor megindÁtÂan a hely¢n volt ä hisz akkor nem tagadta, hogy ´nmagÀrÂl Ár), mikor n¢ha a teljesen ki¢pÁtett nagy nyelvi-fikciÂs karnevÀlra
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is figyelmeztetûen ¢s felhÁvÂan szomorÃ pillantÀst vet, mikor a brutalitÀs jobb (?) ¢rz¢keltet¢se v¢gett a nem nyelvi abszurdot, zÀrtabb
cselekm¢nyben ¢s jellemekben, is rÀengedi
vilÀgÀra (¥ la Bodor çdÀm), s m¢g humorÀnak f¢ktelens¢g¢t is visszafogja, akkor nem
tudja elker¡lni az enyh¢n didaktikus felhangokat. RitkÀn t´rt¢nik ilyen, de megesik: s
akkor esik meg, mikor a prÂza, a maga nem
cselekm¢nyes, nem elbesz¢l¢s müfajÃ szabadsÀgÀt elkezdi korlÀtozni, hogy helyet adjon az
epikÀnak (pl. ilyen a GILLE-MUSZTEREK cÁmü
novella). Holott Ãgy lÀtszik, Parti Nagy Lajos
nem epikus szerzû: mikor teljesen a maga hely¢n lÀtszik lenni, mikor teljes f¢ny¢ben ragyog irÀlya, akkor mindent egynemüsÁt a maga (azaz a meg nem nevezett s meg nem jelenû, anonim nyelv, azaz a besz¢lû) nev¢ben,
s a sz´veg¢n bel¡l semmif¢le k¡l´nbs¢gt¢telre, elk¡l´n¡l¢sre, egy¢n¡l¢sre (azaz jellemz¢sre stb.) nem ad alkalmat. Emiatt a legnagyobb produkciÂkban (mint a SELYEMGYçR ,
A HULLçMZñ B ALATON, A HAJNAL ARCV IZE
stb.) pl. a kifejt¢s linearitÀsÀnak semmi helye
nem marad: a szerzû, a besz¢lû nem elmes¢l
valamit, hanem mes¢l, bÀrmirûl. Ami ´sszetartja a sz´veget, az nem az egyenesen (vagy kit¢rûkkel?) v¢gigvitt gondolat- vagy cselekm¢nymenet, nem az epikus kifejt¢s, hanem
a szinte csak ´nmagÀra korlÀtozÂdÂ ¢s ´nmagÀbÂl tÀplÀlkozÂ besz¢dfolyamat, mely kacskaringÂs mondatvÀltÀsai mellett is inkÀbb
g´mb vagy pont k¢p¢ben lenne r´gzÁthetû.
Egy szÂlam van, de az mindent magÀban foglal: mindent le tud Árni a maga szempontjÀbÂl, de semminek ¢s senkinek nem adja meg
az individualitÀs lehetûs¢g¢t, egyetlen megemlÁtett elemnek (figurÀnak, probl¢mÀnak)
sem biztosÁt sz´vegen kÁv¡l is ¢rv¢nyesÁthetû
jogot, sz´vegen tÃlmutatÂ tanulsÀgot. Ilyen a
nyelv ä s ha csak a nyelv az ÁrÂ anyaga (mÀrpedig Parti Nagy mindent megtett az¢rt,
hogy csak ez legyen), akkor ilyen az ÁrÂ irodalma is. S alighanem ez a legt´bb, amit egy
nyelvi müalkotÀsbÂl ki lehet hozni.
MargÂcsy IstvÀn

FARKAS ZSOLT: MINDENTýL
UGYANANNYIRA
JAKäPesti Szalon, 1994
216 oldal, 220 Ft
A recenzens bevallja, hogy Farkas Zsolt k´nyve azon ritka k´nyvek k´z¢ tartozik, amelyek
heves ¢s ambivalens ¢rz¢seket keltenek benne. °s azt is r´gt´n hozzÀteszi, hogy Ãgy v¢li,
ez a hevess¢g ¢s ez az ambivalencia ennek a
k´tetnek a legfûbb kincse. Nem t¢ved¢s: a
k´tet kincse az olvasÂ heves ¢rzelme/¢rdeklûd¢se ¢s ambivalenciÀja, azaz Farkas Zsoltnak
az a k¢pess¢ge, hogy az olvasÂbÂl eff¢le reakciÂkat vÀltson ki. Nem mindegy persze,
milyen olvasÂrÂl van szÂ, s az sem, pontosan
minek k´sz´nhetû a sz´veg ezen k¢pess¢ge,
de ennek kifejt¢se mÀr inkÀbb bÁrÀlatom v¢g¢re kÁvÀnkozik. çlljon itt csak annyi figyelmeztet¢s¡l: ez a bÁrÀlat Àt-ÀthÀgja majd egy
recenziÂ szükre szabott kereteit, polemikus
megjegyz¢sekre vagy egyenesen a sz´vegtûl
elrugaszkodott fejteget¢sekre k¢nyszer¡l,
hogy elmondhassa, mi vÀltja ki belûlem Farkas Zsolt k´nyv¢ben ezt az ambivalens hevess¢get ¢s heves ambivalenciÀt ä ¢s mert Farkas
Zsolt valÂban meg¢rdemli ¢s kiharcolja magÀnak a kritikÀt.
Megjegyzem m¢g, hogy Farkas Zsolt az
utÂbbi idûben ¢les (¢s v¢lem¢nyem szerint
meglehetûsen egyoldalÃ) Balassa-bÁrÀlatÀval
szerzett magÀnak nevet ugyanezen folyÂirat
hasÀbjain. Eln¢z¢st kell k¢rnem a v¢rszagra
gyülû uraktÂl ¢s h´lgyektûl: ebben a recenziÂban legfeljebb Àtt¢telesen lesz szÂ a hÁrhedett bÁrÀlatrÂl. Farkas Zsolt a vulgÀrisabb
hangnemet ¢s gondolkodÀsi szintet is bÀtran
vÀllalÂ polemikus lend¡lete az ¢n szememben er¢ny, de csak az¢rt er¢ny, mert, ¢s csak
addig az, amÁg t´k¢letesen f¡ggetlen a szimbolikus harcoktÂl, amelyek idûnk¢nt a magyar kultÃrÀban vagy a magyar kultÃra helyett folynak. Azt javasolnÀm, vegy¡k a sz´vegeket n¢v¢rt¢k¡k´n, s ha nem tetszik a
hangnem¡k, inkÀbb besz¢lj¡nk egy ûszinte ä
de nem csalhatatlan ä ember, egy elbüv´lû ¢s
kiss¢ fel¡letes sz´rnyeteg, egy ä hogy Farkas
Zsolt kedvelt kifejez¢s¢vel ¢ljek ä àkegyetlen
fiÃÊ ordÁtÀsÀrÂl, semmint rosszindulatÃ, rafinÀlt ´sszeesk¡v¢srûl.
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1. A müfaj
Persze ha n¢v¢rt¢ken akarjuk venni Farkas
Zsolt sz´vegeit, nincs ¢ppen k´nnyü dolgunk. Elûsz´r is: milyen müfajk¢nt olvassuk
ezeket a sz´vegeket? A MINDENTýL UGYANANNYIRA alcÁmek¢nt vagy müfajak¢nt egyetlen szÂ Àll: discursus, a k´vetkezû lapon pedig
ott a magyarÀzat, a latin discursus szÂ ´t szÂtÀri jelent¢se: à1. sz¢tfutÀs, ide-oda futkosÀs; 2.
portyÀzÀs; 3. k´zl¢s, kit¢r¢s valamire; 4. ¢rtekez¢s;
5. ked¢lyes besz¢lget¢s, tÀrsalgÀs.Ê °s mit talÀlunk
a k´tetben? HÀrom ÁrÀst hÀrom filozÂfusrÂl
(Lyotard-rÂl, RortyrÂl ¢s LacanrÂl, ha ût is
ide akarjuk sorolni), ez a à(Fil.)Ê szekciÂ, aztÀn hÀrom ÁrÀst hÀrom magyar ÁrÂrÂl (Kukorellyrûl, GaraczirÂl ¢s TandorirÂl), ez az
à(Irod.)Ê szekciÂ, aztÀn pedig egy hosszÃ eszsz¢levelet AmerikÀbÂl P¢csre. Ha a k´tet alcÁm¢re tÀmaszkodom, az elsû k¢t triÀd eset¢ben nem szabad vÀlasztanom tanulmÀny ¢s
essz¢ müfaja k´z´tt. Csakhogy akkor v¢get is
¢rne a recenzens kompetenciÀja. Ha a tanulmÀnynak vagy essz¢nek tünû ÁrÀs müfaja
´sszefoglalÂlag: àdumaÊ (mi¢rt ne fordÁtanÀnk Ágy a diskurzust), arra csak Ãjabb duma
vÀlaszolhat, mÁgnem az olvasÂ ¢s a szerzû,
minden recenzensi szigor ¢s elemzû-rekonstruÀlÂ szÀnd¢k helyett, v¢gtelen ¢s ´r´mteli
cseveg¢sbe mer¡l egymÀssal. °s r¢szint valÂban ez t´rt¢nik.
Farkas Zsolt mintegy feltalÀl egy müfajt,
az Árott cseveg¢st, amelynek vannak ugyan
bizonyos hÀtul¡tûi ä ez a cseveg¢s sz¡ks¢gk¢ppen monologikus, m¢g ha ÀllandÂan reflektÀl is ´nmagÀra ä, de vannak elûnyei is: a
maga szerkesztetlens¢g¢vel vagy alig-szerkesztetts¢g¢vel, spontÀn formÀtlansÀgÀval, az
¢ppen adott tÀrgyra vonatkozÂ alapos vagy
ad hoc fejteget¢seivel, szem¢lyeskedû kiszÂlÀsaival, hosszÃ digressziÂival a sajÀt szubjektivitÀsÀt nagym¢rt¢kben vÀllalÂ megszÂlalÀsnak egy igen ¢lvezetes formÀjÀt hozza l¢tre.
Ez a forma nem hasonlÁt ahhoz, amit ¢n
essz¢nek gondolok. Vagy talÀn azt kellene
mondanom, Farkas Zsolt ÁrÀsait ä az amerikai
lev¢l kiv¢tel¢vel ä nehezen tudom essz¢k¢nt
olvasni. Ahhoz tÃlsÀgosan is tanulmÀnyszerü
sajÀtossÀgokat mutat benn¡k a sok lÀbjegyzet
¢s hivatkozÀs, a nyilvÀnvalÂ ig¢ny, hogy a sz´veg valamilyen ¢rtelemben bemutassa a szem¢lyes szesz¢lytûl f¡ggetlenÁthetû tÀrgyat, ¢s

hogy valamilyen ¢rtelemben ¢rv¢nyes kijelent¢seket tegyen rÂla. De tanulmÀnynak
sem az igaziak: egy tisztes tanulmÀnytÂl kevesebb szubjektivitÀst, nagyobb ´sszefogottsÀgot, vilÀgos gondolatmenetet, pontos hivatkozÀsokat vÀrnÀnk el. A tudatosan vÀllalt
szubjektivitÀst ¢s az ´sszefogottsÀg hiÀnyÀt
mÀr emlÁtettem. A gondolatmenet vilÀgossÀgÀrÂl k¢sûbb ä maradnak a hivatkozÀsok.
Farkas Zsolt hivatkozÀsait a àmajdnemÊ jellemzi: majdnem megadja az id¢zett gondolat
forrÀsÀt: a müvet felt¡nteti, de az oldalszÀmokkal mÀr ritkÀn veszûdik; majdnem pontosak a pÀrhuzamai, de aki szak¢rtûje a k¢rd¢snek, tudja, hogy m¢gsem pontosak. (Az
olyan aprÂbb elcsÃszÀsokra gondolok, amelyeket ´sszefoglalÂlag a àr¢gen olvastam
Descartes-otÊ szindrÂmÀnak nevezhet¡nk. A
n¢vadÂ eset egy aprÂ, de nem l¢nyegtelen fogalmazÀsbeli pontatlansÀg: Descartes-nÀl a
àclairement et distinctementÊ az °RTEKEZ°S A
MñDSZERRýL-ben nem a tudomÀny nyelv¢re,
hanem az alapvetû ¢s k¢ts¢gbevonhatatlan
igazsÀgok tudatb¢li megjelen¢si formÀjÀra
vonatkozik [l. 23. o., 43. lj.].)
Jobb hÁjÀn tehÀt a k´vetkezûkben elûsz´r
megprÂbÀlom tanulmÀnyk¢nt olvasni Farkas
Zsolt ÁrÀsait, hogy v¢g¡l jÂvÀtegyem ezt a recenzensi igazsÀgtalansÀgot, ¢s helyreÀllÁtsam
a àdumaÊ, a cseveg¢s egys¢g¢t.
2. A tanulmÀnyok
Az elsû tanulmÀny, A PARALñGIA LOVAGJA,
Jean-Fran§ois Lyotard-ral foglalkozik, pontosabban Lyotard legnagyobb hatÀsÃ k´nyv¢vel, azzal a àjelent¢sselÊ az informÀciÂs tÀrsadalomrÂl, amely A POSZTMODERN çLLAPOT cÁmet kapta. E mü, mint Farkas Zsolt joggal
megjegyzi, àenciklop¢dikus vÀllalkozÀsÊ (9. o.),
amelynek mÂdszere vagy stÁlusa Farkas Zsolt
szerint àanalitikusnakÊ, szerintem inkÀbb eklektikusnak ¢s zagyvÀnak mondhatÂ. Ha
m¢gis meg akarunk jel´lni egy olyan irÀnyzatot, amely ä egy¢bk¢nt Lyotard Àltal is bevallottan ä a legerûsebb hatÀst gyakorolta erre a sajÀtos eklekticizmusra, akkor az Austinä
Searle-f¢le besz¢daktus-elm¢let az elsû szÀmÃ
jel´lt. Sz¡ks¢ges ezt megjegyeznem, mert
Farkas Zsolt ezzel az elm¢lettel nem foglalkozik, m¢g a 2. lÀbjegyzetben felt¡ntetett àmeghatÀrozÂ trendekÊ k´z´tt sem szerepelteti,
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pedig nem kis r¢szben ezzel magyarÀzhatÂ
Lyotard k´zponti jelentûs¢gü paralÂgiafogalma (ez Lyotard-nÀl az adott tudomÀnyos
nyelvjÀt¢k szabÀlyait megs¢rtû kijelent¢st/nyelvi aktust jelenti).
Farkas Zsolt sajÀtsÀgos szempontok szerint
dolgozza fel A POSZTMODERN çLLAPOT-ot, de
mint maga mondja: àMost Ágy j´tt ki a l¢p¢s. Az
itt olvashatÂ hÀrom szempont j´tt nekem elûsz´r. A
t´bbit vagy tudÀsom, vagy az olvasÂ t¡relm¢nek v¢gess¢g¢re valÂ tekintettel mellûz´mÊ (10. o., 3. lj.).
íme a hÀrom szempont ä az elsû: àaz inventor
paralÂgiÀja ¢s a baloldali gyermekbetegs¢g (Adorno
felûl)Ê, a mÀsodik: àinkommenzurabilitÀs (Feyerabend felûl)Ê, a harmadik: àmi az, hogy tudÀs
(Gadamer felûl)Ê. Nos, a tanulmÀnykritikus szigorÃ hangjÀn szÂlva mÀris elûrebocsÀthatom,
hogy a mentegetûz¢s jogos: k¢rd¢ses, hely¢nvalÂ-e olyan n¢zûpontokbÂl vizsgÀlni a sz´veget ä rÀadÀsul az eredeti ´sszef¡gg¢seinek
alaposabb ismertet¢se n¢lk¡l ä, amelyek csak
mint bÁrÀlt elm¢letek vagy mint alkalmi hivatkozÀsok jÀtszanak szerepet Lyotard gondolatmenet¢ben, m¢g ha f¢nyt vetnek is Lyotard
gondolkodÀsmÂdjÀra, eszmet´rt¢neti hovatartozÀsÀra vagy ¢rt¢kvÀlasztÀsaira. Azt is
mondhatnÀm, hogy Farkas Zsolt mindjÀrt
´v´n alul keresg¢l, s ha talÀl is ezt-azt, v¢gsû
soron a rosszul megvÀlasztott szempontok
miatt k¢nytelen legjobb meglÀtÀsait, ragyogÂ
kritikai megjegyz¢seit esetlegesen sz¢tszÂrni
a sz´vegben.
A leg¢rdekesebb ¢s legaljasabb szempont
k¢ts¢gtelen¡l a baloldalisÀg szempontja. Farkas Zsolt azt mondja, àaz egyik legerûsebben jelen levû ÏnyelvjÀt¢kÎ a Riportban a baloldali ¢s
avantgarde tradÁciÂ, valamint e tradÁciÂk ÏmeghaladÀsÀnakÎ tradÁciÂjaÊ (11. o.), s Lyotard-nak a
baloldalisÀghoz valÂ viszonyÀban àambivalenciÀkatÊ ¢s àÀrulÀsokatÊ mutat fel. Nos, az ambivalencia igaz, s Farkas Zsolt igen jÂl lÀtja,
hogy Lyotard kiindulÂpontja, legalÀbbis kritikai lend¡lete valamik¢ppen azonos a frankfurti iskolÀ¢val, amelyet azonban nemcsak a
àhat¢konysÀgÊ hiÀnya miatt (MINDENTýL
UGYANANNYIRA, 19. o.), hanem a marxista
ànagy elbesz¢l¢sÊ avult dualizmusa, az àinformÀciÂsÊ tÀrsadalom tudÀstÁpusÀnak elemz¢s¢re alkalmatlan fogalmi s¢mÀja miatt is bÁrÀl
(l. A POSZTMODERN çLLAPOT, 34ä36. ¢s 80.
o.). Az ÀrulÀs viszont buta kifejez¢s, m¢g akkor is, ha itt Adorno szem¢vel szeretn¢nk lÀt-

ni. (RÀadÀsul az a r¢szlet, amelyet Farkas
Zsolt az àÀrulÀsÊ bizonyÁt¢kak¢nt id¢z, az eredetiben nem Lyotard ÀllÀsfoglalÀsa, hanem
àaz elvakult ¢s gûg´s d´nt¢shozÂkÊ sz´vege, a
rendszer ´napolÂgiÀja. Vesd ´ssze a MINDENTýL UGYANANNYIRA 15. ¢s A POSZTMODERN
çLLAPOT 135. oldalÀt.) Ami pedig a baloldaliavantgarde ànyelvjÀt¢kotÊ illeti, Farkas Zsoltot kiss¢ elragadta a lend¡let. Addig minden
rendben, hogy àaz Ãj, az eredeti, a vÀratlan, a
megd´bbentû, a kegyetlen ¢s m¢g szÀmos ¢rt¢k, melyet az avantgarde mentalitÀsÀbÂl ismer¡nk, Lyotard szÀmÀra ¢ppolyan fontosakÊ (MINDENTýL
UGYANANNYIRA, 16. o.), s hogy Lyotard k¢sûbb, mÀs ÁrÀsaiban, a neoavantgarde v¢delm¢re kel a posztmodern piacosÁtÀssal szemben. Nagyon jÂ meglÀtÀs, hogy a Lyotard Àltal istenÁtett paralÂgiÀt ´sszevethetj¡k az
avantgarde mozgalmak dinamikÀjÀval vagy
inkÀbb ä tenn¢m ¢n hozzÀ ä az avantgarde
politikai ig¢nyeivel. De az alÀbbi mondatok
mÀr a nyugati müv¢szetelm¢let kiss¢ felszÁnes
ismeret¢rûl tanÃskodnak: àA neo- (transz- ¢s
egy¢b) avantgarde jÂ pÀrhuzam, nemcsak a k¢tes
¢rt¢kü neofitizmus tekintet¢ben. A neoavantgarde
ÏfeltalÀlÀsaiÎ, Ïtechnikai probl¢mÀk megoldÀsÀraÎ
irÀnyulÂ erûfeszÁt¢sei, ÏexperimentÀlisÎ fixÀciÂja
müv¢szetelm¢leti, -t´rt¢neti ¢s -technikai reflexiÂk
demonstrÀciÂjÀvÀ redukÀlta a müveket. GesztusokkÀ, müvek helyett. Nem lehet t´bb¢ ÂrÀkat t´lteni
egy k¢p elûtt, csak fel kell ismerni, hogy mi itt a
technikai, elm¢leti, müv¢szett´rt¢neti truvÀj, ¢s tovÀbbmenni. A televÁziÂs kvÁzmüsor dramaturgiÀja,
egy teszttÁpusÃ tudÀst k´vetelve ¢s v¢gk¢pp lemondva a ÏvÀltoztasd meg ¢lted!Î ig¢ny¢rûl.Ê (16. o.)
An¢lk¡l, hogy v¢delmembe kÁvÀnnÀm venni
akÀr Lyotard paralÂgiÀit, akÀr a neoavantgarde müv¢szetet, meg kell emlÁtenem, hogy
az àÃjÁtÀsÊ, a àtechnikai probl¢mÀk megoldÀsaÊ, a
àfeltalÀlÀsÊ ¢ppens¢ggel nem a neoavantgarde talÀlmÀnya: hogy csak a nyugati müv¢szet ter¡let¢n maradjunk, elegendû elolvasgatni Vasari müv¢sz¢letrajzait, hogy csupa
hasonlÂ, dics¢rû ¢rtelemben hasznÀlt terminussal talÀlkozzunk ä mÁg a àvÀltoztasd meg ¢ltedÊ parancsÀnak nyoma sincs. Farkas Zsolt
bÁrÀlata Lyotard-ral szemben tehÀt sajÀt ¢rvel¢si technikÀjÀra is ¢rv¢nyes: bizonyos szempontbÂl elfogadhatÂ a felhÀborodÀs szÁnezte
k¢p, amelyet a neoavantgarde-rÂl fest, de àne
prÂbÀljuk levezetni a ÏlogikÀtÎ, mely Ïsz¡ks¢gszerüenÎ ide vezetÊ (41. o.), vagy legalÀbb prÂbÀl-
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junk egy kicsit pontosabban fogalmazni.
(Hogy Farkas ZsoltbÂl itt nem a dramaturgiai
k¢nyszer nyomÀn fakad fel ez a d¡h´s ¢s fel¡letes kijelent¢s, jÂl mutatja, hogy szÂrÂl
szÂra ugyanezek a mondatok szerepelnek a
Tandori-tanulmÀnyban is, Tandori ellen. De
hogy ne untassam az olvasÂt, ha oda¢r¡nk,
¢n az¢rt hozok egy Ãjabb ¢rvet, s nem ism¢tlem meg a fentieket.)
Ami a mÀsodik szempontot illeti: bÀrmit
gondoljunk is Lyotard ànyelvjÀt¢kÊ-, àhelyi tudÀsÊ- ¢s àparalÂgiaÊ-koncepciÂjÀrÂl, az ´sszem¢rhetetlens¢g fogalmÀt nem Feyerabendre
hivatkozva hasznÀlja, Ágy hÀt amikor Farkas
Zsolt lelem¢nyesen kimutatja, hogy Feyerabend nem olyan ¢rtelemben hasznÀlja a maga ´sszem¢rhetetlens¢g-fogalmÀt, hogy az a
paralÂgia ilyet¢n magasztalÀsÀhoz vezetne,
legfeljebb annyit mond, hogy Lyotard f¢lre¢rten¢ Feyerabendet, ha rÀ hivatkozna. Lyotard azonban ä bÀrhonnan vette is a fogalmat
(nem jel´li) ä eleve sokkal ambiciÂzusabb,
sokkal tÀgabb ¢rtelemben besz¢l ´sszem¢rhetetlen nyelvjÀt¢kokrÂl: a kultÃra k¡l´nnemü
egys¢geinek ¢s egyedeinek ¢rtelm¢ben. RÀadÀsul az ´sszem¢rhetetlens¢g A POSZTMODERN çLLAPOT-ban v¢lem¢nyem szerint m¢g
csak nem is k´zponti fogalom: a k´z¢ppontban itt a rendszer/hatalom, tudÀs/legitimÀciÂ,
informÀciÂs monopÂlium/terror pÀrok Àllnak, ¢s az ezzel szembeszegezhetû paralÂgia,
azaz a rendszer megbontÀsÀnak eszk´ze ä a
nyelvjÀt¢kok ´sszem¢rhetetlens¢ge inkÀbb a
k¢sûbbi LE DIFF°REND cÁmü müben ker¡l
elût¢rbe.
V¢gezet¡l a harmadik szempont: Farkas
Zsolt szem¢re hÀnyja Lyotard-nak, ami¢rt
nem vesz tudomÀst a hermeneutikai alternatÁva l¢tez¢s¢rûl, legalÀbbis nem veszi komolyan. Noha ä most mÀr elûrukkolhatok ezzel
ä a lehetû legrosszabb v¢lem¢nnyel vagyok
Lyotard n¢zeteirûl, annyit el kell ismernem,
hogy ha ä ha! ä valÂban fenyegetne a monopolizÀlt informÀciÂ segÁts¢g¢vel l¢trehozott,
t´k¢letesen kibernetizÀlt tÀrsadalom r¢me, az
ellen a hermeneutikai meg¢rt¢ssel nem sokra
menn¢nk. De szerencs¢re e vesz¢ly, errefel¢
legalÀbbis, nem k´zeli. A mi Àllamunk ¢s kormÀnyunk a jelek szerint m¢g annyi informÀciÂt sem tud ´sszeszedni, hogy pontosan fel
tudja m¢rni d´nt¢seinek k´vetkezm¢nyeit,
nemhogy annyit, amennyivel kibernetizÀl-

hatnÀ a tÀrsadalmat. A m¢dia hatalma pedig
ä erre a lehetûs¢gre, borzadva, de a k´telezû
¢leslÀtÀst f¢lre nem t¢ve, Farkas Zsolt is utal
ä egy valamelyest is demokratikus rendszerü
Àllamban nem egy k´zponti manipulÀlÂ akarat eszk´ze, hanem gazdasÀgi ¢s politikai
erûk t¡kre ä egy¢bk¢nt Lyotard is ÀltalÀban
àd´nt¢shozÂkrÂlÊ besz¢l ä, azaz, bÀrmilyen
szomorÃ is, annak t¡kre, ami szÀmbeli t´bbs¢g¡nket, lobbizÂtehets¢g¡nket ¢s p¢nzkeresû-, illetve p¢nzk´ltûerûinket tekintve vagyunk.
A mÀsodik tanulmÀnyban Farkas Zsolt r´viden, de hÀromszorosan elveri a port Richard Rortyn. Rorty kedvelûi az ÁrÀst botrÀnyosan rossznak minûsÁtik ä ¢n nem tartom annak. Farkas Zsolt harci fegyvere, a
kÁm¢letlen ¢s vulgÀris redukcionizmus itt ÀtlÀthatÂbb eredm¢nyre vezet, mint a LyotardtanulmÀnyban. Ha nem tudjuk is meg, mi¢rt
¢rdekes Rorty, azt megtudhatjuk, mi¢rt
lapos.
Farkas Zsolt Rorty àmetafizikÀjÀnakÊ hÀrom
alapfogalmÀt àcikizi kiÊ ä az alapfogalmakat
term¢szetesen û maga ÀllapÁtja meg annak
alapjÀn, hogy Rorty àfolyamatosan hivatkozik
rÀjukÊ ä, a àhasznosÊ-t, a àpolgÀrtÀrsÊ-at ¢s a
àbanÀlis szÂtÀrÊ-t. Noha nem mondanÀm,
hogy Rorty elsûsorban ezekre a fogalmakra hivatkozik (inkÀbb a àmegalapozÀselleness¢getÊ, az
à¢pÁtû jellegü filozÂfiÀtÊ, a àsajÀt kultÃrÀtÊ, a
ànyugati liberÀlis-demokrata kultÃra hagyomÀnyÀtÊ kellene emlÁten¡nk, ha mÀr Farkas
Zsolt szerint a nevezetes àesetlegess¢g-irÂniaszolidaritÀsÊ triÀsz Rorty àfizikÀjÀhozÊ tartozik),
k¢ts¢gtelen, hogy e hÀrom fogalom is kellûen
Rorty-stÁlusÃ. Azzal azonban mÀr nem ¢rthetek egyet, hogy a àhasznosÊ, amely Farkas
Zsolt szerint a pragmatizmus fel¢rt¢kel¢s¢vel
azonosÁthatÂ, a kontinentÀlis ¢s az amerikai
filozÂfiai hagyomÀny ´sszeb¢kÁt¢s¢t szolgÀlnÀ. M¢g ha igaz is, hogy Rorty Nietzsch¢t
igyekszik beszuszakolni a pragmatista hagyomÀnyba ä kev¢ss¢ meggyûzûen, mint erre
Farkas Zsolt rÀmutat ä, legalÀbb ilyen fontos
szÀmÀra Heidegger, akit talÀn m¢g û sem
merne pragmatikusnak nevezni.
Farkas Zsoltot egy¢bk¢nt is elragadja itt az
egyszerü jÂzan ¢sz. Elûsz´r megÀllapÁtja,
hogy Rorty àhirtelen felindulÀsbÂlÊ àmegh´kkentûÊ kijelent¢st tesz, amikor ä e hÁdver¢si kÁ-
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s¢rletnek ellentmondÂan ä megÀllapÁtja,
hogy àk´z´s probl¢mÀk nincsenekÊ az amerikai
¢s a kontinentÀlis filozÂfiÀban, hiszen, teszi
hozzÀ Farkas Zsolt, àe k¢t stÁlus k¢pviselûi talÀn
m¢gsem k¡l´n bolygÂn ¢lnek, ¢s ha olyan kifejez¢seket hallanak, hogy ÏnyelvÎ, ÏpolitikaÎ, ÏmÂdszerÎ,
Ïmüv¢szetÎ, sût: ÏtudomÀnyÎ, ÏigazsÀgÎ, akkor
vagy nagyjÀbÂl hasonlÂt ¢rtenek rajta, vagy nagyjÀbÂl el¢g jÂl tudjÀk, mit ¢rt rajta a mÀsik ä de bÀrhogy is van, e probl¢mÀk k´z´sekÊ (45. o., 2. lj.).
EzutÀn az ÁrÀs fûsz´veg¢ben kijelenti, hogy
àm¢giscsak arrÂl van szÂ, hogy a kontinentÀlis filozÂfia meghatÀrozÂ vonulata a lelke legm¢ly¢n:
¢letfilozÂfia, illetve egzisztenciÀlfilozÂfia; az angolszÀsz-analitikusok¢ pedig: mÂdszerelvü tudomÀnyelm¢let, mely a mit k¢rd¢s¢t metafizikainak
nyilvÀnÁtja, illetve a ÏpolgÀrtÀrsakraÎ ¢s a megrendelûkre bÁzza (48. o.).
Ami e n¢mik¢pp egymÀsnak ellentmondÂ
k¢t kijelent¢s elsej¢t illeti, az legfeljebb a filozofÀlgatÀsra igaz, de nem az (uralkodÂ)
professzionÀlis filozÂfiÀra, bÀrmilyen rokonszenves is szÀmomra egy¢bk¢nt mint ig¢ny.
Az ÀltalÀban filozÂfia n¢vre ¢rdemesÁtett filozÂfia probl¢mÀit nagym¢rt¢kben meghatÀrozza sajÀt mÂdszertana, terminolÂgiÀja ¢s filozÂfiai elûzm¢nyei, azaz tÀvolrÂl sem biztos,
hogy ugyanarra gondol egy heideggeriÀnus
¢s egy tudomÀnyfilozÂfus, ha a ànyelvÊ szÂt
hallja, s ha tudja is, mire gondol a mÀsik, a
v¢lem¢nye nem ¢ppen hÁzelgû. Vannak term¢szetesen eklektikus filozÂfusok, ilyen p¢ldÀul Paul Ricoeur vagy maga Rorty ä van is
el¢g bajuk azzal, hogyan egyeztethetik ´ssze
a mÀs-mÀs fogalmi rendszerbûl ¢rkezû terminusokat.
A mÀsodik kijelent¢sben t´bb igazsÀg van,
de itt is egy vulgarizÀlÂ momentumot ¢rhet¡nk tetten, amely a ànevezz¡k v¢gre nev¢n
a gyereketÊ felkiÀltÀssal agyoncsapja az eg¢sz
eurÂpai filozÂfiai hagyomÀnyt, minden szubtilis k¡l´nbs¢gt¢tel¢vel, illetve a k´znyelvhez
¢s a k´zgondolkodÀshoz valÂ bonyolult viszonyÀval egy¡tt ä vagyis magÀt a filozÂfiÀt. Hiszen, hogy csak egy Farkas Zsoltnak kedves
szerzût id¢zzek, Gilles Deleuze maga sem
mond mÀst: a filozÂfia fogalmak alkotÀsa.
Amikor tehÀt Farkas Zsolt, immÀr a mÀsodik àalapfogalomÊ kapcsÀn, azzal vÀdolja
Rortyt, hogy a maga jÂindulatÃ egyszerüs¢g¢ben ä amellyel egy¢bk¢nt tÃlzottan nyÀrspolgÀri k¢pet fest Rorty n¢zeteirûl, aki sze-

rintem sem nagyon m¢ly, viszont profi ¢s
nem naiv filozÂfus, s valÂjÀban tiszteletre
m¢ltÂ k¡zdelmet folytat sajÀt profizmusÀval
ä elfelejti, hogy a polgÀrtÀrsak t´bbs¢ge nem
a filozÂfiÀnak, hanem a hollywoodi filmeknek szenteli szabadidej¢t, amikor azzal vÀdolja, hogy Àlplebejus, aki rÀadÀsul megengedhetetlen k´nnyeds¢ggel hivatkozik politikai
¢rvekre, akkor bizony a sajÀt ¢rvel¢si stÁlusa
ellen is besz¢l.
Ugyanez a k¢rd¢s jelenik meg a àbanÀlis
nyelvÊ probl¢mÀjak¢nt. Farkas Zsolt id¢zi
egyr¢szt Karl Poppert, aki àlefordÁtjaÊ Habermast àegyszerü ¢s vilÀgosÊ nyelvre, majd
id¢zi Charles Taylort, aki lefordÁtotta Foucault egyes sz´vegeit az analitikus filozÂfia ¢rvel¢si nyelv¢re ä mint az àegyszerü nyelvre vÀgyÀsÊ eseteit. ValÂjÀban egyik esetben sem az
àegyszerü nyelvrûlÊ van szÂ ä a filozÂfiÀk eset¢ben a nyelv t´bbnyire ontolÂgiai elk´telezetts¢get ¢s mÂdszertant is jelent. °s ugyanezt jelenti RortynÀl is, furcsa, negatÁv mÂdon:
minden ontolÂgiai k´telezetts¢g ¢s mÂdszertan elutasÁtÀsÀt (amely term¢szetesen az ontolÂgia ¢s a mÂdszertan probl¢mÀjÀra adott vÀlasz) egy egyszerünek gondolt ä valÂjÀban a
filozÂfia szÀmÀra belÀthatatlan k´vetkezm¢nyekhez vezetû ä fordulat segÁts¢g¢vel: azzal,
hogy a mindennapi nyelvre (vagyis egy kultÃrÀban inherens àontolÂgiÀraÊ) tÀmaszkodva veri vissza a filozÂfia azon ig¢ny¢t, hogy
sajÀt k¢rd¢seit, eszk´zeit ¢s logikÀjÀt k´vetve
tÃll¢pjen a mindennapi nyelven. Ezt jelenti
a àfelszÁn m´g¢ nyÃlÀsÊ vagy a àmegalapozÀsÊ tilalma, ¢s ezt jelenti ä amit Farkas Zsolt, mint
mondja, nem ¢rt az Àltala id¢zett sz´vegr¢szben ä, hogy Rorty szerint nem vagyunk olyan
pozÁciÂban, hogy àÀt tudjunk lÀtni a puszta szociÀlis konstrukciÂnÊ (55. o.).
A Lacan-tanulmÀny bizonyosan a legtanulmÀnyszerübb, legjobb ¢s legalaposabb tanulmÀny e k´tetben, itt k´zelÁt Farkas Zsolt a
legt´bb hermeneutikai tisztelettel tÀrgyÀhoz.
RÀadÀsul olyan munkÀra vÀllalkozott, amely
ä tekintve, hogy LacantÂl ¢s LacanrÂl a tanulmÀny megjelen¢s¢nek pillanatÀban m¢g
l¢nyeg¢ben semmi sem volt hozzÀf¢rhetû
magyarul, s Lacan egy¢bk¢nt is hÁrhedetten
homÀlyos szerzû ä a szÂ szerint vett Ãtt´r¢s
neh¢zs¢geihez hasonlÁthatÂ. Az ÁrÀs tanulmÀnyszerüs¢ge, a àlacanista gyorstalpalÂÊ ä
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mint Farkas Zsolt mondja ä mÀsodszori olvasÀsra m¢gis inkÀbb hÀtrÀnynak, mint elûnynek tünik. Mi¢rt?
Farkas Zsolt bizonyosan nem arrÂl a LacanrÂl besz¢l, akit ¢n ismerek (Lacan n¢hÀny
fontos sz´veg¢vel valÂ hosszÃ k¡zdelmembûl, a szakirodalom egy v¢konyka szegmens¢bûl ¢s a Thalassa Lacan-szÀmÀbÂl, ahol t´bb
¢rdekes Lacan-ÁrÀs mellett k¢t ¢rtelmez¢s is
olvashatÂ LacanrÂl, Erûs Ferenc ¢s a LacantanÁtvÀny F¡zess¢ry °va tollÀbÂl). De tekintetbe v¢ve, hogy kompetenciÀm erûsen korlÀtozott, s Lacan egy¢bk¢nt is sokf¢lek¢ppen
¢rtelmezhetû szerzû, ez m¢g nem volna baj.
A baj ism¢t Farkas Zsolt kiindulÂpontjÀval
van, de ezÃttal nem a kiindulÂpont ´nk¢nyess¢g¢vel, hanem ¢ppen tÃlzott magÀtÂl¢rtetûdûs¢g¢vel. Az a k¢rd¢s ugyanis, valÂban
filozÂfus-e Lacan.
A vÀlasz e k¢rd¢sre k¢tszeresen sem magÀtÂl ¢rtetûdû. Elûsz´r is Lacannal legalÀbb
annyit, ha nem t´bbet foglalkoznak az irodalom tansz¢keken, mint a pszicholÂgia tudomÀnyos int¢zm¢nyeiben, s ugyanakkor nyilvÀnvalÂan nem egy pszicholÂgus, sût analitikus elvitatja tûle a àtudomÀnyosÊ cÁmk¢t.
MÀsr¢szt nyakra-fûre hivatkozik filozÂfusokra, elhatÀrolja magÀt a biologizmustÂl (Freud¢tÂl is), ¢s sajÀt tudomÀnyÀt àfelt¢telezû tudomÀnyk¢ntÊ a humÀn tudomÀnyokhoz sorolja. Freuddal term¢szetesen szint¢n sokat
foglalkoznak ¢s foglalkoztak irodalmÀrok ¢s
filozÂfusok, az û tudomÀnyos ig¢nyeit is sokan vitattÀk, de Freud sajÀt tudomÀnyÀt egy¢rtelmüen egy j´vendû term¢szettudomÀny
alapvet¢s¢nek tekintette, ¢s igazolÀsÀul mindig az empirikus tapasztalatra (ha tetszik, ellenûrz¢sre) hivatkozik, amely az elm¢let m´g´tt Àll.
M¢gis azt gondolom, hogy ha Lacan eredetis¢g¢t keress¡k, akkor n¢mileg f¢lrevisz az
a kiindulÂpont, amelyet Farkas Zsolt vÀlaszt,
amikor a àlacanizmus k¢t fû forrÀsÀtÊ egyfelûl a
freudi pszichoanalÁzisben, k¡l´n´sen a szubjektum hÀrmas tagolÀsÀt megelûzû freudi
korszakban ¢s, mÀsfelûl, a huszadik szÀzadi
strukturÀlis nyelv¢szetben ¢s antropolÂgiÀban jel´li meg, majd e szellemben lÀt neki a
fûbb lacani fogalmak ismertet¢s¢nek, megsp¢kelve a dolgot Lacan antibiologizmusÀval
¢s antihumanizmusÀval. Ebbûl aztÀn kirajzolÂdik az ´sszk¢p: Lacan is a àfrancia kegyetlen

fiÃkhozÊ tartozik, a freudizmusban a szubverzivitÀs forrÀsÀt keresi, ¢s olyan elm¢letet ÀllÁt
a tÃlzottan megszelÁdÁtett freudi mitolÂgia
hely¢be, amely sz¢pen beleillik a szubjektumot felbomlasztÂ strukturalista ¢s posztstrukturalista kÁs¢rletek sorÀba.
Ez az egy¢bk¢nt k¢ts¢gbevonhatatlanul
megalapozott k¢p a szempontok ¢s fogalmak
b´lcs megvÀlasztÀsÀn alapszik. Farkas Zsolt
sorrendben a k´vetkezûkrûl besz¢l: 1. viszony Freudhoz ¢s a mozgalomhoz, 2. antibiologizmus, 3. antihumanizmus, 4. az imaginÀrius, 5. a szimbolikus, 6. a jelentû uralma
(megjegyzem, a signifiant-t magyarul t´bbnyire àjel´lûvelÊ szokÀs visszaadni), 7. a tudattalan, 8. a nemek, 9. kasztrÀciÂkomplex, 10. a
reÀlis (a lacani r¢el, amely a Thalassa-beli
magyar fordÁtÀsokban àvalÂsÊ-k¢nt szerepel).
Vagyis szerepel itt minden, ami egy lacanista
mitolÂgiÀhoz kell, ami Lacant az irodalmÀrok
FreudjÀhoz ¢s a divatos posztstrukturalista
elm¢letekhez k´ti, de nem szerepelnek azok
a fogalmak (az Àtvitel ¢s az ellenÀllÀs, az ism¢tl¢s, az elidegened¢s (ali¢nation), a logikai
idû, a vÀgy ¢s a tÀrgykapcsolat Àt¢rtelmez¢se,
a MÀsik ¢s a mÀsik, az objet petit a) ä legfeljebb
mell¢kesen, egy-egy mondatban ä, amelyek
Lacan sajÀt eredendû ¢s mindv¢gig alapvetû
probl¢mÀjÀhoz k´tûdnek. Lacan fû k¢rd¢se
ugyanis a k´vetkezû: mit csinÀl t¢nylegesen
Freud, amikor elemez, ¢s mit csinÀlnak a mai
analitikusok, amikor analizÀlnak, azaz: mi t´rt¢nik valÂjÀban az analÁzisben.
Lacan kik¢pzû analitikus volt, hÁres szeminÀriumait is analitikustanoncoknak tartotta,
s amikor a Freudhoz valÂ visszat¢r¢srûl besz¢l (bÀrhogy Át¢lj¡k is meg hüs¢g¢t a mesterhez), nem elsûsorban a freudi mitolÂgiÀval
foglalkozik (bÀr k¢ts¢gtelen¡l elveti az ego kiegyensÃlyozÂ szerep¢t a k¢sei hÀrmas felosztÀsban), hanem Freud sz´vegeit elemzi. A sz´vegelemz¢sek alapjÀn aztÀn hol t´bb¢, hol
kev¢sb¢ meggyûzûen kimutatja, hogy az analitikus ¢s az analizÀlÂ k´z´tti viszony interszubjektÁv nyelvi viszony, azaz egyr¢szt (legalÀbb)
k¢tszereplûs jÀtszma, mÀsr¢szt kizÀrÂlag
nyelvi term¢szetü folyamat. A mÀsodik belÀtÀs azt jelenti, hogy minden analitikus fogalmat egy nyelvi rendszerbe kell helyezn¡nk ä
illetve az eg¢sz pszichoanalÁzist a nyelv egy
sajÀtos tudomÀnyak¢nt kell Ãjrafogalmaznunk ä, s ehhez hÁvja segÁts¢g¡l elûbb L¢vi-
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Strauss strukturalista antropolÂgiÀjÀt (innen
ered a àszimbolikusÊ rend fogalma), azutÀn
a strukturalista nyelv¢szetet (a àsignifiantÊ fogalma az ´tvenes ¢vekben Árott tanulmÀnyokban, p¢ldÀul az alapvetû RñMAI ELýADçS-ban, m¢g nem is jÀtszik jelentûs szerepet). Farkas Zsolt ezt a mÀsodik szÀlat veszi
fel ä ez az, amit k´nnyen illeszteni tud a dekonstrukciÂ ismerûs n¢zeteihez ä, de elfeledkezik az elsû szÀlrÂl, pedig szerintem az a l¢nyegesebb szÀl. S nem el¢g, hogy ez a l¢nyegesebb szÀl, de en¢lk¡l Lacan alapfogalmai ä
kiv¢ve az àimaginÀriusÊ fogalmÀt, amely eredetileg egy mÀsik kiindulÂponthoz, a t¡k´rstÀdium elm¢let¢hez ¢s az imago szerep¢hez
k´tûdik, s amelyet Farkas Zsolt ismertet is ä
hatÀrozottan ¢rtelmetlenek, nem besz¢lve p¢ldÀzatairÂl ¢s p¢ldabesz¢dszerü irodalmi
elemz¢seirûl.
Mi ez az elsû szÀl? (Annak tudatÀban kockÀztatom meg az ´sszefoglalÀst, hogy mindig
vesz¢lyes, ha olyasmibe Àrtjuk magunkat,
amihez nem ¢rt¡nk, s rÀadÀsul igyeksz¡nk
kimazsolÀzni egy ¢rthetetlen szerzû ¢rthetû
ÀllÁtÀsait.) Az analÁzisben olyan folyamat jÀtszÂdik le, amely kicsiben modellÀlja a szubjektum ÀltalÀnos mük´d¢s¢t, ugyanakkor sajÀtos ä terÀpiÀs ä c¢lja van. Az analizÀlÂ szubjektum ä s ÀltalÀban a szubjektum ä eredendû vÀgya az, hogy elismerj¢k, hogy a mÀsikkal
vagy a MÀsikkal ä p¢ldÀul az anyÀval, az apÀval, illetve k´zvetlen¡l ¢s az Àtvitel r¢v¢n az
analitikussal ä elismertesse magÀt. KommunikÀciÂs aktusai erre irÀnyulnak, igyekeznek
megelûlegezni a mÀsik vÀlaszÀt, m¢g ha az
hallgat is, mint az analitikus az analÁzisben.
Amikor az analitikus valamilyen mÂdon kifejezi helyesl¢s¢t, kifejezi, hogy siker¡lt àmegtalÀlniÊ a tudattalan t¢mÀjÀt, akkor beugrik
a szubjektum e vÀgyÀnak, egy Àltala jÂvÀhagyott azonosulÀsi lehetûs¢get kÁnÀl fel szÀmÀra, àelidegenÁtiÊ a szubjektumot ´nmagÀtÂl.
Azaz: egy mÀsik szinten reprodukÀlja az eredendû probl¢mÀt, ahelyett hogy tartÂzkodÀsÀval vagy destruktÁv strat¢giÀjÀval arra
k¢nyszerÁten¢ az analizÀlÂt, hogy megt´rje az
àism¢tl¢stÊ, az eredendû ä az anya irÀnti ä
narcisztikus vÀgy ism¢tl¢s¢t, feladjon minden
àimaginÀriusÊ azonosulÀst, ¢s vÀllalja sajÀt
mindig vÀltozÂ hely¢t a àszimbolikusÊ rendj¢ben, a vilÀg szavak Àltal jelzett rendj¢ben,
amelyet eredendûen az àapa neveÊ szentesÁt

¢s k¢pvisel a gyerek szÀmÀra. Ehhez k´thetû
a Farkas Zsolt Àltal id¢zett kijelent¢s, hogy àa
jelentû az, ami a szubjektumot reprezentÀlja egy
mÀsik jelentû szÀmÀraÊ (a àmÀsik jelentûjeÊ k¢rd¢s
egy Ãjabb gondolatfutamot ig¢nyelne); ehhez
k´thetû Lacan megh´kkentû ä ¢s heideggeri
inspirÀciÂjÃ ä ÀllÁtÀsa, hogy àa szimbÂlum Ãgy
nyilatkozik meg, mint a dolog meggyilkolÀsa [¢s
nem gyilkosa, mint Farkas Zsolt Árja], ¢s ez a
halÀl konstituÀlja a szubjektumban vÀgyÀnak ´r´kk¢valÂsÀgÀtÊ (MINDENTýL UGYANANNYIRA, 91.
o.). ArrÂl van szÂ, hogy a szubjektum (Lacan
itt eredetileg Freud megfigyel¢seire hivatkozik a fort-da jÀt¢kot jÀtszÂ gyerekrûl) nemet
mond az anya utÀni imaginÀrius vÀgyra, tulajdonk¢ppen meg´li az imaginÀrius azonosulÀs tÀrgyÀt ´nmagÀban, s mik´zben ezzel
pillanatnyilag megszabadul az elidegenedetts¢gtûl, a mÀsiknak valÂ alÀvetetts¢gtûl, ÀllandÂsÁtja is magÀban a tÀrgyÀtÂl Ágy megfosztott
vÀgyat. Ez a vÀgy tevûdik Àt aztÀn Ãjabb ¢s
Ãjabb àjel´lûkreÊ, v¢g n¢lk¡l s mindig csalÂdÀsra Át¢lve.
Mivel ez a szÀl s ÀltalÀban az analÁzis helyzete ¢s az analitikus probl¢mÀja kimarad Farkas Zsolt beszÀmolÂjÀbÂl, v¢lem¢nyem szerint nem tudja igazÀn ¢rtelmezni Lacan k¢t
hÁres parabolÀjÀt sem, a jÀt¢kelm¢leti àb´rt´njelenetetÊ ¢s Edgar Allan Poe AZ ELLOPOTT LEV °L cÁmü elbesz¢l¢s¢nek elemz¢s¢t.
Az elûbbit Lacan ÀltalÀban a àlogikai idûÊ
p¢ldÀjak¢nt emlÁti, nem az imaginÀrius azonosulÀs p¢ldÀjak¢nt (az analÁzisben szerinte
figyelembe kell venni a szubjektum idej¢t,
azaz az irracionÀlis jellegü àmeglÀtÀs pillanatÀtÊ, a àmeg¢rt¢s idej¢tÊ ¢s a àkonklÃziÂ idej¢tÊ;
Lacan kiüzet¢s¢nek oka ¢ppen az volt, hogy
r´vid analitikus ¡l¢sekkel kÁs¢rletezett). A
mÀsodik t´rt¢net nem pusztÀn a mindig elmozdulÂ àjel´lûrûlÊ, hanem az ism¢tl¢srûl is
szÂl, ¢s az analitikus szerep¢rûl az ism¢tl¢sben, arrÂl tehÀt, aki helyzet¢n¢l fogva àlÀtjaÊ
a szubjektum àjel´lûj¢tÊ ä ÀltalÀban pedig
egy olyan jÀt¢kelm¢leti helyzetrûl, amelyben
fontos szerepet jÀtszik a megt¢veszt¢s.
TÀvolrÂl sem szeretn¢m egy¢bk¢nt k¢ts¢gbe vonni egy mitologikus olvasat jelentûs¢g¢t ¢s azt a szerepet, amelyet az ilyen szent
terminolÂgiÀk jÀtszhatnak a kultÃrÀban. Ki
n¢lk¡l´zhetn¢ az olyan tudÀl¢kos-tr¢fÀs
mondatokat, mint hogy àmegragadt az orÀlis
fÀzisban, szeg¢nyÊ, vagy àaz a baj, hogy tÃl erûs
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a felettes ¢nemÊ? De az ¢n vÁziÂm szerint a j´vendû tudÀl¢kos egyetemistÀi nemcsak a àjelentûlÀncotÊ ¢s a kasztrÀciÂkomplexust emlegetik majd Ãton-Ãtf¢len, mint Farkas Zsoltnak szokÀsa, nemcsak azt mondhatjÀk majd
k¢rkedve: à¢n k¢rlek mÀr teljesen Àtmentem
a szimbolikusbaÊ, hanem azt is, simogatÂ cinizmussal: à¢n MÀsikom, ¢n kis objet petit
a)-mÊ, meglehetûs francia kiejt¢ssel term¢szetesen, ¢s ä term¢szetesen ä an¢lk¡l hogy
valaha olvastak volna Lacant.
Az à(Irod.)Ê-blokk elsû k¢t tanulmÀnyÀt ä a
Kukorelly Endr¢rûl ¢s a Garaczi LÀszlÂrÂl
szÂlÂt ä igen jÂ tanulmÀnynak tartom. Farkas
Zsoltnak itt siker¡lt egyetlen essz¢isztikus futamban ´sszefogni azt, ami e szerzûkben a
leg¢rdekesebb, s amit annyi kritikus annyif¢lek¢ppen elmondott mÀr. De ä noha volna
n¢hÀny megjegyz¢sem e tanulmÀnyokhoz is
ä az olvasÂ idej¢t kÁm¢lendû ¢s a recenzens
aljassÀgÀval r´gvest Àtt¢rek a harmadik, a
Tandori Dezsût elpÀholÂ tanulmÀnyra.
Farkas Zsolt Tandori-tanulmÀnya egy ragyogÂ, szellemes, szÂkimondÂ, arrogÀns ¢s
v¢gsû soron lapos essz¢, m¢ghozzÀ ebben a
sorrendben. De mielûtt elmondanÀm, hol lÀtom ¢n minden ragyogÀs ellen¢re a sz¢ps¢ghibÀt, lÀssuk a gondolatmenetet.
Farkas Zsolt k¢t fûbb szempontbÂl veszi
szem¡gyre Tandori eddigi ¢letmüv¢t: àneoavantgarde effektekÊ ¢s àaz ¢let r´vid, Tandori
hosszÃÊ cÁmen. Az elsû àneoavantgarde effektÊ a
àkamuflÀzsÊ. Farkas ZsoltnÀl ez r¢szint azt jelenti, hogy Tandori sokat besz¢l, de kev¢s jÂt
mond, mik´zben elhiteti az ÁrÂi nagysÀgÀban
hÁvû olvasÂval, hogy mindez valami t´bb, r¢szint pedig azt jelenti, hogy sz´veg¢ben elûre
szÀmol az olvasÂ ellenÀllÀsÀval, reflektÀl sajÀt
sz´veg¢nek olvashatatlansÀgÀra, s ezzel jÂ
elûre kiv¢d minden olvasÂi ig¢nyt.
A mÀsodik àneoavantgarde effektÊ a gesztus.
Tandori, mondja Farkas Zsolt, gesztusk¢nt
adja el nek¡nk sajÀt lustasÀgÀt, ahelyett hogy
sz¢pen letisztÀznÀ a sz´vegeit, à´sszek´tve a kellemest a hasznossal, az Àtkozott Ïrontott lapokÎ szÀmÀt cs´kkentve ¢s egy neoavantgarde geget (de
hÀny ¢s hÀny ezerszer) v¢grehajtva, elolvastatja vel¡nk az ´sszes f¢lreg¢pel¢s¢tÊ. (147ä148. o.) RÀadÀsul ä ez a gesztus mÀsik ¢rtelme ä megel¢gszik egyetlen talÀlmÀnnyal, àcsavarralÊ, a
neofitizmus ¢s a pofÀtlansÀg kever¢k¢vel,

amely egyr¢szt unalmas mÀr ä àa müv¢szet ´nreflexiÂjÀval tele van legalÀbbis az ¢n szubjektÁv
bukszÀmÊ, mondja Farkas Zsolt ä, mÀsr¢szt
kommersz (r¢gi, bevÀlt tr¡kk) (150ä151. o.):
àTandori az EGY TALçLT TçRGY MEGTISZTíTçSç-val rÀtalÀl arra a stÁlusra, amely a jÂl forgalmazhatÂ szignÂ aranyfedezete.Ê (156. o.)
Ez a neoavantgarde kamuflÀzs mÀsr¢szt
maga is kamu, a àdouble bindÊ-re ¢pÁt, arra,
hogy bÀrmit mond is, m¢lynek fogjÀk lÀtni,
s ha nem mond semmit, m¢g inkÀbb. à°s ha
m¢gis azt talÀlnÀd mondani: engem baromira nem
¢rdekel, amirûl Tandori besz¢l, akkor kinyilvÀnÁtottad, hogy egy bunkÂ vagy, mert az egyik legs¢rthetetlenebb modern eszt¢tikai posztulÀtumot ä Ïa t¢ma
nem szÀmÁtÎ ä s¢rtetted meg. Ha viszont kiker¡l´d
a helytelen eszt¢tikai beÀllÁtÂdÀsaid khar¡bdisz¢t,
intelligensen szÂt fogadsz, ¢s ÀtrÀgod magad a
d´gunalmon, mÀris a kognitÁv disszonancia lek¡zd¢s¢t c¢lzÂ ideolÂgiÀk szk¡llÀja ront rÀd barlangjÀbÂl.Ê (153. o.)
S v¢gezet¡l ä m¢g mindig a àneoavantgarde
effektÊ fejezetben ä àha az irodalom szex, akkor
Tandori ÁrÀsai beteges kasztrÀciÂkomplexusÊ, àaz
¢lvezet megcsal, a lehetûs¢g nemÊ nev¢ben. (157.
o.) Itt a sz´vegben bonyolult gondolatmenet
k´vetkezik, amelyet megkÁs¢rlek hÁven rekonstruÀlni ä mert Farkas Zsolt metaforÀi,
pÀrhuzamai ¢s egymÀsba bonyolÂdott k´vetkeztet¢sei igencsak Àrulkodnak valamirûl.
Nem arrÂl, f¢lre ne ¢rtsenek. ArrÂl Àrulkodnak, mif¢le olvasÂ Farkas Zsolt.
1. àKasztrÀciÂkomplexus ¢s kultÃra jegyesek,
minden k¡l´n ¢rtesÁt¢s helyettÊ, de 2. àa neoavantgarde neh¢zipara nyomatja folyamatosan az ideolÂgiÀtÊ, amely szerint az olvasÂ ¢s a kritikus
àszûr´s sz´rnyetegÊ, aki megprÂbÀlja àmegbaszni
a sz´vegetÊ, de a nû (a sz´veg) kisiklik a keze
k´z¡l, 3. [ez¢rt?] àa ÏkulturÀltÎ szeretkez¢s valÂjÀban perverziÂÊ; 4. [ez¢rt?] annak a szerepe
hÀtt¢rbe szorul, minden àcsakÊ (F. Zs. id¢zûjele) k´r¡lm¢nyesked¢s, àÏdecentrÀltÎ szeretkez¢sÊ. 5. Ehhez hasonlÁt, amikor Tandori
´sszevissza fecseg a madarakrÂl, a falevelekrûl, az utazÀsokrÂl, ahelyett hogy kiel¢gÁten¢
az olvasÂt, hiszen à¢ppen a müalkotÀs az, ahol
az ¢lvezet nem csal meg, ¢s a puszta lehetûs¢g kiel¢gÁtetlen¡l hagyÊ (158ä159. o.). 6. De bÀr
Tandori sz´vege a mindent-leÁrÀssal leginkÀbb a SZABAD ¹TLETEK JEGYZ°K°-hez hasonlÁt, Tandori nemhogy feltÀrulkozna, de a vilÀgon semmit nem tudunk meg rÂla, amit
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à¢rdemes volnaÊ; mindent a madarakrÂl, de
àsemmi r¢szletet az olyan jelenetekrûl, mint amikor
Ïle epileptikus h¡ly¢zikÎ egymÀst a fel¡gyelûn¢vel,
hogy mÀs, intimebb jelenetekrûl ne is besz¢lj¡nkÊ
(161. o.).
V¢gezet¡l, AZ °LET R¹V ID, T ANDORI
HOSSZö cÁmü fejezet ¢rve egyszerü: nem is
azzal van a baj, hogy a t¢ma nem m¢ltÂ ä
minden t¢ma jÂ ä, hanem azzal van a baj,
hogy az emberek ä a rendes, igazi, valÂdi,
hÃs-v¢r emberek, a nem profik ä t´bbs¢ge
Tandori prÂzai müveit nem tudja v¢gigolvasni. (Ha m¢gis v¢gigolvassa, akkor a àkognitÁv
disszonanciaÊ folytÀn mÀr nem fog rosszat
mondani rÂla.) Egyr¢szt ugyanis àtÃl hosszÃ
ahhoz k¢pest, hogy mennyi van benneÊ (164. o.).
MÀsr¢szt nincs erre idû: àAz ember [...] k¢ts¢gbeesetten kapkod az olvasmÀnyai utÀn. A K RATºLOSZ-t olvassa-e vagy a napilapotÊ (163. o.).
Ilyen helyzetben bizony nem nyÃl Tandorik´nyvh´z, mert valami ¢rdekesebbel szeretn¢ t´lteni az ¢let¢t. Egy szÂ, mint szÀz, mondja zÀrszÂk¢nt Farkas Zsolt, àne haladjanak meg
engemet nagyonÊ (165. o.).
Most, hogy Ágy kipreparÀltam Farkas Zsolt
sz´veg¢t, mindjÀrt lÀtszik, hogy mi a legfûbb
hibÀja: az, hogy bÀrmit Ág¢rt is a tanulmÀny
kezdet¢n, nem besz¢l Tandori Dezsûrûl. Besz¢l egyfelûl arrÂl, amit talÀn csak a zsurnalizmus irÀnti jogos gyanakvÀsa folytÀn nem
nevez àTandori-jelens¢gnekÊ, s amit minden
jel szerint csak Ãjabb t¢telnek tekint a neoavantgarde hosszÃ szÀmlÀjÀn, s besz¢l mÀsfelûl ´nmagÀrÂl mint olvasÂrÂl, mint kiel¢g¡l¢si vÀgyÀban frusztrÀlt Tandori-olvasÂrÂl,
mint valakirûl, aki ÀtlÀt a neoavantgarde
tr¡kk´n ¢s a kognitÁv disszonancia fÀtylÀn, s
akinek bizony nincsen erre ideje.
Ami az elsû k¢rd¢st illeti, hogy ugyanis mitûl k¢pzeli Tandori, hogy mindezt megetetheti vel¡nk, s mitûl eszik meg rÀadÀsul egyes
àszakmabeliekÊ (mert Farkas Zsolt nem felt¢telezi, hogy Tandorinak csak Ãgy egyszerüen
olvasÂja is akadna), vÀlaszom, mint Tandori
r¢gi hÁv¢nek, egyszerü: semmi sz¡ks¢g a
àmegetet¢sÊ teÂriÀjÀra. (Ha mindenÀron
ilyesfajta àleleplez¢sekreÊ vÀgyik valaki, c¢lszerübb az irodalom int¢zm¢ny- ¢s kapcsolatrendszer¢t elemezni. Tandori helye egy¢bk¢nt nagyon ¢rdekes itt: sehol sincs, s ez¢rt
mindenhol ott van.) Van, aki egyszerüen csak

szereti Tandori Dezsû müveit, m¢g ha nem
olvassa is el mindet mindjÀrt az elsû betütûl
az utolsÂig. S ha ez hibÀnak tünik, gondoljanak bele, szÁvesen olvasnÀnak-e el p¢ldÀul
egy versesk´tetet egyhuzamban. Vannak sz´vegek, amelyek ä akÀr mert tÃlsÀgosan sürüek, akÀr mert tÃlsÀgosan reflektÀltak, akÀr
mert tudatosan akadÀlyokat g´rdÁtenek az
olvasÂ ÃtjÀba, akÀr mert bizonyos monotÂnia
jellemzi ûket (TandorinÀl mind a n¢gy eset
elûfordul) ä aprÀnk¢nti olvasÀst ig¢nyelnek.
HÀt aztÀn?
Nincs sz¡ks¢g e ponton a àneoavantgardeÊ teÂriÀjÀra sem. Ez legfeljebb Tandori
bizonyos po¢tikai eszk´zeinek vagy a sajÀt
ÁrÂi szerep¢rûl alkotott n¢zetei egyes aspektusainak elemz¢s¢ben segÁthet, de v¢lem¢nyem szerint e tÃlzottan ÀltalÀnos kategÂria
itt is inkÀbb elfedi, mint megvilÀgÁtja az ¢rdekes k¢rd¢seket ä nemcsak a kicsiket, de a
nagyokat is. Hogy ä Ág¢retemhez hÁven ä els¡ssem mÀsodik, ezÃttal irodalmi ¢rvemet
Farkas Zsolt vÀdjÀval szemben: meglehet,
hogy a neoavantgarde-ot (mÀr maga a kategÂria is gyanÃs) az à¡res ÃjÁtÀsÊ ¢lteti, de ne
feledj¡k, hogy a legmeggyûzûbb àtisztaÊ irodalomelm¢let, a formalizmus szerint az irodalom k¢nytelen ÃjÁtani, mert hatÀsÀt ¢ppen
annak k´sz´nheti, hogy Ãj megoldÀsaival kiz´kkenti az olvasÂt a r¢gi automatizmusokbÂl, s Ágy Ãjra elevenn¢ teszi szÀmÀra a nyelvet ¢s a nyelven kereszt¡l a vilÀgot. Nem maga Farkas Zsolt Ár errûl Kukorelly kapcsÀn?
Ha azt mondjuk, hogy egy ÁrÂ ÃjÁt, akkor, kiss¢ sarkosan fogalmazva, pusztÀn azt mondjuk, hogy: ÁrÂ.
Hozzuk akkor Farkas Zsolt vÀdjÀt egy kicsit meggyûzûbb formÀra. A neoavantgardedal (mÀr maga a kategÂria is gyanÃs, mint
mondtam) ¢s Tandorival az a baj, hogy feleslegesen ÃjÁtanak, valÂsÀggal hajhÀsszÀk az ÃjdonsÀgot, nem t´rûdve sem a tartalommal,
sem az olvasÂval. Erre a vÀdra mÀr nem
olyan k´nnyü vÀlaszolni, s noha megkÁs¢rlem
majd mÀsutt feltÀrni mind az avantgarde dinamikÀjÀnak, mind az ellen¢ben sz¡letû vÀdaknak a genezis¢t, itt ä tekintve, hogy a huszadik k¢ziratoldalon jÀrok ä nem mer¢szkedem Ãjabb vizekre. Legyen annyi el¢g, hogy
ha e vÀdat bÁrÀlatnak szÀnjuk, akkor nem
mond t´bbet, mint hogy a müvet nem tartjuk
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jÂ münek. °s ezzel el is ¢rkezt¡nk Farkas
Zsolt olvasÂfrusztrÀciÂjÀhoz ¢s a fû k¢rd¢shez: meg¢ri-e Tandorit olvasni?
Erre a k¢rd¢sre nincs egy¢rtelmü vÀlasz.
Ha valakinek kev¢s az ideje, sok az olvasnivalÂja, s rÀadÀsul nem szerez neki ´r´met
sem a sz´veg sok aprÂ zsenialitÀsa, sem bÀmulatos ¢s terÀpiÀs ¢rt¢kü retorizÀlatlansÀga
ä a Tandori-id¢zetek valÂsÀggal kivilÀgÁtanak
Farkas Zsolt nagyon szellemes, de retorikus
sz´veg¢bûl ä, sem a vÀllalkozÀs nagyszabÀsÃ
pÀtosza, akkor term¢szetesen nem ¢ri meg
neki. Nekem t´bbnyire meg¢ri. Ahelyett,
hogy eltr¢fÀlkozn¢k most irodalmi/szexuÀlis
ferd¡lts¢gemen, szeretn¢k szÂlni n¢hÀny szÂt
a àkognitÁv disszonanciaÊ kik¡sz´b´l¢s¢re
irÀnyulÂ àideolÂgiÀrÂlÊ. V¢lem¢nyem szerint
a kultÃra ¢rtelm¢t r¢szint ¢ppen az az àideolÂgiaÊ, az az ¢rtelmezûi munka ¢s ¢rzelmi
energia adja, amit belefektet¡nk egy olvasott
mübe. Erre a àmunkÀraÊ term¢szetesen senki sem k´telezhetû, ki-ki maga d´ntheti el,
milyen jellegü ¢lvezetet vÀr egy mütûl, ¢s milyen m¢rt¢kü figyelmet hajlandÂ szentelni
neki cser¢be, s bÀrki Ãgy v¢lheti, hogy ez
vagy az a mü vagy ÁrÂ nem ¢ri meg a fÀradsÀgot, sût: egyszerüen nincs is benne mit ¢rtelmezni vagy szeretni. De naivitÀs volna azt
hinn¡nk, hogy a jÂ mü egyszerüen csak hat,
s ennek nyomÀn azt kiÀltanunk: àhassÀl rÀm
most r´gt´n, akkor majd elhiszem, hogy jÂ
mü vagy!Ê. Nincs Àrtatlan szem ¢s nincs àÀtlagosÊ olvasÂ. Vannak viszont olvasÂi kultÃrÀk, strat¢giÀk ¢s elvÀrÀsok, ¢s vannak szerzûi
kultÃrÀk, strat¢giÀk ¢s elvÀrÀsok. Vannak
olyan müvek, amelyek nagyon k´zvetlen¡l
mozgatjÀk meg az olvasÂ fantÀziÀjÀt vagy ¢rzelmeit ä ettûl nem jobbak ¢s nem rosszabbak, mind´ssze a hatÀs elsû szintj¢n kevesebb
figyelmet ¢s elûzetes ismeretet ig¢nyelnek,
azaz t´bbekhez szÂlnak. Vannak olyan müvek, amelyek sokkal k´zvetettebb ¢s kifinomultabb eszk´z´ket hasznÀlnak, sokkal erûsebben reflektÀlnak sajÀt mü voltukra, s ettûl
megint csak nem jobbak ¢s nem rosszabbak,
de bizonyosan elriasztjÀk az azonnali ¢lvezetet keresû olvasÂk t´meg¢t. S v¢g¡l vannak
müvek, amelyek az ´nreflektÀltsÀgnak oly fokÀn Àllanak, ¢s sajÀt technikÀikat olyannyira
´sszesz´vik az irodalom lehetûs¢geit ¢s ¢rtelm¢t firtatÂ k¢rd¢sekkel, hogy fûk¢nt Ányenceknek ¢s megszÀllottaknak szÂlnak ä a profi

sem mÀs, mint Ányenc ¢s megszÀllott, hiszen
ez¢rt ment profinak, csak ¢ppen m¢g a kenyer¢t is ezzel keresi (mÀr amennyire ez ma
lehets¢ges) ä, azoknak tehÀt, akik t´k¢letesen
¢rtik ezeket a sz´vegeket, mert megszÀllottsÀguk vagy Ányencs¢g¡k folytÀn ismerik mÀr
a hatÀs minden lehetûs¢g¢t; azoknak, akiket
sajÀt megszÀllottsÀguk ¢rtelme foglalkoztat,
¢s akik ´r´k´sen keresik ezt az ¢rtelmet. °s
ez jÂl van Ágy. Lehet Át¢lkezni ÀltalÀban szerzûi strat¢giÀk (¢s nem konkr¢t sz´vegek) felett, de az ilyen Át¢let nem egy irodalom¢rtû
kritikus Át¢lete lesz, hanem valami mÀs: normatÁv irodalomelm¢let vagy k´vetel¢s. Egy
normatÁv irodalomelm¢lethez kiss¢ ´sszefogottabb elm¢leti fejteget¢sekre van sz¡ks¢g.
A k´vetel¢shez pusztÀn szem¢lyes ¢s erûs
hangra. °s Farkas Zsolt ez utÂbbiban igazÀn
nagy.
3. Az essz¢ hangja
Ideje visszat¢rnem a kiindulÂponthoz: milyen ez a k´nyv voltak¢ppen? Farkas Zsolt
olyan hangon szÂlal meg, amely egyszerre
¡dÁtû ¢s bosszantÂ: az elbüv´lû sz´rnyeteg
hangjÀn, a kegyetlen ¢s ûszinte fiÃ hangjÀn
ä nincs ÁrÀs, ahol a àkegyetlens¢gÊ ¢s a àszem¢lyess¢gÊ t¢mÀja meg ne jelenne. Az ÁrÀsok
müfaja, a àdumaÊ a tanulmÀny ¢s az essz¢ k´z´tt, megengedi mindazokat a pontatlansÀgokat vagy fel¡letess¢geket, amelyeket fentebb kifogÀsoltam ä nem az¢rt, mert ha valaki
szubjektÁv hangon szÂlal meg, az a butasÀgbÂl is er¢nyt farag, hanem az¢rt, mert Farkas
Zsolt ¢ppens¢ggel nem butasÀgokat Ár. Fel¡letess¢ge v¢dekez¢s a tÃlzott finomkodÀs, a
tÃlzottan beÀgyazott, a szem¢lyes ig¢ny felûl
szinte tÀmadhatatlan tudomÀnyos ¢rvel¢sek
ellen. ProvokatÁv, erûs kijelent¢seket tesz ä de
a sz´veg¢ben nem az ex cathedra megisten¡l¢s vÀgya l¡ktet, hanem a cseveg¢s¢ ¢s a vitÀ¢.
Vagyis az elevens¢g¢. Ez¢rt aztÀn, noha aligalig van ÀllÁtÀs a k´nyv¢ben, amellyel marad¢ktalanul egyet¢rten¢k, Ãgy gondolom, jÂ
¢s valÂban olvasni valÂ k´nyv ez. Majd' minden mondata provokÀciÂ. °rdemes kiprÂbÀlni, mennyi mondanivalÂja tÀmad az embernek, ha Farkas Zsolt sz´veg¢t olvassa.
¹sszefoglalÂlag: ez a k´nyv nem egyszerüen àdiscursusÊ, ´sszevissza futkosÀs ¢s cseveg¢s, hanem enn¢l t´bb. °ppens¢ggel nem
a franciÀs k´nnyeds¢g, a lebegtetett monda-
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tok eleganciÀja jellemzi, hanem az erûs ¢s k´vetelû szem¢lyes jelenl¢t. °s ennyiben, szÀmomra, valÂsÀgos revelÀciÂ. (°s ez¢rt nagyobb revelÀciÂ a sok ponton kifogÀsolhatÂ
tanulmÀnyok sora, mint az amerikai essz¢,
amely a maga nem¢ben nagyon ¢lvezetes, de
sokkal kev¢sb¢ provokatÁv.) Azt hiszem, a magyar kritikaÁrÀs tÃlzottan elszem¢lytelenedett: elszem¢lytelenedett abban az ¢rtelemben, hogy nem jelenÁt meg ¡tk´zû szem¢lyes
meggyûzûd¢seket. MÀrpedig nincs ¢rdekesebb a vitÀnÀl, egy olyan vitÀnÀl, amely egyben cseveg¢s is.
Babarczy Eszter

àA DUNçNçLÊ
TanulmÀnyok JÂzsef AttilÀrÂl
Szerkesztette Tasi JÂzsef
Petûfi Irodalmi MÃzeum, Bp., 1995
252 oldal, Àr n¢lk¡l
A Petûfi Irodalmi MÃzeum kiadÀsÀban megjelent tanulmÀnyk´tet a mÃzeum 1994. Àprilis 11ä12-i konferenciÀjÀnak szerkesztett
anyagÀt adja k´zre. Ez a t¢ny megszabja jelleg¢t: a k´nyv nem monogrÀfia, hanem egymÀshoz lazÀn kapcsolÂdÂ egyedi tanulmÀnyok f¡z¢re, ¢s szÁnvonala sem egyenletes: eg¢szen kitünû ¢s viszonylag gy´ng¢bb
ÁrÀs egyarÀnt talÀlhatÂ benne. (°rdekes, hogy
ez utÂbbiak inkÀbb az Ãgynevezett nagy nevek ä p¢ldÀul Bori Imre ä tollÀbÂl ker¡ltek
ki.) A maga nem¢ben azonban jÂ ¢s fontos
k´tet ez: t¡kre a JÂzsef Attila-kutatÀs Ãjabb
irÀnyainak ¢s eredm¢nyeinek, eg¢sz mai ÀllapotÀnak. Szinte mindenki szerepel benne,
aki az utÂbbi idûkben a k´ltûvel, ¢letmüv¢vel
¢rdemben foglalkozott (legf´ljebb Stoll B¢la
¢s T´r´k GÀbor hiÀnyÀt fÀjlalhatjuk, de hÀt
ûk Ãjabban mÀs ter¡leten dolgoznak); a nagy
àveterÀnokÊ (p¢ldÀul Szabolcsi MiklÂs) ¢ppÃgy, mint a kutatÀs legfiatalabb nemzed¢ke
(p¢ldÀul Janzer Frigyes). S a feldolgozÀsmÂdbeli ¢s tematikai sokf¢les¢gbûl ä erûszakos
szerkesztûi beavatkozÀs n¢lk¡l is ä kirajzolÂdik a JÂzsef Attila-¢rtelmez¢snek egy, a hagyomÀnyokat tovÀbbvivû, eg¢sz¢ben m¢gis

Ãj, az eddigiekn¢l pontosabb k¢pet adÂ vonulata. Ez adja meg a szerkesztû, Tasi JÂzsef
munkÀjÀnak ¢rtelm¢t, aki szük´s anyagi viszonyok k´z´tt is à´sszehoztaÊ a k´tet alapjÀul szolgÀlÂ konferenciÀt, majd magÀt a k´nyvet is.
A k´tet valamennyi ÁrÀsÀt, persze, r¢szletesen sem ismertetni, sem m¢ltatni nem lehet
egy szabott terjedelmü kritikÀban; elolvasÀsuk egy¢bk¢nt sem takarÁthatÂ meg. N¢hÀny
figyelemre m¢ltÂ trend azonban kirajzolÂdik
az ÁrÀsokbÂl. Az egyik az idûsebb nemzed¢k
t´rekv¢seinek folytatÂdÀsa, tovÀbbi bontakozÀsa. Ez, f¢lre¢rt¢sek elker¡l¢se v¢gett sz´gezz¡k le mindjÀrt: jÂ dolog. A szervesen
bontakozÂ tudomÀnyos ¢let jele, ha egy-egy
vonulat, irÀnyzat, megk´zelÁt¢si mÂd kifuthatja magÀt, megalkothatja, ami àbenne
vanÊ, eg¢ssz¢ teheti, amit elkezdett. Erre, Ãgy
lÀtszik, a JÂzsef Attila-kutatÀs ter¢n m¢g adÂdik lehetûs¢g. A k´tet tanÃsÀga szerint JÂzsef
AttilÀrÂl vÀltozatlanul van mondandÂja az
idûsebb nemzed¢k olyan szem¢lyis¢geinek,
mint Szabolcsi MiklÂs, N¢meth G. B¢la, TamÀs Attila, akik egykor az ¢rtelmez¢s egy-egy
jellegzetes ÀgÀt megalapoztÀk. E k´tetben k´z´lt ÁrÀsaik is ¢rdekesek, hasznosak (bÀr
mindegyik sajÀt legjobb szÁnvonala alatt mozog). TamÀs Attila vilÀgk¢p-¢rtelmez¢se (AZ
àöRÊ-TñL AZ àþRÊ-IG) jÂ megfigyel¢seket, l¢nyeges f´lismer¢seket hoz, s ¢lesen exponÀl
egy beÀllÁtÂdÀsbeli kontrasztot, amely kijel´li
JÂzsef Attila gondolkodÀsÀnak irÀnyÀt. N¢meth G. B¢la polemikus vÀzlata (PETýFI ä
ADY ä JñZSEF ATTILA?) az egykor oly sokat
emlegetett irodalmi àfûsodorÊ bÁrÀlatÀt adva,
mintegy àmell¢kesenÊ remek r¢szjellemz¢sekkel szolgÀl a cÁmben megjel´lt hÀrom k´ltûrûl. (Hogy van-e, volt-e àfûsodorÊ, s ha
igen, mit fed ez az elnevez¢s, persze k¡l´n
k¢rd¢s. N¢meth G. B¢la ÁrÀsÀbÂl hiÀnyzik a
bÁrÀlat tÀrgyÀnak ¢rdemi, autentikus bemutatÀsa; amit bÁrÀl, az Ãgy van t¢telezve, hogy
k´nnyen cÀfolhatÂ legyen. A àfûsodorÊ teor¢mÀja azonban aligha azt c¢lozta meg, hogy
a hÀrom k´ltûbûl egymÀsba kapcsolÂdÂ epigonok lÀncolatÀt t¢telezze. Ez csakis mint t´rt¢netileg vÀltozÂ alakban megadott orientÀciÂs s¢ma ¢rtelmezhetû helyesen.) Szabolcsi
MiklÂs pedig JÂzsef Attila-monogrÀfiÀja k¢sz¡lû negyedik k´tet¢nek mühely¢be vezet el
(àDOBOL AZ INGERºLT IDýÊ, JñZSEF ATTILA
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1930 ýSZE UTçN). írÀsa, ¢ppen mühelyjellege
miatt, k¡l´n megvitatÀst ¢rdemelne. Itt csak
jelezni lehet, hogy a vitak¢rd¢sekben ä megÁt¢l¢sem szerint ä Rapaport Samut illetûen
(Valachi AnnÀval szemben) jÂ Ãton jÀr, az
analÁzis 1931 ûsz¢n kezdûd´tt; SzÀntÂ Judithoz talÀn tÃl àszigorÃÊ (kivÀlt, ha m¢g a dilettÀns ¢s kÀrt¢kony Hidas AntalrÂl is van
m¢ltÀnylÂ szava); az illegÀlis kommunista
pÀrt egykori ¢rtelmez¢s¢nek mai vÀllalÀsa
pedig aligha lesz el¢gs¢ges a negyedik k´tetben. Nem arrÂl van szÂ, hogy az egykori tanulmÀny meghamisÁtotta volna a JÂzsef Attila-¢letrajz e fontos fejezet¢t, de ma mÀr errûl
is r¢szletezûbb, konkr¢tabb k¢pet kÁvÀnnÀnk,
s az sem lehet k¢ts¢ges, hogy a mai eszmet´rt¢neti kutatÀs az egykor f´ltÀrt anyagban
is Ãj ´sszef¡gg¢seket, m¢lyebb rendet vehet
¢szre. Olyanokat, amelyek az ¢letmü eszt¢tikai ¢rtelmez¢s¢re is kihatnak. Szabolcsi
MiklÂs monogrÀfiÀjÀnak Ãj k´tet¢t kÁvÀncsian vÀrjuk, hisz û az, aki ä nem egy-egy r¢szletrûl, hanem az eg¢szrûl ä a legnagyobb, ¢vtizedek sorÀn f´lhalmozott tudÀssal rendelkezik.
A k´tetben korÀbbi t´rekv¢seiket folytatjÀk a JÂzsef Attila-kutatÀs olyan rutinos müvelûi is, mint Szûke Gy´rgy, aki ezÃttal az eml¢kez¢s folyamatÀt vizsgÀlja a k´ltû ¢letmüv¢ben (àBENNEM A MöLT HULL, MINT A Ký...Ê),
vagy Tasi JÂzsef, aki JñZSEF ATTILA °S A
B ARTHA MIKLñS TçRSASçG, 1928ä1930 cÁmmel ¢rtekezik. EzÃttal is hasznos, amit Árnak;
mindk¢t ÁrÀs Ãj megfigyel¢sekben, illetve
adatokban gazdag. Tasi egyÃttal a sajnÀlatosan lef¢kezûdû ¢letrajzi kutatÀsokat erûsÁti
f´l, egy fontos ter¡let mintaszerü rekonstrukciÂjÀval. FilolÂgiai erudÁciÂjÀra, szorgalmÀra, forrÀsismeret¢re a JÂzsef Attila-¢letrajz
mÀs idûszakait ¢s vonatkozÀsait illetûen is
sz¡ks¢g lenne. SajÀt t´rekv¢seit folytatja egy
Ãj ter¡leten Beney Zsuzsa is, aki a FlÂra-versek nagy ¢rz¢kenys¢gü ¢rtelmez¢s¢vel a k´tet talÀn legjobb, legfontosabb ÁrÀsÀt produkÀlta. A k´ltû, a l¢lektanban jÀrtas orvos ¢s
az irodalomt´rt¢n¢sz szerencs¢sen egyes¡l
benne, s e sajÀtos kombinÀciÂ teszi lehetûv¢
a FlÂra-versek bensû inhomogenitÀsÀnak ¢szrev¢tel¢t ¢s tudatosÁtÀsÀt. F´lismer¢se, bÀr
nyilvÀn finomÁtandÂ, mÀr az Ãj JÂzsef Attila¢rtelmez¢sek egyik alapvetû, tovÀbbviendû
ÀgÀt anticipÀlja.

Beney Zsuzsa àdiagnÂzisÀnakÊ k¡l´n jelentûs¢get ad, hogy az ¢rtelmez¢sek egyik,
egyre markÀnsabbÀ vÀlÂ vonulata (bÀr mÀs
kiindulÂpontbÂl k´zeledik a versekhez)
ugyancsak egyfajta àkettûss¢getÊ ¢szlel a k´ltû ¢letmüv¢ben. Tverdota Gy´rgy, aki e k´tetben ugyan egy n¢mileg gy´ng¢bb ÁrÀsÀval
szerepel, de ma mÀr a JÂzsef Attila-kutatÀs
k¢t-hÀrom meghatÀrozÂ ember¢nek egyike,
elûadÀsÀnak korÀbbi vÀltozatÀban (JñZSEF
ATTILA, 1936. MçJUS. KortÀrs, 1994/7.) kitünû
¢rz¢kkel figyelt f´l a nagyjÀbÂl egy idûben Árt
SZABAD-¹TLETEK ¢s A DUNçNçL k´z´tt mutatkozÂ magatartÀsbeli k¡l´nbs¢gekre, kontroverziÀkra. KÀr, hogy fontos felismer¢s¢t e
k´tetben inkÀbb f´lhÁgÁtotta, tÃlÁrta, semmint
tovÀbbgondolta. Ez az Àltala exponÀlt kettûss¢g ugyanis az eg¢sz JÂzsef Attila-¢letmüvet,
de kivÀlt a k¢seit igen jÂl modellezi; e jelens¢g tovÀbbi ¢rtelmez¢se ¢s leÁrÀsa a kutatÀs
egyik legfontosabb soron levû feladata. T´rv¢nyszerünek kell tartanunk, hogy az ¢letmüh´z nyitottan, megk´vesedû szakmai konvenciÂk n¢lk¡l k´zeledû legfiatalabb nemzed¢k tehets¢ges tagja, Janzer Frigyes ¢ppen a
k¢sei versek polifonikussÀgÀt hangsÃlyozza, s
legalÀbb àk¢t vonulatotÊ megk¡l´nb´ztet (A
àK°T V ONULATÊ, A FLñRA-V ERSEK °S AZ ñDA).
S e f´lismer¢st k¢pviseli a maga mÂdjÀn MiklÂs TamÀs (àHULLçMOK LçGY TçNCAÊ) is, valamint ä megint mÀs mÂdon, mÀs nyelven ä
BÂkay Antal (MODERN °S POSZTMODERN PO°TIKA °S °LET°RZ°S JñZSEF ATTILA K¹LT°SZET°BEN ä A HETEDIK ) is. (KÀr, hogy BÂkaynÀl
az elm¢leti doktrÁna nagyolÂ fejszecsapÀsokkal faragja Ãjra e nagyon is finoman szervezûdû k´lt¢szetet.) Szimptomatikus, hogy az
egykor a k´ltû metafizikÀjÀrÂl ¢rtekezû MiklÂs TamÀs ma azt lÀtja fontosnak kimondani,
hogy: àA hetyke, lÀzadÂ, majd vÀdolÂ, harcos, a
valÂssÀggal vilÀgot szembeszegezû, ´sszegzû-szÀmon k¢rû, v¢g¡l ´nmagÀt [az] emberi ¢rtelmet feloldÂ kozmikus magÀnyban talÀlÂ JÂzsef Attila erûs
gondolati kompozÁciÂja m´g¡l mÀra mintha egy
mÀsfajta, halkabb, b¢k¡lûbb s n¢ha mintegy r´stellt
ä rendszerr¢ dehogyis ´sszeÀllÂ ä szomorÃ okossÀgmelege szürûdne ki.Ê (86. o.) Term¢szetesen a
àk¢tlelküs¢gÊ mÀs ¢s mÀs sÁkon ¢szlelt, t´bbf¢lek¢ppen is ¢rtelmezett, de egyarÀnt regisztrÀlt jelens¢ge m¢g sok munkÀt ad a kutatÂknak. A mai ¢rtelmez¢sek idûvel nyilvÀn
ÀrnyalÂdni, finomodni fognak, s ugyanakkor
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´sszetettebbek lesznek. De maga az alapf´lismer¢s az Ãjabb kutatÀsok talÀn legjelentûsebb teljesÁtm¢nye.
A formÀlÂdÂ Ãj JÂzsef Attila-k¢p elûk¢szÁt¢s¢hez jÀrul hozzÀ a filozÂfiat´rt¢n¢sz SzÁvÂs
MihÀly tanulmÀnya is (V çLSçG °S ESZM°LET.
JñZSEF ATTILA FILOZñFIAI FEJLýD°S°NEK VçZLATA 1935-IG). S bÀr forrÀskezel¢se olykor
nem megbÁzhatÂ (pl. 1928-ra teszi a k´ltû
pszichoanalitikus tÀj¢kozottsÀgÀnak kezdet¢t
ä egy olyan sz´vegre hivatkozva, ami mÀst,
kevesebbet mond), egy ilyen vÀzlatra mÀr r¢gen sz¡ks¢g volt. JÂt¢konyan segÁtheti a gondolkodÀst´rt¢neti vizsgÀlatokat, amelyek ä
kibontakozvÀn ä Ãj alapot adhatnak az ¢letmü eszt¢tikai szempontÃ elemz¢s¢hez is. A
àhagyomÀnyosÊ mÂdszerek egyike-mÀsika,
Ágy p¢ldÀul a motÁvumvizsgÀlat ugyanis egyelûre, Ãgy lÀtszik, jÂr¢szt elv¢gezte mÀr a
munkÀjÀt; jelenleg ä a kutatÀs mai k´r¡lm¢nyei k´z´tt ä ez az eljÀrÀs csak ism¢telni
tudja magÀt. (Erre, sajnos, p¢lda Szigeti
Lajos SÀndor itt k´z´lt sz´vege is; û ugyanis
alig tud tÃll¢pni korÀbbi teljesÁtm¢ny¢n. Tizen´t ¢v mÃltÀn m¢g mindig a [Z¹LD NAPSºT°S HINTçLT] kezdetü vers fogsÀgÀban
van, csak ezÃttal àmenek¡l¢s- ¢s teremt¢smÁtosszÀÊ n´veli azt. írÀsa ¢rt¢ke, amit persze
helytelen volna tagadni, a r¢szletekben fedezhetû fel.)
A JÂzsef Attila-kutatÀs, persze, ¢rtelemszerüen, nem egyetlen rugÂra jÀr. Az itt k´z´lt
ÁrÀsok egy r¢sze, mint lÀttuk is, àt´mb´s´dikÊ, egymÀst erûsÁtûv¢-igazolÂvÀ vÀlik, mÀsik r¢sze viszont ä legalÀbbis egyelûre ä ûrzi
egyedis¢g¢t. Ez azonban ä siess¡nk lesz´gezni ä nem baj; a kutatÀs bensû dinamikÀja ¢ppen abbÂl fakad, hogy le lehet Árni nyilvÀnosan olyasmit is, ami ¢ppen nem tartozik bele
az erûsb´dû trendbe ä elmarad, vagy megelûzi azt (e kettû nemritkÀn egy¡tt jÀr). így
azt kell mondanunk, helye ¢s szerepe van a
k´tet t´bbi, eddig nem emlÁtett ÁrÀsÀnak is.
Az eddig emlÁtetlen¡l maradt tanulmÀnyok
(Botka Ferenc, N. HorvÀth B¢la, AgÀrdi P¢ter, Ferenczi LÀszlÂ, Nagy PÀl, Fenyû D.
Gy´rgy ÁrÀsa), anyaguk ¢s (t´bbnyire) szÁnvonaluk okÀn ugyancsak meg¢rdemlik a figyelmet.
Nemcsak a k´tet tematikai gazdagsÀgÀhoz
(àkereks¢g¢hezÊ) jÀrulnak hozzÀ, nemcsak
egy-egy ¢rdekes vagy fontos ´sszef¡gg¢st tÀrgyalnak, de megvan a maguk speciÀlis ä mÀs-

sal nem pÂtolhatÂ ä hozad¢kuk is. JÂzsef AttilÀnak D¢ry Tiborhoz (Botka), a n¢pi ÁrÂkhoz (N. HorvÀth) vagy a liberÀlisokhoz
(AgÀrdi) valÂ kapcsolÂdÀsÀrÂl ¢ppÃgy szÂ
esik e csoport ÁrÀsaiban, mint a nyugat-eurÂpai irodalmakhoz (Ferenczi) vagy az avantgarde-hoz (Nagy) valÂ viszonyÀrÂl. Sût az
egyik tanulmÀny (a Fenyû D. Gy´rgy¢) m¢g
az iskolai JÂzsef Attila-k¢p vÀltozÀsairÂl is tÀj¢koztat. E tanulmÀnyok eredm¢nyei azonban ä speciÀlis tÀrgyvÀlasztÀsuk ¢s/vagy probl¢makezel¢s¡k k´vetkezt¢ben ä majd csak
egy ´sszegzû monogrÀfiÀban (talÀn ¢ppen
Szabolcsi MiklÂs nagy müv¢ben) nyerik el
igazi hely¡ket.
A k´tet, jelleg¢ben is k¡l´nb´zû, ´nÀllÂ
egys¢g¢t k¢pezik a k¡l´n t´mbben k´z´lt ÁrÂi
vallomÀsok (Balla ZsÂfia, EsterhÀzy P¢ter, Faludy Gy´rgy, G´m´ri Gy´rgy, Gyurkovics Tibor, Petri Gy´rgy, Tornai JÂzsef; s ide tartozik, bÀr a szerkesztû a k´tet ¢l¢re helyezte:
Fejtû Ferenc eml¢kez¢se is). Ezek, lÀthatÂan,
az irodalomt´rt¢neti feladatvÀllalÀs ÁrÂi (müv¢szi) megerûsÁt¢s¢¡l szolgÀlnak, s vÀlaszt¢kbûvÁtû szerepüek. SzÁnvonaluk is, megk´zelÁt¢si mÂdjuk is erûsen k¡l´nb´zû, kibÃjnak az
egys¢ges megÁt¢l¢s alÂl. Itteni szerepeltet¢s¡k azonban jelzi, a k´tet nem pusztÀn tudomÀnyos c¢lokat kÁvÀn kiel¢gÁteni. A konferencia megrendez¢se ¢s a k´tet kiadÀsa egyben gesztus, kiÀllÀs is. Hogy sz¡ks¢ges-e ma
megv¢deni JÂzsef AttilÀt, nem tudom: rem¢lem, hogy nem. Azonban bizonyos, s erre n¢melyik elûadÂ utal is: egy ¢rt¢krend nem ´nmagÀtÂl marad f´nn. A nagy k´ltûk kultuszÀnak, kivÀlt ilyen Àtmeneti, felemÀs idûkben,
mint a mai, van ¢rtelme, funkciÂja. S ezeknek a vallomÀsoknak a n¢melyike nemcsak
okos, de hatÀrozottan sz¢p ÁrÀs; megerûsÁtû,
affirmatÁv erej¡k van. R¢szben azzal, hogy
mint az egyik legszebb àvallomÀsÊ szerzûje,
EsterhÀzy P¢ter ki is mondja: àNem nagyon ¢rdekes az, hogy egy ÁrÂ aktuÀlis-e vagy sem. [...] a
nagy ÁrÂk is hullÀmzanak az idûben, term¢szetes dolog ez. Nem tudom tehÀt, de nem is ¢rdekel, hogy
JÂzsef Attila k´lt¢szete aktuÀlis-e; szÀmomra magÀtÂl ¢rtetûdûen mindig az.Ê (230. o.) R¢szben pedig azzal, hogy ä mint e k´tetben legtisztÀbban Petri Gy´rgy p¢ldÀja mutatja ä JÂzsef Attila k´lt¢szet¢tûl ma sem, azoknak sem siker¡l àmegszabadulniukÊ, akik tudatosan t´rekedtek erre. Az ¢letmüben vÀltozatlanul van
erû, vagy pontosabban, van olyan oldala,

Figyelû ã 1027

amelyik minden t´rt¢neti megprÂbÀltatÀs
utÀn is k´zvetlen¡l szÂl hozzÀnk.
Ez persze nem vÀltoztat azon, hogy JÂzsef
Attila is irodalomt´rt¢nett¢ lesz, ¢letmüv¢ben pedig mind fontosabbÀ vÀlnak a csak
k´zvetve f´lszÁnre hozhatÂ tanulsÀgok. De
ezek a m¢lyebben fekvû, nehezebben megszÂlaltathatÂ tanulsÀgok nem kev¢sb¢ fontosak. A JÂzsef Attila-¢letmü (s -¢let), ma mÀr
egyre jobban lÀtszik, a modernitÀs ä szigorÃ
konzekvenciÀkkal v¢gigvitt ä alapvetû, nagy
antinÂmiÀinak modelljek¢nt is f´lfoghatÂ, s
e modell finom elemz¢se mai l¢t¡nkrûl (is)
ad n¢lk¡l´zhetetlen ismereteket. A k´tet java ÁrÀsai ´nmagunk e m¢lyebb ismeret¢hez
(is) hozzÀjÀrulnak, s enn¢l t´bb egy tudomÀnyos konferenciÀtÂl nem vÀrhatÂ el.
Lengyel AndrÀs

KONTROLL N°LKºL
Claude Debussy: Pr¢ludes IäII
Krystian Zimerman ä zongora
c 1994
DG 435 773-2
Krystian Zimermannak Debussy huszonn¢gy
prelüdj¢t tartalmazÂ k¢t CD-je mÀr r¢gen
forgalomba ker¡lt, a megszerezhetû nemzetk´zi dÁjakbÂl sokat megkapott, ha Ãgy tetszik,
àlefutottÊ produkciÂnak is tekinthetû. çtlagos szakmai szempontok alapjÀn nem is kellene rÂla Árni; müv¢szileg felt¢tlen¡l alatta
marad a Zimerman eset¢ben megszokott
szÁnvonalnak, n¢mi rosszindulattal unalmasnak is mondhatÂ. A lemezek meghallgatÀsa
nyomÀn f´lmer¡lû ä egyÀltalÀn nem kellemes ä k¢rd¢sek sora azonban okvetlen¡l
gondolatainak rendez¢s¢re k¢nyszerÁti a recenzenst. Szembe kell n¢zni a probl¢mÀval:
a megvÀltozott ig¢nyek, a reÀlis kitekint¢st ¢s
sajÀt k¢pess¢gek jÂzan felm¢r¢s¢t egyarÀnt
n¢lk¡l´zû, a müv¢szi alÀzat fogalmÀt hÁrbûl
sem ismerû hamis ambÁciÂk, a hovatovÀbb
bÀrmikor hÀzilag is megvalÂsÁthatÂ felv¢teltechnikai t´k¢letess¢g mÀr napjainkban
olyan m¢rvü t´megtermel¢st produkÀlnak,
amely ä pusztÀn a mennyis¢gi t¢nyezû r¢v¢n

ä led´ntheti az Ázl¢s utolsÂ bÀstyÀit, megsz¡ntetv¢n ezzel azt a csek¢ly kontrollt is, amelyet
legalÀbb a nagyobb vÀllalatok felelûs szakembereinek tev¢kenys¢ge k¢pviselt. A fogyasztÂ
nem tehet egyebet, mint hogy az ¢ppen aktuÀlis kÁnÀlatbÂl vÀlogat; mÀr akinek ehhez
van el¢g ideje, t¡relme, energiÀja. A zen¢vel
valÂ amatûr jellegü kapcsolatok elsorvadÀsa
gyakorlatilag lehetetlenn¢ teszi a szelekciÂt
mindazok szÀmÀra, akiknek eg¢szs¢ges zenei
affinitÀsa egy¢bk¢nt alkalmas volna az eff¢l¢re. A reklÀm persze segÁthetne; csak hÀt a vilÀgt´rt¢nelemben alig van eset az igazi ¢rt¢kek ´nzetlen propagÀlÀsÀra. A lemezvÀsÀrlÂ,
a koncertlÀtogatÂ ä akÀr akarja, akÀr nem ä
valamilyen mÂdon mindig is ki lesz szolgÀltatva mamutc¢gek pillanatnyi ¢rdekeinek,
´njel´lt messiÀsok handabandÀzÀsainak, vez¢r¡r¡k elûb¢get¢seinek. S ha a helyzet ilyen
most, mi lesz szÀz vagy ezer ¢v mÃlva? A konzervÀlhatÂsÀgnak akÀr csak a jelenlegi lehetûs¢geit figyelembe v¢ve megbÁzhatunk-e tovÀbbra is az idû jÂt¢kony szelekciÂjÀnak k¢rlelhetetlens¢g¢ben? °letre hÁv-e majd az emberis¢g valamif¢le v¢dekez¢si mechanizmust,
ami egy bizonyos minûs¢gi szint alatt jelk¢pes szem¢ttartÀlyba utasÁtja az elfeledhetû
produkciÂkat? Nem tudhatjuk.
Mint ahogy azt sem, hogy az ig¢nyess¢g¢rûl,
precizitÀsÀrÂl, megalkuvÀst nem ismerû attitüdj¢rûl hÁres Zimerman hogyan engedhette
megjelenni ezt a felv¢telt. A lemezei sorsÀt
mindig is f¢ltû gonddal nyomon k´vetû müv¢sz nyilvÀn elv¢gezte az utolsÂ simÁtÀsokat,
korrekciÂkat, nem szÂlva a felv¢telvezetûrûl,
a montÁrozÂrÂl s mindazokrÂl, akiknek egyenesen k´teless¢g¡k a hangzÂ anyag utÂlagos
fel¡lvizsgÀlata. °ppen ez¢rt k¢tszeresen ¢rthetetlenek a f¢lreolvasÀsok, -¢rtelmez¢sek, a
kottÀban vilÀgosan k´z´lt szerzûi utasÁtÀsok
alkalmank¢nti negligÀlÀsa (hogy ilyesmiket a
kritikusok ä akiknek ez a tulajdonk¢ppeni
munkÀjuk ä mi¢rt nem vesznek ¢szre, mÀr
mÀs k¢rd¢s). Mindez persze bocsÀnatos bün,
mell¢nyzsebbûl kifizethetû Àr volna, ha a produkciÂ eg¢sz¢t az anyanyelv biztonsÀga hitelesÁten¢. çm ebben az esetben szÂ sincs errûl.
MÀr az elsû darab (...DELFOSZI TçNCOSNýK )
zavarba ejti a hallgatÂt; minden tÃlsÀgosan
lassÃ, tÃlsÀgosan artisztikus, tÃlsÀgosan tÃlsÀgos... Ha a szerzû metronÂmjelz¢seit nem tekintj¡k szentÁrÀsnak, ugyan mihez legy¡nk
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hüs¢gesek? Ahhoz a cseppet sem hiteles Debussy-k¢phez, amely akarva-akaratlan ott ¢l
az emberek t´bbs¢g¢ben, s v¢lt vagy valÂs jellemzûivel korlÀtlan m¢rt¢kben, bÀrmikor,
b¡ntetlen¡l lehet vissza¢lni? ¹nmaga karikatÃrÀjÀvÀ vÀlhat a legÀrnyaltabb karakter is,
ha nem Ázl¢ssel adagoljÀk; sajnos Zimerman
lemez¢n bûven van p¢lda ilyesmire. A tÃlmagyarÀzott, tÃlÀbrÀzolt vitorlÀk, a motorikus
l¡ktet¢sre redukÀlt sÁksÀgi sz¢l, a hamut is
mamunak mondÂ v¢nasszonnyÀ ´regÁtett
lenhajÃ lÀny, a bohÂccÀ degradÀlt Puck, a
szÀnalmas, magatehetetlen alkoholf¡ggûv¢
silÀnyÁtott bohÂc, az idegbajos spanyol trubadÃr megannyi p¢ldÀja a tÃldimenzionÀlÀs
csapdÀjÀnak. De a legnagyobb csalÂdÀst ä ez
kÁs¢r minden kev¢sb¢ siker¡lt produkciÂt,
amelyet nagy vÀrakozÀs elûz´tt meg ä m¢gis
azok a darabok okozzÀk, ahol nem az arÀnyokkal, hanem az olvasattal van a baj. Ezt
pedig m¢g a legnagyobb müv¢szek sem tudjÀk leplezni; Zimermannak sem siker¡l, pedig ugyancsak megprÂbÀlja, n¢hol erûltetetten rusztikus hangv¢tellel (...ANACAPRI DOMBJAI ), n¢hol felesleges finomkodÀssal (...AZ ELSºLLYEDT KATEDRçLIS), (...H ANGOK °S ILLATOK çRADNAK AZ ESTI L°GBEN), n¢hol pedig
az ¢sszerütlen kockÀztatÀs ism¢rv¢t bûven kimerÁtû àtemperamentummalÊ (...AMIT A
NYUGATI SZ°L LçTOTT). Minek sz¢pÁts¡k: ez
utÂbbi darabokban tapasztalhatÂ f¢lre¢rt¢sek
korÀntsem a szerzûvel egyenrangÃ tÀrsalkotÂ
f¢lre¢rt¢sei. Ezekhez k¢pest valÂban elt´rp¡lnek a f¢lreolvasÀsok, amelyeket talÀn a
nagy siets¢gben elfelejtettek kijavÁtani ä bÀr
ezek k´z´tt is talÀlni furcsasÀgokat, nagyon is
gyanÁthatÂ fel¡letess¢geket, felfedezhetûk a
sebt¢ben v¢gzett munka hÀtul¡tûi. (Recenzens fel sem meri t¢telezni, hogy a Durandä
Costallat-f¢le Debussy-´sszkiadÀsnak vonatkozÂ k´tet¢t a müv¢sz nem n¢zte Àt, esetleg
nincs is tudomÀsa rÂla.) SovÀny vigasz, hogy
a piacon jelenleg nincs a Zimerman¢nÀl jobb
felv¢tel ä e hely¡tt felt¢tlen¡l meg kell eml¢kezni Arturo Benedetti-Michelangeli Ãtt´rû
munkÀjÀrÂl, amely sajnÀlatos mÂdon v¢g¡l
m¢gsem eredm¢nyezett etalon¢rt¢kü lemezfelv¢telt. Müv¢sz¡nk lÀthatÂan-¢rezhetûen
nincs elem¢ben: a felv¢telt v¢gigkÁs¢rû hangos, helyenk¢nt kifejezetten zavarÂ szuszogÀs
mindenesetre arra enged k´vetkeztetni,
hogy ezzel û maga is pontosan tisztÀban van.

Szinte kizÀrtnak tekinthetû, hogy a produkciÂ m´g´tt t´bb¢ves, esetleg ¢vtizedes munka Àll.
MÀrpedig a legtehets¢gesebb zen¢sz sem
iktathatja ki az idûfaktort: jeles¡l, hogy az
elûadÂ idûnk¢nt felkavarja, majd le¡lepÁtse
azokat a benyomÀsokat, amelyek k´zvetetten
vagy k´zvetlen¡l ¢rik adott darabbal kapcsolatban. Ez pedig nem mehet v¢gbe n¢hÀny
nap alatt, k¡l´n´sen t´bbsz´r nem. Hogy mit
szabad meg´r´kÁteni ¢s mit nem, nos, ez
egyelûre az elûadÂmüv¢sz lelkiismeret¢nek
f¡ggv¢nye. Zimerman ha nem is ´nmarcangolÂ, mindenesetre a gondos, kez¢bûl akÀrmit ki nem adÂ müv¢sz tÁpusÀt testesÁti meg;
kÀr lenne, ha minderrûl mÀr csak mÃlt idûben besz¢lhetn¢nk.
Nem sokkal jobbak a II. f¡zet darabjainak
interpretÀciÂi sem, bÀr tagadhatatlan, hogy
elvontabb hangv¢tel¡k itt jobban szolgÀlja a
v¢gc¢lt, mint az elsû sorozat eset¢ben. Idûnk¢nt ki-kilÂg a lÂlÀb: a negatÁvumok jÂszerivel megegyeznek, fûk¢nt a pÀrhuzamba hozhatÂ müvek eset¢ben. Ha az I. f¡zetben a V ITORLçK , e hely¡tt a H OLT LEV ELEK tünik
agyon¢rtelmezettnek; amÁg ott a LENHAJö
LçNY , itt a B RUYéRES kibÁrhatatlanul lassÃ
stb. A f¢lreolvasÀsok (mÂdosÁtÂjelek, frazeÀlÀs, faktÃra) ism¢telten bizonyÁtjÀk, hogy a
sz´vegtanulÀs folyamata meglehetûsen r´vid
lehetett. N¢hÀny erûltetett megoldÀs mellett
persze akadnak tagadhatatlanul sz¢pen eljÀtszott r¢szletek (...A KIHALLGATçSOK TERASZA
HOLDF°NYBEN), (...H OMMAGE Ö S. PICKW ICK
ESQ. P. P. M. P. C.), de az egys¢g szempontjÀbÂl mindez kev¢s. K¡l´n´sen olyan sorozat
eset¢ben, amelynek darabjai ´sszess¢g¡kben
a k´ztudatban ¢lû k¢ppel ellent¢tben nagyon
is heterog¢n egy¢nis¢get ä ¢s zeneis¢get ä
reprezentÀlnak. Ezen a ponton tÃl nem segÁt
semmif¢le szerzett intellektus vagy elûzetesen birtokolt tudÀs. S nincs hely¡k felesleges
gondolatoknak sem. KosztolÀnyinak a PELL°AS °S MELISANDE-dal kapcsolatban feltett
k¢rd¢se egyenesen ide kÁvÀnkozik: àEnnyi illatos ¢s feh¢r finomsÀggal szemben vajon hovÀ lesz
a tudÀl¢kos kritika, a p´ffeszkedû dramaturgia?Ê
HÀt igen. Vagy meg¢li valaki az elûadandÂ
müvet, vagy nem. Egy biztos: ha valaki Debussy zen¢j¢hez nyÃl, okos nem lehet. Legfeljebb sz¢p.
Kocsis ZoltÀn
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SPENGLER ELM°LET°RýL
Nietzsche megjegyzi egyszer, hogy a t¢tel, miszerint senki sem prÂf¢ta a sajÀt hazÀjÀban,
t¢ves; ennek àa fordÁtottjaÊ az igazsÀg ä ami
nyilvÀn csak azt jelentheti, hogy senki sem
szerezhet idegenben hÁrnevet, akinek otthon
nem volt r¢sze elûbb dicsûs¢gben. Oswald
Spengler Ãrnak A NYUGAT ALKONYA harsÀny
katasztrÂfacÁmmel ellÀtott nagy müve eszerint Àtment sz¡lûhazÀja dicsûs¢gi cenzÃrÀjÀn;
annak a roppant sikernek az alapjÀn lett vilÀgszerte n¢pszerü, amelyet N¢metorszÀgban
aratott, ¢s ez a siker annÀl t´bbre becs¡lendû,
mivel nem Ãgynevezett szÂrakoztatÂ term¢krûl, a szÂ szokvÀnyos ¢rtelm¢ben vett reg¢nyrûl van szÂ, hanem m¢ly filozÂfiai mürûl, ezzel az ijesztûen tudÂs alcÁmmel: A V ILçGT¹RT°NELEM MORFOLñGIçJçNAK KíS°RLETE. °s
Ágy, minden szellemi berzenked¢s ellen¢re,
akÀr m¢g nemzeti el¢gt¢telt is ¢rezhet az ember egy ilyen siker lÀttÀn, amelynek a felt¢telei ma talÀn sehol sem adottak annyira,
mint nÀlunk.
FeldÃlt n¢p vagyunk; a katasztrÂfÀk, amelyek rÀnk t´rtek, a hÀborÃ, az aere perenniusnak tünû Àllamrend ´sszeomlÀsa, amit sohasem tartottunk volna lehets¢gesnek, tovÀbbÀ radikÀlisabbnÀl radikÀlisabb tudomÀnyostÀrsadalmi Àtr¢tegzûd¢sek, egyszÂval viharos
¢lm¢nyek a nemzeti szellemet olyan erûfeszÁt¢sekre k¢nyszerÁtett¢k, amilyeneket nagyon
r¢gÂta nem ismert. Az ÀltalÀnos szellemi vilÀghelyzet n´veli ezt a fesz¡lts¢get. Minden
cseppfolyÂs Àllapotba ker¡lt. A term¢szettudomÀnyok, amelyekrûl a szÀzadfordulÂn Ãgy
tünt, semmi mÀs dolguk nem maradt, mint
biztosÁtani ¢s ki¢pÁteni, amit mÀr el¢rtek,
minden ponton olyan Ãj fejlem¢nyek kezdet¢n Àllnak, amelyek forradalmi fantasztikuma lÀttÀn a kutatÂ alig tudja megûrizni a hidegv¢r¢t, ¢s populÀris megrÀzkÂdtatÀsnak
teszik ki a laikusok vilÀgÀt is. A müv¢szetek
m¢ly vÀlsÀgban vannak, amely hol a halÀl fel¢
visz, hol Ãj formÀk sz¡let¢s¢nek lehetûs¢g¢vel kecsegtet. A probl¢mÀk egymÀsba olvadnak; nem lehet elk¡l´nÁtve tartani ûket, nem
lehet p¢ldÀul Ãgy politikus az ember, hogy ne
tudjon valamit a szellemi dolgokrÂl is, vagy
nem lehet olyan eszt¢ta, àtiszta müv¢szÊ, aki
¡gyet se vet a tÀrsadalmi lelkiismeret gondjaira. Az ember ¡gye maga, amelynek min-

den mÀs k¢rd¢s csak vÀltozata ¢s sÁkja, m¢g
sohasem n¢zett szembe fenyegetûbben, k´vetelûbben azzal, aki komolyan ¢l; ¢s nem
csoda, hogy a lelkiismeretet legsÃlyosabban
azoknak a meghurcolt, levert n¢peknek a k´r¢ben terheli, amelyek a t´bbin¢l k´zvetlenebb¡l ¢szlelik a kor- ¢s vilÀgfordulÂt, gondolkodÀsra is itt k¢sztet a legnagyobb nyomat¢kkal. A hÀborÃ kit´r¢se Âta sokat gondolkodnak, sokat vitatkoznak N¢metorszÀgban,
szinte orosz mÂdra parttalanul vitatkoznak;
¢s ha igaza volt annak az Àllamf¢rfinak, aki
kijelentette: a demokrÀcia a vitÀval egyenlû,
akkor ma valÂban demokrÀcia vagyunk.
MohÂn olvasunk is. °s nem a szÂrakozÀs
¢s kÀbulat kedv¢¢rt, hanem az igazsÀg¢rt, ¢s
hogy szellemileg felv¢rtezz¡k magunkat. A
szorosabban vett àsz¢pÊ irodalom a k´z¢rdeklûd¢sben egy¢rtelmüen hÀtt¢rbe szorul a
kritikai-filozÂfiaihoz, az essz¢hez k¢pest. Jobban mondva: a kritikai ¢s k´ltûi szf¢ra ´szszeolvadÀsÀnak vagyunk tanÃi, amelyet mÀr
romantikusaink elindÁtottak, ¢s nagy l´k¢st
adott neki Nietzsche ismeretelm¢leti lÁrÀjÀnak jelens¢ge. Ez a folyamat elmossa a hatÀrt
tudomÀny ¢s müv¢szet k´z´tt, a gondolatot
¢lm¢nyszerüen v¢rrel telÁti, az alakot ÀtszellemÁti, ¢s olyan k´nyvtÁpust eredm¢nyez,
amely ma nÀlunk, ha nem t¢vedek, uralkodik, ¢s amelyet àintellektuÀlis reg¢nynekÊ
lehetne nevezni. Ilyen p¢ldÀul Hermann
Keyserling grÂftÂl az EGY FILOZñFUS öTINAPLñJA, Ernst Bertram sz¢p Nietzsche-k´nyve
¢s a George-prÂf¢ta, Gundolf monumentÀlis
GOETH°-je. Okvetlen¡l idetartozik, mÀr csak
irodalmi f¢nye ¢s kultÃraÀbrÀzolÀsainak intuitÁv-rapszodikus jellege miatt is, az ALKONY,
amelynek hatÀsa mind k´z¡l messze a legszenzÀciÂsabb volt, ¢s amelynek persze m¢g
az a àt´rt¢nelmi pesszimizmushullÀmÊ is segÁts¢g¡l j´tt, amely, Benedetto Croce szavÀval, ma Àtcsap N¢metorszÀg f´l´tt.
Spengler tagadja, hogy pesszimista. M¢g
kev¢sb¢ akarja, hogy optimistÀnak nevezz¢k.
Fatalista. De fatalizmusa, amely ebben a
mondatban ´sszegezhetû: àA sz¡ks¢gszerüs¢get
kell akarnunk vagy semmitÊ, nagyon tÀvol van
attÂl, hogy tragikus-heroikus vonÀsokat viseljen, olyan dion¡szoszi jellege legyen, amilyenben Nietzsche feloldotta pesszimizmus ¢s
optimizmus ellent¢t¢t. InkÀbb az olyan ÀdÀz
cÀfolhatatlansÀg ¢s j´vûelleness¢g vonÀsait vi-
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seli, amely tudomÀnyos k´ny´rtelens¢ggel
ÀlcÀzza magÀt. Fatalizmusa nem amor fati.
àAmorÊ-hoz van a legkev¢sb¢ k´ze ä ¢s ¢ppen ez a taszÁtÂ benne. Nem optimizmus
vagy pesszimizmus a k¢rd¢s: lehet nagyon
s´t¢ten gondolkodni az ember sorsÀrÂl, aki
talÀn ´r´kre szenved¢sre van Át¢lve vagy hivatva; lehet m¢lys¢ges szkepszisbe burkolÂzni, ha a àboldogsÀgrÂlÊ, az ÀllÁtÂlag egyszer
majd bek´sz´ntû àboldogsÀgrÂlÊ van szÂ ä
an¢lk¡l hogy a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is
¢lvezni tudnÀnk a spengleri fatalizmus tanÀr
uras r¢szv¢tlens¢g¢nek Áz¢t. A pesszimizmus
nem a szeretet hiÀnya. Nem jelenti okvetlen¡l a b¢kahideg-àtudomÀnyosÊ rendelkez¢st
a fejlûd¢srûl ¢s olyan imponderÀbiliÀk ellens¢ges semmibev¢tel¢t, mint az ember szelleme ¢s akarata, mivel ezek talÀn m¢giscsak
hozzÀteszik a fejlûd¢shez a maguk irracionÀlis elem¢t, amely hozzÀf¢rhetetlen a szÀmÁtÂ tudomÀnynak. MÀrpedig ilyen elbizakodottsÀg ¢s az emberinek ilyen semmibev¢tele
jellemzi a spengleri okoskodÀst. Volna legalÀbb cinikus, mint az ´rd´g! De nem, û csak
ä fatalista. °s az sem tesz neki jÂt, hogy
Goeth¢t, Schopenhauert ¢s Nietzsch¢t nevezi
ki hi¢naszerü prÂf¢tÀlÀsa elûfutÀraivÀ. Ezek
emberek voltak. ý ellenben csak a humanitÀs
defetistÀja.
Olyanokhoz besz¢lek, akik olvastÀk A
NYUGAT ALKONYç-t. Teszem ezt bizalommal
ama vilÀghÁr irÀnt, amelyet a mü, hÀla nagyszerü tulajdonsÀgainak, amelyeket senki sem
vitat el tûle, kivÁvott magÀnak. TanÁtÀsa, hogy
minden eshetûs¢gre szÀmÁtva r´viden ´sszefoglaljam, a k´vetkezû. A t´rt¢nelem àkultÃrÀknakÊ nevezett egy¢ni fiziognÂmiÀjÃ ¢s
korlÀtozott ¢lettartamÃ, vegetatÁv ¢s struktÃraszerü organizmusok ¢let¢nek menet¢bûl
Àll. Eddig nyolc volt belûl¡k: az egyiptomi,
az indiai, a babiloni, a kÁnai, az antik, az arab,
a nyugati (ez a mi¢nk) ¢s K´z¢p-Amerika maja n¢peinek kultÃrÀja. BÀr ÀltalÀnos szerkezet¡ket ¢s ÀltalÀnos sorsukat tekintve àegyformÀkÊ, m¢gis szigorÃan ´nmagukba zÀrt
¢lûl¢nyek ezek a kultÃrÀk, mindegyik¡k rendÁthetetlen¡l k´tûdik a gondolkodÀs, szeml¢let, ¢rz¢s- ¢s ¢lm¢nyvilÀg rÀ jellemzû stÁlust´rv¢nyeihez, ¢s kukkot se ¢rt az egyik abbÂl,
amit a mÀsik mond ¢s gondol. Csak Spengler
Ãr ¢rti ûket mindenest¡l, ¢s tud mindegyik-

rûl Ãgy mes¢lni ¢s dalolni, hogy ´r´m n¢zni.
Egy¢birÀnt, mint mondtam, m¢lys¢ges ¢rtetlens¢g uralkodik. Nevets¢ges dolog az ¢let
´sszef¡gg¢s¢rûl, v¢gsû szellemi egys¢grûl,
olyan emberis¢grûl besz¢lni, amely Novalis
szerint plan¢tÀnk magasabb ¢rtelme, a csillag, amely ezt a lÀncszemet ´sszekapcsolja a
fenti vilÀggal, a szem, amelyet az ¢gre emel¡nk. F´l´sleges eml¢keztetni arra, hogy a
szeretetnek egyetlen olyan müve, mint Mahler DAL A F¹LDRýL-je, amely a r¢gi kÁnai lÁrÀt
a legfejlettebb nyugati zenemüv¢szettel olvasztja szerves emberi egys¢gbe, halomra
d´nti az elm¢leteket, melyek szerint a kultÃrÀk radikÀlisan idegenek egymÀstÂl. Mivel
nincs emberis¢g, Spengler szerint nincsen
matematika, fest¢szet, fizika sem, hanem csak
matematikÀk, fest¢szetek ¢s fizikÀk vannak,
annyi, ahÀny kultÃra, ¢s ezek alapvetû l¢nyeg¡kben k¡l´nb´zû dolgok, a babiloni nyelvzavarhoz hasonlÂan; megint csak Spengler
Ãr van azzal az intuÁciÂval megÀldva, hogy
valamennyit meg¢rtse. Minden egyes kultÃra, mondja, az egyes ember ¢letkorain megy
v¢gig. Anyai tÀjbÂl megsz¡letv¢n kivirÀgzik,
meg¢rik, elhervad ¢s elhal. Akkor hal el, miutÀn jellegzetesen ki¢lte magÀt, kimerÁtette
l¢nyeg¢nek ´sszes pittoreszk kifejez¢si lehetûs¢g¢t, Ãgymint: nemzeteket, vallÀsokat, irodalmakat, müv¢szeteket, tudomÀnyokat ¢s
ÀllamformÀkat. Minden kultÃra aggkorÀt,
amely a semmibe, a t´rt¢nelemn¢lk¡lis¢g
hullamerevs¢g¢be valÂ Àtmenetet k¢pviseli,
àcivilizÀciÂnakÊ nevezz¡k. Mivel egy-egy kultÃra ´regkori stÀdiuma az ´sszes t´bbin¢l kimutathatÂ, ez¢rt elûsz´r is egy Ãj ¢s mulatsÀgos fogalom adÂdik, az àegyidejüs¢gÊ; mÀsodszor pedig a tudÂs szÀmÀra asztronÂmiai
bizonyossÀga annak, hogy mi k´vetkezik.
Hogy p¢ldÀul mi vÀr a mi sajÀt kultÃrÀnkra,
a nyugatira, amely a XIX. szÀzad elej¢n l¢pett aggkori stÀdiumÀba, ¢s amelynek k´zvetlen j´vûje a rÂmai katonacsÀszÀrok ¢vszÀzadÀval lesz àegyidejüÊ, az bizonyos. AsztronÂmiai-biolÂgiai-morfolÂgiai bizonyossÀg. HÀtborzongatÂ bizonyossÀg. °s ha van valami,
ami m¢g hÀtborzongatÂbb, mint a sors, akkor
az az ember, aki ezt a sorsot viseli, an¢lk¡l
hogy egyetlen tagjÀt meg bÁrnÀ mozdÁtani.
ñva int benn¡nket ettûl a vastudÂs. A
sz¡ks¢gszerüt kell akarnunk vagy semmit,
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mondja ä ¢s nem veszi ¢szre, hogy ez egyÀltalÀn nem alternatÁva, ¢s hogy az ember, ha
csak azt akarja, amit a k´ny´rtelen tudomÀny
sz¡ks¢gszerünek mond ki, egyszerüen megszünik akarni ä ami pedig nem ¢ppen emberi
dolog. °s mi a sz¡ks¢gszerü? A Nyugat alkonya, hanyatlÀsa, ez a r¢mplakÀt ä nem ¢ppen
hanyatlÀs sans phrase, nem fizikai ¢rtelemben
az, habÀr sok fizikai ¢rtelmü hanyatlÀssal is
fog jÀrni, hanem a Nyugat hanyatlÀsa mint
kultÃra. Elv¢gre KÁna is l¢tezik m¢g, sok milliÂ kÁnai ¢l, de a kÁnai kultÃra halott. Ugyanez a helyzet Egyiptom kultÃrÀjÀval, amelyet
a rÂmai kor Âta mÀr nem egyiptomiak laknak, egy nemzet, egy kultÃrn¢p, hanem fellahok. A fellahsÀg Spengler szerint mindennemü n¢p¢let v¢gsû Àllapota. Egy n¢p, ha ki¢lte a kultÃrÀjÀt, a fellahsÀg ÀllapotÀba ker¡l,
¢s ugyanÃgy nincs t´bb¢ t´rt¢nelme, ahogy
ûsn¢p korÀban sem volt. Ezt az Àllapotot egy
szellemi-politikai-gazdasÀgi eszk´z hozza l¢tre, a civilizÀciÂ, a vÀros szelleme: mert kialakul a negyedik rend fogalma, a t´meg, ¢s a
t´meg, amely mÀr nem n¢p, a vilÀgvÀrosok
nomÀdsÀga, ez a formÀtlansÀg, a v¢g, a semmi. Mint minden kultÃrÀban, a nyugatiban
is formÀtlan, hagyomÀny n¢lk¡li erûk (NapÂleon) fell¢p¢se esik egybe a civilizÀciÂ kezdet¢vel. A napÂleonizmus azonban cezarizmusba megy Àt, a parlamenti demokrÀcia egyes
hatalmassÀgok ¢s fajemberek, Cecil Rhodes
tÁpusÃ gazdasÀgi konkvisztÀdorok diktatÃrÀjÀba. A cezarizmus fejlûd¢si fokozata minden
hanyatlÂ kultÃrÀban kimutathatÂ, ¢s jÂ k¢t
¢vszÀzadig tart. A kÁnaiaknÀl Ãgy nevezik: àa
harcolÂ Àllamok koraÊ. Ez a mi¢nk most. A XX.
szÀzad kezdet¢vel a magÀn hatalmi politika
vÀltotta fel a parlamenti pÀrtpolitikÀt, amelyet m¢giscsak absztrakt eszm¢k hatÀroztak
meg. A szem¢lyes hatalom, a nagy egy¢n
uralkodik enervÀlt fellah-t´megeken, amelyekkel mint vÀgÂmarhÀval bÀnik. Egy Caesar visszat¢rhet ¢s vissza is fog t¢rni, de egy
Goethe soha t´bb¢, ¢s bÀgyadt romantika
volna ma kicsit is komoly figyelmet fordÁtani
m¢g kulturÀlis, müv¢szeti k¢rd¢sekre, a k´lt¢szet ¢s a müvelts¢g dolgaira. A fellah-n¢pek
ilyesmivel nem t´rûdnek. Irodalmi ¢let¡nk
p¢ldÀul semmi egyebet nem jelent, mint
az intellektuÀlisan agyoncivilizÀlt nagyvÀrosi
müv¢szet ¢s az idillikus-elmaradott tÀjmüv¢szet teljesen k´z´mb´s harcÀt. Aki ¢rt a sors

nyelv¢n, az hagyja a fen¢be az eff¢le jelent¢ktelens¢geket, ¢s inkÀbb ahhoz igazodj¢k,
aminek egyed¡l van j´vûje, a g¢piess¢ghez,
a technikÀhoz, a gazdasÀghoz ¢s esetleg m¢g
a politikÀhoz. Nevets¢gesek a jÂakaratÃak ¢s
akik azzal hÁzelegnek maguknak, hogy jÂsÀg,
szellem ¢s a m¢ltÂ emberi rend akarÀsa szint¢n a sors r¢szei, ¢s a vilÀg menet¢re talÀn
korrigÀlÂ befolyÀssal lehetnek. Ami j´n, elker¡lhetetlen: a c¢zÀrok kolosszÀlis harcai a hatalom¢rt ¢s a zsÀkmÀny¢rt, v¢r´z´n, ami pedig a fellah-n¢peket illeti: tür¢s ¢s hallgatÀs.
Az Àllati, a kozmikus-t´rt¢nelmietlen szintre
visszas¡llyedt ember parasztk¢nt ¢l az anyar´gh´z k´tve, vagy eltompulva vegetÀl az
egykori vilÀgvÀrosok romjai k´z´tt. Narkotikumnak szeg¢ny lelke az Ãgynevezett àmÀsodik vallÀsossÀgotÊ ÀllÁtja elû, a kultÃrÀval
telt, teremtû elsû vallÀsossÀg szurrogÀtumak¢nt, amely tehetetlens¢g¢ben csak arra k¢pes, hogy segÁtse megadÂan elviselni a szenved¢s¢t.
Emez ´rvendetes tÀvlat hirdetûje sajÀtosan ingerlû jelens¢g. Hideg-tudomÀnyos, ¢rzelemmentes, vask´vetkezetesen determinista elm¢lete, amely minden emberi pÀrtosodÀs f´l¢be emelkedik, ¢s szÁntiszta tudÀsnak
lÀtszik, m¢gis akaratot, vilÀgn¢zetet, rokonszenvet ¢s ellenszenvet nyilvÀnÁt ki; alapjÀban
v¢ve nem ¢rzelemmentes, mert titokban konzervatÁv. Ilyen elm¢letet nem ÀllÁt f´l az ember, nem rendezi el Ágy a dolgokat, nem azonosÁtja ily mÂdon a t´rt¢nelmet a kultÃrÀval,
nem ÀllÁtja szembe ilyen ¢lesen a formÀt a
szellemmel, ha nem konzervatÁv, ha a szÁve
m¢ly¢n nem igenli a formÀt ¢s a kultÃrÀt, ¢s
nem veti meg a civilizatÂrikus bomlÀst. A
spengleri eset mÀrmost az¢rt bonyolult ¢s
perverz, vagy lÀtszik annak, mert e titkos
szÁvb¢li konzervativizmusa ellen¢re ember¡nk nem a kultÃrÀt igenli, nem a àmegmaradÀs¢rtÊ k¡zd, nemcsak pedagÂgiai c¢lbÂl
fenyegetûzik halÀllal ¢s rothadÀssal, hogy azt
feltartÂztassa, hanem a àcivilizÀciÂtÊ igenli,
fatalista d¡hvel fogadja be akaratÀba, ´r´kre
neki ad gÃnyosan igazat a kultÃrÀval szemben, mert ´v¢ a j´vû, ¢s aminek k´ze van bÀrmi kultÃrÀhoz, attÂl elvitatja az ¢letes¢lyt.
Mintha csak azt vÀrnÀ el magÀtÂl ez a hideghûsies gondolkodÂ, hogy ilyen kegyetlen¡l
legyûzze ¢s megtagadja magÀt. Mintha csak
egy titkos konzervatÁv, a kultÃrember torz
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mÂdon ÀldÀsÀt adnÀ a civilizÀciÂra; Àmde ez
csak a lÀtszat lÀtszata, kettûs ugratÀs, ugyanis
t¢nyleg ÀldÀsÀt adja rÀ ä nemcsak a szavaival,
amelyeknek lÀtszÂlag ellentmond a l¢nye, hanem bizony a l¢ny¢vel is!
Amit tagad, azÀltal, hogy megj´vend´li:
azt ÀbrÀzolja, azzal azonos û maga, ¢s ez a ä
civilizÀciÂ. Minden, ami hozzÀtartozik, ami
´sszetevûje: intellektualizmus, racionalizmus,
relativizmus, a kauzalitÀs, a àterm¢szeti t´rv¢nyÊ kultusza ä azzal van Àtitatva, abbÂl Àll
az elm¢lete, ¢s Âlmos t´rt¢nelmi materializmusÀhoz k¢pest Marx¢ csak idealista ¢gi k¢ks¢g. Spengler elm¢lete merû XIX. szÀzad,
teljess¢ggel vieux jeux, Ázig-v¢rig bourgeois; ¢s
azÀltal, hogy a àcivilizÀciÂÊ ´rd´g¢t mint az
elj´vendût apokaliptikusan a falra festi, û
maga vÀlik annak v¢gakkordjÀvÀ ¢s halotti
¢nek¢v¢.
Szerzûje Goeth¢tûl k´lcs´nzi a morfolÂgia
fogalmÀt; de keze k´zt ez az eszme azzÀ vÀlik,
amiv¢ Darwin kez¢ben a fejlûd¢s szint¢n goethei eszm¢je vÀlt. Nietzsch¢tûl tanult Árni, tûle leste el a v¢gzetes hangsÃlyokat; de ennek
a valÂban szigorÃ ¢s szeretû szellemnek, kimondhatatlan Ãj dolgok beiktatÂjÀnak a l¢nye halvÀny nyomot sem hagyott az û szeretetlen ¢s hamis szigorÃsÀgÀn. Szellemellenes
ä nem a kultÃra, hanem a materialista civilizÀciÂ ¢rtelm¢ben, amelynek birodalma a tegnap ¢s nem a holnap. Igazi fia ennek, utolsÂ
tehets¢ge, ¢s k´zben pesszimista k´ny´rtelens¢ggel Ãgy j´vend´li meg, hogy ¢rt¢s¡nkre adja, û titokban konzervatÁv kultÃrember.
EgyszÂval sznob ä ¢s annak bizonyul a term¢szethez, a term¢szeti t´rv¢nyhez valÂ vonzÂdÀsÀval is, azzal, hogy gÃnyt üz a szellembûl. àNem lehets¢ges-e, hogy a term¢szet megmÀsÁthatatlan t´rv¢nyei t¢ved¢sek, teljess¢ggel term¢szetellenesek?Ê, k¢rdezi Novalis. àMinden t´rv¢nyek szerint t´rt¢nik, ¢s semmi sem t´rt¢nik t´rv¢nyek szerint. Egy t´rv¢ny egyszerü, k´nnyen ÀtlÀthatÂ viszony. K¢nyelmess¢gbûl keress¡k a t´rv¢nyeket.Ê TudomÀnyos k¢nyelmess¢gbûl ¢s
ellentmondÀst nem türû, apodiktikus szeretetlens¢gbûl, igenis! °s abbÂl a tetszelg¢sbûl
is, amely ÀrulÀsra ÀhÁtozva, f´l¢nyesen a term¢szet mellett foglal ÀllÀst a szellem ¢s az ember ellen¢ben, a term¢szet nev¢ben ´ntelt k´ny´rtelens¢geket mond az embernek, ¢s k´zben ah, de csodÀsan ac¢losnak ¢s elûkelûnek
v¢li magÀt. Az elûkelûs¢g probl¢mÀjÀt, amely

k¢ts¢gkÁv¡l benne foglaltatik term¢szet ¢s
szellem ellent¢t¢ben, nem oldja meg az eff¢le
dezertûrk´d¢s, ¢s ahhoz, hogy a term¢szetet
k¢pviselhesse valaki a szellem ellen¢ben,
mint Spengler teszi, a term¢szet igazi nemess¢g¢bûl valÂnak kellene lenni, mint Goethe,
aki azt a szellem nemes¢vel, Schillerrel szemben k¢pviselte ä k¡l´nben az lesz az emberbûl, aminek az ALKONY tehets¢ges szerzûj¢t
az im¢nt minûsÁtettem, tudniillik sznob, ¢s
ama nagyszÀmÃ modern figura k´z¢ keveredik, akik kellemetlen mÂdon olyasvalamit tanÁtanak, ami nem rÀjuk tartozik.
1924
Thomas Mann
(Gy´rffy MiklÂs fordÁtÀsa)
(Oswald Spengler: A Nyugat alkonya IäII
FordÁtotta Csejtei Dezsû, JuhÀsz AnikÂ,
Simon Ferenc
EurÂpa, 1994. 674+804 oldal, 2700 Ft)

SZOCIOLINGVISZTIKA
A HçBORö ELýTT °S ALATT
Ranko Bugarski: Jezik kod mira do rata
(A nyelv a b¢k¢tûl a hÀborÃig)
Beogradski Krug, BelgrÀd, 1994
Ha valami mÀs volna munkÀjÀnak tÀrgya,
voltak¢ppen nyugodtan fogalmazhatnÀnk
Ágy: ´r´m, hogy egy ilyen remek munkÀt tartunk a kez¡nkben. çm ez f´l´tt¢bb furcsÀn
hangzana, majdhogynem Ãgy, mintha abb¢li
megel¢ged¢s¡nknek adnÀnk hangot: nem
baj, hogy voltak totalitarizmusok, hiszen n¢lk¡l¡k nem sz¡lethetett volna meg a t¢mÀrÂl
egy olyan jÂ k´nyv, mint Hannah Arendt¢.
A gondolatmenet torz, de megfontolandÂ.
Mert mik´zben a posztmodern teoretikusok
java Ãgy lÀtja, hogy ma mÀr mintegy az ember l¢nyeg¢hez tartozik az utÂbbi ¢vszÀzadok
sorÀn felgy¡lemlett hatalmas tudomÀnyos
jellegü ismeretanyag, azt is be kellene lÀtnunk, hogy nemigen tudunk mit kezdeni ezzel a grandiÂzus tudÀsk¢szlettel. TudÀsunk a
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legkev¢sb¢ sem tudatos: ha tudjuk is, hogy
mire k¢pes a nyelv, ¢s milyen negatÁv erûk
lapulnak a m¢ly¢n, m¢gis k¢pesek vagyunk
fel¡lni a nyelvi manipulÀciÂnak. Ha meggondolkodtatnak is benn¡nket LukÀcs Gy´rgy
szavai, miszerint alapvetûen k¢t cselekv¢stÁpus van: a munka ¢s mÀsok manipulÀlÀsa, e
gondolatot m¢gsem vessz¡k komolyan ä hiszen annyira hihetetlen¡l hangzik.
BugarskinÀl a lukÀcsi àmunka vilÀgaÊ hely¢be a hÀborÃ vilÀga l¢p, a àmanipulÀciÂÊ viszont marad a hely¢n, pontosabban, a dolgok
¢s viszonyok elûter¢be helyezûdik.
A r¢gi JugoszlÀvia ter¡let¢n ä fegyverd´rg¢s k´zepette ä nemcsak r¢gi orszÀghatÀrok
tünnek el ¢s keletkeznek Ãjak, hanem a
nyelv, azaz a nyelvek is Ãj hatÀrok k´z¢ szorulnak. çm mielûtt m¢g megsajnÀlnÀnk a
nyelvet, s kizÀrÂlag a politikusok ¢s harcosok
szÀmlÀjÀra ÁrnÀnk a hÀborÃt, nem Àrt r´gt´n
felid¢zni Bugarski egyik fû mondanivalÂjÀt:
a hÀborÃ erûszakot tesz ugyan a nyelven, de
a nyelv maga is kit¡ntetû szerepet jÀtszott a
fegyveres konfliktusok terep¢nek elûk¢szÁt¢s¢ben.
MÁg a nyugati professzorok egyre-mÀsra
jelentetik meg elemzû k´teteiket a d¢lszlÀv
vÀlsÀgrÂl ä nem csoda, hogy ezekbûl merÁtve
k¢ptelenek a megfelelû vÀlsÀgmenedzsel¢sre
a fejlett vilÀg politikusai ä, addig a t¢rs¢g
szak¢rtûi lassÃ, aprÂl¢kos t¢nyfeltÀrÀssal
igyekeznek meg¢rteni ¢s meg¢rtetni a problematikÀt. Nem azt boncolgatjÀk, hogy a modernizÀciÂs paradigmÀkon bel¡l mi¢rt ¢s
mennyire ¢rthetetlen az esem¢nyek adott
konstellÀciÂja EurÂpÀban, hanem inkÀbb
ama jelens¢gek felt¢rk¢pez¢s¢re teszik a
hangsÃlyt, amelyek ugyan szokatlanok EurÂpa mÀs tÀjain, viszont annÀl term¢szetesebbek a BalkÀnon. A meg¢rt¢s, ami persze nem
azonos az egyet¢rt¢ssel, a cselekvûk ¢letvilÀgÀnak meg¢rt¢s¢vel lehet teljes. MÀrpedig a
BoszniÀban harcolÂk lelk¡let¢t meg lehet ¢rteni, csak ¢ppen nem a racionalizmus talajÀn
Àllva.
A BelgrÀdi K´r, mely a szerbiai pacifista
¢rtelmis¢gieket t´m´rÁtve kezdte el mük´d¢s¢t, e t¢ma feldolgozÀsÀval is foglalkozik.
Egyik legjelentûsebb k¢pviselûje Ivan Csolovity, akinek B ORDEL RATNIKA ä FOLKLOR, POLITIKA I RAT (A HARCOS BORD°LYA ä FOLKLñR,
POLITIKA °S HçBORö) cÁmü munkÀja talÀn

egy Ãj irÀnyÃ ¢rtelmez¢s kiindulÂmüve lehet.
Ide illeszthetû Ranko Bugarski k´tete is, aki
az alkalmazott ¢s szociolingvisztika legjelentûsebb k¢pviselûj¢nek szÀmÁt JugoszlÀviÀban,
az egykoriban ¢s a mostaniban egyarÀnt. Bugarski, mint azt az elûszÂban megjegyzi, SzarajevÂ polgÀrak¢nt vesztette el hazÀjÀt, JugoszlÀviÀt. Jelenleg is àotthonÊ ¢l: a belgrÀdi
nyelv¢szeti kar professzora.
Most megjelent k´nyv¢t SzarajevÂban elesett nûv¢re eml¢k¢nek ajÀnlja. Emiatt k´tete mÀsodik r¢sz¢nek ÁrÀsait bizonyos fokÃ
szomorÃsÀg, kiÀbrÀndultsÀg hatja Àt. Ez ¢rthetû annak f¢ny¢ben, hogy a szerzû NYELV EK
cÁmü k´nyve, mely csak 1993-ban jelenhetett
meg, àszÀnd¢kosan ker¡li a tolerancia hiÀnya miatt lehets¢ges probl¢mÀk megnevez¢s¢t, s az olvasÂra hagyja a k´vetkeztet¢st, mi t´rt¢nhet en¢lk¡lÊ.1
S most maga a figyelmeztetni prÂbÀlÂ az, aki
szembes¡lni k¢nyszer¡l azzal, aminek elker¡lhetetlens¢g¢ben ä a tolerancia hÁvek¢nt ä
m¢g rem¢nykedett.
A NYELV A B°K°TýL A HçBORöIG bizonyos
àtudomÀnytalansÀgaÊ azonban nem e szubjektÁv jegyekbûl adÂdik, hanem inkÀbb abbÂl,
hogy a k´tet ÃjsÀgcikkekbûl, interjÃr¢szletekbûl, k´rk¢rd¢sekre adott vÀlaszokbÂl Àllt
´ssze ä ami dokumentumjelleget is k´lcs´n´z
neki. Nem megkomponÀlt, egys¢ges, hanem
sebt¢ben, ad hoc ´sszeÀllÁtott munka ä annÀl
azonban, amivel foglalkozik, semmik¢ppen
sem konfÃzabb.
A k´nyv er¢nye ¢ppens¢ggel az lehet,
hogy arra vilÀgÁt rÀ, aminek figyelembev¢tele
elengedhetetlen¡l fontos az esem¢nyek ¢rtelmez¢s¢hez. Bugarski müve krÂnika egy
nyelvrûl, a szerbhorvÀtrÂl, amelyet egy ¢vszÀzad alatt a d¢lszlÀv eszm¢k hoztak a felszÁnre,
s amit a polgÀrhÀborÃ alig egy ¢v alatt t´k¢letesen sz¢tvert: a nyelv maga hÀrom r¢szre
hullott sz¢t. A szerbhorvÀt hajdan 22 milliÂ
jugoszlÀv ÀllampolgÀr hÀromnegyed¢nek
volt elsû nyelve, a t´bbieknek pedig mÀsodikk¢nt hasznÀlt nyelve. Ma viszont a t¢rs¢g
egyetlen Àllama sem vÀllalja vagy ismeri el l¢tezûk¢nt. A XIX. szÀzadban m¢g bizonyos
szükebb tÀrsadalmi csoportok ¢rdeke volt e
nyelv kialakÁtÀsa, de maga a szerb ¢s horvÀt
n¢p is ragaszkodott az egys¢ges irodalmi
nyelv kialakÁtÀsÀhoz, az 1956-os Ãjvid¢ki
konferenciÀn pedig mintegy tudomÀnyos
alapokra helyezik e nyelv l¢t¢t, amely ekkor
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vÀlik hivatalossÀ. Hivatalos elismer¢se azonban nem mentes az ellentmondÀsoktÂl. A
visszÀssÀgok szeml¢ltet¢se ¢rdek¢ben vezeti
be Bugarski a nyelv formÀlis versus funkcionÀlis egyenrangÃsÀgÀnak fogalompÀrjÀt. HiÀba ugyanis, hogy az 1974-es, Ãn. titÂi alkotmÀny minden nemzet ¢s nemzetis¢g nyelv¢t
egyenrangÃnak tekinti ä az egyenrangÃsÀg
gyakorlati megvalÂsÁtÀsa mÀr term¢szetes
akadÀlyokba ¡tk´zik, mert p¢ldÀul a gazdasÀgi ¢let sohasem k´veti az ilyen jellegü rendelkez¢sek logikÀjÀt.2 E jelens¢g leÁrÀsÀt segÁti elû a nemzeti egyenrangÃsÀg megk¡l´nb´ztet¢se a kommunikatÁv egyenrangÃsÀgtÂl,
ami BugarskinÀl egyszerüen annyit jelent,
hogy a kisebbs¢ghez tartozÂ besz¢lû nem mÀsodrangÃ ÀllampolgÀr, de ha a t´bbs¢ghez
tartozÂ hallgatÂnak cÁmezi ¡zenet¢t, az esetek t´bbs¢g¢ben û lesz az, aki alkalmazkodik
mÀsokhoz, s szÂlal meg a t´bbs¢gi nemzethez
tartozÂ nyelven.
A szerbhorvÀt nyelv egyre inkÀbb elterjedt
a mindennapi ¢letben is, noha az ¢vszÀzadokon Àt hasznÀlt szerb ¢s horvÀt nyelv k¡l´nben is szÀmos ponton ´ssze´tv´zûd´tt. Maguk a kiejt¢si mÂdozatok sem k´tûdtek szigorÃan egy nemzethez: a kem¢nyebb ekavszkit fûleg a szerbiai szerbek hasznÀljÀk, de ott
sem mindegyik¡k, mÁg a lÀgyabb ijekavszkit a
bosznia-hercegovinai ¢s horvÀtorszÀgi szerbek, a bosnyÀkok ¢s a horvÀtok. Ezenfel¡l
persze szÀmtalan ÀrnyalatrÂl lehetne szÂlni,
nem besz¢lve az orszÀgban hasznÀlatos tovÀbbi tizen´t-hÃsz mÀs nyelvrûl. Az emlÁtett
Ãjvid¢ki konferencia utÀn teljess¢ vÀlt a szocialista kultÃroptimizmus, s a lingvisztikai
szimpÂziumokon a sokf¢les¢gen alapulÂ teljes egyet¢rt¢srûl besz¢lnek: szabad nyelvhasznÀlatrÂl a nyilvÀnos ¢letben, a gyakori
t´bbnyelvüs¢g elûnyeirûl a k´z¢letben. Az
egyik 1986-os referÀtumban p¢ldÀul ez volt
hallhatÂ: àBosznia-HercegovinÀban a mai napig
deklaratÁve ¢s t¢nylegesen is a tolerancia legmagasabb fokÀt ¢rt¢k el.Ê3 Ma ezt fanyar mosollyal
kommentÀlhatnÀnk.
A k´tet elsû r¢sze a hÀborÃ elûtt ÁrÂdott
cikkekbûl Àll, melyekben Bugarski egyr¢szt a
fenti tÃlerûltetett egyenlûs¢get bÁrÀlja ä hiszen szerinte ott, ahol a lakossÀg hÀromnegyede egy nyelven ¢rintkezik egymÀssal, a
nyelvek csak formÀlisan egyenjogÃak, funkcionÀlisan azonban nem, mert a besz¢lûk hiÀ-

ba egyenlûk nemzeti szempontbÂl, ha kommunikatÁvan nem azok. Az ¢sszerü vÀltoztatÀsoknak ¢ppen az egyenlûs¢ghez valÂ dogmatikus ragaszkodÀs volt a ker¢kk´tûje. A
Szerb TudomÀnyos Akad¢mia a nyelvhasznÀlatra vonatkozÂ Àllami utasÁtÀsok ´sszevisszasÀgÀt kihasznÀlva hozta 1986-ban nyilvÀnossÀgra ominÂzus àkiÀltvÀnyÀtÊ a szerb nyelv
vesz¢lyeztetetts¢g¢rûl, s ezzel megindult a
v¢gzetes lavina. A szerb nacionalista politikai
k´r´k tÀmogatÀsÀval a nyelv szimbolikus
funkciÂja elsûsorban a nemzeti identifikÀciÂ
ter¢n ¢rv¢nyes¡lt, mÁg a kommunikatÁv
funkciÂ ä mint pragmatikai magÀtÂl¢rtûdûs¢g ä a hÀtt¢rben maradt. A politikai nyelvhasznÀlat l¢nyeg¢ben a t´bbpÀrtrendszer bevezet¢s¢vel sem vÀltozott meg, hiszen a hatalom birtokosai (avagy bitorlÂi) csak pÀrtprogramjukat ÁrtÀk Àt: ezentÃl mÀr nem a szocializmus, hanem a nemzet ellens¢geit kellett
verbÀlisan lelûni. Mint a legt´bb politikai retorika, ez sem vÀlt k´lcs´n´s kommunikÀciÂvÀ, s kizÀrÂlag rituÀlis szerepet t´lt be. EgyoldalÃ maradt, c¢lja a megfelelû eszm¢k propagÀlÀsa, az emberek gondolkodÀsÀnak ¢s
cselekv¢s¢nek manipulÀlÀsa ¢s a hatalom autoritÀsÀnak megerûsÁt¢se. De a politikai
nyelvhasznÀlatnak is megvannak a maga szabÀlyai: ennek ter¡let¢n Bugarski àtetten ¢ri a
szavakatÊ. Austin bizonyÀra ´rvendezve fogadta volna a p¢ldÀkat: egy bÀnyÀszsztrÀjk
kit´r¢sekor a k´ztÀrsasÀgi szakszervezet vezetûje azt nyilatkozta, hogy àigyekeznek ÀllÀspontot elfoglalni az ¡gybenÊ, ahelyett hogy konkr¢t
l¢p¢seket tenn¢nek; azaz itt maga a mondat
kimondÀsa maradt az akciÂ. Az ÀllandÂ szintagmÀk, szÂkapcsolatok misztifikÀlÂ ¢s manipulÀlÂ hatÀsa sem elhanyagolhatÂ. A àk´ztÀrsasÀgok ¢s tartomÀnyokÊ szÂkapcsolat ÀllandÂ ism¢telget¢se p¢ldÀul azt sugallta, hogy
azok egyenrangÃ ÀllamisÀggal bÁrnak, noha
a k¢t tartomÀny Szerbia r¢sze volt, ¢s autonÂmiÀjukat a titÂi alkotmÀny igyekezett megnyirbÀlni, mik´zben betagolÀsukat t´bbek
k´zt nyelvi befolyÀsolÀssal is erûsÁteni prÂbÀlta. A szerb fÂrumok megszoktÀk az àalbÀn irredentizmus ¢s szeparatizmusÊ szÂkapcsolat
hasznÀlatÀt ä min¢l hosszabb, min¢l idegenebb, annÀl megfelelûbb ä, mik´zben albÀn
irredentizmus csak az albÀniai nagyalbÀn politika szemsz´g¢bûl l¢tezhet. A szemantikai
konfÃziÂ ebben az esetben a probl¢ma elfe-
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d¢s¢t segÁti annak megoldÀsa helyett. Az ¢rthetetlens¢g, a bonyolultsÀg ezoterikussÀ teszi
a politika nyelv¢t, hogy az Ágy vonhassa ki
magÀt az ÀltalÀnos diskurzusbÂl. Az ÀtideologizÀlt kifejez¢sek (iskola helyett ànevelû-k¢pzû
k´zpontÊ; igazgatÂ helyett àmagÀnyos ¡zletvezetûi szervÊ); az ideologizÀlt szelekciÂ (àmunkÀsok, parasztok ¢s tisztess¢ges ¢rtelmis¢giekÊ ä mintha az ¢rtelmis¢giek implicite tisztess¢gtelenek volnÀnak); a szemantikai eltolÀs Àltali k´d´sÁt¢s (àpozitÁv nullaÊ, àvesztes¢gek szocializÀciÂjaÊ, àhasznossÀ vÀlÂ hütlen kezel¢sÊ) ä ami fûleg
a gazdasÀgi àeredm¢nyeketÊ kÁvÀnja igazolni ä
mindez azt szolgÀlja, hogy az egyszerü ember
szÀmÀra a politika vilÀga egyre ¢rthetetlenebb¢ vÀljon, s hogy û arra a belÀtÀsra jusson:
legjobb, ha e vilÀgtÂl tÀvol tartja magÀt. De
a politikai nyelvhasznÀlat ¡gyel arra, hogy
csak annyira maradjon ¢rthetû a beavatatlanok szÀmÀra, hogy a manipulÀciÂ megvalÂsulhasson. Aki szÀmÀra ¢rthetû e nyelv, az
vagy maga a besz¢lû, vagy a rendszer ellens¢ge, hiszen ÀtlÀtja a helyzetet. MÀsr¢szt bizonyos politikai ÀllÀspontokat sem kell explicite megfogalmazni, s ilyenformÀn sugallhatÂk bizonyos ¢rt¢kek: a àNATO-paktumÊ ä
szemben a àVarsÂi Szerzûd¢sÊ-sel ä negatÁv konnotÀciÂt hordoz, mik´zben a jugoszlÀv el
nem k´telezetts¢gi politika mindkettû ellen
ÀllÀst foglalt, de valahogyan csak-csak meg
kellett jel´lni, hogy ki a àkedvesebbÊ. Wittgensteinnel szÂlva ehhez azt füzhetj¡k hozzÀ,
hogy a politikai nyelvhasznÀlat az egyik legzÀrtabb nyelvjÀt¢kkÀ vÀlt, s ha valaki megtanulta e nyelvet besz¢lni, maga is egy tev¢kenys¢g vagy egy ¢letforma r¢szes¢v¢ vÀlhatott.4
A nyolcvanas ¢vek mÀsodik fele aztÀn
meghozta az emlÁtett vÀltozÀst. Nemcsak
nyelv¢szeti vitÀkban foglalkoznak a problematikÀval, hanem az tÀrgya lesz a nem szakmai k´zlem¢nyeknek, parlamenti ¢s mÀs politikai besz¢deknek is. Ahogyan Bugarski leÁrja: elût¢rbe ker¡l a nyelv ama funkciÂja,
hogy Àltala kifejez¢st nyerjen a nemzeti ´nÀllÂsÀg ¢s f¡ggetlens¢g. Erûs ¢rzelmekkel ¢s
rossz ¢rvekkel tÀmasztjÀk alÀ az ig¢nyt, hogy
csak a cirill betüs ÁrÀsmÂd legyen hasznÀlatban. Ez mÀr a szerbähorvÀt ellent¢tek ki¢lezûd¢s¢t vetÁti elûre, hiszen a horvÀtok a latin
betüket hasznÀljÀk, mÁg a szerbek ä az idû tÀjt
ä mindkettût. AzÂta a szerb alkotmÀny csak

a cirill betüs ÁrÀsmÂdot ismeri el hivatalosnak
¢s nyilvÀnosnak, azaz minden nem privÀt
nyelvhasznÀlatban. Ez lesz a nyilvÀnos k´zl¢sek egyed¡l àlegÀlisÊ mÂdja az iskolÀban, a
m¢diÀban, a gazdasÀgi, kulturÀlis ¢letben,
ami Àltal olyan nevets¢ges helyzetek kerekedhetnek, hogy a borb¢ly àmindjÀrt j´v´kÊ cetlije a kirakatban, ha latin betükkel ÁrÂdott, alkotmÀnyellenes. A rendelkez¢seknek m¢g e
recenziÂra is hatÀsuk van, hiszen ¢rv¢nybe
l¢p¢s¡k Âta a szerb neveknek fonetikus Àtiratban kell megjelenni¡k a magyar sz´vegekben. Bugarski itt most m¢gsem lett BugÀrszki, mert k´tete latin betüs ÁrÀsmÂddal
jelent meg ä tehÀt nincs ok az ÀtÁrÀsra ä, ezzel
is jelezve szellemi szembenÀllÀsÀt a rezsim irracionÀlis ¢s inkompetens d´nt¢seivel szemben, tovÀbbÀ kiÀllÀsÀt a korÀbbi egyenrangÃsÀg mellett.
Mire az 1991 kora tavaszÀn kirobbanÂ
szÂrvÀnyos fegyveres ´sszetüz¢sek az ¢v nyarÀra igazi polgÀrhÀborÃvÀ tereb¢lyesedtek, a
nyelv a maga l´v¢szÀrkaiban mÀr teljes k¢szenl¢tben lapÁtott. Bugarski egy ad hoc tipolÂgia seg¢dlet¢vel Árja le a hÀborÃ nyelv¢nek funkciÂit. Az elsû az Ãj valÂsÀg megkonstruÀlÀsÀt segÁti. Addig besz¢ltek a szerb
¢s horvÀt politikacsinÀlÂk ¢s a t´megkommunikÀciÂs eszk´z´k usztasÀkrÂl ¢s csetnikekrûl,
amÁg t´megesen meg nem jelentek, mik´zben mÀr r¢g eltüntek, vagy kis csoportjaik
teljesen marginalizÀlÂdtak (az ´nbeteljesÁtû
prÂf¢ciÀk sz¢p p¢ldÀjÀul szolgÀlhat ez). M¢g
feltünûbb az ´sszef¡gg¢s a mudzsahedinek
eset¢ben, akik t¢nylegesen csak pÀr ezer kilom¢terrel od¢bb l¢tezhettek. Az ellenpropaganda mindenesetre addig ism¢telgette a nev¡ket, hogy a bosnyÀk sz¢lsûs¢ges harcosok
ma mÀr b¡szk¢n vÀllaljÀk azt. A horvÀt hÁrk´zl¢sben az ellens¢g szokÀsos megnevez¢se
a àjugÂunitÀrius-szerbcsetnik banditÀk csoportjaiÊ
lett, amiben az ¢gvilÀgon minden egybemosÂdik, s amely megnevez¢s legalÀbb ´t logikai
k¢ptelens¢get hordoz magÀban (aki jugÂunitÀrius, nem lehet ugyanakkor Nagy-SzerbiÀ¢rt k¡zdû csetnik).
Ami viszont e hÀborÃban autentikusan Ãj
ä a vÀrosok rombolÀsa ä, az urbicid, az megnevezetlen maradt, hiszen a harcolÂ felek letagadjÀk ezt a t¢nyt. Ez a hÀborÃ nyelv¢nek
mÀsodik funkciÂja: a valÂsÀg megsemmisÁt¢se. SzÀmtalan ¢rdekes eset sorolhatÂ ide:
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amikor a szerb bel¡gyi egys¢gek megszÀlljÀk
a sz´vets¢gi bel¡gyminiszt¢riumot ä a televÁziÂ is bemutatta ä, a k¢t int¢zm¢ny vezetûi
mÀsnap megegyeznek, hogy mind´ssze tulajdonjogi k¢rd¢srûl van szÂ.
A harmadik tÁpus pedig az, amikor a nyelv
nem hagyja cserben a valÂsÀgot, nem is mutatja be hamisan, hanem ellent¢tes ¢rtelmü
szavakkal Árja le ä mintegy az orwelli IgazsÀg¡gy-miniszt¢rium mintÀjÀra. Mindenki tudja, mi a helyzet, de a hivatalos ÀllÀspont m¢gis mÀsmilyen. A televÁziÂs riporter àaz ¢vszÀzados tüzhely fegyvertelen v¢delmezûj¢velÊ k¢szÁt
interjÃt, akinek kez¢ben ott a k¢zi aknavetû.
A v¢dekez¢s eszm¢j¢t gyorsan felvÀltja a felszabadÁtÀs¢: a hadisikereket a nyilvÀnossÀg
el¢ kell tÀrni, ¢s v¢dekezve neh¢z elfoglalni
vÀrosokat. àMirkovci v¢delmezûi felszabadÁtjÀk
VukovÀrtÊ, vagy a hivatalosan mindig csak
szemben ÀllÂ feleket sz¢tvÀlasztÂ JugoszlÀv
N¢phadsereg, mely legfeljebb olykor erûteljesen viszonozza a t¡zet, most àfelszabadÁtja
DubrovnikotÊ, melyet lakÂi elfoglaltak ä füzhetj¡k hozzÀ ironikusan. S noha Bugarski
p¢ldatÀra meggyûzû, annyit meg kell jegyezni, hogy a nyelv e ponton m¢gsem olyan
´nellentmondÂ. Hiszen àa tÀmadÀs a legjobb
v¢dekez¢sÊ aspektusÀbÂl a nyelv t¢nylegesen
azt mondja, ami van. InkÀbb csak arrÂl van
szÂ, hogy az ideolÂgia nem tudja gyorsan feldolgozni a harci sikereket mint t¢nyeket, ÀllandÂ fÀzisk¢s¢sben van a felp´rg´tt esem¢nyekkel szemben, s amikor mÀr hÂdÁtÀs zajlik, nem tud mit kezdeni a v¢dûkkel.
LÀthatjuk tehÀt, a szÂ nem akÀrmilyen
fegyver, rÀadÀsul piszkos, mint a hÀborÃ ä
mondja Bugarski. Az Ãj szemantika k¢pviselûi leginkÀbb a peremrûl j´nnek ä lecsÃszott
ÃjsÀgÁrÂk, akik korÀbban a hetipiac burgonyaÀrairÂl tudÂsÁtottak, most meglelni v¢lik
a kiemelked¢s lehetûs¢g¢t: provinciÀlis haditudÂsÁtÂkkÀ lesznek, ¢s kilogrammok helyett
ÀldozatokrÂl besz¢lnek. E nyelv àmagasabbÊ
szintj¢t formÀljÀk az Ãj nemzeti vezetûk, a papok s nem kev¢sb¢ az esztrÀdmüv¢szek ¢s
-intellektuelek. A Boszniai Szerb K´ztÀrsasÀgban a hivatalos nyelvhasznÀlatbÂl szÀmüzt¢k a korÀbban teljesen honos ijekavszki
szerbhorvÀt nyelvjÀrÀst, s a cirill betüs ÁrÀsmÂddal egy¡tt az ekavszkit, a kem¢nyebb
szerbet vezett¢k be. Az iskolÀkban csak Ágy
Árott ¢s nyomtatott tank´nyvekbûl tanulhat-

nak a diÀkok. Ez a nyelv àetnikai tisztogatÀsÀnakÊ foghatÂ fel. Ez diglossziÀt fog eredm¢nyezni: a hivatalosan ¢s nyilvÀnosan alkalmazott nyelv ¡tk´zik a mindennapi ¢letben besz¢lttel. A fiatalabb generÀciÂkban teljes lesz
a kevered¢s: lingvisztikai skizofr¢niÀban fognak szenvedni, ami identitÀsvÀlsÀghoz ¢s a
tÀrsadalmi alsÂbbrendüs¢g ¢rzet¢hez fog vezetni: hiszen az otthon megtanult nyelv fentrûl len¢zett, ¢s nemzeti szempontbÂl idegennek minûs¡l, s egy nacionalista nemzetÀllamban az a paradox szituÀciÂ Àll elû, hogy az
archaikus, àigaziÊ n¢pi nyelvet besz¢lûk mÀsodrangÃ polgÀrokkÀ vÀlnak. A BSZK vezetûi azonban nemcsak nyelvi Ãton ¡gyelnek a
nemzet tisztasÀgÀra, hanem egyebek k´zt a
vegyes hÀzassÀgok betiltÀsÀval is, ezÀltal a fasizmus legsz´rnyübb periÂdusÀra eml¢keztetve.
Persze a mÀsik f¢l is àÃjbesz¢lÊ-j¢nek megteremt¢s¢n fÀradozik. A bosnyÀkok szarajevÂi kormÀnya strat¢giai k¢rd¢sk¢nt kezeli a
nyelv ¡gy¢t az àegy nemzet ä egy nyelvÊ jegy¢ben, a horvÀtok pedig tüzzel-vassal irtjÀk
a szerb j´vev¢nyszavakat, a turcizmusokat,
de m¢g a bevett nemzetk´zi kifejez¢seket is!
Ennek megfelelûen az autÂ mÀr samohod
(azaz ´njÀrÂ), a villamos munjovoz (villÀmjÀrat),
a helikopter pedig zrakomlat (l¢gcs¢p) n¢ven
jelent csak meg a nyilvÀnossÀg elûtt. így ¢rthetû, hogy az ÃjsÀgÁrÂk cikkeik megÁrÀsa
utÀn a friss horvÀtähorvÀt szÂtÀr segÁts¢g¢vel
kroatizÀljÀk ÁrÀsukat. (A jelenleg jobboldali
t´bbs¢gü francia parlament is hasonlÂ szellemis¢gü t´rv¢ny segÁts¢g¢vel igyekszik megzabolÀzni a nyelvet ä tÀmadÀsait elsûsorban
az angol j´vev¢nyszavak ellen irÀnyÁtva.) Bugarski munkÀja talÀn ¢rt¢kesebb lenne, ha a
mÀsik k¢t nemzeti t´rekv¢s jelens¢geit is figyelembe venn¢ ä tehÀt nemcsak a szerb oldal¢t. A hÀrom nyelv ÀtalakulÀsa ugyanis szÀmos ponton rendkÁv¡li hasonlÂsÀgokat mutat, s ä a politikai rokonszenveket f¢lret¢ve ä
mindhÀrom hÀborÃs nyelv a totalitarizmus
retorikÀjÀn alapul. Pedig a szerzû maga Árja
le, hogy a kommunista totalitarizmus retorikÀja csak a felszÁni verbÀlis ornamentikÀban,
azaz frazeolÂgiÀjÀban, terminolÂgiÀjÀban alakult Àt (tehÀt a m¢lyszerkezet mind a hÀrom
f¢ln¢l azonos maradt, Ágy jelleg¢n¢l fogva
zÀrja ki a kommunikÀciÂt mind az alattvalÂkkal, mind az ellens¢ges felekkel). AmÁg e hÀ-
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rom nyelv nem vÀltozik meg, addig csek¢ly
a rem¢ny, hogy bÀrmilyen ¢sszerü megegyez¢s sz¡lessen. Az mÀr vitathatÂ, hogy milyen
viszonyban Àll a totalitarizmus ¢s a hÀborÃ
nyelve egymÀssal, hiszen a totalitarizmus
mindig hÀborÃban van vagy ¢ppen k¢sz¡l rÀ.
Bugarski elemz¢s¢ben a hÀborÃ nyelve azonban a totalitarizmus retorikÀjÀnak legexplicitebb ¢s legdrasztikusabb formÀja. Ugyanakkor magÀnak a hÀborÃnak a hatÀsÀra is diktatÃrÀvÀ vÀlhat egy rendszer, mely korÀbban
viszonylag demokratikus volt. A nyelv satuba
szorul, s megbomlott belsû koherenciÀjÀval a
hatalmasok oldalÀra Àll.
Azt persze sohasem fogjuk eld´nteni,
hogy a nyelv mennyire fontos. Tudjuk, hogy
szerepe elsûrangÃ, de hogy belsû ellentmondÀsai mit engednek meg ¢s mit nem, az megint csak nem hatÀrozhatÂ meg bizonyossÀggal. TÁz ¢v mÃltÀn azonban rem¢lhetûleg
tudni fogjuk mÀr, hogy az ¢rintett rendszerek vÀltoztak-e meg, s ezÀltal olyan nyelvet
hoztak l¢tre maguknak, amely nem zÀrta ki
eleve a mÀsikkal valÂ megegyez¢s lehetûs¢g¢t, vagy pedig a nyelvi racionalizÀciÂtÂl f¡ggetlen¡l sz¡letett mindenki szÀmÀra elfogadhatÂ megoldÀs. Ranko Bugarski ä korÀbbi
csalÂdÀsaitÂl f¡ggetlen¡l ä valÂszÁnüleg az elsû verziÂban fog hinni. JÂhiszemü ragaszkodÀs ez bizonyos erk´lcsi alapelvekhez. Mindenesetre arra a k¢rd¢sre, hogy àde m¢gis, mik¢ppen fogunk majd besz¢lni?Ê, Bugarski rezignÀltan id¢zi Wittgenstein TRACTATUS-Ànak
k´zhelly¢ silÀnyodott 7. t¢tel¢t, kibûvÁtve azzal, hogy nemcsak a nyelv az, amely meghatÀrozza, mirûl lehet besz¢lni, hanem hozzÀ
k¢pest k¡lsûleges erûk is ä azaz a politika, a
hÀborÃ ä durvÀn beleszÂlnak abba, hogy mirûl kell hallgatni.
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A morÀlfilozÂfia meglehetûsen mostohagyermeknek szÀmÁt a hazai irodalomban, a hozzÀ
igen k´zel ÀllÂ politikai filozÂfiÀval egy¡tt,
jÂllehet az ideolÂgiai vitÀk, elûÁt¢letek ¢s k´zhelyek filozÂfiai hÀtter¢nek alaposabb elemz¢s¢re nagyobb sz¡ks¢g van, mint valaha.
Alasdair MacIntyre nev¢t minden bizonnyal
sokan hallottÀk (magyar nyelven a VilÀgossÀg k´z´lt eddig egy tanulmÀnyt tûle, RELATIV IZMUS, HATALOM °S FILOZñFIA cÁmmel
[1992/12.], egy tematikus szÀmban), de ä
ahogy az lenni szokott ä kevesen ismerik.
Legismertebb k´nyve az AFTER V IRTUE (AZ
ER°NY UTçN), amelyet sokan az (arisztotel¢szi) er¢nyetika felÃjÁtÀsÀnak tartanak, s amely
az analitikus etikÀkat is arra k¢sztette, hogy
ezzel kapcsolatos ÀllÀspontjukat v¢giggondoljÀk (morÀlis elvekben ugyanis kevesen ta-
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lÀlnak ´r´met, ¢s a legprecÁzebb elemz¢s is
sovÀnynak tünik akkor, amikor arra kell vÀlaszolni, hogy mi¢rt szeressem ezt vagy azt az
elvet ä s ez m¢g az utilitarizmusra is vonatkozik: hasznos-e a hasznossÀg elve?).
MacIntyre persze nem az analitikus filozÂfia ´r´mtelen sovÀnysÀgÀt kifogÀsolja, hanem annak vaksÀgÀt. A k´nyv alaptÂnusÀt a
szerzû m¢lys¢ges aggodalma adja meg, amelyet a jelenlegi kor morÀlis akad¢miai ¢s k´zgondolkodÀsÀnak siralmas Àllapota miatt
¢rez: mÁg az elûbbi vÀltozatlanul keresi a b´lcsek k´v¢t a helyes morÀl v¢gsû racionÀlis
megalapozÀsÀhoz, addig az utÂbbi a v¢gsûkig
szkeptikus ugyanezzel kapcsolatban. Ez a t¢ma (a kortÀrs morÀlfilozÂfia bÁrÀlata mint t¢ma persze maga is klasszikus: ezzel indÁt
Fichte, Marx, Nietzsche, Schopenhauer stb.)
fogja k´zre az er¢nyek etikÀjÀnak kifejt¢s¢t,
meglehetûsen eldolgozatlanul hagyva a leg¢rdekesebb k¢rd¢st (amirûl hamarosan kider¡l, hogy nem is v¢letlen): mi¢rt ment csûdbe
a f´lvilÀgosodÀs vÀllalkozÀsa? MacIntyre-t
azonban nem annyira a jelen morÀlfilozÂfiai
zavarok t´rt¢neti magyarÀzata ¢rdekli; a f´lvilÀgosodÀs kudarca sokkal inkÀbb logikai
k´vetkezm¢nye egy elvi kÁs¢rletnek. A bukÀsnak azonban nagyon is sÃlyos tÀrsadalmi kihatÀsai is vannak; az erk´lcsi pusztulÀsnak mi
vagyunk ä t´bbnyire vak ¢s s¡ket ä tanÃi.
Ez¢rt az AFTER V IRTUE, dacÀra annak, hogy
az er¢nyek fogalmÀnak t´bbf¢le koncepciÂjÀt
t´rt¢netileg tÀrgyalja (heroikus, arisztotel¢szi, sztoikus, kereszt¢ny, utilitÀrius), nem filozÂfiat´rt¢net a szokÀsos ¢rtelemben, tehÀt
nem egyszerüen egymÀsra k´vetkezû koncepciÂkkal, hanem egy bizonyos ponton elhibÀzott elm¢lettel ¢s a miatta egyre jobban felbomlÂ tradÁciÂval van dolgunk. (Az igazsÀghoz hozzÀ is tartozik, hogy MacIntyre eszmet´rt¢n¢sz szakkritikusai munkÀja nyomÀn
alig maradt kû k´v´n az eredeti fejteget¢sek
t´rt¢neti megalapozottsÀgÀbÂl, de ez a filozÂfiai gondolatokat kev¢sb¢ ¢rinti, s mi most
ezekre koncentrÀlunk.)
MacIntyre szerint korunkra az emotivizmus (a morÀlis ¢s ¢rzelmi kijelent¢sek egyenrangÃsÀgÀnak t¢tele: ez jÂ = ez helyes = ez
tetszik ä amelynek filozÂfiai megfelelûje historizmus), a hipokrita akad¢miai-analitikus
filozÂfia egyeduralma (amelynek hallgatÂlagos felt¢telez¢se az, hogy csak idû ¢s ¢rvek

k¢rd¢se, amÁg a morÀlis dilemmÀk megoldÂdnak) ¢s az erk´lcsi vÀlasztÀs (hogy azt ne
mondjuk, eszt¢tikai vÀlogatÀs az egyes à¢rt¢kekÊ k´z´tt) fogalmÀnak kultusza jellemzû.
A k¢t (az akad¢miai ¢s a k´zerk´lcsre vonatkozÂ) megÀllapÁtÀst egyszerre bizonyÁtani
nem k´nnyü. A dilemma ugyanis a k´vetkezû: ha a morÀlfilozÂfiÀban vÀltozÀs k´vetkezett be, akkor ezt a vÀltozÀst k¢tf¢lek¢ppen
Árhatjuk le: az Ãj ¢s a r¢gi nyelv terminusaiban. Ha az utÂbbit vÀlasztjuk, vagyis az erk´lcs´k relativizmusÀbÂl indulunk ki, hogy
figyelmeztethess¡k a vakokat: a historizmus
is relatÁv ä akkor magunk is a historizmus bün¢be es¡nk; igaz viszont, hogy meg¢rtenek
benn¡nket. Ha azonban Ãgy ¢rvel¡nk, hogy
az elveszett tradÁciÂ igaz, elker¡lj¡k a fenti
csapdÀt, de ¢rthetetlenek maradunk. Ez az a
paradoxon, amelybe MacIntyre-t olvasva
Ãton-Ãtf¢len belebotlunk. Az AFTER V IRTUE
mindenesetre nem habozik a historista-emotivista ¢rvel¢shez nyÃlni, de gondosan ker¡li,
hogy a nev¢n nevezze azt. A kortÀrs tÀrsadalom ¢s erk´lcsi elveinek leÁrÀsa nagyon is eml¢keztet Foucault-¢ra (hogy csak a k´zponti
t¢telt emlÁts¡k: kultÃrÀnk nyelve ¢s kifejez¢smÂdja maga is akadÀlyÀvÀ vÀlik annak, hogy
f´lismerj¡k, mi t´rt¢nt). De akkor hogyan tehet¡nk szert ism¢t ¡dv´s vaksÀgra (amely
vak a szkepticizmussal szemben) a kÀros vaksÀg helyett (amely vak az igazsÀggal szemben), m¢g inkÀbb: honnan tudjuk, melyik
vaksÀg az ¡dv´sebb?
àT¢telezz¡k f´l azonban, hogy az etikai probl¢mÀk kifejt¢se sorÀn a modernitÀs, jeles¡l pedig a
liberalizmus k¢pviselûi hibÀs ¢rt¢kelû fogalmakat
alkalmaztak; t¢telezz¡k f´l, hogy elûsz´r az er¢nyekrûl kell szÀmot adnunk, hogy ezÀltal ¢rthess¡k meg
a szabÀlyok funkciÂjÀt ¢s tekint¢ly¢t; s megfontolÀsainkat eg¢szen mÀs Ãton kell megkezden¡nk, mint
azt Hume, Diderot, Kant vagy Mill tette. Ebben
¢rdekes mÂdon Nietzsche ¢s Arisztotel¢sz egyet¢rtenek.Ê (119. o.)
Nos, MacIntyre az er¢nyek àelm¢let¢nekÊ
hÀrom elem¢t dolgozza ki. Elûsz´r term¢szetesen magÀt az er¢ny fogalmÀt, amit a tabu int¢zm¢ny¢vel vilÀgÁt meg: ez csak akkor
¢s csak azoknak ¢rthetû, akik azt valÂsÀgosan
¢lik ä ha a tabu mÀr halott, egyÃttal ¢rthetetlen is. °rthetûv¢ tehÀt az er¢nyek is csak
egy konkr¢t tÀrsadalmi kontextusban vÀlnak,
ahol deskriptÁv/magyarÀzÂ ¢s preskriptÁv/elû-
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ÁrÂ funkciÂjuk egyarÀnt van: t¢ny ¢s ¢rt¢k
nem k¡l´nb´zik egymÀstÂl. Az er¢nyekkel
kapcsolatos reflektÁv tev¢kenys¢g a rÂluk valÂ
besz¢d, a narratÁva, amely t´rt¢neteket ¢s
gyakorlatokat mond el, a helyes magatartÀst
illusztrÀlja a tÀrsadalomban zajlÂ tipikus tev¢kenys¢gekkel (gyakorlatokkal) kapcsolatban. Ezeknek a gyakorlatoknak belsû ¢rt¢k¡k, àjÂsÀgukÊ van, ´nmagukban kÁvÀnatosak. Hogy ezt a àjÂtÊ el¢rj¡k, rendelkezn¡nk
kell a megfelelû er¢nnyel. Azonban magÀnak
az er¢nynek az ¢rtelme is csak abban a gyakorlatban tÀrul f´l, ¢s csak azok szÀmÀra,
akik abban r¢szt vesznek.
Mindettûl azonban m¢g lehetnek àrosszÊ
gyakorlatok is, a hozzÀjuk tartozÂ àer¢nyekkelÊ ä p¢ldÀul a kÁnvallatÀs. Vissza kell tehÀt
t¢rn¡nk a t´bb¢-kev¢sb¢ ´nk¢nyes vÀlasztÀshoz gyakorlat ¢s gyakorlat, er¢ny ¢s er¢ny
k´z´tt?
MacIntyre mÀsik kulcsfogalma a t¢losz,
amely ezt megakadÀlyozni hivatott, lehorgonyozva k¢ts¢gek k´z´tt imbolygÂ Át¢leteinket:
ez pedig az à¢let egys¢geÊ. Az ember mes¢lû
Àllat, s amÁg sajÀt szem¢lyes t´rt¢net¢vel azonosulni tud, egys¢ges ¢letet ¢l. A felelûss¢get
¢s jellemet az ¢let ¢rtelme ¢s az erk´lcsi jÂ
utÀni sz¡ntelen keres¢s alakÁtja ki az er¢nyek
ÃtjÀn. V¢gsû soron pedig àA helyes emberi ¢let
nem mÀs, mint a helyes emberi ¢let keres¢seÊ (219.
o.) ä ahol is a hangsÃly a helyes ¢let hatÀrozott n¢velûj¢n van.
A harmadik kulcsfogalom a hagyomÀny. A
folytatÂlagos narratÁvÀk rendszerint nem tekintik magukat hagyomÀnynak; egy befejezett narratÁva viszont egy hagyomÀny lehanyatlÀsÀt jelzi. Egy hagyomÀny virÀgzÀsa az
er¢nyek gyakorlÀsÀban ¢s az er¢nyek ¢s bün´k k´z´tti ¢les k¡l´nbs¢gt¢telben Àll.
De mirûl szÂl akkor az er¢nyek t´rt¢nete?
S mik¢ppen lehets¢ges? Historista szempontbÂl lehets¢ges ugyan, de ebbûl nem akarunk
k¢rni. MacIntyre egy er¢nyetika (az arisztotel¢szi) mellett ¢rvelt ÀltalÀban (nehogy esetlegesnek, t´rt¢netinek tünj¢k), de nem az
er¢nyetika (ami viszont t´rt¢netietlen, univerzÀlis) mellett konkr¢tan. ögy tünik, megint
zavarban vagyunk: nem tudjuk, kivel is vitatkozunk. S ezt megerûsÁti az is, ahogyan MacIntyre a vÀltozÀst ¢rtelmezi. Pontosabban az,
hogy ezt k¢tf¢lek¢ppen teszi. A tragikus szituÀciÂrÂl ugyanis megtudjuk, hogy megjele-

n¢se (l. a g´r´g drÀmÀt) azt jelzi, hogy a hagyomÀnyos er¢nykoncepciÂ vÀlsÀgba ker¡lt,
mert talÀlkozott egy mÀsikkal, s mindkettû
àkegyetlen¡lÊ eg¢sz: nem lehets¢ges a vÀlasztÀs k´z´tt¡k, mert az elutasÁtott er¢ny(rendszer) ´nmagÀban s¢rtetlen¡l vÀdol minket. A
tovÀbbl¢p¢st egy szint¢zis jelentheti, amelyben mindk¢t hagyomÀny feloldÂdik. ä Csakhogy MacIntyre c¢lja ¢ppen az, hogy egy elmÃlt (elfelejtett) hagyomÀny igazsÀgÀt demonstrÀlja! Az adott helyzetben a r¢sztvevûk
sajÀt hagyomÀnyuk megerûsÁt¢s¢t is el¢rhetik, legfeljebb nem vesznek tudomÀst arrÂl,
hogy maga a helyzet ä tragikus. A hagyomÀny s¢rtetlen marad.
Az elûbbi esetben a t´rt¢n¢sz magyarÀz, a
mÀsodikban a moralista ¢rvel. Ez¢rt hÀt a
k´nyv utolsÂ, rejt¢lyes mondata: àNem Godotra, hanem egy Ãj ä bÀr eg¢szen mÀs ä Szent Benedekre vÀrunk.Ê (263. o.)
Ha tehÀt nem tudjuk az er¢nyetikÀt megnyugtatÂan megalapozni, akkor talÀn t´bb sikerrel jÀrunk a hagyomÀnnyal mint kulcsfogalommal. A W HOSE JUSTICE? W HICH RATIONALITY ? ez¢rt rendszerezettebb ¢s r¢szletesebb etikat´rt¢netet nyÃjt, immÀr f¢lret¢ve
az er¢nyek etikÀjÀt, s ehelyett ä talÀn meglepû ä egy konkr¢t hagyomÀny, a tomizmus
mellett ¢rvel, amely rendelkezik azokkal a tulajdonsÀgokkal, amelyek ä MacIntyre szerint
ä egy hagyomÀny felsûbbrendüs¢g¢t bizonyÁtjÀk, legalÀbbis az àeddig jobbat nem talÀltak kiÊ ¢rv¢nyess¢g¢vel.
Az igazi ÃjdonsÀg a filozÂfiat´rt¢neti tÁpusÃ ¢rvel¢s f´lÃjÁtÀsa egy hagyomÀny mellett
a àracionÀlisÊ (analitikus) ¢rvek helyett. Ez
persze csakis akkor lehets¢ges, ha rendelkez¡nk a hagyomÀny vilÀgos fogalmÀval. MacIntyre elûadÀsÀban ez a fogalom meglehetûsen eml¢keztet a kuhni paradigmÀra (k´vetkezû k´nyv¢ben ezt explicitt¢ is teszi). A
hagyomÀny legfontosabb konstitutÁv elemei
k´z´tt a t¢losz, a mÂdszer (bele¢rtve a gyakorlati racionalitÀs koncepciÂjÀt is), az emberi term¢szet felfogÀsa ¢s a tÀrsadalmi kontextus szerepel. A nyugati civilizÀciÂ legfontosabb hagyomÀnyai k´z¡l r¢szletesen a hom¢roszi, a platÂni, az arisztotel¢szi, a Szent
çgoston-i, a Szent TamÀs-i hagyomÀny, a skÂt
felvilÀgosodÀs, Hume ¢s a modern liberalizmus hagyomÀnya kap helyet az elemz¢sben,
jÂllehet v¢gig jelen van az à´r´kÊ ellenhagyo-

1040 ã Figyelû

mÀny, a szkepticizmus is, de csak mint àhÀtt¢rÊ. De hogyan jutunk ebbûl el a tomizmus
ÀllÁtÀsÀig? A vÀlasz tulajdonk¢ppen egyszerü:
MacIntyre szerint Szent TamÀs igazi teljesÁtm¢nye az, hogy egyszerre k¢t hagyomÀnyon
bel¡l l¢pett elûre, nevezetesen az arisztotel¢szin ¢s az Àgostonin, m¢gpedig mindk¢t hagyomÀny szÀmÀra ¢rthetû mÂdon, belsû
konfliktusaikat megoldva ¢s az elûremutatÂ
elemeket megûrizve. Ezek k´z¡l a legfontosabb a metodolÂgiai nyitottsÀg (ezt mÀr a
SUMMA THEOLOGIAE szerkezete is igazolja,
amely befejezetlen ä mÂdszere pedig k¢rd¢sfelelet, amely mindig lehetûs¢get ad az Ãjabb
ellenvet¢sre, de az Ãjabb vÀlaszra is), amely
Arisztotel¢sz dialektikÀjÀval azonos ¢rt¢kü; az
Àgostoni szabad akarat koncepciÂja ¢s a
mindk¢t hagyomÀnyban megl¢vû v¢gsû c¢l
irÀnti elk´telezetts¢g.
Ezek egyensÃlyÀt megtalÀlni nem k´nnyü.
Hiszen a puszta gyakorlati racionalitÀs nem
ad lehetûs¢get a megt¢r¢sre, nem ismerheti
f´l a nagy, soha vissza nem t¢rû pillanatot,
mert nem ismeri az akarat aktusÀt ä ha viszont az utÂbbit beemelj¡k a magyarÀzatba,
akkor a nevel¢s, az erk´lcsi gyarapodÀs ¢rtelme ker¡l vesz¢lybe. Az egys¢ges kereszt¢ny
vilÀgban a k¢rd¢s persze inkÀbb csak elm¢leti
jelentûs¢gü, minket ez azonban aligha vigasztal. A megoldÀs Ãgy hangzik, hogy mindenkit
egyforma erk´lcsi àalapk¢szs¢gekkelÊ ruhÀzunk f´l. K¢ts¢gtelen, hogy sokf¢le Ãton lehet eljutni a morÀlis tudÀshoz, de az elsajÀtÁtÀs alapint¢zm¢nyei minden kultÃrÀban hasonlÂk (csalÀd, barÀtsÀg stb.). M¢gis lehets¢ges ezek elutasÁtÀsa is, hiszen az akarat szabad. Az er¢nyek ´nmagukban nem ¢rthetûk,
nem hordozzÀk ´nmagukban sajÀt t¢loszukat. A transzcendentÀlis t¢loszt azonban gyakorlati Ãton ¢rthetj¡k meg, vagyis a t¢loszbÂl
kiindulÂ ¢rvel¢s (l. a logika ¢s a matematika
elsû hely¢t Szent TamÀsnÀl is) ¢s a t¢losz
meg¢rt¢s¢t lehetûv¢ tevû er¢nyekre alapozott erk´lcsi nevel¢s egyformÀn sz¡ks¢ges.
PlatÂn MENñN-ja, e dialektika talÀn legûsibb
megfogalmazÀsa aktuÀlisabb, mint hinn¢nk.
Ez v¢gsû fokon azonban azt is jelenti, hogy
az ¢sz legsÃlyosabb t¢ved¢seinek erk´lcsi oka
van!
A tomizmus racionalitÀsa nem egyszerüen
racionÀlis ¢rveiben rejlik tehÀt; azok a modern neotomistÀk, akik Ágy gondoltÀk, t¢ved-

tek. A racionalista hagyomÀny k´vetelm¢nyeinek a tomizmus nem felel meg, de nem is
szabad megfelelnie. A tomizmuson bel¡li vita
¢s a tomizmus vitÀja mÀs hagyomÀnyokkal
nem ugyanaz, de ez m¢g nem zÀrja ki az ¢rtelmes pÀrbesz¢d lehetûs¢g¢t k´z´tt¡k,
amely mindk¢t f¢l racionÀlis ¢rdeke. Hiszen
m¢g a leguniverzalistÀbb deontikus etikÀk
(mint Kant¢) is elûbb-utÂbb eljutnak egy
olyan pontra, ahol mÀr csak a k´znapi erk´lcsre (vagy k´zmeggyûzûd¢sre) hivatkozhatnak. Ezt azonban be kell vallaniuk, mert
csak Ágy ¢bredhetnek sajÀt hagyomÀnyuk
esetlegess¢g¢nek tudatÀra, s fogadhatnak el
korÀbban idegennek ¢s/vagy ¢rtelmetlennek,
¢rthetetlennek tartott, de valÂjÀban nem kev¢sb¢ racionÀlis ¢rveket. K¢t hagyomÀny talÀlkozÀsa tehÀt akkor lehet gy¡m´lcs´zû, ha
mindketten az igazsÀgot keresik. Meg kell
tudniuk feledkezni ´nmagukrÂl, hogy gazdagodhassanak.
HagyomÀnyok csak tÀrsadalmi kontextuson bel¡l ¢rthetûk meg. Ehhez MacIntyre ragaszkodik. A probl¢ma ez¢rt az, hogy mivel
a tomizmus t´r¢keny elm¢leti egyensÃlya ä
ugyancsak MacIntyre interpretÀciÂjÀban ä
szinte mÀr sz¡let¢se pillanatÀban f´lbomlott,
sohasem vÀlt hagyomÀnnyÀ, igazi befogadÂk´zeget sem talÀlt. Akkor viszont honnan
tudjuk, hogy sikeres volt? Csakis onnan,
hogy a hagyomÀny sikeress¢ge melletti ¢rveinket mÀshonnan vessz¡k: jelen esetben a
gazdagsÀg, nyitottsÀg, szintetikus k¢pess¢g,
az igazsÀg irÀnti elk´telezetts¢g m¢rc¢it
adtuk meg. Ezek azonban nem okvetlen¡l
¢rthetû m¢rc¢k minden hagyomÀny szÀmÀra, pontosabban alkalmazÀsuk nem f´lt¢tlen¡l egy¢rtelmü. A paradoxon tehÀt ism¢t megjelent: MacIntyre valÂjÀban k¢tf¢le
hagyomÀnyrÂl besz¢l. Az egyik a tÀrsadalmilag beÀgyazott hagyomÀny, amelynek szekvenciÀlis t´rt¢nete van; a mÀsik a kit¡ntetett, t´rt¢netileg idûtlen hagyomÀny, amely a
hagyomÀnyok megÁt¢l¢s¢nek m¢rc¢j¢t szolgÀltatja.
Ennek szemsz´g¢bûl a modern (Hume-tÂl
eredû) liberalizmus igen gyenge minûsÁt¢st
kaphat csak, hiszen t¢losza ismeretlen (hacsak nem a tÀrsadalmi stabilitÀs sovÀny vigasza), mÂdszere szokatlanul szük ¢s zÀrt. Ennek k´vetkezt¢ben az elker¡lhetetlen¡l f´ll¢pû antinÂmiÀkat v¢gletes pesszimizmussal fo-
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gadjÀk, s mivel az univerzÀlis ig¢ny az egyetlen m¢g megl¢vû ´r´ks¢g, amelyet nem tagadtak meg, a k´vetkezm¢ny a szkepticizmus
halÀlos szakad¢ka. Igaz, a szkepticizmus szabadon vÀlaszthatÂ. Az azonban illÃziÂ, hogy
a szkepticizmuson bel¡l bÀrmit is szabadon
vÀlaszthatnÀnk. A modern liberalizmus minden jel szerint mÀr ebben ¢l, s ezt akaratlanul
is elÀrulja azzal, hogy nem tudja ¢s nem is
akarja indokolni sajÀt vÀlasztÀsait, ¢s nem is
vÀrja el senkitûl, hogy ezt tegye ä ez azonban
bajosan nevezhetû szabad vÀlasztÀsnak (hiszen nem tudjuk megk¡l´nb´ztetni az ´nk¢nyes vÀlasztÀstÂl). Az indoklÀs tehÀt lehetetlen. A meggyûz¢s utolsÂ mÂdszere, a racionÀlis argumentÀciÂ ugyancsak elveszÁti legitimitÀsÀt. A mÂdszer rovat (hogyan ¢rvelj¡nk?) megszünik. MÀr csak procedurÀlis
k¢rd¢sek l¢phetnek f´l a politikai cirkuszban;
a kultÃrÀt pedig l¢tezûnek mondott ¢rt¢kek
¢s ig¢nyek ¢rtelmetlen, vÀltig valÂ hajtogatÀsa helyettesÁti. A k´r bezÀrul. Van-e kiÃt? Hiszen a hagyomÀnyok talÀlkozÀsÀnÀl àhasznÀltÊ àszokÀsosÊ megoldÀs nem alkalmazhatÂ. Ebben az esetben ugyanis el kellene ismerni elûsz´r is azt, hogy l¢tezik mÀs hagyomÀny is, amelyik nem szkeptikus, s amellyel
racionÀlis (bÀr nem f´lt¢tlen¡l karteziÀnus)
pÀrbesz¢d folytathatÂ. MÀsodszor azt, hogy
sajÀt dilemmÀinkra a mÀsik vÀlaszt adhat.
Vagyis a mÀsik azon a ponton ä felsûbbrendü. Ennek elismer¢se viszont racionÀlis tett!
A szkeptikus azonban àv¢dve vanÊ az eff¢le
kellemetlens¢gektûl. Vele szemben csak egy
dologra hivatkozhatunk, mondja MacIntyre,
nevezetesen arra, hogy ha ût is hajtja a vÀgy,
hogy meg¢rtse ¢s magyarÀzza a vilÀgot, s szeretne inkÀbb racionÀlisan ¢rvelni, mint k¢zlegyint¢ssel elint¢zni minden vitÀt, akkor
m¢g van rem¢ny. Az Àtt¢r¢sekre (egy¢ni
megt¢r¢sekre) az egyes tradÁciÂk elt¢rû magyarÀzatot adnak. A modern vagy posztmodern liberÀlis hagyomÀnyban ¢lûk szÀmÀra
minden mÀs hagyomÀnynak csupÀn egyetlen
mondanivalÂja van: gyere!
Az AFTER V IRTUE kritikai r¢szei ism¢t
visszak´sz´nnek tehÀt ä ¢s MacIntyre legÃjabb k´nyv¢t (Gifford-elûadÀsait) is ez motivÀlja. Bizonyos fokig ez a mü egyesÁti az elûzû kettût: a fû mondanivalÂ a hagyomÀnyok
sorsa, de ezek k´z¡l mÀr csak a tomizmussal
¢s az AFTER V IRTUE-ban kritizÀlt racionalis-

ta-akad¢miai ¢s az emotivista (k¢sûbb szkeptikusnak nevezett s a mÀsodik k´tetben ´nÀllÂan nem tÀrgyalt) hagyomÀnnyal van dolgunk. Az elûbbi itt az enciklop¢dikus hagyomÀny nevet viseli (alapkÀnonja az ENCYCLOPEDIA B RITANNICA 9. kiadÀsa), az utÂbbi a
genealÂgiai hagyomÀny nevet (alapkÀnonja
Nietzsche k´nyve az erk´lcs´k genealÂgiÀjÀrÂl). A sz´veg sok Ãj ¢rvet nem tartalmaz, inkÀbb az eddigieket pontosÁtja. Ezek k´z¡l
kettût emel¡nk ki.
(1) Azt ugyanis mÀr tudjuk, hogy mit tartalmaz a tomista hagyomÀny, azt azonban
m¢g nem, hogy pontosan mi tette àsz¡ks¢gess¢Ê. Az Àgostoni hagyomÀny hatÀrozottan
elsûbbs¢get adott a hitnek az ¢sszel szemben,
m¢g a àracionÀlisÊ meg¢rt¢sen bel¡l is. S
pontosan ezÀltal vÀlt lehetûv¢, hogy a kÀnon
mell¢ t´bbf¢le legitim interpretÀciÂ ker¡lj´n
ä felt¢ve, hogy a hit v¢gsû tekint¢ly¢t az interpretÀlÂ elfogadta. Ez az adott korban roppant szÁnes ¢s k¢shegyig menû vitÀkhoz vezetett, amelyekbûl nem maradtak ki a mÂdszertani k¢rd¢sek sem. A tekint¢ly azonban
l¢tezik, Âvja a filozÂfia integritÀsÀt ¢s koherenciÀjÀt, de nem azÀltal, hogy maga is filozofÀl, hanem azÀltal, hogy f´ltÀrja az igazsÀgot, ¢s tanÃsÀgot tesz rÂla. Az erk´lcsileg
rossz ember nem lehet tekint¢ly csak az¢rt,
mert az ¢szre hivatkozik. Aki nem hisz, nem
fog ¢rteni.
A belsû konfliktus azonban nem ker¡lte el
az Àgostoni hagyomÀnyt: a legs¡rgetûbb
probl¢mÀnak az bizonyult, hogy a tradÁciÂ
univerzÀlis ig¢nyü ÀllÁtÀsa szerint nem lehets¢ges komoly ellentmondÀs hit ¢s ¢sz k´z´tt,
amennyiben az ¢sz a hitre tÀmaszkodik ä viszont a megjelenû arisztotelianizmus nem kisebb univerzÀlis ig¢nnyel ÀllÁtott errûl eg¢szen mÀst: a FilozÂfusnak akkor is lehetett
igaza, ha tudjuk, hogy a hit m¢g nem vez¢relhette. Mi az igazsÀg, ¢s hogyan ismerhetj¡k meg; mi az akarat ¢s az ¢sz viszonya ä az
ezekre adott vÀlaszok vÀlsÀgba ker¡ltek. A
feloldÀst a fordÁtÀs szolgÀltatta, m¢gpedig a
fogalmak ÀtfordÁtÀsa (¢s nem egyszerüen lefordÁtÀsa) az egyik hagyomÀny nyelv¢rûl a
mÀsik¢ra. Ez¢rt ez egyÃttal magÀt a hagyomÀny nyelv¢t is megvÀltoztatta; a magyarÀzat
utÀn mÀr mÀs hagyomÀnnyal van dolgunk.
Ezt pedig az tette lehetûv¢, hogy mindk¢t hagyomÀny az IgazsÀgot kereste. A vÀlsÀgbÂl
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mindig csak metafizikai kiÃt van. °s Szent
TamÀs elsû müvei a DE ENTE ¢s a DE V ERITATE voltak.
M¢g Arisztotel¢sz is minden meggyûzû
erû n¢lk¡l maradna, ha a v¢gsû jÂ fogalmÀt
a hit nem nyÃjtanÀ ä mÀsfelûl viszont az û
realizmusa n¢lk¡l, amely konkr¢t egy¢nek
konkr¢t boldogsÀgÀban gondolkodik, az
Àgostoni egy¢n is meglehetûsen magÀra hagyatottan lenne k¢nytelen szenved¢lyeivel
harcba szÀllni, az er¢nyek gyakorlati, e vilÀgi,
az elj´vendûben azonban elmÃlÂ pÀnc¢lzata
n¢lk¡l, egyed¡l az isteni kegyelemben bÁzva
ä s ezzel Lutherhez jutunk.
(2) Mit mondhat hÀt egy tomista egy mÀsik hagyomÀny k¢pviselûj¢nek? Az attÂl f¡gg,
term¢szetesen. TalÀn csak n¢mi segÁts¢gre
van sz¡ks¢ge ahhoz, hogy elgondolkodjon a
helyes ¢letrûl. TalÀn mÀr megvan egy sz¢les
k´rü egyet¢rt¢s alapja, s csak kisebb konfliktusok vÀrnak m¢g f´loldÀsra. ArisztoteliÀnusok k´z´tt valÂszÁnüleg valami ilyesmi a helyzet. Vagy a mÀsik hagyomÀny vÀlsÀgot ¢l Àt,
de ezt nem is tagadja, s ekkor a vÀlsÀg magyarÀzatÀt nyÃjthatjuk, amely nem okvetlen¡l cÀfolat, hanem gazdagÁtÀs. A legsÃlyosabb a helyzet akkor, ha a vÀlsÀgot az ¢rintett
hagyomÀny nem is hajlandÂ beismerni ä az
egyetlen gyÂgyszer ilyenkor az azonos fegyverzet fel´lt¢se ä pl. a genealÂgiÀ¢: a szkeptikus ÀllÀspont is t´rt¢neti, okai kimutathatÂk, igazsÀga korlÀtozott. De mivel kezdûdj¢k
a vita? MacIntyre szerint àazzal, amit Szent TamÀs az intellektuÀlis vaksÀgnak az erk´lcsi t¢ved¢s-

ben l¢vû gy´kereirûl, az akarat Àltal f¢lrevezetett ¢rtelemrûl ¢s a kev¢lys¢g bün¢vel fertûz´tt akaratrÂl
mond [...] Tomista szempontbÂl a leleplez¢s szenved¢lye is a kev¢lys¢g ÀlarcaÊ. (147. o.) De vajon
k¢pes-e a genealÂgus sajÀt t¢ved¢s¢t sajÀt terminusaival f´lismerni? Nos, hogy a t¢ved¢s
lehetûs¢g¢t elismerje, olyan k¢szs¢gre van
sz¡ks¢ge, amellyel a t´bbi hagyomÀnnyal
kapcsolatos ÀllÁtÀsai alapjÀn û is rendelkezhet. Ha v¢dhetetlennek tünû, sût ´ncÀfolÂ
konklÃziÂkra jutott (akÀr a gyakorlatban is,
pl. mint ´nmagÀt b¡szk¢n nem akad¢miainak vallÂ, a racionalista-akad¢mikus okoskodÀs esetlegess¢g¢rûl a leplet egyszer ¢s mindenkorra lerÀntÂ filozÂfia maga is minden
tovÀbbi n¢lk¡l beleker¡lt a tananyagba), akkor mÀr van legalÀbb egy oka arra, hogy
gondolatmenet¢t mi¢rt is kellene f´l¡lvizsgÀlnia. °s ez lehet a fordulÂpont. Hiszen ¢rveit szorosan ´sszek´ti, ha nem is okvetlen¡l
a logika, de legalÀbb az ¢rvelû szem¢lye, aki
(ami?) talÀn nem felt¢tlen¡l (kizÀrÂlag) a hatalom manifesztÀciÂja, f¡ggv¢nye vagy marionettfigurÀja. Ebben az esetben viszont az
àaposztÀziaÊ (a genealÂgiÀra valÂ àÀtt¢r¢sÊ)
pillanata megfoghatÂvÀ vÀlik, Ãjra¢lhetûv¢,
amelyhez k¢pest van àelûtteÊ ¢s àutÀnaÊ. Ez
lehet a genealÂgus utolsÂ leleplez¢se, amely
utÀn a valÂsÀgos vilÀg kezdûdik.
Mire van tehÀt sz¡ks¢g¡nk ahhoz, hogy
racionÀlisak lehess¡nk? A MacIntyre-i vÀlasz
talÀn ez lehet: a bÀtorsÀg ä er¢ny¢re.
BalÀzs ZoltÀn
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