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Tandori Dezsû

EZ°KIEL LORDJA
Uram, Ãgy m¢sz el tûlem az utolsÂ 200 yardon,
mint a meszes, Àllva hagysz, Ez¢kiel Lordja, lÂ,
mint k¢t kupac zselÀtÂ lÂszart szÀradni a turfon,
a mocsoktalajon, legjobb esetben v¢gtelen-jelet
rajzolok, k¢t ovÀlis, sz¢tporlok, ahogy az istÀllÂk
k´rny¢k¢n jÀrva egy nagy nyÀri nap ezt a magam
szem¢vel lÀttam.
szem¢vel lÀttam.°s hogy egyÀltalÀn ki voln¢k ¢s mi
voln¢k ¢n, arra is van jÂ. Ne mondjuk azt k¡l´n, hogy
korszakok. Mondjuk, egy ä ¢pp ä zsarnoki korszak
van, 50-es ¢vek, ne mondjunk szÀmokat, az iskolÀban
megk¢rdik az elemi tanulÂtÂl, mi¢rt hord jampec csÁkos
z´ld-sÀrga-k¢k zoknit. Ne mondjunk kulûr lokÀl dolgokat,
m¢gis: àMi¢rt ÀruljÀk az ött´rû çruhÀzban?Ê Engem,
ezt mondhatom magamrÂl, mi¢rt Àrulnak az ött´rû
çruhÀzban? A kifogÀsolÀst ott kezdje bÀrki, igaz,
¢rdemeim m¢ltatÀsÀrÂl is lemondok; megfelelû ´r´kmeg¢lhet¢s
ä vagy hamar bek´vetkezû halÀl ä eset¢ben boldogan
¢s k¢szen mondan¢k le. Volna helyette mit tennem.
Hogy van az, hogy àtedd vele ezt meg azt, ¢s a hapsi
azt is megmondja, ha netÀn nûi alsÂt hord, hogy aztÊ?
Ja, Reservoir Dogs, Tarantino, valami nemzetk´zi müvelts¢gi
is bej´n v¢gre. MÀrmost. Ezt a profi bün´zû a v¢lt jÂ
havernak mondja, aki halÀlos sebes¡lt. °s aki be¢pÁtett zsaru,
ÀllÁtÂlag az akciÂ v¢gpusztulÀsÀnak oka. Ugyan! Minden
ott hordja v¢gpusztulÀsÀt, vannak lassabb dolgok,
adnak idût az ÀtszokÀshoz, p¢ldÀul ha sz¢p lassan
mindenkid meghal, ¢s nem ¢ri meg senkivel tÀrsaskodni,
semmi olyat nem hallhatsz, ami¢rt bÀrkinek akÀr
az ujjÀt is ¢rdemes lett volna kifacsarni, nem hogy levÀgni,
ahogy az im¢nti Ãr mondja.
ahogy az im¢nti Ãr mondja.De Isten, Ez¢kiel Lordja,
most nem a lÂn¢v, hanem a Real Cowboy ör, azt mondja erre:
à¹csi, ezekben a k¢rd¢sekben majd ¢n d´nt´k, utajid szerint
Át¢llek meg, semmiben nem irgalmazok neked, ¢s megtisztulni
csak akkor fogsz, ha elpusztÁtalakÊ, utajid¢rt, lÀsd.
Uram, tartozom neked, bocsÀnat, Neked egy-k¢t Ãttal,
nem az ´rd´gnek hÀt, Neked, ezzel ¢letem c¢ljÀt mÀris
megadod, jÀratsz ä utakon ä, hogy lesÃjthass rÀm, Ãgyse
hÃzom ki a dzsÂkert; bohÂcok p´r´ly´m alÀ, zenged.
hÃzom ki a dzsÂkert; bohÂcok p´r´ly´m alÀ, zenged.Van,
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hogy ¢n mondom: elmondanÀ a bohÂc, mit hord alul, ha lÂban
az elsû n¢gy futamot elveszten¢, csak Ãgy egy kis mocskos
t¢li mühomokpÀlyÀs napon, holott olyan egyszerünek
indult. Mit k¢ne tennie, most ¢n mondjam meg neki,
hogy visszajusson a kiindulÂ p¢nz¢hez? Mit indult ki!
°s mibûl. De hagyjuk, vÀlaszom: ha ¢n azt tudnÀm. Eleve,
amirûl velem lehet besz¢lgetni, vagy bÀrkivel, csacskasÀg,
silÀny dolog, m¢g a legjobb, ha az ember mÀsok besz¢lget¢s¢t
hallja, f¢l f¡llel, legalÀbb nem tudja, mirûl van szÂ, van
rem¢ny ä ´nÀltatÀssal ä, de ha magunk nyomjuk, semmi.
Szupi, k´nnyü lovassÀg. Jogos k¢rd¢s: àVan m¢g, ma, hogy
n¢melyek reggeliznek, egy munkÀt?Ê Kurt Cobain h¢t-az-¢v-zoknija!
(Addig hordta; ´zvegye mondja a Time Outban; minden ´sszej´n.)
RÀadÀsul ha m¢g ilyenkor vitatkozni kezdenek ä ha
ilyenkor kezdenek vitatkozni! ä, tiszta k¢sz. ¹csi,
mondom ¢n, az örtÂl ellesett besz¢ddel, ha mÀr valamirûl
veled a r¢szemrûl szÂ van, az olyan alacsony h¡lye
rÀgÂl¢c, hogy vagy szaladj Àt alatta, vagy vedd, de ne
te remegj helyette, ok¢?
te remegj helyette, ok¢?Na, ezt mondja m¢g az ör: à¹csi,
ne hidd, hogy a Charles Bronson vagy, aki bemegy a
kocsmÀba, a vegyesboltba, ¢s a k¢szletben vÀlogat.
Nincs, hogy ¢n neked hagyjak b¢k¢t, mert el¢g volt,
k¡ld´m neked a madarakat, tess¢k, majd ha sorra
eltemeted ûket, mit bÀnom ¢n, hÃsz ¢v mÃlva az utsÂt,
akkor lÀtod, el¢g volt-e valamibûl, akarsz-e egyed¡l
lenni, ¢s akkor is csak mondd; mondd csak...Ê Az idû,
mondom, az¢rt nagyon unalmas dolog, mert ä a pontoshoz ä
az ÂrÀknak ÀllÁtÂlag ugyanazt k¢ne mutatniok, k¡l´nben
ÀllÁtÂlag rosszul jÀrnak. Hahaha, ¢s hogy mi magunk
mikor jÀrunk rosszul? AkÀrhÀny Âra van nÀlad, rosszul
jÀrsz, eg¢sz Charles Bronson-mondÀs. Vagy: ¢n veled mÀr
eleve csak rosszul jÀrhatok, akÀrhÀny az Âra. NetÀn: hÀla,
hogy ily nagy k´zels¢gbe ker¡lt¡nk egymÀshoz, m¢gis
¡veghÀzi k´rnyezetben ismerkedhett¡nk meg (egymÀs Àltal!), chandleri,
egy jÂ csomÂ emberi mocsokkal, folyton kettûnk fej¢re
szakadt a mennyezet, befoltozgattuk, na, huszonnyolc ¢v utÀn
kezdhetn¢nk v¢gre, hogy mi ketten vagyunk, szemk´zt a vilÀggal,
mafioso ¢s mafiosa; ha m¢g volna vilÀg, meg ha menne. Semmi rem¢ny.
2 mondÀs: àTekints embernek.Ê ä àOk¢. °s embert nem akarok lÀtni.Ê
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SzakÀcs Eszter

ELýSZ¹R AZ ANGYALOK J¹NNEK EL
Elûsz´r az angyalok j´nnek el.
A magasban lebegve vÀrnak.
Tudod, hogy ûk azok. A vÁz kiver,
s trikÂdhoz tapad a hÀtad.
Az utcÀra m¢sz, mint mindenki mÀs.
LÀtod-e ûket, hitetlen TamÀs?
Ha szÂlÁtanak rÀd n¢zve,
m¢rt kapod tekinteted f¢lre?
Az utca nap n¢lk¡l is hogy ragyog!
F´l´tte mint felhûnyi vatta
feh¢rlik, feh¢rlik az angyalok
figyelû, tollpih¢s arca.

A SZ¹RNY SZñ ELýREFUT
A sz´rny szÂ elûrefut, ´sv¢nyek
k´z´tt kutat.
°hes Àllat, avar alatt keresi
a szagodat.
Isten! Egy v¢reb fut k´ny´rtelen
a nyomodban.
MegÁzlelt mÀr a lehullÂ v¢rcs´ppcsillagokban.
Nem tudom, ha utol¢r, rÀd veti-e
magÀt remegve,
vagy belefÃrja ny¡szÁtû arcÀt megmart tenyeredbe?
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K°T NYöLFIAK
Kergetûzû nyulak,
futnak szemem elûtt az ¢vek.
TanÃja lettem ¢n is
feh¢r s fekete k¡zdelm¢nek.
Egy rÂzsa (mondjÀk bÀr,
ez a szÂ ma leÁrhatatlan),
tehÀt, egy rÂzsa
pergeti a szirmait lassan:
feh¢ren indul,
m¢g Àttetszenek az erek,
megfeketedik,
mire el¢ri a tenyeremet.
Mire hozzÀm ¢rnek,
feh¢r nyÃlbÂl lesz fekete,
s kivilÀgosodik,
mint az ¢g, a mÀsik korom-szine.
K¢t nyÃlfiak, ´sszefonÂdva alszanak a szÁvemen.
BÀrmerre menjek is,
mindkettût magammal viszem.

WE¹RES SçNDOR IFJöKORI VERSEI
°S A SZ°PRýL íRT OKFEJT°SE
LOSONCZY ISTVçN HAGYAT°KçBAN
A p¢csi egyetem neves professzorÀnak,
Losonczy IstvÀnnak (1908ä1980) jogb´lcseleti hagyat¢ka kutatÀsakor bukkantam
We´res SÀndorral valÂ barÀtsÀga eml¢k¢re, majd dr. Cs¢csy-Nagy °vÀnak, mÀsodik feles¢g¢nek k´sz´nhetûen n¢hÀny

k¢ziratra. Losonczy 1934-tûl oktatott jogfilozÂfiÀt, 1940-tûl rendkÁv¡li tanÀrk¢nt.
°rdeklûd¢se ekkoriban egy àrealistaÊ
megismer¢selm¢let kidolgozÀsÀra, logikai, l¢lektani, sût ¢lettani ´sszetevûinek
magyarÀzatÀra irÀnyult. A f¢l ¢vtizeddel
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fiatalabb We´res pedig ez idûben nemcsak P¢cshez k´tûdû, orszÀgos hÁr¢t kifejezûen hamarosan Baumgarten-dÁjas
(1936) k´ltû, de egyben az Erzs¢bet TudomÀnyegyetemnek jog ¢s filozÂfia irÀnt
¢rdeklûdû hallgatÂja (1933ä1938) volt,
aki a filozÂfus Halasy-Nagy JÂzsefn¢l k´lt¢szeteszt¢tikÀbÂl doktorÀlt (1939).
KapcsolatukrÂl mindenekelûtt elsû feles¢g¢nek k´sz´nhetûen a csalÀdi eml¢kez¢s csupÀn annyit ûriz, hogy mÀr a harmincas ¢vek mÀsodik fel¢ben sokat
besz¢lgettek k´lt¢szetrûl, eszt¢tikÀrÂl,
majd miutÀn Losonczy megnûs¡lt, s elsû
gyermeke megsz¡letett, We´res k¢t-hÀrom alkalommal a csalÀdnÀl is lÀtogatÀst
tett, s az est¢li ÂrÀkban, lefektet¢skor elbüv´lû kedvess¢ggel mes¢lt Hajni lÀnyuknak verseket. Ez egybeesik a k¢zirathagyat¢k egy¢bk¢nt valÂszÁnüsÁthetû datÀlÀsÀval, hiszen a GAZDAG ERZSINEK
megÁrÀsa ¢v¢bûl k´vetkeztetve nem keletkezhetett 1943 elûtt, de feltehetûen sokkal a csalÀd fiÃgyermek¢nek ekkori sz¡let¢se utÀn sem.
A v¢gig fekete tintÀval Àrkus papÁrra
g´mb´lyü betükkel, gondosan s m¢gis
lend¡letesen Árt k¢zirat az alÀbbi egys¢gekbûl tevûdik ´ssze (a k¢zÁrÀsban hasznÀlt cÁmet id¢zve s ismert ¢vszÀmÀt, elsû
k´tetbeli k´zz¢t¢tel¢t is megjel´lve, viszont nem emlÁtve r´vid magÀnhangzÂk
utÂlagos hosszÃvÀ t¢tel¢t, valamint veszszûk utÂlagos elhagyÀsÀt):
A GALAGONYA (1935: MEDUZA 113/99),
ALTATñDAL (1940: M. 93/47, a nyomtatott vÀltozathoz k¢pest mÀsodik ¢s negyedik strÂfÀjÀban elt¢rû sorokkal), A KíS°RTET DALA (1940: M. 60), ýSZI K¹DBEN...
(1941: M. 80/12), CSEREMISZ DALOK (?:
M. 47, IäIV. alatt a nyomtatott vÀltozatban IV., V., V I. ¢s III. szÀmon egybegyüj-

t´ttek csokorba szedve), K °T KIS DAL,
TARTALOM N°LKºL (?: ?, lapsz¢len Losonczy ceruzÀs k¢zÁrÀsÀval: àa Sanyi rajongÂjÀnak tetszett, ¢lm¢nyÊ), V çLTOZAT EGY
CSçNGñ N°PDALRA (1940: M. 108/86);
A L°LEK DALA (SUGARAS °NEK cÁmmel
M.), H A MAJD TESTEMRE... (1939: M. 17,
harmadik strÂfÀban àezzelÊ helyett àevvelÊ, a negyedikben àHÀzadtÂlÊ ¢s àTeÊ
nagy kezdûbetükkel), V ONJ SUGARADBA... (1942: M. 24, àHozzÀdÊ ¢s àTeÊ nagy
kezdûbetükkel), NEM NYöLSZ LE °RTEM...
(?: M. 18), N°GER SíRFELIRAT (tudomÀsunk szerint kiadatlan), A V ENUS BOLYGñHOZ (1942: M. 50, 15. sorÀban a nyomtatott vÀltozatbÂl ismert àçlmom ¢gi t¡kreÊ
helyett: àçlmom ¢gi k¢peÊ, 24. sora pedig
àsz¢lre bÁznÀm: sz¢tszakadjÊ helyett: às vÁzre:
pÀrÀvÀ lebegÊ);
H ARDANGERI EML°K (1940: M. 51),
HANNçNAK (1942: M. 54), A HçRSFA
MIND VIRçGZIK (1941: M. 104/76), GAZDAG ERZSINEK (1943: M. 118/III, mÀsodik strÂfa negyedik sora a nyomtatott vÀltozatban ismert àderekamra v¢sveÊ helyett:
àderekamba v¢sveÊ ¢s àj¢gszem¡Ê helyett
àj¢g-szem¡Ê), DAL (1939: M. 105/79), çLMODTAD (1941: M. 85/24);
I STAR POKOLJçRçSA (1939: M. 6, alcÁm
n¢lk¡l, de a verset jobb sz¢len zÀrÂ megjegyz¢ssel: à[A ninivei Assurbanipal-k´nyvtÀr / egyik t´red¢ke nyomÀn]Ê);
v¢g¡l a barÀtjÀnak cÁmzett okfejt¢s k¢t
leÁrÀsban (a korÀbbi vÀltozat elt¢rû megfogalmazÀsait az olvasÂ kapcsos zÀrÂjelben lÀthatja), mindkettû szÀmos javÁtÀssal.
We´resrûl eddig is tudtuk: szÁvesen Árt,
sz¢pen, a papÁron megjelenÁt¢s eszt¢tikumÀnak tudatÀban; s barÀtainak ´r´mmel
ajÀnd¢kozott. Az egy¢b forrÀsokbÂl eddig
ismeretlen sz´vegeket az alÀbbiakban talÀlhatja az olvasÂ.
Dr. Varga Csaba
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We´res SÀndor
ALTATñDAL
CsÁjja, csicsÁjja, rÂzsa,
csicsÁjja, mÀlyva!
NÀd-tanya ÀrnyÀn,
vÀlyog-tanya ÀrnyÀn
k¢t kutya kullog,
foltos tanya ÀrnyÀn.
CsÁjja, csicsÁjja, rÂzsa,
csicsÁjja, mÀlyva!
A nagyf¡l¡ kutya k¢rdi:
rÂzsa-rÂzsa mit csinÀl?
A nagyorru kutya k¢rdi:
mÀlyva-mÀlyva mit csinÀl?
RÂzsa-szÀl, mÀlyva-szÀl
szeme-szÀrnyÀt ´sszecsukja,
k¢k gy´ngy´t tesz bÀrsony-tokba,
addig jÂ, mÁg szundikÀl.
CsÁjja, csicsÁjja, rÂzsa,
csicsÁjja, mÀlyva!
N°GER SíRFELIRAT
K¢t ajtÂn Àt evett a hÀzam,
vastag f¡st´t ¡rÁtett a lakÀsom.
Sokan j´ttek hozzÀm ¡res kosÀrral
¢s egyet se k¡ldtem el.
Volt k¢t asszonyom,
k¢t asszony el¢g volt nekem,
egyiknek der¡s volt, mint a Nap,
mÀsiknak kedve, mint az elsû csillag¢.
Most f´ld alatt van a lakÀsom,
nem eszik ¢s nem ¡rÁt.
Hallgatnak az asszonyaim,
mozdulatlanul jÀtszanak ¢s mosolyognak.
Sose bÀntottam senkit,
ugyan ki bÀntana engem?
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Kedves Pista!
LegutÂbb az eszt¢tikumrÂl, a sz¢prûl besz¢lgett¡nk; r¢gÂta nem n¢ztem elm¢letileg
ezt a t¢mÀt, de most n¢hÀny gondolatsort keltett¢l f´l bennem vele kapcsolatban. MegprÂbÀlom ÁrÀsban r´gzÁteni, mert szÂban Ãgyse tudnÀm rendszeresen egybefogni.
1) Azt a k¢rd¢st, hogy: mi a sz¢p? megelûzi egy mÀsik: van-e sz¢p? L¢lektani jelens¢g, hogy van àeszt¢tikai tetsz¢sÊ: mikor valamiben gy´ny´rk´d¡nk an¢lk¡l, hogy
gy´ny´rk´d¢s¡nk tÀrgyÀt bÀrmily c¢lra felhasznÀlni kÁvÀnnÀnk. De k¢rd¢s, hogy az
àeszt¢tikai tetsz¢sÊ fogalma mellett sz¡ks¢g¡nk van-e a àsz¢pÊ fogalmÀra is? Az eszt¢tikai tetsz¢s vagy nem tetsz¢s lelki folyamat, mely egy¢nenk¢nt mÀs-mÀs jelens¢geket
fogad el vagy utasÁt vissza; eg¢szen mÀs tetszik ¢s nem tetszik egy Àtlag-g¢pÁrÂlÀnynak,
mint egy müv¢sznek. Az emberek eszt¢tikai tetsz¢se k´z´s nevezûre nem hozhatÂ; tehÀt a vizsgÀlÂdÀsnak ezen a pontjÀn a àsz¢pÊ fogalma olybÀ tünik, hogy nem egy¢b,
mint az eszt¢tikai tetsz¢s folyamatÀnak a folyamat elûid¢zûj¢re valÂ kivet¡l¢se; ¢s minthogy a folyamat egy¢nenk¢nt mÀs-mÀsfajta ingerre j´n l¢tre, a àsz¢pÊ is egy¢nenk¢nt
mÀs-mÀs.
2) így Àll a dolog, ha megÀllunk azon a ponton, hogy az emberek tetsz¢se heterog¢n. Csakhogy ebben a heterogeneitÀsban fokozatossÀg talÀlhatÂ. A g¢pÁrÂlÀny eszt¢tikai k¢pess¢ge differenciÀlatlanabb, mint a müv¢sz¢. Az eszt¢tikai t¢ren egyszerü ember (aki amellett mÀs t¢ren esetleg bonyolult ember, pl. kivÀlÂ matematikus stb.) a müv¢szetben elsûsorban kellemes idût´lt¢st, probl¢mÀira vÀlaszt, tÀrsasÀgi t¢mÀt, ¢rzelmi
¢s ¢rtelmi rezonÀtort keres: tehÀt eszt¢tikai tetsz¢se ´sszesz´vûdik az ´konomikus tetsz¢ssel. Az eszt¢tikailag bonyolult mü¢lvezûn¢l mindezek a mozzanatok csak cs´kkent
m¢rt¢kben vannak jelen; szemben e szubjektÁv, egy¢ni mozzanatokkal, nÀla a fûmozzanat objektÁv: elfogulatlan ¢s k´zvetlen rÀcsodÀlkozÀs a müre. MÁg az eszt¢tikailag
egyszerü ember, ha a mü jellegi tulajdonsÀgai (pl. t¢mÀnak, formÀnak, v¢lem¢nyk´rnek milyens¢ge) szÀmÀra nem rokonszenvesek, ellenszenvvel n¢zi a müvet: az igazi
mü¢lvezû kiszolgÀltatja magÀt a münek; nem a szem¢lyi adottsÀgait, hanem az eszt¢tikai felfogÂk¢pess¢g¢t fekteti a mü alÀ, ¢s Ágy a müre bÁzÂdik, hogy tud-e hatni vagy
sem, ¢s ha igen, milyen m¢rt¢kben. ä Term¢szetesen az àeszt¢tikailag egyszerü emberÊ
¢s a àmü¢lvezûÊ a valÂsÀgban nem fordul elû steril alakban; egyik a 0, mÀsik a ∞, ¢s
mindenki a kettû k´zti skÀlÀn mozog. Az eszt¢tikai tetsz¢snek az ´konomikus tetsz¢stûl
valÂ teljes f¡ggetlenÁt¢se a gyakorlatban mÀr csak az¢rt sem lehets¢ges, mert minden
emberi tett ¢s gondolat m´g´tt fatÀlisan ott lappang az ´konÂmia, az ´nz¢s (a legtisztÀbb mü¢lvezet is gy´ny´r, tehÀt ´konomikus haszon); de ettûl f¡ggetlen¡l is: a legsterilebb mü¢lvezûnek is szimpatikusabb ez vagy az a t¢ma, forma, kifejez¢smÂd, vilÀgn¢zet, ¢s ezt a szimpÀtiÀt szÀz szÀzal¢kban lehetetlen f¢lretenni. Annyit m¢gis
mondhatunk: aki valamely müh´z Ãgy k´zeledik, hogy szÂrakozÀst, ´ngyarapÁtÀst,
lelki rokonsÀgot, probl¢mamegoldÀst keres benne elsûsorban, mÁg a mü irÀnti objektÁv ¢rdeklûd¢se mÀsodlagos: az az àeszt¢tikailag egyszerüekÊ sorÀba tartozik. Viszont
aki a münek nem ezt vagy amazt a tulajdonsÀgÀt n¢zi, hanem hagyja magÀra sugÀrozni a müvet ÀltalÀban, mÁg egy¢ni lelkialkata saecunder mÂdon lappang a mü¢lvezet
m´g´tt: az ilyen a àmü¢lvezûÊ csoportban van.
Ezek utÀn az àeszt¢tikai tetsz¢sÊ ¢s a àsz¢pÊ mÀs vilÀgÁtÀsban Àll elûtt¡nk. MÁg az 1)
bekezd¢sben az eszt¢tikai tetsz¢s vÀltozÂ-f¡ggetlennek s a àsz¢pÊ az û f¡ggv¢ny¢nek
tünt, addig a 2) bekezd¢s utÀn az eszt¢tikai tetsz¢s, tiszta alakjÀban, vÀltozatlan-f¡ggetlennek kezd derengeni, de a àsz¢pÊ m¢g mindig f¡ggv¢ny (bÀr a vÀltozatlan-f¡g-
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getlennek f¡ggv¢nye is vÀltozatlan). ä A tiszta ´konomikus tetsz¢s 0-ja ¢s a tiszta eszt¢tikai tetsz¢s ∞-je k´zti skÀlÀn mozgunk mi, emberek. Az Àllat, steril ´konomikus tetsz¢s¢vel, e skÀla 0-jÀn Àll; e fejteget¢s szempontjÀbÂl az Àllat az àeszt¢tikailag abszolÃt
egyszerü emberÊ. MÀrmost k¢pzelj¡nk el egy sz¡ks¢gletek n¢lk¡li, tehÀt ´konÂmiÀtlan szellemet, ki a tetsz¢s k¢pess¢g¢vel rendelkezik: ez a szellem nyilvÀn a tetsz¢sskÀla
∞-j¢n, a àtiszta eszt¢tikai tetsz¢sÊ pontjÀn Àll. Az û tetsz¢slehetûs¢ge v¢gtelen; mÁg a
müvek fogyat¢kosak, egymÀshoz viszonyÁtva jobbak-rosszabbak: az ig¢nytelen, tehÀt
befolyÀsolatlan szellem l¢trehozhatja a müvek objektÁv sz¢ps¢gskÀlÀjÀt. De ezt csak e
szellem valÂsÁthatja meg, csak û lehet abszolÃt ¢rv¢nyü kritikus. Mi, emberek a tetsz¢s
skÀlÀjÀn mozgunk, ¢s k´z¡l¡nk csak relatÁv joga van a bÁrÀlatra annak, ki a skÀla menn¢l magasabb pontjÀn foglal helyet. °s hogy ki Àll a skÀla magasabb hely¢n, annyiraamennyire ez is ellenûrizhetû: a) aki a müvekre nemcsak hajlamaival, hanem elûÁt¢let
n¢lk¡l bÁr rezonÀlni; b) aki a müveket nemcsak ¢rtelemmel bÁrÀlja, hanem a mü Àltal
keltett idegreakciÂjÀbÂl ¢s ¢rtelmi belÀtÀsÀbÂl egy¡ttesen szüri le a bÁrÀlatot.
Ezek utÀn felelni lehet arra a k¢rd¢sre: van-e sz¢p? Van eszt¢tikai tetsz¢s, mely, ha
steril Àllapotban l¢tezne, abszolÃt ¢rv¢nnyel m¢rhetn¢ az eszt¢tikumot (bizonyÁtandÂ!). A àsz¢pÊ nem egy¢b, mint a tetsz¢s tÀrgya. A term¢szet abszolÃt sz¢p, a
müvek relatÁve sz¢pek.
MÀrmost mi a sz¢p? Krit¢riumok szerint.
Sz¢p tÀrgy nincs, csak sz¢p forma, mert ugyanaz a sz¢ps¢g bÀrmennyi alkalmas
tÀrgyra Àtvihetû, ugyanaz a sz¢ps¢g sokszorosÁthatÂ.

EGY RENDHAGYñ
MESTER-TANíTVçNY VISZONY
F¡st MilÀn ¢s We´res SÀndor szellemi kapcsolatÀrÂl

We´res SÀndor 1935 ¢s 1956 k´z´tt F¡st
MilÀnhoz Árott k´zel negyven levele t´bb
mint k¢t ¢vtizedig zÀrt anyagk¢nt
szunnyadt a Petûfi Irodalmi MÃzeum
K¢zirattÀrÀban. A levelek zÀrolÀsÀra a
hetvenes ¢vek elej¢n F¡st MilÀnn¢ ¢s a
mÃzeum r¢sz¢rûl ker¡lt sor, a lev¢lÁrÂ
szem¢lyis¢gi jogait tartottÀk talÀn tÃlzottan is tiszteletben, miutÀn a levelek n¢hÀny sorÀban We´res ifjÃkori magÀn¢leti
kapcsolatÀrÂl ¢s probl¢mÀirÂl is emlÁt¢st

tesz. A levelek irodalomt´rt¢neti vonatkozÀsai azonban sokkalta ¢rdekesebbek,
fontosabbak ezekn¢l.
We´res SÀndor levelei monogrÀfusa,
Bata Imre jÂvoltÀbÂl ker¡lhetnek most
nyilvÀnossÀgra, aki KÀrolyi AmytÂl enged¢lyt kapott We´res levelez¢s¢nek k´tetben valÂ kiadÀsÀra. F¡st MilÀn vÀlaszlevelei sajnos m¢g nem ker¡ltek elû a We´res-hagyat¢kbÂl, de We´res levelei ´nmagukban is jÂl ¢rz¢keltetik XX. szÀzadi
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k´lt¢szet¡nk k¢t kiemelkedû egy¢nis¢g¢nek bensûs¢ges kapcsolatÀt, szellemi rokonsÀgÀt.
F¡st MilÀn, a Nyugat nagy nemzed¢k¢nek magÀnyos àj¢ghegyeÊ szenved¢lyes
pedagÂgus volt (¢lete folyamÀn t´bb Ázben hivatÀsszerüen is foglalkozott a tanÁtÀssal), szigorÃ ¢s zsarnoki àmesterÊ, aki
¢let¢nek ¢s müv¢szet¢nek filozÂfiai ¢s eszt¢tikai felismer¢seit, tapasztalatait, a k´ltûi mesters¢g gyakorlati ismereteit szÁvesen adta Àt az ifjabb k´ltûnemzed¢keknek, a hozzÀ fordulÂ àtanÁtvÀnyoknakÊ. Ily mÂdon is kit´rni prÂbÀlva müv¢szi-emberi elszigetelts¢g¢bûl ¢s kÀrpÂtlÀst keresve a hivatalos elismer¢sek hiÀnyÀ¢rt.
D¢ry Tibor nem ¢ppen elfogulatlan
memoÀrjÀbÂl (í T°LET NINCS) ismert, mik¢nt igyekezett F¡st a maga k¢p¢re formÀlni ´nk¢ntes vagy vÀlasztott ÁrÂ-k´ltû
àtanÁtvÀnyaitÊ (Gell¢ri Andor Endr¢t,
Illy¢st, Pataki Dezsût, Vas IstvÀnt), ¢s azok
a kezdeti rajongÀs ¢s ÀhÁtat utÀn hogyan
menek¡ltek el r´videbb-hosszabb idû
mÃltÀn a müveiket kÁm¢letlen¡l ÀtÁrÂ
mester diktatÃrÀja elûl. De errûl tanÃskodik F¡st jÂr¢szt mÀr publikÀlt levelez¢se
is àtanÁtvÀnyaiÊ-val.
We´res SÀndor huszonk¢t ¢ves, amikor mester¢nek vÀlasztja a nÀla negyedszÀzaddal idûsebb nagy k´ltût, ¢s e vÀlasztÀsÀt azonmÂd verses lev¢llel (LEV °L
F ºST MILçNNAK , 1935) pecs¢teli meg.
EgyÃttal pedig enged¢lyt is k¢r a vers
megjelentet¢s¢hez a Nyugatban.
A megszÂlÁtÀs mÂdja (àKedves MesterÊ)
¢s a vers F¡st MilÀn-os modora is jÂ diplomÀciai ¢rz¢kre ¢s emberismeretre vall.
We´res, akinek mÀr tizenn¢gy ¢ves korÀban versei jelennek meg a Nyugatban, ¢s
akit a szerkesztû Babitshoz is szem¢lyes
kapcsolat füz, valÂjÀban nem is F¡st MilÀn pÀrtfogÀsÀra, sokkal inkÀbb figyelm¢re ¢s barÀtsÀgÀra t´rekszik. A vers egy¢bk¢nt nem utÀnzat, nem is parÂdia, ÁrÂja
pastiche-nak nevezi.

A mester azonnal elcsÀbul, de az¢rt
szokÀsa szerint valÂszÁnüleg megprÂbÀlja
ÀtÁrni a verses episztolÀt. Azonban minden igyekezete ellen¢re csak kisebb vÀltoztatÀsokat tud javasolni. We´res udvariasan megk´sz´ni segÁts¢g¢t, sût k¢szs¢gesen Ãjabb vÀltoztatÀsokat is ajÀnl, amelyekrûl majd F¡st lesz k¢nytelen lebesz¢lni Ãjdons¡lt tanÁtvÀnyÀt.
A verses lev¢l v¢g¡l csupÀn egy talÀlÂ
f¡sti jelzû betoldÀsÀval (a mÀsodik szakasz
utolsÂ sorÀban a àholtak lÀbaiÊ helyett, a
àhalottak meszes lÀbaÊ) jelenik meg a Nyugatban (1935. I. 385.).
EzutÀn a mester szokÀsos ¢rdeklûdû
k¢rd¢s¢re We´res beszÀmol ¢letk´r¡lm¢nyeirûl ¢s munkamÂdszer¢rûl, majd
Ãjabb àcsemeg¢velÊ szolgÀl a mÀsok lelki
¡gyeivel szÁvesen foglalkozÂ F¡st MilÀn
szÀmÀra: titoktartÀsÀt k¢rve mintegy
mell¢kesen szexuÀlis neuraszt¢niÀjÀrÂl is
beszÀmol.
T´bb mint f¢l ¢vvel k¢sûbb Árott level¢bûl az tünik ki, hogy F¡st megprÂbÀlta tanÁtvÀnyÀt ÁrÂi hivatÀsa tekintet¢ben bizonytalannÀ tenni, megjÂsolva, hogy az
olyan versek, mint az ´v¢i, ànem szÀmÁthatnak sikerreÊ. De We´resnek nem lehet ily
k´nnyen kedv¢t szegni: àAkkora erk´lcsi sikert, amekkorÀt egyelûre ¢rdemlek, mÀris el¢rtem, sût talÀn valamivel nagyobbat isÊ ä vÀlaszolja. A mesternek pedig, aki lemondÂ
b´lcsess¢ge ellen¢re (mint NAPLñ-jÀbÂl
¢s leveleibûl kitünik) valÂjÀban rettenetesen vÀgyik a sikerre, f´l¢nyes, hüv´s
eleganciÀval Ágy ad leck¢t: àAnyagi siker,
versekkel? a magyarul ¢rtûk szÀma, Ãgy tudom, nyolcmilliÂ k´r¡l van, ¢s ebbûl egy szÀzal¢k k¢pes mü¢lvezetre; nem is volna kÁvÀnatos,
hogy enn¢l t´bb müv¢szethez ¢rtû legyen, tekintettel arra, hogy aki k¢pes a mü¢lvezetre: degenerÀlt.Ê Egy¢bk¢nt sem fog rÀszorulni
az irodalmi sikerre ä Árja, mert doktorÀtust szerez, ¢s ÀllÀsba szÀnd¢kozik menni.
De ha minden k´t¢l szakad is, m¢g ott a
cs´ngei f´ld szÀmÀra mint meg¢lhet¢si
forrÀs.
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F¡st MilÀn most egy idûre felhagy az
oktatÂi attitüddel, inkÀbb a furcsa tanÁtvÀny v¢lem¢ny¢re kÁvÀncsi, ¢s sorra k¡ldi
el neki r¢gebbi müvei k´teteit, k¢ziratait,
melyekre We´res rendkÁv¡l ¢rtûn ¢s ¢rz¢kenyen reagÀl. Majd Ãjabb verses lev¢llel fordul a mesterhez (LEV°L T°LI PUSZTçRñL ), annak modorÀban, de mÀr jellegzetesen egy¢ni vonÀsokat csillantva fel
Ãgy ad jelent¢st vÀlsÀgos lelkiÀllapotÀrÂl,
csalÀdjÀhoz valÂ ellentmondÀsos viszonyÀrÂl, hogy sorsÀt, jÀt¢kos-groteszk ´tlettel, r¢g holt macskÀjuk konyhÀjukon
megjelenû szellem¢nek paradox helyzet¢hez hasonlÁtja.
De Ãjabb meglepet¢sekkel is szolgÀl
F¡st MilÀn szÀmÀra. A mester egy àÂegiptomiÊ sz´veget k¡ld neki, ¢s We´res, aki
az ûsi k´lt¢szetek irÀnt VÀrkonyi NÀndor
hatÀsÀra egyre inkÀbb ¢rdeklûdik, korban, jellegben azonnal behatÀrolja a
sz´veget, sût level¢ben valÂsÀgos kis ¢rtekez¢st kerÁt az egyiptomi, valamint a
sumeräbabiloniäasszÁr
ûsk´lt¢szetrûl.
Ezek problematikÀjÀt, kozmikus-egyetemes jelleg¢t (amely ànem ´nmaga esetlegess¢geit nyÃjtja, hanem az ÀltalÀnost folyatja Àt
´nmagÀnÊ) v¢li felfedezni, Ãjra megjelenni F¡st MilÀnnÀl. ArrÂl a k´lt¢szeteszm¢nyrûl vallva, amelynek a keleti ûsk´lt¢szetek ¢s F¡st mintÀja nyomÀn û lett a
kiteljesÁtûje k¢sûbb a XX. szÀzadi magyar
k´lt¢szetben.
We´res a p¢csi tanÀr, k´nyvtÀros ¢s
szerkesztû VÀrkonyi NÀndor mellett, akinek SZIRIAT OSZLOPAI (1942) cÁmü müvelûd¢st´rt¢neti munkÀjÀhoz kapcsolÂdva
fordÁtja le a GILGAMES-EPOSZ egyes r¢szleteit, Ãjabb mestert, lelki vezetût is vÀlaszt a filozÂfus-ÁrÂ-müvelûd¢st´rt¢n¢sz
Hamvas B¢la szem¢ly¢ben. Hamvasnak
nemcsak l¢thelyzete a magyar kultÃrÀban, de vilÀgszeml¢lete ¢s ¢letfilozÂfiÀja is
ä mint azt RadnÂti Zsuzsa A PRñF°TA
SZíNHçZA (1993) cÁmü k´nyv¢ben bizonyÁtotta ä szÀmos vonatkozÀsban rokon a
harmincas-negyvenes ¢vekbeli drÀma- ¢s

reg¢nyÁrÂ F¡st MilÀn¢val. De ugyanû utal
arra is, hogy àabsztrakt pÀrhuzamosokk¢ntÊ
valÂjÀban sohasem àtalÀlkoztakÊ.
A We´res-levelek emlÁt¢sei alapjÀn
azonban arra k´vetkeztethet¡nk, hogy
talÀn ¢pp az û k´zvetÁt¢s¢vel, a harmincas-negyvenes ¢vek fordulÂjÀn mÀr àtalÀlkozhatottÊ a magyar irodalom ¢s filozÂfiai gondolkodÀs e k¢t hasonlÂan magÀnyos jelens¢ge. F¡st IV. HENRIK KIRçLY -Ànak v¢gsû vÀltozata (1940), NAPLñ-jÀnak a vilÀghÀborÃ elsû k¢t ¢v¢ben
k¢sz¡lt feljegyz¢sei, A FELES°GEM T¹RT°NETE (1942), majd a HçBI-SZçDI k´nyvek
(1957ä58) ¢letszeml¢lete ¢s filozÂfiÀja,
valamint a korabeli Hamvas-essz¢k ¢s a
K ARNEVçL rokon vonÀsai esetleg valamelyes k´lcs´nhatÀs eredm¢nyei.
Ugyancsak We´res vÀlasztott mestere
volt F¡lep Lajos, a harmincas ¢vekben
ZengûvÀrkonyban ¢lû ¢s a p¢csi Erzs¢bet
TudomÀnyegyetemen tanÁtÂ filozÂfusmüv¢szett´rt¢n¢sz, akivel F¡st a negyvenes ¢vek elej¢n A FELES°GEM T¹RT°NET°-vel kapcsolatos ànyelv¢szeti vitaÊ
sorÀn, de talÀn szint¢n We´res Àltal ker¡lt
szellemi, majd barÀti kapcsolatba. We´res tehÀt k´zvetlen¡l vagy k´zvetetten
egy olyan kultÃrk´rbe, olyan szuver¢n
gondolkodÂk ¢s alkotÂk szellemi tÀrsasÀgÀba vonja be F¡st MilÀnt, akik ugyanakkor m¢gis rokon jelens¢gek, ¢s akik F¡st
vilÀgszeml¢let¢t, eszt¢tikai-po¢tikai n¢zeteit, c¢lkitüz¢seit mintegy igazoljÀk, megerûsÁtik ¢s Ãj elemekkel is gazdagÁtjÀk.
We´res, akire F¡st MilÀn mÀr irodalmi
hagyat¢ka gondozÀsÀt is rÀbÁznÀ, tanÁtvÀnybÂl egyre inkÀbb bizalmas barÀttÀ,
sût a vilÀghÀborÃ ¢veiben az ¡ld´z´tt
mester pÀrtfogÂjÀvÀ vÀlik. SegÁts¢get
ajÀnl F¡st MilÀn à´sszes müveinekÊ kiadÀsÀhoz, ¢s ÀtfogÂ tanulmÀnyt tervez
k´lt¢szet¢rûl. Ekkor mÀr a tekint¢lyes p¢csi irodalmi folyÂirat, a Sorsunk tÀrsszerkesztûje, ¢s a lapot kiadÂ Janus Pannonius TÀrsasÀg k´nyvkiadÀssal is foglalkozik.
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A levelek tanÃsÀga szerint a harmincas
¢vek v¢g¢tûl mester ¢s tanÁtvÀny vilÀgn¢zeti vitÀkat is folytat, s mÁg F¡st c¢ltalan,
¢rtelmetlen ä hebbeli kifejez¢ssel ä, àûr¡lt
gomolyagÊ-nak tekinti az ¢letet, We´res
Schellinggel ¢s Bergsonnal vallja: àAz ¢let
valamilyen ismeretlen c¢l fel¢ tendÀl... nem egy
helyben ÀllÂ vagy ´sszevissza kanyargÂ, hanem
a leghatÀrozottabban halad a csak anyagi l¢teltûl a szellemi l¢tez¢s fel¢.Ê A negyvenes
¢vek mÀsodik fel¢ben mÀr Hamvas B¢la
szellem¢ben bÁrÀlja F¡st ¢letfilozÂfiÀjÀt:
àA kellemetlen dolgot az¢rt fogadod el, mert tudod, hogy m¢g kellemetlenebb is lehet, vagyis
pesszimizmusbÂl ä nem pedig az¢rt, mert mindent vÀllalni kell; ¢s mert az egykedvü mindent
vÀllalÀs ¢s semmit se kÁvÀnÀs az ¢let egyed¡li
antitoxinja.Ê Hamvassal We´resnek ez
idûben intenzÁvebb a kapcsolata, hiszen a
vid¢ki ¢let utÀn 1947-tûl ÀllandÂ budapesti lakos lesz. Nem v¢letlen tehÀt, hogy
F¡st eszt¢tikÀjÀnak (LçTOMçS °S INDULAT A MþV°SZETBEN, 1947) kiadÀsÀt ¢pp
az Egyetemi NyomdÀnÀl szorgalmazza,
ahol Hamvas kiadvÀnysorozatot szerkeszt a szellemi ¢s term¢szettudomÀnyok
neves szerzûinek ÁrÀsaibÂl. (Hamvas
egy¢bk¢nt egy [a PIM-ban ûrz´tt] F¡sth´z Árott level¢nek tanÃsÀga szerint eszt¢tikai elûadÀsainak lelkes hallgatÂja ¢s
nagyra ¢rt¢kelûje.)
We´resnek rendkÁv¡li ¢rz¢ke van a
drÀmai münem irÀnt, ¢s pontosan ¢rti
F¡st MilÀn keletkez¢s¡kkor csak elutasÁtÀst vagy ¢rtetlens¢get kivÀltÂ darabjait, a
B OLDOGTALANOK-at ¢s a IV. H ENRIK KIRçLY -t. àEz a müv¢szet ä Árja egyik level¢ben
ä nem a primer ¢letet adja, hanem az ¢letnek
robbanÀsig sürÁtett esszenciÀjÀt... ¢s m¢gis a valÂsÀgot adja, nagy vonalakban, reliefszerüen ä
sût ¢ppen ezÀltal nyÃjtja a valÂsÀgot, mÁg a naturalizmus csak egy kis cs¡csk¢t kaphatja el a
valÂsÀgnak.Ê A BOLDOGTALANOK -at olvasva azonnal felismeri, hogy az àaligha naturalista mü; hiszen a k´z´ns¢ges emberi indulatok d¢monikussÀ m¢retezve tombolnak benneÊ.
ý fogalmazza meg, mondja ki elûsz´r

(a harmincas ¢vek v¢g¢n Árott leveleiben),
hogy F¡st MilÀn a kor egyik legjelentûsebb magyar k´ltûje, eurÂpai jelens¢g,
aki csak az¢rt rokontalan ¢s meg nem ¢rtett nÀlunk, mert àliteratÃrÀnkÊ ¢s àeszt¢tikai ¢rt¢kel¢s¡nkÊ nem tud szabadulni àabbÂl az ÀllapotÀbÂl, hogy csak a politikus k´ltûket
(Petûfi, Ady) ¢s csak a nemzeti problematikÀjÃ
prÂzaÁrÂkat (MikszÀth, MÂricz) ¢rt¢keljeÊ.
We´res azonban nemcsak f´l¢nyesen
¢rti, hanem a levelez¢s sorÀn mindv¢gig
tanÁtvÀnyk¢nt tiszteli is F¡st MilÀnt:
àMeghatÂ, hogy mennyit t´rûdsz velem ¢s mÀs
taknyosokkal; ugyanÁgy annak idej¢n KosztolÀnyi is; nem tudok el¢gg¢ hÀlÀs lenni ¢rte.Ê
Neki nem kell megtagadnia mester¢t, ismerets¢g¡k kezdet¢tûl ´nÀllÂ alkotÂ
egy¢nis¢g, aki csak gazdagodik F¡st hatÀsa Àltal. Ez a magyarÀzata annak, hogy
kapcsolatuk az idû mÃlÀsÀval egyre bensûs¢gesebb¢, szeretetteljesebb¢ vÀlik.
Sajnos F¡st MilÀn hagyat¢kÀban We´res egyetlen, leveleiben emlÁtett tervezett
vagy elk¢sz¡lt tanulmÀnya, kritikÀja k¢ziratÀt sem talÀltam meg. így A FELES°GEM
T¹RT°NETE megjelen¢sekor a reg¢nyrûl
Árott cikk¢t sem, melyet a Sorsunk szerkesztûs¢ge F¡st zsidÂ szÀrmazÀsa miatt
1942-ben nem mert k´z´lni. Lehet, az
Ág¢rt ÁrÀsok csak tervek maradtak, s ez
nagy kÀr a korabeli F¡st MilÀn-recepciÂ
szempontjÀbÂl is, hiszen We´res mÀr elsû
nagyobb tanulmÀnya, A VERS SZºLET°SE
(1939) idej¢n joggal vallja: àValahogy k¢pess¢get ¢rzek ahhoz, hogy a Mester nehezen
megk´zelÁthetû k´lt¢szet¢hez kulcsot, kommentÀrt nyÃjtsak az olvasÂnak.Ê
Lelkes ¢s ¢rtû lev¢lbeli kritikÀival
azonban igyekszik vigaszt ¢s kÀrpÂtlÀst
nyÃjtani az egyre elszigeteltebb¢ vÀlÂ
F¡st MilÀnnak a szÀrmazÀsa miatti mellûztet¢sek idej¢n. A hÀborÃs ¢vekben ¢s
utÀn ûk is nehezen ¢lnek Cs´ng¢n, ¢s mivel Pesten nem siker¡l ÀllÀshoz jutnia,
We´res is vigaszt talÀl a Mesterrel valÂ lev¢lbeli tÀrsalgÀsban ¢s a ritka szem¢lyes
talÀlkozÀsokban.
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Egy 1947 elej¢n keltezett level¢ben
p¢ldÀul elragadtatottan nyilatkozik SzÀntÂn¢ Kaszab Ilona verseinek f¡sti Àtk´lt¢seirûl (SZAVAK AZ çRNY°KOMHOZ, 1934),
melyekben àa nûi ¢lm¢nyvilÀg oly erûvel szÂlal meg, hogy ¢rt¢ke a legmagasabb f¢rfilÁrÀval
azonosÊ. We´resn¢l a teljess¢g a k´lt¢szetben ¢s a l¢tben is a f¢rfis¢g-nûis¢g, àa
kett¢bomlott HermaphroditusÊ egys¢g¢nek
megteremt¢se, ez¢rt ¢rt¢keli annyira ezt
a munkÀt, melyben F¡stnek elû kellett
hÁvnia magÀbÂl a f¢rfiban rejtûzû nût,
mintegy ànûimitÀtorrÀÊ vÀlva.
A beÁg¢rt tanulmÀny sajnos ezÃttal sem
k¢sz¡lt el a k´nyvrûl, mint ahogy rÂmai ´szt´ndÁjas korÀban, 1948 tavaszÀn
nagy olasz nyelvü tanulmÀnya sem F¡st
k´lt¢szet¢rûl. Viszont megismertette a
Mestert magyar szÀrmazÀsÃ olasz k´l-

tû barÀtjÀval, Paolo Santarcangelivel,
aki k¢sûbb F¡st MilÀn n¢hÀny nagy vers¢t ¢s a IV. HENRIK KIRçLY -t olaszra fordÁtotta.
A F¡st MilÀn hagyat¢kÀban fennmaradt utolsÂ We´res-lev¢l 1956 mÀjusÀban, h¢t¢vi sz¡net utÀn ÁrÂdott. ValÂszÁnüleg a àtanÁtvÀnyÊ ÀllandÂ budapesti l¢te miatt ritkult meg k´z´tt¡k 1949-tûl a
lev¢lvÀltÀs. De korÀbbi szeretetteljes viszonyukban nem k´vetkezett be vÀltozÀs.
Errûl tanÃskodik az utolsÂ lev¢l zÀrÂsora
(à´lel porod, nyomdokod ¢s harmatodÊ), tovÀbbÀ We´res F¡st MilÀnhoz, majd F ºST
MILçN EML°K°RE Árott versei a hatvanas
¢vek mÀsodik fel¢ben (LÀtÂhatÀr, 1965. 4.
sz.; °let ¢s Irodalom, 1967. aug. 5.).
PetrÀnyi Ilona

WE¹RES SçNDOR LEVELEI
FºST MILçNHOZ
K´zz¢teszi PetrÀnyi Ilona

Kedves Mester,
megbocsÀsson, hogy levelemmel zavarom. írtam egy F¡st-pastiche-t, amit mell¢kelve
k¡ld´k. SpontÀnul ¢s szÁvbûl j´tt: a vonzÀsnak ¢s taszÁtÀsnak az a vegy¡l¢ke vÀltotta
ki, az a borzongÀssal kevert szeretet, amit Mester versei irÀnt ¢rzek. ä K´teless¢gemnek tartom megk¢rdezni, hogy Mesternek nincs-e kifogÀsa azellen, hogy ezt a
verset megjelentessem. Ha Mester nem venn¢ szÁvesen, hogy ez a vers napvilÀgot lÀsson, Ãgy nagyon k¢rn¢m, ¢rtesÁtsen errûl. M¢ly tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1935. Àpr. 6.
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LEV°L FºST MILçNNAK
A hÀzakon s´t¢ts¢g taraja.
A sz¢ken ruhÀim gubanca s ¢gû gyertyaszÀl.
çgyamban fekve, k´nyved hÀtÀn Ágy Árok neked
¢jf¢l utÀn, f¢lelmes dolgok pÂkja, Mesterem.
*
Engedd, hogy szÂljak hozzÀd s bÀr ifjÃ voln¢k, hadd tegezzelek,
mint istent ¢s ringyÂt szokÀs: mert szÂlni k´nnyebb Ágy nekem...
s ma fÀradt gondolataim Ãgy lÂgnak ki az ¢jszakÀba,
mint gyÀszlepel alÂl a holtak lÀbai...
*
AkÀr m¢ly kÃtba, hulltam ´nmagamba ¢s senkise hÃzhat ki onnan.
Kis falun ¢lek, disznÂinknak a korpÀt tejjel magam keverem,
bÀr nem vagyok szeg¢ny: apÀm hÀrom kocsist tart
s elûre ¡dv´z´l akÀrki ¢s Âsdi tisztess¢g ´vez...
N¢ha lÀnyokra gondolok, szeretn¢k vel¡k incselegni,
de nincs tavasz nekem. LÀdd, ifjÃsÀgom Ãgy mulik
s f¡lig magamra hÃzom az olajos magÀnyt.
*
S vÀlasztÀs volt most... jÀrtak kortesek
piros-platÂs autÂkon... cukrot dobÀltak a n¢p k´z¢...
rÀcsaptak lÀrmÀs gyermekek, akÀr csirk¢k a gabnaszemre
¢s lÀttam tisztes v¢nt hajolni ott!
M¢g ¢jjel is reflektor-csÂva szelte az eget
s mikor minden elcs´ndes¡lt, egy szek¢r akkor is m¢g sercegett
tÀvolrÂl ¢s a hangja mintha vÁz alÂl hallatszana...
S mikor gyûz´tt jel´lt¡nk: ÀldomÀs volt,
birÂnk b´lcsen besz¢lt s az asztalok alÀ ´rv¢nyek hÃztak r¢szeget...
°n cs´ndben iddogÀltam kinn a kocsmaudvaron,
mÁg egyre jobban f¢l-arcÀra dûlt a Hold, a tÀvozÂ...
°s rÀd gondoltam akkor, Mesterem,
mert olymÂd ¢lek ¢n, mint tompa kÁs¢rteteid.
S Ãgy leng el ¢letem, mint lÀgy felhû a Hold alatt.
We´res SÀndor.
F¡st MilÀn Mesternek,
a phob¢tor-Àlmok k´ltûj¢nek ragaszkodÂ tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1935. Àpr. 13.
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A verset megjelentessem ä LEV °L FºST MILçNNAK cÁmmel a Nyugat 1935-´s ¢vfolyamÀban jelent
meg (I. 385).

Kedves Mester,
hÀlÀsan k´sz´n´m level¢t ¢s a vers megjelen¢s¢re vonatkozÂ engedelm¢t. Nagyon
´r¡l´k Mester sorainak, ¢s elteszem kedvenc eml¢keim k´z¢. ä A verset itt k¡ld´m
m¢g egyszer, a javallott sor-vÀltoztatÀssal. Be akartam k¡ldeni a àNyugatÊ-nak is, de
Mester Árja, hogy mÀr eljuttatta Babitshoz.
Azt m¢ltÂztatik k¢rdezni, hogy mik¢ppen ¢lek itt falun. ä Az elûbb ¢rkeztem biciklivel a mezûrûl, szakadÂ esûben; az utakon lucskos, csatakos l¢ folyik, ¢s a sz¢l mind
visszacsapkodta ruhÀmra a kerekek alÂl f´lcsapÂdÂ sarat. Most f¡lig sÀrosan ¡l´k az
ÁrÂasztalom mellett. Az ablakon kereszt¡l lÀtom, hogy mÀr oszladoznak a felhûk; k¢thÀrom ablakos t´rpe falusi hÀzakra lÀtok, ¢s egy kis uccÀn kereszt¡l kilÀtok a szÀntÀsokra, ahol, teljesen ¢rtelmetlen¡l, egy magÀnyos kapu Àll kerÁt¢s n¢lk¡l. ä HÀt ilyenf¢le az ¢letem itt. Idûm nappal Àllatetet¢ssel, mezei munkÀval vagy s¢tÀval, olvasÀssal
telik, ¢jjel pedig n¢ha f´nnmaradok verset Árni. N¢ha a falubeli pappal, Àllatorvossal
¢s egy gazdÀsszal tarokk-parthiet alakÁtunk, vagy ivÀs van nagym¢rt¢kben; ¢s akad
egy-k¢t lÀny is, kikkel el lehet mÂkÀzni, de sajnos csak a tisztess¢g hatÀrai k´z´tt. Müv¢szeti dolgokrÂl csak anyÀmmal szoktam besz¢lni: û szoktatott rÀ a versel¢sre, ¢s ma
is û a leghozzÀ¢rtûbb ¢s legszigorÃbb kritikusom. Tulajdonk¢ppen mindennel teljesen
meg voln¢k el¢gedve, ha erûs neurastheniÀm nem gy´t´rne szakadatlanul. ApÀm k¢tszÀz kisholdon gazdÀlkodik, ez a mai vilÀgban nem ad valami lukszusos meg¢lhet¢st,
de hiszen az nem is kell; fû, hogy az embernek a biztos meg¢lhet¢se megvan. Birtokunk fele a RÀbav´lgyben van, jÂ fekete f´ld, minûs¢gben k´zel Àll a rÀbak´zihez; mÀsik fele rozs alÀ valÂ, kavicsos dombi talaj. A vid¢k parasztjai alÀzatosak, kapzsik ¢s
rosszindulatÃak; eg¢szen mÀsok, mint a vidÀm csallÂk´ziek vagy a szÁv¢lyes tolnaiak;
nem sokat ¢rintkezem vel¡k. De a tÀj¢khoz minden idegszÀlammal hozzÀforrtam, a
RÀba f¡zeseihez ¢s holt-vizeihez, a v´lgy szÀraz vagy zsomb¢kos patakÀgyaival megszaggatott gabonaf´ldjeihez, a meredeken emelkedû ¢s tetej¢n kilom¢terek-hosszat
asztal-lapossÀgÃ kemenesi dombhÀthoz, a dombhoz lapulÂ aprÂ falukhoz; innen viszek mindent a verseimbe, szÁn-, alak-, vonal- ¢s fûleg hanghatÀsokat. Semmilyen utazÀs, ¢lm¢ny vagy olvasmÀny nem tud rÀm akkora hatÀssal lenni, mint egy gy¡m´lcs
puffanÂ lees¢se a fÀrÂl, egy szek¢r z´rg¢se, tehenek kolompja vagy a hÂ sistergû lecsÃszÀsa a hÀztetûrûl.
No de eleget fecsegtem; talÀn tÃl sokat is. ä Mester szÁvess¢g¢t m¢g egyszer is nagyon k´sz´n´m, ¢s tovÀbbi jÂindulatÀt k¢rve, maradok igaz tisztelû hÁve
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1935. Àpr. 13.
Kedves Mester,
megbocsÀsson, hogy n¢hÀny napi k¢s¢ssel vÀlaszolok. Sokat kÁs¢rleteztem, hogy valami mÀst talÀljak a versem inkriminÀlt f¢l sora hely¢be. TalÀltam egy megoldÀst, az nem
volna l¢nyeget zavarÂ vÀltoztatÀs, ¢s amellett a c¢lzÀs mitolÂgiaira tolÂdna:
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àmint isteneket s ringyÂkat szokÀsÊ.
Ha m¢g Ágy is vallÀsgyalÀzÀsnak vehetû, akkor k¢ts¢gtelen¡l a
àmint szellemeket ¢s ringyÂt szokÀsÊ
variÀns a legjobb (ä esetleg ily alakban: àmint szellemeket s ringyÂkat szokÀsÊ, ha
nem zavarÂ a àt s rÊ mÀssalhangzÂk torlÂdÀsa). K¢rem Mestert, vÀlasszon tetsz¢se szerint a variÀnsokbÂl, ¢s m¢ly hÀlÀval k´sz´n´m, hogy Mester ennyit fÀradozott a versem
¡gy¢vel.
Nagyon k´sz´n´m Mester diagnÂzisÀt ¢s tanÀcsait is. Neuraszt¢niÀmnak t¢nyleg
az lehet a fûoka, hogy tizenkilenc ¢ves koromig teljesen ¢s azÂta is sokszor (itthon mindig) szexuÀlis nyomorban voltam, ¢s akaraterû hÁjÀn viseltem (¢s sokszor ma is viselem) a nyomor pÂtlÀsÀnak undorÁtÂ keresztj¢t is; most mÀr gyakran elutazom hazulrÂl, ¢s Ágy ritkÀn fanyalodom kisded jÀt¢kokra, de hat¢vi term¢szetellenes mÃlttÂl neh¢z szabadulni; nyomasztÂ eml¢k¢tûl talÀn lehetetlen. Egyelûre akkora vihar van bennem, mÀr k¢t ¢v Âta vÀltozatlanul, legf´ljebb n¢ha pÀr hÂnapos sz¡netekkel, hogy fogalmam sincs, melyik¡nk bÁrja tovÀbb, a vihar-e vagy ¢n. Testem kiz´kkent addigi
term¢szetellenes rendj¢bûl; gondolatvilÀgomat pedig rengeteg r´geszme ¢s r¢mk¢p
gy´tri, amik a megûr¡l¢stûl valÂ f¢lelem k´r¢ csoportosulnak. ä Mester levele megnyugtatÀs volt szÀmomra; ha biztosan tudnÀm, hogy szexuÀlis ¡gyeim rendezûd¢s¢vel
az eg¢sz macskazene elhallgatna bennem, akkor talÀn a f¢lelmemnek is v¢ge volna.
K¢rem Mestert, hogy ezeket a dolgokat tartsa titokban. Minden jÂt kÁvÀn Mester
hÀlÀs tisztelû hÁve
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1935. Àpr. 21.
Kedves Mester,
hÀlÀsan k´sz´n´m Mester szÁves sorait.
Azt Árja Mester: az olyan versek, mint az eny¢mek, nem szÀmÁthatnak sikerre... °n
Ãgy ¢rzem: akkora erk´lcsi sikert, amekkorÀt egyelûre ¢rdemlek, mÀris el¢rtem; sût
talÀn valamivel nagyobbat is, aminek valÂszÁnüleg ¢veim csek¢ly szÀma az oka. Zajos
siker? ä azt t´meghiszt¢ria okozza, kiszÀmÁthatatlanul j´n, mint a forgÂsz¢l, ¢s ¢ppen
annyira t¡n¢keny ¢s haszontalan. Anyagi siker, versekkel? a magyarul ¢rtûk szÀma,
Ãgy tudom, nyolcmilliÂ k´r¡l van, ¢s ebbûl egy szÀzal¢k k¢pes mü¢lvezetre; nem is
volna kÁvÀnatos, hogy enn¢l t´bb müv¢szethez ¢rtû legyen, tekintettel arra, hogy aki
k¢pes a mü¢lvezetre: degenerÀlt. ä Nem sokat t´rûd´m irodalmi sikerrel, magam kedv¢re Árogatok; nem leszek rÀszorulva, hogy firkÀlÀsbÂl ¢ljek, szerzek egy doktorÀtust,
¢s talÀn ÀllÀst is kapok majd; ha nem, akkor is van jÂ sÀrga kavicsos cs´ngei f´ld a
talpam alatt ä megvan a meg¢lhet¢sem, ¢s ami siker ¢s p¢nz az ÁrÀssal kapcsolatban
cs´ppenik hozzÀm, azt indokolatlanul j´vû ajÀnd¢knak tekintem, ¢rthetetlen term¢szeti t¡nem¢nynek.
A nyÀron tettem egy sz¢p utazÀst: BudapestäBerlinäBremenhavenäHardangerfjordäBalholmäHammerfestäNordkap; ¢s vissza Svartisen-j¢gÀräSogne-fjordäBergenäBremenäBudapest, a àNorddeutscher LloydÊ tÀrsasutazÀsÀval, vacak ¢s ¢rdektelen tÀrsasÀggal; minden nemzetbûl gonddal kivÀlogattÀk a legunalmasabb alakokat
¢s legrondÀbb nûket, kb. 300-at ´sszesen, ¢s vittek benn¡nket j¢gbe hüteni a Sarkvid¢kre. De az¢rt Ágy is meg¢rte, mert arÀnylag olcsÂ volt; no ¢s a tÀjak Ágy is csak ¢ppoly
sz¢pek voltak, mint k¡l´nben.
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Most egyetemista vagyok megint, f´ldrajz szakos b´lcs¢sz. TanulnivalÂm kev¢s, ¢s
t´bbnyire unatkozom; barÀtaimat meguntam, a nûkn¢l szerencs¢tlen vagyok. (A
szomsz¢d szobÀbÂl m¢labÃs Tosti-ÀriÀk hangzanak a rÀdiÂn, talÀn az¢rt Árok ilyen lethargikusan.)
Mesterem level¢t m¢g egyszer is hÀlÀsan k´sz´nve, minden jÂt kÁvÀnok m¢ly tisztelettel
We´res SÀndor.
P¢cs, 1935. nov. 27.
Tosti-ÀriÀk ä Francesco Paolo Tosti (1846ä1916) olasz dalszerzû ¢s ¢nekpedagÂgus.

Kedves Mester,
nagyon sz¢gyellem magam. Csak most k´sz´n´m meg Mesterem kedves ajÀnd¢kÀt,
dedikÀlt k´nyv¢t, mely engem nagyon meg´rvendeztetett; k¢rem Mestert, bocsÀssa
meg illetlen k¢s¢semet; ¢n Ãgyse fogom tudni, azt hiszem, ezt a k¢s¢st magamnak
megbocsÀtani. Ments¢gem¡l csak annyit hozhatok f´l, hogy egy h¢tig SÀsdon voltam,
nagybÀtyÀm¢knÀl ¢s unokanûv¢reimn¢l (ûk jelentik a àplein airÊ-t az ¢letemben, a
felelûtlen¡l probl¢mÀtlan fiatalsÀgot ¢s a jÂ ´reg erk´lcsi bÀzist), ¢s csak a napokban
t¢rtem vissza P¢csre, Ágy Mesterem müv¢t k¢sve kaptam k¢zhez. AzÂta mindennap
akartam Árni, ¢s sose jutottam hozzÀ a kollokviumaim miatt. Ma kaptam Mester kÀrtyÀjÀt, ¢s most mÀr aztÀn igazÀn sietek Árni.
A VÀlogatott Versek t¢nyleg megvan nekem m¢g egy p¢ldÀnyban odahaza Cs´ng¢n;
Basch LÂrÀnttÂl kaptam. Megtartom mindk¢t p¢ldÀnyt, mert mindegyik dedikÀlt, ¢s
Ágy mind a kettû becses szÀmomra. AnyÀmnak adnÀm egyik k´nyvet, de nÀlunk az a
szokÀs, hogy a csalÀdon bel¡l nem tesz¡nk àeny¢m, tiedÊ k¡l´nbs¢geket.
Most pihenûÂrÀimban t´bbsz´r Àtolvastam Ãjra Mester verseit, bÀr nagyon sokat
k´z¡l¡k eg¢szben vagy r¢szben kÁv¡lrûl tudok; de Ãgy el tudok d¡nny´gni akÀr ÂrÀkig
is Mester egy-egy verse f´l´tt, mint Pesten, a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeumban, Greco MagdolnÀja elûtt. Mester k´ltem¢nyeire nagyon rÀillik, amit B´cklin mondott a Holtak sziget¢vel kapcsolatban, hogy àel lehet m¢lÀzni elûtteÊ.
M¢g egyszer is hÀlÀsan k´sz´n´m Mester szeretettel ajÀnlott munkÀjÀt ¢s k¢peslapjÀt. °s m¢g egyszer is bocsÀnatot k¢rek ildomtalan hallgatÀsom¢rt. Kellemes karÀcsonyt
¢s minden jÂt kÁvÀn Mester ragaszkodÂ hÁve, m¢ly tisztelettel
We´res SÀndor.
P¢cs, 1935. dec. 12.
Mesterem kedves ajÀnd¢kÀt ä F¡st MilÀn: V çLOGATOTT V ERSEK (1934).

Kedves Mester,
hÀlÀsan k´sz´n´m a szÁves levelet.
M¢lyen ¢rint, hogy Mester a megt´rts¢g hangjÀt hallatja. Sokan ¢s egyre t´bben szeretj¡k Mester verseit, ¢s tovÀbbiakat is vÀrunk; szeretn¢m, ha ez a vÀrakozÀs ¢s szeretet
megÂvnÀ Mestert az elfÀradÀstÂl.
Nemr¢g ezeket Ártam Mesterem k´lt¢szet¢rûl a f¡zetembe, egy leendû tanulmÀny
alapjÀul: àVerssoraiban mindig valami alkatilag adott kiel¢gÁtetlens¢g borong, mint a
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vonulÂ felhûkben, mindig egy-fajtÀjÃan ¢s mindig mÀs-formÀjÃan; zsongÁtÂ ¢rz¢s belebÀmulni ebbe az ´r´k-egyfajta vonulÀsba, mely mindig mÀs-mÀs alakzatokat mutat;
¢s szinte mindegy, hogy a zsongÁtÂ bÀm¢szkodÀst mikor ¢s hol kezdi ¢s v¢gzi az ember.
ä A F¡st-versekben nincsenek fûdolgok ¢s mell¢kes dolgok: szilÀrd mag n¢lk¡l gomolyognak, mint a f¡st. ä Aki csak m¢ricsk¢lve, gondolkodva, ¢beren tud verseket olvasni, annak itt nem sok keresnivalÂja lehet; ezekbe a k´ltem¢nyekbe bele kell feledkezni,
mint a term¢szet ûsi eredetü egyenletes mozgÀsainak szeml¢let¢be; hagyni, hogy elkÀbÁtsanak ¢s pihentessenek. ä Aki a boldogtalansÀgÀnak Ágy tud hangot adni, annak
¢rdemes boldogtalannak lenni egy ember¢leten kereszt¡l; lemondani a sajÀt ´r´m¢rûl, hogy megzend¡lû ´r´mtelens¢g¢vel mÀsokat gy´ny´rk´dtessen.Ê
Sok sz¢p Ãj ÁrÀsmüvet, boldog Ãj esztendût, minden jÂt kÁvÀnok. Igaz ragaszkodÀssal ¢s m¢ly tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. jan. 1.
Kedves Mester,
nagyon k´sz´n´m a meleg, szeretetteljes levelet. Nem tudom elgondolni, hogy Mesterem megt´rts¢g¢nek mi lehet az oka. Ha nem szervi baj okozza, hanem neuraszt¢nia
vagy mÀs eff¢le ked¢lyÀllapotbeli jelens¢g: lehetetlen, hogy ne volna szabadulÀs. A
neuraszt¢nia kim¢rÀja egyarÀnt marcangol minden erûsen spirituÀlis beÀllÁtottsÀgÃ
embert; de ez a kim¢ra f¢ken tarthatÂ, ¢s f¢ken is kell tartani, mÀr csak vit¢zs¢gbûl is.
Nagyon szeretn¢m, ha Mester megÁrnÀ, hogy bajÀt mi okozza, ¢s mik a t¡netei; hÀtha
¢ppen ¢n tudn¢k mÂdot a szabadulÀsra, kev¢ss¢ tapasztalt fejemmel.
Ami engem illet: nekem se fen¢kig tejf´l, ÀmbÀr idegrendszerem mÀr jÂ n¢hÀny
¢ve eg¢szen jÀmborul viselkedik, ¢s alig okoz kellemetlens¢get. Hanem nagyon unom
a falusi magÀnyt. Viszont ¢ppen mostanÀban nagy sz¡ks¢gem van a magÀnyra, mert
a doktori ¢rtekez¢semet gyÀrtom. àA vers sz¡let¢seÊ: ezt a t¢mÀt kaptam. Annyira kitünûen akarom megÁrni, hogy v¢g¡l tÀn ¢ppen a tÃlsÀgos igyekezet miatt nem siker¡l.
ä MÀrciusra k¢szen kell lennem vele, ¢s akkor kiadom; majd megk¡ld´m Mesternek,
ha megengedi.
A napokban Ártam Mesterhez egy verset. MegbocsÀsson, Mester, hogy untatom vele:
LEV°L A T°LI PUSZTçRñL
Ki ¢les ¢s ÀthatÂ tekinteteddel
g´rbe hegyeid aljÀn n¢zed a vijjogÂ ¢jszakÀt
s a hegyoldali vÀros gy´ngykoszorÃ-f¢nyeit
¢s b´lcsen elfordulsz ä hisz sokat lÀttÀl, mely
nem akÀrki-k´lyk¢nek valÂ
¢s mindent-megfontolÂvÀ szÀrÁtott az ¢rett tapasztalÀs:
*
gondolj n¢ha rÀm is, nyomorult senkire, ki elvadultan ¢lek
a t¢li pusztasÀgon; ¢s magÀnyos kÁnomat a viharba d¡nny´g´m.
KabÀtomat megfekszi a hÂ, Àtkarol a zivatar
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¢s mint az ûz, sebeimet feh¢r hÂval gyÂgyÁtgatom.
°jjel hazat¢rek. Ilyenkor r¢g-holt macskÀnk gyakorta
jÀrkÀl a konyhÀn:
Àttetszû, f¢nylû ¢s szakadozott, akÀr a pÂkselyem;
¢hesen kutat a polcokon, de nincs torka mÀr, hogy
ehetne.
*
Hej, iszonyÃ Àm nekem a sorsom! a d´gl´tt macskÀ¢nÀl
iszonyÃbb. Kellemetlen vagyok mindenkinek,
kellemetlen, ha elmegyek ¢s ugy is, ha visszat¢rek.
N¢ha vilÀggÀ indulok ¢s Àtkoznak, mint hütelent
s ha maradok: marcangolnak, mint ¢lettelen hÃsdarabot
¢s meghalnom sem szabad; mert m¢gis szeretnek, az¢rt.
T´vises t¢li csapda ez... csak magam-fajta ordasnak valÂ.
RÀÁrhatnÀk sÁromra: àMÁg ¢lt, terh¢re volt mindenkinek;
hogy meghalt, a vilÀg k¢rdezne tûle.Ê Ilyen a mi sorsunk.
*
Nincs semmim. LegalÀbb egy lûtt nyulat ha k¡ldhetn¢k neked!
Akkor lÀtnÀd, hogy szeretlek. °s lÀtnÀd: nem tett
jÀmborrÀ a szenved¢s
s van m¢g ´lni szivem.
HÀt eddig a vers. Kiadni nem akarom, mert sz¡leimnek fÀjdalmat okozn¢k vele;
f´lindult lelkiÀllapotban k´lt´ttem, tÃlzÂ ¢s igazsÀgtalan voltam.
K´sz´n´m Mester szÁves engedelm¢t, hogy Budapesten jÀrtomban meglÀtogathatom. Majd tiszteletemet fogom tenni.
°p kedvet, eg¢szs¢get, minden jÂt kÁvÀn, ragaszkodÂ hÀlÀs tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. jan. 6.
LEV °L A T°LI

PUSZTçRñL

ä a vers tudomÀsunk szerint nem jelent meg nyomtatÀsban.

Kedves Mester,
minthogy Mester szÁves volt megengedni, hogy az Istar pokoljÀrÀsÀt megk¡ldhetem,
tehÀt itt mell¢kelten k¡ld´m. ä JÂlesett, hogy megismerhettem Mester k´rnyezet¢t,
¢s hogy Mester annyira szÁvesen ¢s kedvesen fogadott. Szerettem volna Mester kedvess¢g¢t mÀr elûbb megk´sz´nni, de most igen nehezen megy nekem a lev¢lÁrÀs; valami szÁntelen egykedvü ked¢lyÀllapotban ¢ldeg¢lek, ¢s nehezen mozdul a tollam,
nemcsak versÁrÀsra, de m¢g lev¢lÁrÀsra is. Szerencs¢m, hogy filozÂfiÀt, eszt¢tikÀt ¢s
pedagÂgiÀt kell tanulnom a k´zeli doktori vizsgÀra; ha a tanulÀs nem tartana ¢bren
bennem valamelyes szellemi pezsg¢st, talÀn eg¢szen kialudna az agyam, mint egy levegûtlen kamrÀba zÀrt gyertya.
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A Nevetûket, melyet Mestertûl most Budapesten kaptam, m¢g akkor friss¢ben elolvastam. Ugyanazt a lelkis¢get ¢rzem benne, mint Mester lÁrai darabjaiban, de jobban
emberk´zelben; nem az ûszi pÀrÀk ¢s t¢li csillagok k´z´tt, hanem k¢t lÀbbal a f´ld´n,
sût topogrÀfiailag megjel´lhetûen Pesten. ögy sejtem, hogy ez a reg¢ny tulajdonk¢ppen k¢tarcÃ ´nvallomÀs: az elsû szem¢lyben besz¢lû ¢s Andor voltak¢ppen Janus-szerüen ugyanegy szem¢ly; Mester lÁrÀjÀban is megvillanik ez a kettûss¢g, a szelÁds¢g ¢s
d¢monikussÀg kettûss¢ge.
Mester k¢r¢semre megÁg¢rte, hogy a IV-dik Henrik kirÀly k¢ziratÀnak egy mÀsolatp¢ldÀnyÀt megk¡ldi nekem elolvasÀsra. Ha nem okozn¢k vele nagyobb alkalmatlansÀgot, nagyon k¢rn¢m Mestert, hogy juttassa el hozzÀm a Henriket; term¢szetesen nagyon vigyÀzn¢k rÀ, ¢s ajÀnlottan k¡lden¢m vissza r´vid idûn bel¡l. Mostani lelki tespedts¢gemben ez a mü bizonyosan valÂsÀgos jÂt¢tem¢nyk¢nt hatna rÀm; Ãjra meg¢l¢nkÁten¢ az agykerekeimet, melyek alaposan kezdenek berozsdÀsodni, minthogy
m¢lyebb szellemi ¢lm¢nyem mÀr jÂ ideje nem adÂdott.
Doktori ¢rtekez¢sem megjelen¢se a k´zelj´vûben esed¢kes; rem¢lhetûleg nemsokÀra k¡ldhetek belûle Mesternek tiszteletp¢ldÀnyt. CÁme ¢s tÀrgya: A vers sz¡let¢se. Ez
a legelsû hosszabb tanulmÀnyom. ögy ¢rzem, hogy a mÀsodikat, doktorÀlÀsom utÀn,
Mester verses müveirûl fogom Árni; valahogy k¢pess¢get ¢rzek ahhoz, hogy Mester
nehezen megk´zelÁthetû k´lt¢szet¢hez kulcsot, kommentÀrt nyÃjtsak az olvasÂnak. De
ez a terv m¢g egyelûre el¢g kialakulatlan; a Henrik elolvasÀsa utÀn alighanem tisztÀzÂdik bennem a dolog.
NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂkomat k¡ld´m. JÂ eg¢szs¢get, bû szellemi term¢st,
minden jÂt kÁvÀnok. HÀlÀval, tisztelettel, ragaszkodÀssal
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. jÃl. 14.
I STAR POKOLJçRçSA ä babiloni rege fordÁtÀsa, illetve Àtk´lt¢se, We´res MEDUZA (1944) cÁmü k´tet¢ben jelent meg. ä NEV ETýK ä F¡st MilÀn kisreg¢nye, 1920-ban jelent meg (korÀbban: Nyugat, 1917). ä IV-DIK HENRIK KIRçLY ä F¡st MilÀn drÀmÀja, 1931-ben ÁrÂdott, elûsz´r 1940-ben
jelent meg. ä Doktori ¢rtekez¢sem ä A V ERS SZºLET°SE. MEDITçCIñ °S VALLOMçS. P¢cs, 1939. Klny.
a PannÂnia cÁmü folyÂiratbÂl.

Kedves Mester,
hÀlÀsan k´sz´n´m a kedves level¢t ¢s a sz¢p Âegiptomi sz´veget. Foglalkoztam egy
kicsit ñegiptom nyelv¢vel ¢s k´lt¢szet¢vel, de ez a sz¢p tuthankhamoni sz´veg m¢g
nem akadt el¢m. Jellegzetes term¢ke az Âegiptomi barokk periÂdusnak, mely Akhnaton puritÀn ¢s monotheista hajlamÃ korszakÀt vÀltotta f´l.
SajÀtsÀgos, hogy az irodalmÀrok az Âegiptomi ¢s sumeräbabilonäasszÁr k´lt¢szetet
alig ismerik ¢s alig m¢ltÀnyoljÀk, csak primitÁv kezdetnek ¢s pusztÀn archeolÂgiai ¢rdekess¢gnek tekintik, vagy legf´ljebb kuriÂzumnak ¢s exotikumnak. Pedig az ûsk´lt¢szet n¢melyik darabjÀban olyan vilÀgot ÀtfogÂ erû van, hogy ahhoz k¢pest Aeschylos
Prometheusa szinte meghitt cseveg¢s. Mester lÁrÀjÀban ¢rzem n¢ha az ûsk´lt¢szet stÁlusÀnak, sût problematikÀjÀnak f´ltÀmadÀsÀt; ¢s bÁzom abban, hogy Mester ezen a t¢ren
nem marad elszigetelt jelens¢g, hanem Vorl¤ufere egy Ãj ÀtfogÂ kozmikus k´lt¢szetnek, mely az à¢nÊ helyett megint az egyetemest hangsÃlyozza; mely a szem¢lyt nem
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centrumnak, hanem a mindens¢g egys¢ges ÀramÀban f´lvillanÂ r¢szecsk¢nek tekinti.
A jelenkor legt´bb k´ltûje mintha Ágy szÂlna: à°n Ágy szeretek, ¢n Ágy szenvedek, ¢n
Ágy ´r¡l´k, nekem ez meg amaz kellemetlen vagy kellemes; ¢s a vilÀg annyiban jÂ vagy
rossz, amennyiben megadja vagy meg nem adja az ¢n sz¡ks¢gleteimet.Ê A j´vû k´ltûje
tÀn Ágy szÂl: àçt¢ltem a szerelem, k¢ts¢gbees¢s, ´r´m stb. egyetemes ¢rz¢s¢tÊ; ¢s Ágy
nem ´nmagÀt mutatja, hanem t¡kr´t tart a vilÀg el¢; nem ´nmaga esetlegess¢geit
nyÃjtja, hanem az ÀltalÀnost folyatja Àt ´nmagÀn. Az °nekek ¢nek¢ben a szerelem egyetemes arculatÀt lÀtjuk; ezzel szemben pl. CatullusnÀl egy egy¢ni ¢s egyszeri szerelmet.
ä Term¢szetesen, àkozmikus lÁra ¢s egy¢ni lÁraÊ, ez nem ¢rt¢kek, hanem jellegek szembeÀllÁtÀsa: nem àhelyesÊ ¢s àhelytelenÊ, csak k¢t ellent¢tes f¢ltek¢je az emberi szellemnek. °s talÀn nemsokÀra az àegy¢nis¢gÊ f¢ltek¢je helyett az àuniverzalitÀsÊ f¢ltek¢j¢n
kezdûdik a nappal.
No de el¢g ebbûl a d¢libÀbos theorizÀlÀsbÂl. ä Az egiptomi vers viszonzÀsÀul mell¢kelek egy kÁnai verset eredetiben ¢s magyar fordÁtÀsban. Ez nem ûsk´lt¢szeti term¢k,
hanem egy nagyon nagy intellektuÀlis k´ltû, Li-Te-Pe müve.
Ami az Istar pokoljÀrÀsÀt illeti: AsszubanipÀl ninivei k´nyvtÀrÀnak f´ltÀrÀsakor ker¡lt
elû, a Gilgames, Etana, Adapa stb. mÁtoszokkal egy¡tt. A k´nyvtÀr Kr. e. 600-bÂl valÂ;
a müvek sokkal r¢gebbiek, m¢g megk´zelÁtûleg se lehet tudni, hogy mikoriak. ä A
mÃlt szÀzad mÀsodik fel¢ben t´rt¢nt ez az ÀsatÀs, mely n¢lk¡l a babylon irodalombÂl
alig volna nagyobb ´sszef¡ggû sz´veg. Hogy az ÀsatÀst ki vezette ¢s pontosan mikor,
ezt sajnos m¢g nem tudtam megtalÀlni.
Elûre is nagyon k´sz´n´m a Henrik elsû felvonÀsÀt. NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂkomat k¡ld´m. Igaz hÀlÀs tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. jÃl. 25.
Foglalkoztam egy kicsit ñegiptom... k´lt¢szet¢vel ä We´res SÀndor e korszakÀnak versei k´z´tt n¢gy
fordÁtÀs, illetve Àtk´lt¢s talÀlhatÂ az Âegyiptomi k´lt¢szetbûl: Rç-HIMNUSZOK , AZ AGGASTYçN PANASZA, AZ íRçSTUDñ INTELME, K RAJDö.

Kedves Mester,
m¢ly hÀlÀval k´sz´n´m Mester kit¡ntetû bizalmÀt. Nagyon meghat, hogy Mesterem
engem bÁzna meg az irodalmi hagyat¢kÀnak gondozÀsÀval. Az az ¢rz¢sem, hogy az ¢n
munkÀssÀgom elûbb vÀlik hagyat¢kkÀ, mint a Mester¢: valahogy az emberek ´nk¢ntelen¡l ¢s ´ntudatlanul aszerint rendezik be az ¢let¡ket, hogy hosszÃ vagy kurta idût
kell-e e vilÀgon t´lteni´k; ¢s az ¢n ¢letem olyan k¢pet nyÃjt, hogy csak ÀtutazÂ vagyok
a vilÀgon: sebbel-lobbal iparkodom menn¢l teljesebben kifejezni mindazt, ami telhetik
tûlem. Ha ennek ellen¢re is ¢n ¢ln¢k tovÀbb: k¢szs¢ggel vÀllalnÀm Mester ÁrÀsainak
megûrz¢s¢t ¢s rendben tartÀsÀt; ¢s igyekezn¢k menn¢l elûbb gyüjtem¢nyes kiadvÀnyt
rendezni belûl¡k. íg¢rem, hogy ha Mester ¢nrÀm bÁzza a müveit, itt megbecs¡lû ¢s
lelkiismeretes k¢zbe ker¡lnek. ä Ettûl f¡ggetlen¡l: ideje volna mÀr Mester ´sszes müveit kiadni. Nagyon fÀjlalom, hogy a Henrik kirÀly megjelen¢se kÃtba esett: legalÀbb
ez a mü mÀr biztonsÀgban lehetne.
Ha majd ûsszel ledoktorÀltam, utÀna n¢hÀny h¢tig bizonyosan Budapesten leszek;
nagyon szeretn¢m, ha Mester akkor megmutatnÀ a teljes k¢ziratanyagot, amit az ¢n
gondozÀsomra bÁzna. Elûsz´r is az¢rt szeretn¢m v¢gigolvasni, mert mielûtt a tervezett
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tanulmÀnyom megÁrÀsÀba kezden¢k, ismernem k¢ne a teljes anyagot. MÀsodszor pedig az¢rt, mert ha Mester is jÂnak lÀtja Ágy, valÂszÁnüleg tudn¢k Mester ´sszes müveire
kiadÂt talÀlni; tÀrgyaln¢k a p¢csi Janus Pannonius TÀrsasÀggal, a kaposvÀri Berzsenyi
TÀrsasÀggal, a szombathelyi Vasi Szeml¢vel stb.; mindegyik el¢g sok k´nyvet ad ki; de
mielûtt ¢rdemleges tÀrgyalÀsba kezden¢k, ismernem k¢ne a kiadandÂ müveket, a terjedelmet, jelleget.
Mesternek TÂth çrpÀdra vonatkozÂ naplÂjegyzete rendkÁv¡l ¢rdekes. Bizonyos,
hogy a àkellemes ¢s kellemetlenÊ jegy¢ben ÀllÂ lÁrÀnak ¢ppÃgy megvan a maga ¢rt¢ke,
mint a kozmikus lÁrÀnak; ha ezt el nem ismern¢nk, ezÀltal tagadnÀnk Catullus, Heine,
Balassi, Vajda stb. ¢rt¢k¢t, ez pedig nyilvÀn t¢ved¢s lenne. De az is bizonyos, hogy az
irodalom legnagyobbjai nem azok, kik a vilÀgot csak a sajÀt kellemes vagy kellemetlen
k´z¢rzet¡k alapjÀn Át¢lik, hanem akik k¡l´nbs¢get tudnak tenni kellemes ¢s jÂ k´z´tt,
tetszû ¢s sz¢p k´z´tt, reÀlis ¢s igaz k´z´tt: ide tartozik PlatÂn, Dante, Shakespeare,
Goethe, Schiller stb.
Amit Mester kozmikus szomorÃsÀgnak, egyetemes szomorÃsÀgnak nevez, ¢s ami
Mester k´lt¢szet¢nek fundamentuma, ezt Àt tudom ¢rezni, ¢s teljes megd´bbentû hatalmassÀgÀban fel tudom fogni, de nem tudnÀm magam¢vÀ tenni. NÀlam valahogy
minden ak´r¡l kristÀlyosodik, hogy a vilÀgban l¢pcsûzetes haladÀst lÀtok, a variÀnsok
¢s lehetûs¢gek periodikus gyarapodÀsÀt lÀtom; egymÀs utÀn jelentek meg egyre bonyolultabb t¢nyezûk: szervetlen anyag, ¢let, Àllati akarat, emberi ¢rtelem; a vilÀg szakadatlan ´sszetettebb¢ vÀlÀsa nyitva hagyja azt a lehetûs¢get, hogy az ¢let valamilyen
ismeretlen c¢l fel¢ tendÀl. °s az emberis¢g vÀllalja is ´ntudatlanul ezt a c¢lba t´rekv¢st,
hiszen szakadatlanul Ãjabb meg Ãjabb t¢nyezûkkel gyarapÁtja az ¢letet. Lehet, hogy
az egyetemes c¢l csak lÀtszat; de felt¢telez¢se mindenesetre jogos, hiszen az ¢let nem
egy helyben ÀllÂ vagy ´sszevissza kanyargÂ, hanem a leghatÀrozottabban halad a csak
anyagi l¢teltûl a szellemi l¢tez¢s fel¢. Lehet, hogy m¢g sincs c¢l; de jobb esetleg becsapÂdni, mint megfutni ¢s nem vÀllalni a lehetûs¢geket.
Szeretn¢m egyszer ezt vilÀgosabban ¢s r¢szletesebben kifejteni; de most sietve bev¢gzem a levelet, hogy m¢g a mai postÀval elmenjen.
NagysÀgos Asszony kez¢t csÂkolom. Minden jÂt kÁvÀn Mester hÀlÀs ¢s ragaszkodÂ
hÁve
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. jÃl. 31.
Kedves Mester,
k´sz´n´m a szÁves sorokat. Nagyon ´r¡l´k, hogy a Henrik m¢gis megjelenik, ¢s Ágy
biztosÁtÂdik az elkallÂdÀs ellen.
Minthogy Mester nagy munkÀban van, ¢s ¢n a doktorÀlÀsomra k¢sz¡l´k, most nem
zavarom Mestert hosszÃ lev¢llel. ä Jelenleg Aristoteles ¢s az olasz Vico filozÂfiÀjÀval
foglalkozom: nehezen megk´zelÁthetû fickÂ mind a kettû, neh¢z k´vetni a gondolkozÀsuk minden ÀgbogÀt, de annÀl inkÀbb ¢lvezetes foglalkozni vel¡k.
JÂ munkÀt, jÂ eg¢szs¢get kÁvÀnok. HÀlÀs ragaszkodÂ tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. aug. 3.
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Kedves Mester,
nagy hÀlÀval k´sz´n´m a Henrik drÀmÀt. Tegnap ¢rkezett, ¢s mÀr el is olvastam; de
ilyen müvet nem el¢g egyszer elolvasni. ögy ¢rzem, eg¢szen hatalmas, shakespeare-i
munka; azt hiszem, a BÀnk bÀn Âta az elsû igazi szomorÃjÀt¢k a magyar irodalomban.
Keletkeztek nÀlunk ¢rt¢kes lÁrai drÀmÀk (Csongor ¢s T¡nde, Az ember Trag¢diÀja, Laodameia, Aggok a lakodalmon), de ugyanily ¢rt¢kü jellemdrÀma nÀlunk alig van: eddig csak
a BÀnkrÂl tudtam, de ha elsû impressziÂm nem csal, a Henrik is joggal mell¢je sorolhatÂ
lesz.
Nagyon szeretem Mester k´ltem¢nyeinek sejtelmes, k´d´s hangulatÀt. Ez a sejtelmess¢g a Henrikben nem annyira dominÀns ¢s nem is annyira szuggesztÁv, mint az
Aggokban vagy Mester lÁrÀjÀban; de ez term¢szetes is, mert itt a t¢ma sokkal konkr¢tabb. Mester lÁrÀjÀt a f¢lhomÀly, elfolyÂ hatÀrozatlan Àlomszerüs¢g teszi naggyÀ; megvan ez a Henrikben is, de kisebb m¢rt¢kben. A Henrikben nem az atmoszf¢ra a lenyüg´zû ¢s meggyûzû, hanem a jellemz¢s, a humÀnum. Itt, akÀrcsak Shakespeare-n¢l,
nem mutatkoznak elk´nyvelhetû ¢s megc¢dulÀzhatÂ jellemek, hanem az alakokat vad
szesz¢lyek, k¡l´n´s izgalmak hÀnyjÀk-vetik. Csak a rossz drÀmÀkban van àjÂsÀgos, Àmde hirtelen haragÃ emberÊ, àgondos f¢ltû anyaÊ ¢s mÀs eff¢le figura, aki mindig egy
¢s ugyanaz; az eleven ember ¢s a shakespeare-i alak mindig k´vetkezetlen, de m¢gis
¢rzi az ember, hogy az illetû csak Ãgy cselekedhetik ¢s sehogy mÀsk¢pp ä ¢s ez megvan
a Henrikben is. °s bÀmulatos, hogy mindemellett az alakok mindv¢gig a müv¢szet l¢gk´r¢ben maradnak, pillanatra sem vÀlnak naturÀlisakkÀ, sem pedig papirosfigurÀkkÀ.
Ez a müv¢szet nem a primer ¢letet adja, hanem az ¢letnek robbanÀsig sürÁtett eszszenciÀjÀt; semmitûl sem Àll tÀvolabb, mint a naturalizmustÂl, ¢s m¢gis a valÂsÀgot
adja, nagy vonalakban, reliefszerüen ä sût ¢ppen ezÀltal nyÃjtja a valÂsÀgot, mÁg a
naturalizmus csak egy kis cs¡csk¢t kaphatja el a valÂsÀgnak.
N¢melyik jelenet magÀban v¢ve is nagyon megragadott: pl. a kezd¢s, a szÀraz kenyeret rÀgcsÀlÂ ¢s koldulÂ ´regember (mintha csak Mester lÁrÀjÀbÂl l¢pett volna ki);
meg a CanossÀban vezeklû Henrik (azt hiszem, a Henrik szem¢ly¢vel kapcsolatos jelenetek k´z¡l ez ´lthetett Mesterben elûsz´r konkr¢t formÀt); aztÀn Henrik ¢s az apÀca
jelenete stb. ä Nagyon k¡l´n´s ¢s szokatlan mü; tulajdonk¢ppen m¢g nem is tudok
igazÀn hozzÀszÂlni. Alaposabban kell foglalkoznom vele, mert egyelûre m¢g sok bizonytalansÀg van bennem a Henrik-drÀmÀval kapcsolatban. De annyit mÀr most is
lÀtok, hogy igen nagy mü, a magyar irodalom egyik fû müve.
Rem¢lem, Mester reg¢nye jÂcskÀn halad az utolsÂ kilenc oldalon kereszt¡l. Gondolhatja, Mester, hogy igen nagy ¢rdeklûd¢ssel vÀrom.
DisszertÀciÂm mÀr nyomdÀban van; rem¢lem, a napokban megjelenik. Szeptember elej¢n P¢csre megyek, ¢s utÀnan¢zek, hogy m¢rt vacakol vele a nyomda olyan sokÀig. ä MagamrÂl most, sajnos, nincs egy¢b ÁrnivalÂm; tanulgatok ¢s semmi t´bb.
HÀlÀsan k´sz´n´m a nagy gy´ny´rüs¢get, amit a Henrik okozott. °s hÀlÀsan k´sz´n´m, hogy az elk¡ld´tt p¢ldÀnyt Mester nekem adja. Gondosan elteszem; ¢s ha Mesternek esetleg sz¡ks¢ge lesz rÀ, akkor azonnal visszajuttatom.
NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂkomat k¡ld´m. JÂ eg¢szs¢get, minden jÂt kÁvÀnok,
hÀlÀs tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. aug. 28.
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AGGOK A LAKODALMON ä F¡st MilÀn verses szomorÃjÀt¢ka, 1910-ben jelent meg elûsz´r a Nyugatban. ä Mester reg¢nye ä A FELES°GEM T¹RT°NETE, melynek v¢gsû vÀltozata csak 1941-ben k¢sz¡lt el.

Kedves Mester,
hÀlÀsan k´sz´n´m a szÁves sorokat.
Mester javÁtÀsait hozzÀcsatoltam a drÀmak¢zirathoz; ha sz¡ks¢g lesz rÀ, bele is Árom a
megfelelû helyeken ä de jobban szeretn¢m, ha ebben a k¢ziratban a Mester ÁrÀsÀn
kÁv¡l nem lenn¢nek senkinek a betüi, mert a p¢ldÀny Ágy ¢rt¢kesebb.
Nagyon k´sz´n´m Mester szÁvess¢g¢t, hogy a Boldogtalanokat is megk¡lden¢. Minthogy ezt m¢g nem olvastam, nagyon hÀlÀsan fogadnÀm.
Menn¢l t´bbet olvasgatom a Henrik kirÀlyt, annÀl inkÀbb bÀmulom. BÁzom benne,
hogy a Henriket hamarÀbb fogjÀk kellûk¢ppen m¢ltÀnyolni, mint a BÀnkot; r¢szemrûl
minden tûlem telhetût meg fogok tenni, hogy a mü m¢ltÂ fogadtatÀst kapjon (persze
sajnos mÀs k¢rd¢s, hogy ez irÀnyban mennyit tehetek; de rem¢lhetûleg vannak mÀsok
is, kik ugyanÃgy lelkesednek a Henrik¢rt, mint ¢n). Szeretn¢m, ha ezt a munkÀt olyan
becs¡l¢ssel fogadnÀk, mint k´zel szÀz ¢vvel ezelûtt a Toldit ¢s az Ember trag¢diÀjÀt: ¢s
talÀn meg is t´rt¢nik.
NagysÀgos Asszony kez¢t csÂkolom. Minden jÂt kÁvÀn hÀlÀs tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. szept. 1. (Azt hiszem, ezt a levelet oly mÂdon is keltezhetn¢m, hogy a
II. vilÀghÀborÃ I. ¢v¢nek 1. napjÀn.)
B OLDOGTALANOK ä F¡st MilÀn drÀmÀja (1914).

Kedves Mester,
nagyon k´sz´n´m a Boldogtalanokat ¢s a levelet. ä Azt Árja Mester, hogy a Boldogtalanok
aligha fog tetszeni nekem, mert naturalista mü. Nem haragszom ¢n a naturalizmusra;
amit mÃltkor Ártam, hogy àa naturalizmus csak cs¡csk¢t ragadhatja meg a valÂsÀgnakÊ, ezzel nem akartam a naturalizmust lebecs¡lni: hiszen a cs¡csk´k ¢s r¢szek ÀbrÀzolÀsa ¢ppÃgy jogos ¢s sz¡ks¢ges, mint valamely kerekded eg¢sznek (a k´znapi ¢rtelemben vett valÂsÀgban nem is l¢tezhetû eg¢sznek) ÀbrÀzolÀsa. ä De ettûl f¡ggetlen¡l, minden ¢rt¢kel¢stûl f¡ggetlen¡l: a Boldogtalanok aligha naturalista mü; hiszen a
k´z´ns¢ges emberi indulatok d¢monikussÀ m¢retezve tombolnak benne. H¢tk´znapi
¢let¡nkben is talÀlkozunk ennyire tÃlcsapÂ szenved¢lyekkel: de ilyenkor maga a valÂsÀg sem hat valÂsÀgnak.
Ami a Boldogtalanokban leginkÀbb megragadott: alakjainak elementÀris szenved¢lye. K¡l´n´sen a nûfigurÀk pompÀsak. A szenved¢ly¢ben is laposan jÂzan RÂza, a
gyeng¢d butuska Vilma, a f¢lbolond groteszk ´regasszony. De pompÀs a Huber nyomdÀsz is: a rossz Ãtra t¢vedt zsenialitÀsnak lÀtszÂ ¡res ´nimÀdat (a legt´bb Ãn. àf¢lreismert tehets¢gÊ csakugyan ¢ppen ilyen), de a t´bbi alak is nagyszerü. ä RendkÁv¡li,
markÀns, jelent¢keny embereket ÀbrÀzolni tulajdonk¢ppen sokkal k´nnyebb lehet,
mint ¢ppen a legÀtlagosabb tÁpusok legÀtlagosabb szenvedelmeibûl formÀlni müv¢-
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szetet. Itt a k´z´ns¢ges emberek ¢s k´z´ns¢ges indulatok ÂriÀsi Àrny¢kokk¢nt lengenek, ahogy a lÀmpÀra szÀllt l¢gy Àrny¢ka ÂriÀsivÀ nûl a falon.
¹r¡l´k, hogy Mester oeuvre-je egyre tisztÀbban kirajzolÂdik elûttem: a Boldogtalanok is igen jelentûs helyet foglal el itt. ä Ha a magyar irodalmat nem t´rik kett¢ a t´rt¢nelmi erûk, ha nem tünik el a magyar nyelv, irodalmÀval egy¡tt: akkor literatÃrÀnk
¢s eszt¢tikai ¢rt¢kel¢s¡nk bizonnyal ki tud szabadulni abbÂl az ÀllapotÀbÂl, hogy csak
a politikus k´ltûket (Petûfi, Ady) ¢s csak a nemzeti problematikÀjÃ prÂzaÁrÂkat (MikszÀth, MÂricz) ¢rt¢kelje, de attÂl f¢lek, hogy a magyar nyelv nemsokÀra csak egy kisn¢p-roncs nyelv¢v¢ szük¡l; ¢s akkor Mester oeuvre-je ¢ppÃgy eltünne a homokban,
mint a bÀlvÀnyozott nemzetiek¢ is, Petûfi¢ ¢s Ady¢, GÀrdonyi¢ ¢s MÂricz¢.
M¢g egyszer is hÀlÀs k´sz´net. RagaszkodÂ tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. szept. 5.
Kedves Mester,
bocsÀnatot k¢rek, hogy csak most Árok. K´zben P¢csett jÀrtam, ¢s ez¢rt k¢sve kaptam
k¢zhez Mester szÁves sorait.
V¢gre-valahÀra a nyomda kiny´gte a doktori ¢rtekez¢semet. Ezzel a lev¢llel egy
idûben k¡ld´m. K¢rem Mestert, fogadja szÁvesen.
DoktorÀlÀsomat is kitüzt¢k: november v¢g¢re, alighanem nov. 28-ra. UtÀna megint
szabad ember leszek.
Rem¢lem, Mestert jÂ eg¢szs¢gben talÀlja a levelem. Eddig bizonyosan a nagyreg¢ny
utolsÂ oldalai is elk¢sz¡ltek mÀr. ä Minden jÂt kÁvÀn igaz hÀlÀs tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. okt. 22.
DrÀga Mester!
K´sz´n´m a szÁves sorokat. Nem tudom, Mester m¢rt lÀthatott bizalmatlansÀgot levelemben ä hogyan is lehetn¢k Mester irÀnt bizalmatlan, hiszen elhalmoz kedvess¢g¢vel ¢s jÂsÀgÀval.
Azt k¢rdi, Mester, ´r¡l´k-e a doktorÀtusnak, ¢s hogy mit csinÀl a lelki ¢letem. A
doktorÀtusnak m¢g nem ´r¡lhetek, mert m¢g csak a disszertÀciÂm k¢sz¡lt el, de szigorlatom m¢g hÀtravan; valÂszÁnüleg november 28-ikÀn lesz. Lelki ¢letem tipikusan
szigorlat elûtti: agyam szinte kizÀrÂlag befogadÂ tev¢kenys¢get v¢gez. HÀl' istennek
ez a szigorlatra k¢sz¡lûd¢s egyÀltalÀn nem unalmas, tank´nyveim el¢gg¢ nÁvÂs tÀrsasÀgot k¢pviselnek: PlatÂn, Aristoteles, Galilei, Descartes, Spinoza, Pestalozzi, Bergson,
Wundt ä ez most a tÀrsasÀgom, ¢s m¢g pÀr szÀz ilyen atyafi. Ilyen k´rnyezetben àlelkiÀllapotomÊ (sajÀt, k¡l´n lelkiÀllapotom) ÃgyszÂlvÀn egyÀltalÀn nincsen. MostanÀban
alig vagyok t´bb ¢s kevesebb, mint egy befogadÂk¢sz¡l¢k. Az ´r´k dolgok k´z´tt, melyekkel tananyagom k´r¡lvesz, egy¢nis¢gem szinte teljesen eltünik: v¢lem¢nyeket
nem formÀlok a tanultakrÂl, ¢s nem talÀlok k´zt¡k rokonszenves ¢s ellenszenves dolgokat, ¢rzelmi ¢letem sz¡netel. Valahogy egyelûre nem vagyok azonos ´nmagammal:
intellektusom hely¢t idegen intellektusok tÁzei foglaltÀk el.
Ennyit tudok Árni ´nmagamrÂl. ElûrelÀthatÂlag november v¢g¢ig ebben a ànem
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vagyok, elolvadtamÊ Àllapotban leszek. Hogy utÀna mi k´vetkezik? valÂszÁnüleg a tervezett tanulmÀnyt fogom Árni, melyrûl mÀr emlÁtettem ezt-azt.
¹r¡l´k, hogy Mester nagy munkÀja befejezûd´tt. KÁvÀnok m¢g sok sz¢p müvet ¢s
sok kitartÀst, munkabÁrÀst, munkakedvet. ä Gondolt-e mÀr Mester eposzÁrÀsra vagy
r´videbb elbesz¢lû k´ltem¢nyre? Milyen sz¢p volna a Mester stÁlusÀban egy epyllion
vagy eposz, pl. k´z¢pkori tÀrgyÃ. Aff¢le t¢mÀjÃ, mint a Toldi vagy a SzilÀgyi ¢s HajmÀsi
stb. ä A Mester tollÀra illû eposzfigura lenne p¢ldÀul Liszti LÀszlÂ, a k´ltû, mÀgus, katona ¢s sz¢ltolÂ.
Ha mÀr Mester annyira jÂ hozzÀm, lenne Mesterhez egy nagyon nagy k¢r¢sem: ha
talÀn m¢g nincs terve Mesternek arra, hogy mit fog Árni a most befejezett reg¢nye
utÀn, Árna-e Lisztirûl egy (legalÀbb 3-4 ¢nekbûl ÀllÂ) elbesz¢lû k´ltem¢nyt? Abban a
tÂnusban, amilyen pl. a Lev¢l a r¢m¡letrûl, az Arm¢nia, a BÀnatos kÁs¢rtet stb. ä Nem tudom, ez m¢rt jutott eszembe, szinte sugallatszerüen. °rzem, hogy nagyon sz¢p munka
keletkezne.
°jf¢l utÀn Árom ezt a levelet. ä BocsÀnatot k¢rek, ha szamÀrsÀgokat irkÀltam ´szszevissza, szer¢nytelen¡l.
JÂ munkÀt, minden jÂt kÁvÀn m¢ly hÀlÀval ¢s igaz tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. okt. 27.
¹r´k dolgok ä talÀn utalÀs KomlÂs AladÀrnak a Nyugatban megjelent ÁrÀsÀra (¹R¹K DOLGOK FEL°,
1925). ä SZILçGYI °S HAJMçSI ä V´r´smarty MihÀly verse.

Kedves Mester,
itt k¡ld´m vissza a k¢ziratot. Nagy hÀlÀval k´sz´n´m, hogy elolvashattam. °s azt is
nagyon k´sz´n´m, hogy a drÀma megjelen¢se utÀn majd eny¢m lehet a k¢zirat.
Most m¢gis restellem, hogy Mester javÁtÀsait nem Ártam bele a sz´vegbe. Szerettem
volna ugyanis a javÁtÀsok jegyz¢k¢t egy k¡l´n papÁron a sz´veghez mell¢kelni; de sajnos nem siker¡lt megtalÀlnom a sok papÁrholmim k´z´tt. Hogy megvan, azt bizonyosan tudom; de talÀn Mestern¢l megvannak a javÁtÀsok Ãgyis. Ha sz¡ks¢g lenne rÀ,
akkor elûkeresem.
BocsÀnatot k¢rek, hogy csak r´viden Árok: szigorlat elûtti napokat ¢lek, ¢s sokat kell
tanulnom. ä JÂ munkÀt, jÂ eg¢szs¢get kÁvÀn hÀlÀs m¢ly tisztelettel
We´res SÀndor.
Cs´nge, 1939. nov. 7.
Kedves MilÀn BÀcsi!
Levelednek nagyon meg´r¡ltem; mÃltkori egy¡ttl¢t¡nk bennem ´nvÀdat, ¢rzelmi
diszharmÂniÀt keltett, mely kedves ¢s barÀtsÀgos leveled v¢tele utÀn majdnem teljesen
feloldÂdott (talÀn az¢rt nem teljesen, mert teljes feloldÂdÀsok az ember szellemi ¢let¢ben aligha vannak ä vagy ha vannak is, r´vid idûtartamÃak, ideiglenesek: a szellemi
¢s a testi ekstasis Àllapotai ezek).
De t¢rj¡nk a vita tÀrgyÀra. Leveledben egy rosszul alkalmazott kifejez¢semmel
(àkomplikÀlÂdÀsÊ) vitatkoztÀl ¢s nem velem. Az ¢letnek (hogy Ãgy mondjam) szakadatlan t´bbf¢lesed¢s¢rûl akartam besz¢lni: a jelenlegi vilÀgban ä a jelenlegi ember-vilÀg-
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ban, a jelenlegi szerves-¢lû-vilÀgban, a jelenlegi geolÂgiai korban stb. ä t´bbf¢le motÁvum van, mint az elûzûkben; ez p¢ldÀkkal, induktÁve igazolhatÂ. MÀr csak az¢rt is
t´bb-motÁvumÃ a bÀrmikori jelen, mint az elûzû idûk, mert a jelen Àllapotban az elmÃlt
korok formÀciÂi is megtalÀlhatÂk, akÀr mint aktÁv valamik, akÀr mint eml¢kek; mÁg
az Ãjonnan k¢pzûd´tt formÀciÂk a mÃltban nem talÀlhatÂk, bÀr lehetûs¢g¡k nyilvÀn
megvolt a mÃltban, mÀsk¢nt nem j´hettek volna l¢tre. ä Ez persze nem Ãj dolog, tudom; sok evolucionista ¢s antievolucionista rÀgÂdott mÀr rajta.
A àsemmi sem Ãj a Nap alattÊ t¢tel ellenkezûj¢t vallom: ami ma megvan, tegnap
m¢g mÀsk¢ppen volt, ¢s holnap megint mÀsk¢nt lesz. Vallom ezt a tapasztalÀsk´r¡nk´n bel¡li formÀciÂkra vonatkozÂlag; ¢s induktÁven, esetenk¢nt, igazolni is tudom. A
formÀciÂ mindeddig egyre t´bbfajta lett: ez ugyanÁgy igazolhatÂ; ellenben semmit sem
tudunk arrÂl, hogy Ágy volt-e azokban az ¢vmilliÂkban is, hovÀ nem tud visszahatolni
a kutatÀs, ¢s Ágy lesz-e a j´vûben is. A formÀciÂ-àt´bbf¢lesed¢sÊ mindenesetre jogossÀ
teszi a schellingi ¢s bergsoni rem¢nyt, hogy ez a folytonos vÀltozÀs valami fel¢ vezet;
¢s hogy ¢rdemes ennek az ismeretlen ¢s esetleges c¢lnak szolgÀlatÀban t´lteni az ¢letet.
Hogy dilettÀns gondolkodÂ vagyok, ebben igazad van; az is biztos, hogy nem logikus (szillogisztikus) az ¢szjÀrÀsom, hanem analitikus. °s ahol az analÁzis nem vÀlaszthatja ki a felt¢tlen¡l helyeset, ott ¢szjÀrÀsom ellent¢tekben halad, mint a fenti esetben
is (el¢rkezve a àvan c¢l ä nincs c¢lÊ megoldhatatlan ellent¢tpÀrhoz).
De el¢g egyelûre errûl a t¢mÀrÂl. KÁvÀncsi vagyok, hogy mit fogsz szÂlni hozzÀ. ä
Sokszor akartam mÀr mondani, de mindig elfelejtettem, hogy a baszk nyelvrûl szÂlÂ
n¢met f¡zetet, melyrûl mondtad, hogy elolvasnÀd, sajnos mindeddig nem siker¡lt az
Egyetemi K´nyvtÀrban megtalÀlnom. Vagy nincs meg, vagy k¢zben van valakin¢l. Hacsak lehet, megszerzem valahonnan.
HÀlÀsan k´sz´n´m, nagy hÀlÀval, sz¢p ¢s kedves leveled. Nem tudom, Magad elolvastad-e a megÁrÀs utÀn, ¢s gondoltÀl-e arra, hogy milyen sz¢p, a benne imbolygÂ
sokf¢le elementummal.
NagysÀgos Asszony kez¢t csÂkolom, ¢s minden jÂt kÁvÀnok, hÀlÀs szeretû ´cs¢d
We´res Sanyi.
Budapest, 1941. febr. 28.
DrÀga MilÀn BÀcsi!
K´sz´n´m leveledet ä ¢ppÃgy ´r¡ltem neki, mint a mÃltkorinak, mert ez is ugyanoly
sz¢p lev¢l, ¢s mindamellett mÀsk¢ppen sz¢p lev¢l. A mÃltkorinak szÁness¢g¢vel vagy
jobban mondva mozgalmassÀgÀval szemben ez csupa sugÀrzÀs, tÀvolbÂl hatÂ ¢rzelem.
VitÀnkra vonatkozÂlag mÀr csak annyit: a àsokf¢lesed¢stÊ nem annyira az embervilÀgban, mint inkÀbb a term¢szetben lÀtom. Nem csodÀlkozn¢k, ha megtudnÀm,
hogy az emberis¢g an¢lk¡l fog kihalni, hogy bÀrmily pozitÁvumot is el¢rne. Ellenben
annÀl inkÀbb csodÀlkozn¢k, ha azt tudnÀm meg, hogy az emberis¢g kihalÀsa utÀn nem
nyomul elût¢rbe egy mÀsik fajta (talÀn a rovarvilÀgbÂl vagy Isten tudja, honnan), mely
az emberis¢gn¢l tovÀbbjut, ¢s aztÀn az is kipusztul, hogy megint mÀs fajta kez¢be jusson a staf¢tabot, mÁg v¢g¡l valamelyik fajta valamilyen c¢lba ¢r. ValÂszÁnüleg nem Ágy
van, mit tudom ¢n, hogyan van; de nekem Ãgy tünik, hogy a dolgok ÀltalÀban nem
egy helyben kavarognak, hanem egy irÀnyba tendÀlnak. ä Semmit sem tudok arra
vonatkozÂlag, hogy van-e a vilÀgnak c¢l f´l´tti c¢lja, ¢rtelem f´l´tti ¢rtelme, vagy pe-
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dig minden csak àvanitatum vanitasÊ, de mindenesetre az elsût rem¢lem, minthogy
a mÀsodikon nem lelek semmi rem¢lnivalÂt; azt hiszem, ez eg¢szen jÂzan dolog, ¢s
nincs benne semmi ´ncsalÀs.
Sokat gondolok mÃltkori besz¢lget¢seidre; mÃltkori besz¢lget¢seid tartalmÀra, de
m¢g inkÀbb k¡l´n´s magaslati levegûj¢re, gleccserszerüs¢g¢re. MeghatÂ, hogy
mennyit t´rûdsz velem ¢s mÀs taknyosokkal; ugyanÁgy annak idej¢n KosztolÀnyi is;
nem tudok el¢gg¢ hÀlÀs lenni ¢rte. Te ¢s tÀrsaid nem kaptÀtok meg annak idej¢n
ugyanezt az akkori k´ltûktûl.
NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂk. A viszontlÀtÀsig is hÀlÀval, szeretettel ´lel ´cs¢d
Sanyi.
Budapest, 1941. mÀrc. 3.
°des MilÀn BÀcsi!
Ma kaptam Ãj reg¢nyedet, ¢s azon frisseben megk´sz´n´m. Hogy mennyire ´r¡l´k
neki, mivelhogy nem szÀmÁtottam rÀ, ezt elmondani nem tudom; csak annyit emlÁtek,
hogy a mai postÀval t´bbf¢le ¢rkezett nekem, t´bbek k´zt 100 pengû, de mind k´zt
reg¢nyednek ´r¡l´k legjobban. ä Martyn Ferenctûl, a kivÀlÂ festûtûl hallom, hogy Ãj
reg¢nyedet Pesten fûmüvedk¢nt emlegetik. Eml¢kezve a mü elej¢re, mit annak idej¢n
szÁves voltÀl felolvasni n¢hÀnyunknak, nem is k¢tlem ezt; alig vÀrom, hogy v¢gigolvashassam. °s ha megengeded, majd beszÀmolok olvasÂi impressziÂimrÂl. A àSorsunkÊ folyÂirat jÃliusi szÀmÀba pedig ismertet¢st fogok Árni rÂla, ¢s majd megk¡ld´m
az illetû folyÂiratp¢ldÀnyt.
Az volt az ¢rz¢sem, hogy neheztelsz rÀm; jÂlesik most Ãgy ¢reznem, hogy ez talÀn
nem is igaz. ä K´sz´n´m azt is, hogy IdÀnak elk¡ldted vÀlogatott verseidet; olyan boldog, hogy alig lehet besz¢lni vele.
R¢gi ¢s Ãj hÀlÀval, szeretû tisztelettel tovÀbbi alkotÀsokat, minden jÂt kÁvÀnok,
We´res Sanyi.
P¢cs, 1942. jÃn. 3.
öj reg¢nyed ä A FELES°GEM T¹RT°NETE (1942). ä Sorsunk ä irodalmi ¢s tudomÀnyos folyÂirat
(1941ä1948), indulÀsakor a p¢csi Janus Pannonius folyÂirata. Szerkesztûje VÀrkonyi NÀndor,
tÀrsszerkesztûje We´res SÀndor. ä IdÀnak ä Solymos Ida (1922) k´ltû, müfordÁtÂ, a Sorsunk munkatÀrsa.

Kedves MilÀn BÀcsi,
sajnÀlattal olvastam az IdÀnak Árt lapodon, hogy kÂrhÀzban vagy. Rem¢lem, nem komoly az eset, ¢s ez a lev¢l mÀr jÂ eg¢szs¢gben talÀl.
Reg¢nyedet, mondanom sem kell, nagy elragadtatÀssal olvastam. Most vÀzolgatom
fel rÂla a Sorsunkba szÀnt ismertet¢st; errûl a mürûl Árni igazÀn nem k´nnyü feladat,
¢s alig merem rem¢lni, hogy ott tudjam megfogni a dolgot, ahol kell. Ismertet¢sem
elûrelÀthatÂlag bizony dadogÀs lesz csak, de azt mindenesetre meg akarom Árni benne,
hogy ¢rz¢sem szerint a maiak k´zt Te vagy az egyetlen igazi magyar ÁrÂ ¢s k´ltû. Sokan
Árnak ma jÂ ¢s rossz müveket; de az eszt¢tikai abszolÃtumot (Shakespeare, Browning,
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Leopardi stb. kupolÀjÀt) ma egyed¡l csak NÀlad talÀlom. (Persze errûl is inkÀbb dadogni lehet, mint besz¢lni; nehezen megfoghatÂ ¡gyek ezek.)
MilÀn bÀcsi, van Veled kapcsolatban egy r´geszm¢m ä r¢gi r´geszm¢m, amirûl besz¢ltem mÀr, de hÀtha elfelejtetted. Remek volna, ha a teljes Aggok a lakodalmont ÀtÁrnÀd Ãgy, ahogy egyik r¢sz¢vel (A Fels¢g, aggok vagyunk, mint lÀthatÂ kezdetüvel) megtetted. A r¢gi, egyszerübb ¢s Ãj, dÃs sz´v¢sü Aggok a lakodalmon olyan pompÀsan illeszkednek egymÀs mell¢, hogy szinte mÀr nem is embernek valÂ. ä
Addig is, mÁg majd a legk´zelebbi Sorsunk-p¢ldÀnyt k¡ldhetem: jÂ eg¢szs¢get,
munkakedvet, ´r´m´t kÁvÀnok. NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂk. ¹lel hÀlÀs ´cs¢d
SÀndor.
P¢cs, 1942. jÃn. 22.
àFels¢g, aggok vagyunk...Ê ä K AJETçN BESZ°DE A KIRçLYHOZ cÁmmel jelent meg F¡st MilÀn V çLOGATOTT V ERSEK (1934) cÁmü k´tet¢ben.

Kedves MilÀn BÀcsi!
K´sz´n´m sz¢p ¢s szomorÃ leveledet. Nem vagyok ¢n se sokkal jobb kedvben ¢s sokkal
optimistÀbb hangulatban. Naphosszat tengek-lengek, ¢s minden ¡gyemet elhanyagolom. Egyre zavartabbak vagyunk mi emberek itt vid¢ken is, nemcsak Pesten; mint a
lovak az istÀllÂban, mikor f´ldreng¢s van, Ãgy topogunk tehetetlen¡l.
Reg¢nyedrûl az itt mell¢kelt cikket Ártam, nagy szeretettel ¢s kev¢s eredm¢nnyel, a
àSorsunkÊ folyÂirat r¢sz¢re. A àSorsunkÊ szerkesztûinek nagyon nem tetszett, hogy
zsidÂ ÁrÂrÂl dics¢rûleg Árok; kik´t´tt¢k, hogy legalÀbb vegyek bele cikkembe egy oly
mondatot, melyben mentegetem magamat, hogy zsidÂrÂl elismer¢ssel szÂlok. Ezt, ha
kelletlen¡l is, megtettem. AztÀn v¢gre is kis¡t´tt¢k az eg¢sz ÁrÀsrÂl, mÀr a szed¢s utÀn,
hogy nem jelenhetik meg. Erre kil¢ptem a àSorsunkÊ-bÂl. ä MegprÂbÀljam-e a cikket
a àMagyar csillagÊ-ban megjelentetni? Vagy el tudnÀd-e helyezni valahol? MÀr csak
morÀlis szempontbÂl is ¢rtelme volna egy ilyen nyÁlt megszÂlalÀsnak.
¹r¡l´k, hogy a kÂrhÀzbÂl kiker¡lt¢l ¢s megint eg¢szs¢ges vagy: fû, hogy bel¡l minden rendben legyen, a k¡lsû bajok Àtv¢szelhetûk.
Ha lehet, ne feledkezz meg az Aggok a lakodalmon mÀsodik verziÂjÀrÂl; nem bÁrok
lemondani rÂla. ä NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂkomat k¡ld´m. Sokszor ´lel hÀlÀs szeretû ´cs¢d
SÀndor.
P¢cs, 1942. jÃl. 4.
Kedves MilÀn BÀcsi!
K´sz´n´m sz¢p leveledet; nem is tudom, mivel ¢rdemeltem ki. Cikkemmel nem, mert
csak t´rmel¢ke mindannak, amit reg¢nyedrûl Árni lehetne, ha az ember a mai elnyomorÁtott vilÀgban m¢g egyÀltalÀn szÂlni bÁrna valamirûl.
MegbocsÀss vÀlaszom k¢s¢s¢¢rt. Sok mondanivalÂm volna, de lev¢lben nem bÁrom
megÁrni, mert nem konkr¢t, szavakba szÀnd¢kkal nem foglalhatÂ ä legfeljebb tÀn fel
tudna szakadni, ha talÀlkoznÀnk, ¢s az alkalom elûsegÁten¢.
PÀr perccel a kÀv¢hÀzi zÀrÂra elûtt Árom e sorokat. Az idû r´vids¢ge miatt nem Ár-
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hatom meg most mindazt, amit t´bbÂrai t´preng¢s utÀn sem bÁrn¢k szavakba foglalni,
mert szavakba nem f¢r. ä NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂk. ¹lel hÀlÀs ´cs¢d
Sanyi.
P¢cs, 1942. jÃl. 17.
Kedves MilÀn BÀcsi!
Gyakran gondolok RÀd, ¢s tÀrsasÀgommal gyakran besz¢lgetek RÂlad. Nemr¢g n¢hÀnyan a T¢l cÁmü versedet vizsgÀlgattuk: alighanem a leghatalmasabb apokaliptikus
vers azok k´zt, miket eurÂpai k´ltûk Ártak.
Min dolgozol? Elûszeded-e az Aggokat, vagy Ãj müvek sz¡letnek?
MagamrÂl nem sok jÂt Árhatok: pepecselek n¢hÀny prÂzamunkÀn meg versen, sok
t¡relemmel ¢s kev¢s eredm¢nnyel. °s vackomban ´sszehÃzÂdom, mint a s¡ndisznÂ.
Ha akadnak Ãjabb k´ltem¢nyeid, elolvashatnÀm-e ûket valami Ãton-mÂdon?
NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂkomat k¡ld´m. °desanyÀm jÂl van, hÀl' istennek;
nemr¢g n¢hÀny napig otthon voltam falumban, ¢s nagyjÀbÂl mindent rendben talÀltam. Nagy ´r´m, ha a dolgok nem rosszabbodnak, sokkal nagyobb ez, mint bÀrmily
vÀratlan szerencse.
JÂ eg¢szs¢get kÁvÀn, ¢s sokszor ´lel tisztelû ´cs¢d
We´res Sanyi.
P¢cs, 1942. okt. 3.
Kedves jÂ MilÀn BÀcsi!
MegbocsÀss, hogy k¢sve vÀlaszolok: az utÂbbi idûben teljesen lefoglalt egy prÂzamunkÀm befejez¢se. Most mÀr k¢szen van, 60 k¢ziratoldal lett, ¢s mostan g¢pelem. CÁme
Bolond IstÂk; tÀrgy: egy halhatatlan term¢szetd¢mon Àlomszerü ´n¢letrajza.
K´sz´n´m, hogy gondolsz arra: megfelelû-e nekem a p¢csi, vid¢ki ¢let? ¢s hogy
¢letmÂdom olyan-e, ami mellett Árni lehet? TapasztalÀsom szerint csak Cs´ng¢n, teljes
magÀnyban tudok olyasmit Árni, ami kedvemre valÂvÀ siker¡l; Pesten ¢s P¢csett nem
bÁrok igazÀban semmit se l¢trehozni. Amiket Pesten Ártam, vagy amiket most P¢csett
Árok: megrendel¢sre vagy ´tletszerüen k¢sz¡lû dolgok, vagy potyad¢kok ¢s t´red¢kek.
ä Pesten elhelyezkedni nincs mÂdomban, mert senki se kÁnÀl ott nekem ÀllÀst, meg¢lhet¢st. De egy okbÂl nem is nagyon t´rekszem Pestre: mert ott m¢g annyira sem
tudom megteremteni magamnak az ÁrÀshoz alkalmas k´r¡lm¢nyeket, mint P¢csett.
Csak Cs´ng¢n tudok Árni. °s m¢gse maradhatok mindig ott, mert Cs´ng¢n minden
¢lm¢ny elker¡l, ¢s ha egyhuzamban egy-k¢t ¢vig ott vagyok, belezÀpulok ´nmagamba,
kiapadt kÃttÀ vÀltozom. Ilyenkor n¢hÀny ¢vig j´v´k-megyek, ¢s megtelÁtûd´m mindenf¢l¢vel; akkor megint hazautazom, ¢s kifacsarom magamat, mint egy szivacsot. S
ha Ãjra kiapadtam, Ãjra vilÀggÀ megyek; ¢s Ágy tovÀbb. ä Hogy most rendetlen¡l ¢lek,
nûk utÀn mÀszkÀlok, n¢ha iszom, nyaranta nagyokat jÀrok, ¢s szabadban alszom stb.:
mindez csak lÀtszÂlagos ´nt¢kozlÀs. K´zben Ãgy teleszÁvtam magamat megÁrnivalÂval,
ahogy a piÂca teleszÁvja magÀt v¢rrel. Ha tavasszal Cs´ng¢re visszahÃzÂdom, k¢t-hÀrom ¢vig nem fogyok ki az ÁrnivalÂbÂl. ä °s minek az ¢lm¢nyek? hiszen, ha sÁrni lÀtom
Feh¢rfalvi Fekete SomÀt, nem fogok errûl Árni; s ha nevetni lÀtom Gy´mb¢r SaroltÀt,
megint csak nem lesz belûle vers, sem prÂza. °s m¢gis kell n¢ha az ¢let is. A cs´ngei
´r´k egyformasÀgban z´ty´gni-z´r´gni kezdek, mint a csontvÀz. De ha k´zben egy
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csomÂt mozgok az ¢letben, Ãgy csordul utÀna belûlem minden bensû anyag, hogy
visszatartani se tudnÀm. ä Ez az egyed¡l lehets¢ges ¢letritmusom: pÀr ¢vig menn¢l
teljesebben ¢lni ¢s potyad¢kot Árni; aztÀn pÀr ¢vig szerzetesk¢nt ¢lni ¢s azt Árni, amit
akarok.
Mint lÀtod: azt az ¢letet ¢lem, amit ¢lnem kell; ami szÀmomra a lehetû legmegfelelûbb. Egyelûre Ãgy mük´d´m, mint egy prÁma g¢p; aztÀn, hogy mikor mutatkozik
valamelyik alkatr¢szn¢l vÀratlan hiba, persze nem lehet tudni.
MegbocsÀss, hogy ilyen sokat lotyogtam ´nmagamrÂl. S m¢g azzal is tet¢zem, hogy
elk¡ld´m Neked n¢hÀny Ãj versemet. Nagyr¢szt a Te hatÀsod alatt k¢sz¡ltek, ami
ugyanannyira er¢ny, mint amennyire hiba.
Solymos Ida pesti Ãtra k¢sz¡l, ¢s meglÀtogat; k¢rlek, fogadd szeretettel: sok szeretetre szorulÂ ¢s sok szeretetet ¢rdemlû nûv¢rke; ¢s mint k´ltû, fejlûdik. Lassan bontakozik, de kb. 35 ¢ves korÀban d´bbenetes dolgokat fog Árni.
MilÀn BÀcsi, kezdd el Ãjra az ÁrÀst: fûmüved, az Aggok mÀsodik feldolgozÀsa m¢g
hÀtravan. NagysÀgos Asszonynak ¢s Neked k¢zcsÂk,
We´res Sanyi.
1942. okt. 20.
PADLçSABLAK
MagassÀgos szobÀm m¢ri az esti k¢ket,
lenn k¢m¢nyek, tetûk zeg-zugos sz´vete,
uccÀk ¡regein tompÀn dobog az ¢let,
mely villany-foltoktÂl arany ¢s fekete;
egy ablak, hol a szem a hÀztetûk´n ellejt,
cikk-cakkok tÀnca, mely a hegyfalig suhan;
s egy csillag l¡ktetûn issza a m¢rhetetlent,
kis hal az ÂceÀnt, egykedvüen, tÀrstalan...
ALKONYSUGçR
Sima k¢k selymen rÂzsÀk, narancsok
hamvas ÀrnybÂl gyüjtik az ¢jszakÀt.
K´zt¡k arany gyÁk surran Àt...
E kicsiny vilÀgtÂl elnehez¡lve
szembe-¡lhetsz ablakoddal:
kinn f´lharsan a foltos hegyoldal,
m¢szÀros-k´t¢ny borÁtja vÀllig!
de a csÃcsrÂl egy gomoly levÀlik,
mint a hatalom t¡zes csarnoka,
az EgyszarvÃ lÀngolÂ homloka;
¢s k´zelÁt, mÀr cs´ppnyi, szer¢ny,
belibben az ablak hüs ¡veg¢n,
s´t¢t¡lû selymen, Àrnyon bujdokol...
Vele laknÀl, de nincs sehol.
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B OLOND I STñK ä Bp., 1943. ä PADLçSABLAK , ALKONYSUGçR ä mindk¢t vers A FOGAK TORNçCA
(1947) cÁmü k´tetben jelent meg.

Kedves jÂ MilÀn BÀcsi!
Sz¢gyellem, hogy csak most Árok. K¢sedelmem oka, hogy szerettem volna levelemmel
egy¡tt elk¡ldeni Bolond IstÂk cÁmü kisreg¢nyemet, de nem siker¡lt egyik k¢zirati p¢ldÀnyomat sem visszaszereznem. Szerettem volna, ha ezt a munkÀmat m¢g megjelen¢s
elûtt elolvasod, nem is tudom, mi¢rt.
àSzerettem volna.Ê Az eg¢sz mostani ¢letem csupa rem¢nytelen topogÀs erre-arra.
VÀgyaim annyira lecs´kkentek, hogy mÀr nem is akarn¢k jÂ müvet Árni, csak legalÀbb
a rossz müvemet megmutathatnÀm. M¢g ezt se lehet.
MagamrÂl nincs mit ÃjsÀgolnom. Sokat gondolok RÀd, ¢s rem¢lem, jÂ eg¢szs¢gben
vagy. Nagy reg¢nyedrûl a àKalangyaÊ folyÂiratban olvastam egy hosszÃ, ¢rdekes bÁrÀlatot. AkÀr igaza van a cikk ÁrÂjÀnak, akÀr nincsen: annyi bizonyos, hogy a sajÀt feje
szerint gondolkozik ¢s nem a divatos receptek szerint.
NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂk. T¢ged ´lel tisztelû, szeretû ´cs¢d
We´res Sanyi.
P¢cs, 1943. jan. 21.
Kalangya ä irodalmi ¢s kritikai folyÂirat (1932ä1944), Szenteleky Korn¢l ¢s Csuka ZoltÀn indÁtottÀk öjvid¢ken, 1941-tûl Herceg JÀnos szerkesztette. A FELES°GEM T¹RT°NETE bÁrÀlatÀrÂl lÀsd
a k´vetkezû lev¢l jegyzet¢t.

Kedves MilÀn BÀcsi!
K´sz´n´m soraidat; naplÂdra, melybûl csak r¢szleteket olvashattam itt-amott, nagyon
kÁvÀncsi vagyok. KÀr, hogy feldolgozÀsa, mint Árod, ¢vek munkÀja lesz.
A KalangyÀban RÂlad ¢s reg¢nyedrûl megjelent tanulmÀny a leglelkesebb m¢ltatÀs
¢s okos, friss ÁrÀs; szerzûj¢vel, Szûnyi ZoltÀnnal csak annyiban nem ¢rtek egyet, hogy
reg¢nyedet szinte kizÀrÂlag mint psychologiai reg¢nyt n¢zte, ¢s nem vizsgÀlta annak
kompozÁciÂjÀt, szerkezet¢t. Szûnyi a remekmünek kijÀrÂ tisztelettel foglalkozott a müveddel, ¢s sok ¢rdekes meglÀtÀsa van; pl. hogy a l¢lektani reg¢nyt feloldod abbÂl az
ÀllapotÀbÂl, mely a lelki ¢letet àan sichÊ vizsgÀlja (Proust, Joyce, Woolf), ehelyett a k¡lsû vilÀg ¢s a lelkek k´lcs´nhatÀsÀt ÀbrÀzolod, elszigetel¢s n¢lk¡l. ä írtam a Kalangya
szerkesztûj¢nek (Herceg JÀnos, Zombor, VÀrosi K´nyvtÀr), hogy k¡ldje meg cÁmedre
az illetû p¢ldÀnyt, cÁmedet megÁrtam neki. Rem¢lem, megk¡ldi. ä Azt a p¢ldÀnyt, amiben ¢n olvastam az emlÁtett tanulmÀnyt, szerettem volna Neked tovÀbbÁtani, de sajnos
a tulajdonosa sehogy se akarja Àtadni. ä Ha Herceg JÀnos nem k¡lden¢ meg a p¢ldÀnyt, bizonnyal oda fogja adni a Kalangya pesti szerkesztûje, Csuka ZoltÀn: cÁme Budapest V II., Baross t¢r 15.
JÂ eg¢szs¢get kÁvÀnva, ´lel ´cs¢d
Sanyi.
P¢cs, 1943. febr. 8.
RÂlad ¢s reg¢nyedrûl ä F¡st MilÀn: A FELES°GEM T¹RT°NETE (Kalangya, 1943. januÀr 15. 1. sz.). ä
Szûnyi ZoltÀn ä a recenziÂ ÁrÂja valÂjÀban Szûnyi KÀlmÀn volt.
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Kedves MilÀn BÀcsi,
k´sz´n´m leveledet. SajnÀllak kuckÂba pr¢selt Àllapotod miatt, hiszen az ¢n helyzetem
is ¢ppen hasonlÂ. Tele vagyunk beszÀllÀsoltakkal, nincs k¡l´n szobÀm, nincs vilÀgÁtÂeszk´z´m. TintÀm ¢s papÁrom fogyÂban, s itt nem lehet kapni a boltban, a k¢t helybeli
¡zlet mÀr r¢gÂta nem mük´dik. °s itt is folytonos gyül¢sek, elûadÀsok; Pest vagy Cs´nge, mindegy: egyformÀn vilÀgvÀros.
Ezt a levelet is nagy zajban Árom; k´zben elhÁvnak hol vizet hozni, hol ed¢nyeket
cipelni. Esteledik ¢ppen: sz¢p, dunÀntÃli, nedves-sz¡rke ¢g, rÀrajzolÂdik egy fa s´t¢tsz¡rke Àgboga; igen finom az eg¢sz, nincs benne semmi kiÀltÂ. Minden¢rt megvigasztalnak azok a lÀtvÀnyok, amelyeket m¢g nem tudott lerombolni az emberi beavatkozÀs.
K¢t emlÁtett novellÀd k´z¡l A cicisbeÂt olvastam. T´k¢letes remekmü. ögyszint¢n a
Nagy ZoltÀn halÀlÀra Árt gyÀszbesz¢ded. K¡l´n´sen ahol ´nvallomÀssÀ vÀlik: a àhatalmas ¢s k´vetelû csendÊ, àÀhÁtatÊ, à¢vszÀzados emberÊ. ñ, ha ennek a csendnek ¢s ÀhÁtatnak meg tudnÀnk adni a neki jÀrÂ Àldozatot, milyen gazdagok lenn¢nk.
RÀm s´t¢tedett. °lj eg¢szs¢gben, drÀga MilÀn BÀcsi. Sz¡leim sokszor ¡dv´z´lnek
(hÀla Istennek a k´r¡lm¢nyekhez k¢pest jÂl vannak). HÀlÀs tisztelû szeretettel
SÀndor.
NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂkom.
1946. febr. 21.
A CICISBEO ä elûsz´r a SZ°P SZñ ALMANACH-ban jelent meg (1945). ä NAGY ZOLTçN
ä Magyarok, 1945. szeptember 1.

HALçLçRA

DrÀga jÂ MilÀn BÀcsi,
felvidÁtottÀl mÂkÀs leveleddel, pedig minden okom megvan a szomorÃsÀgra. Ennek
szinte szimbÂluma, hogy m¢g rendes papÁrom sincs, ezen a papÁron minden betü Ãgy
sz¢tivÂdik, mintha egy-egy k´nnycsepp volna. Rengeteg baj ¢rt benn¡nket az utÂbbi
idûben, s a sok kisebb-nagyobb csapÀs egy¡ttv¢ve ¢ppen olyan f¢lfÀradt, f¢lbÀnatos
¢rz¢st eredm¢nyez, mint a szerelmi csalÂdÀs. Pedig ¢ppen csak çmor bajai nem lÀtogatnak engem az utÂbbi idûben, de azelûtt se nagyon.
°s most egy belsû hang Ágy szÂl hozzÀm: àLÀm, el¢rkezt¢l a teljes rem¢nytelens¢g
teljes s´t¢ts¢g¢be; nem bÁzol mÀr semmiben, ¢s nincs olyan vÀltozÀs, aminek ´r¡lni
tudnÀl, nincs olyan ¢lvezet, amit kÁvÀnnÀl; elfordultÀl mindentûl, ¢s mÀr annak se tudnÀl ´r¡lni, ha v¢gre-valahÀra egy g¢ppisztollyal kereszt¡llûn¢nek. A t´k¢letes s´t¢ts¢g
ez: ne igyekezz tûle szabadulni, maradj benne veszteg. °s akkor ez, melyn¢l s´t¢tebb
mÀr nincsen, a t´k¢letes vilÀgossÀggÀ vÀlik.Ê Also sprach a belsû hang; vÀrom a fejlem¢nyeket.
Ha ennek a zsebben hordhatÂ Hermes Trismegistosnak igaza van, akkor a Te ¢letfilozÂfiÀdban, Kedves MilÀn BÀcsi, ott a bibi, hogy a kellemetlen dolgot az¢rt fogadod
el, mert tudod, hogy kellemetlenebb is lehet, vagyis pesszimizmusbÂl ä nem pedig
az¢rt, mert mindent vÀllalni kell; ¢s mert az egykedvü mindent vÀllalÀs ¢s semmit se
kÁvÀnÀs az ¢let egyed¡li antitoxinja.
Mennyire vagy az eszt¢tikai elûadÀsaiddal? Eszt¢tikÀdat az Egyetemi Nyomda esetleg kiadnÀ karÀcsonyra; Hamvas jelentkezett-e mÀr NÀlad ez ¡gyben? Azt hiszem,
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szeptemberben Ãjra Pesten leszek, ¢s akkor majd igyekszem ezt az ¡gyet egyenesbe
hozni.
Hogy az Elysium k´tetem hogyan jelenhetett meg az inflÀciÂ legm¢ly¢n, ezt magam
sem eg¢szen ¢rtem. A MÂricz Zsigmond K´nyvkiadÂ, azaz Keresztes Bandi barÀtom
kijelentette, hogy a k´nyvnapra okvetlen¡l ki akar hozni egy kis terjedelmü, olcsÂ
k´nyvet, ¢s erre ¢ppen az ¢n verseimet talÀlta legalkalmasabbnak. Mikor ennek a k´lts¢geit is sokallotta, prÂbÀltam lebesz¢lni t´bbsz´r is, de nem lehetett. Heteken Àt magyarÀztam neki, hogy ne adja ki, hivatkoztam ¢hezû csalÀdjÀra ¢s az Elysium ¡zleti rem¢nytelens¢g¢re ä s ha valakit hetekig szÁvhezszÂlÂan kapacitÀlnak valamire, term¢szetes, hogy t¡relmetlen lesz, ¢s az ellenkezûj¢t teszi, mint amire kapacitÀljÀk.
K´sz´n´m, hogy °desanyÀm Àllapota irÀnt ¢rdeklûdsz. Sajnos, a jelenlegi viszonyok k´zt csak rosszabbodik, kezeletlen¡l. ¹lel ´cs¢d
Sanyi.
1946. aug. 5.
Zsebben hordhatÂ Hermes Trismegistos ä nem vilÀgos, hogy ez a belsû hangk¢nt id¢zett sorokra vonatkozik-e, amelyek egy Hamvas B¢la Àltal fordÁtott ¢s az ANTHOLOGIA HUMANç-ban (1947)
k´zreadott Hermes Trismegistos-sz´veg (a TABULA SMARAGDINA 8. pontja) ÀtfogalmazÀsai vagy
egy Hamvas Àltal szerkesztett zsebk´nyvsorozatba k¢sz¡lt Hermes Trismegistos-àsz´veggyüjtem¢nyÊ-re utal-e. ä Eszt¢tikÀdat ä 1947-ben k¢sz¡lt el, majd LçTOMçS °S INDULAT A MþV °SZETBEN cÁmmel 1948-ban jelent meg. ä E LYSIUM k´tetem ä 1946-ban jelent meg. ä MÂricz Zsigmond K´nyvkiadÂ ä MÂricz (Littkey) Erzs¢bet (Csibe) kiadÂvÀllalata. ä Keresztes Bandi ä MÂricz
Erzs¢bet f¢rje.

Kedves MilÀn BÀcsi,
hazautaztam Cs´ng¢re, ¢s itt talÀltam Ida level¢t ¢s vele a SzÀntÂn¢ Kaszab Ilona k´tetet.
Nem is tudom, hogyan k´sz´njem meg; olyan nagy ¢lm¢ny volt, mint ¢letemben igen
kev¢s vers; a Te vÀlogatott verseid, gyerekkoromban a Babits-versek, Shakespeare,
Keats, a Gilgames eposz, Arany, Mallarm¢ s a n¢pk´lt¢szet.
Ez a k´tet, Ãgy ¢rzem, egy¢rt¢kü a vÀlogatott verseiddel. ögy sejtem, k´r¡lbel¡l az
t´rt¢nt: Te a k´ltûnû gyarlÂ ÁrÀsaiban igen m¢ly nûi ¢lm¢nyvilÀgot lelt¢l; s ezt a hatÀrtalan m¢lys¢gü femininumot hangszerelted m¢ltÂk¢ppen. így l¢trej´tt az a paradox helyzet, hogy Sappho Âta NÀlad szÂlalt meg elûsz´r a nûi l¢lek alapvetû, igazi,
teljes regisztere (¢s ki tudja, tÀn Sappho dalait is f¢rfik¢z simÁtotta, tÀn Alkaios¢, hiszen
hanghordozÀsuk azonos!).
Ebben a k´tetben a nûi ¢lm¢nyvilÀg oly erûvel szÂlal meg, hogy ¢rt¢ke a legmagasabb f¢rfilÁrÀval azonos: ¢s ez, Sappho Âta, tudtommal egyed¡lÀllÂ. ä TÀn nem is baj,
hogy n¢hol a nûi alt hangon tÃlsÀgosan fel¡lkerekedik a Te basszusod; n¢hol a f¢rfihangot lehetetlen fel nem ismerni. TalÀn m¢g jobban nûimitÀtorrÀ kellett volna vÀlnod, mint ezt nagyjÀbÂl Ãgyis megtetted. ä A k´tet azonban mindenk¢ppen hallatlanul nagy; csodaszerü, mint a lÀngolÂ csipkebokor.
MÀrc. 5ä10. k´r¡l Ãjra Pestre ker¡l´k egy hÂnapra. A viszontlÀtÀsig is hÀlÀs szeretettel ´lel
Sanyi.
Cs´nge, 1947. febr. 19.
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SzÀntÂn¢ Kaszab Ilona ä (1874ä1954) k´ltû; SZAVAK AZ çRNY°KOMHOZ cÁmü k´tet¢rûl (1934) van
szÂ, mely valÂjÀban F¡st MilÀn munkÀja, aki a k´ltûnû verseit Àtdolgozta, ÀtÁrta.

MilÀn BÀcsi, Kedvesem,
k´sz´n´m leveledet; ´r´mmel lÀtom, hogy a jÂ ked¢lyed minden baj k´zepette is megvan, sût emelkedik. Nagy ´r´mmel tenn¢k eleget kedves hÁvÀsodnak, de ¢n is ketrecf¢l¢ben vagyok. çllÀst vÀllaltam Sz¢kesfeh¢rvÀron, ¢s munkak´r´m most van kialakulÂban. Ked¢lyem igen rohadt, lankadt, elhasznÀlt; olyanformÀn ¢rzem magamat,
mint egy villamosjegy, amelyet hÀromszor lukasztottak, aztÀn eldobtak, aztÀn valaki
f´lszedte, ¢s az egyik lukat valahogy becsinÀlta, ¢s most Ãjra utazik vele. Azzal vigasztalÂdom, hogy VÀltoztatnod nem lehet cÁmü k´tetedet olvasom gyakran, melyet egy nagyon kedves barÀtomtÂl kaptam nemr¢g ajÀnd¢kba, mert ûneki k¢t p¢ldÀnya volt belûle. °s foglalkozom a Kaszab Ilona-k´tettel is, melyrûl Árni szeretn¢k v¢gre; nem tudom, mi¢rt, ez a k´nyv Ãgy ellenÀll annak, hogy Árjak-besz¢ljek rÂla, mint a gy¢mÀnt
a v¢sûnek; Ãgy lÀtszik, vannak k´nyvek, melyekrûl tiszteletlens¢g besz¢lni. P¢ldÀul
Dant¢rÂl le nem tudn¢k Árni tÁz sort; Goeth¢rûl akÀr tÁz oldalt is, de azt hiszem, meg
fogom t´rni a Kaszab Ilona-k´nyv szÁvÂs v¢dekez¢s¢t ostoba ismertet¢si kÁs¢rletem
ellen, ¢s m¢giscsak Árni fogok rÂla, akÀr zavarosat, akÀr m¢g zavarosabbat.
Minden jÂt, MilÀn BÀcsi! HÀlÀs szeretû ´cs¢d
Alekszandr Krasznij.
Sz¢kesfeh¢rvÀr, Szent IstvÀn t¢r 7.
1947. jÃl. 15.
V çLTOZTATNOD NEM LEHET ä F¡st MilÀn elsû versesk´tete (1913). ä Alekszandr Krasznij ä V´r´s
SÀndor, oroszul.

Kedves MilÀn BÀcsi,
mindenekelûtt hadd gratulÀljak Kossuth-dÁjadhoz. °s gratulÀlok MagyarorszÀgnak
is, hogy T¢ged dÁjazott.
December Âta RÂmÀban ¢lek feles¢gemmel. Itt most azt a megbÁzatÀst kaptam,
hogy Árjak kb. 3/4 Áv terjedelmü tanulmÀnyt verseidrûl; olasz fordÁtÀsban fog megjelenni a rÂmai àJanus PannoniusÊ rivistÀban, ¢s majd szeretn¢m kiadni magyar folyÂiratban is. Hogy tanulmÀnyom jÂ lesz-e, nem tudom; mindenesetre Ãgy fogok Árni
RÂlad, mint aki ¢nszerintem az egyetlen olyan magyar k´ltû, aki az eurÂpai lÁra legragyogÂbbjai mellett sem fakul el; tapasztaltam, hogy ha Keats, Shelley, Leopardi,
H´lderlin verseit olvasom, utÀna olvashatom a Tieidet, s ezt egyetlen mÀs magyar k´ltû sem bÁrja ki. ä De sajnos itt RÂmÀban nincsenek k¢zn¢l a versk´teteid, s en¢lk¡l a
tanulmÀnyt nem tudom megÁrni. Arra k¢rn¢lek, k¡ldd el rÂmai cÁmemre, k´lcs´n, a
VÀlogatott versek k´tetedet, s esetleg mÀsokat is; egy hÂnapon bel¡l visszak¡ld´m.
VÀlaszodat ¢s a VÀlogatott verseket mielûbb k¢rve, minden jÂt kÁvÀn ¢s ´lel szeretû
´cs¢d
Sanyi.
1948. mÀrc. 21.
CÁm: Roma, Via Giulia 1.
Accademia d'Ungheria

We´res SÀndor levelei F¡st MilÀnhoz ã 1081

RÂmÀban ¢lek ä We´res SÀndor 1947-ben elnyerte a Collegium Hungaricum ´szt´ndÁjÀt, ¢s feles¢g¢vel k´zel egy ¢vet t´lt´tt ott. ä Feles¢gemmel ä KÀrolyi Amy (1909) k´ltû, müfordÁtÂ; 1947ben k´t´ttek hÀzassÀgot.

Kedves MilÀn BÀcsi, hÀlÀsan k´sz´n´m a Szellemek utcÀjÀt. Most vÀzolom a rÂla k¢sz¡lû
tanulmÀnyt, s mihelyt k¢sz lesz, elk¡ld´m. K´lt¢szetedrûl tanulmÀnyt Árni szinte k¢ptelen¡l neh¢z; de nagyon izgatÂ feladat, s ´r¡l´k, ha legalÀbb egy szÀzal¢kban siker¡l.
ä Van itt egy nagy tehets¢gü olasz k´ltû barÀtom, az anyja magyar (fiumei), s û is teljesen besz¢l magyarul; mutattam neki verseidet, s egyet¢rtett velem abban, hogy Te
vagy az elsû eurÂpailag m¢rhetû lÁrikusunk. FordÁtana Tûled, ha k´nyvet kapna. Neve
¢s cÁme: dr. Paolo Santarcangeli-Schweitzer, Roma, via Pinturicchio 89. ä M¢g egyszer
is k´sz´net. Minden jÂt kÁvÀn ¢s ´lel
Sanyi.
1948. Àpr. 10.
A gy´ny´rü k´nyvet ¢n is k´sz´n´m, sok szeretettel ¢s ¡dv´zlettel
We´res-KÀrolyi Amy.
SZELLEMEK UTCçJA ä F¡st MilÀn versesk´tete (1948). ä Paolo Santarcangeli ä (1909) magyar szÀrmazÀsÃ olasz ÁrÂ, müfordÁtÂ.

Kedves MilÀn BÀcsi,
igen k´sz´n´m sz¢p k¡ldem¢nyedet, az ¡nneped alkalmÀbÂl k¢sz¡lt meghatÂ, cs´ndes, elgondolkoztatÂ eml¢kbesz¢ded. KÁvÀnok ¢n is Teneked minden jÂt; mindazokat
a v¢gsûkig ¢rett ¢lvezeteket, melyek csak a hatvanadik ¢let¢v utÀn tÀrulnak az ember
el¢; ¢s m¢g sok remekmüvet ¢s sok foganatos tanÁtÀst; s megfelelû jÂ ¢vtizedeket mindehhez. ä FÀjlalom, hogy ¢n nem lehettem jelen. Megint Cs´ng¢n ¢ldeg¢lek, ¢s ha Ãjra
Pestre ker¡l´k, szÁves engedelmeddel tiszteletemet teszem. Nagyon szeretn¢lek mÀr
lÀtni, MilÀn BÀcsi.
Itt Cs´ng¢n sz¢pen tavaszodik, tev¢kenyen s¡t a nap, mÀr most, februÀr k´zep¢n.
Fütetlen szobÀban ¢s nyitott ablaknÀl Árom ezt a levelet, ¢s nem fÀzom. °s t¡nd¢ri illatÃ
levegû szÀll be, mely maga sem tudja, hogy az ûsz zamataira eml¢kezik-e vissza, vagy
a tavasz Àramait bontogatja-e. Mindenesetre Àldott idûjÀrÀs, ¢s belûle szeretn¢k most
k¡ldeni e lev¢lben.
Sz¡leim meleg ¡dv´zlet¡ket k¡ldik, ¢s ûk is velem egy¡tt minden jÂt kÁvÀnnak Neked ¢s kedves Feles¢gednek. Szeretû ´cs¢d
Sanyi.
Cs´nge, 1949. febr. 10.
Eml¢kbesz¢ded ä HATVAN °V (Huszadik SzÀzad, 1948. 273ä278. Klny. is); k¢sûbb az EML°KEZ°SEK
cÁmü k´tetben (1967).

°S TANULMçNYOK
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Kedves MilÀn BÀcsi,
kicsit megk¢stem a GitagÂvinda-szemelv¢nyek k¡ld¢s¢vel, mert kider¡lt, hogy valamennyi p¢ldÀnyt mÀr sz¢tk¡ld´ztem. De a fogalmazvÀnyokbÂl siker¡lt rekonstruÀlnom. öjra leg¢peltem tehÀt, ¢s itt k¡ld´m, k¢rve, hogy fogadd ¢s olvasd szeretettel.
Sok ¢rdekes dolgot fordÁtottam az utÂbbi idûben: egy III. szÀzadi kÁnai verses ars
poeticÀt, Lu Csi müv¢t; KÀlidÀsza, Amaru, Bhartrihari, HÀla k´z¢pkori szanszkrit k´ltûk n¢gysoros dalait, epigrammÀit; Cs¡ J¡an Âkori kÁnai sÀmÀn¢nekeit. LegutÂbb egy
madagaszkÀri hÂva halottid¢zû szertartÀst dolgoztam fel: Tatavane, a tizen´t ¢ves kirÀlynû, megid¢zi ûsei szellem¢t, hogy az uralkodÀsban segÁtsenek. BübÀjos, hiÃ kislÀny
¢s f¢lelmetes, felelûss¢gteljes matriarcha egyszerre. Ilyenf¢le mondanivalÂi vannak:
àNem surranok magamfajta lÀnyokkal a r¢tre,
kacagni, kecsk¢t fejni, ¢des tejet inni,
inkÀbb a ti f¢nyetekben ¡l´k a trÂnon ¢vrûl-¢vre,
¢benfa-bÀlvÀnyk¢nt a vilÀg terh¢t fejemre venni...Ê
Apja szellem¢nek Ágy udvarol:
à...megÀllsz, ha lÀtod z´ld-szikrÀjÃ s´t¢t szemem,
feh¢r parÀzs fogsorom,
m´g´tte csontvÀzam, mint szitak´tû, csipk¢s-finom:
lÀsd egynapos asszonyod! nem m¢ltÂ egy mosolyodra?Ê
Nagyanyja szellem¢hez:
àAndede, jÂ nagyanyÂ,
mosolyogsz, mint a sÀrga sivatag,
a csontot ûrlû, fogatlan homokzuhatag,
a menny sz¢l¢ig vonulÂ.
így sose mosolygok ¢n,
k¢t birodalom Ãrnûje vagyok,
´lemben kard ¢s keny¢r,
k´nnyem rÀjuk csorog.Ê
°s csupa szeretet ¢s komolysÀg, mikor alattvalÂirÂl besz¢l:
à°n mindenki anyja vagyok,
valamennyit ´lbe venn¢m,
valamennyit megetetn¢m,
de mire kezem egyet mozdul, meghalok.Ê
No, el¢g is ebbûl. A napokban felhÁvlak telefonon, rem¢lve, hogy nem s´p´r el az
influenza minden talÀlkozÀst. JÂ eg¢szs¢get kÁvÀn, ´lel porod, nyomdokod ¢s harmatod,
Sanyi.
1956. mÀj. 10.
GITAGñV INDA ä Dzsajad¢va XIIäXIII. szÀzadi szanszkrit k´ltû A PçSZTOR °NEKE cÁmü tizenk¢t
¢nekes idillje.
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ARANYT ID°Zý WE¹RES SçNDOR
àLegyen ez a szÁnjÀt¢k tarka Àlom,
tÃlemelkedve ¢leten-halÀlon.
TÀn nincs is Árva: elk¢pzelve csak.Ê
(A HOLDB°LI CSñNAKOS bevezetûje)

Az ÁrÂk ÀltalÀban olvasÂk is, az irodalomt´rt¢n¢szeknek pedig r¢gÂta kedves idût´lt¢s¡k az olvasmÀny¢lm¢nyek, a hatÀsok kimutatÀsa. EljÀtszom a gondolattal, Aranyt
visszautalom a tizennyolcadik szÀzadba, We´rest a tizenkilencedikbe, magamat pedig
valahovÀ Meltzl HugÂ ¢s D¢zsi Lajos k´z¢. BelemÀrtom a tollat a tintatartÂba, ¢s szÀlkÀs, kiss¢ jobbra dülû betükkel felÁrom a m¢g nem eg¢szen famentes papÁrlap tetej¢re:
ARANY-HATçSOK W E¹RES SçNDOR K¹LT°SZET°BEN. Elûttem c¢dulahalom, hosszÃ hetek kutatÂmunkÀjÀnak az eredm¢nye, most mÀr csak fogalmazni kell, pÀr nappal k¢sûbb kis pacÀt ejtve kiteszem a v¢gsû pontot, pÀr hÂnappal k¢sûbb el¢gedetten n¢zegetem az Egyetemes Philologiai K´zl´nyt... PÀr ¢vtizeddel k¢sûbb pedig a fejemre olvassa
valaki, hogy megr´gz´tt pozitivista voltam, aki hiÀba olvasta el We´res SÀndornak A
V ERS SZºLET°SE cÁmü vallomÀsÀt, ¢ppen a l¢nyeget nem vette ¢szre benne.
°s adataim virtuÂz Àtrendez¢s¢re k¢sz¡lve, id¢zni kezd a k´ltûtûl:
à...majdnem minden versemet t´bb-kevesebb irodalmi hatÀs ¢rlelte. [...] Az irodalom organikus
folyamat: egy-egy k´ltû-oeuvre nem magÀban ÀllÂ sziget, hanem inkÀbb az erdei szÀlfÀhoz hasonlÁthatÂ: az elûd´k lombjÀbÂl n´vekszik, virÀgzÀskor a t´bbi fÀval hÁmport cser¢l, ¢s az utÂdok
tÀplÀlkoznak belûle. [...] eredetis¢g¡nk vagy van, vagy nincsen; ¢s ha nincs, akkor hiÀbavalÂ
minden fel¡gyelet, ha pedig van, minden hatÀs csak ¢pÁti ¢s ¢kesÁti.Ê (I/243ä44.)*
We´res e sorokban k¢ts¢gtelen¡l tÃll¢p a hatÀsbefogadÀs sokak Àltal mechanikusan
felfogott ok-okozati ´sszef¡gg¢s¢n. Amit az egy¢ni k´ltûi teremt¢srûl elmond, az sok
tekintetben eml¢keztet az eg¢szen mÀs l¢pt¢kben gondolkodÂ Herdernek a XIX. szÀzad magyar irodalomszeml¢let¢t m¢lyen befolyÀsolÂ elk¢pzel¢s¢re arrÂl, hogy az
eg¢szs¢gesen fejlûdû nemzeti kultÃra kifel¢ nyitott, befogadÂ term¢szetü, de amit befogad, azt szervesen magÀba ¢pÁti, ´nmagÀ¢vÀ teszi. Az akkor ¢lt kritikusok persze,
K´lcseytûl kezdve Gyulai PÀlig Ãgy talÀltÀk, hogy hiÀnyzik az, amihez szervesen hozzÀ
lehetne ¢pÁteni, a magyar kultÃra eleve àidegen tüzn¢lÊ gyÃjtott lÀngot (NEMZETI HAGYOMçNYOK ). Ez¢rt tiltakoztak olyannyira a nyugati kultÃrÀk befogadÀsa ellen, ¢s tartottÀk sz¡ks¢gesnek elûbb a semmivel ´ssze nem t¢veszthetû nemzeti kultÃra (irodalom) kialakÁtÀsÀt. TÀmaszt ¢s alapot keresve a n¢pk´lt¢szethez fordultak; K´lcsey
ugyan m¢g el¢gg¢ pesszimistÀn nyilatkozott errûl a lehetûs¢grûl, utÂdai azonban szÁvesen elfeledkeztek lekicsinylû megjegyz¢s¢rûl (àa mostani ¢nekekben csak a felf¡ggesztett
rablÂnak s a szerencs¢tlen¡l jÀrt lyÀnykÀnak eml¢kezete forog fennÊ), ¢s lelkesen kezdtek hozzÀ
a nemzeti po¢zis szikrÀjÀnak a k´zn¢pi dalokban valÂ keres¢s¢hez.

* We´res SÀndor: EGYBEGYþJT¹TT
mindig ilyenformÀn r´vidÁtem.

íRçSOK,

I. k´t. Bp., 1986. 243ä44. o. Az e kiadÀsra valÂ hivatkozÀsaimat
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A XIX. szÀzad k¢sûbbi ¢vtizedeiben mindez nem kev¢s ä de a mostani gondolatmenet szÀmÀra kev¢ss¢ ¢rdekes ä zavart okozott.
°rdekesebb viszont az, ahogyan 1828 nyarÀn, k¢t ¢vvel a NEMZETI HAGYOMçNYOK
megjelen¢se utÀn a fiatal Bajza ¢s Toldy egyezs¢gre jutott n¢pk´lt¢szet ¢s nemzeti k´lt¢szet viszonyÀrÂl egymÀssal vÀltott leveleiben. Bajza a n¢pk´lt¢szetet a term¢szet r¢sz¢nek tekintette, ¢s (nyilvÀn a klasszikus imitÀciÂs elm¢let nyomÀn) Ãgy v¢lte, hogy
a k´ltûnek ugyanÃgy kell viszonyulnia hozzÀ, mint a term¢szethez: ´ssze kell gyüjtenie
a benne sz¢tszÂrt sz¢pet, ¢s azt müv¢szi sz¢pp¢ kell koncentrÀlnia. Toldy l¢nyeg¢ben
egyet¢rtett vele, csak annyiban helyesbÁtett, hogy a Bajza Àltal ajÀnlott mÂdon, a forma
megnemesÁt¢s¢vel nem müv¢szi n¢pdal keletkezik majd, hanem magyar, azaz nemzeti
lÁra; àaki pedig n¢pdalt Ár, nemesÁtse meg annak tartalmÀtÊ. (B AJZA JñZSEF °S T OLDY FERENC
LEVELEZ°SE. Bp., 1969. 439ä441.) Eszerint a n¢pk´lt¢szet ¢s a nemzeti k´lt¢szet
ugyanolyan szerves viszonyban Àll egymÀssal, mint Herdern¢l a nemzeti ¢s az idegen
kultÃra (eg¢szs¢ges fejlûd¢s eset¢n), We´resn¢l a mü¢lm¢ny ¢s a k´ltûi ihlet (eredeti
tehets¢g eset¢n).
We´res SÀndor elk¢pzel¢se tehÀt nem elûzm¢nyek n¢lk¡li, a t´bb¢-kev¢sb¢ rokon
gondolatmenetek korÀntsem teljess¢gre t´rekvû felvillantÀsa nyomÀn azonban aligha
lehetne hatÀsrÂl besz¢lni. Annyi mindenesetre t¢ny, hogy egy olyan r¢g¢szhajlamÃ ¢s
szokatlan olvasottsÀggal rendelkezû k´ltû, mint a H çROM V ER°B HAT SZEMMEL (Bp.,
1977) cÁmü antolÂgiÀt ´sszeÀllÁtÂ We´res SÀndor, k¡l´n´sen sokat k´sz´nhet elûdeinek. Ihletûinek f´ltÀrÀsa azonban a maga teljess¢g¢ben aligha lehets¢ges. Elsûsorban
nem is a mennyis¢g okÀn, hanem az¢rt, mert olvasmÀnyait valÂban a sajÀtjÀvÀ asszimilÀlta. K´ltût ¢ppen Ãgy a magÀ¢vÀ tett, mint eg¢sz k´ltûi korszakot; a Kazinczy-kort
p¢ldÀul olyannyira kortÀrsk¢nt ismerte, hogy k¢pes volt Ãjabb k´ltûi oeuvre-rel valÂ
gazdagÁtÀsÀra is (PSYCHE. E GY HAJDANI K¹LTýNý íRçSAI . Bp., 1972). írt verset Katona
JÂzsef ¢s Petûfi modorÀban, m¢gis megkockÀztatom, hogy az ût megihletû k´ltûk k´z´tt (a gyakran emlegetett Babits ¢s KosztolÀnyi mellett) Arany JÀnos a legfontosabb.
Arany, az ugyancsak r¢g¢szhajlamÃ k´ltû, aki a XV III. szÀzad kismestereinek ¢ppen
Ãgy tanulmÀnyokat szentelt, mint ZrÁnyinek, ¢s akit eg¢sz ¢let¢n Àt foglalkoztatott az
ûsk´lt¢szet, az elveszett naiv eposz k¢rd¢se. Igyekezett pÂtolni a hiÀnyt, eg¢szen addig,
mÁg g´rcs´s akarÀsa fel nem oldÂdott az ýSZIK°K szelÁd melankÂliÀjÀban. A VERS SZºLET°SE szerzûj¢t leginkÀbb a g´rcs´ss¢g hiÀnya k¡l´nb´zteti meg tûle; We´res egybegyüjt´tt ÁrÀsait mÀr hosszabb ideje olyan korpuszk¢nt olvasom, amelyben kiteljesedik mindaz, ami AranynÀl t´red¢kben maradt.
°s amelynek f¢ny¢ben k¡l´n´s ¢less¢ggel csillan fel a k´ltûelûd eredetis¢ge is.
MeditÀciÂ ¢s vallomÀs
ä hangzik We´res SÀndor im¢nt mÀr emlegetett tanulmÀnyÀnak alcÁme. A gondolatmenet, e pontosÁtÀsnak megfelelûen, k¢t r¢szre oszlik. Az elsû r¢szben a szerzû ÀltalÀnos müv¢szetfilozÂfiai k¢rd¢sekkel foglalkozik, mÁg a mÀsodikban a k´ltûi alkotÂmunka term¢szet¢t igyekszik megvilÀgÁtani. A meditÀciÂs ¢s a vallomÀsos r¢szt az (I NTERMEZZO) vÀlasztja el. Ebben We´res jelzi, hogy munkÀjÀnak mÀsodik r¢sz¢ben a versk´lt¢s folyamatÀrÂl sajÀt k´ltûi gyakorlatÀra figyelve szÀmol be, majd hozzÀteszi, hogy
a k´ltûk, HoratiustÂl Dant¢n ¢s Val¢ryn Àt KosztolÀnyiig gyakran vallottak alkotÀsmÂdjukrÂl. A vallomÀstevûk k´z¡l Arany JÀnost id¢zi hosszan ä de nem a jÂl ismert
V OJTINA ARS POETIKçJç-t, hanem egy alig emlegetett, Szemere PÀlhoz Árott lev¢lt´red¢ket.
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A lev¢l megfogalmazÀsÀra az adott alkalmat, hogy K´lcsey egykori barÀtja, az akkor
mÀr ¢lete v¢g¢n jÀrÂ Szemere PÀl kis ¢rtekez¢st k¢szÁtett Arany REM°NYEM cÁmü vers¢rûl, ¢s azt, vÀlaszt vÀrva, el is k¡ldte a szerzûnek. Szemere meglehetûsen neh¢zkes
¢s tudÀl¢kos fejteget¢s¢re (à...gyanÃ tÀmad k´lt¢szet¡nk bensej¢ben...Ê; à...biztatÀsra fakad
a k´lt¢sz sajÀt benseje irÀnyÀban...Ê) Arany igen tisztelettudÂan ¢s tapintatosan, m¢gis hatÀrozottan vÀlaszolt. HangsÃlyozza parÀnyisÀgÀt ¢s vers¢nek gy´ng¢it, majd felvÀzolja
sajÀt szer¢ny c¢ljÀt: àelismerv¢n a fejteget¢snek, ÀltalÀnos szempontbÂl v¢ve, eredeti, talÀlÂ s
k´vetkezetes voltÀt, mintegy szÀmot adok a speciÀlis ¢rzelemrûl, melybûl ama k´ltem¢ny kieredt
[...]Ê. M¢gsem ¢ri be csupÀn ennyivel, hanem, az idûs tudÂs gondolatmenet¢t korrigÀlva ¢s kieg¢szÁtve, ÀltalÀban is besz¢l az alkotÀs l¢lektanÀrÂl, a k´ltûi ihlet term¢szet¢rûl. We´rest term¢szetesen ez ¢rdekelte, most k´vetkezik a lev¢lnek Àltala id¢zett
r¢sze. Arany itt a Szemere Àltal bevezetett neszme fogalmÀt pontosÁtja. A neszme: a m¢gnem-l¢t, a fogantatÀs pillanata, az eszm¢t megelûzû, müvet indukÀlÂ, formÀtlan k¢sztet¢s. àMi is lehetne, az inventio müvein¢l, egy¢b, mint neszme, vagy f¢lig homÀlyos eszme legf´ljebb. Itt nem a logica vezet bizonyos eszm¢khez, itt a pillanatnyi helyzet, ked¢lyÀllapot, ¢rzelembûl fog eszme fejleni, s ha kÁs¢rhetj¡k is, szabÀlyozhatjuk is tovÀbbi fejl¢s¢ben, a csÁrÀrÂl, a
keletkez¢s mozzanatÀrÂl nem adhatunk szÀmot magunknak.Ê P¢ldak¢nt V´r´smarty SZ°P
I LONKç-jÀra hivatkozik, mely tudomÀsa szerint egyetlen sorbÂl (neszm¢bûl: àHervadÀsa liliomhullÀs voltÊ) fakadt. HasonlÂk¢ppen a neszm¢bûl magyarÀzza a magyar n¢pdalok tÀrgyuktÂl meglehetûsen tÀvol ÀllÂ fel¡t¢seit is, majd hozzÀteszi: àKev¢s szÀmÃ
lyrai darabjaim k´z¡l most is azokat tartom siker¡ltebbeknek, a melyek dallamÀt hordtam mÀr,
mielûtt kifejlett eszm¢m lett volna ä Ãgy hogy a dallambÂl fejlûd´tt mintegy a gondolat.Ê
PÀr mondattal k¢sûbb Arany rÀt¢r a Szemere Àltal elemzett versre, We´res azonban
ezt mÀr emlÁtetlen¡l hagyja. A V ERS SZºLET°SE k¢sûbbi fejezeteiben, sajÀt tapasztalatait megvilÀgÁtandÂ, el¢g gyakran hivatkozik majd k´ltûelûdeire, k´z´tt¡k Arany
JÀnosra is. Arany szerepe azonban az (I NTERMEZZO) Àltal mindenk¢ppen kiemelt. A
hosszÃ id¢zet nem csupÀn az¢rt ker¡lhetett az eg¢sz gondolatmenet tengely¢be, mert
benne a lev¢lÁrÂ ugyanarra vÀllalkozott, amire We´res k¢sz¡lt jÂ f¢l ¢vszÀzaddal k¢sûbb, hanem az¢rt is, mert a vers sz¡let¢s¢t tisztÀzni hivatott ´nvizsgÀlat nagyon is
hasonlÂ szellemben folyt, ¢s nagyon is hasonlÂ eredm¢nnyel zÀrult. Eg¢szen Arany
szellem¢ben Árja le p¢ldÀul, ahogyan egyes versei eset¢ben nÀla is a dallambÂl fejlûd´tt
mintegy a gondolat: àOlyasf¢le hangulatom tÀmadt, amilyen Debussy kis zongora-opusaiban
¢rezhetû; sejtettem, hogy vers lesz a hangulatombÂl, de fogalmam sem volt, hogy mirûl szÂljon.
Egy jambikus versforma dongott a fejemben [...] a a bäc c b rÁmmel [...] írni kezdtem, valami
lÀgy zsongÀs ¢s n¢hÀny vizuÀlis k´dk¢p lepk¢it kergetve.Ê (I/249.) Az intermezzo ugyanakkor
valÂban intermezzo, a gondolatmenetbe ¢kelt zÀrt egys¢g maradt. Az AranytÂl id¢zett
mondatokhoz We´res egyetlen sor k´zvetlen kommentÀrt sem füz´tt; ehelyett vallomÀsa mÀsodik r¢sz¢ben kibontotta a t´red¢kesen fennmaradt (talÀn el sem k¢sz¡lt,
talÀn el sem k¡ld´tt) lev¢l neszm¢j¢t.
We´res SÀndor persze nem csak a teoretikus Arany JÀnos ¢letmüv¢ben mozgott
otthonosan. NEGYEDIK SZIMFñNIA cÁmü verse t´k¢letes szerepk´lt¢szet, belehelyezked¢s elûdj¢nek ¢letmüv¢be. A k´ltem¢ny, a klasszikus szimfÂniaformÀnak megfelelûen,
n¢gy t¢telbûl Àll, ¢s a TOLDI, a balladÀk, a B OLOND I STñK, valamint a lÁrai versek jellemzûinek felvillantÀsÀval az Arany-ÁrÀsmüv¢szet n¢gy alaphangjÀt csendÁti meg. A felsz´kû-elhalÂ hang, a csend¡l¢s sz´vegmegfelelûje a t´red¢k. °s valÂban: r¢sz utal itt
az eg¢szre, a t´red¢kek m´g´tt az ¢letmü t´red¢kes teljess¢ge sejlik fel. Arany gyakran
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¢s szeretettel Ár az Àlomba mer¡lû ToldirÂl; We´res Toldi ÀlmÀt teszi lÀthatÂvÀ. Az utolsÂ versszak ä
àAlszik az ûsz bajnok, piheg, mint a gyermek,
ÀlmÀnak habjai zengûn feleselnek
¢s palota ¢p¡l a puszta besz¢dbûl,
rÀf¢szkel a napf¢ny, tornya ¢gig ¢r f´l...Ê
ä bravÃros benne maradva kil¢p¢s a szerepbûl. Az ÀlmodÂ hûs Àlmai habjai felesel¢s¢nek besz¢dk¢nt valÂ ¢rtelmez¢se ugyanis egyszerre lezÀrÀsa az Àlom leÁrÀsÀnak ¢s
hÂdolat az Àlmot szavakkÀ, rÁmes besz¢dd¢ formÀlÂ k´ltûnek, Arany JÀnosnak.
A mÀsodik r¢sz a Kisfaludy SÀndor reg¢ibûl ismert Rezi vÀrÀt id¢zi meg Arany
szaggatott ¢s drÀmai balladastÁlusÀban, mÁg a harmadik a B OLOND I STñK sz´veg¢bûl
minduntalan kibesz¢lû, alkotÂi k¢telyeit a humor szomorkÀs f¢ny¢be ÀllÁtÂ elbesz¢lûj¢nek hangjÀn szÂl. UgyanÃgy halogatja a tulajdonk¢ppeni t´rt¢netet, ugyanÃgy jÀtszik a halogatÀssal, ¢s ugyanÃgy hivatkozik az elvÀrÀsokra, mint Arany. °s a BOLOND
I STñK elsû ¢nek¢nek zÀrÀsÀra eml¢keztetû mÂdon teszi szem¢lyes szinten befejezett¢
(ha a narratika szintj¢n nem is lezÀrttÀ) a t´red¢ket. Arany mÀskorra halasztja annak
elbesz¢l¢s¢t, hogy mik¢nt kapta hûse a Bolond elûnevet, mondvÀn:
àTalÀn, talÀn. Ha jÂ sors engedi.
Fogadni bizonyost ¢n nem merek.
BÀnyÀsz a k´ltû: hÀnyszor kergeti
M¢ly f´ld alatt vakon a vak eret!
BizvÀst elindul, h¢vvel k´veti:
Az egyszer elv¢sz, meddû szirt mered
El¢je: s û Àll e szirtn¢l merûbben,
SÀpadva szÁnben, fogyva kedv- s erûben!Ê
We´res pedig mintha a tenger sok ¢vvel k¢sûbb m¢giscsak megsz¡letett mÀsodik ¢nek
csÃfondÀros hangjÀn pelleng¢rezn¢ ki e melankolikusra siker¡lt zÀrÀst:
àinkÀbb kezdem sz¢p mes¢m;
jobban mondva, kezden¢m,
s k´zben elf¡ty¡lt fejembûl...Ê
A NEGYEDIK SZIMFñNIA k´ltûje itt a B OLOND I STñK l¢nyeg¢re figyel fel: arra, hogy e
mü lÁrai ihletbûl sz¡letett, melynek kifejez¢s¢re csak alkalmat adott a t´rt¢net. Arany
elbesz¢lûje a XIX. szÀzadbÂl jÂl ismert, kÁv¡lÀllÂ ¢s mindent tudÂ elbesz¢lû, akit
ugyanakkor a XX. szÀzadi elbesz¢lûk k¢telyei gy´t´rnek: vajon k¢pes lesz-e àtudÀsÀtÊ,
az Àltala ismert t´rt¢netet szavakkÀ ¢s mondatokkÀ formÀlni, k¢pes lesz-e megosztani
mÀsokkal. A mü fÂkuszÀba maga a k¢tely ker¡l, a hagyomÀnyos elbesz¢lû ä elbesz¢lt
t´rt¢net viszony (talÀn Arany szÀmÀra is meglepû mÂdon) a visszÀjÀra fordul: nem az
elbesz¢lû lesz a t´rt¢net¢rt, hanem a t´rt¢net szolgÀlja az elbesz¢lû ¢rzelmeinek kifejez¢s¢t, a lÁrai ihlet, a neszme tÀrgyiasÁtÀsÀt. SzolgÀlja sajÀt csonkasÀga ÀrÀn is: befejezetlens¢g¢ben a k¢telyek ÀbrÀzolÀsa teljesedik ki.
LÁrai ihlet helyett persze jobb lett volna talÀn az orpheuszi ihlet kifejez¢st hasznÀlnom. A hom¢roszi ¢s az orpheuszi k´lt¢szetet, We´res 1944-ben megjelent MEDUZA
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cÁmü k´tet¢rûl ¢rtekezve, Hamvas B¢la k¡l´nÁtette el egymÀstÂl. Kora politikai zsibvÀsÀrokon el¢gû vagy mesters¢gbeli büv¢szmutatvÀnyokba menek¡lû k´lt¢szet¢t
egy¢rtelmüen a hom¢roszi tÁpusba sorolta, melyet Mallarm¢ra hivatkozva Ágy k¡l´nÁtett el az orpheuszitÂl: àA hom¢roszi elt¢velyed¢s k´vetkezt¢ben a k´lt¢szet k¡lsû lÀtvÀny, a
felszÁn mutatvÀnya, az ¢rz¢ki bübÀj, a lebilincselû lÀtszat szemf¢nyvesztû varÀzslata lett. Hom¢rosznÀl minden ragyog, m¢g a betegs¢g ¢s a v¢tek is. [...] Az orpheuszi k´lt¢szet ezzel szemben az
igazi k´lt¢szet, amelytûl a tigrisek megszelÁd¡lnek, s amelyre a halak kidugjÀk fej¡ket a vÁzbûl ä
az isteni szavak elementÀris kinyilatkoztatÀsa.Ê (DiÀrium, 1944. 2. 21ä23.) KritikÀjÀt We´res
lelkesen fogadta, sajÀt ´szt´n´s k´ltûi t´rekv¢seinek elm¢leti megerûsÁt¢s¢t lÀtta benne: à[Hamvas] konkr¢tan megnevezi ¢s tudatosÁtja a mai lÁra tovÀbbjutÀsi lehetûs¢g¢t; rÀmutat
arra [...], hogy a mai k´lt¢szet [...] csakis orpheuszi lehetÊ (id¢zi: Kenyeres ZoltÀn: TºND°RSíP. Bp., 1983. 89.). Aranyt imitÀlÂ k´vetkezû sorai
àä ä ä a tisztes ¢s kopott
szÂknak ¢den-Àllapot,
ha g´r´gnek fel-alÀ s
hasmÀnt, mint a vÁzfolyÀs,
nyüg nekül ä hisz gondolat
oly sok jÀrt a toll alatt
ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä
hogy a sz¢d¡lt szÂk ev¢gett
nem bÀnnÀk az ¡ress¢getÊ
pedig arra utalnak, hogy We´res a szavak jelent¢s¢vel szemben bizalmatlan, a neszm¢t
àzengeniÊ igyekvû, orphikus k´ltûre ismert rÀ mÀr abban az Aranyban is, aki maga
minden erej¢vel hom¢roszi szeretett volna lenni.
A B OLOND I STñK hangjÀn szÂlÂ harmadik r¢sz ugyanakkor a lÁrikus Arany egyik
regiszter¢nek prÂbÀlgatÀsa is, melyre szint¢n jellemzû az ironikus ´nreflexiÂ (ARKADIA-F°LE, R°GI Jñ IDýKBýL, AKAD°MIA PAPíRSZELETEK , MONDACSOK stb.). Mindezt a
k¢sei Arany-lÁra, az ýSZIK°K talÀn legfontosabb jellemzûj¢nek, a mulandÂsÀgra tekintû belenyugvÀsnak a megid¢z¢se zÀrja le a ciklus negyedik darabjÀban. We´res itt a
MINT EGY AL°LT VçNDOR cÁmü korai Arany-vers virÀg-illat-motÁvumÀra jÀtszik rÀ.
àTalÀlkoztam ugyan, amÁg Àtalkeltem,
Egy-egy friss virÀggal, egy-k¢t termû fÀval:
De a fa gy¡m´lcs¢t ¢n meg sem Ázleltem,
S megel¢ged¢m a virÀg illatÀval.Ê
ä hangzik Arany k´ltem¢ny¢nek harmadik szakasza. We´res pedig Ágy variÀlja a t¢mÀt:
àA Teremtû egy ¢lettel Àldott,
le nem t¢pem azt a sz¢p virÀgot,
aki b´lcs, Àm t´bbre jusson,
¢n az illatÀt ha ¢rzem,
s olykor ujjam is bev¢rzem,
mint oktondi asszony.Ê
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A k¢t vers v¢gkicseng¢se egyformÀn a belenyugvÀs. De mÁg ez AranynÀl v¢gsû soron
a halÀlvÀgyat jelenti, ¢s az ´r´k nyugalom, a pihen¢s rem¢ny¢t, addig We´resn¢l a l¢t
totÀlis, ¢leten is tÃlvezetû kegyetlens¢g¢nek a belÀtÀsÀt. Az û temetûje szÀz ¢gû kemence, ahol r´g a dunna, sÀr a pÀrna, ¢s csupÀn furcsa, irracionÀlis f¢nyben csillan a rem¢ny: àm¢gis mindnek ´r´k Àlma / a jÂsÀgos IstenÊ.
We´res SÀndor magyar mitolÂgiÀja
Arany JÀnos a TOLDI siker¢n felbuzdulva azon t´prengett SzilÀgyi IstvÀnhoz 1847
ÀprilisÀban Árott level¢ben, hogy vajon lehetne-e az çrpÀdok korÀban jÀtszÂdÂ n¢peposzt Árni. Az elk¢pzelt müfaj legfontosabb jellemzûje az egyszerüs¢g ¢s a k´ltûi fens¢g: àa n¢pk´ltû feladata nem az, hogy elvegy¡lj´n a durva n¢p k´zt [...] hanem az, hogy tanulja
meg a legfensûbb k´ltûi sz¢ps¢geket is a n¢pnek ¢lvezhetû alakban adni elûÊ. (ARANY JçNOS
LEV ELESK¹NYVE . Bp., 1982. 55.) Toldy Ferenc hÃsz ¢vvel korÀbban, BajzÀt helyesbÁtve elk¡l´nÁtette a (mü-) n¢pk´lt¢szetet a nemzeti k´lt¢szettûl; az Àltala javasolt meghatÀrozÀs ¢rtelm¢ben Arany itt a (mü-) n¢pk´lt¢szet fontossÀga mellett tette le a voksot. Ez azonban csak a k´zvetlen feladatot jelentette szÀmÀra, melynek megoldÀsa nyomÀn ä talÀn ä el¢rhetû a v¢gsû c¢l is, a nemzeti k´lt¢szet megsz¡let¢se. VilÀgosan kitünik ez PÀkh Alberthez ´t ¢vvel k¢sûbb int¢zett level¢bûl: àHogy inkÀbb a n¢piest mÁvelem: oka hajlam, ismer¢se sajÀt erûmnek, s talÀn n¢mi princÁpium is. Mert azt hiszem, hogy amely
n¢pnek nem volt, nincsen gazdag n¢pk´lt¢szete: annak nem lesz ´nÀllÂ nemzeti k´lt¢szete, hanem
mÀsok hullad¢kain fog ¢lûdni [...] Erre k´nnyü felelni persze, hogy ilyes n¢pk´lt¢szet¡nknek mÀr
a DentumogeriÀban kellett volna l¢tezni, s Hom¢runknak çrpÀd alatt: de ha akkor nem volt,
Ãgy bizony nincs mit rontson a n¢pk´lt¢szet. Mert vagy kifejlik belûle m¢g ezutÀn a nemzeti
k´lt¢szet, vagy nem.Ê (Uo. 181.)
TehÀt: vagy igen, vagy nem.
K¢telyek persze Aranyt mÀr 1847-ben is gy´t´rt¢k: à[...] nem chim¢ra-e n¢p-eposzt gondolni?Ê ä tette fel a k¢rd¢st ugyancsak SzilÀgyi IstvÀnnak. Egyik 1854-es, Gyulaihoz
Árt level¢ben pedig mintha erre vÀlaszolna: àDenique belÀttam, hogy korunkban, m¢g nÀlunk is, az eposz nagyon mondva csinÀlt virÀg [...] Hol az anyag? A mitholÂgia? CsinÀljunk!
K´sz´n´m sz¢pen. Ezt csinÀlni nem lehet, ez csinÀlÂdik.Ê (Uo. 221.)
Az utÂbbi megÀllapÁtÀssal, amely m´g´tt v¢gsû soron az irodalom organikus ¢p¡l¢s¢nek herderi gondolata hÃzÂdik meg, az ugyancsak szerves (bÀr nem herderi) irodalomfogalommal rendelkezû We´res SÀndor nyilvÀn t´k¢letesen egyet¢rtett. ý
ugyanakkor (¢ppen mivel nem szorÁtottÀk herderi korlÀtok) a n¢pk´lt¢szeten tÃl a
àcsinÀlÂdÀsÊ mÀs, ´r´k ¢s kimerÁthetetlen forrÀsÀt fedezte fel: a bontakozÂ gyermeki
l¢lek gÀtlÀsoktÂl ¢s elûÁt¢letektûl mentes k´lt¢szet¢t. A vers sz¡let¢se mÀsodik, ´nvizsgÀlaton alapulÂ ¢s vallomÀsos r¢sz¢ben gyermekkori ÀlmÀt id¢zi fel. Sz¢dÁtû sebess¢ggel forgÂ k´rhintÀt lÀtott, rajta rengeteg ¢neklû emberrel. A sz´veg ¢s a dallam tisztÀn
megmaradt eml¢kezet¢ben:
àValljatok, valljatok,
mert jû halÀlotok.
ögy jÀrtok, mint Mihu Antal,
az a drÀga Mihu Antal,
valljatok, valljatok,
mert jû halÀlotok.Ê
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A Mihu Antal n¢vhez azutÀn egy, a mostani gondolatmenet szempontjÀbÂl k¡l´n´sen
¢rdekes magyarÀzatot csatolt. Eszerint Mihu Antal gyermekkora k¢pzelet teremtette
birodalmÀnak kirÀlya volt. Elûsz´r a KacsulÀria nevü kacsaorszÀg kacsafejedelme, aki
harcban Àllt a libakirÀlyokkal, majd a k¢t fejedelems¢g emberi orszÀggÀ vÀltozott. à[...]
nev¡k Kaetschularia ¢s Boulleramia lett, ¢s mell¢j¡k m¢g vagy harminc orszÀg tÀrsult, k¢t szemben ÀllÂ sz´vets¢gg¢ t´m´r¡lve ÂriÀsi harcokat vÁvtak [...] A vez¢rek nevei is Àtfens¢gesedtek:
Michou, Boudex [...] ¢s a n¢vsor megtoldÂdott n¢hÀny-szÀz n¢vvel ä sokra m¢g ma is eml¢kszem
¢s hom¢ri k¡zdelmeikre. AzÂta is tucatjÀval ¢p¡lnek bennem az Orplid- ¢s Naconxypan-szerü
mesevilÀgok [...] ha n¢ha benn¡k csatangolok, mintha a MahÀbhÀrata rengeteg¢ben jÀrn¢k.Ê
(I/253.)
E gyermekkori ¢lm¢ny felid¢z¢s¢t a k´lt¢szet ¢s a gyermeki k´lt¢szet kapcsolatÀnak
a tisztÀzÀsa elûzi meg a disszertÀciÂ elsû, elm¢letibb (meditÀciÂs) r¢sz¢ben. We´res abbÂl indul ki, hogy a gyermekek tÁz-tizenk¢t ¢ves korukig m¢g akkor is valamennyien
k´ltûk, ha soha nem Árnak le egyetlen sort sem: à¢letismeret¡k m¢g h¢zagos, ez¢rt a fantÀzia
szabad kapcsolataival pÂtoljÀk az ismeret h¢zagait; a kifejez¢smÂd k¢nyelmes s¢mÀit m¢g nem
ismerik, hÀt maguk alkotnak kifejez¢smÂdot ´nmaguknak, mondanivalÂjuk Ãgy t´r Àt a szavak
sürüj¢n, mint a sziklag´rgeteg az erdûnÊ. (I/229.) A felnûtt¢ vÀlÀssal pÀrhuzamosan azutÀn
egyre inkÀbb alkalmazkodnak a mindennapi, jÂl ismert keretekhez. M¢gis mindig
akadnak k´z´tt¡k olyanok, akik k¢ptelenek erre: àszellemis¢g¡k t´bbet mozog Ãttalan-jÀratlan ter¡leteken, mint a sablonok k´z´tt; ¢s a k´ltû is ide tartozikÊ. (I/230.)
A k´ltû tehÀt ´r´k gyermek, a gyermeki l¢lek pedig a k´lt¢szet ´r´k forrÀsa.
We´rest term¢szetesen nem a k¡l´nb´zû gyermeklapok Àltal tucatjÀval k´z´lt,
gyermekek tolla alÂl kiker¡lt, de felnûtt k´lt¢szetet imitÀlÂ versek ¢rdekelt¢k. Ezek
tanulmÀnyozÀsa nyomÀn szerinte legfeljebb az der¡lhetne ki, hogy a gyermek mik¢nt
kezd alkalmazkodni a sablonokhoz. K´r¡l´tt¡nk lappang azonban egy olyan, We´res
Àltal prehisztorikusnak nevezett k´lt¢szet is, àmelyben a bontakozÂ l¢lek teljes eredetis¢ggel
nyilatkozikÊ. (I/231.) We´res ennek gyüjt¢s¢t-kiadÀsÀt s¡rgeti, ¢s mondatai nyomÀn
egyre vilÀgosabbÀ vÀlik, hogy olyan kimerÁthetetlen kincsesbÀnyÀra ¢s intim viszonyÁtÀsi alapra lelt benne, amilyen a XIX. szÀzadi k´ltû szÀmÀra a n¢pk´lt¢szet volt. A gyermeki po¢zisban felismeri az ûsk´lt¢szet legfontosabb jellemzûj¢t, a szem¢lytelens¢get
is: àMintha egyetlen igric ¢nekeln¢ nyers term¢szetess¢ggel a leendû emberis¢g bimbÂzÂ vÀgyait
¢s bizonytalan felismer¢seit.Ê (I/231.)
A magÀban gyermeki lelket ûrzû k´ltû pedig k´nnyed¢n teremthet mitolÂgiÀt: szÀmomra ezt p¢ldÀzza We´res tev¢kenys¢ge. Nem gyermeki k´lt¢szetet müvelt term¢szetesen (noha sok verse a gyermekk´lt¢szet klasszikusa lett), hanem Ãgy ¢pÁtkezett
belûle, ahogyan Arany szeretett volna ¢pÁtkezni a n¢pk´lt¢szetbûl, ahogyan elk¢pzelte
n¢pk´lt¢szet ¢s nemzeti k´lt¢szet kapcsolatÀt.
We´res ek´zben segÁts¢g¢rt bÀrhovÀ nyÃlhatott, tÀrva-nyitva Àllt elûtte az eg¢sz magyar ¢s vilÀgirodalom, sût az irodalom alatti irodalom, a lektür, a ponyva, a vÀsÀri kom¢dia vilÀga is. Eredetis¢g¢t nem kellett f¢ltenie, mert azt a gyermeki l¢lek ¢rintetlens¢ge eleve biztosÁtotta szÀmÀra; szÀrnyalÀsÀt a nemzeti elvÀrÀsok nem t´rt¢k meg,
mert azok ismeretlenek voltak elûtte. °s m¢gis, a keze nyomÀn sz¡letû mitolÂgia mindenf¢le program ¢s erûltet¢s n¢lk¡l magyarrÀ lett, magyarrÀ asszimilÀlt t¡csk´t ¢s bogarat, Hom¢roszt ¢s MAHçBHçRATç -t ä egyszerüen az¢rt, mert a We´res SÀndor l¢ny¢ben megûrz´tt gyermek magyarul Àlmodott.
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A GILGAMES-tûl a MONDACSOK-ig
We´res SÀndornÀl, Ãgy tünik, spontÀn mÂdon bontakozott ki az az ûsmagyar mitolÂgia (is), amelynek megteremt¢s¢vel XIX. szÀzadi elûdei oly keservesen k¡szk´dtek. A
teremt¢s, a sz¡let¢s pillanata ¢rdekelte, akÀrcsak Aranyt (vagy korÀbban V´r´smartyt), de eredendûen tÀvolabbrÂl indult. Nem csupÀn a nemzet, hanem az emberis¢g sz¡let¢s¢re figyelt, ¢s innen kalandozott el UkkonvÀrig ¢s J¢gapÂ Àzsiai birodalmÀig.
H´mp´lygû sodrÀsÃ, parallelizmusoktÂl zsÃfolt ¢s archaikus hatÀst keltû magyarÁtÀst k¢szÁtett a GILGAMES fennmaradt t´red¢kei nyomÀn, a k´vetkezû kommentÀrral:
àA GILGAMES-eposz az emberis¢g egyik legûsibb sz¢pirodalmi kincse, ha az ¢vek l¢pcsûin
visszas¢tÀlhatnÀnk hozzÀ, Hom¢rosz k´r¡lbel¡l a fele utat jelenten¢.Ê Ismerteti r´viden az
eposz t´rt¢net¢t, a k¡l´nb´zû idûkbûl szÀrmazÂ sumer, Âbabiloni, hettita ¢s asszÁr t´red¢keket, majd elmondja, hogy nem t´rekedett rekonstrukciÂra, tartalmi hüs¢gre;
az eredetileg tizenk¢t ¢nekes eposz nÀla n¢gy ¢nekre r´vid¡lt. Igyekezett viszont hü
maradni a mü lelk¡let¢hez: àA GILGAMES-eposzt nem magyarra fordÁtani, hanem magyarul
is l¢trehozni akartam.Ê (I/292ä93.)
K¢pzelete mÀskor m¢g tÀvolabbra vezeti vissza. àE vers szerint ember ¢s eml¢kezet r¢gibb,
mint a F´ldÊ ä hangzik a MAHRUH V ESZ°SE cÁmü hosszÃ, szÀzegy n¢gysoros versszakbÂl
¢s egy terjedelmesebb epilÂgusbÂl ÀllÂ po¢mÀjÀhoz füz´tt magyarÀzÂ jegyzet¢nek elsû
mondata. Majd mintegy a kritikai kiadÀsok apparÀtusÀt id¢zû tÀrgyilagos hangnemben vilÀgosÁt fel arrÂl, hogy a Mahruh nevü, hatalmas ¢s Àttetszû, bubor¢kszerü ûsi
csillag, ahonn¢t valamennyien szÀrmazunk, ¢vmilliÂkkal elûbb f´lrobbant; àegyik elr´ppent cseppje a mi F´ld¡nkÊ. LeÁrja a Mahruhot k´r¡lvevû, f´ldi l¢pt¢kekhez m¢rve
elk¢pesztû nagysÀgÃ ¢gitesteket mozgatÂ kozmogÂniÀt, majd rÀt¢r az ¢gitest pusztulÀsÀrÂl szÂlÂ ¢nekre, melynek àszavai k´zt idegen nevek villÂdznak, mint iszapban a sÀrkÀnyok: t´bbnyire akkori vilÀgr¢szek neveiÊ. Mindezt egy magÀt Rou Erounak, azaz BÁbor
LÀngnak nevezû lantos ´r´kÁtette meg nek¡nk, Mahruh v¢gsû korszakÀban. à[...] hatÀrtalan hÀborÃk k´zt, vilÀgreng¢s idej¢nÊ alkotott, àszÀz pusztulÂ f´ldet felsorol ¢s elsiratÊ. A
hanyatlÀs korÀnak dalnoka term¢szetesen sokkal kisebb müv¢sz ugyan, àmint az elûzû
virÀgkorok szÀmtalan k´ltûjeÊ, de K ANA V UENH ATHETAN JARGELIH (GYçSZDOB SZçZ LEROGYñ VILçG°RT JARGEH VçROSçBAN) cÁmü munkÀjÀbÂl m¢giscsak ¢rz¢kelhetj¡k, ha
csak sommÀzva ¢s vÀzlatosan is, az ott folyt ¢letet.
Els¡llyedt vÀrosokrÂl reg¢l A B AB EL MADEB-EN cÁmü k´ltem¢ny, els¡llyedt vilÀgba
vezetnek az ñEGYIPTOMI VERSEK. Nakai-szigeti, d¢ltengeri ¢nek, vÀr rÀnk E Daj, a
messzi (A REJTETT ORSZçG), Àlom az ûsvilÀgrÂl, STONEHENGE, meg T ITAVANE KIRçLYNý ¢s A MEGMOZDULT SZñTçR, csilrÂzsagla, asztr¢ny, borjuh, hullÀimok... We´res SÀndor nem tÃlzott tehÀt, amikor A VERS SZºLET°S°-ben arrÂl besz¢lt, hogy k¢pzelet¢t
folyamatosan foglalkoztatjÀk Orplid- ¢s Naconxypan-szerü mesevilÀgok. àL¢nye szinte
nem is e vilÀgbÂl valÂ volt, mintha egy jÀmbor f´ld alatti szellem, a gy´kerek ¢s elÀsott kincsek
manÂja t¢ved¢sbûl embernek sz¡letett volnaÊ ä jellemzi a mÀsodik vilÀghÀborÃban munkaszolgÀlatosk¢nt eltünt k´ltûtÀrsat, PÀsztor B¢lÀt. De az arck¢p m´g´tt f´lsejlik az
´narck¢p is, hiszen 1940-ben egy¡tt ÁrtÀk ¢s rendezt¢k ciklusba a H OLDASK¹NYV
mondacsait: àN¢gysoros strÂfÀkat r´gt´n´zt¡nk, furcsa ¢s kusza versik¢ket: ha az egyik elkezdett
valamit, folytatta a mÀsik [...] javÁtÀs-e, rontÀs-e, nem sokat t´rûdt¡nk vele: Ãgy hajszoltuk az
´tleteket, mint a sz¢l a vÁzfodrot, a lehullt lombot, a port. [...] TalÀn nem is versek, csak k´z´s
hancÃrozÀs. Vagy primitÁv hÁmz¢sek, naiv kerÀmiÀk: sürü indÀzatban ny¡zsgû pirinyÂ d¢mon-,
ember-, Àllat-alakok.Ê (I/591.)
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A HOLDASK¹NYV n¢gysorosai arra is figyelmeztetnek, hogy a mesevilÀg itt l¢legzik
k´r¡l´tt¡nk, ¢s megid¢z¢s¢hez nincsen sz¡ks¢g felt¢tlen¡l arra, hogy els¡llyedt vilÀgokat, soha nem hallott neveket alkosson a k¢pzelet. °s nincsen felt¢tlen sz¡ks¢g nagyl¢legzetü kompozÁciÂkra, emelkedett komolysÀgra sem. Lehet rÂla besz¢lni pÀr sorosokban is: àTÀncol a Hold / feh¢r ingben. / K¢kes f¢nyben / Ãszik minden.Ê °s: àBorjÃ a r¢ten,
/ fÀk alatt / egymagÀban / Àthalad, / l¢peget, / bÀmulja a k¢k eget.Ê Dalok, epigrammÀk, ¡temprÂbÀk, vÀzlatok, t´red¢kek. Egybegyüjtve: RONGYSZýNYEG. Egybegyüjtve mÀshol:
MAGYAR ETþD¹K. N¢ha meg el¢g ´sszekeverni az ÃjsÀgcikkeket: àTegnap ¢jjel KeceszÀllÀson a kiskorÃ F. MihÀly, 16 ¢ves ¢s 75 m¢ter m¢ly, naponta tÁzszer annyi Àramot szolgÀltat
JapÀnnak, mint akÀcvirÀgzÀskor a m¢hek [...]Ê °s a T ¹KFEJ: àKalap- / alap.Ê °s ha m¢gis
hosszabb kompozÁciÂ, akkor p¢ldÀul: B OLOND I STñK ¢s HOLDB°LI CSñNAKOS.
UkkonvÀr ¢s J¢gapÂ
We´res B OLOND I STñK-t´rt¢nete, hasonlÂan Arany¢hoz, lÁrai ihlet sz¡l´tte. àEz a müvecske, mint minden Bolond IstÂk-t´rt¢net, tulajdonk¢ppen ´n¢letrajzf¢leÊ ä kezdûdik a prolÂgus elsû mondata. FolytatÀsÀt azonban, melyben We´res kijelenti, hogy a prÂzÀban
Árt elbesz¢lû k´ltem¢ny alakjainak ¢s t´rt¢n¢seinek nincsen k´zvetlen k´ze az ¢let¢hez,
Ãgy ¢rtelmezem, mint elhatÀrolÂdÀst az elbesz¢lûi (k´ltûi) ¢n ¢s az elbesz¢lt t´rt¢net
Arany munkÀjÀban tapasztalhatÂ k´zvetlen reflektÀltatÀsÀtÂl. Ettûl a mÂdszertûl We´res az¢rt tartÂzkodott, mert ¢let¢nek k´zvetlen¡l szavakba nem foglalhatÂ, ez¢rt reflektÀlhatatlan r¢sz¢rûl szeretett volna hÁrt adni: àHa e hat ¢neken kereszt¡l csak ¢reztetni
tudnÀm n¢hÀny pillanatra: mÀr az is t´bb, mint amennyit rem¢lek.Ê (I/421.) çm ahhoz, hogy
legalÀbb rem¢nykedhessen ebben, intim, lÁrai ihletk´zels¢gben kellett ¢lnie az elk¢pzelt ûshaza furcsa mesealakjaival, J¢gapÂ fejedelemmel, BÃzalelk¢vel, KûleÀnyÀval
meg persze magÀval Bolond IstÂkkal ¢s barÀtaival, Vit¢z LÀszlÂval, Paprika Jancsival,
nemk¡l´nben az ûshaza fûvÀrosÀnak, UkkonvÀrnak t´bbi lakÂjÀval.
Az itt megteremtett mitolÂgia ¢l tovÀbb ¢s teljesedik ki a H OLDB°LI CSñNAKOS cÁmü
mesejÀt¢kban; a k¢t t´rt¢net Ãgy viszonyul egymÀshoz, ahogyan az antik g´r´g irodalom egyes alkotÀsainak t´rt¢netei, hÀtuk m´g´tt a k´z´s mitolÂgiÀval. A BOLOND
I STñK mÀsodik ¢nek¢nek egyik terjedelmes bekezd¢se ´sszefoglalja a HOLDB°LI CSñNAKOS eg¢sz cselekm¢ny¢t; utÂbbi viszont a Bolond IstÂk-t´rt¢netre utal gyakran.
Ek´zben kiteljesedik a mitolÂgiai apparÀtus: elegendû csupÀn egyetlen pillantÀst vetni
a mesejÀt¢k szereplûinek n¢vsorÀra ahhoz, hogy vilÀgossÀ vÀlj¢k: We´res milyen gÀtlÀstalan k´nnyeds¢ggel ´tv´zte k¢pzelet¢ben ¢s formÀlta ûsmagyar mitolÂgiÀvÀ a vilÀgirodalom ¢s -t´rt¢nelem k¡l´nb´zû szereplûit ¢s embl¢mÀit. PÀvaszem magyar kirÀlykisasszony kez¢¢rt a kÁnai csÀszÀr, a sumir fûpap, a szerecsen fejedelem ¢s a kr¢tai
kirÀly verseng, a v¢gsû gyûztes m¢gis Medvefia lapp fejedelem lesz. Mellett¡k felbukkannak a g´r´g mitolÂgia jÂl ismert alakjai (Menelaos, Helena, Paris), meg a kelta
kirÀlynû, Temora, de van itt lapÀtos hindu ¢s kÁnai b´rt´nûr is. Az ¢gi szf¢ra megtestesÁtûje a cÁmszereplû, a V´r´smarty D¢lszaki T¡nd¢r¢re eml¢keztetû Holdb¢li csÂnakos, ¢s mitolÂgiai alakokkÀ vÀlnak a porszagÃ vÀsÀri bÀbjÀt¢kok jÂl ismert figurÀi
is, a sz¡rke k´penyes, varÀzserej¢vel a felhûket ¢s zivatarokat igazgatÂ garabonciÀssal
egy¡tt. T´rt¢nik az eg¢sz a mes¢s ûsidûben, a keleti ûs-MagyarorszÀgon, SzkÁtiÀban,
KÁnÀban, KeltaorszÀgban, SpÀrtÀban, Knossoson, a majmok orszÀgÀban ¢s a felhûk
k´z´tt.
Mondhatni, mindez jobban eml¢keztet a CSONGOR °S TºND°-re, mint Arany ûsmagyar eposzkÁs¢rleteire. De ha Arany ¢letmüv¢t eg¢sz¢ben vessz¡k szem¡gyre, akkor benne szinte ugyanilyen tarka vÀltozatossÀgot fedezhet¡nk fel. We´res forrÀsai jÂ
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r¢sz¢t mÀr û is ismerte: r¢gi histÂriÀkat b´ng¢szett, ponyvakiadvÀnyokat, felfedezû
tanulmÀnyokat Árt a XV III. szÀzad korÀbban csak versificatorokk¢nt kezelt ¢s len¢zett
kis k´ltûirûl, olvasott OssziÀnt, fordÁtott (angolbÂl) kÁnai dalokat stb. °s tanult is mindebbûl, fel is hasznÀlta a szerteheverû anyagot ¢s stÁlust. Nemcsak TOLDI-t Árt ¢s B UDA
HALçLç-t, hanem alkalmi disznÂtoros k´ltem¢nyt, NAGYIDAI CIGçNYOK -at ¢s MONDACSOK -at is. De szÀmÀra m¢g elk¢pzelhetetlen lett volna a stÁlusszintek gÀtlÀstalan kever¢se, egymÀsba mosÀsa. Elk¢pzelhetetlen lett volna az, hogy Csaba kirÀlyfi k´rnyezet¢ben Vit¢z LÀszlÂk, Paprika Jancsik ¢s Bolond IstÂkok t´k¢letlenkedjenek, hogy a
mondÀban szereplû, t´rt¢nelmi hiteless¢gü szem¢lyek mell¢ J¢gapÂt alkosson, BÃzalelk¢t ¢s PÀvaszem kirÀlykisasszonyt.
Ha pedig elolvassuk Gyulai PÀl 1855-´s Sz¢pirodalmi Szeml¢j¢t, akkor vilÀgossÀ vÀlik,
hogy mi¢rt lenne t´rt¢netietlen megk¢rdezni AranytÂl: k¢pzelete az Àltala ismert gazdag anyagbÂl mi okbÂl nem ´tv´z´tt ûsmagyar mitolÂgiÀt?
Gyulai szeml¢j¢nek mÀsodik, kora epikus k´lt¢szet¢vel foglalkozÂ r¢sz¢ben elûsz´r
arrÂl besz¢l, hogy a valÂdi eposzt a n¢p teremti, r¢szeit szÀjrÂl szÀjra adja, mÁgnem
j´n egy k´ltû, aki ezekbûl egys¢ges kompozÁciÂt teremt; Ágy keletkezett az I LIçSZ vagy
a K ALEVALA. Lesz´gezi azonban, hogy à[...] ily mü ¢s k´ltû csak oly korban Àllhat elû, midûn
a n¢p mÀr polgÀrisodni kezd a n¢lk¡l, hogy m¢g elvesztette volna ifjÃsÀgi eml¢keit s Ágy az epikus
mÃlt kihalt volna ´ntudatÀbÂlÊ. (Gyulai PÀl: K RITIKAI DOLGOZATOK 1854ä1861. Bp.,
1908. 89.) Ez az idû viszont mÀr r¢gen letünt minden¡tt EurÂpÀban, s a magyarok
sok mÀs n¢phez hasonlÂan Ãgy jÀrtak, hogy a hajdanvolt epikus anyag a kereszt¢nys¢g
¢s az idegen müvelts¢g hatÀsa alatt, zivataros t´rt¢nelmi k´r¡lm¢nyek k´z´tt feled¢sbe
mer¡lt. Nem teremtette meg a kereszt¢ny korszak, a lovagkor sem àa romÀncok, balladÀk, legendÀk, romantikai epop´Àk k´lt¢szet¢tÊ (uo. 89ä90.), csak szÀraz histÂriÀs ¢nekek,
Ilosvai, TinÂdi stb. keletkeztek. A hagyomÀnyok hiÀnyÀt semmi sem pÂtolhatja, m¢g
a zseni k¢pzelete sem, Ágy igazi eposzt teremteni lehetetlen. M¢gis l¢tezik k¢t Ãt, amelyen elindulhatnak az epikus v¢nÀjÃ k´ltûk. Ragaszkodhatnak a megmaradt kev¢shez,
s annak szellem¢ben formÀlhatnak kerek t´rt¢netet, teljes eposzi vilÀgot. így j´het
l¢tre a naiv, n¢pies müeposz, à[...] mely müv¢szi Ãton pÂtolja, ahogy pÂtolhatja, a szÀzadok
mostohasÀgÀt, s mindig a legnagyobb k´z´ns¢ghez, a n¢phez szÂlÊ. (Uo. 90ä91.) A mÀsik lehetûs¢g az, hogy a k´ltû keveset t´rûdik a mondai alappal, fantÀziÀjÀra tÀmaszkodik,
¢s mÀs n¢ptûl k´lcs´n´z. Ez az Ãt kev¢sb¢ fÀradsÀgos, biztosabban vezet sikerre, de
meg sem k´zelÁti a c¢lt: ZrÁnyi ¢s V´r´smarty hûsk´ltem¢nyei ez¢rt ànem olvadhattak a
n¢p ´ntudatÀba, bÀr tÀrgyuk szorosan nemzeti volt, s a korra is hatÀst tûnekÊ. (Uo. 93.)
Arany eg¢sz munkÀssÀga azt mutatja, hogy û az elsû, nehezebbnek ¢s ugyanakkor
korszerübbnek gondolt Ãton szeretett volna jÀrni. A V´r´smarty-f¢le tarkasÀgot tudatosan igyekezett ker¡lni; k¢pzeletvilÀga ugyan nem szük´lk´d´tt a szÁnekben, k¡l´n´s kolorittÀ vegyÁt¢s¡ket m¢gis meghagyta k¢sei utÂdjÀnak, We´res SÀndornak.
UtÂhang
We´res SÀndor a Margitszigeten. Verûf¢nyes ûszi d¢lelûtt, Àtt´rt ¢gbolt, kavicsos s¢tÀny, zizegû l¢ptek, vÁzerektûl Àtszûtt papiros. àMost, mikor ezt Árom: szeretn¢m, ha az olvasÂ
belelÀthatna abba a lelkiÀllapotba, mikor ÁrÀsom k¢sz¡l. Meglehetûsen sz¡rke ¢s egyszerü lelkiÀllapot, m¢gse tudom megmutatni; a csillagos ¢g tompa f¢nye vagy a hullÀmok ringÀsa hasonlÂ.
Nagyon keveset tudok ¢rz¢keltetni, az ¢grûl besz¢lek vagy a hullÀmokrÂl, k´zben az igazi mondanivalÂ elmondatlan marad, egyszerüen csak az¢rt, mert nincsenek rÀ szÂk, se mondatlehetûs¢gek.Ê
Kit¢pett lap a kapcsos k´nyvbûl, ûszi k¢k.
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EGY KIS STíLUS-NOSZTALGIA
Jegyzet a Shelley-fordÁtÀsokhoz

àMinek? Kinek? Mi¢rt?Ê Sût: àilyesmi is
csak neked juthat eszedbe most e hazÀbanÊ ä ugrattak barÀtaim, mikor megmondtam, ¢ppen min dolgozom.
Minek? Ez a k¢rd¢s szinte mindig minden ÁrÀs k´zben megkÁs¢rt. Kinek? Term¢szetesen elsûsorban ´nmagamnak.
Holott: àmostÊ nem is nekem jutott
eszembe. °s az¢rt, ami¢rt. MÀsutt ¢s mÀsnak. De, feltehetûen, hasonlÂ okokbÂl,
mint ami¢rt bennem vÀratlanul oly ¢rz¢keny hÃrokat ¢rintett. Titkosakat. Ha
nem àtilosakatÊ ä ebben a mindent-szabad-amit-lehet ¢s mindent-lehet-amitszabad irodalmi vilÀgban. Pontosabban,
ennek kis ä lÁrai ä cs¡csk¢ben. L¢v¢n,
hogy irodalmunk kisded respublikÀjÀban, fûk¢nt annak e legbecsesebb (?)
nemzeti (?) tartomÀnyÀban mi mindig
radikÀlisak vagyunk. Hol rÀnk k¢nyszerÁtett, botcsinÀlta radikalizmussal, hol
tûl¡nk kik¢nyszerÁtettel, hol ¢ppen ´nk¢nt magunkra k¢nyszerÁtettel; ha nem
fel¡lrûl, akkor alulrÂl vagy oldalrÂl irÀnyÁtottal. Mintha, mik¢ppen ä ahogy gonoszkodva mondani szoktÀk ä nek¡nk
csak egy àcsûcsel¢k¡nkÊ van, àelit¡nkÊ is
csak egy lehetne. HiÀba, szeg¢ny orszÀg
vagyunk (s mint ugyancsak a magyar k´lt¢szetbûl tudjuk, àaki szeg¢ny, az a legszeg¢nyebbÊ).
A l¢nyeg mindenesetre majdnem mindig: sosem m¢ltÀn azt vÀrjuk a k´lt¢szettûl, hogy valamivel (valami vÀratlanul
vagy vÀrhatÂan: k´lt¢szettel) megajÀnd¢kozzon (Apollinaire szerint a modern k´lt¢szet egyik fû karakterisztikuma a vÀratlansÀg, a meglepet¢s), hanem m¢ltatlan
mÂdon elvÀrjuk, hogy azzal ajÀnd¢kozzon meg, amire mi ¢ppen vÀrtunk. Nem
valami Ãjjal (ami olykor valami àr¢giÊ
maszkjÀban is megjelenhet: ilyen rakon-

cÀtlan a term¢szete); fûk¢nt nem valami
mÀssal, ti. az ¢ppen àmÀsnakÊ kikiÀltott
mÀshoz k¢pest mÀssal. A àmÀssÀgÊ aktuÀlisan mindig radikÀlis hÁvei a mÀssÀgot is
csak egyk¢ppen kÁvÀnjÀk elk¢pzelni.
Mintha napkirÀlyi biztonsÀggal kijelenten¢k: àA MÀssÀg °n vagyok.Ê Vagy, pontosabban: mi vagyunk.
így aztÀn mÀsoknak, egyeseknek marad
az ¢ppen k´telezû (elvÀrandÂ) mÀssÀghoz
k¢pest mÀs utÀni nosztalgia aszk¢zise;
vagy ¢ppen luxusa. Vagy az az imaginÀrius ¢rt¢k, ahol a kettû egybeesik. Term¢szetesen minden nemzed¢knek joga (sût
rendeltet¢se) megtagadni elûdeit. àAz
Ãjaknak szabadsÀgukban Àll utÀlni az ûs´ket:
itthon vagyunk, ¢s rÀ¢r¡nkÊ, vallotta Izambard barÀtjÀnak Árt àlÀtnokiÊ level¢ben
Rimbaud, az utÀna j´vû szÀmos k´zeli
vagy k¢sei utÂd nev¢ben is. Azok¢ban is
persze, akiknek immÀr nem àmodernnek
kell lenni[¡k] mindenest¡lÊ, hanem utÂmodernnek, a-modernnek, anti- vagy ¢ppen
kontra-modernnek. Persze csak addig,
amÁg (erre) àrÀ¢rnekÊ. Mert ez a keserves
kulcsszÂ. Rimbaud ä nemhiÀba a àlÀtnokisÀgÊ ä mÀr ezt is eg¢sz kiskorÃan ismerte. Sokan azonban mintha nagykorÃsÁtva
se tudnÀk. Azt se, hogy a k¢rlelhetetlen
rend majd a korral ûket is belesimÁtja korukba, az utÂkor pedig betereli az ûs´k
(az àutÀltakÊ) karÀmjÀba. Kiv¢ve, ha valaki Rimbaud lesz k´z¡l¡k (de az nem belûl¡k szokott lenni). àMind oda jutnak, mert
mind Erre sz¡lettek ä fogja majd ny¡szÁteni
Fernando Pessoa verse ä, ¢s oda juthatunk
csak, Amire sz¡lett¡nk [...] Marinetti akad¢mikus...Ê
De nem Rimbaud-rÂl van szÂ, nem is
Marinettirûl, se PessoÀrÂl, se mÀsokrÂl.
Csak arrÂl, hogy mikor kedves folyÂiratom legÃjabb szÀma francia fordÁtÀsban
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el¢m hozta Shelley ORPHEUSZ-Àt (Po&sie
No 70), mindjÀrt megirigyeltem fordÁtÂjÀt (Robert Davreau), s mindjÀrt, nagy
bakugrÀssal, azt a kisdiÀkot is, aki tizen´t
¢ves fejjel mÀmorosan olvasta ennek az
Arielnek reg¢nyes ¢letrajzÀt Andr¢ Maurois tollÀbÂl.
Mert verset addig csak azt a n¢hÀnyat
olvastam tûle, amely leendû mestereim
fordÁtÀsÀban megjelent magyarul: AZ °RZ°KENY PLçNTç-t (Babits ¢s TÂth çrpÀd
szinte egy idûben, versengve k¢sz¡lt k¢t
fordÁtÀsÀban), az OZYMANDIAS-t ¢s az I NDIçN SZERENçD-ot; KosztolÀnyitÂl a pacsirtÀhoz ¢s az ¢jszakÀhoz Árt ñDç-kat.
Akkor persze m¢g nem tudhattam,
hogy az angol romantikus k´lt¢szetnek
nincs nagy ÀzsiÂja a modernebb k´lt¢szet
berkeiben, azÂta, hogy Eliot kiÀsta a
majdnem-feled¢sbûl az angol barokk
àmetafizikusÊ k´lt¢szet¢t (s ez dicsû tette
marad), mik´zben azonban majdnem
nyomtalanul ki akarta t´r´lni jÂ eml¢kezet¡nkbûl az eg¢sz angol romantikus lÁrÀt
Shelleytûl Swinburne-ig; mintha DonnetÂl ¢s Marvelltûl Hopkinsig (netalÀn magÀig Eliotig?) sz¡netelne az eg¢sz angol
k´lt¢szet (esetleg Dryden ¢s Pope àszatirikusÊ ¢s àszellemesÊ g¢niusza kiv¢tel¢vel; akiket az¢rt m¢gsem siker¡lt visszahelyeznie klasszicista trÂnusukra). Fortuna szeker¢n a k´ltûknek sem k´nnyü
àokosan ¡lniÊ, àhogy ki ne d¡ljÊ-enek. Az
utÂkor szesz¢lyes, vesz¢lyes ä ¢s nem mindig esz¢lyes libikÂka.
°n azonban akkor, ¢pp ellenkezûleg,
Ãgy tudtam, hogy a magyar modern k´lt¢szetnek viszont (mÀr AranytÂl kezdve)
nagyon is az angol romantika volt az
egyik ´szt´nzûje. Nem azt felelte-e Babits
egy ostoba k´rk¢rd¢sre, hogy àa legszebb
magyar versÊ Shelleytûl az ñDA A NYUGATI
SZ°LHEZ, TÂth çrpÀd fordÁtÀsÀban?
(Egy¢bk¢nt ez az ironikus-provokatÁv
bonmot gyûz´tt meg arrÂl idejekorÀn,
hogy az azÂta is mÀniÀkusan felvetûdû
k¢rd¢s: àlehet-e egyÀltalÀn verset fordÁtani?Ê, eleve ¢rtelmetlen; a àsz¢p hütlenekÊ

¢s a àcsÃnya hüs¢gesekÊ alternatÁvÀja pedig nagy Ávben megker¡li a valÂban l¢tezû k¢rd¢st: àmi is a k´ltûi fordÁtÀs term¢szete?Ê.
De nemcsak k´ltû-s¡v´lv¢ny voltom
irÀnti nosztalgiÀk tÀmadtak f´l bennem
egyszeriben az ORPHEUSZ francia fordÁtÀsa nyomÀn, hanem merûben Ãjak is. Hiszen nem ez¢rt helyeztem-e mÀr jÂ tÁz ¢vvel ezelûtt Árt ANTHOLOGíA APOKRIPHA
cÁmü versciklusom el¢ Sch´nberg vallomÀsÀt, mely egy 1947-ben Árt level¢bûl valÂ?: à...minden Ãj stÁlusÃ komponista nosztalgiÀt ¢rez a r¢gi stÁlusok irÀnt... Bennem is nagyon gyakran tÀmad fel a tonalitÀs utÀni vÀgy,
s ilyenkor engednem kell ennek a kÁs¢rt¢snek...Ê
MostanÀban egyre t´bbet kÁs¢rt ez a vÀgy:
Ãgy ¢nekelni, mint a (goethei) àmadÀr a
lombbanÊ, vagy ¢ppen Ãgy, ahogy Shelley
Orpheusz dalÀtÂl legyûz´tt csalogÀnya
àn¢mÀn gubbasztva... elbüv´lve hallgatÊ.
Ez az ORPHEUSZ egy n¢hÀny soros kÂrussal k¢tszer megszakÁtott drÀmai monolÂg, elsû olvasÀsra szinte semmit nem
tesz hozzÀ a jÂl ismert mÁtoszhoz. Sût alig
valamit tart is meg belûle. Gazdag t´bbszÂlamÃsÀgÀt, sokÀgÃ cselekm¢ny¢t
egyetlen mozzanatra szükÁtû dramaturgiÀja nemigen tesz tÃl a szÀmtalan barokk
operalibrettÂ ÀtlagÀn, melyek k¢sûbbi
reprodukciÂi szÀzadok Âta visszajÀrnak
az eurÂpai müv¢szet minden r¢giÂjÀba,
¢s ellÀtjÀk a t¢ma variÀciÂival az eurÂpai
szÁnpadokat, eg¢szen az operettekig. A
k´zbe¢kelt k¢t r´vid kÂrus szinte ez utÂbbiak alsÂ szintj¢ig s¡llyed, ¡gyetlen szÁnpadi àt´ltel¢kanyagnakÊ hat (itt, ahol
nincs is szÁnpad), hasonlÂan ahhoz a p¢ldamondathoz ä àA mÀrkin¢ d¢lutÀn ´tkor
elment hazulrÂlÊ ä, amellyel a sz¡rrealistÀk
szoktÀk demonstrÀlni ä Val¢ryt id¢zve ä a
reg¢nyÁrÀs irodalom alatti k¢nyszereit.
De a sz´veg! BÀr ez el¢ a felkiÀltÂjel el¢
is n¢mi kit¢rû kÁvÀnkozik. Ha Ãgy olvassuk ä vagyis Ãgy, ahogy Eliot le akart szÀmolni a romantikÀval, Shelleyt ¢s a àklaszszikusÊ Goeth¢t egybemosva ä, akkor magÀt a sz´veget is àa k´lt¢szettel valÂ vissza-
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¢l¢snekÊ talÀlhatjuk, ¢s vele egy¡tt megh´kkenhet¡nk azon, hogy Shelley àmi
mindent vÀr a k´lt¢szettûlÊ. Mert Shelley
àk´lcs´nvett bizonyos eszm¢ket ä ez, amint
mondtam, m¢g nem lenne hiba ä, de hitvÀnyakat vett k´lcs´n, ¢s ´sszekeverte ûket a maga meglÀtÀsaival. Goeth¢rûl talÀn inkÀbb
azt mondhatjuk, hogy belekontÀrkodott a filozÂfiÀba is meg a k´lt¢szetbe is, de sem ebben, sem abban nem teremtett igazÀn nagyotÊ.
(V´. SHELLEY °S K EATS. In: T. S. Eliot:
K çOSZ A RENDBEN. Budapest, 1981. 301ä
302. o.)
De ha egy jÂ ä Elioton inneni pillanatban, àmÀs sz´gben t´rveÊ kezdj¡k olvasni,
akkor ¢ppen Eliot ama hÁres megÀllapÁtÀsÀt lÀtjuk benne megelevenedni, hogy
à...a mÃltat igenis Àt kell alakÁtania a jelennekÊ, s ¢ppen az û àtÀrgyszerü ellen¢rt¢kÊ-rûl
(àobjective correlativeÊ) alkotott elm¢let¢nek egyik nagyszerü, àavant la lettreÊ
megvalÂsulÀsÀt fedezz¡k f´l; m¢ghozzÀ
nem is csak az alkalmazÀs, hanem a tudatos rÀismer¢s szintj¢n is:
àHoldrÂl, sz¢lrûl, csillagokrÂl besz¢lek,
Nem a dalrÂl; de azt visszhangzanom
A term¢szettûl k¢ne sosehasznÀlt
Szavakat k¢rnem...Ê
S minthogy szavakat nem lehet a term¢szettûl k´lcs´n´zni, azt k´lcs´nzi, amit lehet. HoldrÂl, sz¢lrûl, csillagokrÂl besz¢l...
S az ¢nek ki- ¢s elmondhatatlansÀgÀt
n¢gy grandiÂzus tÀjk¢pben àbesz¢li elÊ.
Mint egy n¢gyt¢teles tÀjszvit zen¢j¢t. Az
eln¢mulÀs elmondhatatlansÀgÀtÂl ä a n¢masÀgot k´vetelû megszÂlalÀsig. A àszikkadt, s´t¢t f´ldÊ, a àtompa, lomha-folyÀsÃÊ patak, melynek àforrÀsa apadhatatlan s´t¢ts¢gkÃtÊ utÀn, a katabaszisz nyomÀn felt´rû
àm¢lys¢ges-m¢ly, r¢mes dallamÊ riaszt f´l, ezt
szakÁtja meg az elveszett mÃlt à¢gi dolgokrÂlÊ csobogÂ csermelye, àsokszoros t¡kr´t
tartva a nap el¢Ê. S mÀr a àk¢t iker nû-sziklÀtÊ
sz¢tvÀlasztÂ àirdatlan vÁzes¢sÊ frenetikus
erotikumÀt d´rgi a k¢p hangja (illetve: a
hang k¢pe), hogy aztÀn àvad d¢li sz¢lÊ szÂr-

ja sz¢t a felhûket, s a minden t¢pû gy´trelmen ¢s eml¢kezû szelÁds¢gen tÃli, az
eg¢sz teremtett vilÀggal egyes¡lû orpheuszi tÀj bomoljon ki. Orpheusz nem
a madarakkal verseng (mint Goethe dalnoka: àIch singe, wie der Vogel singtÊ). Hanem Ãgy, hogy a madÀr se àversenghetÊ vele. àHeverû oroszlÀnokÊ, àhüs¢ges g´d´ly¢kÊ,
àvaksi f¢rgekÊ k´z´tt a csalogÀny is àcsak elbüv´lve hallgatÊ.
Csakhogy ä s ezt ¢szre se vessz¡k ä
Orpheusz sem ¢nekel. Csak ànem ¡l ott mÀr
szikla-trÂnjÀnÊ, hanem ¢neke Àllatokba ¢s
n´v¢nyekbe k´lt´z´tt metaforÀjÀnak kellûs
k´zep¢n, lÀthatatlanul ¢s hallhatatlanul.
Ahol a csalogÀny is csak az û hallgatÀsÀt
hallgatja (àelbüv´lveÊ). S ezzel Shelley mÀr
Rilk¢t elûzi. A SZONETTEK ORPHEUSZHOZ
I/5. darabjÀt:
àMert mindez Orpheusz megÃjulÀsa
mÀs-mÀs alakban. Nem is kell egy¢b
n¢ven nevezn¡nk. Most ¢s mind´r´kre
az ¢nek ä Orpheusz.Ê
(Garai GÀbor fordÁtÀsa)
A k´ltût (az à¢nekestÊ) nem ¢nekesk¢nt
ismerj¡k meg (¢s fel). Hanem mint magÀt
az ¢neket.
àNem messze innenÊ ä kezdi a monolÂgot A,
az ismeretlen identitÀsÃ elbesz¢lû (vagy
¢nekes), Orpheusz azonosÁthatatlan tanÃja. Szinte szÂrÂl szÂra Ãgy, mint alig
hÃsz ¢vvel elûbb H´lderlin az utolsÂ nagy
ÂdÀjÀt: àNah ist...Ê àK´zel van, s m¢gsem
el¢rhetû, az Isten.Ê Mint ahogy a K´ltû
¢neke is (sem). Legfeljebb az ¢nekesmadarak hallgatÀsÀval.
Mintha a mÀsik nagy romantikus, a festû
Caspar David Friedrich szinte ¢v szerint
egy idûben festett tÀjakon tÃli tÀjait ä hallanÀnk.
*
Az ORPHEUSZ-fordÁtÀst k´r¡lvevû t´red¢kek szint¢n Shelley r´vid ¢let¢nek
utolsÂ ¢veiben, a k´ltû legnagyobb ver-
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r¢gebbi fordÁtÀsa JobbÀgy KÀrolytÂl valÂ.
A LOVE'S PHILOSOPHY -nak k¢t ismert
fordÁtÀsa is van, SzabÂ Lûrinc, illetve Vas
IstvÀn, mondani sem kell, kivÀlÂ munkÀja. Ezeket nem tÃlszÀrnyalni, csak talÀn az
eredeti n¢hÀny Àltaluk csek¢lyebb figyelemre m¢ltatott mozzanatÀt ¢rv¢nyesÁteni rem¢ltem.
SomlyÂ Gy´rgy

seinek k´zels¢g¢ben ÁrÂdtak. S mintha
mindegyik ugyanazt k¢rdezn¢, amivel
utolsÂ nagy t´red¢k¢nek, AZ °LET DIADALç-nak v¢gsû, 544. sora t´rik kett¢: àThen
what is life?...Ê
*
Az itt k´z´lt sz´vegek, egy vers ¢s egy t´red¢k kiv¢tel¢vel, eddig nem voltak magyarul olvashatÂk. A HALçL cÁmü t´red¢k

Percy Bysshe Shelley

POSZTUMUSZ VERSEIBýL
SomlyÂ Gy´rgy fordÁtÀsai

A szerelem filozÂfiÀja
I
ForrÀsok ´m´lnek folyÂkba,
S a folyÂkat vÀrja a tenger,
Szelek az ¢gen ´sszefonÂdva
¹r´kre ¢des hev¡lettel;
Isteni t´rv¢ny, hogy sosem egyes
Semmi e f´ld kerek¢n,
Mindennel minden elegy lesz,
Mi¢rt ne veled ¢n?
II
Hegyormok csÂkolnak az ¢gbe,
Hab omlik bele a habba,
Nûv¢r-virÀgnak nincs mened¢ke,
Ha fiv¢r¢t odahagyja;
Nap sugarÀt a f´ldre szÂrja,
Holdf¢ny csÂkol tengereket:
Mindez az ¢des mü mire jÂ, ha
Te nem csÂkolsz engemet?
1819
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Eljegyzett lelkek
T´red¢k
A szellem vagyok, ki sziv¢nek
Sziv¢ben laktam, ¢reztem, mit ¢rzett,
Gondoltam, amit gondolt, tudva tudtam
Lelke bensû besz¢d¢t, azt a halkan
Se hallott hangot, amely v¢re cs´ndj¢n,
A fogyhatatlan szÁvver¢s ´z´nj¢n,
Mint nyÀri tenger, nyugva-nyugtalan.
Kicsalogattam lelk¢bûl arany
TrillÀit, szinte Àlkulccsal nyitottam,
Hogy kiengedjem, s elmer¡ljek benn¡k ä
AkÀr a sas, ha mennyd´rg¢s k´d¢ben
VillÀmba ´lt´zteti szÀrnyait.
1819

El nem mes¢lt mese
T´red¢k
HÁrlik, hogy mes¢d nem mes¢lted el,
Mint csalfa hajnal, mely viharba roskad.
Vagy mint a kongÂ szÁnarany kehely,
Mely ürrel csÃfolja meg szomjas ajkad.
1819

HalÀl
I
Itt a halÀl, ott a halÀl,
A halÀl mindig megtalÀl.
KÁv¡l, bel¡l, lent, f´l¡l
HalÀl vagy sz¡ntelen¡l.
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II
HalÀl mindent megpecs¢tel,
Ami vagy ¢s amit ¢rzel,
Amit ismersz s ami r¢mÁt,
. . . . . . . . . . . . . . .
III
Elûbb hal az ´r´m ä ¢s
AztÀn rem¢ny s retteg¢s,
S ha mind meghalt, mÀs nem marad:
Meghalsz te is ä sÀr vet sarat.
IV
Mind ami¢rt ¢l¡nk-halunk,
°ppÃgy elv¢sz, mint mi magunk;
HalandÂ juss, k´ny´rtelen ä
Nem hal meg û is, a szerelem?
1820

JÂ-¢jt
I
JÂ-¢jt? Â nem! gonosz a perc, mely
ElvÀlaszt s egy¡tt hagyni f¢l;
Maradjunk Ágy, mÁg jû a reggel,
Akkor lesz jÂ az ¢j.
II
MagÀnyos ¢j jÂ hogy lehetne,
Ha ¢des vÀgyad szÀrnyra k¢l?
Ne mondd, ne is gondolj ilyenre ä
Akkor lesz jÂ az ¢j.

Percy Bysshe Shelley: Posztumusz verseibûl ã 1099

III
Azoknak jÂ az ¢j, kik ketten
VÀrjÀk, mÁg szÁv szÁvhez tapad,
A hajnalf¢nyt; mert ûk, szerelmem,
JÂ-¢jt sohasem mondanak.
1820

Orpheusz
Nem messze inn¢t. A domb t´lgy-´vezte
CsÃcsÀrÂl jÂl belÀthatod a szikkadt,
S´t¢t f´ldet, tompa, lomha-folyÀsÃ,
M¢ly, de szük patak szeli Àt, amit
Sz¢l se borzol, ¢s akÀrhogy ragyog
A szûke hold, nem lelhet benne t¡kr´t.
K´vesd e furcsa csurgÂ puszta partjÀt,
Csakhamar homÀlylÂ tÂcsÀhoz ¢rsz,
E kis ¢r forrÀsÀhoz, melynek ÀrjÀt
Nem lÀthatod: a pocsolya f´l¢
Meredû szikla ¡reg¢t kit´ltû
F¢nytelen ¢jbe fÃl ä apadhatatlan
S´t¢ts¢g-kÃt, sz¢l¢n gy¢r csillogÀssal,
Mely retteg egyes¡lni kedves¢vel ä
S mint Sz¡rinx PÀntÂl, ¢j naptÂl sz´kik,
Vagy olthatatlan, konok gyül´letbûl,
R¡helli a mennyei ´lel¢st.
E torz, alaktalan domb oldalÀn
NyÁlÂ ¡reg sÀpadt k´d´t lehell,
S e gÀzzal Àthatott fÀtyolsz´vet
Minden ¢lût elpusztÁt, leng a szirt
F´l´tt, aztÀn az Àr f´l¢ sodorja
A sz¢l, majd a r¢sekbe gomolyog,
Hogy, ha van m¢g, az alvÂ f¢rget irtsa.
A s´t¢ten kiugrÂ szikla¢len
Ciprus-csoport Àll; de nem Ãgy, ahogy
Kecses csÃcsukkal, zajgÂ ¢let¡kkel
Sz¡l´tti v´lgyetek eg¢be nyÃlnak,
S a lombjaik k´zt bolygÂ sz¢l ¡gyel,
Nehogy feldÃlja a hely kellem¢t;
Itt mind aszottan, hervadozva Àlltak,
¹sszekapaszkodva, s tar Àgaik
ögy ny´gtek s reszkettek a sz¢lrohamban,
Mint hajÂn viharba ker¡lt leg¢nys¢g!
A.
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Mi ez a csudÀs, sajgÂ, t¡nde hang,
Mely m¢gis nagyobb zene, mint a sz¢l,
A templom-oszlopok k´z´tt suhanva?
A. Orpheusz lantjÀn k¢l e kÂsza zengzet
A szelekben, mik sÁrnak, zord kirÀlyuk
Am¢rt elüzi e hangoktÂl ûket,
De futtukban is magukkal sodorjÀk
Azokat, hogy harmatk¢nt szertehints¢k
Riadt ¢rz¢keinkre.
KñRUS.
HÀt dalol m¢g?
ögy hittem, hÀrfÀjÀt eldobta nyomban,
Mikor Eur¡dik¢je elveszett.
A.
Nem.
Egy ideig vÀrt. Mint dÀmvad, ha üzik,
Egy percre megtorpan a sebes Àr
PartjÀn ä vad ebek gyilkos csaholÀsa
K´veti, sebzik villogÂ nyilak ä,
AlÀmer¡l: Ágy, csillapÁthatatlan
GyÀszÀnak ¢les karmai k´z´tt
Mainaszk¢nt f¢nyes l¢gbe d´fte lantjÀt,
Fel¡v´lt´tt: àS ý ott van a s´t¢tben!Ê
°s m¢lys¢ges-m¢ly r¢mes dallamot
Vert ki a hÃrokon. Jaj, fÀjdalom!
R¢g, mikor m¢g sz¢ps¢ges Eur¡dÁk¢
F¢nylû szemmel mellette hallgatott,
°gi dolgokrÂl dalolt szeliden.
Mint ha f¢nyes tavaszi sz¢l fodrozta
Kis csermelyen minden redû k¡l´n
Sokszoros t¡kr´t tart a nap el¢,
MÁg z´ld partjai k´z´tt csordogÀl
Szün´s-szüntelen, frissen ¢s ¡d¢n,
ögy folyt dala, m¢ly ´r´m´t s szelÁd
Szerelmet hordva ¢des hangjain,
Mennyei ambrÂzia sarjad¢kÀt.
De hol van ez mÀr. A Poklok utÀn
Egy durva magÀnyos k´vet szemelt ki,
Mocskos zuzmÂk k´zt, f¡vetlen mezûn.
°s ´r´kz´ld fÀjdalma mindenen
TÃlcsordulÂ m¢lys¢ges ÀramÀbÂl
D¡h´dt ¢nek hangja t´rt fel az ¢gbe.
Irdatlan vÁzes¢s, mely k¢t iker
Nû-sziklÀt vÀlaszt sz¢t gyors zuhataggal,
S roppant robajjal zÃg alÀ a m¢ly
Mered¢lyen; forrÀsa ´r´k´s
BuzgÀs, amely d´r´gve t´r a l¢gbe,
°s m¢gis tiszta ´sszhangban marad.
HulltÀban sürü pÀrÀt hint, melyet
KñRUS.
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Irisz szÁneibe kever a nap.
így fÀjdalmÀnak els´prû viharja
K´lt¢szet ¢des vÀltozatait
Cser¢li. Nincs olyan emberi mü, mely
A nagy k´lt¢szet ily egy¡ttes¢ben
Hangolna ´ssze b´lcset, sz¢pet ¢s
Isteni erût. LÀttam, a borult
°gen vad d¢li sz¢l szÀguld kereszt¡l,
°s szÀrnyas felhûket ragad tova,
Melyeknek folyton-folyvÀst futni kell,
Ahogy vad pÀsztoruk akarja, mÁg
Gyapjuk k´zt szikrÀztak a csillagok.
De mÀr tisztult az ¢g, boltozata
IzzÂ virÀgaival beborÁtja
Az ingÂ f´ldet; mÁg a keleti
Dombok m´g¡l f¢nyesen kel a hold
S megkezdi gyors, de bÀjos vonulÀsÀt.
HoldrÂl, sz¢lrûl, csillagokrÂl besz¢lek,
Nem dalrÂl; de hogy visszhangozzam azt,
A term¢szettûl k¢ne sose hasznÀlt
Szavakat k¢rnem, ¢s az û t´k¢ly¢t,
Hogy annak minden t´k¢ly¢t leÁrjam.
Orpheusz nem ¡l ott mÀr szikla-trÂnjÀn,
A tarlott puszta kellûs k´zep¢n,
¹r´kz´ld, g´cs´rt´s t¢li magyalfÀk,
Alig rezzenû ÀgÃ ciprusok,
Gy¡m´lccsel rakott tengerz´ld olajfÀk,
SzilfÀkra kÃszÂ kÂsza venyig¢k,
Mikrûl leperegnek a dÃs szemek,
Zsenge hajtÀsaikon rÂzsa-termû
GalagonyÀk, szeretûk-vÀgyta b¡kk´k,
S szomorÃfüzek, gyorsak s lassudak,
ñriÀs vagy k´nnyedebb Àgaikkal
FontÀk be trÂnusÀt, s a F´ldanya
Keble is csillagzÂ virÀgot, ¢des
Illatot ontott, elborÁtani
K´lt¢szete-emelte templomÀt.
LÀba elûtt oroszlÀnok hevertek,
BarlangjÀnÀl hüs¢ges g´d´ly¢k.
A vak f¢rgek is mintha hallanÀk ût,
S a fÀk legeslegalsÂ Àgain
N¢mÀn gubbasztanak a madarak.
A csalogÀnynak sincs egy hangja sem
Verseng¢sre, csak megig¢zve hallgat.
1820
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Holnap
Hol rejtûzk´dsz, drÀga Holnap?
Ifju, v¢n, erûs vagy gyenge,
Szeg¢ny, gazdag, mosolyodnak
F¢ny¢t vÀrja, üzi egyre ä
S nem lel ä sajna! ä soha mÀsra,
Csak mitûl sz´kik ä a MÀra.
1821

VÀndor
ögy vÀndorol, akÀr egy ¢berÀlom
Elm¢nkben, mely s´t¢tlû m¢ly vadon:
Tengernyi sürüs¢gen ¢s lapÀlyon
Hajl¢ktalan, vadon ¢s szabadon.
1821

Esû
T´red¢k
Az esû szelÁds¢ge szÀllt a sz¢lben.
1821
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KíS°RLET AZ OTTLIK-REJT°LY
L°LEKTANI MEGFEJT°S°RE
A felejt¢s: à...mint vaks´t¢t
¢j az Àrokba kitett Ãjsz¡l´tt
felett.Ê
(¹rley IstvÀn)

Od¡sszeusz a tÁz ¢vig tartÂ trÂjai hÀborÃ utÀn tovÀbbi tÁz ¢vig bolyong a tengeren,
amÁg haza¢r, Ottlik G¢za tÁz ¢vig vÀrakozik, miutÀn 1949-ben, harminch¢t ¢ves korÀban szinte mÀr a nyomdÀbÂl veszi vissza elsû reg¢nye k¢ziratÀt, holott Sch´pflin AladÀr
igent mondott a reg¢ny megjelentet¢s¢re. S miutÀn az I SKOLA A HATçRON 1959-ben
r´gt´n a legjobb magyar ÁrÂk rangjÀra emeli, ezutÀn is tÁz¢ves ritmusban ä vagy inkÀbb
rÁtus szerint ä lÀt napvilÀgot egy-egy k´tete. TalÀn hitt abban, hogy tÁz¢vi k¡zdelem
elegendû lesz a nagy reg¢ny folytatÀsÀhoz, de a büv´s szÀm k¢tszerese mÀr igazÀn
k¢nyszerÁtû erûvel fog hatni. A k¢nyszerÁtû erû v¢g¡l odÀig juttatta el, hogy 1989 az
utolsÂ bejegyz¢s dÀtuma a B UDA k¢ziratÀn. K¡zdelmeinek ¢s bolyongÀsainak negyven
ä plusz tÁz ä ¢v¢t (hiszen elsû novellÀja 1939-ben jelent meg) tekintheti Àt az utÂkor.
A tÁz¢ves periÂdusok jelentûs¢g¢re m¢g visszat¢r¡nk.
Ottlik szerint az ÁrÂi hallgatÀsnak is sÃlya van. àIdeje van a megszÂlalÀsnak ¢s az elhallgatÀsnakÊ ä vallja. Kev¢s szÂval vagy szÂtlanul kifejezni valamit ä szint¢n az alkotÀs
r¢sze lehet. Nemes Nagy çgnes szerint hozzÀ hasonlÂan ¹rley vagy Pilinszky sem ¢rezt¢k soha befejezettnek, amit leÁrtak, nehezen adtÀk ki a kez¡kbûl, illetve inkÀbb nem
is adtÀk ki. Pilinszkyt id¢zi, a kev¢s szavÃ k´ltût, aki egy hÀrom szÂtagÃ jelzûvel ÀllÁt
eml¢kmüvet egyik vers¢ben ¹rleynek. Ezt a jelzût ¹rley javÁtotta bele Pilinszky vers¢be mint szerkesztû. FurcsÀn hat ugyan ä mondta ä, de maga sem talÀlt megfelelûbbet
k¢t¢vi (!) gondolkodÀs utÀn (Holmi, 93/45. o.). A àleskelû pokolÊ Ágy mint monumentum
ûrzi ¹rley eml¢k¢t, a szÂ konkr¢t ¢rtelm¢ben a kû sÃlyÀnak nehez¢k¢vel.
Freud (1910) a hiszt¢riÀs t¡netet hasonlÁtja monumentumhoz, amelyet az eml¢kezet ÀllÁt valamely traumatikus t´rt¢n¢s vagy konfliktusokkal terhelt esem¢ny szimbolikus meg´r´kÁt¢s¢re. S ha Freud nevezetes p¢ldÀjÀra, Anna O. eset¢re gondolunk,
akkor nÀla sem csupÀn konverziÂs testi t¡netet, hanem szavakbÂl ¢pÁtett àeml¢kmüvetÊ is talÀlunk: elfelejti anyanyelv¢t, ¢s csak angolul tud besz¢lni.
SzavakbÂl hallgatÀst, neurotikus t¡netet vagy alkotÀst elûÀllÁtani n¢mely ÁrÂ vagy
k´ltû szÀmÀra valÂban maga a àleskelû pokolÊ. OttliknÀl mindhÀrom formÀt megtalÀljuk.
Az eml¢kmü
Pontosan eml¢kezni, az eml¢kez¢st eml¢kmünek tekinteni, Ottlik alkotÀsmÂdjÀnak
l¢nyege. ¹rley IstvÀn, az ÁrÂ legjobb barÀtja, 1945-ben az utolsÂ bombÀk egyik¢tûl
meghalt. Az I SKOLç-ban eml¢kmüvet ÀllÁt neki. ¹rley, Medve GÀbor alakjÀban tovÀbb¢l, nemcsak azÀltal, hogy Both Benedek eml¢keiben hÀtrahagyja eml¢kiratait, hanem
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azÀltal is, hogy k¢pzelt ¢let¢t az ÁrÂ meghosszabbÁtja ä immÀr tizenk¢t ¢vvel. Mi¢rt
¢ppen ennyivel? ä SzÀmÁtÀsaink szerint a reg¢ny elsû vÀltozatÀhoz 1947-ben, barÀtja
halÀla utÀn k¢t ¢vvel kezdett hozzÀ, mÀsodik vÀltozatÀhoz 1957-ben, Ágy lett a büv´s
tÁz ¢v kettûvel hosszabb. BÀr Farkas JÀnos LÀszlÂ (Holmi, 93/12.) kimutatja, hogy a
büv´s n¢gyes szÀm, s annak a t´bbsz´r´se is ä amelyet az iskolai tanulmÀnyok n¢gy¢ves ritmusÀra vezet vissza ä m¢lyen meghatÀrozÂ volt Ottlik ¢let¢ben ¢s ÁrÀsaiban.
HozzÀtehetj¡k, hogy a szÀmok jelentûs¢g¢nek kimunkÀlÀsÀra szinte Ottlik maga csÀbÁtja az olvasÂt, s ez kapcsolatban lehet azzal is, hogy Ottlikra nem annyira a k´ltûkn¢l
gyakori szÂmÀgia, mint inkÀbb a szÀmmÀgia volt a jellemzû.
Az Àltalunk alkalmazott metafora ä a tÁz¢ves bolyongÀsok rÁtusa ä azonban talÀn
m¢g meghatÀrozÂbb, mint az iskolai tanulmÀnyok n¢gy¢ves ritmusa. A mÀgikus tÁz
¢vnek ¢lett´rt¢neti hÀttere van. Ottlik G¢za mÀsf¢l ¢ves, amikor apja t¡dûgyulladÀsban ä valÂszÁnüleg vÀratlanul ¢s hirtelen ä meghal. Errûl nincs tudatos eml¢ke, csak
megvÀltozik k´r¡l´tte a vilÀg. °desanyjÀval ¢s nûv¢r¢vel a Feh¢rvÀri Ãtra k´lt´znek.
TÁz ¢v telik el, ezutÀn katonaiskolÀba ker¡l. Ebbe a tÁz ¢vbe sürÁtûdik eg¢sz gyermekkora, ebbûl szakad ki ism¢t ä bÀr nem vÀratlanul, de k¢sz¡letlen¡l ä, most mÀr mÀsodszor.
Az eml¢kezet t´rl¢se mÀsf¢l ¢ves kor k´r¡l mintegy àterm¢szetesÊ mÂdon t´rt¢nik.
Az apja halÀla megvÀltoztatja a csalÀd ¢letk´r¡lm¢nyeit, nem besz¢lnek rÂla t´bbet, a
szavakban meg nem formÀlt eml¢kek els¡llyednek. Az eml¢kezet t´rl¢s¢hez tizenegytizenk¢t ¢ves kor k´z´tt erûszakosabb mÂdszerek sz¡ks¢gesek. Ilyen a katonaiskolÀban alkalmazott àagymosÀsÊ. Ottlik r¢szletes ¢s hiteles leÁrÀsÀt adja azoknak a hÃszas
¢vekben alkalmazott erûszakos nevel¢si eszk´z´knek, amelyekkel kik¢nyszerÁtik a n´vend¢kek szem¢lyes ¢nj¢nek feladÀsÀt ¢s a t´megbe valÂ beolvadÀst. így foglalja ´ssze
elsû napi benyomÀsait: à...ettûl fogva minden ´sszezavarodott; s napokba, hetekbe telt, amÁg
annyira tÀj¢kozÂdni tudtam, hogy megtalÀljam a sajÀt orromat. De az mÀr nem az ¢n orrom volt.
°n sem voltam mÀr ´nmagam. Nem Àlltam egy¢bbûl, mint szakadatlan szük´l¢sbûl ¢s g´rcs´s
figyelembûl, hogy meg¢rtsem, miv¢ kell vÀlnom, mit kÁvÀnnak tûlem. Mert sokÀig ezt sem ¢rtett¡k
meg; s Medve ¢rtette meg a leglassabban ¢s a legnehezebben.Ê (I SKOLA, 66. o.)
Amikor NÀdas P¢ter az EGY CSALçDREG°NY V °G°-ben hasonlÂ eml¢keket id¢z sajÀt
int¢zeti mÃltjÀbÂl, az ´tvenes ¢vekbûl, Ãgy ¢rezz¡k, az elsû napok rÀjuk k¢nyszerÁtett
n¢masÀgÀhoz szint¢n az ¢nfeladÀs fenyegetetts¢ge tÀrsul.
Sz¢kÀcs IstvÀn (1981) deperszonalizÀciÂs ¢lm¢nynek Árja le a hÀborÃval jÀrÂ meghurcoltatÀsok, az ¢letvesz¢ly, a b´rt´n vagy a koncentrÀciÂs tÀbor k´vetkezt¢ben Àt¢lt
traumÀkat, amikor a k¡lvilÀg ellens¢gess¢ vÀlik, tÀj¢kozÂdÀsi zavar l¢p fel, megszünnek az azonosÁtÀsok, az ¢nt pusztulÀssal fenyegetik.
Ezek a felnûttkorban megfigyelt ¢lm¢nyek a gyerekkorban bizonyÀra m¢g sÃlyosabbak, egy ¢letre bev¢sûdnek, s a v¢dekez¢s ellen¡k Àtl¢pi a realitÀskontroll hatÀrait.
DerealizÀciÂs ¢lm¢nynek is mondhatjuk, hiszen a hirtelen kiszakadÀs a megszokott
k´r¡lm¢nyek k´z¡l a k¡lvilÀgot teszi bizonytalannÀ, olyan, mintha mindaz, ami eddig
t´rt¢nt, Àlom volna. A derealizÀlÀs a k¡lvilÀgot fosztja meg a valÂsÀgtÂl, a deperszonalizÀciÂ az ¢nt fosztja meg ´nmagÀtÂl. A k¢t ¢lm¢ny a k¡lvilÀg ¢s az ¢n hatÀrait fenyegeti ÀllandÂan.
Ottlik ÁrÀsaiban megfigyelhetj¡k, mik¢nt folyik e szakadatlan k¡zdelem. Az ¢nveszt¢ssel szemben leginkÀbb Ãgy lehet v¢dekezni, hogy az elveszett k¡lvilÀgba kell kapaszkodni. Az eml¢kek r´gzÁt¢se, pontos felid¢z¢se a legfûbb fogÂdzÂ, amely megv¢di
az ¢nt a sz¢tes¢stûl. Az àeml¢kmüÊ tehÀt t´bbsz´r´sen determinÀlt. Az eml¢kezet segÁt
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fenntartani az ¢n hatÀrait, de egyben az eml¢kezet hatÀrait is megszabja. így nyer jelentûs¢get a tÁz ¢v, amely a k¢t szakad¢k k´z´tti hatÀrokat jel´li ki. KorlÀtozza az eml¢kez¢st, de kik¡sz´b´li a halÀlra valÂ eml¢kez¢st ¢s az ¢nveszt¢s szorongÀsÀt. A biztonsÀgi szabÀlyok felÀllÁtÀsa eleve ambivalens, r¢szint Ãjabb szabÀlyokat, r¢szint Ãjabb
elker¡l¢seket von maga utÀn. A szorongÀsok elker¡l¢se egyben azt jelenti, hogy ´r´kk¢ ezeket az elker¡lendû f¢lelmeket kell ker¡lgetni. Az ÁrÀs ambivalenciÀjÀban az elker¡l¢s ambivalenciÀja k¢pezi a legnagyobb akadÀlyt, s egyben ez teszi Ottlik ÁrÀsait
egyre ´sszetettebb¢, az eml¢kez¢st t´bbsÁkÃvÀ, a mondanivalÂ szerkezet¢t bonyolultabbÀ.
Az eml¢kmü ¢pÁtûk´veibûl n¢hÀny pszichikus elemet prÂbÀlunk a k´vetkezûkben
kiemelni.
A kettûz¢s
Ottlik ÀbrÀzolÀsÀban megkettûzve talÀljuk ugyanazokat az idûsÁkokat. Egy kora gyermekkori àidûszÀmÁtÀs elûttiÊ sajÀt ¢letet, a k´z´s traumatikus idûket, az ¢nveszt¢s ¢s
¢nfeladÀs harcÀt kettûs Àt¢l¢sben, az elbesz¢lt jelen idût, amelyben lehetûv¢ vÀlik, hogy
barÀtja tovÀbb ¢ljen, hogy 1945 helyett 1957-ben haljon meg. Vagy mÀsk¢nt: k¢tszer
haljon meg, egyszer valÂjÀban, egyszer a reg¢nyben; hogy a reg¢ny k¢tszer ÁrÂdjon,
egyszer f¢lig nyersen 1947 utÀn, mÀsodszor 1957 utÀn àegy nagyobb reg¢ny kivonatak¢ntÊ.
A kettûz¢s az elveszett gyereknek arra szolgÀl, hogy segÁtsen pÂtolni a csalÀdot, az
otthont, az anyÀt, az eredeti dual-uniÂt. Azt az anyÀt, akit szavakkal mÀr nem lehet
el¢rni, mert nem ¢lte Àt az ¢nveszt¢s fenyegetetts¢g¢t. Csak abba lehet kapaszkodni,
aki Àt¢lte, aki szavak n¢lk¡l is rÀismer ugyanarra az ¢lm¢nyre, aki utalÀsokbÂl, gesztusokbÂl ¢rti a mÀsikat. A hasonlÂ ¢lm¢nyeket Àt¢lt tÀrs megerûsÁti az ¢nt, sz¢tvÀlaszthatatlan kettûs egys¢get alkot, az à¢n vagyok te, te vagy ¢nÊ lehetûs¢g¢t teremti meg.
A kettûs egys¢g a kezdeti anya-gyerek kapcsolat alapbiztonsÀga. A kettûz¢s e kapcsolat
regresszÁv gondolati lek¢pez¢se (Hermann Imre, 1929).
Ottlik, amikor ´nmaga sorsÀnak megkettûz¢s¢t Árja meg Medve GÀbor alakjÀban,
felismeri ¹rley IstvÀnnak az ´v¢hez hasonlÂ sorsÀt ¢s konfliktusait, amelyek vesztes¢geibûl k´vetkeztek. A BUDç-bÂl Ãgy tudjuk, hogy Medve k¢t¢ves volt, amikor apjÀt
a hÀborÃban elvesztette. ¹rley ¢letrajzÁrÂi arrÂl is emlÁt¢st tesznek, hogy eredetileg
nem is ¹rley, hanem Szunyogh volt a neve, ahogy ezt A FLOCSEK BUKçSA cÁmü novellÀja is feldolgozza. ¹rley egy ¢vvel korÀbban szakad ki otthonÀbÂl, m¢g nincs tizenegy ¢ves, ¢s az apa bizonytalansÀga korai identitÀsÀt is megzavarja. Ottlik ÀbrÀzolÀsÀban ¢nveszt¢se is sÃlyosabb, ´sszetettebb, nyÁltabb konfliktusokkal terhes, s egyben
m¢lyebbek elfojtÀsai is. A FLOCSEK BUKçSA lett a cÁme ¹rley posztumusz k´tet¢nek is
ä a cÁmhez Ottlik Vas IstvÀn tiltakozÀsa ellen¢re is ragaszkodott. ValÂszÁnüleg ezt az
identitÀszavart ¢rezte barÀtja legfûbb karaktervonÀsÀnak.
Ottlik tÃl¢l¢s¢nek strat¢giÀit ¹rley gondolkodÀsi stÁlusÀban is megfigyelhetj¡k. ¹rley is kettûz, csakhogy nÀla a megfigyelû ¢n ¢s az Àt¢lû ¢n vÀlik kett¢ ä ¢s ezÀltal az
¢lm¢ny elidegenÁtett¢. Minden novellÀjÀnak ez a kettûss¢g, ez a k¢tfajta rÀlÀtÀs a tÀrgya, konfliktusa, buktatÂja ¢s trag¢diÀja. MÁg Ottlik soha nem l¢p tÃl ´nmagÀn, s ha
kettûs szempontbÂl szeml¢li is a vilÀgot, csak ´nmagÀt kettûzi meg, a vilÀg kÁv¡l marad
az ¢n hatÀrain, addig ¹rley mintegy idegenk¢nt, a mÀsik n¢zûpontjÀbÂl tekint ´nmagÀra, ¢s ebbûl a n¢zûpontbÂl vÀlnak hûsei ¢rt¢ktelenn¢, keserüv¢, kitaszÁtottÀ, a rivÀlis
Àltal legyûz´tt¢. Az egyikn¢l a kettûz¢s folyton Ãjabb kettûss¢get teremt, a mÀsiknÀl
mazochista ´nvÀdolÀst ¢s ´npusztÁtÀst.
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Az apahiÀny
Az apai imÀgÂk gyenges¢ge nemcsak az otthoni, hanem a tÀrsadalmi k´zegben is kÁs¢ri
ûket. Mitscherlich apa n¢lk¡li tÀrsadalomnak nevezi a hitleri ¢s az azt k´vetû idûket.
Ahol a morÀlis elvek ¢s tekint¢lyek ¢rt¢ke elveszett, ott a gyÀsz is lehetetlenn¢ vÀlik.
De ha a tagadÀs, elfojtÀs, a valÂsÀg derealizÀlÀsa az ÀtdolgozÀs hely¢re l¢p, elker¡lhetetlen az ism¢tl¢si k¢nyszer. A gyÀsz olyan folyamat ä hangsÃlyozza a szerzû ä, amivel
az ember valamely vesztes¢get ism¢telt fÀjdalmas eml¢kezeti munkÀval tanul meg elviselni ¢s Àtdolgozni.
A katonaiskola Ottlik ¢s az oda ker¡lt fiÃk t´bbs¢ge szÀmÀra arra szolgÀlt, hogy az
elsû vilÀghÀborÃban elveszett apÀkat pÂtolja. IdeÀlokat azonban nem talÀltak, legfeljebb az altisztek szadizmusÀtÂl megf¢lemlÁtett feletteseket, akik szint¢n vagy gyeng¢k
voltak, vagy szemet hunytak az alantasok bÀnÀsmÂdja felett. Ottlik soha nem Árja le,
mit jelentett csalÀdi-tÀrsadalmi k´rnyezete szÀmÀra a Horthy-uralom (legfeljebb
szembenÀllÀsÀrÂl szÂl a hÀborÃ idej¢n), de reg¢nyeiben soha nem nevezi a Feh¢rvÀri
utat Horthy MiklÂs Ãtnak, csak k¢sûbb n¢ha B. B. (BartÂk B¢la) Ãtnak, ami B¢b¢ nev¢re utal. A Feh¢rvÀri Ãt 1920-tÂl majdnem harminc ¢ven kereszt¡l Horthy MiklÂs
nev¢t viselte. Az apÀtlan fiÃk a megtagadott apaideÀlok tÀrsadalmÀban ¢lt¢k fiatalsÀgukat, s Ottlik ehhez a tagadÀshoz r´gz¡lt eg¢sz ¢let¢ben.
Ottlik m¢ltatÂi is kiemelik, hogy reg¢nyalakjai (B¢b¢, Medve, Lexi) korÀn vesztett¢k el apjukat (k¢t utÂbbi a hÀborÃban). BÀn ZoltÀn AndrÀs (Holmi, 93/12.) Ágy Ár: à...a
legÃjabb kori magyar prÂza krÂnikus ¢s immÀr gyÂgyÁthatatlannak lÀtszÂ apahiÀnyban szenvedÊ.
A szerzû nemcsak a BUDA ÁrÂjÀnak rem¢nytelens¢g¢t lÀtja ebben, hanem az irodalom
krÂnikus apahiÀnyÀt is. OttlikbÂl mintha ÁrÂtÀrsai k¢nyszerÁtett¢k volna ki egy lezÀrt,
lekerekÁtett vilÀg folytatÀsÀt, a B UDA megÁrÀsÀt, amelyhez nem volt reg¢nyanyaga. Ottlikot ä mint Árja ä àa magyar prÂza legÃjabb kori ûsapjÀvÀ kÁvÀntÀk tenniÊ. Lengyel P¢ter
mÀr 1990-ben leÁrja mindezt, akkor m¢g azzal a rem¢nnyel, hogy a nagy reg¢ny folytatÀsa megsz¡letik: àAz eg¢sz Ãj magyar prÂza az û iskolak´peny¢bûl bÃjt elû. Müvelûi szÀmÀra
Ottlik hÁd a kultÃrÀk teljess¢g¢hez, a semmi szakad¢ka felett. A Nyugatot jelenti, kis- ¢s nagybetüvel.Ê (öjhold-°vk´nyv, 1990/2.)
Mik´zben Ottlik maga is ig¢nyt tartott erre a szerepre, apaideÀlnak m¢gsem tudott
megfelelni, a megtagadott apaideÀlokbÂl nem fejlûdhetett ki pozitÁv tÀrsadalmi szerepvÀllalÀs. Ahogy pszichoanalitikus nyelven kifejezhetj¡k: fixÀlÂdott a prepubertÀs
vilÀgÀhoz, hiÀnyzott ¢let¢bûl a pozitÁv apaideÀlokkal valÂ megk¡zd¢s, mik´zben brutÀlis eszk´z´kkel f¢rfivÀ edzûd´tt.
A PRñZç-ban a k´vetkezû feljegyz¢st talÀljuk: A BOLDOGSçGHOZ. 1945 utÀn valahol
olvasott arrÂl, hogy a SzovjetuniÂ tÀboraiban, iskolÀiban a gyerekek boldogan ¢lnek.
Nem a hÁr valÂdisÀgÀn, hanem a boldog gyermekkoron gondolkodik el, sajÀt gyermekkorÀn. Ezt Árja: àGond n¢lk¡l ¢lt¡nk [...] mint egy gazdag Àllam fegyencei. Tizenegy ¢ves
korunkban mÀr nem tudtunk sÁrni, elvesztett¡k ezt a k¢pess¢get. Ott tanultam meg a lÀzadÀst, a
zsarnoksÀg gyül´let¢t, az ¢let ocsmÀnysÀgÀt ¢s csodÀlatossÀgÀt, az emberek meg a magam term¢szet¢nek vad gonoszsÀgÀt ¢s szelÁd jÂsÀgÀt. Az elnyomÀs ellenÀllÀsra nevelt, a parancsszÂ k¡l´nv¢lem¢nyre, magÀnyra. °szre kellett venn¡nk, hogy a k¢pzelet szabad, hogy csak gondolataink
¢s az ¢rz¢sek f¡ggetlenek; Ágy ¢rlelûd´tt benn¡nk az egy¢nis¢g, v¢gsû mened¢k¡nk [...] semmi
Àron nem adnÀm oda gyermekkoromat egy boldog gyerekkor¢rt.Ê (PRñZA, 113. o.)
Ebben a r´vid visszaeml¢kez¢sben benne rejlik a rem¢ny, hiszen a hÀborÃ befejezûd´tt, àa k¢pzelet szabad, a gondolat ¢s az ¢rz¢sek f¡ggetlenekÊ, àaz egy¢nis¢g mint v¢gsû mened¢kÊ nem veszett el. Mintha az ÁrÂi alkotÀs sz¡ks¢ges belsû felt¢teleit sorolnÀ fel. A
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k¡lsû felt¢telek azonban az ellenÀllÀst, a k¡l´nv¢lem¢nyt, a magÀnyt erûsÁtik. A belsû
k¡zdelem pedig egyre inkÀbb b¢klyÂba k´ti. TalÀn m¢g nem szÀmolt azzal sem, hogyan csap le rÀ harmadik bombak¢nt barÀtja vÀratlan halÀla, milyen ker¡lû utakat
kell m¢g bejÀrnia, hogy a gyÀszmunka kreatÁv ÀtdolgozÀsa megkezdûdj¢k.
A szÀmok fogÂdzÂja
A kettûz¢sek ¢nerûsÁtû funkciÂjÀrÂl mÀr szÂltunk. A v¢dekez¢snek egy mÀsik ä Ottlik
gondolkodÀsÀt meghatÀrozÂ ä t¢nyezûje a szÀmok egzaktsÀga. A bezÀrtsÀg¢lm¢ny, a
àfegyencl¢tÊ azzal enyhÁthetû, ha tudjuk, meddig tart, ha a hÀtral¢vû idû kiszÀmÁthatÂ.
A mÃltra valÂ eml¢kez¢shez is fontos tÀmpontot nyÃjtanak a szÀmok. °vfordulÂk, kerek ¢vfordulÂk a szÀmokat eml¢kmüv¢ avatjÀk. Nevezetesebb vagy fontosabb dÀtumok ¢szben tartÀsa a kiszÀmÁthatÂsÀg lÀtszatÀt kelti. Sok ember mÀgikus gondolkodÀsÀhoz tartozik annak szÀmon tartÀsa, hogy tÃl¢lt¢k-e apjuknak vagy nevezetes embereknek az ¢letkorÀt, s Ãgy v¢lik babonÀsan, hogy ez sajÀt sorsukra is hatÀssal van, elûre
lÀthatÂvÀ teszi a j´vût. A szÀmmÀgia mindig a halÀl elker¡l¢s¢vel Àll ´sszef¡gg¢sben.
FreudrÂl is azt olvashatjuk, hogy babonÀs elûszeretettel foglalkozott ilyen mÀgikus
szÀmjÀt¢kokkal. (M. Schur, 1972.)
Ottlik nem adja meg a kulcsot misztikus szÀmjÀt¢kaihoz, de minden leÁrÀsÀban igen
pontos szÀmadatokkal dolgozik. Korai novellÀitÂl a B UDç-ig visszat¢r a megÀllapÁtÀs:
az eml¢kk¢p akkor vÀlik valÂsÀgos àabszolÃtummÀÊ, ha mÀsodszor t´rt¢nik, vagy amikor ä fûk¢nt tÁz ¢v mÃlva ä visszagondol rÀ. Szegedy MaszÀk MihÀly (Holmi, 93/12.)
Ãgy v¢li, hogy a B UDA is ilyen àmÀsodszorÊ megÁrt reg¢ny, amely inkÀbb tÀrsadalmi
megrendel¢s k¢nyszer¢re sz¡letett, mint belsû indÁt¢kra.
A belsû k¢nyszerek oldalÀrÂl vizsgÀlva a müvet, ilyen indÁt¢kot is lÀthatunk benne.
Ottlik ¢lett´rt¢net¢nek alakulÀsÀban is vezetû szerepet jÀtszanak a szÀmok. A sportot is a szÀmok teszik vonzÂvÀ a feln´vû ifjÃ szÀmÀra. Visszaeml¢kez¢seiben t´bbsz´r
kiemeli, hogy a sportok k´z¡l az¢rt szerette leginkÀbb az atl¢tikÀt, mert ott lehet m¢rni
legjobban az eredm¢nyeket.
Mint tudjuk, a katonai fûreÀl elv¢gz¢se utÀn otthagyta a katonai pÀlyÀt, ¢s az egyetemre iratkozott be. Elûsz´r magyaräfranciaämatematika szakra jelentkezett, s miutÀn
a nyelvi szakokhoz a matematika nem volt pÀrosÁthatÂ, a matematikÀt vÀlasztotta. EzutÀn ÃjsÀgÁrÂk¢nt pÀlyÀjÀt a bridzsrovatnÀl kezdte (k¢sûbb angol nyelvü bridzsk´nyvet is Árt), nyilvÀn ebben is a jÀt¢k elûre kiszÀmÁthatÂsÀga, m¢rhetûs¢ge ¢rdekelte.
1965-ben a reg¢nyrûl Árt essz¢je a matematika nyelv¢n prÂbÀlja ¢rz¢keltetni az ÀbrÀzolÀs szubjektivitÀsÀt, aminek az a hibÀja, hogy nem k¢pes a vilÀgrÂl objektÁv k¢pet
nyÃjtani. SzÀmÀra a reg¢nyÁrÀs lehetetlens¢ge abban a dilemmÀban csÃcsosodik ki,
hogy a valÂsÀg nem fejezhetû ki szÀmszimbÂlumokba foglalt k¢pletekkel.
MegÀllapÁtÀsÀt kieg¢szÁthetj¡k a pszichoanalÁzisnek azzal a felismer¢s¢vel, hogy a
matematikai gondolkodÀs sem objektÁv csupÀn. A matematikus gondolkodÀsi stÁlusa
hasonlÂan jellemzû lehet alkotÂjÀra, mint az ÁrÂi stÁlus (Trilling, 1979). Vagy mint Hermann Imre kimutatja (1949), a halmazelm¢leti antinÂmiÀk t´bbf¢le mÂdon feloldhatÂk a kutatÂk patolÂgiÀja szerint mÀniÀs, skizoid vagy k¢nyszeres megoldÀsokkal. A
k¢nyszeres gondolkodÀsmÂd ä ahogy ezt Ottlikra is jellemzûnek talÀlhatjuk ä a k´vetkezûkben foglalhatÂ ´ssze: erûs regresszÁv tendencia mellett a realitÀskontroll megtartÀsa neh¢zs¢gek ÀrÀn is. A k¢ts¢g ¢s annak megoldÀsi kÁs¢rletei ´r´k´s cselekv¢ssel.
A k¢nyszerrel mindig egy¡tt jÀr a k¢tked¢s, a szem¢ly nem tud d´nteni k¢t lehetûs¢g
k´z´tt, s ezzel mindig Ãjabb d´nt¢sek el¢ ÀllÁtja magÀt. Mindezek k´vetkezt¢ben a gon-
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dolkodÀsi l¢p¢sek, k¢ts¢gek ¢s megoldÀsi kÁs¢rletek, majd visszavonÀsok a cselekv¢sek
tÃlbonyolÁtÀsÀt eredm¢nyezik. Mindennek ¢rtelme ä az analitikustapasztalat szerint ä
v¢dekez¢s a halÀl gondolata ellen.
A matematikus reg¢nyÁrÂ gondolkodÀsmÂdja term¢szetesen ¢letmÂdjÀt is befolyÀsolja. SzontÀg MiklÂs nev¢ben az ÁrÂ ä teljes ´nirÂniÀval ä Ágy vall errûl 1989-ben: àCsak
egy ¢lete van az embernek, gondolom. Nem baj, mert csak egyet tud elrontani. Nekem talÀn azzal
siker¡lt, hogy ¢n kettûbûl akartam valami jÂt csinÀlni, s erre f´l mind a kettût elfuserÀltam. A
mat¢zist is ¢s a sajÀt ¢let¡nket is.Ê (A V ALENCIA-REJT°LY , 114. o.)
A matematikai gondolkodÀsban ugyanakkor a logika szabÀlyait egyben morÀlis magatartÀsnak is lÀtja: àLÀtom, becs¡letes gyerek vagy, Miki, menj el matematikusnak. Mi¢rt? ä
Sosem felejtem el, amit (a nagybÀcsi) vÀlaszolt: ä Mert a matematikÀban nem kell csalni, hazudni,
sz¢pÁteni, ferdÁteni, mint az ´sszes t´bbi tudomÀnyban.Ê (Uo. 188. o.)
A logika morÀljÀt ä a=a-val ä az ÁrÂ azonban csak az ¢lm¢nyek idûbeli r¢tegzûd¢s¢ben tudja ÀbrÀzolni. így a fenti magyarÀzat a àhÁdp¢nzÊ asszociÀciÂs felhûj¢be ÀgyazÂdik. A hÁdp¢nz pedig az eg¢sz ¢letet Àtsz´vû bonyolult ¢rzelmi viszonyokra valÂ utalÀs, amely mÀr csak t´bb generÀciÂ kapcsolatrendszer¢n kereszt¡l volna kibonthatÂ.
A V ALENCIA-REJT°LY -ben k¢t barÀt (Cholnoky ¢s SzontÀg MiklÂs) fiatalkori kettûs eml¢kei megkettûzûdnek k¢t lÀny eml¢keivel, akiknek akkor udvaroltak, tovÀbbÀ k¢t ifjÃ
eml¢keivel, akik sz¡leik eml¢keire eml¢keznek...
A matematikai gondolkodÀs az alapbiztonsÀgot adÂ kettûs egys¢g gondolati lek¢pzûd¢s¢vel kezdûdik, az à¢n vagyok te, ¢s te vagy ¢nÊ jÀt¢kÀval folytatÂdik, ¢s a kettûz¢sek tÃlbonyolÁtÀsÀval a v¢gletekig folytathatÂ.
A t¢r¢lm¢ny
A k¢nyszeresnek nevezhetû gondolkodÀsi stÁlust a B UDç-ban lÀtjuk mindjobban kifejlûdni. A àrÀismer¢sÊ lehetne a BUDA cÁmszava, a visszaeml¢kez¢s v´r´s fonala, a reg¢ny sz¢tesû, fragmentÀlÂdÂ eml¢kt´red¢keinek ´sszetartÂ vonzereje. Mire is kell rÀismerni? ä T´bbnyire a t¢r ¢lm¢ny¢re, egy ¢p¡letekkel k´r¡lhatÀrolt t¢rre, mint a KÀlvin t¢r, ahonnan utcÀk nyÁlnak, vagy az Erzs¢bet hÁdra, ahonnan a villamossÁn Buda
¢s Pest fel¢ kett¢Àgazik, vagy egy tÀjra, amely visszat¢rûen megjelenik, fûk¢nt a reg¢nyalakok eml¢keiben. Ez a tÀj nem valÂdi, sohasem lÀtott, legfeljebb hasonlÁt valamilyen mÀsik tÀjra (p¢ldÀul a trieszti ´b´lre Medve k¢pzelet¢ben); vagy l¢tezik ugyan
valÂjÀban, de jelent¢ktelen, àcsak rÀismerszÊ, mint Szeredy Dani genovai utcÀjÀra;
vagy l¢tezett valahol k¡lf´ld´n, de csak keresni lehet Lexi eml¢kei k´z´tt, nyomÀra
bukkanni nem; vagy KosztolÀnyi lÀtta valahol N¢metorszÀgban, ¢s boldogsÀggal t´lt´tte el, mert eml¢keztette ût a gyerekkori hÂes¢sre. A tÀj eml¢ke, amelybûl kibomlik
Ottlik eg¢sz ¢letfilozÂfiÀja: a l¢tez¢s ´nmagÀban valÂ ´r´me.
A t¢r¢lm¢ny ä Ãgy v¢lj¡k ä Ottlik szÀmÀra ism¢t csak a katonaiskola bezÀrt falai
k´z´tt vÀlt meghatÀrozÂvÀ. A szenzoros deprivÀciÂt kell belsû lÀtÀssal pÂtolni. A belsû
k¢p a vilÀgot az ¢nhez kapcsolja, ´sszek´ti a kÁv¡l maradottal, az elk¢pzelt mozgÀsszabadsÀgot, a szabad mozgÀs vÀlasztÀsi lehetûs¢g¢t id¢zi fel. A k¢pzeleti t¢r az ¢nt
v¢di a bezÀrtsÀgtÂl, ¢s ´sszek´ti a vilÀggal. A lÀtÀs minden ¢szlel¢s k´z¡l a legbiztosabb
tÀmpontot nyÃjtja az azonosÁtÀshoz.
A belsû k¢p alkotÀsl¢lektani szempontbÂl B¢b¢ festû mivoltÀhoz ad magyarÀzatot.
Ottlik mindk¢t reg¢nye fûhûs¢t festûnek mondja (sût mÀr a HAJNALI HçZTETýK fûhûse is az), s nem is ¢rtj¡k, mi¢rt ragaszkodik ehhez. BÀn ZoltÀn AndrÀs (Holmi, 93/12.)
szem¢re is veti, hogy a B UDç-ban B¢b¢ m¢g mindig mint festû szerepel, holott az I S-
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KOLA megÁrÀsÀval reg¢nyhûse ÁrÂvÀ vÀlt. Ha belegondolunk, szinte bizonyosak lehet¡nk benne, hogy az ÁrÂnak nem sok k´ze lehetett a k¢pzûmüv¢szethez, fest¢szethez,
rajzolÀshoz. TalÀn emiatt is vÀlnak statikus ÀbrÀzolÀsban elk¢pzelhetetlen, ¢letsorsokat
´sszesürÁtû k¢pei k¢sûbb àingyen mozivÀÊ, mozgÂk¢pp¢, szcenikus ÀbrÀzolÀssÀ.
Ha Ottliknak k´ze volt a szavak müv¢szet¢n kÁv¡l mÀs müv¢szethez, akkor ez inkÀbb a zene lehetett. A zene pattogÂ ritmusa, amelyet prÂzÀjÀban is tud ¢rz¢keltetni,
a dallam, amellyel r¢gi eml¢keket id¢z fel, a k¡l´nb´zû hangszerek hangzÀsa elevenen
¢l benne, ¢s hitelesen ÀbrÀzolÂdik, akÀr a dzsessz ritmusÀt, Szeredy Dani szaxoviolinjÀt, egy utcai zen¢sz harmonikÀjÀt vagy egy hegedümüv¢sz ¢s egy vak zongorista talÀlkozÀsÀt Árja le. A zen¢hez biztosan t´bb k´ze volt, mint a fest¢szethez. Az eml¢kezet
belsû k¢peihez valÂ r´gzûd¢st ¢rezz¡k Both Benedek ellentmondÀsos ÀbrÀzolÀsmÂdjÀban kifejezûdni.

A felejt¢s ¢s a halÀl
Mindenre mindig eml¢kezni kell, mert nyilvÀn egy dologra nem szabad, a halÀlra:
àNem szabad kihagyni ¢leted egyetlen pillanatÀt sem, egyetlen füszÀlat sem, ami az utadba akadt,
mert akkor mÀs lesz az Àbra. Nem hiÀnyos, h¢zagos (azaz kieg¢szÁthetû), hanem mÀs. VisszacsinÀlhatatlanul mÀs.Ê (B UDA, 84. o.) A halÀl gondolatÀt kell irodalmi kibÃvÂkkal elker¡lni,
ami àvisszacsinÀlhatatlanulÊ mÀssÀ teszi a dolgokat.
A SERPOLETTE cÁmü reg¢ny eml¢ke ¢s szerzûj¢nek elfelejt¢se p¢ldÀul visszat¢rûen
foglalkoztatja. Az ¢lm¢ny a B UDç-ban, Medve kÂrhÀzi tartÂzkodÀsÀhoz, t¡dûgyulladÀsÀhoz füzûdik. A t¡dûgyulladÀs, a felfel¢ sz´kû lÀz, a hideg priznic, az anyja eml¢ke
apja halÀllal v¢gzûdû t¡dûgyulladÀsÀrÂl mind bele van sürÁtve a àSerpoletteÊ-¢lm¢nybe. Meg is ¢rtj¡k, mi¢rt is kellett annak idej¢n, a reg¢ny olvasÀsakor szerzûj¢nek nev¢t
elfelejtenie. így azutÀn R¢z PÀl (Holmi, 93/12.) hiÀba is talÀlja meg a keresett szerzût,
jobb a bizonytalansÀg. àLehet, hogy nem is Serpolette volt a cÁme ä javÁt reg¢nye k¢ziratÀn
Ottlik ä ez egy mÀsik reg¢ny volt.Ê (B UDA, 95. o.) Nem talÀlta meg a halÀl ä füzhetn¢nk
hozzÀ, s Ágy nyer ¢rtelmet a k´vetkezû gondolatsor is: àItt sz¡ks¢g van egy kis seg¢deszk´zre.
Megegyez¡nk, hogy amivel az eg¢sz kezdûdik, az Valami Van, az nem k¢t dolog, hanem egy. Ha
Van, akkor mÀr Valami. °s ha Valami, akkor mÀr Van.Ê (Uo.)
A àValami VanÊ egys¢g¢t csak matematikai jellel lehet kifejezni, s itt Ottlik bonyolult
matematikai fejteget¢sekbe kezd, hogy a van ä nincs ellent¢t¢t elker¡lje, hogy a àvalami vanÊ kettûss¢g¢t egyre redukÀlja, hogy a redukciÂ a biztosat fejezze ki... bÀr ahogy
mondani szoktuk: az ¢letben egyetlen dolog biztos, a halÀl. Menek¡lj¡nk a szavak bizonytalansÀgÀbÂl a matematikÀba, s a biztos (halÀl) elûl a bizonytalanba.
1945-ben A MþV°SZ °S A HALçL cÁmü novellÀjÀban ezt az ellentmondÀst m¢g ÀbrÀzolhatÂnak, cselekm¢nyben levezethetûnek lÀtta: a müv¢sz a halÀllal alkuszik, mikor
viheti el. Ha ideje kiszÀmÁtott, akkor nem tud dolgozni, de ha korlÀtlan idût kap, f¢l
nap alatt befejezi müv¢t. S mintha a t¢tel babonÀs megfordÁtÀsÀnak lenn¢nk tanÃi ¢let¢ben ä a BUDA befejez¢s¢t korlÀtlan ideig elhÃzza, mert (?) addig nem viheti el a halÀl.
A halÀl gondolatÀnak ker¡lget¢s¢hez tartozik term¢szetszerüen a felejt¢s. A kÁnos
¢lm¢nyek nemcsak elfelejtûdnek, hanem elfojtÂdnak, s a tudattalanbÂl mÀs formÀban
t´rnek elû. Ilyen mÂdon az eml¢kezet pontossÀga ¢s a kÁnos ¢lm¢nyek elfojtÀsa ellent¢tesen zajlÂ, de nem egymÀst kizÀrÂ folyamatok.
A BUDç-ban Medve GÀbor szerep¢t mindinkÀbb Hilbert Korn¢l (Lexi) t´lti be, s a
hangsÃly az eml¢kezet pontossÀgÀrÂl mindinkÀbb a felejt¢s traumÀjÀnak feldolgozÀsÀra tevûdik Àt. Az ÁrÂ szinte gondolatkÁs¢rletet folytat Lexi ÀrvasÀgÀrÂl, aki nemcsak
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apjÀt, hanem anyjÀt is korÀn elvesztette. Egyetlen tudatos eml¢ke egy ¢nek vagy n¢pdal, esetleg slÀger: àSzeretem ¢n magÀt nagyon / Mert fekete szeme vagyon.Ê (B UDA, 220. o.)
K¢rd¢s az, lehet-e ebbûl a k¢t sorbÂl egy ¢letre valÂ szeretetet merÁteni. Hihetû-e ennek a k¢t sornak a szeretetre vonatkozÂ ¡zenete, amikor a mÀsodik sora nem is igaz?
Ottlik igennel szeretne felelni erre a gondolatkÁs¢rletre, hiszen Lexi ezt a dallamt´red¢ket ki tudja eg¢szÁteni egy eml¢kkel, amikor egy kislÀny szerette ´t¢ves korÀban,
¢s û ott felejtkezett vele egy kertben, amikor az anyja is kereste, mert elveszettnek hitte.
S talÀn m¢g az is lehets¢ges, hogy felnûttkorÀban Londonban ennek az eml¢knek a
nyomÀra bukkanhat...
A felejt¢s v¢dekez¢s is a kÁnos ¢lm¢nyekkel szemben, s min¢l koraibbak ezek a kÁnzÂ
¢lm¢nyek, annÀl m¢lyebbek az elfojtÀsok. A felejt¢s traumÀjÀrÂl talÀn ¹rley tudott
t´bbet mondani: àTudtam ¢n mÀr, hogy egyre keservesebb ¢s f¢lelmesebb mesters¢g ez: felejteni.
Igaz, volt Ãgy is, hogy ez volt a mentû´v ä egy legkÁnosabb ¢letkezdet sorÀn Ágy v¢dekeztem a vilÀg
¢s ´nmagam ellen. Felejtettem, mindig, mindent azonnal, a k´vetkezû pillanatban. De talÀn tÃlsÀgosan is megtanultam Ágy ¢lni. Az ember felejt, felejt, s mÀr a markÀba nevet, olyan erûsnek
hiszi magÀt e tudÀs birtokÀban. S egy nap eszm¢l, ¢s ordÁtana: ne tovÀbb! Nincs mÃltja, m´g´tte
csak felperzselt ¢vek, sz¡let¢s¢ig ¢rû pusztasÀg. Az ÀrvasÀg, mely sz¢tter¡l k´r¡l´tte, hatalmasabb,
mint a vaks´t¢t ¢j az Àrokba kitett Ãjsz¡l´tt felett.Ê (A F LOCSEK BUKçSA, 213ä14. o.)
Ottlik a felejt¢s traumÀjÀt tagadni szeretn¢. SzÀmÀra Lexi alakja a szeretet elk¢pzel¢s¢hez fontos. Az elfelejtett, vÀgyott ¢s kimondhatatlan gyeng¢d ¢rzelmeket szeretn¢ elûhÁvni az elfojtÀsbÂl. Azt a tÁz¢vi ¢deni Àllapotot, amikor teljes elk¢nyeztet¢sben
¢lt. K¢t nû vette k´r¡l, az anyja ¢s hÃsz ¢vvel idûsebb nûv¢re, akik versenyt k¢nyeztett¢k. Nûv¢re tÀrs volt ¢s mintak¢p minden jÀt¢khoz ¢s jÀt¢kos fantÀziÀhoz. °va, az
anya, maga volt a realitÀs. Az a szÂ, hogy szeretet, nem szerepelt k´zt¡k emberi kapcsolatok kifejez¢s¢re: àszerettem az angolszalonnÀt, az ¢rett pÀlpusztai sajtot, [...] nem szerettem Ber¢ny ûrnagy uratÊ. Ahogy nem szerepelt szavaik k´z´tt a szomorÃsÀg sem, de m¢g
utalni sem illett erre: àne Árd, hogy rem¢led, sz¢pen gyÂgyul a sebeÊ. (BUDA, 224. o.) Ilyenre
nem illett eml¢keztetni. Az apÀrÂl ûrz´tt eml¢k egy tengeri kagylÂ, anyja szÀmÀra egy
sz¢tmorzsolt k´nnycsepp ¢s egyetlen szÂ: àlomÊ. °rzelmekre csak a szavak hangulatÀbÂl lehetett visszak´vetkeztetni. Mintha mindezek a tabuszavak k´z¢ tartoztak volna,
s felejt¢sre lettek volna Át¢lve.
A V ALENCIA-REJT°LY -ben Ottlik azt fejtegeti, hogy az ember korai k¢t lÀbra ÀllÀsa
k´vetkezt¢ben csak a jobb agyf¢ltek¢je fejlûd´tt, s ez¢rt az ¢rtelmi szf¢ra fejlettebb,
mint az ¢rzelmi, emiatt nem tudjuk a kettût a maga teljess¢g¢ben Àt¢lni, csak t´k¢letlen¡l k´r¡lÁrni. ä Lehets¢ges. BÀr lehets¢gesnek, sût valÂszÁnübbnek tartjuk, hogy az
egy¢ni fejlûd¢s e t¢ren meghatÀrozÂbb. Az analitikus irodalom (p¢ldÀul Anna Freud,
1965) a neurÂzis kialakulÀsÀban tipikusnak tartja az intellektuÀlis fejlûd¢s elûreszaladÀsÀt, mik´zben az emocionÀlis fejlûd¢s alacsonyabb szinten r´gz¡l. K¡l´n´sen olyan
esetben j´n ez l¢tre, ahol a gyerek minden àokosÊ k¢rd¢s¢re vÀlaszt kap, de ¢rzelmeit,
szorongÀsait, k¢telyeit, aggodalmait, rossz gondolatait ä mint fentebb vÀzoltuk ä a k´rnyezet nem veszi tudomÀsul, inkÀbb segÁt azokat elfelejteni, elfojtani. Az elfojtÀs ellen
pedig hiÀbavalÂ a k¡szk´d¢s racionÀlis eszk´z´kkel.
A rejtûz¢s
Az eml¢kmü elemei az eml¢kez¢s pontossÀga, a t´bb szempontÃ rÀlÀtÀs objektivitÀsa,
a kettûss¢gek ¢s azok halmozÀsa, a szÀmok egzaktsÀgÀba valÂ kapaszkodÀs, a t¢r¢lm¢ny festûi keretbe valÂ r´gzÁt¢se, a k¡zdelem a felejt¢ssel, a halÀl gondolatÀnak el-
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hÀrÁtÀsa ä mind a valÂsÀg ¢s az ¢n megûrz¢s¢nek eszk´zei, egyben ÁrÂi eszk´z¡l is szolgÀlnak a nagy Reg¢ny megalkotÀsÀhoz. De mintha mindez titkos c¢lt is szolgÀlna: segÁt
elrejtûzni, segÁti az elbesz¢lû ¢nt az ÀbrÀzolt àteÊ-vel ´sszemosni, az ¢nt a mÀsikkal felcser¢lni, az ÁrÂt reg¢nyalakjai k´z´tt bujkÀlni ¢s bolyongani. Ottlik ÁrÀsaiban ¢s hallgatÀsaiban talÀn legfeltünûbb a rejtûz¢s. Sebezhetû, narcisztikus ¢nj¢nek integritÀsÀt
v¢delmezi, rejtegeti, bÃjtatja a àbüv´s vadÀszÊ?
Minden sz¢pÁrÂ, k´ltû vagy k¢pzûmüv¢sz, s mindazok, akik ûket interpretÀljÀk, ´nmagukat, szubjektÁv mivoltuk legbelsû titkait ¢s intimitÀsait tÀrjÀk a vilÀg el¢ szublimÀlt
(vagyis Àtdolgozott, rejtûzk´dû) formÀban. De amikor Ottlikot a rejtûz¢s a cselekm¢ny
tÃlbonyolÁtÀsÀval, az idûsÁkok k´z´tti bujkÀlÀssal, bravÃros stÁlusjegyekkel ä vagyis zseniÀlis szublimÀciÂval ä a magyar sz¢pprÂza magasÀba lendÁti, megindul az ellent¢tes
folyamat: a fragmentÀlÂdÀs ¢s befejezetlens¢g lassan eluralja ÁrÀsait. A rejtûz¢s v¢g¡l
gyûzedelmeskedik.
ögy v¢lj¡k, amikor a patolÂgia oldalÀrÂl prÂbÀltuk a rejt¢lyt megk´zelÁteni, akkor
kellû hangsÃlyt kaptak a sajÀtos fejlûd¢si k´r¡lm¢nyek, az apa korai elveszt¢se, a tÁz¢vi
k¢nyeztetett Ãrigyerek-Àllapot utÀn az ¢nveszt¢s vesz¢lye, amely megism¢telte a tÀrgyvesztes¢g traumÀjÀt, ¢s k¢t szakad¢kot k¢pezett az ¢let folyamatossÀgÀban. ögy v¢lt¡k,
hogy ilyen mÂdon ¢rzelmileg megrekedt a prepubertÀs szintj¢n, illetve felnûttkori
vesztes¢gei k´vetkezt¢ben erre a szintre regrediÀlt. Fejlûd¢s¢bûl kimaradt az ´dipÀlis
kor ¢s tizen¢ves korÀban a mÀsodik serd¡l¢s ä abban az ¢rtelemben, hogy az apa hely¢be l¢phetett, mielûtt rivÀlisÀvÀ vÀlhatott volna, s a megtagadott apaideÀlokhoz r´gzûd´tt a vel¡k valÂ megk¡zd¢s helyett. Nem itt kell-e a rejt¢ly kulcsÀt keresn¡nk?
Induljunk ki Gy´rffy MiklÂs OTTLIK °S MUSIL cÁmü essz¢j¢bûl (öjhold-°vk´nyv,
1990/2.), amely ´sszeveti az I SKOLç-t A T¹RLESS ISKOLA°VEI -vel. Mindk¢t ÁrÂ a monarchia egymÀshoz k´zel fekvû katonaiskolÀjÀban t´lt´tte kamasz¢veit, alig harminc
¢v k¡l´nbs¢ggel. SzÀmos ¢lett´rt¢neti ¢s ¢lm¢nybeli hasonlÂsÀgon tÃl azonban kibontakoznak a k¢t ÁrÂi feldolgozÀs k¡l´nbs¢gei ä s a k¡l´nbs¢gek k´z´tt a legfeltünûbb:
Musil kamasz gyerekek szexuÀlis k¢sztet¢seit ¢s konfliktusait helyezi reg¢nye k´z¢ppontjÀba, OttliknÀl ezek a kamaszok mintha aszexuÀlisak volnÀnak. Igaz, az I SKOLA
szereplûi kiskamaszok, prepubertÀsosak, T´rless ¢s tÀrsai a pubertÀs forrpontjÀn Àllnak. De ä füzhetj¡k tovÀbb ä a BUDA szereplûi mÀr a fûreÀlba jÀrnak, tizenn¢gyätizennyolc ¢vesek, a szex vagy a lÀnyokkal valÂ kapcsolati prÂbÀlkozÀs azonban ebbûl
a reg¢nybûl is hiÀnyzik.
Ottlik elsû tÁz¢vi novellaterm¢s¢bûl (1939ä48 k´z´tt) mintegy hÃsz novellÀt ismer¡nk. E novellÀknak mintegy a fele sikertelen, kudarcos, kiel¢gÁtetlen, rosszul v¢gzûdû
szerelmi viszonylattal foglalkozik. A beteljes¡lt szerelmet t´bb novellÀjÀban unalmasnak Át¢li. A serd¡lûkori szerelem felid¢z¢se arra szolgÀl, hogy a szavak eml¢k¢vel tÀvolÁtsa el a jelent. Az ¢rzelmek csapdÀja kiker¡lhetetlen, de szavakba formÀlva ¢rdektelen. A szerelem ÀbrÀzolÀsÀban stÁlusjegyk¢nt a hideg kÁv¡l maradÀs uralkodik.
Az I SKOLç-ban a szerelmi kalandokat àf´l´sleges viszontagsÀgokÊ cÁmszÂval lÀtja el.
Szokatlan nyelvi precizitÀssal m¢g angolra is lefordÁtja: àsuperfluous vicisissitudesÊ. TalÀn
az¢rt, nehogy f¢lre¢rts¡k, ¢s v¢letlen¡l a àliaisons dangereusesÊ-re gondoljunk? Ebbe a
mikrorejtûz¢sbe ¢s Szeredy Dani szerelmi csapdÀiba Àgyazva sürÁti bele, hogy a veszedelmes viszonyok csak f´l´sleges viszontagsÀgok, hiszen a szerelem¢rt megk¡zdeni
mÀr csak az¢rt sem ¢rdemes, mert a f¢rfi mindig Ãjabb szerelmi csapdÀba ker¡l.
A B UDç-ban n¢hÀny szÂt ejt MÀrtÀrÂl, reg¢nybeli feles¢g¢rûl. ögy tünik, vele sem
lehet soha tisztÀzni sajÀt ¢rzelmeit. Az ellentmondÀsokkal teli k¡l´n´s kapcsolatot Àb-
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rÀzolni sem prÂbÀlja, inkÀbb elrejteni igyekszik. Csak n¢ha villant fel egy-egy epizÂdot. BenyomÀsunk szerint ez nem felnûtt tÀrsak egy¡v¢ tartozÀsa, nem k¡l´nnemüek
pÀrkapcsolata, hanem k¢t civÂdÂ, kib¢k¡lû, sem egy¡tt, sem egymÀs n¢lk¡l ¢lni nem
tudÂ gyerek ragaszkodÀsa egymÀshoz ä term¢szetesen a reg¢nyben. De reg¢nyeiben
szinte kizÀrÂlag fiÃkrÂl, f¢rfiakrÂl ¢s a k´zt¡k l¢vû barÀtsÀgokrÂl, a hasonlÂ nemüek
k´zti ´sszefogÀsrÂl esik szÂ. A nûkh´z füzûdû kapcsolat ÀbrÀzolÀsa megmarad a gyermeki gyeng¢ds¢g ¢s a gyermeki szexualitÀs szintj¢n. A pszichoanalÁzisben jÀratos olvasÂban felmer¡l a gyanÃ, nem latens homoszexuÀlis vonzalomrÂl van szÂ? Lehets¢ges, bÀr Ãgy v¢lem: ism¢t csak a prepubertÀs ¢lm¢nyvilÀgÀhoz vezetnek a szÀlak, amikor m¢g fontosabb az egynemüek barÀtsÀga, a kiskamasz rejtegeti ¢s takargatja a felnûttek elûtt ¢rlelûdû kamasz mivolta szexuÀlis impulzusait. E titkait legfeljebb azonos
nemüvel osztja meg. De a rejtûz¢shez m¢g az ÁrÂ neveltet¢se is hozzÀjÀrult: az Ãri vilÀg
tÀrsadalmi trendje ¢s viselked¢si normÀi, az intim kapcsolatok ¢s ¢rzelmek megvallÀsÀnak szinte tabuvÀ n´vesztett tilalma, amely k¢sûbb az ÁrÂi alkotÀs egyik akadÀlyÀvÀ
n´vekedett.
A kiÃt keres¢se
Ottlik a rejtûz¢säkitÀrulkozÀs dilemmÀnkra azt felelhetn¢: hiszen û nem arra sz¡letett,
hogy akÀr szublimÀlt formÀban is a vilÀg el¢ tÀrja szem¢lyis¢ge intim titkait, hanem
arra, hogy a vilÀg rejt¢lyeit megoldja. Vagy mÀsk¢nt: àAz ilyen embernek a mondanivalÂja
az eg¢sz ¢let, a teljes vilÀgmindens¢g, a l¢tez¢s eg¢sze.Ê De itt j´n ism¢t ä a mÀr jÂl ismert ä
Ãjabb kelepce, az a tudomÀnyelm¢leti felismer¢s, amit a fizikusok is vallanak ma: àVilÀg
egyed¡l nincsen, csak azzal egy¡tt, aki szeml¢li. A fizikusok ma mÀr tudjÀk, hogy fizika nincsen,
atommag sincs, csak a megfigyelûvel egy¡tt, egyÀltalÀn egy dolog nincsen, csak kettû: kettûnek
a koincidenciÀja, metsz¢spontja.Ê (PRñZA, 151. o.)
Amit Ottlik legsajÀtabb probl¢mÀjÀnak ismert¡nk fel, az talÀlkozik a szÀzadv¢g legsÃlyosabb ismeretelm¢leti probl¢mÀjÀval: megismerhetû-e a fizikai valÂsÀg, objektÁv-e
az a valÂsÀg, amelyet csak az azt szeml¢lû egy¢n lÀtÀsmÂdjÀn kereszt¡l lehet felfogni?
A filozÂfiai k¢rd¢sfeltev¢shez csak a pszichoanalÁzis mai dilemmÀit szeretn¢m hozzÀfüzni. Freud szÀz ¢vvel ezelûtt azt rem¢lte, hogy az Àltala felfedezett l¢lektan tudomÀnya ismereteink bûv¡l¢s¢vel a term¢szettudomÀnyok egzaktsÀgÀt fogja el¢rni. ögy
tudta, hogy az analitikus ¢s analizÀlt k´zti viszonyban a t¡kr´z¢s objektÁv, az ¢rtelmezû
szakember a tudattalan irracionÀlis Ãtvesztûj¢ben a racionÀlis igazsÀgra lel. A mai pszichoanalitikus elm¢letek az Àltaluk feltÀrt igazsÀgot plurÀlisnak ismerik el, az ¢rtelmezû
(hermeneutikus) szeml¢let az analÁzis technikÀjÀt gy´keresen ÀtalakÁtotta.
Ottlik ebbe a t´bbsz´r´s lehetûs¢gbe nem tudott belenyugodni. Az elûbbi id¢zetet
folytatva: àA gyerek m¢g s¢rtetlen ¢s ¢p: az û lÀtÀsÀt kell megûrizn¡nk. Az ÁrÂ azzal kezdi el´lrûl
a vilÀgot, hogy vigyÀz rÀ, hogy megûrizze a gyermeki lÀtÀs ¢rz¢kenys¢g¢t, integritÀsÀt, ¢ps¢g¢t,
s¢rtetlens¢g¢t... Ez minden gyerek belsû k¢pess¢ge. Az ÁrÂnak csak az a dolga, hogy megûrizze [...]
¢s lefordÁtsa az û megûrz´tt gyermekkori lÀtomÀsÀt ¢s lÀtÀsÀt.Ê (Uo. 264. o.)
Mik´zben az ÁrÂ mind elkeseredettebb¢, magÀnyosabbÀ vÀlik, egyre inkÀbb a l¢t
¢rtelm¢t prÂbÀlja megfogalmazni. A boldogsÀg fogalma a kettûss¢g ¢s a kettûz¢s elûtti
Àllapot, az az elk¢pzelt idû, amikor a vilÀg m¢g teljes volt, m¢g apja sem halt meg, s
m¢g nem l¢tezett az egyed¡l maradÀs szorongÀsa ¢s a halÀl ismerete. Ottlik boldogsÀgfogalma a gyermeki lÀtÀsmÂdot vÀllalÂ felelûs felnûtt¢.
Az analitikuselm¢letek a fejlûd¢s rekonstrukciÂjÀban mind korÀbbra teszik a vilÀgmindens¢ggel ´sszeolvadÂ mindenhatÂsÀg ÀllapotÀnak feltev¢s¢t. De ä ahogy az ÁrÂ
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ä k¢ts¢gtelen¡l valahol ott keresik, ahol a gyerek m¢g nem frusztrÀlÂdott, amikor m¢g
nem ismerte a szorongÀst, a sz¡ks¢gletfesz¡lts¢get vagy kapcsolati szinten az ¢n (self)
k¡l´nvÀlÀsÀt a tÀrgyÀtÂl, az anyÀtÂl. Amikor m¢g nem ismerte fel, hogy az anya nem
ugyanazt ¢li Àt, mint û, a gyerek, hogy az ¢lm¢nyvilÀg mindenkinek sajÀt belsû ¢let¢hez
tartozik, s ez nem vÀlaszthatÂ k¡l´n a vilÀg objektÁv Àt¢l¢s¢tûl.
Ottlik szeml¢lete abban k¡l´nb´zik azoknak az ÁrÂknak ¢s k´ltûknek a felfogÀsÀtÂl,
akik elfogadtÀk a pszichoanalÁzis fejlûd¢selm¢let¢t, a gyermekkor meghatÀrozÂ voltÀt
a k¢sûbbi feln´veked¢sre ¢s a szem¢lyis¢g kibontakozÀsÀra n¢zve, hogy û nem infantilizÀlja ezt a regresszÁv hajlamot ä mint Karinthy ¢s n¢ha KosztolÀnyi is ä, hanem felnûttkomolysÀggal vÀllalja, hogy lefordÁtsa felnûttnyelvre a gyermekkori lÀtomÀst.
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Gion NÀndor

HALK SZAVö TISZTESS°GES LçNYOK
A hÀzassÀgomrÂl, pontosabban a nûs¡l¢semrûl eddig nem mes¢ltem magÀnak, mert
Ãgy gondoltam, tÃl hosszÃ t´rt¢net, nyilvÀn nem ÁrnÀ meg, de azutÀn rÀj´ttem, hogy
a t´rt¢net valÂjÀban nem is hosszÃ, csupÀn ¢n k¢sz¡lûdtem hosszasan a hÀzassÀgra,
majdnem tizenhat ¢vig, an¢lk¡l hogy errûl tudtam volna.
E tizenhat ¢vnek a legelej¢n mÀr nagyon szerelmes voltam Lûcsei IlonkÀba, a halk
szavÃ szûke telefonoslÀnyba, aki a postÀn a f¡lhallgatÂn kereszt¡l el¢g sok hangos, sût
goromba besz¢lget¢st meghallgatott, talÀn ez¢rt lett halk besz¢dü ¢s kev¢s besz¢dü,
bizonyÀra jÂlesett neki, amikor est¢nk¢nt cs´ndesen ´sszebÃjtunk abban a kis parkban
a mÀsodik vilÀghÀborÃ helyi hûseinek mÀrvÀny eml¢kmüve m´g´tt, lombos fÀk alatt
bÃjtunk ´ssze, mindig ugyanazon a fapadon, ahonnan a mÀrvÀny eml¢kmünek a sz¡rke beton hÀtlapjÀt lÀttuk, de nem sokat t´rûdt¡nk a csÃnya betonkockÀkkal, fûleg egy-
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mÀst n¢zt¡k, ¢s jÂl ¢rezt¡k magunkat, ¢s jÂl ¢rezt¡k magunkat Makai SÀndor TulipÀn
nevü cukrÀszdÀjÀban is, ahovÀ szint¢n gyakran eljÀrtunk, bÀr ¢n jobban szerettem a
parkban ¡ld´g¢lni, mert ott szabadosabban viselkedhettem, de Lûcsei Ilonka ragaszkodott a TulipÀnhoz is, ¢n meg szerelmes voltam, elmentem hÀt vele a cukrÀszdÀba,
¢s leginkÀbb kr¢mest ett¡nk, ¢s limonÀd¢t ittunk. Az asztalosmühelyben SzilÀgyi Lajos¢k hangosan r´h´gtek rajtam, ûk est¢nk¢nt az AranykÀrÀsz vend¢glûbe jÀrtak biliÀrdozni, sohasem ittak limonÀd¢t, ¢s igen vÁgan ¢ltek, de akkor nem t´rûdtem a r´h´g¢s¡kkel, a TulipÀn egyÀltalÀn nem volt rossz hely, a falakat tÀjk¢pek ¢s t¡kr´k borÁtottÀk, az asztalok tisztÀk voltak, Makai SÀndor gyorsan ¢s udvariasan szolgÀlta ki a
vend¢geket, ¢s mindig sok fiatal lÀny tartÂzkodott ott, ¢s a futballistÀknak is volt egy
hosszÃ t´rzsasztaluk, az asztalfûn Modrovich SzilÀrd, a jÂk¢pü k´z¢pcsatÀr szokott ¡lni mosolyogva ¢s simÀra olajozott hajjal, jÂ futballista volt, ¢s gondosan ¡gyelt a frizurÀjÀra, amikor felemelkedett az asztal mellûl, ¢s tÀvozni k¢sz¡lt a TulipÀnbÂl, mindig
megÀllt valamelyik t¡k´r elûtt, kis piros f¢süt hÃzott elû a zseb¢bûl, megf¢s¡lk´d´tt,
¢s ilyenkor a fiatal lÀnyok nedves ¢s kipirosodott borjÃszemekkel n¢ztek rÀ. Akkoriban
mÀr az ÃjsÀgok is gyakran Ártak Modrovich SzilÀrdrÂl, tudni v¢lt¢k, hogy a k´vetkezû
id¢nyben Àtigazol valamelyik fûvÀrosi klubba. ögy lÀtszik, a lÀnyok is beleolvastak az
ÃjsÀgok sportrovataiba, ¢s ettûl m¢g inkÀbb k´nnybe lÀbadt a szem¡k.
Idûnk¢nt Lûcsei Ilonka is megn¢zte a f¢s¡lk´dû centercsatÀrt, de szÀraz maradt a
szeme, engem n¢zett hosszasan ¢s kiss¢ r¢vetegen, ¢s velem besz¢lgetett halkan a hangos telefonÀlÂkrÂl vagy enn¢l kellemesebb dolgokrÂl. Lassank¢nt kialakult a mi kis
asztaltÀrsasÀgunk is. Elûsz´r Ilonka barÀtnûje, Kopilovics Marika csatlakozott hozzÀnk, egy k´v¢rk¢s, jÂ ked¢lyü lÀny, aki enyh¢n bandzsÁtott a bal szem¢vel, de ezzel
egy¡tt sz¢p volt szÁv alakÃ arcÀval ¢s dÃs kebl¢vel, aztÀn le¡lt hozzÀnk ¢s ott maradt
Kovalszky Ferenc is, akit addig csak fel¡letesen ismertem, annyit tudtam rÂla, hogy
festûmüv¢sz akar lenni, a TulipÀnban azonban ´sszebarÀtkoztunk, t´bbsz´r lerajzolt
benn¡nket, sokat ¢vûd´tt Kopilovics MarikÀval, kancsal madonnÀnak nevezte, ezen
Marika jÂÁzüen nevetett, elmondta, hogy kicsi korÀban a bÀrÀnyhimlûtûl vagy a rÂzsahimlûtûl csÃszott f¢lre valamelyest az egyik szeme, de Ágy is sz¢pre ¢s nagyra nûtte
ki magÀt, ¢s egyÀltalÀn nem haragudott Kovalszky Ferencre, aki mÀr akkor is ¡gyesen
rajzolt. K¢sûbb elmaradtak az ¢vûd¢sek, mert Kopilovics Marika rohamosan hÁzott,
az arca nem vÀltozott, a hasa azonban n´vekedett, mÀr igen neh¢zkesen jÀrt be a TulipÀnba. °s egy napon, amikor Modrovich SzilÀrd ¢ppen a t¡k´r elûtt f¢s¡lk´d´tt,
Kopilovics Marika lefordult a sz¢krûl, elter¡lt a f¢nyesre csiszolt padlÂn, ´sszeszorÁtott
fogakkal ny¡szÁtett, nedves szemmel, majdnem bocsÀnatk¢rûen n¢zett rÀm, az¢rt ¢nrÀm, mert ¢n hajoltam f´l¢je, a cukrÀszda ugyanis pillanatok alatt ki¡r¡lt, az emberek
menek¡lnek a bajtÂl ¢s a bajlÂdÂ nûktûl, csak ¢n maradtam ott ¢s Ilonka, Kovalszky
Ferenc akkor m¢g nem ¢rkezett meg a rajzlapokkal. °s persze ott volt Makai SÀndor
is, de û sem tudott mit kezdeni a ny¡szÁtû lÀnnyal, szerencs¢re valahonnan hÀtulrÂl a
konyhÀbÂl elûker¡lt Ir¢nke, Makai SÀndor feles¢ge, aki nemcsak az ¢des s¡tem¢nyek
k¢szÁt¢s¢hez ¢rtett, legalÀbb hÀrom gyereket sz¡lt mÀr, egybûl megÀllapÁtotta, hogy a
magzatvÁz mÀris elment, Kopilovics MarikÀt s¡rgûsen a sz¡l¢szetre kell szÀllÁtani. Makai SÀndornak volt autÂja, de û nem hagyhatta el a cukrÀszdÀt, k¢ts¢gbeesetten sz¢ttÀrta karjÀt, erre elk¢rtem tûle a kocsi kulcsÀt, IlonkÀval betuszkoltuk a nagy hasÃ
lÀnyt az autÂba, ¢s hajtottam a sz¡l¢szetre. Ott nagyon zavarba j´ttem, irtÂzom a kÂrhÀzaktÂl, nem akartam bemenni a sz¡lûotthonba a sok terhes nû k´z¢, tanÀcstalanul
toporogtam a g¢pkocsi mellett, Kopilovics Marika m¢g mindig nedves szemmel n¢zett
rÀm, ¢s eln¢z¢st k¢rt.
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ä Ne haragudj rÀm. Nem akartalak megijeszteni.
ä Rem¢lem... rem¢lem, minden rendben lesz ä mondtam.
Kopilovics Marika l¡ktetû hasÀra szorÁtotta a kez¢t, m¢g mosolyogni is tudott.
ä TÃl¢lem.
Ilonka vÀllÀra tÀmaszkodott, bementek a sz¡lûotthonba, ¢n az udvaron maradtam
egyed¡l vagy f¢lÂrÀig. Akkor kij´tt Ilonka az ¢p¡letbûl, ¢s igen gondterheltnek lÀtszott.
ä MarikÀt egyenesen a sz¡lûszobÀba vitt¢k ä mondta. ä Nekem meg mindenf¢le
adatokat kellett elmondanom egy ´reg szem¡veges nûnek. Azt is megk¢rdezte tûlem,
hogy ki a sz¡letendû gyerek apja.
ä Ki az apja? ä k¢rdeztem.
ä Modrovich SzilÀrd.
ä A sima hajÃ focista? ä Àmuldoztam.
ä Igen. Marika egy este elment vele a TulipÀnbÂl a lakÀsÀra. Sok lÀny elment mÀr
oda, de azoknak szerencs¢j¡k volt, Marika viszont teherbe esett.
ä Bemondtad Modrovich SzilÀrd nev¢t?
ä Nem. Nem tehettem. Senki sem tudja bizonyÁtani, hogy û a gyerek apja.
ä Marika ¢ppens¢ggel be tudnÀ bizonyÁtani.
ä Az nem el¢g.
ä Akkor hÀt mit mondtÀl?
ä Annyira ´sszezavarodtam, hogy v¢g¡l a sajÀt nevemet ¢s adataimat diktÀltam le.
ä Ezek szerint te vagy az apa ä mondtam kiss¢ gÃnyosan ¢s nagyon id¢tlen¡l.
ä °n nem lehetek apa ä tiltakozott k¢ts¢gbeesetten Lûcsei Ilonka, ¢s seg¢lyk¢rûn
n¢zett rÀm. ä Csak f¢rfi lehet a gyerek apja.
Most ¢n tiltakoztam.
ä Nekem semmi k´z´m sincs Kopilovics Marika gyerek¢hez.
ä F¢rfira van sz¡ks¢g¡nk ä erûsk´d´tt Ilonka.
Elvitatkoztunk egy ideig, ¢n egyre idegesebb lettem, v¢g¡l megk¢rdeztem, hogy
hol sz¢kel az ´reg szem¡veges nû, elszÀntan bementem hozzÀ, elmagyarÀztam neki,
hogy Kopilovics MarikÀt ¢n hoztam be ugyan a sz¡l¢szetre, de nem ¢n vagyok a sz¡letendû gyerek apja, de ha f¢rfi kell... Az ´reg szem¡veges nû unottan v¢gighallgatott,
aztÀn megk¢rdezte, hogy mi a nevem, mikor ¢s hol sz¡lettem, ¢s hogy jelenleg hol
lakom. Mindent akkurÀtusan beÁrt egy nagy k´nyvbe, ¢s elbocsÀtott.
D¡h´sen mentem vissza az udvarra, be¡ltem a kocsiba Ilonka mell¢, ¢s csak annyit
mondtam:
ä Sok apja lesz ennek a gyereknek.
EzutÀn sokÀig hallgattunk, s´t¢t este volt mÀr, a sz¡lûotthonban az ablakok m´g´tt
c¢rnav¢kony hangon panaszkodtak az Ãjsz¡l´ttek. ñrÀk teltek el Ágy, Ilonka t´bbsz´r
bement az ¢p¡letbe, a hatodik vagy hetedik fordulÂ utÀn sugÀrzÂ arccal j´tt ki, k´z´lte,
hogy Kopilovics MarikÀnak fia sz¡letett, csÀszÀrmetsz¢ssel hoztÀk vilÀgra, a gyerek
eg¢szs¢ges, Marika is jÂl van. çt´leltem a vÀllÀt, ¢s szerelmesen duruzsoltam a f¡l¢be:
ä Nek¡nk is lesznek gyermekeink. °s te nem csÀszÀrmetsz¢ssel fogsz sz¡lni.
Lûcsei Ilonka ekkor igen meglepû dolgot k´z´lt velem.
ä °n Modrovich SzilÀrdba vagyok szerelmes.
ä Miket besz¢lsz? ä h¡ledeztem.
ä MÀr t´bb mint egy ¢ve szerelmes vagyok bel¢. BÀrmikor elmenn¢k a lakÀsÀra.
ä De hÀt... ott a parkban... a hûs´k eml¢kmüve m´g´tt... ä dadogtam hitetlenkedve.
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ä Akkor is ût szerettem ä mondta Lûcsei Ilonka a maga cs´ndes mÂdjÀn. ä Ezt mindenk¢ppen meg kellett mondanom neked. így tisztess¢ges...
ä Nagyon tisztess¢ges... ä mondtam rekedten. ä Te mindig nagyon tisztess¢ges lÀny
voltÀl.
IszonyÃan rosszul ¢reztem magam. Ez volt ¢letem egyik legcsÃnyÀbb ¢jszakÀja. BegyÃjtottam a kocsit, visszaszÀguldottam a TulipÀnhoz, Àtadtam Makai SÀndornak a
kulcsot, ¢s elmondtam neki, hogy Kopilovics MarikÀval minden rendben van, eg¢szs¢ges fiÃgyereknek adott ¢letet. Mire kij´ttem a cukrÀszdÀbÂl, Ilonka mÀr eltünt valamerre a s´t¢ts¢gben.
MÀsnap a bÃtorgyÀrban megk¢rtem SzilÀgyi Lajost ¢s DosztÀn Ferit, hogy estefel¢
j´jjenek el velem a TulipÀnba. CsodÀlkozva n¢ztek rÀm, valami furcsa torzulÀst lÀthattak az arcomon, mert ezÃttal nem r´h´gtek ki, elj´ttek velem a cukrÀszdÀba, bÀr
nem tudtÀk, hogy mi¢rt hÁvtam oda ûket, feszengve ¡ltek a cs´ndes helyen, ¢s tanÀcstalansÀgukban rengeteg kr¢mest fogyasztottak. K¢sûbb bej´tt Kovalszky Ferenc is, bemutattam neki a szaktÀrsaimat, û meg lerajzolta ûket. SzilÀgyi Lajos¢knak tetszettek
a rajzok, de m¢g mindig nem tudtÀk, hogy mi¢rt ¡lnek a kr¢mpit¢k ¢s limonÀd¢k
k´z´tt.
°n a futballistÀkat figyeltem. ¹ten ¡ltek a t´rzsasztaluknÀl, Modrovich SzilÀrd az
asztalfûn mosolygott, ¢s amikor felemelkedett, a t´bbiek is felugrÀltak, egy¡tt indultak
kifel¢. A sz¢prem¢nyü centercsatÀr megÀllt az egyik t¡k´r elûtt, elûvette kis piros f¢süj¢t. Akkor ¢n is felÀlltam, m´g¢je l¢ptem, ¢s ´sszeborzoltam a hajÀt. Megperd¡lt,
szembefordult velem, megragadta mellemen az inget.
ä Mit csinÀlsz, te...
ä UtÀlom az olajos hajÃ piperkûc´ket ä mondtam.
TovÀbb gyür´gette az ingemet, ¢s feldÃltan sziszegte:
ä Ide figyelj, te nyomorult kocsmat´ltel¢k! K¢t perc alatt ´sszet´rj¡k a csontjaidat,
ha nem kotrÂdsz el innen. Büzlesz a pÀlinkÀtÂl.
A futballistÀk fenyegetûen k´r¢nk gyültek, ¢s ekkor v¢gre SzilÀgyi Lajos ¢s DosztÀn
Feri is meg¢rtette, hogy mi¢rt vannak ott, ahol vannak, felÀlltak, felÀllt Kovalszky Ferenc is, k´zelebb j´ttek hozzÀnk. Makai SÀndor k¢t asztallal od¢bb r¢m¡lten t´rdelte
kez¢t, b¢k¢s cukrÀszdÀjÀban eddig m¢g sohasem verekedtek a vend¢gek.
°n zsebre dugtam mindk¢t kezemet, ¢s lassan, nyugodtan elmondtam egy r´vid
t´rt¢netet:
ä Vagy tÁz ¢vvel ezelûtt egy nagymenû focista barÀtaival bet¢rt az AranykÀrÀsz kocsmÀba, ahol mÂdfelett jÂkedvre der¡lt, jÂkedv¢ben s¢rtegetni kezdett egy nyomorult
kocsmat´ltel¢ket. GorombasÀgokat mondott neki, gÃnyolÂdott vele, mire a nyomorult kocsmat´ltel¢k elûvette a bicskÀjÀt, ¢s egy gyors mozdulattal beleszÃrt a focista
combjÀba. A nagymenû ¢s nagyhangÃ fickÂ most seg¢dk´nyvelû a K´ztisztasÀgi VÀllalatnÀl, ¢s bicegve jÀr.
A t´rt¢net igaz volt. Lehet, hogy Modrovich SzilÀrd mÀr korÀbban is hallotta, ¢s az
¢n zsebemben is lehetett egy ¢les bicska. A k´z¢pcsatÀr elengedte az ingemet, ¢s sz¢p
lassan elfeh¢redett az arca, n¢hÀny pillanatra talÀn a szÁve is kikapcsolt.
ä Nem ismerem magÀt ä mondta. ä Mit akar tûlem?
ä Ha gyereket csinÀlsz valakinek, akkor vÀllald az apasÀgot. A rendes f¢rfiak ezt
teszik.
ä Nem tudom, hogy mirûl besz¢l.
ä Holnap menj¢l be a sz¡l¢szetre ä tanÀcsoltam neki jÂsÀgosan. ä Ott majd mindent
megmagyarÀznak.
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ä M¢g mindig nem tudom, hogy mirûl besz¢l ä mondta, ¢s megprÂbÀlt ´n¢rzetesen
¢s f¢rfiasan viselkedni. ParancsolÂan intett a mÀsik n¢gy futballistÀnak, ¢s kiment a
TulipÀnbÂl, felborzolt hajÀt azonban elfelejtette simÀra f¢s¡lni.
EzutÀn mi is elment¡nk, ¢s ¢n t´bb¢ nem l¢ptem be a TulipÀnba, visszat¢rtem az
AranykÀrÀszba, n¢ha m¢g biliÀrdoztam is, de sohasem tudtam igazÀn beletanulni ebbe
a jÀt¢kba. Modrovich SzilÀrd a k´vetkezû id¢nyben mÀr BelgrÀdba szerzûd´tt, ott
Tvrdko Modrovics n¢ven n¢gy-´t ¢vig sikeresen kergette a labdÀt, mÀr-mÀr a vÀlogatottsÀgig is eljutott, de egy izgalmas bajnoki m¢rkûz¢s utÀn rosszul lett, nagyon elfeh¢redett az arca, kÂrhÀzba szÀllÁtottÀk, ahol sokÀig ÀpolgattÀk sikertelen¡l, aztÀn hazak¡ldt¢k, a f¡ves pÀlyÀra azonban nem l¢pett mÀr t´bb¢, k¢sûbb az ÃjsÀgok r´vid
gyÀszjelent¢sben k´z´lt¢k, hogy a szÁve v¢gleg kikapcsolt. Valami szervi baja lehetett,
¢s û tÃlhajszolta magÀt, mert sokat vÀrtak tûle, ¢s û tehets¢ges k´z¢pcsatÀr volt.
Ez idû alatt ¢n is messze elsodrÂdtam nemcsak a TulipÀntÂl, az AranykÀrÀsztÂl, de
magÀtÂl a vÀrostÂl is, a tizenhatodik ¢v legv¢g¢n szÁnhÀzi dolgozÂ voltam, kulisszÀkat
¢s mindenf¢le szÁnpadi kell¢keket fabrikÀltam, Uracs Imre, a müszaki r¢szleg vezetûje
kinevezett helyettes¢nek, kedves, de sokat lÀrmÀzÂ emberek k´z´tt dolgoztam, talÀn
az ÀllandÂ zajongÀsok miatt nem tudtam igazÀbÂl megszeretni a szÁnhÀzat, ¢s egy tavaszi d¢lutÀnon, amikor Uracs Imre ¢ppen az orvosokat jÀrta, mert valami titokzatos
kÂr kÁnozta, ¢s ¢n fûn´k´sk´dtem a müszakiaknÀl, a szÁnpadon Csehov HÀrom nûv¢r¢nek a prÂbÀjÀn ism¢t ´sszevesztek a szÁn¢sznûk, visÁtva kiabÀltak egymÀsra, elsz´ktem a f¡ls¢rtû lÀrmÀbÂl, elmentem a S¢tÀlÂ utcÀba, le¡ltem a PelikÀn nevü cukrÀszda
el¢, k¢t kr¢mest ¢s egy limonÀd¢t rendeltem, cs´ndess¢gre vÀgyÂdtam. De a S¢tÀlÂ
utca is zajos volt, akkoriban ÃjÁtottÀk fel, ami azt jelentette, hogy r¢gi patinÀjÀt akartÀk
visszavarÀzsolni, sÀrgÀra ¢s barnÀra meszelt¢k be a hÀzak falait, az utca sima aszfaltjÀt
felszaggattÀk ¢s macskak´vekkel helyettesÁtett¢k, mert r¢gen is macskak´ves volt a S¢tÀlÂ utca, csakhogy most a s¢tÀlÂ lÀnyok tüsarkÃ cipûkben jÀrtak, a cipûk tüsarkai beszorultak a macskak´vek k´z¢, a lÀnyok botladoztak, sikongtak, ¢s szidtÀk a vÀrosrend¢szeket. CsalÂdottan mentem vissza a szÁnhÀzba, a szÁn¢sznûk m¢g mindig veszekedtek, akkor mÀr Uracs Imre is a szÁnfalak m´g´tt ¡ld´g¢lt egy ¡veg borral a kez¢ben.
ä Nem szeretem a bort ä mondta elbÃsulva ä, de ezentÃl csak bort ihatok. Az erûsebb
italoktÂl eltiltottak az orvosok.
ä Holnap elutazom ä mondtam. ä Cs´ndes helyre vÀgyÂdom. A TulipÀn cukrÀszdÀba megyek.
ä Ne besz¢lj nekem cukrÀszdÀkrÂl ä mondta d¡h´sen Uracs Imre. ä Most tudtam
meg az orvosoktÂl, hogy cukorbeteg vagyok. Semmif¢le titokzatos kÂrok nem kÁnoztak, egyszerüen cukorbeteg vagyok. EzentÃl mindennap injekciÂt kell szÃrnom a combomba, ¢s legfeljebb csak bort ihatok. Hol van az a TulipÀn?
ä Egy mÀsik vÀrosban ä mondtam. ä Cs´ndes, b¢k¢s hely, valamikor egy halk szavÃ
lÀnnyal jÀrtam oda. Nagyon tisztess¢ges lÀny volt. Egy¢vi ´lelkez¢s utÀn bevallotta,
hogy tulajdonk¢ppen nem is engem szeret, hanem egy neves labdarÃgÂt. JÂk¢pü ¢s
tehets¢ges k´z¢pcsatÀr volt az illetû, de mÀr meghalt.
ä A halk szavÃ lÀny azÂta mÀr biztosan hÀromszor f¢rjhez ment, ¢s hÀromszor elvÀlt
ä mondta bÃskomoran Uracs Imre. ä A halk szavÃ lÀnyokkal leginkÀbb ez szokott t´rt¢nni. AztÀn legalÀbb k¢t gyerek marad a nyakukon, ¢s megkeserednek az elhagyatottsÀgban. így szokott ez t´rt¢nni, nekem elhiheted, tÁz ¢ve dolgozom mÀr a szÁnhÀzban a hangoskodÂ nûk k´z´tt, de sok halk szavÃ lÀnnyal is talÀlkoztam a n¢zût¢ren.
ä M¢gis elmegyek a TulipÀnba.
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ä Menj¢l ä legyintett bÀgyadtan Uracs Imre. ä °n meg majd megprÂbÀlok rÀszokni
a borra, ¢s naponta szurkÀlom a combomat. çllÁtÂlag nem is olyan fÀjdalmas, amint
azt az ember gondolnÀ.
MÀsnap elutaztam, ¢s az a nap majdnem t´k¢letesre sikeredett, vagyis majdnem
pontosan az t´rt¢nt, amire vÀgyakoztam. A TulipÀnban Makai SÀndor kiss¢ meg´regedve, de lelkesen ¡dv´z´lt, nyilvÀn elfelejtette mÀr a r¢gi kellemetlens¢geket. Le¡ltem r¢gi asztalunkhoz, t¡relmesen vÀrakoztam, a cukrÀszda most is tiszta ¢s cs´ndes
volt. °s valamikor k¢sû d¢lutÀn meg¢rkezett Kovalszky Ferenc. ý nem lelkesedett,
mÀr tizenhat ¢vvel azelûtt, eg¢szen fiatal korÀban is olyan hanyag egykedvüs¢ggel ¡dv´z´lte r¢gen lÀtott barÀtait, mintha csak f¢lÂrÀval korÀbban besz¢lgettek volna a fest¢szetrûl, a kultÃrÀrÂl, a nûkrûl vagy egy¢b haszontalan dologrÂl. Most is Ágy viselkedett.
ä VÀrtalak mÀr ä mondta. Kezet rÀzott velem, ¢s le¡lt mell¢m. ä Sz¡ks¢gem van
egy jÂ asztalosra. Kettesben sz¢p p¢nzeket kereshet¡nk.
ä HÁres festû lett¢l ä mondtam elismerûen. ä Olvastam rÂlad az ÃjsÀgokban. Sz¢pen
be fogom keretezni a festm¢nyeidet.
ä Nem a festm¢nyekhez kellesz nekem ä mondta Kovalszky Ferenc. ä Lakberendez¢ssel is foglalkozom. R¢gi sÃlyos bÃtorokat vÀsÀrolok olcsÂn, ¢s drÀgÀn eladom gazdag embereknek. Csakhogy a legt´bb r¢gi bÃtordarab igen rozoga Àllapotban van.
De egy ¡gyes asztalos k´nnyed¢n simÀra pofozhatja az ´reg szekr¢nyeket, sz¢keket,
asztalokat ¢s komÂdokat, ¢s akkor m¢g drÀgÀbban eladhatom az ¢rt¢kes r¢gis¢geket.
ä °n ¡gyes asztalos vagyok ä mondtam.
ä Sok p¢nzt fogunk keresni ä mondta el¢gedetten Kovalszky Ferenc, ¢s k¢rt egy
pohÀr limonÀd¢t Makai SÀndortÂl.
ä Mikor kezdj¡k a munkÀt? ä k¢rdeztem.
ä Most mindjÀrt. Elmegy¡nk egy r¢gi ismerûs¡nkh´z. A kancsal madonnÀhoz. Eml¢kszel m¢g rÀ?
ä Eml¢kszem. LegutÂbb akkor lÀttam, amikor ¢ppen egy t´rv¢nytelen gyereket hozott a vilÀgra. K¢sûbb bizonyÀra Ãjabb t´rv¢nytelen gyerekeket sz¡lt.
ä Nem ä mondta Kovalszky Ferenc. ä MegÀllt az elsû gyerekn¢l. Azt nevelgeti ¢s
pÀtyolgatja, szerintem agyonk¢nyezteti. A kis Modrovich B¢la mindenf¢le gyanÃs helyeken csavarog ¢jszakÀnk¢nt, v¢res szemmel ¢s Àlmosan jÀr az iskolÀba.
ä Modrovich B¢la?
ä A centercsatÀr elvÀllalta az apasÀgot ä mondta Kovalszky Ferenc. ä TalÀn az¢rt,
mert te nagyon mogorvÀn megfenyegetted. Volt akkor bicska a zsebedben?
ä ºres volt a zsebem. Bl´ff´ltem.
ä JÂl csinÀltad ä nevetett Kovalszky Ferenc. ä A focista megr¢m¡lt, elvÀllalta az apasÀgot, ¢s becs¡lettel fizette a tartÀsdÁjat, amÁg ¢lt. Sajnos korÀn meghalt. Szeg¢ny MarikÀnak nincsen szerencs¢je az ¢letben. F¢lÀrvÀn vagy teljesen ÀrvÀn idej´tt hozzÀnk
valami istenverte falubÂl, egy jÂk¢pü labdarÃgÂ leteperte, gyereket csinÀlt neki, azutÀn elhalÀlozott. Marika bedolgozta magÀt a vasÃthoz, azt hiszem, p¢nztÀrosnû volt,
de ott le¢pÁt¢sek t´rt¢ntek, ût is elbocsÀtottÀk. Szerencs¢re mostanÀban ´r´k´lt egy
nagy, bÀr el¢gg¢ lepusztult hÀzat sok r¢gi bÃtorral, a bÃtorokat eladja, mert ¢lnie kell
valamibûl, ¢s a fiacskÀja is bûs¢gesen k´ltekezik. Menj¡nk, n¢zz¡k meg a r¢gi bÃtorokat. Kocsival vagyok.
ä Szeretn¢k talÀlkozni Lûcsei IlonkÀval ä mondtam. ä Valamikor sz¢p cs´ndes est¢ket t´lt´tt¡nk egy¡tt a TulipÀnban. EljÀr m¢g ide?
Kovalszky Ferenc nem vÀlaszolt azonnal. Elgondolkodott, mintha csak most d´b-
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bent volna rÀ, hogy ¢n mÀr r¢gÂta elmentem innen, ¢s sok mindenrûl nem tudok.
K¢sûbb, a gondolkozÀs utÀn, kiss¢ k´r¡lm¢nyesen kezdett magyarÀzkodni.
ä HÀt igen. Ilonka tovÀbbra is eljÀr ide. çltalÀban kanyargÂsan ¢rkezik, Ãtk´zben
bet¢r mÀs vend¢glÀtÂi objektumokba is. Neki sincs k´nnyü ¢lete. Felszedett magÀnak
egy f¢rjet, egy tornatanÀrt. A tornatanÀr k¢sûbb elment valahovÀ messzire, Ilonka k¢t
gyerekkel, egy kislÀnnyal ¢s egy kisfiÃval magÀra maradt, ¢s vihogva, de merev arccal
j´n el est¢nk¢nt a TulipÀnba. Nem lÀtszik tÃlsÀgosan boldognak.
ä VÀrjuk meg ä mondtam. ä Miatta utaztam ide egy igen lÀrmÀs helyrûl. Egyik sokat
tapasztalt ¢s cukorbajos barÀtom azt mondta, hogy Ilonka mÀr hÀromszor f¢rjhez
ment, ¢s hÀromszor elvÀlt.
ä Csak egyszer ment f¢rjhez, ¢s csak egyszer vÀlt el ä mondta Kovalszky Ferenc. ä
Hamarosan meg¢rkezik, vÀrjuk meg, ha akarod. De azutÀn elmegy¡nk ¡zletelni.
Nem kellett sokÀig vÀrnunk. Lûcsei Ilonka befutott, ¢s mindjÀrt rÀm ismert. °n
nem ismertem volna meg ût: a hajÀt v´r´sre festette, az arcÀt nagyon feh¢rre pÃderozta, ¢s sz¢lesen hadonÀszott a karjÀval. VÀllamra borult, ¢s a f¡lembe visÁtott.
ä Idefel¢ j´vet megÀlltam a hÀborÃs hûs´k eml¢kmüv¢n¢l. Most is ¢ppen olyan ronda, mint r¢gen.
ä R¢gen halkabban besz¢lt¢l ä mondtam. ä ögy lÀtszik, a telefonÀlÂ emberek teleordÁtoztÀk a fejedet, ¢s te most kibesz¢led ûket.
ä Nem vagyok mÀr telefonos-kisasszony ä vihogott Ilonka. ä TitkÀrnû vagyok, ¢s
sz¢p ruhÀkban jÀrok. Az ¡gyfeleink n¢ha megcsÂkoljÀk a kezemet.
ä SzÁnhÀzbÂl j´ttem ide, lÀrmÀs szÁn¢sznûk k´z¡l ä mondtam.
ä SzÁvesen lenn¢k szÁn¢sznû ä mondta Lûcsei Ilonka.
ä A titkÀrnûknek is hangosan kell besz¢lni¡k?
ä A tekint¢lyhez ¢s a k¢zcsÂkokhoz hangos besz¢d jÀr.
ä A kancsal madonnÀhoz indultunk ä mondta Kovalszky Ferenc, aki gyorsan elunta
f¢lresiker¡lt besz¢d¡nket. ä Vel¡nk j´ssz?
ä Persze hogy veletek megyek ä mondta Ilonka. ä De Ãtk´zben vegy¡nk valamif¢le
italt. Szeg¢ny MarikÀnak m¢g ÀsvÀnyvize sincs otthon.
ä Majd veszek n¢hÀny ¡veg bort ä mondta Kovalszky Ferenc.
ä PÀlinkÀt is vegy¢l ä mondta Ilonka.
Kiment¡nk a TulipÀnbÂl, Kovalszky Ferenc bevÀsÀrolt a k´zeli ´nkiszolgÀlÂ boltban, aztÀn elkocsikÀztunk valahovÀ a vÀros sz¢l¢re egy nagy, de el¢gg¢ lepusztult hÀz
el¢. Ilonka becs´ngetett, ¢s t¡relmetlen¡l toporgott a csukott ajtÂnÀl. Az ajtÂ kinyÁlt,
megjelent Kopilovics Marika, ¢s hosszÃ percekig nem engedett be benn¡nket a hÀzba.
Kicsit megsovÀnyodott az elmÃlt ¢vekben, szÁv alakÃ arca azonban alig vÀltozott, bal
szem¢vel most is enyh¢n bandzsÁtott, engem n¢zett, ¢s mindk¢t szeme bepÀrÀsodott.
ä Nem haragszol rÀm?
ä Sohasem haragudtam rÀd ä mondtam.
ä Egyszer r¢gen nagyon megijesztettelek a TulipÀnban. Amikor lefek¡dtem a padlÂra. Nagyon r¢m¡lten hajoltÀl f´l¢m.
ä Zavarban voltam. Akkor lÀttam elûsz´r vajÃdÂ nût.
ä AzÂta rengetegszer lÀttam az arcodat. °jszakÀnk¢nt, Àlmaimban sokszor f´l¢m
hajoltÀl.
ä Felejtsd el a csÃnya Àlmokat.
ä Azok sz¢p Àlmok voltak ä mondta Kopilovics Marika, ¢s v¢gre f¢lreÀllt az ajtÂbÂl,
beengedett benn¡nket a hÀzÀba.
ä Megn¢zz¡k a bÃtorokat ä mondta Kovalszky Ferenc.
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Marika megk¢rdezte, hogy vacsorÀztunk-e mÀr, mondtuk, hogy csak kr¢mest ett¡nk a TulipÀnban, erre f´lajÀnlotta, hogy fûz nek¡nk virslit, mert csak virsli volt a
hütûszekr¢ny¢ben.
ä Nagyon jÂ lesz ä lelkendezett Lûcsei Ilonka, ¢s le¡lt az eb¢dlûben. ä Az italt mi
adjuk. Hoztunk bort ¢s pÀlinkÀt.
Kovalszky Ferenccel bejÀrtuk a hÀzat, a szobÀkban r¢gi, sÃlyos, megfakult bÃtorok
tÀmaszkodtak a falakhoz. Az egyik szobÀban, amely bizonyÀra hÀlÂszoba volt, Modrovich SzilÀrd csÁkos mezes felnagyÁtott f¢nyk¢pe dÁszelgett egy ´reg, g´rbe lÀbÃ asztalon. Az asztal mellett vastag falÃ, rozsdÀs pÀntokkal ´sszeszorÁtott famozsÀr Àllt, benne
hosszan kinyÃlÂ vas¡tûvel.
ä A bÃtorokat f¢nyesre kell suvickolni ä mondta Kovalszky Ferenc.
ä MegcsinÀlom ä mondtam. ä Ragyogni fognak a r¢gi bÃtorok, sok p¢nzt kereshet¡nk vel¡k, de MarikÀnak is fizess tisztess¢ggel, Ãgy lÀtom, el¢g szeg¢nyesen ¢l.
ä Tisztess¢ggel fizetek ä mondta Kovalszky Ferenc. ä Mindig kedveltem a kancsal
madonnÀt. Valamikor r¢gen talÀn m¢g focizni is megtanultam volna a kedv¢¢rt. Most
mÀr k¢sû. Festek ¢s ¡zletelek. Meg´regedtem.
ä °n is meg´regedtem ä mondtam. ä MÀr a kiabÀlÂs szÁn¢sznûk elûl is elsz´k´m.
De a r¢gi bÃtorokat m¢g kif¢nyesÁtem.
Visszament¡nk az eb¢dlûbe, Lûcsei Ilonka nagy kortyokban itta a pÀlinkÀt, benn¡nket is pÀlinkÀval kÁnÀlt.
ä InkÀbb bort iszom ä mondta Kovalszky Ferenc. ä A bortÂl megmozdul a kezem,
lehet, hogy ma ¢jszaka m¢g vÀszonra mÀzolok egy feh¢r hullÀt. MostanÀban felp¡ffedt
feh¢r hullÀkat festek.
ä °n is bort iszom ä mondtam. ä A bor eg¢szs¢ges ital, m¢g a cukorbetegek is fogyaszthatjÀk.
Bort ittunk Kovalszky Ferenccel, Kopilovics Marika gûz´lgû virsliket hozott be a
konyhÀbÂl, megett¡k a virslit, ¢s tovÀbbra is bort ittunk, ¢s r¢gi t´rt¢neteket mes¢lt¡nk
egymÀsnak. Valamikor ¢jf¢l tÀj¢kÀn Kovalszky Ferenc megk¢rdezte tûlem, hogy hol
fogok aludni azon az ¢jszakÀn ¢jf¢l utÀn. Nem tudtam, hogy hol fogok aludni.
ä Gyere el hozzÀm ä mondta Kovalszky Ferenc. ä MostanÀban ugyan nagy a ny¡zsg¢s nÀlam, a feh¢r hullÀk mell¢ fiatal lÀnyokat is festegetek, de az¢rt talÀlunk neked
egy ¡res Àgyat.
ä AludjÀl nÀlam ä mondta akadozÂ nyelvvel Lûcsei Ilonka. ä A gyerekeknek k¡l´n
szobÀjuk van, mi ketten meg sz¢pen elf¢r¡nk egymÀs mellett.
Kopilovics Marika sokÀig nem szÂlt semmit, de a szeme ism¢t benedvesedett, ¢s
k¢sûbb halkan azt mondta:
ä Itt is rengeteg ¡res hely van. VÀlogathatsz az Àgyak k´z¡l.
¹r¡ltem, hogy ilyen kedves emberek k´z´tt italozgathatok. JÂ helyre keveredtem
a zajos szÁnhÀzbÂl.
ä Kicsit elbÀgyadtam ä mondtam. ä TalÀn az lesz a legjobb, ha MarikÀnÀl maradok.
Ott maradtam. Kovalszky Ferenc elment, magÀval vitte Lûcsei IlonkÀt is. Kopilovics
Marika bevezetett a r¢gi bÃtorok k´z¢, lefektetett az egyik Àgyra, ahol nyomban elaludtam. AztÀn hirtelen f´l¢bredtem.
Nem tudom, maga hogy van vele, de ¢n Àlmomban is meg¢rzem, ha az arcomba
n¢znek. M¢g r¢szegen is. Most is erre ¢bredtem. Felnyitottam a szememet, az Àgyam
mellett Kopilovics Marika ¡lt egy r¢gi, hajlÁtott lÀbÃ sz¢ken, merûn n¢zett rÀm, a f¢lrecsÃszott bal szeme is majdnem k´z¢pre ugrott.
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ä Mi¢rt nem alszol? ä k¢rdeztem Àlmosan. ä Hamarosan megvirrad, ¢s neked tÀskÀs
lesz a szemed, ha nem alszod ki magad.
ä Eddig csak Àlmomban lÀttam az arcodat ä mondta Marika.
ä CsÃnya Àlmaidban?
ä Sz¢p Àlmaimban.
F´lkeltem, ¢s Àtmentem vele a hÀlÂszobÀjÀba. SokÀig szerett¡k egymÀst azon az ¢jszakÀn, ¢s utÀna sokÀig szÂtlanul fek¡dt¡nk egymÀs mellett. AztÀn Marika elsÁrta magÀt. Elûbb csak cs´ndesen sÁrt, aztÀn egyre hangosabban zokogott, majdnem fuldoklott mÀr.
Megsimogattam a hajÀt.
ä Elmegyek innen ä mondtam. ä Kovalszky Feri talÀn m¢g ¢bren van, a feh¢r hullÀk
fest¢se el¢g sokÀig eltart, ¢s ¢n is elf¢rek a hullÀk k´z´tt.
Kopilovics Marika Àtkarolta a nyakamat, szinte fojtogatott.
ä Maradj itt ma ¢jszaka.
ä Nem akarom, hogy sÁrjÀl.
ä MindjÀrt abbahagyom. Ne haragudj. Kicsit elkenûdtem. De tÃl¢lem. MindjÀrt
abbahagyom a b´mb´l¢st, ¢s elalszom... ¢s sz¢p Àlmaim lesznek.
Egy ideig m¢g csukladozott, de azutÀn elcs´ndes¡lt, nedves arcÀt az arcomhoz szorÁtotta, a karja a nyakamon maradt, Ágy aludt el, ¢s Ágy aludtam el ¢n is igen k¢nyelmetlen testhelyzetben.
A reggeli vilÀgossÀgban megint arra ¢bredtem, hogy valaki az arcomba bÀmul. Egy
v¢res szemü ¢s sima hajÃ suhanc n¢zett rÀm, kez¢ben a mozsÀrt´rût tartotta.
ä Maga kicsoda? ä k¢rdezte.
ä T¢ged bizonyÀra Modrovich B¢lÀnak hÁvnak ä mondtam.
ä Igen. °n Modrovich B¢la vagyok. Maga kicsoda?
ä °n vagyok az apÀd ä mondtam.
A fiÃ meglÂbÀlta kez¢ben a vasdorongot, Modrovich SzilÀrd felnagyÁtott f¢nyk¢pe
fel¢ fordult.
ä ý az apÀm.
ä °n vagyok a mÀsik apÀd, fiacskÀm ä mondtam. ä Leellenûrizheted. Menj¢l el a
sz¡l¢szetre, ott egy nagy k´nyvbe be van Árva a nevem.
ä Itt akar maradni nÀlunk? ä k¢rdezte.
ä Itt maradok ä mondtam. ä °s te is itt maradsz. EzentÃl nem fogsz kocsmÀkban
kujtorogni ¢jszakÀnk¢nt.
Marika is f´l¢bredt a f¢rfias besz¢dre, de a nyakamat nem engedte el, a f¡lembe
suttogva k¢rdezte:
ä T¢nyleg itt maradsz?
ä Igen. A hÀzat kimeszelj¡k, a r¢gi bÃtorokat drÀgÀn eladjuk, Ãj bÃtorokat vesz¡nk,
a k´z¢pcsatÀr f¢nyk¢p¢t pedig kidobjuk a szem¢tre.
ä ApÀm f¢nyk¢p¢t Àtviszem a szobÀmba ä mondta Modrovich B¢la, aki az ¢n fiam
is lehetett volna.
ä A vasdorongot tedd vissza a mozsÀrba ä mondtam.
A fiÃ engedelmeskedett, a mozsÀrt´rût visszatette a hely¢re, lekapta Modrovich SzilÀrd csÁkos f¢nyk¢p¢t az asztalrÂl, de elmenûf¢lben m¢g megjegyezte:
ä Eddig nagyon jÂl megvoltunk kettesben ¢desanyÀmmal.
RÀnk csapta az ajtÂt, ¢n meg ûszint¢n megnyilatkoztam Kopilovics MarikÀnak:
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ä Nehezen fogom megkedvelni ezt a fiÃt. Nagyon sima a haja, ¢s v¢rben forog a
szeme.
ä Ne veszekedjetek tÃl sokat ä mondta Marika. ä AlapjÀban v¢ve rendes fiÃ, majd
megszokjÀtok egymÀst.
ä Lehet, hogy n¢hÀnyszor szÀjon vÀgom a fiÃcskÀt. Tiszteletlen¡l viselkedik felnûtt
emberek elûtt. Vasdoronggal hadonÀszik az apja feje f´l´tt.
ä Szeretsz engem? ä k¢rdezte Marika.
ä Igen. Azt hiszem, tizenhat ¢vvel ezelûtt is szerettelek, de akkor m¢g nem tudtam.
ä Est¢nk¢nt n¢zni fogom az arcodat, ¢s sz¢p Àlmaim lesznek.
ä °n mindig f´l¢bredek, ha az arcomba n¢znek. Nem baj?
ä Nem baj.
így hÀt ott maradtam Kopilovics MarikÀnÀl, ¢s az elk´vetkezû n¢hÀny esztendûben
igen sikeres ¡zleteket bonyolÁtottunk le Kovalszky Ferenccel.

KovÀcs IstvÀn

BöCSö A KçTRçNYPAPíR TETýS
HçZTñL
Az Ãt itt Y-k¢nt kett¢hasad ¢s ÀgasÀba fogja a
hÀzat, amelyet mintha az indas´v¢nybûl sarjadÂ
TV-antenna reteszelne a szÀzadfordulÂhoz. A kerÁt¢s akÀr a hit szûlûlugasa is lehetne Ágy, hiszen a lev¢lzeten tÃl csak jelk¢pes a term¢s. Mint errefel¢
minden¡tt, a Nagyboldogasszony-templom oltÀrÀn
kÁv¡l, ahol oly valÂszerüek a n¡rnbergai mester faragta f¡rt´k. De a kÀtrÀnypapÁr tetûs hÀz k´r¡l a tujafasor valÂsÀgosabb. AkÀr a temetûben.
Ablakok, amelyek nappalonta megvilÀgosodnak, s idûnk¢nt este is. Ha azt hinn¢ az ember, hogy
a vilÀg s´t¢ten lakhatatlan. A mezsgy¢n ide-oda imbolygÂ kacsÀk cipzÀrk¢nt nyitjÀk-csukjÀk a konyhakert ÀgyÀsait.
A telek hÀromsz´g¢nek csÃcsÀban ûrtorony: t´m´r kÀpolna. ötsz¢li... ä az ÃttÂl elkerÁtve. BÀdogtetejü. HÀrom IstenanyÀval f¡rk¢szi a n¢gy vilÀgtÀjat. Hajdan vigyÀzÂ felkiÀltÂjelk¢nt Àllt a falusz¢len.
AzÂta elnyelte a vÀros. Egy pont a hÀzzal egy¡tt.
Az udvaron kÀtrÀnypapirossal letakart farakÀsok. NaprÂl napra t´bb. Innen n¢zve mintha aprÂ
kunyhÂk volnÀnak. Olyanok, mint kicsiben a nagy.
Az egyre szük¡lû t¢rben ´regember hasogatja nap-
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estig a r´nk´ket. TalicskÀn tolja ide a paradicsomkert kid´nt´tt fÀit. Kifogyhatatlan belûl¡k. (Sok az
¢pÁtkez¢s.)
Reggelente a padlÀsajtÂban megjelenik egy
asszony. A mes¢ben se lehetne ´reganyÀmnak szÂlÁtani, mert annÀl fiatalabb. M¢g sohasem lÀttam f´lmenni a l¢trÀn, de leereszkedni igen: mindig
ugyanabban az ÂrÀban. Kez¢ben m¢csesk¢nt piroslÂ alma.
F´lengedett a tavaszroncsolÂ fagy. A k´z´tt¡nk
virÀgzÂ ÂriÀs vadcseresznyefa ma egyszerre hullatta
el szirmait. Beleûsz¡lt a kÀtrÀnypapÁr tetûs hÀz. Az
´regember, ¡gyet se vetve a vilÀgra, fejsz¢j¢nek vad
ingamozgÀsÀval hasogatja a mind g´cs´rt´sebb
idût.

THORVALDSEN SZOBRA
Poniatowski JÂzsef herceget, a majdani raszyni
hûst ¢s lipcsei hûsi halottat, a Francia CsÀszÀrsÀg
marsalljÀt ¢s a VarsÂi Hercegs¢g hadsereg¢nek fûvez¢r¢t csaknem mÀsf¢l ¢vtizeden Àt ÀrulÂnak tartottÀk honfitÀrsai. °s utÀna is sokan. Pedig ´nfelÀldozÂ, der¢k katona volt a kezdetek kezdet¢n is. De
hÀt a szÀrmazÀs! Balszerencs¢j¢re ugyanis, a megvetett utolsÂ lengyel kirÀly unoka´ccse volt, s bÀcsikÀja a kultÃrÀban maradandÂbbat alkotott, mint a
politikÀban. De OroszorszÀg, PoroszorszÀg ¢s
Ausztria szorÁtÂ gyürüj¢ben legfeljebb az öristen
politizÀlhatott volna eredm¢nyesen.
T¢ny, hogy JÂzsef herceg, a Katalin cÀrnû ellen
harcolÂ lengyel csapatok parancsnoka, 1792 nyarÀn, a k¢ts¢gbeesett nagybÀcsi ¢rzelmi zsarolÀsÀtÂl
sarokba szorÁtva, a honi ÀrulÂk sz´vetkez¢s¢nek vÀrosÀn Àt oldalgott vissza a magÀn¢letbe. Mint egy¢bk¢nt bajtÀrsai k´z¡l annyian. De lehetett-e neki, a
bünbaknak az orszÀg felosztÀsait k´vetû esem¢nyek
idej¢n magÀn¢lete? A varsÂiak m¢g az 1792-es alkotmÀnyv¢dû hÀborÃ utÀn tizenh¢t ¢vvel is ÀrulÂt
kiÀltottak, ¢s ´kl¡ket rÀztÀk rÀ, amikor a d´ntû tÃlerû elûl kÁm¢letbûl ¢s megfontoltan kivonult a vÀ-
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rosbÂl..., hogy pÀr hÂnap mÃlva a hadjÀrat gyûztesek¢nt t¢rjen oda vissza.
Idûnk¢nt m¢g ezutÀn is leÀrulÂztÀk, ha az alkalom Ãgy hozta. RÀgalmazÀsÀnak a tetem¢t elnyelû
Elster folyÂ vont v¢gleges hatÀrt, amelyben NapÂleon csillaga is leÀldozott.
1818. jÃlius 8-Àn a Lengyel KirÀlysÀg egyik
kormÀnymegbÁzottja RÂmÀban szerzûd¢st Árt alÀ
Bertel Thorvaldsennel, hogy, Marcus Aurelius k´zismert lovas szobrÀt mintÀnak tekintve, ´ntse
bronzba JÂzsef herceg alakjÀt. ArrÂl volt szÂ, hogy
a korszak leghÁresebb szobrÀszmüv¢sze ´r´kÁtse
meg a korszak leghÁresebb elhunyt lengyel hûs¢nek
eml¢k¢t. Mert DÐbrowski ¢s Koµciuszko akkor m¢g
¢ltek, s a jelek szerint EurÂpÀra ´r´k b¢ke k´sz´nt´tt, amelyben nem teremnek hûs´k, s a hûs´knek
bab¢rok.
Poniatowski eml¢kmüv¢t I. SÀndor orosz cÀr ¢s
lengyel kirÀly jÂvÀhagyÀsÀval VarsÂ k´zpontjÀban
tervezt¢k felÀllÁtani.
Az ¢vtizedeken Àt RÂmÀban ¢lû ¢s alkotÂ Thorvaldsen Ázig-v¢rig eurÂpai volt, s mint ilyen akÀr korunk p¢ldak¢pe is lehetne. ¹regkorÀra t¢rt vissza a
sz¡lûf´ldj¢re dÀnnak. Az emlÁtett szerzûd¢s alÀÁrÀsakor t´lt´tte be a negyvennyolcadik ¢let¢v¢t. Poniatowski ´tvenhÀrom ¢ves lett volna. G´rgey ArtÃr
¢ppen f¢l¢ves volt. HÀrmuk k´z¡l û ¢lte meg a legmagasabb kort.
Aki RÂmÀban akkoriban megfordult ä ¢vi tizen´tezer utazÂrÂl, turistÀrÂl van szÂ ä s valamit
adott magÀra meg a müv¢szetre, az mind k´teless¢g¢nek ¢rezte, hogy tisztelet¢t tegye a szobrÀszmüv¢szet pÀpÀjÀnÀl, s ha ersz¢ny¢bûl futotta,
rendeljen is tûle: szobrot, dombormüvet vagy
¢rm¢t.
A mester ´t hatalmas müterm¢ben tanÁtvÀnyok, kûfaragÂk, bronz´ntûk hada dolgozott. De
Thorvaldsen ragaszkodott hozzÀ, hogy mindegyik,
nev¢vel jelzett munkÀhoz valÂsÀgos k´ze legyen.
így a megrendelûk t¡relemre ¢s hosszÃ ¢letre Át¢ltettek. Akkor is, ha sÁreml¢k¡krûl volt szÂ. Egy angol lord p¢ldÀul huszon´t ¢vet vÀrt arra, hogy a
szerzûd¢sbe foglalt szobrot Àtvegye. JÂzsef herceg
bronzalakja e vonatkozÀsban nem d´nt´tt rekordot, mert ä legalÀbbis a modellje ä tizenegy ¢ven bel¡l elk¢sz¡lt. Sût a szÀzhatvan´t ¢vvel ezelûtt mai hely¢re ker¡lt k´zismert varsÂi Kopernikusz-szobrot

KovÀcs IstvÀn: Thorvaldsen szobra ã 1125

a megrendel¢s¢tûl szÀmÁtott tÁz ¢ven bel¡l fel is ÀllÁtottÀk.
A legbiztatÂbb ellenkezû rekorddal bizonyÀra
Stanis−aw Borkowski, a jeles t´rt¢n¢sz ¢s geolÂgus
dicsekedhetne. ý 1815/16-ban tett itÀliai Ãtja sorÀn
rendelt mÀrvÀny dombormüvet a n¢hÀny esztendûvel azelûtt elhunyt ¢desanyja sÁreml¢k¢hez. A lembergi dominikÀnus templomban elhelyezett szarkofÀgjÀt akarta vele m¢g inkÀbb ´r´kk¢valÂvÀ tenni.
A mÀr 1816-ban hely¢re ker¡lt reliefen a halÀl szÀrnyas g¢niusza vezeti el a vilÀg irÀnt mÀr teljesen k´z´ny´s asszonyt, akit hiÀba prÂbÀl fia az ¢letnek
visszatartani.
A sÁreml¢k e r¢sze az Orpheuszt, Eur¡dik¢t ¢s
Herm¢szt ÀbrÀzolÂ, Kr. e. V. szÀzadi hÁres g´r´g
dombormüre eml¢keztet. A mÀrvÀny dermedt feh¢rs¢ge s az embert eszm¢nyiv¢ formÀlÂ finom vonalak az idûtlens¢get jelenÁtik meg, amelyrûl nem
lehet tudni, hogy b´lcsûje-e vagy koporsÂja az ´r´kk¢valÂsÀgnak.
A Poniatowski-eml¢kmü modellje csak 1829ben jutott el VarsÂba. A tizenegy ¢ves G´rgey ArtÃrnak hosszÃ szenved¢s utÀn ebben az ¢vben hal meg
az ¢desanyja. HiÀba Àpolta konok odaadÀssal a fia,
nem tudta az ¢letnek visszatartani ût, kit ´regkori
vallomÀsa szerint a legjobban szeretett e f´ld´n. Az
asszony sorsÀba belet´rûdve k´vette a halÀl angyalÀt, akire majd G´rgey k¢ptelen rÀakadni a szabadsÀgharc csataterein.
Mire JÂzsef herceg lovas szobrÀt bronzba ´ntik,
megszünik hivatalosan eltürt hûs lenni. 1830 v¢g¢n,
¢ppen a Poniatowski Àltal is k¢pviselt eszm¢k jegy¢ben, felkel¢s t´r ki VarsÂban, amely a hajdani lengyelälitvÀn Àllam egy r¢sz¢t lÀngra lobbantÂ f¡ggetlens¢gi hÀborÃvÀ tereb¢lyesedik. I. MiklÂs cÀr csak
1831 ûsz¢re tudja a hitszegû lÀzadÀst eltiporni. A
B¢csi Kongresszuson l¢trehozott Lengyel KirÀlysÀg
ezt k´vetûen mÀr csak nev¢ben l¢tezik. Thorvaldsen lovas szobra egy katonai erûdÁtm¢ny hÀtsÂ udvarÀba ker¡l.
Szerencs¢re a mindenhatÂ cÀr b¡ntetû keze
nem ¢r el minden¡v¢. így a krakkÂi sz¢kesegyhÀzban 1832-ben leleplezik Thorvaldsen Ãjabb
àlengyelÊ munkÀjÀt, W−odzimierz Potocki sÁreml¢k¢t. Ez a halÀl g¢niuszÀt fÀradt, pihenû ifjÃnak ÀbrÀzolja. G´rgey tizenn¢gy ¢vesen is fÀradt felnûtt:
beÁratjÀk a B¢cs melletti tullni utÀsziskolÀra.
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A Poniatowski-szobor a m¢g oly f¢lreesû helyen, mint a h¢t lakatra zÀrt Visztula menti erûd is
bÀntja MiklÂs cÀr szem¢t: 1840-ben elhatÀrozza beolvasztÀsÀt. G´rgey nyolc¢vi ausztriai tÀvoll¢t utÀn
ebben az ¢vben lÀtogathatja meg sz¡lûf´ldj¢t. MÀr
hadnagy a magyar testûrs¢gn¢l. °s alig tud magyarul. SzigorÃ katona, de ´nmagÀval szemben a legkÁm¢letlenebb.
A cÀr csak VarsÂ helytartÂjÀnak, Paszkevics
nagyhercegnek k¢rlel¢s¢re mÂdosÁtja d´nt¢s¢t, s
kegyes gesztussal kedves tÀbornagyÀnak ajÀnd¢kozza a szobrot. VarsÂ hercege, JerevÀn grÂfja Ãgy ¢rezhette, hogy hasonlÁt a szoborra, s ha a lengyelek elfelejtik Poniatowskit, a vilÀg pedig a lengyeleket,
m¢g az û eml¢kmüve is lehet majd. Amelyet Thorvaldsen k¢szÁtett. Akin¢l annyi honfitÀrsa tanult,
hogy eg¢sz P¢tervÀr az û monumentÀlis k¢zjegyeivel van tele.
K´zben 1838 szeptember¢ben Bertel Thorvaldsen negyven¢vi rÂmai tÀvoll¢t utÀn v¢gleg hazak´lt´zik KoppenhÀgÀba. ñriÀsi t´meg k´sz´nti a
kik´tûben: û DÀnia leg¡nnepeltebb hûse. A lehorgonyzÂ Rota nevü kirÀlyi fregatt zsÃfolÀsig tele
munkÀival. 1844. mÀrcius 24-¢n KoppenhÀgÀban
hal meg. Müveit v¢grendeletileg mÀr 1829-ben sz¡lûvÀrosÀra hagyta. A Poniatowski-eml¢kmü modellj¢t is. Eredetije Paszkevics gomeli palotÀjÀnak kertj¢ben Àll.
G´rgey mÀr ¢vek Âta a PrÀgÀban ÀllomÀsozÂ
NÀdor-huszÀroknÀl fûhadnagy. MindinkÀbb elege
van a katonasÀgbÂl, s 1845- ben kil¢p a hadseregbûl.
Minden idej¢t a k¢mia tudomÀnyÀnak szenteli, s a
prÀgai egyetem vegy¢szeti tansz¢k¢n v¢gzett kÁs¢rletei sorÀn ä elsû nagy sikerek¢nt ä felfedezi a kÂkuszolajsavat. Professzora a lembergi egyetem k¢mia tansz¢k¢re akarja tanÀrseg¢dnek kineveztetni
zseniÀlisnak tartott kedvenc tanÁtvÀnyÀt...
EurÂpÀnak e szunyÂkÀlÂ t¢rs¢g¢t is felrÀzzÀk a
n¢pek tavaszÀnak esem¢nyei. Lemberg vÀrosparancsnoka, hogy a lÀzongÂ diÀkokat, tanÀrseg¢deket ¢s a hüs¢g¡kben t¢tova professzorokat megb¡ntesse, sz¢tl´veti az egyetem k´nyvtÀrÀt, k¢ptÀrÀt, lev¢ltÀrÀt ¢s k¢miai szertÀrÀt. A dominikÀnusok
templomÀt elker¡lik a gyÃjtÂgrÀnÀtok.
1848. szeptember 17-¢n a koppenhÀgai kirÀlyi
palota k´zel¢ben megnyÁlik a vilÀg elsû, nyilvÀnossÀgnak ¢pÁtett ¢letmümÃzeuma. Az eredeti müvek
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mellett Thorvaldsen 800 eg¢sz alakos szobor-, mellszobor-, dombormümodellj¢nek ad otthont, de itt
helyezik el a müv¢sz gazdag k´nyv-, grafika-, ¢rme¢s dokumentumgyüjtem¢ny¢t is.
G´rgey honv¢d ûrnagy, a TiszÀn inneni nemzetûrs¢g parancsnoka, ezekben a napokban ¢ppen
amiatt panaszkodik minisztereln´k¢nek, hogy a
tervezett ´tezer nemzetûrbûl csak h¢tszÀzat siker¡lt
tÀborba gyüjteni, de k´z¡l¡k nincs szÀz, akire rÀ lehetne mondani, hogy igazi ´nk¢ntes. RÀadÀsul az
egyik megye majdhogynem puc¢ran k¡ldte kivÀlasztottjait a seregszervez¢s szÁnhely¢re. Mik´zben
az ellens¢g a fûvÀros fel¢ menetel.
Nyolc hÂnap mÃlva G´rgey ArtÃr mint a magyar seregek fûvez¢re az egyik, fûhadiszÀllÀssÀ berendezett hegyi villÀnak a teraszÀrÂl tÀvcsûvel f¡rk¢szi a lÀngolÂ kirÀlyi palotÀt ¢s a BudavÀr erûdbÀstyÀit ´nk¢ntesen rohamozÂ zÀszlÂaljait. A tavaszi
hadjÀrat hetedik gyûzelm¢t villanÀsnyira felder¡lt
arccal, r´vid mondattal nyugtÀzza: °ljen a honv¢d...
PÀr nappal k¢sûbb Pjotr Vlagyimirovics Alabin,
a cÀri hadsereg IV. hadtest¢ben szolgÀlÂ kamcsatkai
vadÀszezred ezredseg¢dtisztje lelkes szavakkal veti
papÁrra ¢letre szÂlÂ k¢pzûmüv¢szeti ¢lm¢ny¢t.
Hadteste r¢szt vett a Paszkevics nagyherceg Àltal vezetett orosz hadsereg 1849-es MagyarorszÀg elleni
hadjÀratÀban. GalÁciai ÀtvonulÀsuk sorÀn t´bb napot t´lt´ttek Lembergben. így Alabin is alaposan
k´r¡ln¢zhetett a vÀrosban. A dominikÀnus templomba is eljutott, ahol rÀakadt JÂzefa Dunin-Borkowska asszony szarkofÀgjÀra, àThorvaldsen csodÀlatosan sz¢p mÀrvÀny sÁreml¢k¢reÊ.
Ugyanû ecseteli BudavÀr bev¢tele utÀn pontosan k¢t hÂnappal lÀzas izgalommal, hogy hadtest¢nek parancsnoksÀgÀn ¢s a kassai orosz helyûrs¢gi
csapatok k´r¢ben micsoda riadalom tÀmadt. HÁre
kelt ugyanis annak, hogy G´rgey tÀbornok elhagyta
KomÀromot, VÀcnÀl meg¡tk´z´tt a Paszkevics vezette orosz der¢khaddal, s onnan a t´bbsz´r´s tÃlerûtûl ¢szakkeletnek szorÁtva elvonult Kassa fel¢,
hogy feltehetûen Tokajon Àt Debrecenbe jusson. Az
oroszok sietve nekilÀttak a hadianyagraktÀrakkal ¢s
betegekkel zsÃfolt vÀros ki¡rÁt¢s¢nek.
Alabin beszÀmolÂjÀbÂl arra lehet k´vetkeztetni, hogy G´rgey egy kivÀlÂ hadsereg parancsnoka.
Az orosz tisztnek nem egy magasabb rangÃ bajtÀrsa
besz¢lt felsûfokon a behasadt koponyÀjÃ magyar tÀ-
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bornok tehets¢g¢rûl ¢s csapatainak helytÀllÀsÀrÂl.
BizonyÀra nem csupÀn lelkiismeret-furdalÀsbÂl.
Maga az ¢rintett v¢rtanÃseregnek mondta a rÀbÁzott
hadat. A kassai k´zjÀt¢k utÀn hÀrom h¢ttel, a sz´vets¢gesektûl k´r¡lzÀrva ez tette le Paszkevics elûtt
a fegyvert.
SzokÀsos eszk´zeivel ¢s felfogÀsÀban vajon hogyan ÀbrÀzolta volna Thorvaldsen azt a jelenetet,
amikor a KomÀromnÀl lovasrohamot vezetû G´rgey tÀbornokot grÀnÀtrepesz sebesÁti meg? MitolÂgiai k´rnyezetben lova nyakÀra bukÂ pÀnc¢los g´r´g vit¢zk¢nt, akire Zeusz villÀmokat szÂr? Mint r´vid idû mÃlva szinte az eg¢sz vilÀg...
Alabin arrÂl is emlÁt¢st tesz, hogy egy Rulikowski nevü zÀszlÂst NagyvÀradon ÀrulÀs vÀdjÀval hadbÁrÂsÀg el¢ ÀllÁtottak, halÀlra Át¢ltek ¢s agyonlûttek.
Annak ellen¢re, hogy Paszkevics meg akarta menteni ût, mivel sz¡lei Gomelben a szomsz¢d birtokon
¢ltek. A k¢t famÁlia olykor ´sszejÀrt. A Rulikowskiakat a Thorvaldsen-szobor lÀtvÀnya vonzotta leginkÀbb a Paszkevics-portÀra. Alabin nem füzi hozzÀ,
hogy a lengyel szÀrmazÀsÃ cÀri tisztet az ÀrulÂ G´rgey szolgÀltatta volna ki az oroszoknak.
Poniatowski lovas szobra a rigai b¢keszerzûd¢s
k´vetkezt¢ben 1922-ben ker¡lt vissza VarsÂba. Egy
¢vvel k¢sûbb ÀllÁtottÀk fel a SzÀsz t¢ren. 1944 december¢nek k´zep¢n, mÀsf¢l hÂnappal a varsÂi felkel¢s lever¢se utÀn a Wehrmacht egyik utÀszszÀzada
robbantotta fel, ahogy ezt a vÀros f´lddel egyenlûv¢
t¢tel¢re kiadott hitleri parancs elrendelte.
Az eml¢kmüvet a Thorvaldsen MÃzeumban
ûrz´tt eredeti modell alapjÀn ´nt´tt¢k Ãjra, s azt a
dÀn nemzet 1951-ben VarsÂnak ajÀnd¢kozta. Csak
tizenn¢gy ¢vvel k¢sûbb engedt¢k a vÀros k´zpontjÀban felÀllÁtani.
Thorvaldsen G´rgeyrûl nem k¢szÁtett, mert
nem is k¢szÁthetett szobrot. Ha, mondjuk, tÁz ¢vvel
tovÀbb ¢l, ¢s megbÁzzÀk vele, bizonyÀra mit se t´rûd´tt volna a magyar tÀbornok k´r¡l kialakult hiszt¢riÀs k´zv¢leked¢ssel. ýt mindig az elv¢gzendû feladat ¢rdekelte. BÀr lehet, hogy ez esetben k¡l´n izgatta volna az egy szem¢lyben megtestesÁtett er¢ny
¢s gyarlÂsÀg, mint megbocsÀthatatlan bün... A JÃdÀs-b¢lyeggel t´rt¢nelembe taszÁtott ember.
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LÀszlÂffy AladÀr

MERT VANNAK, AKIK IRIGYELNEK
°n vagyok a megfagyott gyermek,
s vannak, kik Ágy is irigyelnek,
kihÃzom hÀt magam egy kiss¢,
ahhoz m¢rten mindenk¢pp hûss¢.
Vagyok a f¢lignyÃzott kecske
a r¢zerdûben elfeledve ä
hÀt nem irigyelnek ez¢rt is?
Ha Ágy Àll, hÀt izzadunk v¢rt is!
Vagyok legyûz´tt megalÀzva,
kinek diktÀltÀk: hol a hÀza,
mekkora fekhely, sÁrhely s ¢vi
lelki betevû dukÀl n¢ki,
becsapott ajtÂ, bet´rt ablak,
kinek felt¢teleket szabtak,
s mert m¢gsem Ãgy alakul v¢g¡l,
megpukkadnak, a k¢p¡k k¢k¡l.
JÂl van, gÂt vagyok ¢s kihaltam,
gepida ä beolvadt avarban,
de ûk m¢g ennyit sem akarnak:
csak lyuk legyek, ha kivakarnak.
N¢zem a temetûtetûrûl:
hogyan is ¢l, ki beleûr¡l ä
nem azok szenvednek, kik nyelnek,
hanem kik izzÂn irigyelnek.
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PROVINCIALIZMUS
Nekem a vÀros PÀrizs, London ä
a sz´veget magamban mondom:
vid¢kre szÂlÁtva egy napra,
szÀmüz´tt lelkem nem akarja
elfogadni e neander-tÀjat,
csak szorÁt, fenyeget ¢s fÀjat,
tÁzezer ¢ve mind vid¢ken!
Hom¢rosz korom Âta ¢rzem
urbÀnus lelkem duzzogÀsÀt,
egy valÂt s annak ¢gi mÀsÀt:
nekem a valÂ Torda, R¢gen
vagy Ninive... mÀr milyen r¢gen,
JÂnÀs koromban kihelyeztek,
hogy nem siker¡ltek a tesztek,
a b¡rokratÀk reÀ¡ltek,
engem csak Nagyenyedre k¡ldtek,
s ha a szerencse nagyon kerget,
megkaptam mondjuk Wittenberget,
k¢rv¢nyek, essz¢k, beadvÀnyok ä
azÂta is bÀr Pestet vÀrok
(nem azt, hogy Sz¢phalom vagy Nikla
legyen a po¢zisnek szikla)
¢s folyton Arad lesz belûle,
mert Weimart viselt el egy Goethe,
ha Tomis jÀrt Ovidiusnak;
bezzeg mÀsok mindent megÃsznak,
vagy v¢g¡l ûk is kiüzetnek
vissza gyomraiba egy cetnek,
bugyraiba egy bû pokolnak,
hol Dante mÂdra meglakolnak,
mint Hugo Viktor, Puskin SÀndor:
vagy lesz belûl¡nk vilÀgvÀndor,
vagy cs¡cs¡l¡nk a puszta f´ld´n,
mint ezer kÁnai elûd´m...
így nem lehett¡nk oszkÀrvÀjldok,
csak pÀr alkalmi velszi bÀrdok,
de b¢kÁtgetni ezzel kÀr is ä
nekem a vÀros London, PÀrizs.
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Csiki LÀszlÂ

HANGK¹Z¹K
SzÂl nekem a rÀdiÂ, hogy hÀny az Âra,
hogy dolgoztam ¢s nem ettem tegnap Âta,
a munkÀm az volt, hogy magÀt elfelejtsem,
ne jusson magÀnak egy v¢rcseppnyi hely sem,
falat keny¢rben, korty vÁzben ott lett volna,
szÂl a rÀdiÂ, hogy felejtem tegnap Âta,
de bek´lt´z´tt maga talÀn a rÀdiÂba,
sÁpol, zÃg, pittyeg, bÃg, majd k¢rdez ¢s dalol
a f¡lem mellett, m¢gis tÀvol valahol,
mint kinek itt nincs elszÀmolnivalÂja.
Idegen nyelvekbe, mÀs harmÂniÀkba
bÃjt el, rejtezik elûlem mindhiÀba,
mert felzeng a hiba, az e hang nyitottan,
amire hat est¢n Àt ¢n tanÁtottam,
¢s ¢lnek milliÂan sz¡let¢sem hely¢n,
akik tudjÀk ebbûl, hogy maga az eny¢m,
irigyelnek, b¡szk¢n, hogy voltam oly kem¢ny,
Àgyban oktattam ki a tÀjnyelvi szÂra
a csillagot, ki bemondja, hÀny az Âra,
¢s k¢t sÁpjele k´z´tt riszÀl a rem¢ny.

SISTERG°S
R´vid az ¢jszaka, mint a tyÃk ¢lete
egy p¡sp´k¢hez k¢pest,
hajnalban elvÀgott torokkal kiÀlt,
v¢rszÁnben: ¢lvezd, ¢lvezd!
S¡ss¡nk hÃst ma, asszony, a kertben,
gazdag illata szÀll majd,
bel¢legzem, n¢zem, forgatom t¡z´n,
Ázenk¢nt megkÁvÀnlak.
R´vid az ¢jszaka, gyülnek a kutyÀk a szagra,
vÀgyÂdom, m¢gis f¢lek,
el¢gett egy p¡sp´k, lilÀn, folyik a v¢red,
szerelm¡nk k´lcs´n´s mer¢nylet.
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EL KAZOVSZKIJ
Essz¢

à...a rettenet, ami minden tudatost felerûsÁtett bennem, a halÀllal szembeni f¢lelem volt. [...] Ezzel
kezdtem Ãgy hÀrom¢ves koromban. Elemi k¢ts¢gbees¢s volt, amibûl, Ãgy ¢reztem, nem tudok kikeveredni. Patetikus tragikum¢rz¢s volt, ami, azt hiszem, az alkatbÂl is fakad: patetikus viszony
a tragikumhozÊ1 ä mondja El Kazovszkij, s mint ez a besz¢lget¢sr¢szlet ¢lesen megvilÀgÁtja, pontosan ismeri ¢s elemzi müv¢szete forrÀsait, s az ezredv¢g müv¢sz¢nek pszicholÂgiai jÀrtassÀgÀval ¢s tudatossÀgÀval besz¢l rÂluk. Müvelt, a nagy nyugati mitolÂgiÀkat ¢s müv¢szetet jÂl ismerû festûvel van dolgunk, aki jelen idejü, eleven segÁts¢g¢rt
fordul a kulturÀlis ´r´ks¢ghez, hogy kidolgozhassa strat¢giÀjÀt a f¢lelem ¢s a szenved¢ly nagy enigmÀival szemben. Vagy, mondhatnÀnk: ¢rett¡k.
A nyugtalansÀg, amit Kazovszkij müvei kivÀltanak, annÀl is indokoltabb, mivel a
vesztes¢g, amely az Àltala teremtett vilÀg ¢letre hÁvÂja, k´z´s. A sz¢thullÂ kultÃra hûse
a magÀnyos mÁtoszteremtû, aki nem tud vagy nem hajlandÂ ¡res ¢g alatt ¢lni, s r¢szben
a hiÀny¢rzet intenzitÀsÀbÂl merÁti energiÀjÀt. àA tradicionÀlis mitolÂgiÀban a szimbÂlumok
tÀrsadalmilag ¢bren tartott rÁtusokban jelennek meg, amelyekben az egy¢n megtapasztal, vagy
Ãgy tesz, mintha megtapasztalna bizonyos felismer¢seket, ¢rz¢seket ¢s k´tûd¢seket ä Árja Joseph
Campbell a CREATIVE MYTHOLOGY -ban. ä Abban azonban, amit ¢n Ïteremtû mitolÂgiÀnakÎ
nevezek, ez a sorrend fordÁtott: az egy¢n egymaga tesz szert a rend, a r¢m¡let, a sz¢ps¢g vagy
pusztÀn a lelkes¡lts¢g ¢lm¢ny¢re, ¢s ezt k´zvetÁti jelekkel; s ha felismer¢sei el¢rnek egy bizonyos
m¢lys¢get ¢s jelentûs¢get, akkor k´zl¢se az eleven mÁtosz erej¢vel bÁr ä legalÀbbis azok szÀmÀra,
akik maguk is vÀlaszolnak rÀ, minden igazodÀsi k¢nyszer n¢lk¡l.Ê2 Kazovszkij olyan korban
¢l, amikor ¢pÁtûkockak¢nt rakhatja ´ssze ¢s szedheti sz¢t korÀbbi kultÃrÀk alkatr¢szeit
ä mindennek azonban az ad jelentûs¢get, hogy olyan m¢ly ¢s felfokozott ¢lm¢nyek
Àllnak e müveletek m´g´tt, s olyan intenzÁv ¢rintetts¢g, amely müveit az eleven mÁtosz
erej¢vel ruhÀzza fel.
A mÂdszer, amelyre Kazovszkij mitolÂgiateremtû müv¢szete rÀtalÀl, s amely e müv¢szet alapgesztusa: az ¢pÁtkez¢s. Viszonyrendszerek, k¢pek, tÀrgyegy¡ttesek, szÁnpadi
mozgÀsok ¢pÁt¢se, a tragikum sz¡ntelen ÃjraformÀlÀsa ¢s keretbe foglalÀsa mint a tragikum meg¢rt¢s¢¢rt, legyûz¢s¢¢rt, de egyÃttal: fenntartÀsÀ¢rt, ¢lvez¢s¢¢rt is folytatott
ÀllandÂ k¡zdelem. A tragikum mint nagysÀg; a sors nagyszerüs¢g¢nek dimenziÂja. A
tragikum eml¢kmüvekk¢ ¢pÁt¢se. ¹nmaga aprÂl¢kos, r¢szletezû, egyÃttal nagyvonalÃ
fel¢pÁt¢se. Az ¢pÁt¢s mint pÂtcselekv¢s; mint a fennmaradÀs lehetûs¢ge. àLudwig kirÀly
halÀlosan szerelmes a fiatal Helmut Bergerbe,3 s hogy kÁnjait m¢rs¢kelje, eszeveszett ¢pÁtkez¢sbe
kezdÊ4 ä Árja Kazovszkij. Az ¢pÁt¢s, ez a folyamatos tÀrgycsinÀlÀs, tev¢kenyked¢s tehÀt
versenyre kelhet a szenved¢llyel, sût elfedheti azt, amÁg csak az ¢pÁt(tet)û bÁrja erûvel.
°pÁt¢s ¢s szenved¢ly, ¢p¡letemel¢s ¢s k¢ts¢gbees¢s ugyanannak az ´sszef¡gg¢snek: a
müv¢szet-halÀlf¢lelem viszonynak az Àl-arcai.
Az ¢pÁt¢s ä k¢p¢pÁt¢s, vilÀg¢pÁt¢s ä az¢rt is pÂtcselekv¢sk¢nt ker¡l Kazovszkij müv¢szet¢nek a k´z¢ppontjÀba, mert ez a müv¢szet eredendûen a szem¢lyes l¢t kifejezhe-
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tetlens¢g¢nek, megoszthatatlansÀgÀnak elementÀris erejü ¢lm¢ny¢ben gy´kerezik.
Kazovszkij elûre gyÀrtott tÀrsadalmi szerepek k´z´tt talÀlta magÀt, amelyeknek egyik¢vel sem volt k¢pes azonosulni: a biolÂgiailag nû, de nemi szerepe szerint homoszexuÀlis f¢rfi nem l¢tezû modell. Kazovszkij egy, az imaginÀciÂit mind pontosabban lek¢pezû vilÀg megteremt¢s¢hez ¢s ben¢pesÁt¢s¢hez folyamodott, hogy errûl a l¢thelyzetrûl k´zl¢seket tudjon megfogalmazni. Ez a nagy eurÂpai mÁtoszok ä fûk¢nt a g´r´g
mitolÂgia ä ismerûs alakjait ¢s motÁvumait ÀllandÂ szereplûkk¢nt felvonultatÂ univerzum ¢rz¢ki ¢s szellemi vÀgyak alanyaibÂl ¢s tÀrgyaibÂl Àll; l¢nyeg¢t tekintve azonban
Ãgy lÀtom, ez a vilÀg maga a sz¢tosztott ¢s megsokszorozott, dramatizÀlt ego. Megk´t´zû ¢s a megk´t´z´tt, vÀgyÂdÂ ¢s a vÀgyott, porba hullÂ ¢s felemelt egy ¢s ugyanaz;
szenvedû ¢s kÁnzÂ, bÀr egymÀstÂl eltÀvolÁtva jelennek meg, azonos. àSz´rnyü az, ha az
ember a sajÀt maga Prom¢theusza ¢s keselyüje, egyszerre az, ami t¢pi, ¢s az, aki t¢pÊ5 ä mondta
Picasso, aki hasonlÂan szem¢lyes indulatokkal ¢s babonÀs ism¢tl¢ssel, ´nmagÀt dramatizÀlva, s fûk¢nt: segÁts¢g¢rt nyÃlt a g´r´g mitolÂgiÀhoz.6
Az ¢pÁt¢s, ¢pÁtkez¢s voltak¢ppeni c¢lja sors ¢pÁt¢se a sors folyamatos elbesz¢l¢se Àltal.7 Az elbesz¢l¢shez sz¡ks¢ges az elbesz¢lû jelenl¢te: Kazovszkij kezdetben felajÀnlÂnak, kis donÀtorfigurÀnak nevezte, aki mintegy ÀtnyÃjtja a n¢zûnek a àcsend¢letetÊ,
azaz a k¢pet. Ez a szereplû lett a kutya, aki a k¢p vilÀgÀn bel¡l van, de r¢szben ¢ppÃgy
szeml¢lû, mint a n¢zû. Kapocs a k¢p festûje ¢s n¢zûje k´z´tt; voltak¢ppen a festû alteregÂja. Ez az elbesz¢lû k¢prûl k¢pre vÀndorol; hogy mindig Ãjra bel¢pjen ugyanabba az Àllapotba, ¢s sorsÀnak mindig Ãjabb megfogalmazÀsÀt, lÀtvÀnyÀt nyÃjtsa Àt.
Az intenzÁv vilÀg¢pÁt¢s, amely Kazovszkij müv¢szet¢nek foglalata, k¢t egymÀsnak
ellentmondÂ sz¡ks¢gletbûl fakad. Ezek egyike a vilÀgtÂl valÂ f¡ggetlens¢g, szabadulÀs
el¢r¢se, mÀsika pedig az otthonra lel¢s, a vilÀgban valÂ feloldÂdÀs vÀgya. Amikor Kazovszkij a megismer¢s kockÀibÂl fel¢pÁti azt a vilÀgot, amelyben otthonra lel, helyet
talÀl egy rendszeren bel¡l. Azt, hogy a sajÀt konstrukciÂjÃ vilÀg ¢rv¢nyes, egyr¢szt elemeinek ¢rzelmi ¢s pszichikai hiteless¢ge, mÀsr¢szt ä mintegy kulturÀlis pecs¢t gyanÀnt
¢s a kollektÁv eml¢kezet elfogadÀsak¢ppen ä mitologikus jellege szavatolja.
A sÂvÀrgÀs univerzuma, amelyet Kazovszkij a müvein megteremtett, f¡gg´nnyel
megjel´lt, kiemelt, hangsÃlyozottan perspektivikus, ¢pÁtett t¢r: szÁnpad. Kazovszkij az
eltÀvolÁtÀsok, ÀtÁrÀsok, Àtt¢telek eg¢sz rendszer¢t alkotja meg: a sz¢tosztott ego k´zvetve, k¡l´nf¢le figurÀk alakjÀba transzformÀlva jelenik meg, szimbolikus, stilizÀlt vilÀgba l¢p, s ekk¢ppen eltÀvolÁtott alakjainak allegorikus formÀiban m¢g egy l¢p¢ssel
tÀvolabb ker¡l, amikor magÀrÂl a jelk¢pekkel berendezett tÀjrÂl is kider¡l, hogy az,
ben¢pesÁtûivel egy¡tt, e kivetÁtett, belsû univerzumon bel¡l is id¢zûjelbe tett jÀt¢kt¢r:
szÁnpadi realitÀs. A szÁnpad mint a bemutatÀs tere nemcsak teÀtrÀlis elrendez¢st, erûs
megvilÀgÁtÀst, jÂl leolvashatÂ helyzeteket jelent, hanem irÂniÀt, idûlegess¢get ¢s ambivalenciÀt is sugall: az, amit lÀtunk, van is, nincs is. A f¡gg´ny, amely lÀtni engedi a
k¢pet, le is megy majd, s a lÀtvÀny eltünik. MÀs k¢p, Ãj jelenet l¢p a hely¢be. A k¢peknek nemcsak l¢te: neml¢te is van a szÁnpadon, amely Kazovszkij müveiben egzisztenciÀlis szimbÂlummÀ tÀgul.
El Kazovszkij pÀlyÀja nem oszlik egymÀstÂl markÀnsan k¡l´nb´zû szakaszokra. BÀr
egyes motÁvumainak sÃlya olykor vÀltozik, nem k¢rd¢srûl k¢rd¢sre, vÀlaszrÂl vÀlaszra
halad. Egyazon mondat t´r fel Ãjra meg Ãjra, ahogyan Francis Bacon is egy ¢s ugyanazt az elementÀris szenved¢lyt ¢s k¢ts¢gbees¢st festette eg¢sz ¢let¢ben.
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TÀjleÁrÀs: sivatagi opera
àItt nincsen vÁz csak szikla van
Szikla van vÁz nincs van homokos Ãt
Az Ãt fenn a hegyek k´z´tt kÁgyÂzik
SziklÀs vÁztelen hegyek k´z´tt
Ha volna vÁz hÀt inni megpihenn¢l
SziklÀk k´zt csak megy az ember nem
eszm¢l
SzÀrazon izzadsz lÀbad a homokban
Ha volna legalÀbb vÁz a sziklÀk
k´z´tt.Ê
(T. S. Eliot: çTOKF¹LDJE.
Vas IstvÀn fordÁtÀsa)

A mitologikus univerzum narrÀtora, Kazovszkij festm¢nyeinek ¢s installÀciÂinak eredendû lakÂja, allegorikus fûszereplûje a t´bbnyire sokszorosan megk´t´z´tt, ¡lû vagy
v¢gtelen vÀndorlÀsban lÀtott kutya.8 Pontosabban a kutya sziluettje, megrajzolt, festett
vagy hullÀmpapÁrbÂl kivÀgott Àrnyalakja. Lelke. Ez a kutya ¡l ä ez parancs ä, s mivel
nem mozdulhat, minden ¢rz¢kszerv¢t ¢lesre kell ÀllÁtania. (àHegyes ÀllatÊ, ahogy Kazovszkij nevezi.) Olyan figyelmesen n¢z, amennyire csak tud, f¡l¢t erûsen hegyezi,
orrcimpÀja kutat. Egyszerre fesz¡lt ¢s melankolikus: puszta kontÃrjai ¢rz¢kletesen kifejezik sebzetts¢g¢t. Mellsû lÀbaira tÀmaszkodik, ¢s a tÀvolba n¢z: ugrÀsra k¢sz, nyelve
remeg az izgalomtÂl. Ugrana, rohanna, harapna ¢s falna, rÀvetn¢ magÀt egy mÀsik
¢lûl¢nyre. (Kazovszkij t´bb alkalommal oroszlÀn kivÀgott fotÂjÀt ragasztotta a kutya
sziluettj¢re: a maga k´vetkezetesen egyenes k´zl¢smÂdjÀn az Àldozatban lakozÂ vadÀllatot mutatva meg.)9 A kutya azonban ¡l: ez parancs, ¢s ez a parancs erûsebb azoknÀl
a bandÀzsoknÀl, szÁnes pÀntlikÀk, g¢z, ilyen-olyan szalagok erdej¢n¢l, amelyekkel a
teste van feldÁszÁtve-lek´t´zve. A paranccsal: ¡l!, a lelke van lek´t´zve, az agya.
A kutya mint narrÀtor, mint passzÁv, de szinte mindig jelen levû szereplû automatikusan elûhÁvja a n¢zûbûl az azonosulÀs ¢rz¢s¢t. Minden tÀjat, szereplût, helyzetet a
passzÁvan szeml¢lûdû, bÀnatos Àllat szemsz´g¢bûl lÀtunk. A n¢zû, aki a n¢pmes¢k Âta
a kicsivel ¢s gyeng¢vel azonosul a legterm¢szetesebben, ezÃttal is a kiszolgÀltatott l¢ny
perspektÁvÀjÀt fogadja el. AnnÀl is inkÀbb, mivel t´bbnyire a kutya van hozzÀ fizikailag
is a legk´zelebb: az Àllat szinte mindig a k¢p elûter¢ben talÀlhatÂ. Ami a megk´t´z´tt
ÀllattÂl tÀvol van, az a n¢zûtûl is tÀvol marad.
Az Àllat v¢gtelen sivatagok hegycsÃcsainak ¢s v´lgyeinek lakÂja. A sivatagot a sivatag
t´rv¢nye uralja, s ez a t´rv¢ny szabja meg a sivatag szereplûinek lehets¢ges sorsÀt. A
kietlen tÀjban pÀrkÀk Àllnak kijel´lt, ´r´k hely¡k´n, ¢s gombolyÁtjÀk a sors fonalÀt,
amely mint elektromos drÂtrendszer fut a sivatag felett ä sosem lÀtunk utalÀst arra:
honnan ¢s hovÀ ä; anonim hatalom kifent kaszÀi ûrzik az utat, ¢s vigyÀzzÀk, hogy a
vÀndor le ne t¢rjen rÂluk; szir¢nek ¢s kentaurok terelik vagy ÀllÁtjÀk meg a vÀndort,
alkalmasint magukhoz k´t´zik. Vagy a vÀndorÀllatokat k´t´zte hozzÀjuk vagy egymÀshoz valamely k¢z. MonumentÀlis fejek g´rd¡lnek a f´ld´n, vagy vÀlnak ki sziklafalbÂl.
SZEG°NY ¹DIPUSZ10 vakon vesztegel, s nem tudja el¢rni a megvÀltÀst jelent(het)û
aranytemplomot. A sivatag a nyomorÃsÀg ¢s a kÁn szÀmtalan fokozatÀnak hazÀja. Birtokba nem vehetû vilÀg.
Kazovszkij ¢rthetû, leolvashatÂ k¢peket akar: utalÀsai vilÀgosak, szimbÂlumai nem
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rejtjelek. Maga a sivatag foglalat, minden k¢pet meghatÀrozÂ k´zeg, vilÀginterpretÀciÂ. A belsû tÀj k¡lsû realitÀsa. A vilÀg mint sivatag: ez a radikÀlis kiindulÂpont, minden
tovÀbbi k´zl¢s alapja. TriviÀlis, de szuggesztÁv k¢plelem¢ny. Szem¢lyes, univerzÀlis, rÀadÀsul bele¢rz¡nk valami sajÀtosan kelet-eurÂpai ÀllÀspontot is: a vilÀgnak ezen vid¢k¢t vÀdoljuk sivatagossÀggal. Kert¢sz Imre hetvenes ¢vek elej¢rûl valÂ sorai is f¢lre¢rthetetlen¡l ezt vÀzoljÀk: àMenni, menni a sivatagon Àt, a sivatagba; vÀnszorgÀs a homokon, tÀmolygÀs a kietlen¡l sÁk tÀjon, [...] ¢s nem hullik manna, ¢s sehol egy forrÀs, egy kÃt, egy
virÀg, m¢g csak d¢libÀb sincs.Ê11 Kazovszkij t¢rbeli müveiben ä installÀciÂiban ä a sivatag
helyett s a megk´t´z´tts¢g egy variÀciÂjak¢ppen kalickÀk, n¢ha aprÂ szekr¢nyek jelennek meg, amelyekbe szereplûk sokasÀga k¢nyszer¡l. F¢tisek: àbegyüjt´tt lelkekÊ
s¢mÀi. Az ¢rzelem Àtcsapott gyüjtûszenved¢lybe, a gyüjtûszenved¢ly pedig ¢rzelemm¢
l¢pett elû. A kalickÀk rÀcsozata is vonalrajz, akÀr a k´tel¢kek rajzolata vagy az ¢p¡letek
t¢glÀit jelzû vonalrÀcs: a beb´rt´nz´tts¢g, tehetetlens¢g ä ¢s: a beb´rt´nz¢s, foglyul
ejt¢s, gyüjtem¢nygyarapÁtÀs ism¢tlûdû motÁvuma. N¢mely kalickÀkban eg¢sz rokokÂ
bÀli sokasÀg gyülik egybe, mintegy a mellett¡k idûzû, hozzÀjuk k¢pest ÂriÀsira nûtt
vÀndorÀllatok jÀt¢kszerei; aprÂ f¢tisgyüjtem¢nyek.
Kazovszkij szereplûi sajÀt sablonjukra redukÀltak, hatÀrozott kontÃrok k´z¢ fogottak, jelz¢sszerüen megjelenÁtettek: annyit lÀttatnak, amennyit a tÀrsadalom s¢marendszere: ami az egyes szerepek azonosÁtÀsÀhoz ¢s jellemzû attitüdj¡k leolvasÀsÀhoz felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges. De nem konkretizÀlÂdhatnak: nem csÃszhatnak rÀ egyetlen valÂban l¢tezû szerepre sem ä nincs k´z¡k semmilyen realizmushoz.
A sivatagban krÀterek, kisebb halmok jeleznek m¢lys¢geket ¢s magaslatokat. ElkerÁtett terek: sivatagi homokozÂk vÀlnak ki a tÀjbÂl. T¢gla¢pÁtm¢nyek tornyosulnak, vÀrosi kûsivatagok emelkednek. A sivatagi tÀj talaja n¢ha magas ¢pÁtm¢nyek teteje. Meredek, megk´zelÁthetetlen, magÀnyos hegycsÃcsok t´rnek az ¢g fel¢. A vÀndorÀllat
n¢hol megpihen, vÀrakozik. CiprusfÀk csoportjai tünnek fel. A vÀndorÀllat olykor
szÀrnyakon rep¡l a tÀj f´l´tt. MÀskor k¢t kasza k´z´tt kifeszÁtett k´t¢len Àt vezet az
Ãtja. Vagy a PurgatÂrium m¢ly¢n ¡l, kik´tve. Az Àllat bün´s is. Tekintet¢t n¢ha balettkarra f¡ggesztheti: szomjasan issza a lÀbukat egyszerre emelû, szÀrnyas balettozÂk ä
szoknyÀval ¢kesÁtett fiÃidolok ä lÀtvÀnyÀt, a sivatagnak ezt a f¢nyüz¢s¢t. MÀskor s´t¢t
trag¢diÀk tanÃja. Egyes bÀlvÀnyok egyik karjuk hely¢n szÀrnyat viselnek, mÀsik karjuk viszont fenyegetû kaszÀban v¢gzûdik; vannak CS¹P¹Gý V °NUSZOK, amelyek egy,
a k¢pen nem lÀthatÂ csapÀs sÃlya alatt megroppantak, ¢s v¢r¡ket ÂriÀs cseppekben
hullatjÀk. °s vannak fejek, amelyeknek csak egy r¢sze van meg: halottak. Maga a vÀndor is elpusztul: ¢gnek meredû lÀbbal hever a homokban.
A tÀjat szakad¢kok szabdaljÀk. A vÀndor olykor mÀr vÀndorlÀsai c¢ljÀnak k´zvetlen
k´zel¢be ker¡l, de vÀgyai karnyÃjtÀsnyira feh¢rlû tÀrgyÀtÂl Àthidalhatatlan szakad¢k
vÀlasztja el. àA hatÀron vagyokÊ12 ä mondja, s a szakad¢k sz¢l¢n rostokol.
N¢hol sivatagi humor is felcsillan, mint a NYARALñ (EGY PçRKA A SIVATAGBAN)13
cÁmü k¢pen, ahol a pÀrka leeresztett kez¢ben a sors fonala is àpihenÊ; s a szÁnpadi
szÁnpadra ÀllÁtott pÀrka szemben¢z a leheveredett vÀndorÀllattal, mintha nem ¢ppen
az û sorsÀnak a lazÀn kez¢ben tartott fonala lenne az a k´tel¢k, amely az Àllatot fogva
tartja, majd az egyetlen Ãtk¢nt kanyarog tova. ýr ¢s fogoly, egyazon vilÀg rabjai n¢zik
egymÀst ä kiss¢ Ãgy, mintha egy szertartÀsos korbÀcsolÀs sz¡net¢ben lenn¢nk. Maga
a sivatagi homokozÂ is vicc: nevet kap a homok a homokban, kivÀlasztunk egy kis darab
sivÀrsÀgot a sivÀrsÀg v¢gtelen vilÀgÀban. A sivatag ´nirÂniÀja. MÀsutt a tÀj arÀnyai
k´nnyed¢n szÁnpadi arÀnyokkÀ vÀltoznak Àt: az ¢gig ¢rû hegycsÃcson libikÂka billen,
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s rajta a vÀndorÀllatok a r¢szrehajlÂ VenustÂl tudjÀk majd meg v¢gzet¡ket. Sivatagi
szerencsejÀt¢k.14
A sivatag lakÂi k´z´tt sok az àÀtmenetiÊ l¢ny: a kentaur f¢lig ember, f¢lig Àllat; a
szÀrnyak, amelyek hol a vÀndorÀllatot, hol a szir¢neket, a balettozÂkat, hol magÀt az
idolt vÀltoztatjÀk Àt, felszabadÁtanak, eloldanak a megszabott l¢tez¢si forma megk´t¢seitûl. A szÀrnyak ugyanakkor a l¢lek szÀrnyai, egy mÀsik, isteni l¢t maradvÀnyai. àAmikor az ember meglÀt valami f´ldi sz¢pet, visszaeml¢kezik a valÂdi sz¢pre, szÀrnya nû, ¢s tollÀt
felborzolva felrep¡lni vÀgyik...Ê ä Árta PlatÂn a PHAIDROSZ-ban.15 A sz¢ps¢g mint a l¢lek
energiaforrÀsa ¢s szabadsÀgvÀgya: Kazovszkij müveiben a sz¡let¢ssel adott szerepmeghatÀrozottsÀgok elt´r´lhetûk ¢s ÀthÀghatÂk. SzÁnpadi vilÀgÀban van ÀtjÀrÀs ember
¢s Àllat, f¢rfiszerep ¢s nûi szerep, f´ldh´z k´t´tt ¢s f´ldtûl elemelkedû k´z´tt.
Mivel szÁnpadon vagyunk, a szÁnek erûsen vilÀgÁtottak, ÀltalÀban fel¡lrûl, a szÁnhÀzi
felsû vilÀgÁtÀs mÂdjÀn; n¢ha a szÁnpad egy-egy pontja k¡l´n f¢nyt is kap. A formÀk
Àrny¢kot vetnek: ez alÀhÃzza, kiemeli ûket. HangsÃlyozottan belsû t¢r szÁnei izzanak
a k¢peken: intenzÁv sÀrgÀk, lobogÂ k¢kek, m¢lyv´r´s´k, narancsszÁnek, fluoreszkÀlÂ
z´ldek. A szÁneknek az a f¡lledt elevens¢ge, ami a n¢met expresszionistÀk k¢peit t´lt´tte be: Nolde belsû tereinek a v´r´s-z´ld-fekete-sÀrga ¢jszakÀi, Schmidt-Rottluff
m¢lyk¢kjei ¢s tÃlhevÁtett narancsv´r´sei, Kirchner hegyes, szÀlkÀs fekete kontÃrjai.
MÀskor v¢szjÂslÂ chiricÂi nyugalom: t´rt szÁnÀrnyalatok, t´bb geometria. De vibrÀlÂ
erû, energia is füti ezeket a szÁneket: az els´prû k´zl¢svÀgy lend¡lete, amely ugyanakkor felgyorsult, mintegy hadarÂ fest¢smÂdot is eredm¢nyez. Kazovszkij siet.
A tÀrgykompozÁciÂk vilÀgosabb szÁnüek, szellûsebbek, lazÀbb szerkeszt¢süek. MeghatÀrozÂ szÁneik a rÂzsaszÁn, feh¢r, fekete, piros. Sokkal t´bb szereplût vonultatnak
fel, mint egy-egy festm¢ny, ter¡ket Àtsz´vik a szalagok, amelyek egy-egy tÀrgy vagy
szereplû megk´t´z¢s¢ben folytatÂdnak, majd ism¢t a t¢rbe lend¡lnek. Ezek a t¢rbeli
tÀrgykompozÁciÂk f¢lÃton Àllnak a festm¢nyek ¢s performanszok k´z´tt. Nem olyan
drÀmai t´m´rÁt¢sek, mint a festm¢nyek, hanem t´bbnyire bejÀrhatÂ, berendezett terek ä s ilyenkor nem egyetlen fûn¢zetre komponÀltak ä; de n¢lk¡l´zik a performanszok monumentalitÀsÀt, patetikusan kitartott beÀllÁtÀsait is. VariÀciÂk, modellek, megdermesztett pillanatok plasztikai lenyomatai. HatÀsuk nagyon k´zvetlen. K´zvetlenebb, mint a performanszok¢. Ami a festm¢nyekben koncentrÀlt pillanat, a performanszokban pedig ÀtvÀltozÀs ¢s ¡nnep¢lyes felmagasztalÀs, az a t¢rplasztikÀk n¢zûje
szÀmÀra testk´zeli talÀlkozÀs e sz¢ps¢g uralta hierarchia rituÀlis rendj¢vel; e vilÀg ideghÀlÂzatÀnak a tÀrgyk´zeli megtapasztalÀsa. Sok szereplûre ä fûk¢nt a kutyÀkra ä Kazovszkij dÀtumokat, kezdûbetüket, szavakat Árt: ezekhez k´zel kell menni, s ha mÀr
k´zel megy¡nk, ¢s belemer¡l¡nk az olvasÀsba, a leÁrtak silabizÀlÀsÀba, akkor bel¡lre
ker¡l¡nk.
Kazovszkij szÁnpada, a lÀzas ¢s szomjazÂ lelkeknek ez az emelv¢nye, sokkal inkÀbb
operaszÁnpad, semmint szÁnhÀzi. Nemcsak a kiemel¢s, stilizÀlÀs, a patetikus gesztusok,
a szÁnpadra emelt lÀtvÀny alkata operaiak, hanem e k¢pek szinte hallhatÂ zen¢je is: a
k¡l´nb´zû ÀrnyalatÃ hangokon ¢g fel¢ szÀllÂ, magÀnyos ÀriÀk, sÂhajok ¢s monolÂgok
is. Ezen a szÁnpadon, akÀr a legt´bb operai jelenetben, mindig csak azok a szereplûk
tartÂzkodnak, akiket ¢pp lÀtnunk (¢s hallanunk) kell, s akiknek az egy¡ttes megszÂlalÀsai a patetikusan megfogalmazott drÀmai helyzetbûl, a kompozÁciÂ dinamikÀjÀbÂl
k´vetkeznek. Rab ¢s ûr, vigaszra szorulÂ ¢s vigasztalÂ, dominÀns ¢s alÀvetett, bÁzÂ ¢s
rem¢nyvesztett jelennek meg egy¡tt. De nem az¢rt, hogy cselekedjenek, hanem az¢rt,
hogy lÀssuk ûket. Mint k¢pet, mint ikont. Ez a szÁnpad nem l¢lektani drÀmÀk, interak-
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ciÂk szÁnhelye, hanem elsûsorban a felmutatott lÀtvÀny¢; ¢s olyan ¢rzelmi fesz¡lts¢g
tere, amelyben csak stilizÀlt k´zl¢s lehets¢ges, mert allegorikus figurÀk allegorikus
helyszÁnen allegorikus tartalmakat jelenÁtenek meg. Ezeket a tartalmakat mindenekelûtt lÀttatni akarjÀk: azzal, hogy ´nmagukat az adott ´sszef¡gg¢sben megmutatjÀk. A
felmutatott lÀtvÀny a sors tragikus esszenciÀja; a felmutatÀs aktusa pedig a tragikus
l¢tez¢s Àtemel¢se a kisszerüs¢g, a halandÂ vilÀg korlÀtain. Gesztusok, testtartÀs, a puszta l¢t ¢s helyzet mellett virtuÀlis hangzÀs szÂl az egyes szereplûkrûl: ha Bacon alakjai
artikulÀlatlan ¡v´lt¢sben t´rnek ki, Kazovszkij szereplûi magÀnyos, megformÀlt ÀriÀkban fejezik ki magukat. A m¢ly, telt szÁnek ¢s a àjÀtszÂ szem¢lyekreÊ koncentrÀlÂ
kompozÁciÂ mondjÀk el a szÁnpadon megjelenû lelkek szÂlamait, s e felfel¢ hatolÂ ÀriÀk
c¢lpontja mindig a halvÀny torzÂ, a sz¢ps¢g sÀpadt, az ¢rz¢kek szÀmÀra alig megfoghatÂ jelz¢se. Kazovszkij k¢pein a gÂtika szenved¢lyes felfel¢ hatolÀsÀval t´rnek a magasba karok, szÀrnyak, fejek, sût hegyek, csak az¢rt, hogy megk´zelÁts¢k ezeket a magnetikus vonzerejü, homÀlylÂ idolokat, amelyek inkÀbb csak kezdûbetüi, semmint megnevez¢sei a vÀgy tÀrgyÀnak.
A sivatag vÀndora e fel¢ az olykor felderengû, mindig tÀvoli idol fel¢ halad. Fiatal
fiÃtesteket sejtetû, voltak¢ppen androgin torzÂk ezek, minden ¢gi ¢s f´ldi ¢rz¢ki sz¢ps¢g koncentrÀtumai. TorzÂk, mert amit megtestesÁtenek, olyannyira ¢rinthetetlen,
hogy formÀjuk v¢gig sem àmondhatÂÊ. Nem türi a festû kez¢nek a k´zels¢g¢t. Mindig
felsûtestek: ÀltalÀnosÁtott, a nemi konkretizÀlÀst ker¡lû jelz¢sek. A torzÂ: utalÀs, s elharapott, jelz¢sszerü formÀja l¢nyegesen t´bb fesz¡lts¢get koncentrÀl, mint ha pontosan kiÁrt, r¢szletezett forma lenne. Kazovszkij univerzumÀnak minden alakja valamelyest r¢szletezettebb, minden eleme szÁnesebb ¢s besz¢desebb, mint ez az ¢pp csak
elûhomÀlylÂ, de mindig megemelt helyre ÀllÁtott, torzÂban hagyott idol. Sem neme,
sem puszta l¢te nem evidens: az idol a sivatag vÀndorÀnak teremtm¢nye, a lelkek tÀplÀl¢ka. A voltak¢ppeni Àldozat, a k´rk´r´s sivatagi tÀplÀl¢klÀnc alfÀja ¢s ÂmegÀja. Sz¡lûje ¢s hÂh¢ra a sz¢ps¢gre ¢hes, ´r´kk¢ kiel¢gÁthetetlen sivatagi l¢lek, amely nem juthat annyi sz¢phez, hogy v¢g¡l bele ne pusztuljon a vÀgyakozÀsba. Az idolok a n¢zûh´z
ÀltalÀban k´zeli vÀndorÀllatok tartalmi ellenpontjai: az û irÀnyukba k´vetj¡k az Àllatok
tekintet¢t. Magukhoz rÀntjÀk a tÀjat, fel¢j¡k tart a k¢p minden erûvonala. A legsivatagosabb sivatagi k¢peket hiÀnyuk jel´li meg.
Ha el¢g sok festm¢nyt ¢s installÀciÂt megn¢z¡nk, meg¢rtj¡k, hogy a szereplûk folyamatosan egy ¢s ugyanazt a t´rt¢netet ä vagy inkÀbb: t¢nyÀllÀst ä mondjÀk el: rituÀlisan ism¢telt mozzanatokkal, a rÁtus meghatÀrozott rendje szerint. àK¢preg¢nyeket festekÊ ä mondja Kazovszkij16 n¢mi ´nirÂniÀval, hangsÃlyozva a narratÁv szÀnd¢kot ¢s
intenzÁv k´zl¢svÀgyat, valamint az àolvashatÂsÀgraÊ t´rekv¢st. Festm¢nyei gyakran sok
ä 16, 24 vagy akÀr 126 ä tÀblÀbÂl Àllnak, amelyek egymÀsra utalnak, folytatjÀk, ism¢tlik, ¢rtelmezik egymÀst. Ez voltak¢ppen minden müv¢re Àll: egymÀsra vonatkoznak,
egy ¢s ugyanazon univerzum r¢szei akkor is, ha nem sorozatokk¢nt jelennek meg.
A k¢preg¢ny szÂ ¢rz¢kletesen utal Kazovszkij k¢peinek lÁrai elbesz¢lûfolyam voltÀra,
de nem fedi el, hogy fest¢szettel Àllunk szemben, ¢s nem irodalommal. Kiteregethetû
ikonogrÀfiÀjuk, a verbalitÀs irÀnti alkati vonzalmuk ¢s erûs teatralitÀsuk ellen¢re e k¢pek sürü szÁn- ¢s formavilÀgok. Erûteljes kontÃrok k´z¢ fogott, koncentrÀlt ÀbrÀzolatok, amelyek a lÀtvÀny evidenciÀjÀra bÁzzÀk magÀt a k´zl¢st. C¢lrat´rû akarat nyilvÀnul
meg benn¡k, amely anyagÀnak a lehetû legt´m´rebb k¢pi formÀt keresi; azt, amely
a sÂvÀrgÀs, szenved¢ly ¢s a tragikum ¢lm¢ny¢t patetikusan felmutathatÂ ikonnÀ t´m´rÁti. Nem a fel¡let megmunkÀlÀsa dominÀl: a fel¡let a m´g´tte l¡ktetû fesz¡lts¢gtûl
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l¢legzik, nem a kidolgozÀstÂl. Ebben a fest¢szetben a l¢tez¢s bizonyÁt¢ka a k¢pbe foglalhatÂsÀg. Az van, az marad fenn, ami egy imÀgÂba zÀrhatÂ ¢s ekk¢nt felmutathatÂ.
A felmutatÀs patetikus gesztusÀt a szÁnpadra rendezetts¢g, a szcenikai tudatossÀg k¢szÁti elû, ¢s ez ´sszhangban van a tragikus-patetikus tartalommal. A k¢pek, noha valÂban àk¢preg¢nyekk¢Ê Àllnak ´ssze, ¢s ÀllandÂ szereplûket vonultatnak fel, nem àelûreviszikÊ, hanem rituÀlisan ism¢tlik a drÀmai helyzetet. àAz ember persze, furcsa mÂdon,
mindig arra t´rekszik, hogy megfesse azt az egyetlen k¢pet, amely az ´sszes t´bbit megsemmisÁti,
hogy tehÀt mindent egyetlen k¢pbe sürÁtsen. A sorozatokban azonban egyik k¢p a mÀsik folyamatos
reflexiÂja, ¢s n¢ha sorozatban jobbak a k¢pek, mint k¡l´n-k¡l´n, mivel, sajnos, m¢g sohasem tudtam megfesteni azt az egyetlen k¢pet, amely az ´sszes t´bbi summÀja volnaÊ17 ä mondta Francis
Bacon egy interjÃban. Kazovszkij k¢pei is mindig ugyanannak az alap¢lm¢nynek a
mind erûteljesebb, sürübb megfogalmazÀsai; k´lcs´n´s reflexiÂjuk erûsÁti ¢s pontosÁtja jelent¢s¡ket.
Mindig Àllapotot r´gzÁtenek, sosem akciÂt: idej¡k az energiÀkkal felt´lt´tt mozdulatlansÀg vagy az ¡nnepi csend ideje. De az egyes alakok k´z´tt vibrÀlÂ elektromoserotikus fesz¡lts¢g sem engedi meg, hogy àbemozduljanakÊ: kitartott pillanatok, melyek mindegyik¢re mintegy ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl felmegy a f¡gg´ny ä mely gesztus ´nmagÀban is pÀtosszal teljes ä, hogy a tikkadt, sÂvÀrgÂ vÀndor Ãjabb ¢s Ãjabb ÀllomÀsainak
egy-egy Ãj ÀllÂk¢p¢t ä sorsmetszet¢t ä tÀrja el¢nk.
Kazovszkij legt´bbsz´r Ãgy ÀllÁtja dobogÂit, elkerÁtett n¢gysz´gü tereit festm¢nyeinek szÁnpadÀra, hogy azok egyik sarka mutat a n¢zû fel¢: egyik ÀtlÂjuk pÀrhuzamos
a k¢psÁkkal, a mÀsik annak m¢lye fel¢ mutat. Ez k¢ts¢gtelen¡l nyugtalanÁtÂbb ¢s dinamikusabb, mintha valamely oldaluk volna a k¢psÁkkal pÀrhuzamos; aminthogy az
is k¡l´n´s ¢s nyugtalanÁtÂ, hogy a n¢zû t´bbnyire kiss¢ fel¡lrûl lÀt a szÁnpadra, ¢s nem
szemmagassÀgbÂl, ami azt sugallnÀ, hogy ismerûs talaj van a lÀba alatt. Kazovszkij kibillenti a n¢zût megszokott perspektÁvÀjÀbÂl, destabilizÀlja: ugyanakkor az a sz´g,
amelybûl lÀtvÀnyait megmutatja, ¢ppolyan ÀllandÂ, mint maguk a szereplûk ¢s a helyszÁnek. A k´vetkezetes perspektÁva a n¢zû biztonsÀgos vezet¢s¢t szolgÀlja ezeken a belsû tÀjakon, s a szerkesztetts¢g egyÃttal ¢rt¢s¢re adja azt is, hogy jÂzan ¢sszel kontrollÀlt,
racionÀlisan szerkesztett univerzumba ker¡lt, amelynek szorongÀsai, f¢lelmes tÀjai ¢s
a pszich¢ m¢ly¢bûl elûj´vû szereplûi Àtgondolt rendszer k´vetei.
A megbillentett perspektÁva, a szilÀrd kompozÁciÂk ¢s a mondhatni monomÀniÀs
tartalmi k´vetkezetess¢g felvetik azt a k¢rd¢st: milyen sÃlya van a formÀnak Kazovszkij
fest¢szet¢ben. K¢pei a neoexpresszionizmus, a nyolcvanas ¢vek kit´rû szubjektivizmusÀnak a jegyeit hordozzÀk, de ¢rzelmi kifejez¢sk¢nt meglehetûsen kontrollÀltak,
amit a szÁnek ¢s kontÃrok megk´zelÁtûleg egyforma jelentûs¢ge is jelez. Kazovszkij
müv¢szet¢t meghatÀrozza az az expresszÁv-szimbolikus forma, amelynek foglalatÀban
precÁzen kidolgozott ikonogrÀfiai rendszere ¢letre kel. K¢pei, bÀrmennyire k¢preg¢ny-szekvenciÀk is, ´nmagukban teljes, zÀrt formai entitÀsok, belsû gravitÀciÂs k´z¢pponttal, amely ¢rzelmi mÀgnester¡ket is feszesen tartja.
A gesztus, amellyel a festû a sajÀt sorsot az ÀllÂk¢pek szÁnpadÀnak kiemelt, eltÀvolÁtott, behatÀrolt ter¢be emeli, nemcsak a pÀtosz¢, hanem a vizsgÀlÂdÀs¢ is. A sajÀt sors
sokkal inkÀbb szeml¢l¢s ¢s reflexiÂk tÀrgya itt, semmint ¢rz¢ki valÂsÀg: tÀvoli, kiemelt,
patetikus ä ¢s el¢rhetetlen. Addig ¢rz¢kelhetû, amÁg elbesz¢lhetû. Ami el¢rhetetlen,
az egyÃttal ¢rinthetetlen ¢s sebezhetetlen is. Tematikusan ez az el¢rhetetlen, meg¢rinthetetlen ¢s birtokolhatatlan minûs¢g az, ami sz¢ps¢gk¢nt ä ¢rz¢ki sz¢pk¢nt ä tünik fel a
müveken: ennek a mÀsik utÀni vÀgynak a m¢ly¢n is ott van azonban az ego, a vÀgy
l¢nyegi ä s legalÀbb r¢szbeni ä tÀrgya.
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Az ¢rz¢ki sz¢p
à...nem is festhetû le, mert nem fogalmazhatÂ meg hatÀrozott k´rvonalazÀsban, hanem teljesen lÁrai jellegü erû, vihar, t¡relmetlens¢g, szenved¢ly...Ê
(Kierkegaard: MOZART DON JUANJA)

Kazovszkij müv¢szet¢nek k´z¢pponti ¢lm¢nye, t¢mÀja ¢s mondanivalÂja a sz¢ps¢g ä
az ¢rz¢ki sz¢p ä utÀni vÀgyÂdÀs ¢s az ¢rz¢ki sz¢pnek az el¢rhetetlens¢ge ¢s megk´zelÁthetetlens¢ge. Vagy mÀsk¢ppen fogalmazva: a vele valÂ betelhetetlens¢g. A sz¢p mint a
vÀgyÂdÀs tÀrgya olykor ÀltalÀnossÀ tÀgul, univerzÀlis, gÂtikus magasba t´r¢sre k¢sztet,
mÀskor szem¢lyhez k´tûdûen konkr¢t. A sz¢ps¢g legfûbb titka puszta l¢te: helyzete
adott ¢s nem kivÁvott. T¢ny ¢s nem eredm¢ny. Sem moralitÀshoz, sem ¢rdemekhez
nincsen k´ze. ögy jelenik meg, mint Dorian Gray arck¢pe mindjÀrt a reg¢ny elsû oldalÀn: hirtelen, a maga vakÁtÂ, eltiprÂ t´k¢letess¢g¢nek a teljess¢g¢ben. Oscar Wilde,
mik´zben Kazovszkij idoljaival azonos eszt¢tikai minûs¢get mutat fel, rÀvilÀgÁt az el¢rhetetlen¡l tÀvoli ¢s a bensûs¢gesen sajÀt m¢lys¢ges k´zels¢g¢re, szinte azonossÀgÀra:
arra, hogy egyazon egÂhoz tartoznak. à...Csakugyan nem bÁrom kiÀllÁtaniÊ ä mondja a
festû. ä àNagyon sokat adtam bel¢ magambÂl.Ê Majd, amikor barÀtja eml¢kezteti arra, hogy
egy vilÀg vÀlasztja el attÂl az AdonisztÂl, ifjÃ NarkisszosztÂl, akit oly t´k¢letesen megfestett, a müv¢sz elmagyarÀzza: àMinden arck¢p, melyet ¢rz¢ssel festettek, a festû, nem a modell arck¢pe. ...A festû tÀrja f´l ´nmagÀt a szÁnes vÀsznon. Ez¢rt nem akarom kiÀllÁtani az arck¢pet, mert attÂl tartok, hogy megmutattam benne tulajdon lelkem titkÀt.Ê18 Oscar Wilde reg¢ny¢ben lerombolja, Kazovszkij fel sem ¢pÁti eg¢szen azt a sugÀrzÂ, kiv¢teles eszt¢tikai minûs¢get, eszm¢nyt, amely mindkettej¡k univerzumÀban a leghatalmasabb ¢s
leghevesebb szenved¢ly forrÀsa, s amit Wilde Ágy Ár le: à...A Sz¢ps¢g a Szellem egy formÀja
ä sût magasabb, mint a Szellem, mert magyarÀzni sem kell. A vilÀg nagy t¢nyei k´z¢ tartozik,
mint a verûf¢ny vagy a tavaszi idû vagy a s´t¢t vizeken valÂ visszat¡kr´z¢se annak az ez¡st kagylÂnak, melyet holdnak nevez¡nk. Ez k¢ts¢gtelen. A Sz¢ps¢g¢ a f´l¢ny isteni joga. Aki birtokÀban
van, abbÂl herceget csinÀlÊ19 ä mondja Wilde a reg¢ny elej¢n: majd a sz¢ps¢g gonosz,
´rd´gi hatalmÀt mutatja meg. A rombolÀst, aminek bizonysÀgai Kazovszkij k¢pein a
sivatagban felfordult vÀndorÀllatok tetemei.
A fiÃs karakterü androgin sz¢ps¢gnek ez az eln¢mÁtÂ, transzcendens hatalma a homoerotikus eszt¢tikum, pontosabban a f¢rfi-homoszexualitÀs sz¢ps¢gkultuszÀnak sajÀtja ¢s jellemzûje. Nem a f¢rfi, hanem a fiatal fiÃ ennek a sz¢ps¢gnek a hordozÂja: az
a hamvas, kiss¢ t´r¢keny, enyh¢n lÀnyos karakter aurÀjÀval ´vezett ifjÃ, aki t´bbek
k´z´tt Visconti, Pasolini, Derek Jarman filmjeiben tünik fel. Eredetij¢t, Kazovszkij
idoljÀnak ¢s minden k¢sûbbi k¢pi ¢s irodalmi ÀbrÀzolÀsnak a mintÀjÀt a klasszikus g´r´g ¢s a lÀgyabb hellenisztikus müv¢szet sz¢p ifjÃt mintÀzÂ szobortÁpusÀbÂl ¢s vÀzarajzaibÂl ismerj¡k, s a reneszÀnsz vilÀgi fiÃÀbrÀzolÀsaiban, DÀvid-szobraiban ¢s Szent Sebesty¢n-kultuszÀban lÀtjuk viszont. Ez az ifjÃ a testi sz¢ps¢g ¢s t´k¢ly etalonja, ¢rz¢kis¢g ¢s szellem egyensÃlya, aki a bÀj meghatÀrozhatatlan t´bblet¢vel, varÀzslatos titokkal teljesen jelenik meg. °rzelmek ¢s vÀgyak Àramlanak fel¢, ezeket azonban ´ntudatlan ¢rz¢ketlens¢ggel àelnyeliÊ; nem vÀlaszol rÀjuk. àA sz¢p ifjÃ k´z´ny´ss¢g¢ben, tÀvolisÀgÀban ¢s derüs ´nmagÀba zÀrtsÀgÀban kegyetlenÊ ä Árja Camille Paglia a nemi szerepek
t´rt¢net¢t k´vetve. àNimbusza, ez a kereszt¢nys¢g elûtti glÂria, csillagportÂl f¢nylik. A karizmatikusan ragyogÂ, sz¢p ifjÃ maga az Àtl¢nyegÁtett anyag, amelyet ÀtjÀr az apollÂi f¢ny. A g´r´g´k
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lÀtomÀsos materializmusa a k´z´ns¢ges hÃsbÂl kem¢ny kristÀlyt alkotott. A sz¢p ifjÃnak nincsenek
indÁt¢kai, ¢s nem vitt v¢ghez tetteket: ez¢rt nem hûs [...] MüalkotÀs, mint az ol¡mposziak [...], a
v¢letlen ¢s a v¢gzet teremtm¢nye [...] vilÀgi szent.Ê20 Kazovszkij univerzumÀban is a szents¢g
hely¢t foglalja el; minden kultusz ¢s rÁtus ¢rte ¢s k´r¡l´tte t´rt¢nik. L¢nye mÀr a g´r´g
kultÃrÀban is f¢listeni, mert sz¢ps¢ge olyan adottsÀg, ami a halandÂt az istenekhez
k´zelÁti. Azonban, ellent¢tben Kazovszkij fÀjdalmasan visszafogott, sokszor ¢pp csak
jelzett idoljaival, r¢szletesen kidolgozott. Haja sürü csigÀkba g´nd´r´dik, arcvonÀsai
szabÀlyosak, tekintete kamaszos ÀlmatagsÀggal ´nmagÀba mer¡l, arÀnyos teste, izmai
finoman ¢s r¢szletesen megmunkÀltak. Ami ugyanis Kazovszkij szÀmÀra szubkulturÀlis kultusz, s mint olyan is sokszorosan eltÀvolÁtott, az Ath¢nban, a magaskultÃra legitim r¢szek¢nt, pontos ikonogrÀfiai mintÀkat k´vetû sablon volt. Amit Kazovszkij, minden explicit eszt¢tikai ¢s verbÀlis utalÀsa mellett is ä mint amilyenek, interjÃi mellett,
a Pierpaolo, Visconti feliratok egyes k¢peken ä kÂdol ¢s elrejt, az Ath¢nban ´ssztÀrsadalmi kultusz tÀrgya volt. àAki [...] itt pillant meg istenhez hasonlatos arcot vagy testalkatot,
amely a sz¢ps¢get hÁven t¡kr´zi, elûsz´r megborzong, ¢s szÁv¢be lopÂzik valami a hajdani megrend¡l¢sbûl, majd rÀtekintve istenk¢nt tiszteli, s ha nem f¢lne attÂl, hogy ûr¡ltnek tekintik, Àldozna
is kedves¢nek, mint valami istenszobornakÊä olvassuk a PHAIDROSZ-ban.21 Kazovszkij nem
f¢l semmilyen interpretÀciÂtÂl: eg¢sz müv¢szete a sz¢ps¢g istenszobrainak sebzetteksztatikus kultusza.
Minden azonossÀg, illetve rokonsÀg mellett is l¢nyeges k¡l´nbs¢g azonban Kazovszkij ¢s a f¢rfi-homoszexualitÀs sz¢ps¢geszm¢ny¢nek modern kori müv¢szei k´z´tt
az, hogy mÁg azok filmjeiben, fotÂin vagy mÀs müveiken konkr¢t szem¢lyek jelennek
meg, k´zvetlen¡l, erotikus hatalmuk ¢s sz¢ps¢g¡k teljess¢g¢ben, Kazovszkij müv¢szete Àtt¢teles, elrejti azt, ami a t´bbiekn¢l manifeszt. Pasolini vagy Jarman müveinek
maga a homoerotikus szem¢lyis¢g ¢s szerelem a tÀrgya, Kazovszkij pedig ä Francis
Baconhez hasonlÂan ä egy vilÀgÀllapotrÂl besz¢l, amelynek az Ágy felfogott sz¢ps¢g
l¢nyegi, de csak az eg¢sz ´sszef¡gg¢s¢ben elk¢pzelhetû r¢sze. Komplexebb, gondolatibb müv¢szet ez, amelynek rendszer¢ben a sz¢ps¢ghez vezetû Ãt megnehezÁt¢se, az
eltÀvolÁtÀsok ¢s Àtt¢telek sz´vev¢nye legalÀbb olyan fontos, mint maga a c¢l. K´z´s
vonÀsa Visconti, Pasolini ¢s Jarman filmjeivel, hogy mindenekelûtt a lÀtvÀnyhoz folyamodik: a sz¢ps¢g f¡ggetlenÁtett, ikonnÀ pÀrolhatÂ, a maga hieratikus sugÀrzÀsÀban
felmutathatÂ imÀgÂjÀhoz, amely ¢rzelmi telÁtetts¢g¢vel minden mÀs eszm¢nyt tÃlragyog ¢s ¢rv¢nytelenÁt. A fest¢szet ehhez, talÀn paradox mÂdon, nagyobb szabadsÀgot
biztosÁt; nem kell hosszÃ utat megtennie, eljutnia az ´sszefoglalÂ k¢pig, mint a filmmüv¢sznek; ¢s szabadon stilizÀlhatja a formÀt, mÁg Visconti p¢ldÀul nem tehetett mÀst,
mint hogy a n¢zû el¢ ÀllÁtotta a TadziÂt jÀtszÂ szÁn¢sz arcÀt. A film ¢s a fotÂ k¢nyszerü
konkretizÀlÀsÀtÂl szabadon, Kazovszkij müv¢szete tÃlmutat magÀn a sz¢ps¢geszm¢nyen, ¢s tÀgasabb horizont fel¢ tekint: Ãgy is fogalmazhatunk, hogy a vÀgy ereje ¢s a
müv¢szet¢t mozgatÂ egzisztenciÀlis nyugtalansÀg tÃlrepÁti magÀn a vÀgy tÀrgyÀn, ¢s
ÀllandÂ felfel¢ t´r¢sben, ÀllandÂ mozgalmassÀgban tartja.
Kazovszkij legk´zelebbi rokonai ä Jarman, Visconti, Pasolini, Gus van Sant, a korai
Fassbinder, az eg¢szen korai Mapplethorpe vagy Francis Bacon ä mÀs kultÃrÀkban
honosak, mivel a homoerotikus motÁvumok a magyar müv¢szetben ä akÀr a tÀrsadalomban ä bÃvÂpatakok. K¢pzûmüv¢szetben ez a sz¢ps¢geszm¢ny m¢g utalÀsk¢ppen
sem jelenik meg. Felvillant mÀr szÁnhÀzban: çcs JÀnos n¢hÀny kaposvÀri rendez¢s¢ben ä Genet: B ALKON-jÀban (1983), a SZENTIVçN°JI çLOM-ban ¢s az 1989-es OTHELLñ-ban. Babits TIMçR V IRGIL FIA cÁmü (1922), igen keveset id¢zett kisreg¢nye utÀn
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talÀn egyed¡l NÀdas P¢ter E ML°KIRATOK K¹NYVE cÁmü, 1986-ban megjelent reg¢ny¢ben l¢p elû teljess¢ggel emancipÀlt irodalmi anyagk¢nt; NÀdasdy çdÀm 1984-es
versesk´tet¢ben is csupÀn utalÀsos-szimbolikus mÂdon fordul elû. à...mÀst mondok ott
ä ¢s mÀst ittÊ ä Árja NÀdasdy àa mes¢s partÃ AlexandriÀÊ-rÂl, ahol, az utalÀs ¢rtûj¢t megerûsÁtendû, àt´r´tt cigit kotorgÀl KavafiszÊ.22 Vagy szint¢n az antikvitÀst maga el¢ tartva
Árja: àAz Âcskapiacon meglÀttam Curtiust.Ê23
A homoszexualitÀs tabuja ¢s nyomÀban a kritika zavara eredm¢nyezhette, hogy Kazovszkij interpretÀtorai ä annak ellen¢re, hogy û maga interjÃiban hangsÃlyozottan
¢s sokszor felhÁvta a figyelmet müveinek e l¢nyegi ¢s k´z¢pponti t¢mÀjÀra, eltekintettek ä a szÂ szoros ¢rtelm¢ben: elfordÁtottÀk a fej¡ket ä e müv¢szet legfontosabb ¢lm¢ny¢tûl, ¢s az ÀltalÀnosabb jelent¢sr¢tegekre koncentrÀltak.24 Holott Kazovszkij eg¢sz
eszt¢tikÀja a sz¢ps¢g rendkÁv¡l kifinomult ¢s sajÀtos aurÀjÃ homoerotikus kultusza k´r¢ ¢p¡l, s ha ezt f¢lreismerj¡k, eg¢sz müv¢szet¢t f¢lre¢rtj¡k.
JÂllehet Kazovszkij tematikÀja ¢s müveinek eszt¢tikai foglalata, konkr¢t motivikus
anyaga a homoerotikus ¢rzelem- ¢s sz¢ps¢geszm¢ny vilÀga, k¢peinek alapt¢mÀja,
minden k¢pi konstrukciÂ m¢ly¢n ott hangzÂ zen¢je ä tÃl mindezen ä a fÀjdalom: a
szenved¢lyes, csaknem az ´r´mig hevÁtett szenved¢s amiatt, hogy a sz¢ps¢g ä egyr¢szt
mint abszolÃtum, mÀsr¢szt mint egy magasabb teljess¢gfogalom r¢sze ä ÀllandÂ tÀvolsÀgban volt, van ¢s marad. E k¢pek valÂdi t¢mÀja az, amit Kert¢sz Imre ¢ppolyan
pontosan foglal szavakba, mint Kazovszkij lÀtvÀnyba: àA sz¢ps¢g a vÀgy beteljesÁthetetlen
Àlma. A sz¢ps¢ggel szemk´zti emberi Àllapot legtisztÀbb formÀjÀban ez¢rt mindig a fÀjdalom.Ê25
A sz¢ps¢g ¢s a sz¢ps¢g kultusza ugyanakkor mindig lÀzadÀs is ä ¢s fokozottan az,
ha, jobb kifejez¢s hÁjÀn, àkisebbs¢gi eszt¢tikumÊ hirdetûje. Kazovszkij azzal, hogy nem
magÀt a kidolgozott, r¢szleteiben ¢s eg¢sz¢ben varÀzslatos sz¢p lÀtvÀnyt ÀllÁtja el¢nk,
mint, mondjuk, Raffaello ä hanem a sÂvÀrgÀs, a k¢ts¢gbeesett megvÀltÀsra szomjazÀs
baconi lelkiÀllapotÀt jelenÁti meg ä alkalmasint a maga rÃtsÀgÀban ä, az elvÀgyÂdÀst fogalmazza meg. MegoldÀst keres. Az akciÂ ¢s a konkretizÀlÀs hiÀnyÀban rÀismer¡nk az
Àtt¢teles k´zl¢sre hajlÂ kelet-eurÂpai müv¢szre: hiszen nem magÀt a sz¢pnek lÀtott
testet mutatja fel, mint Mapplethorpe. Nem a sz¢p test erotikus lÀtvÀnyÀval ¢s a testis¢g transzcendens aurÀjÀval kavarja fel a n¢zût: az ¢rz¢ki vÀgyÂdÀs itt Àtfordul a l¢lek
egzaltÀciÂjÀba. ErotikÀja is elsûsorban lelki fesz¡lts¢gekbûl tÀplÀlkozik, s ennek finom
rajzÀban ott az ¢szakias, strindbergi vonÀs. De ekk¢nt sem veszÁt politikai t´lt¢s¢bûl,
mert azt a tÀrsadalmi ä ¢s tegy¡k hozzÀ: piaci ä szempontbÂl anarchista t¢telt hirdeti,
hogy az egyed¡li megvÀltÀs, az egyetlen valÂdi ¢rt¢k ¢s az egyetlen igazsÀg: a sz¢ps¢g.
Kazovszkij retorikÀja szuggesztÁven vetÁti el¢nk a sz¢ps¢g n¢lk¡li, a sz¢ps¢gtûl megfosztott Àllapotot a PURGATñRIUM k¢pek hosszÃ sorÀban, amelyek a bizonytalansÀg,
a keres¢s stÀdiumÀt r´gzÁtik, s az elviselhetetlens¢gnek, a kopÀrsÀgtÂl ä a sz¢ps¢g hiÀnyÀtÂl ä, a rem¢ny elapadÀsÀtÂl ä ¢s nem utolsÂsorban: a büntudattÂl ä valÂ szenved¢snek a fojtÂ, a sivatagi k¢pek¢n¢l s´t¢tebb tÂnusÃ vÁziÂi.
Kazovszkij m¢lyen ¢s szenved¢lyesen tudja, hogy a sz¢ps¢g felforgatÂerû. Dave Hickey amerikai essz¢ista ¢s kritikus radikÀlis essz¢ben fejti ki, hogyan v¢dekezik a huszadik szÀzad ezen vesz¢lyes hatalom ellen, ¢s az int¢zm¢nyesÁt¢s ä mÃzeumok, akad¢miÀk, alapÁtvÀnyok, hivatalok stb. ä milyen magasan szervezett eszk´zeivel semlegesÁti an¢lk¡l, hogy nyilvÀnosan megtagadnÀ.26 A sz¢ps¢g vÀgya a maga hatÀrtalansÀgÀban Kazovszkij k¢pein is f¢lre¢rthetetlen¡l rokon a szabadsÀgvÀggyal. A megk´t´z´tts¢g, mÀs implikÀciÂi mellett, a szabadsÀgtÂl, a sz¢ps¢ghez valÂ jogÀtÂl fosztja meg
k¢peinek allegorikus szereplûit. Hickey is hangsÃlyozza, hogy a sz¢ps¢g, amikor a nyil-
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vÀnossÀg el¢ ker¡l, mozgÂsÁtÂ, politikai erûv¢ vÀlik, ami destabilizÀlhatja a status quÂt.
A sz¢ps¢g ¢rzelmi ¢s erotikus energiÀkat mozgÂsÁt, felszabadÁt. A müv¢szetet int¢zm¢nyek kontrollja alÀ gyürû kulturÀlis diktÀtorok, akik k´z¢ Goebbels ¢s SztÀlin mellett
nem kev¢s indulattal a New York-i Modern Müv¢szetek MÃzeumÀnak a koncipiÀlÂjÀt
¢s megalapÁtÂjÀt, ifj. Alfred Barrt sem k¢slekedik besorolni, àmindannyian tudtÀk ezt, ¢s
egyik¡ket sem lelkesÁtette k¡l´n´sebben ez a perspektÁvaÊ ä Árja.27

Eml¢kmüv¢delem
à...tÃlsÀgosan f¢lek a neml¢ttûl,
ami minden hiÀnnyal azonos.Ê
(El Kazovszkij)

Kazovszkij vilÀga intenzÁv ¢s dinamikus, de patetikus ÀllÂk¢pekben fogalmazÂdik
meg. A folyamatok ¢s az ¡nnep¢lyesen kimerevÁtett k¢pek ritmusvÀltÀsai k¡l´n´sen
¢rz¢kletesek a k¢pzûmüv¢szet sajÀtos szÁnpadi müfajÀban, a performanszban. AnnÀl is
inkÀbb, mivel az idûbelis¢g lehetûv¢ teszi az ÀllandÂ felfel¢ irÀnyulÀst, a sz¡ntelen¡l
magasabb minûs¢gek, v¢gsû soron a sz¢ps¢g fel¢ haladÀst s fûk¢nt a szabad ÀtjÀrÀst a
nemi szerepek ¢s l¢tez¢si mÂdok k´z´tt. A fiÃbÂl lÀny, a lÀnybÂl androgin idol lehet;
a feldÁszÁtett fiatal testbûl eml¢kmü, a szoborbÂl eleven ember. A nemi szerepek k´z´tti
szabad k´zleked¢s, a megk´t´z¢s ¢s a k´tel¢kbûl valÂ kibontÀs (melynek sorÀn mindig
Ãj l¢ny l¢p elû, mintegy a bebÀbozÂdott ÀllapotbÂl) csak akciÂsorban k¢pzelhetû el: a
vÀltozÀs folyamata ¢s fesz¡lts¢ge nem jelenÁthetû meg egyetlen statikus k¢p keretei
k´z´tt.
MÁg Kazovszkij k¢pei szcenikai elvek szerint komponÀltak, performanszait, annak
ellen¢re, hogy az akciÂk idûben bontakoznak ki, kezdettûl fogva28 erûs k¢pi hangsÃlyokkal, ÃgyszÂlvÀn felmutatott ÀllÂk¢pek sorozatak¢nt szervezte ¢s rendezte meg.
Ez¢rt panoptikum a müfaji meghatÀrozÀsuk: csÃcspontjaik az ÀtvÀltozÀsi akciÂk eredm¢nyeik¢nt megkomponÀlt, gyakran k¢t-hÀrom percig kitartott ÀllÂk¢pek voltak.
Ahogyan a festm¢nyek egy ¢s ugyanazt a vÀgyÂdÀst demonstrÀljÀk, dramatizÀljÀk,
besz¢lik el, Ãgy a performanszok is ugyanazon mozzanat k´r¢ ¢p¡lnek: ez a transzformÀciÂ. Szem¢lybûl tÀrgy ä a vÀgyÂdÀs tÀrgya, f¢tis, bÀlvÀny, eml¢kmü ä lesz, fiÃbÂl lÀny;
teremtett tÀrgybÂl eleven ember. Kazovszkij a P¡gmaliÂnäGalateia-mÁtoszban talÀlta
meg ´nmaga eszm¢nyi t´rt¢net¢t: ahol megt´rt¢nik a csoda, ¢s Aphrodit¢ k´ny´r¡let¢bûl P¡gmaliÂn vÀgya valÂsÀggÀ lesz. A sz¢p Galateia, szerelmes alkotÀsa, ¢letre kel,
¢s valÂsÀgos l¢nyk¢nt az ´v¢ lesz.
A sz¢ps¢g a panoptikumoknak is k´z¢pponti szervezûereje, de a korai performanszok ä hangsÃlyozva a fiatal fiÃ sz¢ps¢g¢nek nûies jegyeit ä a nûi sz¢ps¢g kultusza k´r¢
¢p¡ltek. Elsûsorban az¢rt, mert Kazovszkijt a sz¢ps¢g mint passzÁv, ´nmagÀra irÀnyult
¢s ´nmagÀban befejezett minûs¢g izgatta. àMert milyen a hûsnû? ä k¢rdezte egy 1978-as
ÁrÀsÀban. ä Sz¢p. Elsûsorban sz¢p. Ez l¢nyeg¢nek egyetlen, bûven elegendû ¢s felcser¢lhetetlen
ism¢rve.Ê29 Paglia is ezen a n¢zeten van. àA sz¢p nû [...] az emberi vÀgyak v¢gsû jelk¢pe. A
feminin maga a vÀgy tÀrgya, ami kisiklik a kez¡nkbûl. Ez¢rt van mindig valami feminin vonÀs
a f¢rfi-homoszexualitÀs sz¢p fiÃiban. A feminin az ´r´kk¢ tovasiklÂ, az ez¡st villÂdzÀs a horizonton. Ezt a k¢pet k´vetj¡k vÀgyakozÂ tekintet¡nkkel...Ê30 A szem¢lyes sz¢ps¢g passzivitÀsÀt
tÀrsadalmi beidegzûd¢sek eredm¢ny¢nek lÀtja: àA sz¢ps¢g a kultÃra Àltal kitermelt mes-
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ters¢ges szubjektÁv krit¢rium. [...] °rt¢ke (csere¢rt¢ke) hatalmas. HordozÂja eredendûen passzÁv,
a szeml¢let tÀrgya. [...] A sz¢ps¢g nem akar, nem t´rekszik, nem ragaszkodik. Nincs sz¡ks¢ge semmire. Nek¡nk van sz¡ks¢g¡nk rÀ.Ê31
Kazovszkij sorszÀmozott panoptikumai mindig DZSAN-PANOPTIKUM-ok. A Dzsan
szÂt, amely a perzsa ¢s t´r´k nyelvekben azt jelenti: kedvesem, ajÀnlÀsk¢nt, dedikÀciÂk¢ppen illeszti e t¢r- ¢s idûbeli kompozÁciÂk el¢. A panoptikumok szerelmes versek a
performansz müfajÀban.
A DZSAN-PANOPTIKUM, AVAGY JçT°K AZ ELTçRGYIASíTçSRñL àaz eurÂpai kultÃra nûideÀljaibÂlÊ32 vÀlogatott (CsipkerÂzsika, Galateia, Kopp¢lia, a tÀncolÂ bÀbu, a mÃzsa, s
hozzÀjuk tÀrsult az àodaliszk, a keleti nûÊ). Kazovszkij a k´vetkezû forgatÂk´nyvben
r´gzÁtette az akciÂsort:
àI. A f¢tisek fel¢pÁt¢se ¢s feldÁszÁt¢se. A kulturÀlis normarend szerepe Àltal diktÀlt, a mÀsodik
term¢szet sz¡ks¢gleteinek ki¢pÁt¢se a kiÀllÁtott objektumokban. BÀlvÀnyteremt¢s.
II. K¢t-hÀrom perces ÀllÂk¢p. A tulajdonk¢ppeni panoptikum, a tÀrgybemutatÂ. Az ember Àltal
elsajÀtÁtott ¢s eltÀrgyiasÁtott ideÀl mint manifesztÀlÂdott lÀtvÀny. Az ¡nnep.
III. A tÀrggyal valÂ kapcsolatteremt¢s kÁs¢rletei ¢s kudarcai. Mivel a tÀrgy mint olyan megk´zelÁthetetlen (az abszolÃt passzivitÀs el¢rhetetlenn¢ teszi ût), a bÀlvÀny csak sz¢tszedhetû, elronthatÂ, megsemmisÁthetû: gyakorlatilag elsajÀtÁthatatlan.
IV. A leltÀr elk¢szÁt¢se ä elm¢leti elsajÀtÁtÀs. A kell¢kek eltakarÁtÀsa a megfelelûen szÀmozott
dobozokba (gyüjtem¢ny). A mindenkori rombolÀs ¢s eltakarÁtÀs utÀn a bÀlvÀny¢pÁt¢s Ãjra kezdûdik.Ê33
A sz¢ps¢gnek ez a felfogÀsa, amely a passzivitÀsra ilyen nagy sÃlyt helyez, szorosan
´sszef¡gg a megk´t´z¢s motÁvumÀval Kazovszkij müveiben. A testek gÃzsba k´t¢se,
sokszoros Àtteker¢se piros, feh¢r, rÂzsaszÁn, fekete szalagokkal az egyetlen olyan k´vetkezetesen hasznÀlt formai ¢s a k´zlendût k´zvetlen¡l hordozÂ motÁvum ebben a
müv¢szetben, amely a festm¢nyeken, installÀciÂkban ¢s a performanszokban egyarÀnt
megjelenik. Hogy ez a gesztus nem egy¢rtelmü, azt a megk´t´z¢shez hasznÀlt szalagok
ä olykor gy´ngysor ä szÁness¢ge, jÀt¢kos, csaknem kedves tarkasÀga is jelzi. Holott kegyetlen aktusrÂl van szÂ, amellyel a festû, illetve rendezû mozdulatlannÀ teszi az ¢lû,
mozogni kÁvÀnÂ l¢nyeket, ¢s megfosztja ûket attÂl, amire a leginkÀbb vÀgynak: s mindezt egy olyan müv¢szet k´zeg¢ben, amely a vÀgyat a leghatalmasabb mozgatÂerûnek
ismeri el. Kazovszkij szinte az¢rt teremti szereplûit, hogy megk´t´zhesse ûket. Ugyanakkor jÀt¢kossÀg s egyfajta eszt¢tikai ¢rt¢k is keletkezik ebbûl az aktusbÂl: a k´tel¢kek
szÁnei ¢s vonalai formÀt: egymÀst metszû egyenesekbûl kialakulÂ vonalhÀlÂrajzot hoznak l¢tre. àNemcsak szimbÂlumokrÂl van szÂ ä mondta Kazovszkij egy interjÃban ä, hanem
elemi mÂdon tetszik a megk´t´z´tt test, ¢s az¢rt is festem meg, mert a lÀtvÀnya gy´ny´rk´dtet.Ê34
Az Àllatok, a performanszokban r¢szt vevûk teste, olykor maga a bÀlvÀny is, sût az
installÀciÂk asztal- ¢s sz¢klÀbai sokkalta jobban, alaposabban megk´t´z´ttek, mint
amennyi csak ahhoz volna sz¡ks¢ges, hogy ne mozdulhassanak, vagy hogy a megk´t´z´tts¢get jelk¢pezz¢k. Mik´zben minden szereplû kontÃralakra redukÀlt ¢s jelz¢sszerü, a k´tel¢kek kihÁvÂan naturÀlisak. A k´tel¢kek mennyis¢g¢nek ¢s lÀtvÀnyÀnak
ez a pazarlÂ eltÃlzÀsa, az installÀciÂknÀl sokszor karnevÀli hangulatot ÀrasztÂ szerpentinszerü t¢rhÀlÂja k¢ts¢gtelen¡l arra utal, hogy nem egyszerüen funkcionÀlis mozgÀsgÀtlÂ eszk´zrûl van szÂ, hanem ä legalÀbbis eszt¢tikai ä ´r´mforrÀsrÂl is.
Camille Paglia azt az ¢szrev¢telt teszi, hogy az eredendûen g´r´g princÁpium, amely
hatalommal ruhÀzta fel a sz¢p szem¢lyt, ismerhetû fel a reneszÀnszban az idealizÀlt
l¢nyek irÀnti rajongÀsban: Dant¢nak Beatrice, PetrarcÀnak pedig Laura irÀnti szerel-

1144 ã ForgÀcs °va: El Kazovszkij

m¢ben. àTÀvolsÀgnak lennie kell, idûben vagy t¢rben ä Árja. ä A szem narcisztikus szem¢lyis¢get
vÀlaszt ki, amely büv´letben tartja, majd ezt a viszonyt müv¢szetk¢nt megformÀlja. A müv¢sz
magasabb rendü szexuÀlis szerepet tulajdonÁt a szeretett l¢nynek, s ´nmagÀt az û kisugÀrzÀsÀnak
puszta receptorÀvÀ fokozza le. A struktÃra szadomazochista.Ê35
Kazovszkij viszonyrendszerei ugyanezt a modellt k´vetik: az eleve megk´zelÁthetetlenn¢ tÀvolÁtott, k´z´ny´s sz¢ps¢g¢ben mindenki f´l´tt ÀllÂ idol büv´let¢ben tartja
a vÀndorÀllatot, akinek hozzÀ k¢pest m¢lys¢ges alacsonyrendüs¢g¢t jÂl kifejezi, hogy
az idol ember f´l´tti: bÀlvÀny; mÁg az Àllat, ha m¢goly szimbolikus is, ember alatti l¢ny:
s e k¢t minûs¢g k´z´tt m¢g ebben a fluiditÀst kedvelû rendszerben sincsen ÀtjÀrÀs. Ez
az adott ä s meglehetûsen pontosan kidolgozott ä hierarchiÀn bel¡l a lehetû legnagyobb tÀvolsÀg. S az Àllat nemcsak rem¢nytelen¡l sÂvÀrog, de mozgÀsÀban ¢s ¢rz¢kis¢g¢ben a szoros ¢s sokszoros k´tel¢kek Àltal lÀtvÀnyosan is megb¢nÁttatott. Ebbûl az
alÀvetetts¢gbûl fakad a sivatag müv¢szete: az ¢pÁtkez¢s, a balett ä mik´zben a sz¢ps¢g
kegyetlen, k´z´ny´s el¢rhetetlens¢g¢vel a porba hullÀs kÁnjai Àllnak szemben, amelyek formailag ¢s motivikusan a megk´t´z¢s ¢lvezettel v¢ghezvitt, kÁnokat okozÂ ¢s
szeml¢ltetû aktusÀban, illetve lÀtvÀnyÀban jelennek meg.
A transzformÀciÂt, mint k´z¢pponti mozzanatot k´zelebbrûl lÀthatjuk, ha egy performanszot r¢szletesebben k´vet¡nk. A DZSAN-PANOPTIKUM XXXIII, ARKESZILAOSZ
çLMA XXIX36 n¢zûje patetikus zene hangjaira l¢p a mÀr els´t¢tÁtett terembe, ahol
megkomponÀlt szÁnpadi lÀtvÀny vÀrja. A l¢pcsûzetesen emelkedû teret hÀtul t¢glafalat
imitÀlÂ hullÀmpapÁrbÂl kivÀgott Àllat-, fa- ¢s ¢p¡letelemek hatÀroljÀk, jelezve annak
a vilÀgnak a hatÀrait, amelyen bel¡lre ker¡lt¡nk. Kiss¢ lejjebb, de magaslati ponton,
mintegy kÂrusk¢nt hat Àlarcos, fekete k´penybe burkolt f¢rfit: hat filozÂfust ÀllÁtott a
rendezû. Alattuk, a t¢r leghangsÃlyosabb pontjain Àll baloldalt a kezdetben vitorlÀs
fejdÁszt viselû Galateia-szobor, jobboldalt pedig a k¢tarcÃ: el´l elfÀtyolozott, hÀtul
oroszlÀnmaszkot viselû, fekete lepl¢t v¢gig megûrzû çlmodÂ ä az Arkeszilaoszt megszem¢lyesÁtû ¢s az û ÀlmÀt itt a szÁnpadon megjelenÁtû rendezû: a SzertartÀsmester (El
Kazovszkij). OroszlÀnmaszkja a vÀndorÀllattal rokonÁtja, ¢s ennyiben Àldozat szerep¢ben t¡nteti fel.
A t¢rben k¢t ÀllandÂ horizontÀlis irÀnyÃ mozgÀs, mintegy k¢t vÁzszintes vonal ÀllandÂ meghÃzÀsa zajlik: legel´l k¢t, egymÀshoz k´t´z´tt n¢ma alak halad balrÂl jobbra
¢s vissza, metronÂmszerü koppantÀsokkal jelezve az idû mÃlÀsÀt, a nap-¢j vÀltakozÀsÀt; a legtÀvolabbi sÀvban pedig egy çmor-figura mondja el sz´vegeit a k¢psÁkkal pÀrhuzamos àr´pt¢benÊ. Az elsû hangsÃlyos akciÂ a KÂrus tagjainak testi feltÀrulÀsa. Mielûtt sz´veg¡ket elmondjÀk, lehullatjÀk fekete lepl¡ket, ¢s Ágy lÀthatÂvÀ vÀlik bek´t´z´tt-megk´t´z´tt s ekk¢nt szoborrÀ, eml¢kmüv¢ formÀlt test¡k felsû harmada. Ez a
lÀtvÀny k¡l´n´sen intenzÁv ¢s erotikus hatÀsÃ, mivel erûs f¢nyt kap, s mivel a hat szem¢ly arca tovÀbbra is betakarva marad. E t´rt¢n¢s elûk¢szÁt¢se volt csupÀn egy l¢nyegesebb feltÀrulÀsnak: a hat mezÁtelen felsûtest elûter¢ben, mintegy ezektûl kÁs¢rve,
megkezdûdik Galateia ÀtvÀltozÀsa. A sz¢p nû szobrÀbÂl fokozatosan m¢g szebb: fiatal
fiÃ bontakozik ki, majd, ism¢t fokozÀsk¢ppen, sz¢p lÀnnyÀ alakul Àt, hogy azutÀn ezen
a stÀdiumon is tÃll¢pve, a nemek princÁpiumait a sz¢ps¢g univerzalitÀsÀban ¢s az androginitÀsban feloldva, visszavÀltozzon szoborrÀ, eml¢kmüv¢, amely a szÁnpad immÀr
leghangsÃlyosabb pontjÀra, a SzertartÀsmester àhÀzÀbaÊ ker¡l. Itt feldÁszÁtett kultusztÀrgyk¢nt ism¢t az idûn kÁv¡lre ker¡l ä kitartott percekig mint kiÀllÁtott tÀrgy Àll elûtt¡nk ä s ezzel meghaladja a hierarchiÀt. Ekkor a SzertartÀsmester elkezd sajÀt bal karjÀra Árni: ez az akciÂsornak a csÃcspont utÀni v¢gsû ¡zenete. àArkeszilaosz egy eddig m¢g
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fel nem fedezett mondÀsa szerint: az ember ¢lete sorÀn mÀsok ¢s ´nmaga eml¢kmüv¢v¢ vÀlik ä
Árja Kazovszkij a performansz kÁs¢rûsz´veg¢ben. ä E folyamatos eml¢kmüv¢ vÀlÀsban ¢s
eml¢kmüv¢ t¢telben minden mozdulatunk ¢s mozdulatlansÀgunk karcol a mellett¡nk ÀllÂ eml¢kmüvekre. Ha nincsen k´zel¡nkben egy megfelelû anyagÃ eml¢kmü, vagy ha a mÀr felÀllÁtott eml¢kmüveket nem akarjuk rongÀlni, akkor Árjunk vagy rajzoljunk ´nmagunkra. Ez a müeml¢kv¢delem.Ê37
Az eml¢kmü a megmaradÀst, a nem elmÃlÀst akarja hirdetni (holott eml¢kmüve
csak annak van, ami mÀr elmÃlt, s ennyiben ¢ppens¢ggel az elmÃlÀs hirdetûje): de
Kazovszkij ezÃttal a szem¢lyis¢get tekinti patetikus mementÂnak. A megsemmis¡l¢stûl valÂ f¢lelem diktÀtuma, hogy az ego fennmaradÀsÀt szimbolizÀlÂ egoeml¢kmü
megmaradÀsÀt is biztosÁtani kell.
Az eml¢kmü feldÁszÁt¢s¢ben kifejezûdû eszt¢tizÀlÀs ¢s a szem¢lyis¢gnek tulajdonÁtott drÀmai sÃly azt a stÁlus- ¢s ¢rz¢svilÀgot id¢zi ä ha nem teljesen azonos is vele ä,
amelyet Susan Sontag Árt le elsûk¢nt ä s egyben elsûk¢nt tapogatva le a homoerotikus
sz¢ps¢gfogalmat ä A CAMPRýL cÁmü essz¢j¢ben. àA szereplû mint folyamatos, izzÂ ragyogÀs
ä a szem¢lyis¢g mint egyetlen, nagyon intenzÁv dolog. Az Ágy felfogott szereplû a camp-¢rz¢kenys¢gben megtestes¡lû teatralizÀlÀs kulcseleme. SegÁt meg¢rteni azt is, mi¢rt jelent az opera ¢s balett
olyan gazdag kincseket a camp szÀmÀra...Ê38 Sontag felvÀzolta a mesters¢ges (àMan-madeÊ)
vilÀghoz, a belsû vilÀgÁtÀshoz, a sz¢p tÀrgyakhoz, sz¢p szem¢lyekhez ¢s a müv¢szi sz¢phez valÂ vonzÂdÀsnak azt a speciÀlis, elk¡l´nÁthetû vonulatÀt, amelyet a camp szÂ jel´l,
s amely a sz¢p lÀtvÀnyt a drÀmai t´rt¢n¢s ¢s a drÀmai igazsÀg, a konfliktusokban kibontakoztatott k´zl¢s el¢ helyezi. A camp a homoerotikus sz¢ps¢geszm¢ny müv¢szete:
a nû ä a term¢szet ä princÁpiumÀt megker¡lû müvi vilÀg. A term¢szettûl elfordulÂ,
azzal a müv¢szet müvi vilÀgÀt szembeszegezû, annak azonban minden finom rezzen¢s¢re ¢rz¢keny Ázl¢s- ¢s ¢rzelemvilÀg. A homoszexuÀlis sz¢peszm¢ny ¢s sz¢p¢rz¢k a nem
funkcionÀlis irÀnti felfokozott fog¢konysÀgot is jelenti. Kazovszkij müv¢szete rokonsÀgban
Àll ezzel a sz¢ps¢gfelfogÀssal, de annak egy k¢sûbbi vÀltozatÀhoz, a durvÀbb nagyvÀrosi
punkhoz vonzÂdik. A sz¡ntelen k´zl¢svÀgy diktÀlta iram sietûs fel¡letmegmunkÀlÀsokat eredm¢nyez: ez az enyh¢n durva vonÀs, a k¢pek l¡ktetû ritmusai, valamint a pszichedelikus szÁnek besz¡remked¢se ¢s a mondanivalÂ sokszor kihÁvÂan l¢nyegre t´rû
megfogalmazÀsa itt sejteti a hÀtt¢rben a flaszteron ¢lû szubkultÃrÀt. Ugyanakkor rendkÁv¡l finom ¢rzelmi Àrnyalatok, gyeng¢d mozzanatok ¢s a transzcendencia irÀnti
rendkÁv¡li fog¢konysÀg jellemzik Kazovszkij müv¢szet¢t. A vÀgyÂdÀs mint sors gondolata messze tÃlmutat a camp eszt¢tikÀjÀn: a kifinomult homoerotikus ¢rz¢kenys¢g itt
a kelet-eurÂpai ¢s orosz kultÃrÀk sÃlyaival megrakott ¢rzelmi ¢s szellemi alapok ¢s
egy, a campn¢l l¢nyegesen t´rt¢nelmibb lÀtÀsmÂd k´zl¢si nyelve ¢s eszt¢tikai k´zege.
Az ´r´k´s ism¢tl¢s, a szÁnhelyek, motÁvumok, szereplûk sz¡ntelen visszat¢r¢se ä
mint az idûre vonatkoztatott horror vacui ä k´zvetlen¡l a halÀlf¢lelembûl, e müv¢szet
legerûsebb forrÀsÀbÂl ered. S nemcsak megÀllni nem lehet: az el¢rhetetlennek Ãjra
kell termelûdnie, mindig kell m¢g el¢retlennek maradnia. Az idol helye a megk´zelÁthetetlen tÀvolban van, de ha a vÀndor m¢gis el¢ri, mÀris Ãj sz¢ps¢gre szomjazik. S ha
a sivatag mint terep nem tenn¢ csaknem lehetetlenn¢ a sz¢ps¢g megk´zelÁt¢s¢t, akkor
a mozgÀst megakadÀlyozÂ k´tel¢kek teszik vilÀgossÀ, hogy a tÀvolsÀg l¢nyegileg lek¡zdhetetlen. Annak kell lennie, mert a c¢l az elodÀzÀs, a vÀgy fenntartÀsa. A vÀgy:
az ¢let, az ´r´k vÀgy tehÀt az ´r´k ¢let.
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UTOLJçRA ABBAN A HçZBAN
Nem messze tûl¡nk van az az utca, mondom Andornak, k´vessen csak, ¢s befordulok
balra 1989 ûsz¢n. MÀr a sarokrÂl lÀtni, hogy a keskeny jÀrdalapok girbegurba csÁkja
mellett nem f¡ggûleges a sÁk. Az a deszkapalÀnk dûl ki, lÀtom. A romlÀs megÀllÁthatatlan folyamata tÀrul, tudom, csak menj¡nk, a szem¡nk el¢.
Ez az, mutatom a nagykaput, mindjÀrt a jÀrdÀra fekszik. BarÀtom, BÀlint Andor
be is lÀt, ha lÀbujjhegyre Àll, ¢n a r¢seken Àt vÀlasztok lÀtÂsz´get, mezût. Azt, ahol a
burjÀnzÂ vadn´v¢nyzet elt¡nteti a hatÀrt az udvar ¢s a kert k´z´tt. Az ´sszegyürt drÂtkerÁt¢s a gazbÂl tekeredik elû korhadtan hadonÀszÂ karÂival. Az istÀllÂnak, konyica,
nincs ajtaja, dvere, az Âlak deszkÀi laszaggatva, szocha na vÀlove, a kÃtg¢m a vÀlyÃra
zuhant.
ý is lÀtja, nincs mit magyarÀzni, mÀs az, ha elhagyatottan pusztul, de ezt lakjÀk.
Szem¢tkupacok jelzik a verandÀrÂl kifel¢ a jÀrÀst, fÂliarongyok, salak, t´r´tt sz¢k, szÁnes flakonok.
A hÀz, hÀt arra m¢g nehezebb n¢zni. A hajdan stukkÂÁvekkel tagolt, meszelt homlokzat t¢rk¢p¢n a csupasz vÀlyogfalter¡let hÂdÁt, a lÀbazat, cokli lerÃgta vakolatÀt.
MorzsolhatÂan korhadÂ ablakkeretek k´z¢ hullott az ¡veg, pohubenvo szklo. Sz¢tmÀllott l¢pcsû, megs¡llyedt k¡sz´b, a faragott ajtÂ nem nyÁlik, ez¢rt nyitva, dverce
otvorenje.
Gyere, d´nt´m el hirtelen, bel¢pek, ¢s kiÀltok, jÂ napooot. A kis cigÀnyasszony felsz´gelt, mocskosrÂzsaszÁn lepedû alÂl bÃjik ki. Hogy kit keres¡nk, mordul rÀnk gyanakvÂan. VÀlaszomba tÃl sokat zsÃfolok, nagyanyÀmrÂl, aki¢ ez a hÀz volt, ¢s barÀtomrÂl, akinek megmutatnÀm, ¢s aki vend¢gem a sz¡lûi hÀzban, Ãgyhogy ez zavart okoz.
Nehezen hihetû, hogy k¡l´nben semmit se akarunk.
Ilyen sz¢jjel vagyunk, mentegetûzik az asszony, mÀr ¢rti, ki vagyok, de hisz, mondom, mÀr megy¡nk is.
Szemk´zt a kiskonyha, kuchinka. Tejf´llel behabart leves. A tÃrÂt´ltel¢kbe kapor
is jÀrt, kopor do tvaroha. °s az iksz-lÀbas, alacsony asztal, a fÀja feket¢re gûz´lûd´tt,
zsÁrosodott, ¢rett. AkÀrha bûrt simÁtottam volna meg. HÀzilag faragott sz¢k, tÀmlÀjÀban monogramos, cakkos keresztl¢c, ¡l¢se csuh¢bÂl fonva.
A hely¢re nem odan¢zni most. Nem regisztrÀlni, minek a, kinek a hely¢n. HÀt akkor mi mÀs¢rt? Nem tolakodni, ¢s bajom se lehet ezzel. Most mÀsoknak otthon, ez
mÀsik ¢let, menj¡nk.
Hogyne ismerte volna û a n¢nit, ugyan, j´jj¡nk mÀr beljebb. Gyakorlott betolakodÂk, hivatÀsos hÁvatlan k¢rdezûsk´dûk, nem fogunk meglepûdni, ismerj¡k ezt a
àszubkulturÀlis tÀrgyi miliûtÊ. De ahogy bel¢p¡nk, az ajtÂkat felismerem, ¢s megvan
a kemence is, hÀt mit akarok?, a kuckÂban ugyanÃgy dudorodik pÀrnÀnyit a fal.
TalÀn teny¢rjÂslÀshoz is ¢rt ez a nû, mert most kutatÂ tekintetembûl olvas. °pÁteni
akarnak Ãjat, az¢rt nem k´ltenek a hÀzra mÀr, a f¢rj¢nek van munkÀja, a fiÃk is segÁtenek... Igen, bÂlintok, de nem ¢rdekel, most keresni-n¢zni vagyok itt.
A kettûs Àgy lÀthatatlan kontÃrjÀt szemmel rajzolom a szoba ter¢be, mekkorÀk a
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fiai?, hallom meg, hogy Andor k¢rdez. De k´vetem tovÀbb a tÀmla vonalÀt, le a festett
kÀtrÀnypapÁr padlÂk¢regig. °s itt van, most ¢pp egy sz¢k alatt, hajolok k´zelebb, ott
az ÀgylÀbak pr¢selt nyoma!
A homÀlyban a cigÀnyasszony kacatok k´zt matat, s ekkor a szag eml¢ke csap meg.
PrÂbÀlom kicser¢lni ezt a savanykÀs szeg¢nyszagot arra a kemenceszagra. Ahogy ÀtforrÂsodik, ¢s melegÁteni kezd.
Ettûl mÀr unokÀm is van, hajolnak ´ssze ûk egy k¢p f´l¢, ¢n inkÀbb felÀllok. A fûgerenda! SokÀig meredek f´lfel¢, meg a karcsÃ keresztgerendÀk! Az az ujjnyi, ferde
reped¢s, meg a hosszan v¢sett felirat, amit a dunna alatt fekve betüztem ki elûsz´r.
Andor bÂlogatva hallgatja az asszonyt, s az ablakok k´z¡l, habÀr ott a kampÂ, hiÀnyzik
a t¡k´r.
Tess¢k?... nem, k´sz´n´m, menn¡nk kell.
Az utcÀn Andor k´hint pÀrat, n¢zd!, mutat a hÀtulsÂ falra. Abrosznyi tapasztÀsk¢rgek estek le vagy k¢sz¡lnek levÀlni, ¢s a porlÂ vÀlyogbÂl is vaskos darabokat rÀntanak
magukkal.
TÁz ¢ve gondolok rÀ, mondom, ahogy elfordulok, hogy meg merem-e n¢zni m¢g,
hogy egyszer bemegyek. Hogy leleplezûdik-e valami titok, ha valami els¡llyedt, ÀtvÀltozik, ¢s ¢n azt megn¢zem.
K¢rd¢s persze, mondja t¢tovÀn Andor, hogy az t¢nyleg titok-e. Annak r¢mlik, aztÀn
egyszer elszÀntan belen¢zel, ¢s rÀismersz: jÂl tudtad eddig is. De az¢rt egyszer ¢rdemes
megn¢zni, ¢s arrÂl besz¢lni is lehet, legalÀbb egyszer, mert tÃl sok az, amirûl nem besz¢l¡nk soha.
A sarokig hallgatunk, addig k¢sz¡l´k, hogy megt´rjem a csendet, de ¢pp amikor
eld´nt´m, hogy mivel, û szÂlal meg, tudom-e, k¢rdezi, hogy hÁvjÀk ezt a cigÀnyasszonyt. VÀllat vonok, mert nem tudom, mi¢rt kellene tudnom, nem tudom, vÀlaszolom.
Kicsit vÀrok, de nem mondja, mi¢rt ¢rdekli, csak igazgatja komolyan a szem¡veg¢t,
¢s akkor ¢n k¢rdezem, hogy hallott-e valaha PÀsztor TamÀsrÂl. Nem hallott, mi¢rt, ki
az? Vele, hÀrom lÀnnyal ¢s m¢g egy fiÃval voltam utoljÀra bent, ebben a hÀzban '78
ûsz¢n. KordnadrÀgos, gumival ´sszefogott hajÃ fiÃkkal ¢s f¢rfizakÂs lÀnyokkal.
Mondom a hirtelen felkereked¢st Erd¢lybe, hatan indulunk Pestrûl, de csak egy
autÂval. Az û szabadsÀgukra sÂvÀrgok, ¢s imponÀlni akarok nekik, ez¢rt kitalÀlom,
hogy ejts¡k Ãtba a falumat, vacsorÀt kapunk anyÀmtÂl, autÂt apÀmtÂl, alszunk is egyet,
¢s Ãgy megy¡nk tovÀbb. Mint a dzsentrifiÃ, mondom, ugyan mÀr, csak intek, ¢s ugrik,
akinek az a dolga, ´r¡ljenek, hazaj´ttem, ez az ¢n birtokom. Azt akartam, hogy ebben
az ¡res hÀzban aludjunk.
A hÀzat azelûtt k¢t hÂnappal takarÁtotta v¢gig anyÀm, a temet¢st k´vetû h¢ten. A
berendez¢st, Ãgy, ahogy volt, meghagyta, amÁg nem akad vevû. LomtalanÁtott is, ¢s
papÁrok ker¡ltek elû. Akkor akadtam rÀ nagysz¡leim levelei k´z¡l az elsû lapokra,
apÀmnak szÂltak, àmaradok MamicskÀd OroshÀza B´rt´nÊ, àzbohom Apusko 26-tos
MajorÊ, àApu czÁme Rab MunkÀltatÀs Dios gyûrÊ, àide ÁrjÀl mojszin R. MÀtyÀs Müvek
csepel a te AnyukÀdÊ.
MÀr akkor megtalÀltad?, villan rÀm Andor szem¡vege, beismerûen hÃzom el a szÀmat, mert mÀr akkor ¢s m¢g ´t ¢vig nem kezdtem vele semmit, ¢s mert csak akkor,
¢s miket nem k¢rdeztem meg nagyanyÀmtÂl, ¢s mÀr soha, de majd, majd, de mÀr csak
apÀmtÂl.
Eszembe jut, Àm ezt m¢gse mondom, ahogy takarÁtÀs k´zben kimentem, hogy meg-
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keressem azt a n¢gy lyukat. 1960-ban talÀltam ûket, nagyapÀm temet¢se utÀn ugyancsak takarÁtÀs idej¢n, jÀt¢k k´zben az udvaron. àHÀztÂl temettekÊ m¢g, a tyÃkÂl elûtt
feszÁtett¢k ki f´ldbe vert rudakra az ez¡sthÁmz¢ses fekete sÀtortetût a papnak, onnan
celebrÀlt. De ànyomokatÊ kerestem, igaz-e minden. Holott most annak a szemk´zti
sÁrkeretnek a betonjÀban kellett volna keresnem fogazÂkalapÀcsom utolsÂ ¡t¢s¢nek
nyomÀt, ahol abbahagytam az alkalmi kûfaragÂsÀgot, amikor anyÀm azzal szÀllt le a
biciklirûl, hogy j´jjek, mert ¡zentek a kÂrhÀzbÂl.
Amikor hazahoztuk a kÂrhÀzbÂl, szÂlalok meg, a mentûst megfizett¡k, eg¢szen lassan j´jj´n, hogy NagymamÀnak ne fÀjjon a hosszÃ seb, amit hiÀba vÀgtak, nyomban
visszavarrtÀk. ApÀm ¡lt vele benn, m´g´tt¡k anyÀmmal ¢n a Zsiguliban, l¢p¢sben. Itt
kanyarodtunk be, lÀtod, Ágy ¢rt haza a Nagymama, csak ezt akarta mÀr, domov, lyen
domov. N¢gy napon Àt tÀvolodott, n¢ha m¢g visszat¢rt. ApÀmmal kukoricÀt cÁmerezt¡nk k´zben, ¢s g¢peltem valami ¢rdektelent. Mellette vagyunk, felvÀltva ¢s egy¡tt.
°ppen akkor nem voltam ott, hazaszaladtam f¡rdeni. NyÀri sz¡rk¡let, erûs estikeillat, nyolc utÀn valamivel. Megtorpanok anyÀm elûtt a folyosÂn.
Ahol tizennyolc ¢vvel korÀbban a z´ld hokedlirûl lÂbÀltam a lÀbam a naps¡t¢sben.
NagyapÀm odabent nagybeteg, a felnûttek kapkodva indulnak mentû¢rt?, beutalÂ¢rt?
Nagymama Àt´lt´zve l¢p ki, ¢s ¢n mÀr magyarul teszem fel a k¢rd¢st, hogy m¢rt van
feket¢ben, mikor ez m¢g nem is a temet¢s.
Akkor rÀm n¢zett. Az olyan tekintet, mondom, ami megvan. Beesett, fekete szemg´d´rbûl pofon ¢s k´ny´rg¢s. A hokedli meg csak nem mozdul meg alattam. Harmadnap apÀm Àllt rajta bent, plafonra fordÁtott arccal villanyt szerelt. A szomsz¢dbÂl
vezette Àt a siratÂ-¢neklûknek est¢re. LÀbatlankodtam mellette, n¢ztem, de n¢ma volt.
Hogy à¢nekelni megy¡nkÊ, àtÀgyeme szpjevatyÊ, ezt csak erre az egy esetre ¢rtik.
Gyere, szÂlal meg anyÀm a folyosÂn, mÀr f´l´lt´ztett¡k. °rtem, hogy amÁg ¢n f¡r´dtem, addig û a hÃgommal egy¡tt. Aki orvostanhallgatÂ, jut eszembe f´l´slegesen,
amikor a letakart t¡k´r elûter¢ben meglÀtom apÀmat ¡lni az ÀgynÀl.
A lÀtvÀny. Feh¢r Àgyban lÀtni valakit feket¢ben.
SokÀig n¢zz¡k, anyÀmmal ¢s hÃgommal apÀm sz¢ke m´g´tt Àllunk, ¢s akkor tolakszik elû a k¢p, hogy a fekete kendûs fej f´l´tt, a falon PÀsztor TamÀst lÀtom. Ahogy
a fotÂkon a hangÀr vastraverzein pÂzol, kiterjesztett k¢zzel kapaszkodik itt a keresztgerendÀkba, az ÀgytÀmlÀig lÂgatva le a lÀbÀt. çgy¢kk´tûben, hosszÃ hajjal, derekÀn
f¢nym¢rû.
TalÀn ez¢rt akartam m¢g egyszer abban a szobÀban aludni, ¢s akkor vel¡k, hogy
belehelyezhetû-e olyan alak, mint TamÀs ebbe a k¢pbe. °s ezzel a tÀrsasÀggal jÂ alkalom lesz rÀ, utoljÀra m¢g à¢letetÊ ebbe a hÀzba, magyarÀzom, de... mÀs is volt ebben...
AnyÀd¢knÀl el se f¢rtetek volna, veti k´zbe Andor.
De igen... persze n¢mi felfordulÀs ÀrÀn, hanem... az eg¢szen mÀs. Az nagy hÀz,
anyÀm apja vette, paraszti felt´rekv¢s, tudod, ¢s ide apai nagyapÀm (hiÀba volt meg
azelûtt neki is a f´ldje, az internÀlÀs utÀn m¢gis szeg¢nyember mÀr) csak kucsmÀjÀt
lev¢ve, a sodorni valÂ dohÀnyt a zsebbe s¡llyesztve, csizmÀja miatt szabadkozva mert
bekopogni a magas, r¢zkilincses ajtÂn. K¢sûbb j´tt a komfortosÁtÀs, a garnitÃrabÃtor,
anyÀm sz¢pÁtette a lakÀst, ¢n pedig mÀr egyetemistak¢nt (hogyan mondjam el a sz¢gyent a sz¢gyenem miatt) sz¢gyellni kezdtem a hatvanas ¢vek àmodernj¢tÊ, be¡ltetve
a paraszti tÀrgyak k´z¢. A tej¡veg bet¢tes, vilÀgÁtÂs r´kami¢...
Meg az absztrakt vonalvezet¢sü lÀmpÀk, vÀzÀk, nippek, szÂl k´zbe Andor, geometrikus mintÀzat.
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Honnan tudod?
A hetedik ker¡letben is elûfordultak, vÀlaszolja.
De k´zben a konyhÀnk falÀn, mondom, ott vannak a petrezselyemleveles, sz¢p tÀny¢rok, zsinÂrÁrÀssal festett n¢vre szÂlÂk. °rted?, hogy a hÀziszûttes falv¢dû meg a
nejlonotthonka egyszerre! Hogy akkor a pestiekkel inkÀbb a romlatlan parasztiba
menj¡nk!
Romlatlan?, szakÁt f¢lbe Andor, inkÀbb elszeg¢nyedett.
Az egzotikusan tÀvoli, etnogrÀfiai mÃltba, magyarÀzom, az nem kever abba a gyanÃba, hogy az ¢n vilÀgom volna.
Aha, bÂlint rÀ.
Mert csak a zavarbaejtû eklektikÀt mertem kÀrhoztatni, mondom, pedig a jÀmbor,
tÂt parasztot sz¢gyelltem magamban. Ettûl szerettem volna mentes lenni, g´rcstelen
¢s szabad. Holott, ¢rted talÀn. Hogy anyÀm tudja jobban, te is lÀtod, a helyzetre mi a
jÂ vÀlasz. ý felelt helyesen, ¢s ¢n voltam gyÀva, prÂbÀlok Andor arcÀba n¢zni, de nem
felel, ¢s lÀtom, zavarja ût ez a felment¢s¢rt inget szaggatÂ pÂz.
Ott tartottÀl, szÂlal meg, hogy a hÀzban aludtatok.
Ott veszem fel a fonalat, hogy ezeket a barÀtaimat, akik abban az idûben szÀmomra
is meglepû t¢tlens¢ggel k¢sz¡ltek arra, hogy alternatÁv vizuÀlis müv¢szetekkel foglalkozzanak, beterelem anyÀm konyhÀjÀba. Mint egy vid¢ki vend¢glûbe, nem tehetek
rÂla, hogy ilyen. AnyÀmmal-apÀmmal alig t´rûdtem, akÀr egy szakÀcsnûvel meg egy
gondnokkal. A lÀrmÀs tÀrsasÀg, odakint megkezdett sz´vegek, r´h´g¢s, el tudod k¢pzelni, ¢pp csak hogy k´sz´ntek. °s anyÀm riadt tanÀcstalansÀga, hogy ugyan kik ezek,
koszosak ¢s affektÀlnak, kereszt¡ln¢znek rajta, de a fûztj¢vel megt´mik magukat.
Nincs magyarÀzat, a tekintetemet se tudja elkapni.
Eg¢sz ¢jjel szÂtlanul j´v´k-megyek ebben a mÀsik hÀzban. Be kell fütenem, kimegyek a szÁnbe, Ãgy mondtuk: cjenya. TalÀlok m¢g n¢hÀny k¢ve poros kukoricaszÀrat,
becipelem a kaminba, kidugaszolom a kemenc¢t, begyÃjtok. TolongÀs a nyÁlÀsnÀl, mikor a parazsat v´r´sen hullÀmzÂ koszorÃba tolom sz¢t, k´rbe a falhoz, a hÀtatokat
d´nts¢tek neki odabent inkÀbb. Az àEml¢k¡lÊ feliratÃ r¢gi cs¢sz¢mbûl iszom a bort,
megvan a lÂfejdomborÁtÀsos ¡veg hamutartÂ.
Bent mÀr Àgyat bontanak, TamÀs ugrik be k´z¢pre, k¢tfelûl k¢t lÀny csÃszik be mell¢, û nevetve, magasra emelt k¢zzel nyÃjtÂzkodik, meg is ¢rintheti az Àgy fej¢n¢l a
sajÀt lÀbÀt, lÀtom meg hirtelen a falon, de a lÀnyok l´kd´sik, lerÀntjÀk, ¢s mindhÀrman
a fej¡kre hÃzzÀk a nagy dunnÀt, vihogva dagasztjÀk, k´zben mozgalmi dalokat ¢nekelnek a m¢lybûl.
HÀt Ágy ¢rt v¢get, mondom, Andor hallgat, s akkor m¢g hozzÀfüz´m: Lefekv¢s elûtt
kimentem, hogy kiszellûztessem a fejem. AztÀn csatlakozom az û hallgatÀsÀhoz.
Udvar dvor, kert zahrada, eperfa jahoda, eke pluh, rozsda ridza, pad lavica, kapa
motika, lyuk gyjera, f´ld zem, csillag hvjezda, f¡st dim, fiam mojszin, kendû rucsnyÁk,
meleg tyeplo, r¢gen dÀvno, pÀrna vankÃs, toll pjera.
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Magyar LÀszlÂ AndrÀs

MEGGY
Ezen a meggyfÀn minden ¢vben
egyetlen Àrva meggy terem,
egy¢bk¢nt meddû, meggytelen.
Szeg¢ny gy¡m´lcs, titkon hiÀba
fogant meg, sz´kkent sz¢p virÀgba,
piroslik f´nn a fa hegy¢ben,
hisz senki nem fogja megenni,
nem is fejlik belûle semmi.
De n¢ki mindez egyre megy,
û mÀst se tesz, csak egyre meggy,
nem vÀgyik, ¢rez, k¡zd ä a fÀn van:
¢rtelmet lelve ´nmagÀban
r´h´g az evoluciÂn ä
heautÂhomouszion.

ELEFçNT
K¢rdezik az elefÀntot:
T¢ged ki a fene bÀntott?
Beteg? SzplÁnes? °letunt tÀn?
ä Pedig csak von Haus aus untÀm.

NEH°Z
Neh¢z meglÀtni annyi petty megett
a petymeget,
vagy vaksi dinoszaurusz alatt
a puffnak n¢zett szamarat
(mÀr ami szeg¢nybûl megmaradt),
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de legnehezebb szeretni ûtet,
ki eb¢ded
ki eb¢dedelette
ki eb¢dedeletteelûled.

Peer KrisztiÀn

FOGY °S BETEMET
A ruha, amit elviselsz, kifakul, kedves;
beleeszi magÀt megannyi haj ä
partvis s´rt¢i k´z¢ a kosz.
Fecs¢rel¡nk, mik¢nt a tÃlontÃl boldogok.
KÀros anyagk¢nt a fÀradtak k´z´tt
(akÀr a napolaj, amit behordtak a vÁzbe,
¢ber tejben az elsû savanyÃ sejt).
Gyorsabban ¢gni, mint ahogy fogy
¢s betemet a viasz.
AlvÀsunk k´z´s S betü, Àgyunk
gyürûdû, tekergûzû agy,
aki mÀsodiknak mes¢ln¢, elfelejti ÀlmÀt.
Beleker¡lt¡nk mÀr a technokolba,
nem enged, ¢s nem k´t meg eg¢szen.
Mi lesz hosszabb: mer¡l¢s¡nk vagy a nÀdvezet¢k,
ami hemzsegû levegûnkkel ´sszek´t?
Ha nem hÁvlak, hallgasd az ¢des bÃgÀst,
ha leteszed, hallgasd akkor is!
Ha itt vagyok, bedohÀnyzom a lakÀst,
ha elmegyek, sincs kiÃt, csak kilÀtÀs
a sürübûl a hÁgba. ZsÀkmÀnyod m¢rgezû, de dÁszes,
zsÀkmÀnyod ehetû, ha ¢rlelik.
ízletes vad, nem lerÀgta, csak felejtette lÀbÀt,
most szolgÀlni, d´rg´lûzni k¢sz.
Mint az ûs elsû kutyÀja, az elsû feh¢r
a r¢giek k´z´tt. Hozok pr¢dÀt,
Ãj betegs¢get, gyÂgyszert ellene, ¢s hasznosÁtom
a marad¢kot. HÀziasodni a szerelem ¢rdek¢ben,
v¢c¢re az ¡lûk¢t visszahajtani,
csak mÂdjÀval hullatni bajunk.
R¢vbe ¢rni, ¢s a r¢v¡lettel kezdeni valamit.
Ez a feladat, a p¢lda, a megoldÀs, a k´t¢l.
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A KçPOLNA K¹VETEI
Gondolatok a hatalomveszt¢srûl

A kilencedik bekezd¢sn¢l megakadt. Napok Âta foglalkoztattÀk a B¢csbûl ¢rkezett jelent¢sek, s pontokba szedve prÂbÀlta a Habsburg csÀszÀr udvarÀban l¢vû k´vet¢nek
´sszefoglalni a teendûket, Àm k¢ptelen volt a v¢g¢re jutni. Sok szÀz k´vetutasÁtÀst fogalmazott, rutinmunkÀnak tekintette, s ritkÀn talÀlta Ãgy, hogy javÁtania kell a fogalmazvÀnyon. Sohasem mutatta ki k¢ts¢geit, s t´bbnyire û maga is csak sajÀt fÀradtsÀgÀnak tudta be ûket. Andrea Ciolit hatÀrozott embernek ismert¢k, bÀr Firenze ÀllamtitkÀrak¢nt nem is lehetett mÀsmilyen. ¹t ¢ve, 1626 Âta vezette a ToszkÀn Nagyhercegs¢g diplomÀciÀjÀt, s tisztÀban volt vele, hogy az elbizonytalanodÀs legcsek¢lyebb
lÀtszata is sokba ker¡l az orszÀgnak. Most azonban megingott, s elsûsorban nem a kellemetlen tÀmadÀs miatt, amely k¡lf´ld´n Firenz¢t ¢rte, hanem sajÀt reakciÂi miatt.
àAzt kell mondaniÊ, àazt lehet hozzÀfüzniÊ, àaztÀn ha m¢g ez sem el¢gÊ, àha m¢g ez
sem megnyugtatÂÊ ä Ágy kezdûdtek az utasÁtÀs pontjai, s szinte szÂ szerint leÁrta a diplomatÀnak, mikor mit kell tennie, hogyan ¢rveljen, mik¢pp viselkedjen. Cioli ezen
lepûd´tt meg, sajÀt stÁlusÀt, pontosabban a k¡l¡gyi ÀllamtitkÀr stÁlusÀt tartotta idegennek. A b¢csi k´vetet, Niccolµ Sacchettit ¢vtizedek Âta ismerte, s mindig nagyra tartotta.
A Hofburg elûtt Velenc¢ben k¢pviselte a Medici-udvart, s kifogÀstalan teljesÁtm¢nnyel
oldotta meg ´sszes feladatÀt. Firenz¢ben a Nagyherceg s az Uffizi apparÀtusÀnak teljes
bizalmÀt ¢lvezte, az Àllam¡gyekben a legk¢nyesebb r¢szletekbe is beavattÀk. Nem volt
hÀt mitûl tartani, biztosak lehettek benne, hogy amit csak a diplomÀcia eszk´zeivel el
lehet ¢rni, Sacchetti el¢ri.
S m¢gsem voltak benne biztosak.
Nem rend¡lt meg a bel¢ vetett bizalom, Sacchetti nem lett rosszabb diplomata, az
ÀllamtitkÀr gondolataiban m¢gis az t¡kr´zûd´tt, mintha minden egyes szÂra, politikai
kifejez¢sre most kellene megtanÁtani a k´vetet, s szigorÃan betartatni vele minden
mondatot, nehogy elt¢rjen a megszabottÂl. Andrea Cioli pedig jÂl ismerte a firenzei
diplomÀcia r¢gÂta alkalmazott szokÀsait. °vszÀzados hagyomÀnyok, tapasztalatok
mesteri ´sszefoglalÀsa volt ez, amelyet 1529 Âta v¢glegesÁtett formÀban is elfogadtak.
MeghatÀroztÀk a diplomÀciai apparÀtusba valÂ bejutÀs felt¢teleit, ´szt´n´zt¢k a fiatalok r¢szv¢tel¢t a k¡l¡gyek ter¢n, elm¢leti ¢s gyakorlati ÃtmutatÀssal szolgÀltak, s meglepûen sz¢les mozgÀsteret biztosÁtottak k¡lf´ld´n dolgozÂ k´veteik szÀmÀra. Mindenrûl beszÀmolÂt k¢rtek, de egy-egy probl¢ma megoldÀsÀnak r¢szleteibe nem szÂltak
bele, akciÂ k´zben nem zavartÀk a v¢grehajtÂt. ToszkÀna diplomÀciÀja Ágy aztÀn nemcsak hogy sikeresen mük´d´tt, hanem sokak Àltal irigyelt iskolap¢ldÀvÀ is vÀlt, ahol
k¢pzetts¢g, elvÀrÀs ¢s teljesÁtm¢ny szem¢lyi ¢s politikai bizalmon alapult. Ezt tanulta
Cioli is, s zavartan figyelt fel rÀ, amikor ettûl elt¢rû gondolkodÀsmÂdot tapasztalt magÀn s az ÁrÀsba adott k´vetutasÁtÀson. BÀrmennyire ismerte is Sacchettit, bÀrmennyire
tisztÀban volt is diplomatÀjÀnak k¢pess¢geivel, azt gondolta, hogy legjobb, ha û, az
Uffizi d´nt¢shozÂja talÀlja meg minden r¢szletk¢rd¢sre a megoldÀst.
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Nem biztosÁtott a k´vetnek egy l¢p¢snyi szabadsÀgot sem, megk´t´tte a kez¢t, s mindenben szigorÃ engedelmess¢get Árt elû. IdegesÁtette ugyan a megvÀltozott hangnem,
de az jÀrt a fej¢ben, hogy a leggyorsabban, m¢g mielûtt feltün¢st kelt a dolog, le kell
zÀrnia az ¡gyet. Elhessegette hÀt a zavarÂ gondolatokat, ÃrrÀ lett k¢telkedû ´nmagÀn,
vissza¡lt az ÁrÂasztalÀhoz, s egy tollba mÀrtÀssal megÁrta a kilencedik bekezd¢st.
°rezte, hogy nem jÂ, amit Ár.
Pedig a helyzet valÂban k¢nyesnek tünt. Vesz¢lybe ker¡lt a ToszkÀn Nagyhercegs¢g
kedvezû k¡lf´ldi megÁt¢l¢se, a sok energiÀval ¢s nem kev¢s p¢nzzel megszerzett pozÁciÂ. B¢csben a csÀszÀri kÀpolnÀban elfoglaltÀk a firenzei k´vet hely¢t. SÃlyosabb s¢rt¢st
elk¢pzelni sem lehetett volna. A kÀpolnÀban egy¡tt vett r¢szt a szentmis¢n a CsÀszÀr,
a CsÀszÀrn¢, a fûhercegek ¢s fûhercegnûk, a Habsburg Birodalom legfontosabb politikai test¡let¢nek, a Titkos TanÀcsnak a tagjai, s k¡l´n´s megtiszteltet¢sk¢nt egyes sz´vets¢ges orszÀgok B¢csben akkreditÀlt k´vetei. Minden egyes ¡lûhely a protokoll ÀthÀghatatlan szabÀlya szerint ker¡lt kiosztÀsra, szimbolizÀlva azt a status quÂt, amely
v¢res hÀborÃk s diplomÀciai csatÀrozÀsok eredm¢nyek¢ppen alakult ki. Kifejezte a
Habsburgok Àltal elismert ´nÀllÂ ÀllamisÀgot, a megk¡l´nb´ztetett politikai figyelmet,
de a templomban az egymÀs m´g´tt levû sorok alkalmat adtak arra is, hogy a Hofburg
az orszÀgok megÁt¢l¢s¢t, fontossÀgÀt is hangsÃlyozza. Min¢l k´zelebb ¡lhetett valaki
az elsû sorhoz, vagyis a CsÀszÀrhoz, annÀl elûny´sebb d´nt¢sekre szÀmÁthatott Àllama
a politikÀban. Minden k¡lf´ldi k´vet csÀszÀri pecs¢ttel ellÀtott oklev¢llel bizonyÁtotta,
hogy az adott hely ût ¢s csakis ût illeti meg. Amikor a CsÀszÀr 1576-ban elismerte a
ToszkÀn Nagyhercegs¢get, mint ´nÀllÂ Àllamot, azonnal rendelkezett arrÂl is, hogy
Firenze k¢pviselûje r¢szt vehet a csÀszÀri kÀpolnÀban a mis¢n, s hely¢t k´zvetlen¡l
Velence utÀn jel´lte ki. Ez azt jelentette, hogy B¢cs megÁt¢l¢se szerint Firenze a VatikÀn, SpanyolorszÀg ¢s a Velencei K´ztÀrsasÀg utÀn a szÀmÀra igen kedvezû negyedik
helyre ker¡lt az orszÀgok sorÀban. Politikai ¢s katonai v¢delem, egy¡ttmük´d¢s ¢s stabilitÀs ä ennyit tett az oklev¢l biztosÁtotta hely. No ¢s azt, hogy orszÀg-vilÀg elûtt, minden ¡nneps¢gen, bÀlon, fogadÀson, k´rmenetben, birodalmi gyül¢sen, ahol csak az
uralkodÂ nyilvÀnosan megjelent, a kÀpolna k´vetei ä Ágy nevezt¢k a k¡l´nleges jogokkal rendelkezû orszÀgok reprezentÀnsait ä megszabott hely¡knek megfelelûen a CsÀszÀr kÁs¢ret¢ben lehettek. így aztÀn Firenze a Habsburg Birodalom minden l¢nyeges
esem¢ny¢n r¢szt vehetett, k´vete mindent lÀtott, feljegyzett s jelentett. Mindenki fontosnak tartotta, kereste vele a kapcsolatot, leveleket, meghÁvÂkat, kisebb ajÀnd¢kokat
k¡ld´tt neki.
Pedig aki csak egy kicsit is ismerte a politikai fejlem¢nyeket, tudta, hogy a valÂsÀgban a ToszkÀn Nagyhercegs¢g mÀr nem is olyan fontos. A l¢nyegi dolgok mÀr jÂ ideje
nem ItÀliÀban dûltek el, s Firenze hatalma ´sszehasonlÁthatatlanul csek¢lyebb volt,
mint mÀsf¢l ¢vszÀzada, Lorenzo il Magnifico korÀban. M¢gsem mondta ki ezt nyÁltan
senki, s nem is ¢reztette, hiszen a CsÀszÀr megÁt¢l¢se szerint nem vÀltozott semmi, a
Medici-Àllam k´vete vÀltozatlanul sajÀtjÀnak tudta a kÀpolnÀban ¢vtizedekkel korÀbban neki kijel´lt helyet.
Elûfordultak persze kellemetlens¢gek, amelyek k´zvetetten jeleztek n¢mi elmozdulÀst, de ezek a gondok eddig valahogy mindig megoldÂdtak. Ilyen volt Erd¢ly fejedelm¢nek, Bethlen GÀbornak a megjelen¢se a nemzetk´zi politikÀban. Bethlen rengeteg megoldÀst dolgozott ki minden probl¢mÀra, s kiszÀmÁthatatlan volt, mikor melyiket kÁvÀnja megvalÂsÁtani. HadjÀratot vezetett a Habsburg uralkodÂ ellen, s m¢g
be sem fejezte a harcot, mÀr megk¢rte a CsÀszÀr egyik lÀnyÀnak a kez¢t. BotrÀnyos
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k´r¡lm¢nyek k´z´tt Àtadta egyik strat¢giai jelentûs¢gü vÀrÀt a t´r´knek, s utÀna soha
nem lÀtott ´nÀllÂsÀggal igazgatta orszÀga ¡gyeit. Meglepûen ¢l¢nk diplomÀciÀt folytatott, kapcsolatai KonstantinÀpolytÂl Londonig, Velenc¢tûl HÀgÀig terjedtek, behÀlÂztÀk az eg¢sz kontinenst. àEsk¡sz´m az MagassÀgban lakozÂ Istennek minden hatÂsÀgÀra, Szents¢g¢re, JÂsÀgÀra ¢s F¢nyess¢g¢re, ý Istens¢g¢re, az Csillagos °gre,
Napra, Holdra ¢s az Csillagokra, f´ldre, ¢s az f´ldnek erej¢re, az AnyÀm tej¢re, ¢s az
¢n kenyeremre, ¢s Lelkemre, ¢s az Nagy Szent Mahumetre, ¢s az ¢n E´s´mre ¢s minden Buszormanyoknak elsû E´s´kre, k´rny¡lmet¢lked¢ssekre, ¢s Idv´ss¢gekre, hogy
ha t¢gedet GÀbor bÀtyÀmat ¢s Fiamat, Ãgy mint jÂ kirÀllyÀt az Magyaroknak Semmin¢mü Sz¡ks¢gedben el nem hadjlak, ha szint¢n minden birodalmim, OrszÀgim ¢s
mindenn¢mü hatalmassÀgim el t´r¡ltetnek is...Ê ä olvastÀk B¢csben is a Bethlen nev¢re ÀtÁrt hagyomÀnyos sz´vegü szultÀni hitlevelet. S bÀrmennyire idegenkedtek is a
Hofburg urai, r´videsen be kellett lÀtniuk, hogy Bethlen egyed¡lÀllÂ tehets¢ggel hasznÀlja ki geopolitikai helyzet¢t, s nem ker¡lhett¢k el, hogy taktikai okokbÂl ne r¢szesÁts¢k ûk is megk¡l´nb´ztetett bÀnÀsmÂdban az erd¢lyi fejedelmet. 1625-ben a CsÀszÀr a legmagasabb adhatÂ cÁmmel ruhÀzta fel Bethlen GÀbort. àSerenissimusÊ lett a
titulusa, ugyanaz a megszÂlÁtÀs jÀrt neki, mint a Medicieknek, ToszkÀna nagyhercegeinek. A hÁr nem kis izgalmat vÀltott ki Firenz¢ben, hiszen minden v¢lt ¢s valÂs vet¢lytÀrstÂl tartottak. KonkurenciÀt lÀttak mindenkiben, aki Firenze pozÁciÂi k´zel¢be ker¡lt, m¢g akkor is, ha viszonyuk az adott orszÀghoz nem volt ellens¢ges. Erd¢ly politikÀja semmilyen formÀban nem irÀnyult ä nem is irÀnyulhatott ä ToszkÀna ellen, a
firenzei diplomatÀk ezek utÀn m¢gis k¡l´n´s figyelmet fordÁtottak Bethlen szem¢ly¢re. Nem tehettek ellene semmit, de mindent tudni akartak rÂla, s mindenre fel akartak
k¢sz¡lni. Sok-sok hÁradÀst gyüjt´ttek ´ssze rÂla, mÁg v¢g¡l is a probl¢mÀra az idû hozta
meg a megoldÀst. 1629-ben Sacchetti tÁz alkalommal foglalkozott jelent¢seiben Bethlen eg¢szs¢gi ÀllapotÀval, pontosabban betegs¢g¢vel, s novemberben k¢t beszÀmolÂval
erûsÁtette meg az ¢rtes¡l¢st: a fejedelem meghalt. S minthogy fiÃ´r´k´s n¢lk¡l halt
meg, a Serenissimus cÁm nem ´r´klûd´tt, Ágy Firenze ez irÀnyÃ aggodalmai megszünhettek, a Mediciek nyugodtabbak lehettek. A kihÁvÀsok sorozata azonban nem fejezûd´tt be, s a legvesz¢lyesebb tÀmadÀs olyan irÀnybÂl j´tt, amelyre korÀbban nem is gondoltak.
Egy szombaton Fugger grÂf, BajororszÀg k¢pviselûje a kÀpolnÀban elfoglalta ToszkÀna hely¢t. JÂval elûbb ment be a templomba, mint a firenzei diplomata, s mindenf¢le
elûzetes bejelent¢s, jelz¢s, tÀrgyalÀs n¢lk¡l egyszerüen le¡lt Sacchetti hely¢re. A Mediciek k´vete elûsz´r csak f¢lre¢rt¢snek, vagyis a protokoll megs¢rt¢s¢nek gondolta
az eg¢szet. Nem sokra becs¡lte az Ãjonnan felkapaszkodottak diplomÀciai ¢rz¢k¢t, otromba müveletlens¢gnek k´nyvelte el egy-egy bakl´v¢s¡ket. SzÀz´tven ¢v alatt elolvashattÀk volna n¢hÀny szabÀlyzatunkat ä d´rm´gte magÀban, s a legudvariasabb ¡dv´zl¢ssel felhÁvta Fugger figyelm¢t a t¢ved¢s¢re. A bajor meg sem mozdult. Oda sem
fordult, fel sem Àllt, egyÀltalÀn nem mutatta semmi jel¢t annak, hogy bÀrmi is t´rt¢nt
volna. Csak ¡lt.
Sacchetti most mÀr mindent ¢rtett, de nem akarta elhinni. Odal¢pett Slavata grÂfhoz, a Titkos TanÀcs egyik legbefolyÀsosabb tagjÀhoz, s a segÁts¢g¢t k¢rte. Slavata volt
az, akit 1618-ban tÀrsÀval s titkÀrÀval egy¡tt a csehek kidobtak a Hradzsin ablakÀn, s
miÂta a Habsburgok Feh¢rhegyn¢l legyûzt¢k a rebellis cseh rendeket, nagyra nûtt az
ÀzsiÂja. Slavata Montecuccolihoz, az Trauttmansdorffhoz irÀnyÁtotta a firenzeit.
Trauttmansdorff, akit mindenki a j´vû ember¢nek tartott, csendben azt k¢rte, hogy

1156 ã Hiller IstvÀn: A kÀpolna k´vetei

besz¢lj¢k meg a dolgot mÀsnap, ne zavarjÀk a mise kezdet¢t felesleges zajongÀssal,
helycser¢vel. MÀsnap, vasÀrnap Trauttmansdorff el¢rhetetlen volt, nem is lÀttÀk a
Hofburgban. Helyette Lichtenstein herceg fogadta, aki Harrach ¢s Meggau tanÀcsosokat vÀrta, s v¢g¡l is k´z´sen Ãgy d´nt´ttek, hogy a CsÀszÀr n¢lk¡l nem d´nthetnek.
VasÀrnap l¢v¢n azonban nem zavarhattÀk a n¢met-rÂmai csÀszÀrt, ezt meg kell ¢rtenie
a firenzei k´vetnek is, mondtÀk, s megÁg¢rt¢k, hogy minden rendben lesz.
Sacchetti, ahogy haza¢rt, nyomban ¡zent a futÀrnak, hogy k¢sz¡lj´n, mÀsf¢l Âra
mÃlva indul Firenz¢be. MegÁrta a jelent¢st Ciolinak, s vÀrta az utasÁtÀst.
Andrea Ciolinak az Uffiziban n¢gy napjÀba ker¡lt, hogy kilenc pontba ´sszefoglalja
a teendûket. Sacchetti pedig addig ki sem mozdult a k´vets¢grûl, csak tervezgetett.
Arra gondolt, hogy m¢giscsak vannak k´z´s vonÀsok ToszkÀna meg BajororszÀg k´z´tt. Felid¢zte az otthon hallottakat meg a neves historikusok Àltal lejegyzett t´rt¢neteket a Medici-bank kezdeteirûl. ArrÂl, hogy hogyan szerezt¢k meg a pÀpai kÃria
p¢nz¡gyeinek kezel¢s¢t, s hogyan lett a bankÀrfamÁlia ItÀlia egyik leggazdagabb csalÀdja. ArrÂl, hogy Cosimo de' Medici, akit àPater patriaeÊ, a haza atyjak¢nt emlegettek,
eg¢sz EurÂpÀra meg a Levant¢re kiterjedû hÀlÂzatot ¢pÁtett ki, s ha kellett, szûnyeget,
ha kellett, füszert szÀllÁtott, de az sem volt akadÀly, ha zsirÀfot kellett beszereznie. Gondoskodott rÂla, hogy a csalÀd folytathassa a sikeres kezdetet, s aki ennek ÃtjÀba Àllt,
azt a legszÁvÂsabb kitartÀssal s, ha sz¡ks¢gesnek ¢rezte, kegyetlens¢ggel s´p´rte f¢lre.
A Mediciek lassan teljesen magukhoz ragadtÀk a hatalmat, uralkodÂkk¢nt ¢ltek ¢s viselkedtek egy uralkodÂ n¢lk¡li Àllamban. PÂtolhatatlanokkÀ vÀltak. TÃlburjÀnzott hatalmuk miatt felt¡zelt¢k ugyan ellen¡k a t´meget, Ãgy gondoltÀk, elüzhetik ûket, de
kider¡lt, hogy mÀr k¢sû, s n¢lk¡l¡k rosszabbul mennek a dolgok, mint vel¡k. HagytÀk
hÀt, hogy visszat¢rjenek, s mÀr t¢nyleges uralkodÂkk¢nt Àlljanak az Àllam ¢l¢re.
àGranducÀÊ-nak, nagyhercegnek szÂlÁttattÀk magukat, s ¡gyes diplomÀciÀval s soksok p¢nzzel elfogadtattÀk az Ãj Àllamot a k¡lf´lddel is. T´bbre azonban mÀr nem tellett, s orszÀguk, a ToszkÀn Nagyhercegs¢g megsz¡let¢se pillanatÀban el¢rte, amit
akart. L¢t¢nek, mük´d¢s¢nek egyetlen c¢lja ezutÀn a fennmaradÀs, a nemzetk´zi ¢letben a megszerzett pozÁciÂk megûrz¢se lett. EurÂpa azonban forrongott, Ãj Àllamok,
Ãj sz´vets¢gek sz¡lettek, s fenntartÀsukhoz m¢g t´bb p¢nz kellett. MÁg a Medici-kincstÀr kizÀrÂlag sajÀt politikai c¢ljait finanszÁrozta, a kontinens mÀs r¢szein hihetetlen
´sszegek ker¡ltek k´zvetlen politikai befektet¢sre. Firenz¢ben egyre t´bbet emlegett¢k a mÃltat, l¢pten-nyomon az unalomig ismert egykori vit¢z tettekre hivatkoztak, a
k¡lf´ldi jelent¢sek ¢l¢n pedig, szinte ¢szrev¢tlen¡l, addig kev¢ss¢ hallott nevek jelentek meg. F¢lmilliÂ gulden ä ennyibe ker¡lt a Fugger bankhÀznak, hogy tÀmogatottjuk,
Habsburg V. KÀroly nyerje el a n¢met-rÂmai csÀszÀri trÂnt. ¹tszÀzezer gulden, szÀmolt k´vets¢gi szobÀjÀban Niccolµ Sacchetti, valamivel t´bb, mint h¢tszÀz kilogramm
szÁnarany ¢rt¢k¢nek felelt meg, s bÀr r¢gÂta ismerte ezt az adatot, mindig elhült, ha
az esz¢be jutott. Elk¢pzelhetetlen nagysÀgrend, amikor egy tanÁtÂ hÀrom-n¢gy, egy
hercegi tanÀcsos k¢tszÀz gulden fizet¢st kapott ¢vente. Nem csoda, hogy ezutÀn a bajororszÀgi Fuggerek egyre nagyobb befolyÀsra tettek szert. öjabb ¢s Ãjabb privil¢giumokat nyertek el, bÀnyÀkat, nemes¢rc-monopÂliumokat, kereskedelmi elûjogokat
kaptak, s a p¢nzt ÃjbÂl befektett¢k. Elûny´s hÀzassÀgokat k´t´ttek, s ¢rdekelts¢get szereztek minden¡tt, ahovÀ a Habsburgok eljutottak, SpanyolorszÀgtÂl MagyarorszÀgig.
Politikai szerepet vÀllaltak, s egyszer csak Miksa bajor uralkodÂ k´vetek¢nt le¡ltek
ToszkÀna hely¢re. Sacchetti tulajdonk¢ppen csak azt sajnÀlta, hogy ¢pp vele t´rt¢nik
mindez, pedig mint Àllamok egymÀs k´z´tti kapcsolatÀval foglalkozÂ ember ûszint¢n
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szÂlva ¢lvezte az eg¢szet. MÀr korÀbban is kac¢rkodott a gondolattal, hogy leÁrja mindazt, amit Àt¢lt s v¢gigcsinÀlt. Meg´r´kÁti az ût k´r¡lvevû vilÀgot s nem utolsÂsorban
´nmagÀt is. Egy¡tt emlegetn¢k a gyakran id¢zett t´rt¢netÁrÂkkal, Giovanni Cavalcantival, Vespasiano da Bisticcivel vagy Francesco Guicciardinivel. LegszÁvesebben persze
az Àtkozott-imÀdott Niccolµ Machiavelli gondolatait folytatta volna, hiszen ût bÀrhogy
tiltottÀk is, mindenki olvasta a munkÀit. Ha nem lett volna k´veti minûs¢g¢ben, fûszereplûk¢nt ¢rintett, remek elemz¢st Árt volna az esem¢nyekrûl, a vÀltÀsrÂl, a hatalom
megszerz¢s¢rûl, a megtartÀsrÂl, a hatalomveszt¢s lehetûs¢g¢rûl. ArrÂl, hogy ez is megt´rt¢nhet, bÀrmit ÀllÁtanak is a nagyherceg k´rnyezet¢ben. Sût arrÂl, hogy idûvel elker¡lhetetlen, mert mindig j´nnek Bethlenek, Fuggerek, nincs ´r´kk´n tartÂ hatalom, ´r´k birodalom.
Mert a hatalom nem a nyilvÀnvalÂ bukÀssal t´rik meg. A sikertelens¢gtûl valÂ f¢lelem, a szokatlan eredendû elutasÁtÀsa, a bizalomhiÀny, gyanakvÀs s mÃltba fordulÀs
egyenrangÃ jelz¢sei a szÀmokban kifejezhetû fejlûd¢sk¢ptelens¢gnek, politikai szerept¢veszt¢snek. A t¢nyleges hatalomveszt¢s nem egyszerüen a lÀtvÀnyos ´sszeroppanÀs, hanem mindezek felszÁn alatti, csendes ´sszegzûd¢se.
így azonban, politikusk¢nt, Niccolµ Sacchetti nem volt szabad ember. Nem tehetett
mÀst, mint vÀrta az ÀllamtitkÀr level¢t.
Cioli utasÁtÀsa nem lepte meg. Pontosabban sokkal kev¢sb¢ lept¢k meg a feszes
mondatok, a szÀjbarÀgÂ stÁlus, mint Ciolit, amikor Árta. ýrizze meg mindenÀron a kÀpolnÀban elfoglalt helyet, Ág¢rjen, ajÀnd¢kozzon, tÀrgyaljon, s min¢l gyorsabban mutasson fel eredm¢nyt. Sacchetti nem vesztegette az idût. Tudta, hogy bÀrhogy Àllnak
is a dolgok, a diplomÀcia technikÀjÀban m¢g mindig verhetetlenek. A belsû gyeng¡l¢s
ritkÀn mutatkozott azonnal k¡lsû jelekben. A k¡lpolitika megszervez¢s¢ben, a feladatok lebonyolÁtÀsÀban nem kellett sz¢gyenkezni¡k, tovÀbbra is ÀlltÀk a versenyt Madrid,
PÀrizs, London vagy ¢ppen B¢cs diplomatÀival. BarÀtsÀgos besz¢lget¢sekre invitÀlta
Fuggert, s a sikeres kontaktusteremt¢ssel el¢rte, hogy az eddig hideg, hivatalos kapcsolat, ha nem is barÀti, de olyan k´zvetlen, szem¢lyes viszonnyÀ alakult, amelyben az
Àllamaik k´z´tti fesz¡lts¢g sorstÀrs diplomatÀk sajÀtos, az egy¢ni karriert ¢rintû probl¢mÀjÀvÀ vÀlt. Megfelelû helyeken elhintette, hogy a nagyherceg tovÀbbra is szÁvesen
tÀmogatja a Birodalom katonai t´rekv¢seit a mÀr t´bb mint egy ¢vtizede hÃzÂdÂ nagy
hÀborÃban. Nem mondta el, hogy mibûl teremtik elû a sz¡ks¢ges fedezetet, de ez nem
is ¢rdekelt senkit B¢csben. A tÀrgyalÂpartnereknek gyakran dics¢rte az itÀliai mesterek remekmüveit, amelyekbûl ¢ppen volt nÀla mutatÂban n¢hÀny, s olyan Àgensek
nevei jutottak esz¢be, akik r¢v¢n k´nnyen ¢s gyorsan gazdagodhattak igazi ritkasÀgokkal a csalÀdi k´nyvtÀrak. Ezen a nyelven ¢rtett mindenki. Elûker¡lt Trauttmansdorff, Slavata ¢rdeklûdve intett neki, Lichtenstein¢k is szÁvesen fogadtÀk, hangsÃlyozva, hogy tudtÀk ûk, minden rendben lesz. Egyben k´z´lt¢k azt is, hogy az ´ssz-Habsburg liga megteremt¢se ¢rdek¢ben a bajor uralkodÂ meg a CsÀszÀr k´z´s k´vets¢get
menesztett SpanyolorszÀgba, amelynek ¢l¢re Fugger grÂfot jel´lt¢k ki, aki hamarosan
el is indul. Igaz, hogy Sacchettinek meg kellett m¢g Ág¢rnie, hogy a nagyhercegi csalÀdbÂl szem¢lyesen is r¢szt vesz valaki a csÀszÀri hadmüveletekben, s hogy a firenzei
diplomÀciai hÀlÂzat megszerzett informÀciÂi legalÀbb r¢szben eljutnak a Hofburgba,
de mit szÀmÁtott ez ahhoz k¢pest, hogy a kÀpolnÀban hamarosan ism¢t a szokott helyen ¡lhetett. Ugyanott, ahol a firenzei k´vetek ¢vtizedek Âta ¡ltek, k´zvetlen¡l Velence utÀn.
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Niccolµ Sacchetti volt a ToszkÀn Nagyhercegs¢g utolsÂ elûtti teljes jogk´rü ÀllandÂ
k´vete B¢csben. UtÂda, Tommaso Capponi hÀrom ¢vig volt hivatalban, az ût k´vetû
Atanasio Ridolfi mÀr csak alacsonyabb rangÃ diplomatak¢nt k¢pviselhette Firenz¢t a
Hofburgban. A Medici-uralom azonban m¢g majd' egy ¢vszÀzadon Àt tartotta magÀt,
ha magÀnak az orszÀgnak, a ToszkÀn Nagyhercegs¢gnek az ´nÀllÂsÀga a valÂsÀgban
mÀr nem l¢tezett is. 1737-ben azutÀn Gian Gastone nagyherceggel fiÀgon kihalt a Medici-dinasztia, s a hatalom jÂ elûre lefektetett szerzûd¢sek szerint a HabsburgäLotaringiai-hÀzra szÀllt. A Habsburgoknak azonban ez idû tÀjt mÀr mÀs probl¢mÀkra kellett ´sszpontosÁtaniuk figyelm¡ket. BajororszÀg mellett a hÀtt¢rben egyre nagyobb befolyÀsra tett szert II. Frigyes, PoroszorszÀg uralkodÂja, aki hihetetlen szÁvÂssÀggal s
ellentmondÀst nem türû hatÀrozottsÀggal szervezte hadsereg¢t...

Salman Rushdie

àNEMZETK¹Z¹SS°GI IRODALOMÊ
PEDIG NINCSEN
MesterhÀzi MÂnika fordÁtÀsa

Mikor 1983-ban Cambridge-ben besz¢det tartottam az Anglisztikai TudomÀnyok SzeminÀriumÀn, egy h´lgy a British CounciltÂl megnyugtatÂlag fordult hozzÀm. àSemmi
baj ä mondta ä, a jelen szeminÀrium eset¢n az anglisztikai tudomÀnyok a Nemzetk´z´ss¢g irodalmÀt is magukba foglaljÀk.Ê MÀsk¡l´nben ä amint k´vetkeztetnem kellett
ä a kettût ¢lesen elvÀlasztanÀk, mint a civakodÂ gyerekeket vagy a szexuÀlisan ´sszef¢rhetetlen pandÀkat vagy esetleg holmi bizonytalan hasadÂanyagokat, amelyek egys¢ge robbanÀst okozhat.
N¢hÀny h¢ttel k¢sûbb egy jeles irodalomtudÂssal besz¢lhettem, aki ä hogy pontosan
fejezzem ki magam ä az angol irodalom szak¢rtûje, barÀtsÀgos ¢s ¢rz¢keny ember.
àMint a Nemzetk´z´ss¢ghez tartozÂ ÁrÂ ä tünûd´tt ä bizonyÀra Ãgy ¢rzi, nemde, hogy
n¢mi szabadsÀggal, sût bizonyos elûny´kkel is jÀr, ha az ember, mint ´n, a perif¢riÀn
tev¢kenykedik?Ê
AztÀn egy brit folyÂirat interjÃt k´z´lt ugyanabban a szÀmÀban Shiva Naipaullal,
Buchi EmechetÀval ¢s velem. A sajÀt besz¢lget¢semben bevallottam, hogy àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ kifejez¢st nem tartom hasznosnak, sût egy kiss¢ inkÀbb lekezelûnek v¢lem mostanra, ¢s ¢rdeklûd¢ssel olvastam, hogy a maga sz´veg¢ben Shiva Naipaul ¢s Buchi Emecheta is l¢nyeg¢ben ugyanezt mondta mÀs szavakkal. A hÀrom besz¢lget¢s k´vetkez¢sk¢pp ezzel a cÁmmel jelent meg: A NEMZETK¹Z¹SS°G íRñI ä DE
NE NEVEZZºK ýKET íGY !
Eddigre a Nemzetk´z´ss¢g ¢s ¢n el¢gg¢ elidegenedt¡nk egymÀstÂl.
HÀt nem a legfurÀbb ûsl¢ny egy irodalmi iskola, gondoltam, amelynek felt¢telezett
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tagjai d¡h´dten tagadjÀk, hogy odatartoznak? Az semmi, de ezt a tagadÀst m¢g csak
figyelembe se kell venni! Eg¢szen olyan, mintha ez a teremtm¢ny ´nÀllÂ ¢letet akarna
¢lni. így hÀt amikor errûl az ÀllatfajrÂl egy Sv¢dorszÀgban (hol mÀsutt?) tartandÂ konferenciÀra voltam hivatalos, gondoltam, elmegyek, ¢s megn¢zem magamnak.
A konferenciÀt remek¡l szervezt¢k, tele volt ¢kesszÂlÂ ¢s finom emberekkel, akik
k¢pesek hosszasan elm¢lkedni a F¡l´p-szigetek irodalmÀnak Ãj, angol nyelvü kÁs¢rleteirûl. EzenkÁv¡l talÀlkozhattam ÁrÂkkal a vilÀg ä azaz, bocsÀnat, a Nemzetk´z´ss¢g
ä minden tÀjÀrÂl. Ez a k´rnyezet olyan andalÁtÂ volt, hogy mÀr-mÀr meggyûz´tt: a
vizsgÀlt tÀrgy valÂban l¢tezik, ¢s nem csak a k¢pzelet term¢ke, nem is valami speciÀlis
fajtÀja a k¢pzeletnek, amely kritikusok ¢s akad¢mikusok agyÀban fogant meg, akik
aztÀn szÁvvel-l¢lekkel hisznek benne... de a k¢ts¢gek, bÀrmily erûs volt is a kÁs¢rt¢s,
megmaradtak.
Tapasztalatom szerint a k¡ld´ttek t´bbs¢ge k¢szs¢gesen elismerte, hogy àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ rossz kifejez¢s. D¢l-Afrika ¢s PakisztÀn p¢ldÀul nem tagja a
Nemzetk´z´ss¢gnek, de az ÁrÂik minden jel szerint idetartoznak. MÀsfelûl Anglia,
amely legjobb tudomÀsom szerint nem zÀratott ki eddigel¢ a Nemzetk´z´ss¢gbûl,
m¢gsem szÀmÁt ennek irodalmi k¢pviselûi k´z¢. NyilvÀnvalÂ, mi¢rt nem. Az az¢rt
m¢gsem volna m¢ltÀnyos, ha az angol irodalmat, ezt az ´nmagÀban szent fogalmat
egybefognÀnk egy t´meg pÀlyakezdûvel, akik prÂbÀlnak valahogy ´sszekapaszkodni
az ÃjÂlag ´sszetÀkolt esernyû alatt.
A Nemzetk´z´ss¢g irodalmi konferenciÀjÀn t´bbekkel besz¢lgettem, ¢s meghallgattam az ausztrÀl k´ltût, Randolph Stow-t, a nyugat-indiai Wilson Harrist, Ngugi wa
Thiongot KenyÀbÂl, Anita Desait IndiÀbÂl ¢s a kanadai ÁrÂt, Aritha van Herk´t. Meggyûzûdhettem: a k¡l´nbs¢geink sokkal jelent¢kenyebbek, mint amiben hasonlÁtunk,
¢s lehetetlens¢g volna megmondani, hogy àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ ä a fogalom,
amelynek v¢g¡l is a talÀlkozÀst k´sz´nhett¡k ä mit prÂbÀl takarni. Van Herk arrÂl
szÂlt ¢kesen, mennyire neh¢z ihletett t¢rk¢pet rajzolni Kanada nagy ¡ress¢geirûl; Wilson Harris a metafizikus lÁrÀtÂl ¢s a magas absztrakciÂtÂl kapott szÀrnyakat; Anita Desai elsuttogta, hogy az û reg¢nye az ¢rz¢kenys¢g reg¢nye, ¢n meg azon tünûdtem,
hogy m¢gis mit lehet k´z´snek v¢lni ûbenne ¢s az elk´telezetten marxista Ngugiban,
a nyÁltan politikus ÁrÂban, aki azzal lÀzad az angol nyelv ellen, hogy ÁrÀsÀt szuah¢li¡l
olvassa f´l, majd ugyanazt sv¢d vÀltozatban a fordÁtÂ, amivel a tÀrsasÀg t´bbi r¢sz¢t
igencsak zavarba ejtik. Ez a roppant vÀltozatossÀg persze teljesen term¢szetes volna
egy Àtlagos irodalmi konferenciÀn, de itt egy irodalmi iskolÀrÂl volt szÂ, prÂbÀltam
tehÀt megfejteni, mi ez az iskola.
Amit meghatÀrozÀsk¢nt leszürtem, az merûben lekezelû: àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmÀtÊ, Ãgy tünik, azon ÁrÀsok alkotjÀk, amelyek angol nyelven sz¡lettek olyan szerzûk tollÀbÂl, akik maguk nem feh¢r bûrü britonok, Árek, sem az Amerikai Egyes¡lt
çllamok polgÀrai. Nem tudom, hogy az amerikai feket¢k tagjai-e ennek a k¡l´n´s
nemzetk´z´ss¢gnek vagy sem. ValÂszÁnüleg nem. Az sem vilÀgos, hogy a nemzetk´z´ss¢g orszÀgainak azok a tagjai, akik nem angolul Árnak, hanem p¢ldÀul hindi¡l, vagy
akik az angolt àkikapcsoljÀkÊ, mint Ngugi, egyÀltalÀn beengedtetnek-e a klubba vagy
k¢retik tÀvozniuk.
Ekkorra mÀr àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ felett¢bb valÂszerütlen¡l hangzott.
Mert nem csupÀn gettÂ, hanem rÀadÀsul kirekesztû gettÂ is. °s egy ilyen gettÂ nem
jelentett vagy nem jelent mÀst, mint hogy az àangol irodalomÊ sokkal sz¢lesebb ¢rtelm¢t ä amelyet ¢n mindig egyszerüen mint az angol nyelven Árt irodalmat fogtam f´l
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ä valami sokkal szükebb, topografikus, nacionalista, esetleg faji alapon is megk¡l´nb´ztetû ¢rtelemmel vÀltsÀk f´l.
Mik´zben ezt a kavarodÀst tanulmÀnyoztam, az is eszembe jutott, hogy nem mÀs
ez a kategÂria, mint egy kim¢ra, m¢ghozzÀ a szÂ szoros ¢rtelm¢ben. Ez a szÂ ma mÀr
a k¢pzelet valamilyen sz´rnyüs¢ges teremtm¢ny¢t jelenti, de bizonyÀra eml¢keznek,
hogy a kim¢ra eredetileg is el¢gg¢ speciÀlis sz´rnyfajta volt. Vagyis kizÀrÂlag az Àlomban l¢tezett, mivel olyan elemekbûl Àllt, amelyek a valÂ vilÀgban nem tartozhattak
´ssze.
Azt hiszem, t´bbrendbeli vesz¢llyel jÀr, ha egy ilyen fantomot az irodalom ligeteiben
szabadjÀra engednek. Mint mÀr mondtam, az eredm¢ny egy gettÂ l¢trej´tte, amely
aztÀn n¢hÀny lakÂjÀnak szellemi gettÂjÀvÀ is vÀlik. A torz kategÂria megteremt¢se elvezethet, el is vezet az ÀllÁtÂlag odatartozÂ szerzûk müveinek rendkÁv¡l szük ¢s n¢ha
f¢lrevezetû olvasatÀhoz; ezenkÁv¡l a sz´rny l¢te ä vagy felt¢telezett l¢te ä elvonja a figyelmet attÂl, amit igazÀn fontos lenne megn¢zni, ami l¢nyeg¢ben t´rt¢nik. Azt hiszem, ¢rdemes m¢g n¢hÀny percet e vesz¢lyek latolgatÀsÀval t´lteni.
A kÀlyhÀtÂl kezdem. Az angol mÀra vilÀgnyelv lett. Ezt a helyzet¢t egyr¢szt akkor
¢rte el, amikor a britek a f´ld egynegyed¢t gyarmatosÁtottÀk, ¢s vitathatÂ, de fontos
szerep¢t azÂta is megûrizte l¢nyeg¢ben az ´sszes olyan orszÀg ¡gyint¢z¢s¢ben, amely
a misszionÀriusiskolÀkkal, az orszÀgutakkal ¢s a krikett szabÀlyaival egyetemben ezt is
ajÀnd¢kul kapta a brit gyarmatosÁtÂktÂl.
De a nyelv mai sÃlyÀt nem pusztÀn ä ¢s nem is elsûsorban ä a brit ´r´ks¢g okozza.
Az Amerikai Egyes¡lt çllamoknak a vilÀgpolitikÀban bet´lt´tt vezetû szerepe is ide
vezet. Ezt a mÀsodik l´k¢st, amelyet az angol nyelv kapott, nevezhetj¡k nyelvi ÃjragyarmatosÁtÀsnak is; vagy csak a vilÀg kormÀnyai ¢s nevelûi Àltal k´vetett egyszerü
pragmatizmusnak, ha Ágy jobban tetszik.
°n szem¢ly szerint nem hiszem, hogy minden esetben fel kellene ragadni az angol
ellen ezt a gyarmatosÁtÀsellenes (netalÀn utÀni?) bunkÂsbotot. InkÀbb azt lÀtom, hogy
a nyelv Àltal egykor gyarmatosÁtott n¢pek ugyanezt a nyelvet mostanra ÃjjÀteremtett¢k, honosÁtottÀk, egyre nyugodtabban merik hasznÀlni ä amiben az angol nyelv hihetetlen rugalmassÀga ¢s m¢retei is segÁtik ûket, ¢s Ágy sz¢les ter¡leteket alakÁthatnak
ki a hatÀrain bel¡l a maguk szÀmÀra.
Vegy¡k p¢ldÀul India eset¢t, mivel azt ismerem a legjobban. Az angol nyelvnek a
posztbrit IndiÀban valÂ alkalmassÀgÀrÂl 1947 Âta dÃlnak vitÀk; de mÀra Ãgy lÀtom,
hogy ez inkÀbb az idûsebb nemzed¢knek jelent gondot. A f¡ggetlen India gyermekei
lÀthatÂlag nem ¢rzik Ãgy, hogy az angolt jÂvÀtehetetlen¡l megb¢lyegezte gyarmatosÁtÀs kori eredete. ögy hasznÀljÀk, mint az egyik indiai nyelvet, mint egy eszk´zt,
amellyel bÀnniuk kell tudni.
(EgyszerüsÁtek persze, de l¢nyeg¢ben ez az igazsÀg.)
Egy ¢rdekes ¢szakäd¢li vÀlasztÂvonal is hÃzÂdik IndiÀban az angol nyelvvel kapcsolatban. °szakon, az Ãn. àhindi-´vezetbenÊ, ahol a fûvÀros, Delhi is talÀlhatÂ, a hindit el lehet k¢pzelni a j´vû nemzeti nyelvek¢nt, de India d¢li r¢sz¢n, amely ¢ppen
attÂl szenved, hogy a k´zponti kormÀny a sajÀt nemzeti nyelv¢t akarja uralkodÂ nyelvv¢ tenni, a hindi sokkal n¢pszerütlenebb, mint az angol. El¢g sok idût t´lt´ttem D¢lIndiÀban ahhoz, hogy meggyûzûdjek rÂla: az angol nemcsak technikai szÂkincse ¢s
az Àltala megvalÂsulÂ nemzetk´zi kommunikÀciÂ miatt fontos nyelve IndiÀnak, hanem mert lehetûv¢ teszi, hogy k¢t indiai olyan nyelven besz¢lhessen egymÀssal, amelyet egyik¡k sem gyül´l.
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Mellesleg Nyugat-BengÀliÀban, ahol az Àllam angolellenes, a k´vetkezû graffitÂt v¢st¢k a falra a marxista minisztereln´k, Jyoti Basu ellen, angolul: àAz ¢n fiam nem tanul
angolul, a te fiad sem tanul angolul, de Jyoti Basu fia majd k¡lf´ld´n tanul angolul.Ê
Amit bizonyÁtani szeretn¢k, ¢s ami talÀn az eddigiekbûl is kider¡l, az az, hogy az
indiai tÀrsadalom ¢s India irodalma bonyolult ¢s egyre fejlettebb kapcsolatban Àll az
angol nyelvvel. Ezt a fajta poszt-gyarmatosÁtÀskori dialektikÀt Ãgy magasztaljÀk, mint
a ànemzetk´z´ss¢gi irodalomÊ egyik egys¢gesÁtû t¢nyezûj¢t, holott egyÀltalÀn nem is
hat, vagy legalÀbbis a kanadai, az ausztrÀl, de m¢g a d¢l-afrikai irodalom probl¢mÀi
k´z´tt is huszadrangÃ. AkÀrhogy vizsgÀljuk is àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmÀnakÊ ÀltalÀnos elveit, darabokra hullanak a kez¡nkben.
Az angol irodalomnak van egy indiai Àga. °s most az angol nyelven Árott irodalomra
gondolok. Ez az irodalom egyben indiai is. Nincs itt semmi ´sszef¢rhetetlens¢g. Ha a
t´rt¢nelem bonyolult helyzeteket teremt, ne akarjuk ûket egyszerüsÁteni.
TehÀt: az angol az IndiÀban hasznÀlt irodalmi nyelvek egyike, ¢s mostanra ä hÀla
olyan ÁrÂknak, mint Tagore, Desani, Chaudhuri, Mulk Raj Anand, Raja Rao, Anita
Desai ¢s mÀsok ä el¢g sz¢p mÃltja is van. ValÂ igaz, hogy Anglia, írorszÀg ¢s az USA
angol nyelvü irodalma r¢gebbi, mint p¢ldÀul IndiÀ¢, tehÀt lehet, hogy àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ pusztÀn a vilÀg fiatalabb angol irodalmÀnak el¢g szerencs¢tlen elnevez¢se. Ha ez Ágy volna, illetve ha ez volna minden, akkor itt csak egy viszonylag jelent¢ktelen, hibÀs n¢vrûl volna szÂ. De ez m¢g nem minden. Mert ezt a kifejez¢st nemcsak leÁrÂ ä mondjuk, t¢vesen leÁrÂ ä ¢rtelemben hasznÀljÀk, hanem megosztÀsra is. °s
ez teszi lehetûv¢, hogy int¢zm¢nyek, kiadÂk, kritikusok, sût olvasÂk is az angol irodalomnak egy jÂkora darabjÀt f¢lrevÀgjÀk, bele egy skatulyÀba, ¢s aztÀn v¢g¡l is hanyagoljÀk. Az Ãn. ànemzetk´z´ss¢gi irodalomÊ legjobb esetben is az àigaziÊ angol irodalom alatt helyezkedik el ä vagy hogy visszat¢rjek irodalomtudor barÀtomhoz: k´z¢pen
talÀlhatÂ az ang. irod., ¢s a vilÀg t´bbi r¢sze a perif¢riÀn. Meglehetûsen leverû, hogy
az irodalom vizsgÀlatÀban m¢g mindig tovÀbb ¢l egy ilyen n¢zet, holott a t´bbi angol
vonatkozÀsÃ tudomÀnybÂl mÀr r¢g kiveszett.
Milyen az ¢let a ànemzetk´z´ss¢gi irodalomÊ gettÂjÀn bel¡l? Nos, minden gettÂnak
megvannak a maga t´rv¢nyei, ennek is.
Az egyik t´rv¢ny, az ¢pÁtm¢ny egyik alapvet¢se az, hogy az irodalom a szerzû nemzeti tudatÀt fejezi ki. A Nemzetk´z´ss¢g irodalmÀt az¢rt ¢rdekli Patrick White, mert
ausztrÀl, Doris Lessing, mert afrikai, V. S. Naipaul, mert nyugat-indiai, bÀr k¢tlem,
hogy ezt bÀrki a k¢p¢be mern¢ mondani. A k´nyvekben mindig a szerzû nemzeti hagyomÀnyainak megfelelû motÁvumokat, szimbÂlumokat szokÀs dics¢rni, vagy ha az
Àltala hasznÀlt forma valami tradÁciÂra ¢p¡l, term¢szetesen preangol tradÁciÂra, illetve
ha az ÁrÂt ¢rt hatÀsokat az ûsi kultÃra belsû jegyeinek lehet tekinteni, amelyek k´zt
àgy´kerezettÊ. Ha egy k´nyv hagyomÀnyokat vegyÁt, vagy tudatosan szakÁtani akar a
tradÁciÂval, akkor gyakran vÀlik gyanÃssÀ. Csak egy p¢lda. N¢hÀny ¢ve Arun Kolatkar
indiai k´ltû, aki az angolt ¢s a marathit egyformÀn k´nnyen hasznÀlja, angolul megjelentette LEJURI cÁmü pÀlyadÁjas verssorozatÀt, egy hindu templomi vÀrosban tett
utazÀsÀrÂl. (Azt hiszem, a sors irÂniÀja, hogy ez¢rt a Nemzetk´z´ss¢g k´lt¢szeti dÁjÀt
nyerte el.) A versek csodÀlatosak, modernek, szellemesek, ¢s t¢mÀjuk ellen¢re nem
hÁvû szerzûre vallanak. Fel is d¡hÁtett¢k a Nemzetk´z´ss¢g irodalomtudÂsainak egyik
indiai doyenj¢t, C. D. Narasimhaiah professzort, aki elismerte a k´ltem¢nyek sz¢ps¢g¢t, de azzal vÀdolta Kolatkart, hogy sajÀt munkÀjÀt jÀratja le, mert szembehelyezkedik a hagyomÀnyokkal.
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Amit itt lÀtunk, az az AutenticitÀs r¢mÀlma. Olyasmi ez, mint amit Geeta Kapur
indiai müv¢szett´rt¢n¢sz tÀrt f´l a modern indiai fest¢szettel kapcsolatban, de az irodalomra legalÀbb annyira igaz. Az àAutenticitÀsÊ a r¢gimÂdi egzotikum tisztelettudÂ
gyermeke. Megk´veteli, hogy a forrÀsok, a forma, a stÁlus, a nyelv ¢s a szimbÂlumok
mind egy felt¢telezetten homog¢n ¢s t´retlen tradÁciÂbÂl szÀrmazzanak. MÀsik dolog.
Az is meggyûzû, hogy ez a kifejez¢s, amit a ànemzetk´z´ss¢gi irodalomÊ kicsi vilÀgÀn
bel¡l olyan elûszeretettel hasznÀlnak, ¢s mindig elismerûleg, az ezen a vilÀgon kÁv¡l
el¢g furcsa volna. K¢pzelj¡nk el egy reg¢nyt, amelyet az¢rt magasztalnak, mert àautentikusan angolÊ vagy àautentikusan n¢metÊ. Abszurd volna. De a gettÂn bel¡l ezek
az abszurdumok meg¢lnek.
Engem szem¢ly szerint ÀllandÂan megk¢rdeznek, brit vagyok-e vagy indiai. Az àindiai sz¡let¢sü brit ÁrÂÊ kifejez¢st az ¢n leÁrÀsomra talÀltÀk ki. De ahogy tegnap este
mondtam, Ãj k´nyvem PakisztÀnrÂl szÂl. Akkor tehÀt? àBrit ÀllampolgÀrsÀgÃ indopakisztÀni ÁrÂÊ? LÀthatÂ, milyen ûr¡let az ÁrÂkat az Ãtlevel¡kbe csomagolni.
Az autentikus nemzeti mivolt¢rt valÂ hajsza egyik legk¢ptelenebb vonÀsa ä mÀr ami
IndiÀt illeti ä onnan ered, hogy teljesen t¢ves felt¢telezni valami tiszta, sût vegytiszta
tradÁciÂt, amelybûl merÁten¢nk. Ilyesmiben kizÀrÂlag sz¢lsûs¢gesen vallÀsos emberek
hisznek. T´bbs¢g¡nk azonban tudomÀsul veszi, hogy az indiai kultÃra l¢nyege ¢ppen
a hagyomÀnyaink kevered¢se, ¢s ez a m¢lange olyan tÀvoli elemekbûl Àll, mint az ûsi
mogul ¢s a jelenkori Coca-Cola-amerikai. Hogy a muzulmÀn, buddhista, dzsain, kereszt¢ny, zsidÂ, brit, francia, portugÀl, marxista, maoista, trockista, vietnami, kapitalista ¢s persze hindu elemekrûl ne is besz¢lj¡nk. Az indiai tradÁciÂt mindig is az eklekticizmus f¢mjelezte, az a k¢pess¢g¡nk, hogy a vilÀg dolgaibÂl azt vÀlasszuk ki, amire
sz¡ks¢g van, ¢s a t´bbit elfelejts¡k, s ma is ez Àll a legjobb k¢pzûmüv¢szeti ¢s irodalmi
munkÀk k´z¢ppontjÀban. A ànemzetk´z´ss¢gi irodalomÊ szÂtÀrÀban az eklekticizmus
m¢gsem dics¢retes. A keveredû hagyomÀnyok valÂsÀga helyett valami elk¢pzelt tisztasÀg Àll.
BizonyÀra ¢szrevett¢k, hogy ennek az irodalmi gettÂnak ä mint talÀn az ´sszes gettÂnak ä a korlÀtozÀs ¢s a fegyelem a c¢lja. T´rv¢nyei alapvetûen konzervatÁvak. Minden a hagyomÀny; a mÃlttal valÂ szakÁtÀs¢rt neheztel¢s jÀr. NemhiÀba tagadja olyan
sok ÁrÂ, hogy bÀrmi k´ze volna àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmÀhozÊ.
àA Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ kifejez¢s, mint mondtam, t´bb ÁrÂnak tesz rossz szolgÀlatot, mert hamisan ¢rtelmezik a munkÀikat; IndiÀban ez, azt hiszem, Ruth JhabvalÀra ¢s kisebb m¢rt¢kben Anita Desaira is vonatkozik. ArrÂl van szÂ, hogy ha az irodalmat k´telezû a nemzeti hovatartozÀs, sût a nemzeti elk´telezetts¢g szempontjÀbÂl
vizsgÀlnunk, akkor teljess¢ggel ¢rthetetlenn¢ vÀlik egy JhabvalÀhoz hasonlÂ gy´k¢rtelen intellektus gondolkodÀsmÂdja ¢s k¢pzeletvilÀga. EurÂpÀban persze ¢ppen el¢g
gy´ker¢t vesztett ÁrÂ, sût n¢p van, hogy Ruth Jhabvala müve teljesen ¢rthetû legyen,
de a Nemzetk´z´ss¢g gettÂja nem tudja elfogadni. K´vetkez¢sk¢pp a hÁrneve IndiÀban sokkal kisebb, mint Nyugaton. Anita Desai szint¢n bajba ker¡l, mikor teljes ûszintes¢ggel kijelenti, hogy munkÀja nem k´vet indiai mintÀt. A reg¢ny nyugati müfaj ä
mondja ä, Ágy az ût ¢rû hatÀsok is nyugatiak. De finom, bÀr t´m´r ÁrÀsaiban az indiai
¢letrûl ad ragyogÂ elemz¢st. Ez megzavarja a Nemzetk´z´ss¢g hÁveit. így aztÀn àa
Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ eset¢n t´rv¢nyszerü a zavar.
Azt is elmondtam, hogy egy ilyen fantomkategÂria megteremt¢se csak arra volt jÂ,
hogy eltakarja azt, ami valÂjÀban zajlik, amirûl besz¢lni ¢rdemes. Hadd folytassam

Salman Rushdie: àNemzetk´z´ss¢gi irodalomÊ pedig nincsen ã 1163

azzal, hogy ha v¢gre elfeledkezn¢nk àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ kifejez¢srûl, lÀthatnÀnk, hogy l¢tezik k´z´ss¢g a vilÀgirodalomnak egy nagy r¢sz¢ben ä t´bb nyelv
irodalmÀban ä, m¢ghozzÀ a vilÀg olyan tÀjain, amelyeket tÀgan szÂlva kev¢sb¢ erûsnek,
sût gyeng¢nek nevezhetn¢nk. A latin-amerikaiak mÀgikus realizmusa hat a mai IndiÀban indiai nyelveken alkotÂ ÁrÂkra. A muzulmÀn orosz Fazil Iszkander gazdag,
n¢pmesei ihlet¢sü reg¢nye, A CSEGEMI SZANDRO pÀrjÀra talÀl p¢ldÀul a nig¢riai Amos
Tutuola vagy akÀr Cervantes müv¢ben. Azt hiszem, inkÀbb lehetne k´z´s t¢nyezûkrûl
besz¢lni olyan ÁrÂk müveiben, akik ezekbûl a tÀrsadalmakbÂl szÀrmaznak ä szeg¢ny
orszÀgokbÂl vagy hatalommal rendelkezû orszÀgok jogfosztott kisebbs¢geibûl ä, ¢s inkÀbb ÀllÁthatnÀnk, hogy a vilÀgirodalom ÃjdonsÀgainak jelentûs r¢sze ebbûl a csoportbÂl ered. °s ezt àvalÂsÊ elm¢letnek nevezn¢m, amelyet sem politikai, sem nyelvi, csak
k¢pzeletbeli hatÀrok tagolnak. A fejlûd¢snek ez a fajtÀja az, amit a ànemzetk´z´ss¢gi
irodalomÊ kim¢rÀja eltakar.
Ez a nemzetk´zi, nyelvek feletti term¢kenyÁtû folyamat nem Ãj. Rabindranath Tagore müvei p¢ldÀul r¢ges-r¢g megszerezhetûk Amerika spanyol ajkÃ r¢szein, hÀla az
argentin ¢rtelmis¢gi Victoria OcampÂval valÂ barÀtsÀgÀnak. így a d¢l-amerikai ÁrÂknak egy teljes nemzed¢ke, sût kettû is olvashatta az çLDOZATI °NEK-et, a H AZA °S V ILçG-ot ¢s mÀs ÁrÀsokat, ¢s t´bbek k´z´tt Mario Vargas Llosa is azt mondja, hogy izgalmasnak talÀlta ûket, ¢s ´szt´nzûen hatottak rÀ.
Ha àa harmadik vilÀg irodalmÀnakÊ fejlûd¢s¢t àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ szellem¢nek Àrny¢ka eltakarja, akkor àa Nemzetk´z´ss¢g irodalmaÊ az angol nyelv hangsÃlyozÀsÀval nagyon sok olyan dologtÂl vonja el a figyelmet, amely ¢rdemes volna rÀ.
PrÂbÀltam rÀmutatni, hogy IndiÀban az eg¢sz nyelvi k¢rd¢s mennyire meggyûzûd¢s
dolga. Azt is ¢rdemes megjegyezni, hogy jelentûs müvek sz¡letnek IndiÀban mÀs nyelveken is, mint angolul, de IndiÀn kÁv¡l szinte semmi ¢rdeklûd¢s nincs e müvek irÀnt.
Az indo-angolok aratjÀk le a bab¢rt. Kev¢s a fordÁtÀs, a legjobb ÁrÂk k´z´tt alig van
ismert ä Premchand, Anantha Moorthy ä, a legjobb reg¢nyeket cÁmrûl is alig ismerik.
TovÀbb folytatom: meglep, hogy az indiai irodalomban a legnagyobb sÃrlÂdÀsnak
ma mÀr semmi k´ze az angol irodalomhoz, hanem sokkal inkÀbb ahhoz, ahogyan a
hindi hegemÂnia India mÀs nyelveinek irodalmÀra hat, azon bel¡l is mÀs ¢szak-indiai
nyelvekre. Nemr¢g talÀlkoztam a kivÀlÂ gudzsarÀti ÁrÂval, Suresh Jashival. Elmondta,
hogy Árhatna hindi¡l, de Ãgy ¢rzi, k´teless¢ge a gudzsarÀtihoz ragaszkodni, mert vesz¢ly fenyegeti a nyelvet. Nem az angol, nem a Nyugat: a hindi. K¢t vagy hÀrom nemzed¢k alatt a gudzsarÀti k´nnyen kihalhat. °rdekesen hasonlÁtotta ´ssze a cseh nyelv
helyzet¢vel, amely az orosz igÀja alatt g´rnyed, ahogy Milan Kundera jellemezte.
Mindez l¢tfontossÀgÃ k¢rd¢s India irodalmÀban. àA Nemzetk´z´ss¢g irodalmÀtÊ
azonban nem ¢rdekli ilyesmi.
Most lÀtom, hogy az elûadÀsom cÁme nem teljesen pontos. NyilvÀnvalÂ, hogy l¢tezik
a ànemzetk´z´ss¢gi irodalomÊ, hiszen kÁs¢rteteket is ¢letre lehet kelteni, ha el¢g sok
tansz¢k foglalkozik vel¡k, el¢g sok k´nyvet Árnak rÂluk, ¢s el¢g sok a kutatÂi megbÁzÀs.
Abban az ¢rtelemben nem l¢tezik, hogy az ÁrÂk nem ÁrjÀk, de ez l¢nyegtelen. çt kellene
fogalmaznom a cÁmet: Ne legyen ànemzetk´z´ss¢gi irodalomÊ. Ha nem volna, az ÁrÂkat ¢rt¢kelhetn¢nk ¢rdemeik szerint, akÀr angolul Árnak, akÀr nem, besz¢lhetn¢nk az
irodalomrÂl valÂdi kategÂriÀk alapjÀn, ami lehetne akÀr nemzeti is, akÀr nyelvi is, de
az¢rt lehetne nemzetk´zi, ¢s akkor a k¢pzelet rokonsÀgÀn mÃlna; ami pedig az ang.
irod.-ot illeti, ha az eg¢sz angol irodalmat egy¡tt lehetne tanulmÀnyozni, abbÂl kiemel-
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kedne valami alakzat, amely megmutatnÀ a nyelv mai, Ãj alakjÀt a vilÀgban, ¢s lÀtnÀnk,
hogy az ang. irod. soha nem volt jobb szÁnben, mivel a vilÀgnyelv most mÀr vilÀgirodalmat is jelent, amely minden lehets¢ges irÀnyba tovÀbbterjed.
Az angol nyelv egy ideje mÀr nem az angolok kizÀrÂlagos tulajdona. àA Nemzetk´z´ss¢g irodalmÀtÊ talÀn az¢rt talÀltÀk fel, hogy k¢ssen a nap, amikor mi, vadak becammogunk Betlehembe. Ebben az esetben pedig ideje volna belÀtni, hogy mÀr nem
tart a k´z¢p.*

MesterhÀzi MÂnika

TALçLKOZçS
ögy l¢p ki, mint aki most elûsz´r is kiszÀll,
t¢tovÀn, ¢s csoda, hogy fel nem l´kik,
istenem: egy kijÀrat van, ¢s mindenki arra megy,
de û nem ä a padhoz evez a t´meg dacÀra,
nehezen lehajol ¢s felad egy arcra borult
tÀskÀt az ott elfekvûnek, aztÀn szer¢nyen
tovÀbbmegy, rossz irÀnyba, szemben a t´meggel,
mik´zben a tÀska ÃjbÂl a f´ldre hullik,
a gazdÀja megn¢zi, ¢s m¢gsem zuhan utÀna ä
Nem lÀtja senki mÀs. De mÀr a metrÂ elindul.

A L°LEK
Riadt december este. Kint a sz¢l,
bent az esûmosta palÀnk, ilyenkor.
Lehet, hogy nem kell lÀmpa sem, lehet,
hogy letagadom azt is, ami van.
Letagadom, ha kell, a hallgatÀst is.

* UtalÀs Yeats hÁres vers¢re, A MçSODIK ELJ¹VETEL-re: àsz¢thull minden; mÀr nem tart a k´z¢p; [...] most mÀr
tudom, [...] mif¢le vad / cammog majd Betlehembe megsz¡letniÊ. (Ferencz Gyûzû fordÁtÀsa.) (A szerk.)
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VIGYçZZ MAGADRA
mint a kutya f´l´ttem
mikor j´n mÀr a gazda
kuporgok ¢s ny¡szÁtek
csak Ãgy tudsz rÀm vigyÀzni
ha vigyÀzol magadra

LEJTMENET
Geszteny¢t ettem: megig¢rtem ûsszel.
°des ¢s forrÂ, kicsit Âlmos, ¢gett.
ýszi s¢tÀinkra mi rÀ nem ¡lt mÀr?
Ennyi maradt meg.
Geszteny¢t ettem. De a szemrehÀnyÀs
az maradt csak meg: mikor erre vÀgytam,
arra vÀgyom most, kikaparni innen:
semmi sem ¡nnep?
HÂ esett. HÀt mondd, hogy a hÂra volt nagy
sz¡ks¢ged, ¢s mondd, hogy a jÂ az¢rt is
megmarad, nem visszavonÀsig ¢r csak,
mondd, ha hiszed m¢g.

Lator LÀszlÂ

EGY NAIV K¹LTý
Nem tudom, szerencs¢s term¢szete van-e az OrbÀn OttÂ n¢vre hallgatÂ ÀllampolgÀrnak, a mozarti bÀjt, mint û maga mondja, sajnÀlatosan n¢lk¡l´zû, valahai àmindennapi
csodagyerekÊ-nek, az SS-ek feje felett, a romos hÀz f¡ggûfolyosÂjÀn, k¢t bombÀzÀs k´zt,
az amerikai rÀdiÂ hÁvÂjel¢t f¡ty¡lû, aszfalton termett kissrÀcnak, az egykorÃ rÀdiÂszerkesztûi szakv¢lem¢ny szerint àidegbeteg pÀviÀnÊ-nak, az int¢zeti Àrva gyereknek
vagy, mondjuk, àa kiss¢ k´v¢rk¢s, k¢tgyerekes csalÀdapÀÊ-nak, a sok mindent megtapasztalt
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àjÂzan felnûttÊ-nek, a hivatÀsos vilÀgutazÂk ¢s ¡zletemberek k´zt interkontinentÀlis ÂriÀsg¢pekre szÀllÂ àkozmikus gavall¢rÊ-nak, az àûsz¡lû kalandorÊ-nak, a nem tudom, melyik
amerikai egyetem sikeres vend¢gprofesszorÀnak, az elûkelû tÀvol-keleti szÀllodÀkban
otthonos, hipermodern autÂpÀlyÀk rem¢nytelen¡l eldugult forgalmÀban ÀtkozÂdÂszorongÂ, f¢nyüzû fogadÀsokon elegÀns h´lgyekkel ¢s milliomos urakkal fesztelen¡l
csevegû, fontos telefonokat lebonyolÁtÂ miszter OrbÀnnak.
De k´ltûnek k¢ts¢gtelen¡l ritka szerencs¢s term¢szet. A sors kegyeltje, az adomÀnyok k´ltûi hasznosÁtÀsÀra valÂszÁnütlen¡l alkalmas alkat. MÀr gyerekkora (merjem-e
azt mondani, hogy szerencs¢j¢re?) annyi r¢ms¢get zÃdÁtott rÀ, s ¢ppen el¢g bajÀt annyi
kinûhetetlen csalÀdi teherrel tet¢zte, hogy abba akÀr bele is rokkanhatott volna. MÀr
ha normÀlis ember. De hÀla istennek nem az. Igaz, a magasfesz¡lts¢g egyszer-egyszer
kivÀgta benne a biztosÁt¢kot. Igaz, sokÀig hunyorgott a pinces´t¢thez szokott szem¢vel, feket¢ben-feh¢rben lÀtta a vilÀgot. JÂ idûnek kellett eltelnie, hogy t´rt¢nete megszÁnesedjen eml¢kezet¢ben (¢s k´lt¢szet¢ben), hogy a mocskos-v¢res k´zelk¢pek,
messzebbrûl n¢zve, tÀvlatot kapjanak, hogy felfedezze: Àrvagyerek-kora igazÀbÂl
arannyal-z´lddel vilÀgÁtÂ paradicsom. Megint csak szerencs¢j¢re, akadtak ûrangyalai
is. Az idegosztÀlyon egy àjÂ szagÃ, rezgû mellü, sz¢les jÀromcsontÃÊ orvosnû. Az int¢zetben
egy elragadÂan ûr¡lt, zseniÀlis tanÀr, RZ, vagyis RÀkosi ZoltÀn, k¢sûbb, zordabb idûkben, ÀllÀstalan. (Mi mÀs is lehetett volna az, aki inger¡lten lehordta, majd elgÀncsolta
a k´zismert pedagÂgiai tehets¢g¢t, ki tudja, milyen k´zbenjÀrÀsra, felkarolni k¢sz¡lû,
a f¢ktelen indulatkit´r¢s elûl riadtan menek¡lû mindenhatÂ miniszterasszonyt, majd
m¢rg¢ben sz¢trÃgta a protokollÀris v¢c¢kagylÂt?) OrbÀn kivÀltk¢ppen jÂ alanya volt
RÀkosi ZoltÀn poetico-pszichoterÀpiÀjÀnak. Nem volt igazÀn szerencs¢s futballkapus,
s bÀr igyekezett, alighanem az almalopÀsban sem volt elsûrangÃ. ögy feledtette hÀt
kisebb-nagyobb kudarcait, ahogy lehetett: elkezdett meglepûen jÂ verseket Árni. Csak
aztÀn ezt a velesz¡letett tudÀst elfelejtette, k¢sûbb kellett, fÀradsÀgos munkÀval,
visszaszereznie. Ebben, akÀrhogy is, ûrangyala lehetett az ifjÃ gimnazista-k´ltû hiÃsÀgÀba t¢rdig gÀzolÂ Nemes Nagy çgnes is.
Ha egy logikus elme elûre meg akarta volna rajzolni OrbÀn OttÂ k´ltûpÀlyÀjÀt, k´ltûterm¢szet¢t, alighanem arra szÀmÁtott volna, hogy vaksin befel¢ fordulÂ, egyre m¢lyebbre ÀsÂ, ´nem¢sztû-´nelemzû lÁrikus lesz belûle, aki alÀszÀll lelke homÀlyos pinc¢ibe, s talÀn kibesz¢li, feloldja sÃlyos traumÀit. Mert figyelhet-e kifel¢, a vilÀgra az,
akit ennyire megroncsolt a tizenhat ¢ven fel¡lieknek sem ajÀnlhatÂ t´rt¢nelem? Csakhogy, szerencse, v¢letlen vagy alkat hozta-e Ágy, ki tudja, egyszer csak minden mozdulatÀval kifel¢ fordult. Sokszor, sok vÀltozatban elmondta, hogy mik´zben a maga
sebeivel bÁbelûd´tt, hogy eszm¢lt rÀ, hogy t´rt¢nete elkezd valami mÀst is kiadni. De
nem egyszerüen az ´v¢hez hasonlÂ sorsÃak hasonlÂ poklait. AnnÀl sokkal nagyobb
szabÀsÃt, magyarok¢t, zsidÂk¢t, ilyen-olyanok¢t, k´z¢p-eurÂpaiak¢t, eurÂpaiak¢t
vagy m¢g szÁnpadiasabban: a k¡l´nf¢le s valahogy m¢gis hasonlÂ csapdÀkban vergûdû
XX. szÀzadi ember¢t. így esett, hogy, k¡l´n´sen mikor a GY¹K°R A F¹LDBEN prÂzaversdarabjait megÁrta, az elsû pillantÀsra magÀn¢rdekü ¡gyeken Àt¡t´tt, Àtv¢rzett valamilyen k´r¡lrajzolatlan k´z¢. így lett lÁrÀja, mik´zben cs´k´ny´sen ¢s szem¢rmetlen¡l csakis magÀrÂl besz¢lt, nagym¢retü XX. szÀzadi, igaz, elsûsorban m¢giscsak k´z¢p-eurÂpai, freskÂ. Mobil term¢szetü freskÂ: mozgalmas, tragikus-katartikus drÀmÀk szÁnhelye.
BÀr OrbÀn tud nagyon okosakat mondani (ezt nem csÃfolÂdva mondom), s nemcsak prÂzÀban, hanem versben is, a legokosabbat m¢gis mindig az mondja, amit csinÀl,
s ahogyan csinÀlja. Tegy¡k hozzÀ: csak f¢lig û csinÀlja. Mert OrbÀn OttÂ naiv k´ltû,
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olyan, amilyennek Schiller k¢pzelte azt a k´ltûfajtÀt, amelyet, a mi f¢lmÃltbeli szÂhasznÀlatunkkal, ûstehets¢gnek mondanÀnk. S amilyen, persze, vegytiszta alakban nem
fordul elû. Olyan, aki k´nnyen, szûr´st¡l-bûr´st¡l fogadja magÀba a mÀsok szem¢ben
csupa sz¢thÃzÀs vilÀgot. Aki maga az ´szt´n´s biztonsÀggal mük´dû term¢szet. De naiv abban az ¢rtelemben is, ahogy ma gondoljuk. BÀrmennyire tudja is az esz¢vel, irodalmi illemtudÀsÀval vÀllalkozÀsa rem¢nytelens¢g¢t, bÀrmennyi keserü k¢ts¢g, profetikus komorsÀg szorult is bele a k´lt¢szet j´vûj¢t illetûen, v¢g¡l mindig Ãgy ¢rezz¡k,
hogy szinte romantikus hev¡lettel hisz a k´lt¢szet gyÂgyÁtÂ, jobbÁtÂ erej¢ben. Hiszi,
hogy amit csinÀl, az halÀlosan fontos, a vilÀgon a legfontosabb. De hisz a versben mÀsk¢pp is, a jÂravalÂ k¢zmüves eg¢szs¢ges bizodalmÀval. A vilÀgnak a k´lt¢szet Àltal valÂ
megvÀlthatÂsÀgÀban csak jobb pillanatainkban hihet¡nk. AnnÀl inkÀbb a szakma, a
mesters¢g becs¡let¢ben. àA vers, ha tisztess¢ggel ÁrjÀk, nem bolondsÀgÊ, Ágy hiszi OrbÀn
OttÂ, s ez a tisztess¢g nemcsak a jÂ erk´lcs´t jelenti. Azt is, term¢szetesen, valami pontosan talÀn meg sem fogalmazhatÂ morÀlhoz, a morÀlis finnyÀssÀghoz vagy, egyszerübben, a jÂ Ázl¢shez valÂ cs´k´ny´s ragaszkodÀst, amit akÀr bÀtorsÀgnak is mondhatunk, de mondjuk inkÀbb, OrbÀn szellem¢ben, àaz egyezs¢g nyakt´rû hatÀraiÊ-nak.
De itt ez a tisztess¢g mÀst is jelent. A c¢h¢t, a faber¢t. Az igazÀn jÂk mindig is fontosnak ¢rezt¢k, tudtÀk a mesters¢get, m¢g ha ehhez a tudÀshoz hozzÀ kell is gondolnunk OrbÀn OttÂ intelm¢t: àMindent tudok a szakmÀrÂl, amit tudni lehet, / de a k´lt¢szet
titkÀrÂl nem tudok semmit.Ê Azaz, a jÂ vershez szerencse vagy, irodalmiasabban szÂlva,
valami ihlet, valami kegyelem is kell. OrbÀn e tekintetben nem panaszkodhat: nûalakban, betegs¢gek, gy´trelmek vagy ¢ppen kedves k´ltûi, versei alakjÀban sürün
meg-meglÀtogatja az ihlet. Ihlete term¢szet¢rûl pontosabban csak egy-egy vers¢rûl
szÂlva lehet besz¢lni, mÀr amennyire lehet. De mi az a àmindent tudok a szakmÀrÂlÊ?
Tudja a szavak, a nyelv titkait, a k¡l´nf¢le nyersanyagok hat¢kony kever¢s¢nek arÀnyÀt, a stilizÀlÀst, az imitÀciÂt, a pastiche-t. Tudja, de m¢g mennyire, az elragadtatott
lÁrai tenort, ¢s tudja az ÀriÀt ellensÃlyozÂ ¢rdes, goromba prÂzÀt. Tud Balassi vagy
Arany vagy We´res SÀndor vagy bÀrki hangjÀn szÂlni, Ãgy, hogy k´zben a mÀsok
hangja alatt, f´l´tt az¢rt a magÀ¢ is hallik. Csak a magÀban t´k¢letesen biztos k´ltû
engedheti meg magÀnak, hogy annyif¢le hangon ¢nekeljen, jajgasson, ordÁtson, kÀromkodjon, bohÂckodjon, mint OrbÀn OttÂ. °s csak az igazÀn f¡ggetlen szellem, hogy
f¡ty¡lj´n az iskolÀk, irÀnyzatok, divatok csÀbÁtÂ vagy erûszakos szabÀlyzatÀra ¢s parancsaira. OrbÀn nem avantgarde, bÀr volt avantgarde, nem posztmodern, bÀr lÁrÀja
jÂl hasznosÁthatÂ p¢ldatÀra lehetne annak is, nem hagyomÀnyos-klasszikus, bÀr, ha
tetszik, mondhatjuk klasszikusnak is. Indulhatna bÀrmilyen szÀmban, bÀrmilyen tÀvon rajtkûh´z Àllhatna, m¢tereket verne rÀ az ¡nnepelt csÃcstartÂkra. De minden¡nnen ki is lÂg a sorbÂl. Most ¢ppen leginkÀbb avval, hogy megÀtalkodottan szem¢lyes,
´n¢letrajzi k´ltû. Ez¢rt is n¢z ki neki a rovÂ (kapott ¢let¢ben ¢ppen eleget, kev¢sb¢
nyÀjasakat is) àaz Eszt¢tika Tansz¢k csokornyakkendûs vend¢gelûadÂjÀÊ-tÂl. MondhatnÀnk
a tudÂs professzornak, hogy n¢zzen Àt az ÂceÀnon, lÀthat ott is nem kev¢sb¢ szabÀlytalanokat. De ha jobban esik, mentegess¡k OrbÀnt azzal, hogy lÀzasan szem¢lyes k´lt¢szet¢t tÀrgyias l¢tlÁrÀnak mondjuk. Hiszen m¢g a legszem¢lyesebb, forrÂn, gy´ny´rüen erotikus verseinek is, halÀlverseinek is szinte tapinthatÂ t´rt¢nelmi k´zege van.
Ha valaki erre a zaklatott, zavaros korra, megbÁzhatÂ adal¢kokra kÁvÀncsi, most vagy
´tven ¢v mÃlva, t´bbet megtudhat rÂla OrbÀn OttÂ nagy ¢letmüv¢bûl, mint n¢mely
aprÂl¢kos szakmunkÀbÂl. °s hogy el ne felejtsem: OrbÀn verseit jÂlesik olvasni, s ez
manapsÀg, ahogy manapsÀg szokÀs mondani, nem semmi.
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Domokos MÀtyÀs

IFJöKORI EML°K EGY AKAD°MIKUSRñL
OrbÀn OttÂ ¡nnepi estje el¢

Nem tudom, minek nevezzem ezt a mai talÀlkozÂt. Szerzûi estnek? Nem talÀlgatom.
Ami biztos: ez az irodalmi esztrÀdmüsor (eml¢ksz¡nk m¢g erre a sz¢pen csengû kifejez¢sre?) az OrbÀn OttÂ barÀti k´r ¢s JancsÂ MiklÂs rendez¢s¢ben, Ãgynevezett akad¢miai sz¢kfoglalÂ is egyben, mert akit az im¢nt lÀttunk a k¢pernyûn, a Gr¡nwalsky
Ferenc Àltal k¢szÁtett portr¢filmben, s akirûl k´ltûtÀrsa, Lator LÀszlÂ adott magvas pÀlyatÀrsi jellemz¢st, az nyilvÀnos rendes tagja a Magyar TudomÀnyos Akad¢mia ´nÀllÂ
tÀrsult int¢zm¢ny¢nek, a Sz¢chenyi Irodalmi ¢s Müv¢szeti Akad¢miÀnak, s Ãgy gondoltuk, hogy ezt a sz¢p alkalmat tekintj¡k az û sz¢kfoglalÂjÀnak. Nekem pedig az volna
a tisztem, hogy errûl a hallatlan horderejü t¢nyrûl egy oklevelet ä magyarÀn: dokumentet ä nyÃjtsak Àt neki.
Dokument jeszty: OttÂ azonban nincs ä itt. Csak l¢lekben, ahogy mondani szokÀs,
¢s alig vÀrja, hogy megkapja az estj¢t r´gzÁtû kazettÀt ¢s befüzhesse a k¢pmagnÂjÀba.
Ez¢rt a k¢pernyûn kereszt¡l ¡zenem neki: ne csak fenenagy k´ltûi ¢s egy¢b, tudomÀnyosan is m¢ltÀnyolhatÂ teljesÁtm¢nyeid elismer¢s¢t lÀsd ebben a m¢lyk¢k mübûrbe k´t´tt tanÃsÁtvÀnyban, de elsûsorban ¢s mindenekelûtt ûszinte szeretet¡nk megnyilvÀnulÀsÀt ¢s kifejez¢s¢t. S engedd meg, hogy egy pillanatra ¢n is visszaeml¢kezzek
arra a mÀsik pillanatra, amelynek az eml¢k¢t te is felid¢zted az elûbb portr¢filmedben,
amikor (ha jÂl szÀmolom, ¢ppen negyven esztendûvel ezelûtt) ¢n is ott voltam a valahai
Sz¢pirodalmi K´nyvkiadÂ egyik szobÀjÀban, amelynek az ablaka a DohÀny utcÀra n¢zett, ahol is a szemben l¢vû b¢rhÀz magassÀgunkban l¢vû szemk´zti ablakÀbÂl egy nonstop csalÀdi veszeked¢s dramaturgiÀjÀnak engedelmeskedve, idûnk¢nt menetrendszerü pontossÀggal kir´p¡lt egy-egy pÀrna ¢s tÀny¢r, majd ezt k´vette a fekete telefonk¢sz¡l¢k, amelyet szerencs¢re nem engedett le a f´ldig, a jÀrÂkelûk fejmagassÀgÀig
a zsinÂrja, hanem ott himbÀlÂzott a harmadik ¢s a mÀsodik emelet k´z´tt, jÂl hallhatÂ
àfoglaltÊ jelz¢ssel szolgÀltatva konkr¢t alÀfestû zen¢t a bent dÃlÂ csalÀdi perpatvarhoz;
szÂval ebben a kiadÂi szobÀban, f¢l szemmel a levegûben lÂgÂ telefont figyelve, mint
szobatÀrs, akaratlanul is tanÃja voltam annak az Àltalad is id¢zett nevezetes kijelent¢snek, amikor JuhÀsz Ferenc azt a megÀllapÁtÀst tette (ahogy ez egy volt csodagyerekhez
illett, mÀr akkor is virtuÂz megfogalmazÀsÃ, Àmde koromfekete pesszimizmust szitÀlÂ)
ifjÃkori verseiddel kapcsolatban, hogy: àTi onnan indultok, ahol RadnÂti befejezte.Ê
De nem jÂl mondom, mert nem àakaratlanÊ tanÃ voltam, hiszen ha jÂl eml¢kszem,
Vajda MiklÂs barÀtunk ¢s akkoriban koll¢gÀnk mellett valami r¢szem nekem is volt
abban, hogy elhoztad a verseidet a kiadÂba. Abban a sziklaszilÀrd hitben, hogy a vilÀg
valÂban olyan szurokfekete, amilyennek verseidben àt¢telezedÊ, de egy¢bre se vÀr,
mint hogy a fekete rem¢nytelens¢g¢t ¢s kilÀtÀstalansÀgÀt meg´r´kÁtû k´ltem¢nyeidet
ä ahogy akkoriban mondtÀk: àa dolgozÂ n¢p terh¢re ¢s k´lts¢g¢reÊ ä kinyomtathassa.
Ez¢rt igazÀban nem is attÂl kapkodtad a fejed, hogy az a vilÀg, amelyben ¢lt¡nk, olyan,
amilyen, hanem (ahogy ez egy igazi alanyi k´ltûh´z ä helyesebben: ifjÃ ¢s balga szamÀrhoz ä illik) a v¢gsû, a megsemmisÁtû, a l¢tez¢s fekete ´rv¢nylû apokalipszis¢t be-
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tetûzû csapÀst abban a sejtelemben ¢rz¢kelted, hogy elsû k´teted kiadÀsÀt a kiadÂtÂl
ezek szerint nem rem¢lheted.
Tev¢keny r¢szem volt ennek a pillanatnak a l¢trej´tt¢ben, mert volt E´tv´s-koll¢giumi tanÀrunk, RÀkosi Zoli (mellesleg: a te nagybÀtyÀd), aki mÀr a SztehlÂ-int¢zetben
is lelkes tÀmogatÂja volt igen korÀn megmutatkozÂ versÁrÂi szenved¢lybetegs¢gednek,
nekem, mint ifjÃ szerkesztûnek s volt koll¢giumi gÂlyÀnak àalfaparancsbaÊ adta, hogy
mozdÁtsam elû ¢n is a talÀlkozÀsodat kiadÂi szobatÀrsammal, JuhÀsz Ferenccel, hiszen
akkoriban A TENY°SZET ORSZçGA k´ltûj¢nek a szem¢lye ¢s k´ltûi mük´d¢se jelentette
a fiatalok szÀmÀra is a rem¢nyt, hogy az igazi k´lt¢szet f¢nye egyszer talÀn az Ãgynevezett elsû nyilvÀnossÀgban is bevilÀgÁthat a sematizmus ¢s egyÀltalÀn: a diktatÃra ¢jfeket¢j¢be. ä A k´r´k, utak, ¢letek ¢s sorsok sokf¢lek¢ppen ¢rintkezhetnek egymÀssal
egy-egy v¢letlen pillanatban. Ily mÂdon is, p¢ldÀul abban a pillanatban, amelyet te is
f´lid¢zt¢l, mert, ugye, àEllent¢tek keresztez¢si pontja / Ez az eg¢sz vilÀg, a v¢gtelen sok / ä
L¢nyeiben, ¢s m¢gis oszthatatlan / Egys¢gÊ ä ahogyan nevezetes vers¢ben Árta Vas IstvÀn
(NICOLAUS CUSANUS SíRJA). Nek¡nk, ifjÃ szerkesztûknek idûsebb jÂ barÀtunk ¢s mentorunk, akiben ä esztendûkkel? ¢vtizedekkel? ä k¢sûbb te, àaz ûrj´ngû ÀrvaÊ egyszer
csak àirÂniÀba csomagolt megrend¡l¢sselÊ f´lfedezted: àEZ AZ APçM... aki t´bbnyire ott ¡l
Lator¢k szobÀjÀban, ¢s vicceket mes¢l.Ê
De mi¢rt is id¢zem f´l mindezt, ami k¡l´nben csak t´red¢ke, szilÀnknyi tartoz¢ka
annak a v¢gtelen pillanatnak, amelyrûl vallomÀsodban te is besz¢lt¢l? TalÀn az¢rt,
mert akkor nyitva maradt ott egy k¢rd¢s, a JuhÀsz Ferenc¢, hogy tudniillik: àHova
lehet innen jutni? HovÀ vezet ez az Ãt?Ê ä A te utad. ñcska vicc volna, silÀny po¢n,
hogyha ¢n most azzal fejezn¢m be: hÀt ide. Az Akad¢miÀba. Mert hÀt az elmÃlt negyven esztendûben az¢rt valami fontosabb ¢s sÃlyosabb t´rt¢net is v¢gbement ezen az
Ãton. A te utadon. ä FilmcsinÀlÂ barÀtod, JancsÂ MiklÂs azt k¢rte tûlem (k¢rte? parancsolta! hiszen minden filmcsinÀlÂ sz¡letett zsarnok), hogy mondjam el egy versedet tetsz¢s szerint. Nos, ¢n sok versedet el tudnÀm ä tetsz¢semre ä mondani, de most
erre a r¢gi pillanatra eml¢kezve, azokbÂl a nem mÃlÂ r¢gmÃlt idûkbûl vÀlasztok egyet
befejez¢s¡l:
OrbÀn OttÂ
EL°GIA EGY SZAMçRHOZ
Utak szeg¢ny sz´rnyetege,
te vagy k´zt¡nk az egyetlen igaz,
mint a nyÀrson pirulÂ szentek,
tÃlvilÀgi hangon orditasz,
s keresztbeÀllsz a sÁneken,
hiÀba vernek orrba,
v¢res szemed forgatod ¢s csapzott fejed
lesunyod a szikrÀzÂ porba.
A villamos megÀll, s mint a darÀzs
idegesen k´rbe rep¡l a perc,
mÁg te tudatalatti
eszm¢nyeid¢rt vezekelsz.
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Szûr´s szabadsÀg, K´lt¢szet-BozontÃ,
lihegve Àllsz az ¢getû napon,
s kÀromkodÂ parancsolÂd
sz´ges bakanccsal rÃg pofon.
Az ember rÀd n¢z ¢s orra nyerg¢n
r´h´gni kezd a szem¡veg,
mÁg helytÀllsz ¢s a huszadik, hullaszagÃ
szÀzadbÂl kilÂg ä a f¡led.
1957

OrbÀn OttÂ

F¹NN A CSOMOLUNGMçN
A müv¢szet, vegy¡k Ãgy, hegymÀszÀs.
Az ifjÃsÀg gubancos, z´ld bozÂt a f´ld ´l¢n, a dombvid¢k k¢t sz¢ttÀrt combja k´zt;
m¢g semmi sincs eld´ntve, lezÀrva, m¢g minden lehet belûled... b¢rgyilkos, hajÂskapitÀny, szakÀcsnû, p¡sp´k, apÀca, f´ltalÀlÂ, pornÂfilmsztÀr, t´rt¢n¢sz, paraszt, akÀrmi... a vÀlaszt¢k hatÀrtalan.
De ha eld´nt´d, hogy a nyakt´rû magassÀg vonz, az ¢leted ´sv¢nny¢ szük¡l, s az
az ´sv¢ny f´lfele visz.
A kezdet egyszerü, mert neh¢z. Lefoglal a f´lszerel¢s, a beszerz¢s, nincs idûd homÀlyos sejtelmekre. N¢ha lÀtod a csÃcsot, ahogy kibukkan a felhûkbûl, s megcsillan
rajta a hÂ.
K¢sûbb logikusnak lÀtszik, hogy min¢l t´bb sÃlytÂl megszabadulj. A levegû ritkul,
megtanulsz lemondani.
Csak a l¢nyegeset viszed magadbÂl, ¢s az mind kevesebb.
AzzÀ csupaszodsz, aki vagy. çtlÀtni rajtad, mintha ¡vegbûl volnÀl. LÀtni a csontjaidat.
Elûbb csak titokban, k¢sûbb nyÁltan kezdenek unni.
Mondod a magad¢t. JÂ ä t´m´rebben, c¢lrat´rûbben, de az¢rt ugyanazt.
Most mÀr lÀtod, a csÃcsra f´l¢rni ä halÀl.
De nincs kivel elszÀmolnod. Nemhogy az Isten nem vÀr rÀd odaf´nt, de senki sem
vÀr senkire ott soha. Nincs ott mÀs, csak a sz¢l meg a hÂvihar meg a fuldoklÀs melledben f´l-alÀ jÀrÂ vasreszelûje.
Csikorgatod a fogaidat (vagy csak k¢pzeled ezt is?), ¢s lefekszel a hÂba.
V¢gre. Most legalÀbb egy jÂ nagyot alszol.
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FIGYELý

A KRITIKAI °SZ CSELE
KonrÀd Gy´rgy: KûÂra
Pesti Szalon, 1994. 384 oldal, 698 Ft
HosszÃ ideje bucsÀlÂdtam mÀr azon, hogy
mik¢ppen Árjam meg alapvetûen kedvezûtlen
v¢lem¢nyemet KonrÀd Gy´rgy legutÂbbi reg¢ny¢rûl, s mint ilyenkor mindig: k¢telyek
mer¡ltek fel bennem e tev¢kenys¢g ¢sszerüs¢g¢t illetûen. MÀr r¢gÂta nem attÂl tartok,
hogy a szerzûnek s¢r¡l a lelke, vagy hogy bizonyos k´r´kben hanyatlik majd (amÃgy is
k¢tes) n¢pszerüs¢gem egy negatÁv kritika
nyomÀn. A k´ltûknek ugyan valÂban ¢rz¢keny a lelk¡k, mint F¡st MilÀn helyesen
mondotta, s e tekintetben egy hÃron pend¡lnek a reg¢nyÁrÂkkal ¢s a kritikusokkal. De
hÀt minden alkotÂ rendelkezik egy be¢pÁtett
kritikaelhÀrÁtÂ masin¢riÀval; tapasztalataim
szerint nem kell ûket olyan nagyon f¢lteni.
Ami pedig az irodalmi ¢let kisded hatalmi jÀt¢kait illeti: ebbûl a szempontbÂl valÂban
nagy vÀltozÀs t´rt¢nt az utÂbbi ´t ¢vben.
Egyik-mÀsik lapbÂl ugyan ki lehet szorulni
most is, a kritikaÁrÀsbÂl azonban ä mÀr ha valaki mindenÀron kritizÀlni akar ä aligha.
Nem, a k¢telyeket nem az effajta meggondolÀsok ¢bresztik bennem, hanem az untig ismert k¢rd¢sek: kit ¢rdekel a v¢lem¢nyed?
Kinek-minek a nev¢ben mer¢szelsz negatÁve
nyilatkozni egy k´ztiszteletben ÀllÂ szerzû
majd' n¢gyszÀz oldalas reg¢ny¢rûl, amely ä
ezt te is elismered ä minden pongyolasÀga ellen¢re helyenk¢nt nagy rutinrÂl, finomabban: mesters¢gbeli tudÀsrÂl tanÃskodik? Mif¢le hasznot hajtasz, ha ezt a nyilvÀnossÀg
elûtt elmondod? Vajon, mire v¢rrel-verejt¢kkel elmagyarÀzod, hogy valami mi¢rt nem jÂ,
¢rvel¢sed hasonlÁtani fog-e m¢g arra az ÀllÁtÂlagos àalap¢lm¢nyreÊ, amely az argumentÀciÂ g¢pezet¢t beindÁtotta? °s egyÀltalÀn:
biztos vagy-e abban, hogy nem tetszett, ami
nem tetszett? Nem valamilyen egy¢b indÁt¢k
vez¢rel-e, amellyel esetleg te sem vagy tisztÀban?

Mit tesz a v¢letlen, nemr¢giben mindettûl
f¡ggetlen¡l Hegel FENOMENOLñGIç-jÀt b´ng¢sztem, s ott ezekre a sorokra bukkantam:
à...a mü, mik¢nt az eredeti term¢szet, amelyet kifejez, meghatÀrozott mü; mivel ugyanis a cselekv¢s
szabadon bocsÀtja mint l¢ttel bÁrÂ valÂsÀgot,
ez¢rt a negativitÀs mint minûs¢g van benne. A tudat pedig vele szemben meghatÀrozÂdik mint az,
amiben megvan a meghatÀrozottsÀg mint negativitÀs ÀltalÀban, mint cselekv¢s; Ágy a tudat [...]
´sszehasonlÁthatja a müvet mÀsokkal [...] a maga
müv¢ben messzebbre nyÃlÂ egy¢nt vagy az akarat
erûsebb energiÀjÀnak, vagy gazdagabb term¢szetnek tekintheti [...] egy mÀsikat ellenben gyeng¢bb ¢s szeg¢nyesebb term¢szetnek.Ê Nos, ha netÀn
ezt megerûsÁt¢snek kÁvÀntam volna felfogni,
Ãgy Georg Wilhelm Friedrich azonnal leolvasztotta volna ajkamrÂl az ´ntelt mosolyt.
így folytatja ugyanis: àA mennyis¢g e l¢nyegtelen k¡l´nbs¢g¢vel szemben a jÂ ¢s rossz abszolÃt
k¡l´nbs¢get fejezne ki; de itt ez nem Àll fenn. Amit
az egyik vagy a mÀsik mÂdon lehetne venni, egyformÀn cselekv¢s, egy egy¢nis¢g bemutatkozÀsa ¢s
kifejezûd¢se, s ez¢rt minden jÂ; tulajdonk¢ppen nem
lehet megmondani, hogy mi a rossz. Amit rossz münek neveznek, egy benne megvalÂsulÂ meghatÀrozott term¢szet egy¢ni ¢lete; rossz müv¢ csak az
´sszehasonlÁtÂ gondolat tenn¢, amely azonban ¡res
valami, mert tÃlmegy a münek azon a l¢nyeg¢n,
hogy az egy¢nis¢g kifejez¢se, s valami egyebet, nem
tudni, mit, keres ¢s k´vetel rajta.Ê K¡l´nb´zû
müveket vagy egy¢nis¢geket hasonlÁtanÀnk
´ssze, fejtegeti m¢g, ezeknek azonban nincs
semmi k´z¡k egymÀshoz: a mü teljes valÂsÀga az egy¢nis¢gbûl, az egy¢nis¢g Àltal k´vetkezik, ànincs olyan valÂsÀg, amely ne volna az û
term¢szete ¢s az û cselekv¢seÊ; az egy¢n ä ¢s müve
ä tehÀt mindig el¢ri c¢ljÀt. (A àmüÊ a sz´veg´sszef¡gg¢sben az eszt¢tikainÀl jÂval tÀgabb
¢rtelemben szerepel, jellemzû mÂdon A SZELLEMI çLLATV ILçG °S A CSALçS VAGY A L°NYE-

cÁmü fejezetben.)
Ez a passzus nemcsak az¢rt ragadott meg,
mert Hegeln¢l szokatlan egyszerüs¢ggel fogalmazza meg a kritikus rem¢nytelen helyzet¢t az alkotÂ Àltal àszabadon bocsÀtottÊ àl¢ttel bÁrÂ
valÂsÀggalÊ, a müvel szemben. Ez¢rt is, hiszen
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az ¢rt¢kel¢ssel kapcsolatos aporia, amelyet a
filozÂfus emleget (s amelyet a sajÀt rendszer¢n bel¡l persze meghaladhatÂnak v¢l),
egyidûs a modern individuum s ugyanÁgy a
reg¢ny müfajÀnak kialakulÀsÀval. A reg¢ny
tipikusan a àszellemi ÀllatvilÀgÊ term¢ke. Ne
feledj¡k, ez a kifejez¢s nem annyira pejoratÁv
Hegeln¢l, hanem inkÀbb egy olyan vilÀgot hivatott leÁrni, amelyben minden kialakult
egy¢nis¢g a sajÀt c¢ljainak megfelelûen teszi
a dolgÀt, s ahol ezek a c¢lok, ugyanÃgy, mint
maguk az egy¢nis¢gek, t´k¢letesen egyenrangÃak, tehÀt ´sszem¢rhetetlenek. Minden
reg¢ny alkotÂjÀnak egy¢nis¢g¢bûl l¢p elû,
semmi olyast nem tartalmaz, ami ne felelne
meg az ÁrÂ term¢szet¢nek; az egy¢ni term¢szeteket persze ´sszehasonlÁthatjuk (az egyiket minûsÁthetj¡k nagyobbnak, m¢lyebbnek
vagy gazdagabbnak, mint a mÀsikat), de ez a
mennyis¢gi szempont ¢ppen a k¡l´nvÀlt mü
megÁt¢l¢se szempontjÀbÂl ¡res, vagyis semmis. A kritikus makacssÀga, amellyel tÃlmegy
a münek ezen az individuÀlis l¢nyeg¢n, hogy
àvalami egyebet, nem tudni, mitÊ keressen, sût
k´veteljen rajta, ebbûl a szemsz´gbûl n¢zve a
t¢boly maga.
ValÂszÁnüleg manapsÀg sincs olyan kritikus (bÀrmilyen legyen is az irodalomszeml¢lete ¢s bÁrÀlÂi strat¢giÀja), aki egyszerüen tÃl
tudna l¢pni ezen a Hegel Àltal megfogalmazott dilemmÀn. MondhatnÀm, nem is komoly
kritikus az, akit a t¢boly szele nem csapott
meg n¢ha. Merthogy k¢ptelen k´vetelm¢nyeknek kell eleget tennie: elvileg minden
egyes mü, m¢g a legrosszabbik eset¢ben is a
müegy¢nis¢gre szabott, hozzÀ hasonlÂan individuÀlis leÁrÂ ¢s ¢rt¢kelû rendszert kellene
l¢trehoznia, amely ugyanakkor ´sszeegyeztethetû egy szükebb vagy tÀgabb k´z´ss¢g
axiolÂgiai alapfeltev¢seivel. TehÀt egyazon
gesztussal kellene hitet tennie a mü abszolÃt
autonÂmiÀja ä megÁt¢lhetetlens¢ge ä ¢s szociabilitÀsa ä kollektÁv megÁt¢lhetûs¢ge ä mellett. (Ez alÂl csak akkor ¢lvezhet felment¢st,
ha kinyilvÀnÁtja, hogy egyÀltalÀn nem Âhajt
¢rt¢kÁt¢letekkel ¢lni, ami v¢lem¢nyem szerint
merû abszurditÀs.)
A mÀsik ok, amely miatt ezt a Hegel-problematikÀt idetartozÂnak v¢ltem, az a hatÀrozott benyomÀsom volt, hogy KonrÀd reg¢ny¢nek vilÀga t´k¢letes megfelelûje ennek a
bizonyos àszellemi ÀllatvilÀgÊ-nak. ZÀszlÂaljnyi

szereplû tesz-vesz mindenf¢le (fûk¢nt ´n´s)
c¢lok ¢rdek¢ben a reg¢ny k¡l´nb´zû idûsÁkjain, ¢s a fûhûs, DragomÀn professzor minden ä lÀtszÂlagos ä ´nirÂniÀjÀval egy¡tt valamif¢le toronymagasbÂl tekint le rÀjuk. àF¢rfiszolga, nûcsel¢d, / liheg-lohog, csûcsel¢kÊ ä szÂlalt meg befogadÂi tudatomban AZ EMBERKE
TRAG°DIçJA Karinthy Frigyestûl (egyiptomi
szÁn). ValÂban figyelemre m¢ltÂ, hogy ebben
a gazdag teny¢szetben egyetlen olyan egy¢nis¢g sem akad, aki ig¢nyt tartana az olvasÂ
rokonszenv¢re; legfeljebb kimunkÀlatlansÀga, arctalansÀga okÀn k´z´mb´s, mint DragomÀn egyik hangsÃlyozottan legfontosabb alter egÂja, Kobra. (De ez v¢geredm¢nyben lehet merûben szubjektÁv benyomÀs a r¢szemrûl ä joggal felt¢telezhetû, hogy a rokonszenv-ellenszenv skÀla k¡l´nb´zik a legjobban minden egyes olvasÂnÀl.) Nos, az ellenszenves teny¢szetjelleg szint¢n egybevÀg a
hegeli leÁrÀssal, hiszen a kitüz´tt c¢lok ¢s a
megvalÂsÁtott müvek nÀla ugyancsak a bolondjÀt jÀratjÀk az egy¢nekkel: sajÀt ´nz¢s¡k
szedi rÀ ûket l¢pten-nyomon. Ny¡zsg¢s¡k
pusztÀn vÀrosuk, Kandor Ãjabb ¢s Ãjabb
alakvÀltozatait, de l¢nyeg¢ben idûtlen fennÀllÀsÀt szolgÀlja (lÀsd a cÁmadÂ kûÂra-allegÂriÀt). DragomÀn sem abban k¡l´nb´zik tûl¡k, hogy kev¢sb¢ ´nzû. °ppen ellenkezûleg,
´nzû szabadsÀgszeretet¢t l¢pten-nyomon
hangsÃlyozza a mindentudÂ narrÀtor, û maga vagy egy mÀsik szereplû, aszerint, hogy
¢ppen ki besz¢l. (Ezeknek a àhangoknakÊ sok
a k´z´s vonÀsuk: p¢ldÀul egyarÀnt mindentudÂk, ¢s nyelvileg sem lehet ûket megk¡l´nb´ztetni. Mintha mindannyian DragomÀn
tudatÀbÂl l¢ptek volna elû, term¢szetesen a
narrÀtort is bele¢rtve.) Az à´nzû szabadsÀgszeretetÊ ´sszet¢tel azonban ´nmagÀban
hordja az erk´lcsi felment¢st; ebben a feneketlen¡l ´nzû ¢s kisszerü vilÀgban a nagyszabÀsÃ egy¢nis¢g ¢s a mindent lebÁrÂ szabadsÀgvÀgy csak n¢mi frivol egoizmus ÀrÀn valÂsulhat meg.
A reg¢nynek megÁt¢l¢sem (s ezÃttal talÀn
nemcsak egy¢ni megÁt¢l¢sem) szerint ¢ppen
ez, vagyis a k´zponti figura ¢s a t´bbi szereplû k´z´tti arÀnytalansÀg a legfûbb, mondjuk
Ágy, szerkezeti probl¢mÀja. DragomÀn ugyanis minden k¢ts¢get kizÀrÂan jelentûs szem¢lyis¢gnek ÀbrÀzoltatik, s mint ilyen, teljesen
egyed¡lÀllÂ a müben. Azzal egy¡tt, hogy sok-
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f¢le helyzetben megmutatkozik, s ezek k´z´tt
vannak olyanok is, amelyek a komikummal
kac¢rkodnak (bÀr a professzor sohasem vÀlik
igazÀn komikussÀ, erre az ÁrÂ aggÂdÂ gondoskodÀssal vigyÀz). EzenkÁv¡l folyamatosan
betekint¢st nyer¡nk belsû monolÂgjaiba, ´nkommentÀrjaiba, amelyek gyakorta flegmÀn
´nironikusak; vagy legalÀbbis ez a lÀtszat.
Mert az ´nirÂnia mindenekelûtt annak a szerepnek szÂl, amelyet KonrÀd hûse az adott
ponton jÀtszani k¢nytelen; ´nmagÀnak csak
annyiban, amennyiben Ãgy ¢rzi, hogy szem¢lyis¢ge kezd eltünni a szerep m´g´tt vagy a
szerepben. çm azt, hogy ez a szem¢lyis¢g, sût
jelent¢keny szem¢lyis¢g l¢tezik, a reg¢ny
szÀmtalan pontjÀn k´zvetve ¢s k´zvetlen¡l
hangsÃlyozza a szerzû. Lehet, hogy DragomÀn, ez a ki´regedett garabonciÀs diÀk (ez a
ànemzetk´zi sÀmÀnÊ, ahogy a narrÀtor
mondja rÂla szeretetteljes humorral) nem
hisz a szerepeiben ä bÀr jÂl meg¢l belûl¡k, s
ez¢rt a megfelelû m¢rt¢kben meg is veti ´nmagÀt, de m¢g jobban a t´bbi romlott ¢rtelmis¢git, akikkel egy¡tt bohÂckodik, s akik rÀadÀsul sokkal korlÀtoltabbak, mint û, mert
m¢g csak meg sem vetik magukat ugyanez¢rt. De ahhoz nem f¢rhet k¢ts¢g, legalÀbbis
az ÁrÂi intenciÂk szerint, hogy DragomÀn
nagy varÀzslÂ; bizonyos szituÀciÂkban egyenesen szupermen (bÀr û maga nem tud rep¡lni, erre a c¢lra ott van rejt¢lyes famulusa
¢s gorillÀja, Svetozar). Nem egyszerüen ¢rtelmis¢gi, annak is a àszabadon lebegûÊ fajtÀjÀbÂl, hanem az ´sszes olyan funkciÂ ellÀtÀsÀra
is k¢pes, mely funkciÂk hagyomÀnyosan az
¢rtelmis¢gi szerepk´rrel nehezen ´sszeegyeztethetûk avagy egyenesen azzal ellent¢tesek.
DragomÀn elûsz´r is harcos f¢rfi, aki ugyan
1956 ûsz¢n intellektuel mÂdra t´preng az
ember´l¢s lehetûs¢g¢rûl vagy k´teless¢g¢rûl,
annak action gratuite ¢s morÀlis k´teless¢g
formÀjÀban egyarÀnt, de az¢rt jÂ harcosnak
is mutatkozik. Der¢k partizÀn, aki fegyverismeret¢nek egy izraeli epizÂdban is jÂ hasznÀt veszi. Nem kenyere a vereked¢s, de
alkalmasint nem riad vissza attÂl sem, hogy
bemutassa jÀrtassÀgÀt a keleti harcmüv¢szetekben.
Ami a nûkh´z valÂ viszonyÀt illeti: f¢rfik¢nt ellenÀllhatatlan, helyenk¢nt kifejezetten
macho figura; nagyvonalÃ az asszonyokkal,
mert t´k¢letes empÀtiÀval a lelk¡kbe lÀt, ¢s

alkalomadtÀn szÁvesen eljÀtszadozik a viharzÂ
nûis¢gnek ´n-alÀvetett szolga-hÁm szerep¢nek lehetûs¢g¢vel is. (A jelek szerint az ÀtlagosnÀl jelent¢kenyebbnek mutatott nûi szereplûk mindegyik¢nek ez a titkos vÀgya:
megk´t´zni, kisded szesz¢lyeinek alÀrendelni az erûs, f¡ggetlen f¢rfit.) A f¢rfi-nû viszony
eme sz´rnyüs¢gesen redukcionista, sût egyenesen giccses s¢mÀjÀnak legborzasztÂbb k´vetkezm¢nye az az epizÂd, amely feltehetûen
a kritikusok kedvenc¢v¢ vÀlt: DragomÀn
amolyan àharmadikrihÀrdÊ mÂdra magÀ¢vÀ
teszi a temperamentumos SzandrÀt, akinek
f¢rj¢t nem sokkal korÀbban expediÀlta a
mÀsvilÀgra. (Igaz, t´bb¢-kev¢sb¢ v¢letlen¡l,
de csÃf alak volt ez az Aba Kuno, kollaborÀns
l¢t¢re ´tvenhatos hûs szerep¢ben tetszelgett,
voltak¢ppen meg¢rdemelte.) ýszint¢n bevallom, hogy amikor ezt a r¢szt olvastam, nem
hittem a szememnek, ¢s lÀzasan kerestem valami utalÀst arra, hogy az ÁrÂ csak jÀtszani
akar vel¡nk; valamif¢le irÂnia utÀn kutattam
ä hasztalan. Ez bizony operett, egyelûre m¢g
zene n¢lk¡l, Àm a musicalvÀltozat egyÀltalÀn
nem elk¢pzelhetetlen. De folytassuk DragomÀn elûny´s tulajdonsÀgainak felsorolÀsÀt.
Hedonista û, aki nemcsak ErÂsznak Àldoz szÁvesen, hanem az asztal ¢s a k´nnyü bÂdÁtÂszerek ´r´meinek is, ¢lvezi az ¢let aprÂ rezd¡l¢seit, a term¢szet felemelû vÀltoz¢konysÀgÀt ¢ppÃgy ¢rt¢keli, mint a gyermekek mosolyÀt ¢s az egyszerü emberek praktikus b´lcsess¢g¢t. A szellem arisztokratÀja, akinek
agymük´d¢s¢t m¢g a nagytûke is megfigyel¢sre ¢rdemesnek tartja, mert hÀtha m¢g ¡zlet lesz belûle. (°rdekes, a sejtelmes vilÀgc¢g
a àDarnokÊ n¢vre hallgat, ami az ÁrÂ nev¢nek
anagrammÀja; van ennek valami jelentûs¢ge? Fogalmam sincs.) Egyben plebejus l¢lek,
aki k´nnyed¢n teremt kapcsolatot az utca
ember¢vel. Van benne valami a vilÀgtÂl elvonulÂ b´lcs attitüdj¢bûl, de az¢rt lelkiismeretesen alakÁtja a k´z¢leti ember fÀrasztÂ szerep¢t. Tudja, ezzel tartozik embertÀrsainak,
akik nagyjÀbÂl k¢t csoportra oszthatÂk: vagy
àÀtszellem¡lt kalandorÊ-t, à´rd´ng´s guruÊ-t lÀtnak benne, ¢s infantilis, fetisiszta rajongÀssal
k´zelednek hozzÀ, vagy olyanok, akik kisded
politikai c¢ljaik el¢r¢se ¢rdek¢ben kihasznÀlni prÂbÀljÀk a hozzÀtapadÂ àimÀzstÊ. (A rezonûrszerepet jÀtszÂ Kobra persze nem helyezhetû el ezen a s¢mÀn bel¡l, mint ahogy
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DragomÀn krÃdysan felbukkanÂ leÀnya sem,
aki mÀs mÂdon àhasznÀljaÊ professzorunkat,
nevezetesen Ãgy, hogy nagyapÀvÀ teszi.
ApropÂ, KrÃdy: ¢rdemes felid¢zni, hogy a
SZINDBçD-ban milyen leheletfinom megoldÀst teremt a felnûttk¢nt megjelenû, apja Àltal sohasem ismert leÀnygyermek feltehetûen
k´zhelyes motÁvumÀhoz. KonrÀd vÀltozatÀbÂl ¢ppen ez a jelz¢sszerüs¢g, a k´zhely kezel¢s¢nek ez a tÀvolsÀgtartÂ tapintata hiÀnyzik ä legalÀbbis nekem.) DragomÀn jÂformÀn
t´k¢letes ember, t´k¢letes f¢rfi, büne a kor¢,
mely sz¡lte ût.
A tisztelt olvasÂ nyilvÀn Ãgy v¢li, hogy tÃlzottan ¢s helytelen¡l ironizÀlok, holott ez
nem tartozik a kritikus feladatai k´z¢. ý csak
Árja le, mi talÀlhatÂ a k´nyvben, ¢s kellû komolysÀggal ¢s tisztelettudÂan foglaljon ÀllÀst.
Nos, lehet, hogy valÂban ez lenne hely¢nvalÂ; ez esetben eln¢z¢st kell k¢rnem, hogy
k¢ptelen vagyok n¢mi csÃfondÀrossÀg n¢lk¡l
´sszefoglalni a K ýñRA cselekm¢ny¢t ¢s jellemezni a reg¢ny szereplûit. Higgy¢k el, megprÂbÀltam: nem ment. De nem hiszem, hogy
ez a KonrÀd Gy´rgy szem¢lye ¢s eddigi munkÀssÀga irÀnti tisztelet teljes hiÀnyÀbÂl adÂdn¢k. Biztos vagyok abban, hogy a k¢t AGENDA
alcÁmü k´tet (a K ýñRA, valamint az AGENDA
I., a K ERTI MULATSçG) hozzÀm hasonlÂan sok
r¢gi hÁv¢t szomorÁtotta el kaotikussÀgÀval,
helyenk¢nt pedig, mondjuk ki, szÁnvonaltalansÀgÀval. Mert akÀrmit mond is a jÂ ´reg
Hegel: a kritikus, aki szint¢n a szellem ÀllatvilÀgÀnak sajÀtos teremtm¢nye, fÀradhatatlanul ´sszehasonlÁt, l¢v¢n erre zsigerileg ´szt´n´zve. S ha m¢ltÀnyos akar lenni, akkor a
K ýñRç-t a korÀbbi KonrÀd-reg¢nyek mell¢
ÀllÁtja. HÀt igen, A LçTOGATñ: a jelek szerint
egy hallgatÂlagos konszenzuson bel¡l m¢g
mindig ezt az ÁrÀst ´vezi a legnagyobb elismer¢s. °rdemes lenne elgondolkodni azon,
hogy mi¢rt van ez Ágy, ¢s hogy mai szemmel
olvasva mik¢nt hatna rÀnk ez a mü. Mert
egy¢rtelmünek lÀtom, hogy KonrÀd akkor
telibe talÀlt valamit, egyfajta olvasÂi vÀrakozÀst, amely tÀrsadalomkritikÀt ig¢nyelt az irodalomtÂl, de ezzel egyidejüleg Ãjfajta besz¢dmÂdot is. Az etikai transzcendenciÀval ´tv´z´tt àt¢nyfeltÀrÀstÊ, amely ugyanakkor n¢lk¡l´z mindenf¢le realista heroizmust, ¢s
megmutatja minden egyirÀnyÃ erk´lcsi vagy
ideolÂgiai indulat korlÀtoltsÀgÀt. Olyan nyelv-

hasznÀlatot, amely a nÀlunk megszokottÂl
radikÀlisan elt¢rû valÂsÀg¢rz¢kel¢st tesz lehetûv¢ (ebbûl a szempontbÂl mell¢kes, hogy
volt-e k´ze a KonrÀd Àltal ekkor kialakÁtott
prÂzanyelvnek a francia öj Reg¢ny lelem¢nyeihez). NyilvÀnvalÂan szÀmtalan mÀs t¢nyezû is hozzÀjÀrult ahhoz, hogy A LçTOGATñ
kit´r´lhetetlen r¢sze lett t´bb egymÀst k´vetû
¢rtelmis¢gi ¢s pszeudo¢rtelmis¢gi à¢vjÀratÊ
irodalmi tÀj¢kozÂdÀsÀnak. De t¢nynek lÀtom,
hogy a k¢sûbbi KonrÀd-reg¢nyek eszt¢tikai
megÁt¢l¢se mÀr sokkalta polarizÀltabb.
Holott jÂmagam hosszasan tudn¢k ¢rvelni
amellett, hogy A VçROSALAPíTñ az Árni tudÀsnak jÂval magasabb szintj¢t k¢pviseli, stÁlusÀban, eszk´zeiben jÂval kiforrottabb, mint az
elsû reg¢ny. Ezzel a v¢lem¢nyemmel valÂszÁnüleg egyed¡l maradn¢k ismerets¢gi k´r´mben; hogy m¢gis fenntartom, annak a k¡l´nf¢le mikrostilisztikai ¢rveken tÃlmenûen van
egy olyan indoka is, amely talÀn t´rt¢nelminek nevezhetû. A VçROSALAPíTñ ugyanis a
benne k¢ts¢gkÁv¡l f´llelhetû tematikus k´zhelyek ¢s sztereotÁpiÀk ellen¢re ä szerintem
ä szÁnvonalas term¢ke annak a àkontesztÀlÂÊ
irodalomnak, amelynek legsikeresebb k¢pviselûje Kundera lett. (Az is nagyon jellemzû a
magyar Àllapotokra, hogy ez a reg¢ny n¢hÀny ¢ves k¢s¢ssel ¢s n¢mi csonkÁtÀs ÀrÀn
m¢g ¢ppen hogy belef¢rt a hivatalos nyilvÀnossÀgba.) KonrÀd ekkorra v¢glegesÁtette azt
a f¢lig essz¢ÁrÂi, f¢lig hagyomÀnyosan elbesz¢lû, r´vid, megÀllapÁtÂ mondatokbÂl f´l¢pÁtett àdiskurzustÊ, amely azÂta is uralkodÂ
gyakorlatilag minden ÁrÀsos megnyilvÀnulÀsÀban. Ez a besz¢dmÂd, sajnos, az AGENDA
k¢t k´tet¢ben sokat engedett feszess¢g¢bûl,
kidolgozottsÀgÀbÂl, n¢ha idegesÁtû manÁrrÀ
alakult. Elk¢pzelhetû, hogy ennek k´ze van
a nagy t´rt¢nelmi-politikai fordulathoz is: a
margÂra szorÁtott, rendszerkritikus às¢tÀlgatÂÊ ¢rtelmis¢gi pozÁciÂjÀnak vitathatatlan
morÀlis sÃlya, sût f´l¢nye ma mÀr a mÃlt¢.
MÀrpedig ez a morÀlis tartÀs dÃcolta alÀ
KonrÀd prÂzÀjÀt ¢s aforisztikus essz¢ÁrÂi stÁlusÀt egyarÀnt. A rendszerrel valÂ szembenÀllÀs vÀllalÀsa ä egy kis tÃlzÀssal ä minden mondatÀt, m¢g a siker¡letlenebbeket is megemelte, ¢s sajÀtos aurÀval vette k´r¡l. De a totÀlis
rossz elutasÁtÀsÀnak pÀtoszÀt, sajnos vagy
nem sajnos, k¢ptelens¢g a r¢sznegativitÀsok
elleni kiÀllÀs aprÂp¢nz¢re felvÀltani. Drago-
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mÀn ugyanÃgy s¢tÀl ¢s kritizÀl, mint hajdan
KonrÀd t´bbi besz¢lûje: àigyekszem nem Át¢lkezni ä mondja a K ýñRç-ban ä, de az Ázl¢s ÀtszivÀrog a tÀrgyilagossÀgon, mint k´t¢sen a v¢r. Meg
vagyok Árva, Ãgy ¢lem az ¢letemet, ahogy egy k´nyvet olvasokÊ. Nos, Ãgy tünik fel elûttem, hogy
ez a k´nyv tÃlsÀgosan is r´gzÁtette a szereplûk mozgÀster¢t, szempontrendszer¢t, megnyilvÀnulÀsi lehetûs¢geit; pedig a K ýñRç-bÂl
az¢rt kider¡l, hogy ennek az ÁrÂi attitüdnek
a helyi ¢rt¢ke teljesen megvÀltozott.
DragomÀn felsûbbs¢g¢t semmi sem hitelesÁti t´bb¢; akÀrmilyen vÀzlatszerü elvontsÀggal ÀbrÀzolja az ÁrÂ az Ãjabb anagrammÀval
Kandornak nevezett vilÀgot (Ãgy lÀtszik, a
KonrÀd n¢v k¡l´nlegesen alkalmas az ilyen
jÀt¢kokra), m¢gis nyilvÀnvalÂ, hogy ez az
egyszerre kÁv¡l ¢s bel¡l ÀllÂ k´zponti tudat a
maga alakvÀltozataival egy¡tt csupÀn r¢sze
ennek a vilÀgnak, ¢s nemigen tud vele mit
kezdeni. ImmÀr nem utasÁthatja el teljes eg¢sz¢ben (ugyan minek a nev¢ben tenn¢?), enn¢lfogva sajÀt k´zponti helyzet¢t mÀs mÂdon
kell megalapoznia. MegÁt¢l¢sem szerint erre
vezethetû vissza a fentebb emlÁtett arÀnytalansÀg a szereplûk k´z´tt, no meg az alakok
megformÀlÀsÀnak helyenk¢nt karikatÃrÀba
hajlÂ sematikus elnagyoltsÀga. N¢ha Ãgy v¢ltem, hogy talÀn ¢ppen ez lenne az elfogadhatÂ megoldÀs, nevezetesen, ha KonrÀd vÀllalnÀ ¢s v¢gletekig fokoznÀ az elvontsÀgot, a
groteszk vÀzlatszerüs¢get, ha ´tleteit nem
venn¢ k´r¡l a reg¢nyess¢g paravÀnjÀval, hanem szÀnd¢kosan lecsupaszÁtanÀ, a maguk
esendû mivoltÀban mutatnÀ fel azokat. Akadnak olyan mozzanatok a k´nyvben, amelyek
talÀn tudatosan is e fel¢ a modell fel¢ k´zelÁtenek. ¹sszess¢g¢ben azonban marad az emlÁtett elnagyoltsÀg, a àrossz elvontsÀgÊ, mint
ahogy Hegel mondanÀ, amelyrûl kider¡l,
hogy egyÀltalÀn nem ´sszef¢rhetetlen az aprÂ àt¢nymegfigyel¢sekÊ t´meges jelenl¢t¢vel
(melyek talÀn KonrÀd szociolÂgusi mÃltjÀnak
gyarlÂ visszf¢nyei). Bizony ´sszef¢r vele,
ugyanÃgy, mint az ÁrÂ nyelvi vilÀgÀnak mÀsik, jÂl ismert eleme, az aforisztikus t´preng¢s, a b´lcselkedû mereng¢s.
Mindez (az ¢n szememben) bizarr egyveleget k¢pez; amelyet persze lehet szeretni,
ahogy azt egyik, Àltalam nagyra becs¡lt koll¢gÀm fejtette ki; de elk¢pzel¢sem szerint
igen neh¢z ¢rvelni a pozitÁvumai mellett. Sa-

jÀt negatÁv Át¢letemet ¢ppen az a t¢ny szilÀrdÁtotta meg, hogy magam is inkÀbb szeretem,
mint elutasÁtom a àKonrÀd-jelens¢getÊ, vagyis az ÁrÂ, az essz¢ista, a publicista ¢s a k´z¢leti
ember egy¡ttes tev¢kenys¢g¢t. Ez a tev¢kenys¢g az utÂbbi ¢vekben sokkal ´sszetettebb
szerepet jÀtszott annÀl, semmint hogy n¢hÀny odavetett mondatban m¢ltatni vagy
à¢rt¢kelniÊ lehetne. De az semmilyen neh¢zs¢get nem okoz szÀmomra, hogy azonosulni
tudjak ¢rt¢kvÀlasztÀsainak, bizonyos ¢rt¢kek
¢rv¢nyesÁt¢s¢¢rt folytatott k¡zdelmeinek tÃlnyomÂ r¢sz¢vel. Nos, aligha vitathatÂ, hogy
az, amit az im¢nt àKonrÀd-jelens¢gnekÊ neveztem, tematikus szinten is jelen van sz¢pirodalmi munkÀssÀgÀban, nem is besz¢lve az
egy¢b szintekrûl, ahol prÂzÀja k´z¢leti szerepvÀllalÀsÀval ¢rintkezik. Az irodalom szf¢rÀjÀban azonban sajÀtos mÂdon megvÀltoznak a hangsÃlyok, az ¢rt¢kek, a jelent¢sek;
ami a publicisztikÀban vagy egy nemzetk´zi
konferencia megnyitÂbesz¢d¢ben teljess¢ggel elfogadhatÂ, sût esetleg szellemes, kellemetlen mell¢kz´rejekkel tÀrsul egy reg¢nynek szÀnt ÁrÀs nyelvi ter¢ben. K¡l´n´sen akkor, jegyezn¢m meg, ha ennek a nyelvi t¢rnek a kimunkÀltsÀga nem hasonlÁthatÂ a korÀbbi KonrÀd-müvek n¢melyik¢nek nyelvi
szintj¢hez. (Magam p¢ldÀul hosszasan t´prengtem azon, hogy honnan szÀrmazhat a
t´bbsz´r is elûfordulÂ àvalakivel jÂra j´nniÊ kifejez¢s, amelyet meglehetûsen bumfordinak
talÀltam.) F¢lre¢rt¢s ne ess¢k, a K ýñRç-t e
szempontbÂl (is) t´bbre tartom, mint a K ERTI
MULATSçG-ot, de az¢rt az utÂbbi ÁrÀsra is rÀnyomja b¢lyeg¢t valami furcsa sietûss¢g. A
furcsasÀgot talÀn az okozza, hogy a mü eg¢sz¢re inkÀbb a terjengûss¢g ¢s a bûbesz¢düs¢g jellemzû, ¢s ebben a k´zegben a meglehetûsen kiagyalt sztori kulcsfontossÀgÃ jeleneteinek heveny¢szetts¢ge, vÀzlatszerüs¢ge
szinte megmagyarÀzhatatlan. Mintha az ÁrÂ a
munka mÀsodik fel¢tûl egyre inkÀbb unnÀ
sajÀt hûs¢t ¢s kigondolt viszontagsÀgait, s
ez¢rt csak odavetett mondatokban jelzi azt,
aminek m¢g àt´rt¢nnieÊ kell a tovÀbbi folytatÀs lehetûs¢g¢t nyitva hagyÂ befejez¢sig. A
r¢szleteket dolgozza ki a nyÀjas olvasÂ, ha
akarja; de v¢geredm¢nyben nem fontos.
De hÀt v¢g¡l is mi a fontos? Minek alapjÀn
mondom, hogy a K ýñRA rossz reg¢ny, mik´zben elismerem, hogy a àKonrÀd-jelens¢gÊ
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jellegzetes realizÀciÂja? Mi az a rejt¢lyes
àegy¢bÊ, amelyet k´vetelek ¢s keresek rajta?
Hiszen az Àltalam felhozott ¢rvek egyike sem
ellensÃlyozhatja azt, ha valaki csupÀn annyit
mond, hogy û bizony àszeretiÊ ezt a k´nyvet.
àTulajdonk¢ppen minden jÂÊ, mondta Hegel,
szerintem a gÃny leghalvÀnyabb Àrnyalata
n¢lk¡l. Milyen szerepet k¢pzel magÀnak az,
aki azt mer¢szeli mondani bÀrmilyen àWerkÊrûl, hogy rossz? Hogy nem Werk, hanem legfeljebb csak Werkli? Sz¡ks¢ges-e ehhez az objektÁv szellem funkciÂjÀba l¢pn¡nk? Vagy ¢ppen sajÀt szem¢lyis¢g¡nk, sajÀt individualitÀsunk Ãjrateremt¢se k´veteli meg, hogy olyan
¢rt¢kÁt¢leteket tegy¡nk, amelyeket nem vagyunk k¢pesek sziklaszilÀrdan megalapozni?
ít¢ln¡nk kell, hogy magunk is megÁt¢lhetûv¢
vÀlhassunk? GyarlÂsÀgunk ¢s esetlegess¢g¡nk
teljes tudatÀban? Nem tudom, Hegel pontosan mit is mondana erre; ¢n viszont hadd vÀlaszoljak (gyarlÂsÀgom ¢s esetlegess¢gem teljes tudatÀban): IGEN.
Angyalosi Gergely

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
P¢terfy Gergely: F¢lelem az eg¢rtûl
Liget K´nyvek, 1994. 202 oldal, 250 Ft
I
SZEMK¹ZT A SZIGETTEL
A hely, ahonnan P¢terfy Gergely t´rt¢netei
elindulnak, a lehetû legpontosabban meghatÀrozhatÂ. A szentgy´rgypusztai r¢vn¢l, szemk´zt Kisoroszival, van egy kocsma, akkora
kerthelyis¢ggel, amekkorÀban ¢ppen hÀrom
asztal f¢r el. Olykor azonban, amikor a kÀnikula miatt nagy a forgalom, egy negyedik
asztalt is kitesznek, csak Ãgy a kavicsra, amit
n¢mi jÂ- (rossz-?) indulattal mÀr k´zter¡letnek lehetne nevezni. TalÀn arra gondolva,
hogy az ¢ber hatÂsÀgok egy napon majd rajta¡tnek a szabÀlyszegûk´n, ¢s elkobozzÀk a
k´zt¢rs¢rtû kisipari tÀrgyat, ezt az asztalt rit-

kÀbban mÀzoljÀk, ¢s napernyû sem mindig
jut rÀ. A fest¢ke pedig nagy hÂlyagokban pattog, Ãgyhogy ha az ember nem figyel oda,
csontig bevÀghatja a kez¢t. Nem egy vonzÂ
asztal ez, k´nnyü belÀtni; csak akkor ¡l mell¢
valaki, ha mÀsutt mÀr nincs hely, ¢s az sem
marad sokÀig. Egyszer, nem sokkal a halÀla
elûtt, megÀllt mellette Ronyecz MÀria, rÀtette
a cekker¢t, ¢s merev mosollyal n¢zett az çprily-v´lgy fel¢. Ez volt az asztal t´rt¢net¢nek
legszebb pillanata. A komp szinte ¢szrev¢tlen¡l simult a kik´tûh´z, tele kosaras asszonyokkal, akik meg¢rezt¢k odaÀt a friss keny¢r illatÀt, ¢s Àtugrottak egy-egy vekni¢rt;
nem sajnÀltÀk a kompra a k¢tszer hÀrom forintot. Legyen vasÀrnapra.
A k¢rd¢s mÀr csak az, hogy segÁt-e nek¡nk
a k´nyvrûl szÂlÂ besz¢dben, ha pontosan
tudjuk, hogy P¢terfy Gergely novellÀsk´tet¢nek elsû t´rt¢nete ettûl a bÀdogasztaltÂl indul
ÃtjÀra, ha ugyanakkor azt is lÀtnunk kell,
hogy a t´rt¢netek tere ¢s ideje a valÂsÀgostÂl
elt¢rû sajÀtossÀgokat mutat; hogy a H°V ¢jf¢ltûl d¢lutÀnig az idûben visszafel¢ haladva
jut el Szentendr¢tûl Budapestig, mÀsutt pedig olyan bonyolult ÂrÀt kapnak a hûs´k,
hogy nem talÀljÀk rajta a helyi idût? Ha
ugyanezen asztal mellûl azt lÀtjuk, hogy a kÀnikulai forrÂsÀgban gladiÀtorokkal megrakott gÀlya ¡tûdik a partnak, ¢s megcs´rrennek rajta a fegyverek, mÁg a recsegû j¢g k´rbe nem fogja? Nevezhetj¡k-e ezt a bizonyos
bÀdogasztalt m¢gis aff¢le Rosetti-kûnek,
amely egyidejüleg talÀlhatÂ a valÂsÀgos vilÀgban ¢s P¢terfy Gergely fiktÁv vilÀgÀban, s Ágy
segÁts¢g¢vel mÂdszeresen megkereshetj¡k-e
a k´nyv t´rt¢neteinek valÂsÀgos megfelelûit:
a makettet ¢s a minta gyanÀnt szolgÀlÂ term¢szeti objektumcsalÀdot?
Ha Ágy tesz¡nk, azt mondhatjuk, hogy P¢terfy Gergely asztala absztrakt, n¢mik¢pp l¢gies, elmosÂdott, olyasf¢le tÀrgy, mint amilyet
SzindbÀd id¢z az eml¢kezet¢be, nem is
annyira a KrÃdy-t´rt¢netekben, mint inkÀbb
HuszÀrik mozijÀban. Nem tÀrgy, hanem
tÀrgy ¢s m¢g valami; àOtt van elûtted a bÀdogasztal, kopottan, ´regen, megszokottan, ott van rajta a s´r, a t´m¢ny, a bor, a kicsavart, k¢k f¡rdûgatya, ott kuporog ¢s t¢rdel n¢gy lÀbÀn a bÀdogasztal,
mint Oidipusz elûtt a Szfinx.
Rejtv¢ny¢t meg kell fejteni.Ê
P¢terfy tehÀt meg van gyûzûdve arrÂl,
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hogy a leÁrt tÀrgy t´bb ´nmagÀnÀl, mint
tÀrgynÀl, ¢s ´nmagÀnÀl, mint a leÁrÀs tÀrgyÀnÀl is t´bb: eszk´z az ismeretlen sz´vegbe
emel¢s¢hez ¢s vizsgÀlatÀhoz. Azok a korÀbbi
ÁrÂk, akik vonzÂdtak a tÀrgyakhoz, mÀsk¢nt
bÀntak vel¡k. A francia Ãj reg¢ny alkotÂi
r¢szletekbe menûen leÁrtÀk, MÀndy antropomorfizÀlta ûket, Nemes Nagy çgnes a term¢szetfeletti f¢nyeit villantotta meg rajtuk. °s
mit csinÀl P¢terfy? Nem k´nnyü meghatÀrozni, minthogy û maga sem tudja pontosan.
Fontosnak tartja az aprÂl¢kos leÁrÀst, de tartÂzkodik a v¢gletes naturalizmustÂl. LeÁrja a
kishajÂ kapitÀnyÀt, aki az asztalnÀl szokott ¡ld´g¢lni (û tud olyan simÀn kik´tni, hogy ¢szre sem veszi az ember), de csak annyit mond
rÂla, hogy a poharÀt az asztal helyett a f´ldre
teszi; az asztal egy¢b àemberi kapcsolatairÂlÊ
nem besz¢l. Mikor nem boldogul vele, filozofÀlni kezd rÂla: àA bÀdogasztal nagyon egyszerü
tÀrgy. Egyszerübbet m¢g elk¢pzelni is neh¢z. Ez¢rt
z´ld.Ê Ez a legrosszabb, ami egy szfinxi titkot
rejtû bÀdogasztallal t´rt¢nhet. K´r¡ljÀrjÀk,
mondanak rÂla ezt-azt, aztÀn kijelentik: àK´r¡lbel¡l ennyi az, amit a bÀdogasztalokrÂl tudni ¢rdemes.Ê
Zavarban vagyok, hogy term¢keny t¢tovÀzÀst vagy igen szÁnvonalas anyagismereti gyakorlatok sorÀt lÀssam-e ennek a k´tetnek a
sz´vegeiben. Hiszen sok remek r¢szlet ¢s n¢hÀny ´nmagÀ¢rt felelû t´rt¢net akad a k´tet
anyagÀban. Ugyanakkor szinte minden hibatÁpust is megtalÀlunk benne. Vannak nyelvtani figyelmetlens¢gek (à...a nagy test mindannyiszor megbillent, ha Teca...Ê stb.), a pontoskodÂ leÁrÀs id¢tlens¢gei (àHajnalban aludt
el, hason guggolva, karjait ´sszefonva a homloka
alatt, mint egy macskaÊ), helytelen szÂhasznÀlat
(à...r¢vvel megy¡nk Àt a szigetreÊ ä valÂjÀban a
komp az, ami r¢vbe ¢r, a r¢v szÂ helytelen
hasznÀlatÀbÂl tÀjnyelviv¢ r´gz¡lt kifejez¢s alkalmazÀsa csak tÀjnyelvik¢nt jelzett besz¢dhelyzetben indokolt). írÂi hibÀnak tartom az
emlÁtett H°V-t´rt¢netben annak jelz¢s¢t,
hogy az idû visszafel¢ folyik, an¢lk¡l hogy ennek bÀrmif¢le logikai vagy dramaturgiai
funkciÂja lenne. Ez a mozzanat nem mÀs,
mint pÂtl¢k: az ÁrÂ ezzel a zavarbaejtû fordulattal kavar m¢g egyet a kiss¢ kusza cselekm¢nyvezet¢sü, m¢gsem el¢gg¢ ¢rdekes t´rt¢neten. Az irodalmi hatÀsok feldolgozottsÀgi
fokÀt sem lÀtom megnyugtatÂnak. A Borges-

re, EcÂra, CalvinÂra eml¢keztetû fordulatok
el¢g gyeng¢n f¢rcelûdnek sajÀt vilÀga alapsz´vet¢hez (A VçROS AZONOSíTçSA, A HAJNALRñL), bÀr olykor persze aff¢le àtisztelg¢sk¢ntÊ
is felfoghatÂk (öTMUTATñ EGYSZARV öVADçSZOKNAK ). A SZELUNGBñL MAORKçBA egyik
mondata azt a frappÀnsnak szÀnt, valÂjÀban
sematikus jellemz¢st juttatta eszembe, amit
D¢ry s¡t el a FELELET-ben; ott a sofûr azzal
¢rvel a hÀromgyerekes asszonnyal k´tendû
hÀzassÀg ellen, hogy nem veheti el àhÀrom pÂtkocsivalÊ. Ugyanilyen csikorgÂ logika diktÀlja
P¢terfynek ezt: (IstvÀn apÂsÀbÂl) ànem Àrad az
a megnyugtatÂ ¢s k¢rlelhetetlen egyszerüs¢g, mint
egy felhasogatott r´nkfÀbÂlÊ. Egy egyszerü ember egyszerüs¢g¢t ilyen bonyolultan manÁros
k¢ppel ÀbrÀzolni fontoskodÂ stÁlustalansÀg. A
v¢gre lakÀshoz jutÂ munkÀs hÀzaspÀr boldogsÀgÀt Ágy jellemzi: àEst¢nk¢nt le¡ltek a dohÀnyzÂasztalhoz, fogtÀk egymÀs kez¢t ¢s n¢zt¢k a
szobÀt.Ê Ennyire modoros k¢p csak Fejes prolirapszÂdiÀiban tud meghatni (mÀr amenynyire). Itt semmi keresnivalÂja.
Az ellenvet¢seket ellensÃlyozandÂ fel k¢ne
sorolnom azokat az ¢les megfigyel¢seket, vÀratlan ismereteket, amelyeknek meg´r¡ltem
a k´nyv olvasÀsa k´zben. Ez persze lehetetlen. Fontos tanulsÀg azonban, hogy P¢terfy
Gergely sokat tud arrÂl a vilÀgrÂl, amit ÁrÀsba
foglal, remek ritmus¢rz¢ke van, a k¡lvilÀgban ¢s ´nmagÀban valÂ jÀrtassÀga imponÀlÂ,
¢s kitünûen mes¢l. °ppen ez¢rt fontos odafigyelnie ezekre a fogyat¢kossÀgokra. FennÀll
ugyanis a vesz¢ly, hogy Ãgy Àtmes¢li a folyÂt,
hogy elfelejt Àtkelni rajta.
A szÂban forgÂ kompot egy¢bk¢nt mostanÀban f¡rdûgatyÀs fiatalemberek vezetik, kik´t¢skor Ãgy mennek neki a st¢gnek, hogy
az a kÂbor kutya, amelyik az utasokat szokta
¡dv´z´lni a kik´tûbak mellett, kik´lt´z´tt a
partra. A viteldÁj ´tven forint, ¢s senkit sem
¢rdekel a kik´t¢s harmÂniÀja. °s persze mÀr
nem ugranak Àt a partra, ha a sz¢l meghozza
a friss keny¢r illatÀt. A szigeten hÀrom bolt
nyÁlt, mindegyikben ÀllandÂan van friss keny¢r. FÂliÀba csomagolva, szagtalanul.
Ez t¢teti fel velem az utolsÂ k¢rd¢st: ha
ennyi minden megvÀltozott, gondolhatunk-e
ketten ugyanarra a bÀdogasztalra? °s ha
mindnyÀjan vÁzre Árunk, besz¢lhet¡nk-e bÀrmilyen Rosetti-kûrûl?
Bodor B¢la
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II
LçTçS VAGY íRçS?
P¢terfy Gergely elsû prÂzak´tete lÀtszÂlag (¢s
t¢nyszerüen is) sokr¢tü anyagot tartalmaz,
amit ¢n most ä nem megfosztva ¢kes irodalmisÀgÀtÂl ä megprÂbÀlok lefaragni k¢t àsz´veggenerÀlÂ elvreÊ: a lÀtÀs ¢s az ÁrÀs k¢pess¢geire. A kurta vizsgÀlÂdÀsom folyamÀn Âhatatlanul is fesz¡lts¢gbe ker¡lû komponensek,
durvÀn leegyszerüsÁtve, k¢tf¢le novellaformÀlÀs irÀnyÀba mutatnak, de csak az elsû csoportba tartozÂ n¢hÀny darabnÀl ¢rzem Ãgy,
hogy P¢terfy müv¢szet¢nek àvalÂdiÊ, àegzisztenciÀlis k¢nyszerbûlÊ fakadÂ r¢teg¢t ¢rinten¢m meg, mÁg az ´sszes t´bbi formavariÀns,
amit ¢n nagyvonalÃan egy kalap alÀ vettem
ä noha ugyanazon forrÀsvid¢krûl ered, ¢s
ugyanazon mesters¢gbeli tudÀsrÂl Àrulkodik ä, szÀmos ellentmondÀs, visszÀssÀg ¢s
szÀnd¢kolt komplikÀciÂ elûid¢zûj¢v¢ s Ágy
voltak¢ppen az irodalmi kritika tÀrgyÀvÀ,
megszÂlÁthatÂ, ¢lû alkotÀssÀ vÀlik. Ez utÂbbi
csoport kiss¢ lakonikusan ¢s szigorÃan jellemzett tulajdonsÀgai azonban, f¢lre¢rt¢s ne
ess¢k, a novellÀk ¢s elbesz¢l¢sek szerves r¢szei, egy ÁrÂi pÀlya nyitÀnyÀnak ¢rv¢nyes lenyomatai. Ennek ellen¢re ¢n ¢ppen hogy
nem ezekben az elbesz¢l¢sekben tudtam kitapintani P¢terfy ÁrÀsainak mozgatÂrugÂit, a
szerzû pillanatnyisÀgokon, ¢ppen-Ãgy-sÀgokon ¢s technikÀn tÃli indÁt¢kÀt arra, hogy tollat ragadjon ä ¢s Árjon.
De hogy ne csak a levegûbe besz¢ljek, rÀt¢rek k¢tirÀnyÃ ¢szrev¢telem p¢ldÀira, amit
az utÂbbi, lÀtszÂlag elÁt¢lûen bekonferÀlt ¢s
meglehetûsen vegyes ´sszet¢telü novellacsoport r´vid ismertet¢s¢vel kezdek. P¢terfy
ezen müveiben valamely kusza tradÁciÂhoz
valÂ k´tûd¢st tapasztalhatunk, ¢s eme novellÀk talÀn m¢g nem kellûk¢ppen (Àt)¢rtelmezett jelent¢sszerkezetei bizonyos elegÀns ¢s
rokonszenves k´nnyeds¢grûl, a mindenkori
visszatÀncolÀs lehetûs¢g¢rûl, sût olykor zavarÂ ellentmondÀsokrÂl is Àrulkodnak. LÀsd
p¢ldÀul A HAJNALRñL cÁmü, ´t egys¢gbûl ÀllÂ
àb´lcseletiÊ kompozÁciÂ talÀn frappÀns, talÀn
kiss¢ henye lecsapÀsÀt, a befejezû r¢szt zÀrÂ
mondatot: àHajnalban mardos legmetszûbben a
lelkiismeret. Margit hajnalban vÀlasztja Faust helyett: a halÀlt. [...] Rarissima templa per orbem ä

mondja Ovidius. °osznak van a legkevesebb temploma. // RitkÀn Àldozz neki, ¢s ne l¢gy korÀn kelû.Ê
A remek¡l megkomponÀlt ¢s hangsÃlyos k´tetnyitÂ ÁrÀs, A BçDOGASZTAL DICS°RETE pedig Bohumil Hrabal àrealizmusÀtÊ ¢s Hamvas B¢la magabiztos d´rgedelmeit id¢zi meg
valamely frivolan-jÀt¢kosan sokatmondÂ vilÀg¢rtelmez¢s fÃziÂjÀban, mondjuk az ilyesf¢le imperativusokban: àIlyenkor tavasszal,
nyÀr k´zeledt¢n nem lehet tovÀbb odÀzni a dolgot:
egy r´vid eszmefuttatÀs erej¢ig el kell t´prengeni a
bÀdogasztalokrÂl. [...] Ha egy forrÂ nyÀri napon
ki¡lsz a bÀdogasztalhoz, iszol mellette, aztÀn an¢lk¡l Àllsz fel, hogy nyomot hagytÀl volna rajta: jobb
lett volna bele se kezdened. IttÀl volna müanyag
asztal mellett limonÀd¢t: a maga mÂdjÀn az is becs¡letes dolog.Ê ä P¢terfy ezekben az ÁrÀsaiban
olykor meglehetûsen àfel¡lrûlÊ ¢s magabiztosan besz¢l, mintha egy-egy pillanatra megfeledkezne pozÁciÂja ideiglenes ¢s esetleges term¢szet¢rûl, az ÁrÂsÀg folyamatszerüs¢g¢bûl
(´nnevel¢sjelleg¢bûl) k´vetkezû ÀllandÂ k¢telyrûl, ami pedig, tudjuk jÂl, nem ¢pp megnyugtatÂ, Àm szerf´l´tt term¢kenyÁtû is lehet.
°rz¢sem szerint P¢terfy m¢g a tudatlansÀg ¢s
a b´lcsess¢g k´z´tti Ãton baktat, m¢gpedig
igen messze a v¢gÀllomÀstÂl (hasonlÂan
egy¢bk¢nt e sorok ÁrÂjÀhoz). °s ha valaki
ezen a k´zb¡lsû ponton r¢szismereteit tÃl
magabÁzÂan fogalmazza, hÀt k´nnyen fel¢bresztheti a jÂ szimatÃ olvasÂ gyanÃjÀt. Amit
a szerzû a bÀdogasztalrÂl mond, noha vitathatatlanul erûs ¢s igaz ÀllÁtÀsokrÂl van szÂ, neki
Ágy m¢gsem tudom eg¢szen elhinni. (Mik¢nt
Hamvas B¢lÀrÂl, A BOR FILOZñFIçJA cÁmü remek k´nyv szerzûj¢rûl sem tudom eld´nteni,
hogy valÂban Ãgy szerette- ¢s itta-e a bort,
ahogyan besz¢lt rÂla.) EgyszÂval ¢n P¢terfy
hely¢ben ä mÀr ha mondhatok egyÀltalÀn
ilyet ä nem mern¢k Ágy (ennyire k¢telymentes
stÁlusban) besz¢lni a bÀdogasztalrÂl, bÀrmennyit ¡ltem is mellette. Lehet, hogy ez
csupÀn alkati k¡l´nbs¢g, de azt hiszem, a k¢sûbbiekben P¢terfy jobban meggondolja
majd, hogy mirûl ¢s hogyan mer Árni. A àkisessz¢Ê egyetlen ments¢ge a humora, ami talÀn ¢rv¢nytelenÁti a fenti aggÀlyaimat. Nem
tudom. Azt viszont tudom, sût ¢ppen hogy
P¢terfytûl tudom, hogy àa bizonytalansÀg a bÀdogasztalrÂl: egyszerüen visszapattanÊ. Furcsa,
idûnk¢nt zavarÂ geometriÀjÃ àsz´veghorizontÊ a K ARD °S POHçR cÁmü ÁrÀs is, hason-
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lÂk¢ppen A HAJNALRñL ¢s az öTMUTATñ EGYcÁmü à¢rtekez¢sekhezÊ.
A magyar histÂria ¢s Dante tÃlvilÀgi utazÀsÀnak k¢sû k´z¢pkora k´dlik fel A K¹LTý °S A
GYILKOS ¢s A VçROS AZONOSíTçSA cÁmü darabokban, mÁg a CONTINENTAL, 1912 M¢sz´ly
MiklÂs Ãjabb prÂzÀjÀnak lÁrai atmoszf¢rÀjÀt
id¢zi. TovÀbbÀ ä a k´tet gazdagsÀgÀnak ecsetel¢se ¢rdek¢ben ä megemlÁtendû A TOTñBAN cÁmü ÁrÀs grammatikai-asszociatÁv szerkeszt¢se, valamint A R°GI SZEBñ cÁmü dialÂgus. EzenkÁv¡l persze talÀlunk hagyomÀnyosan mes¢lû novellÀkat is, p¢ldÀul a k´tet cÁmadÂ ÁrÀsÀt. çm a lÀtvÀnyos gazdagsÀgot n¢mik¢pp egynemüsÁti a besz¢lû sajÀtos viszonyulÀsa a hasznÀlt formÀkhoz, ami olykor a
szÀnd¢kos vagy v¢letlen parafrÀzisok, kiszÂlÀsok, zavarÂ anomÀliÀk ä egyfajta henye
alaktalansÀg k´nt´s¢ben jelentkezik, p¢ldÀul:
àA gaszkavir nyelvben az egyszarvÃ a felsûfok k¢pzûje ¢s minden hasonlatok legmagasabb foka. [...]
Ha valaki megk¢rdez egy gaszkavirt..., hogy hol az
egyszarvÃ, a gaszkavir csodÀlkozva k´r¡ln¢z, aztÀn vÀllvonogatva azt vÀlaszolja, hogy a fene se
tudja, az elûbb m¢g itt legel¢szett a f¡ggûÀgya mellett.Ê àA hajnal nem ugyanaz, mint a reggel, ez
nyilvÀnvalÂ. [...] A b¢kÀk, ha jÂl tudom, ilyenkor
elhallgatnak. NyilvÀn a baglyokkal is t´rt¢nik valami, rÂluk azonban nem mern¢k semmi biztosat ÀllÁtani.Ê P¢terfy olykor, ahelyett hogy sajÀt t¢tova t¢mÀit ÁrnÀ meg, valamely veretes tradÁciÂhoz vagy formÀhoz nyÃl, mondjuk az
´r´kk¢valÂsÀg meg¢nekl¢s¢hez ä de ez talÀn
n¢mi àsz¢lhÀmossÀgotÊ takar, a gyanÃtlan olvasÂ f¢lrevezet¢s¢t, annak elhitet¢s¢t, hogy
ittl¢t¡nk nagy ¢s k´z´s k¢rd¢seirûl lenne szÂ.
çm P¢terfyn¢l a àvilÀgÂraÊ ä egyik novellÀjÀnak cÁmszereplû tÀrgya ä csupÀn egy sz¢pen zen¢lû, tr¡kk´s szerkezet. A k´tet ÁrÀsaiban eszerint n¢melykor aprÂ zavarok ¢szlelhetûk ä egyr¢szt a vÀlasztott forma ¢s a megsz¡letû-kik¢nyszerÁtett(?) szerzûi eljÀrÀsmÂd
egy¡ttes¢ben (lÀsd p¢ldÀul A BçDOGASZTAL
DICS°RETE magabÁzÂ hangfekv¢s¢t), mÀsr¢szt
az elûzû viszonybÂl adÂdÂ Ãj-sÀg, ¢rdekes-s¢g
¢s az olvasÂ ezek irÀnti gyanakvÀsa, sajÀt ber´gz¡l¢sei k´z´tt (lÀsd az emlÁtett ÁrÀssal kapcsolatos dilemmÀimat). Ez idÀig az utÂbbi
csoporthoz tartozÂ ¢szrev¢teleimet, aggÀlyaimat prÂbÀltam r´viden szÂvÀ tenni, csak
hogy utÀna hosszabban besz¢lhessek az elûbbi probl¢macsoport (irodalmi tradÁciÂ ¢s
SZARV öVADçSZOKNAK

egy¢ni lÀtÀsmÂd ´sszeb¢kÁt¢s¢nek neh¢zs¢gei) feloldhatÂsÀgÀrÂl, P¢terfy k´nyv¢nek szÁvemhez ¢s Ázl¢semhez k´zelebb ÀllÂ darabjairÂl, a lÀtÀs ¢s az ÁrÀs egy¡ttl¢t¢nek es¢lyeirûl a
szerzû müv¢szet¢ben.
A k´tet n¢hÀny novellÀjÀban ä Ágy p¢ldÀul
a T °L A SAN MARCO UTCçBAN, a MESE A G¹R¹GRýL, A SIRçLYOKRñL °S A FUVAROS LOVçRñL, a FEKETEMISE, A D°LI HíDNçL, az USZçLYOK , NOV EMBER ¢s a F°LELEM AZ EG°RTýL
cÁmüekben ä figyelmesek lehet¡nk P¢terfy
ÁrÀsmÂdjÀnak olyan karakter¢re, amelyet az
im¢nti ¢rintûleges eszmefuttatÀsban id¢zett
darabokban talÀn nehezebben mutathatnÀnk
ki. LeegyszerüsÁtve azt mondhatnÀm, hogy
P¢terfy ezen ÁrÀsain majd' mindig Àtsejlik valamif¢le (¢let)korhoz ¢s szem¢lyis¢ghez k´thetû, mozgÀsban l¢vû ¢s r¢szleges ismeret,
egyfajta odafigyel¢s, nyitottsÀg ¢s ¢rdekelts¢g, ami leginkÀbb a lÀtÀs k¢pess¢g¢vel magyarÀzhatÂ, Ágy p¢ldÀul az USZçLYOK , NOV EMBER ¢s a T°L A SAN MARCO UTCçBAN cÁmü novellÀk ¢rz¢ki leÁrÀsaiban, amelyek szerencs¢sen tartÂzkodnak a szerzû egy¢b müveiben rendre felbukkanÂ k´zbeszÂlÀsoktÂl,
szÀnd¢kolt z´kkenûktûl, stÁluskodÀstÂl vagy
talÀn stÁlustalankodÀstÂl, netÀn az elme¢l
frappÀns, Àm bÀntÂ konkretizÀciÂitÂl. N¢zz¡k meg p¢ldÀul a T °L A SAN MARCO UTCçBAN r¢szlet¢t, amelyben az egyedi Àllapothoz
k´t´tt tapasztalÀsfolyamat egy vÀrosr¢sz t´rt¢net¢t is felg´ngy´lÁti, megszem¢lyesÁti: à°jszakÀnk¢nt Ï¢pp csak leugrunkÎ az ¢jjel-nappaliba,
mert ¢jszakÀra mindig elfogy a cigink, nem tudjuk
felm¢rni az arÀnyokat (amikortÂl fel tudjuk m¢rni,
onnan kezdûdik a boldogtalansÀg ä mondja a
lÀny), aztÀn lent ragadunk az utcÀn... mert szaggatjÀk, bontjÀk ñbudÀt, a kedvenc vÀrosnegyed¡nket... ¢s kiüzik a lakÂkat, akik szint¢n nem illettek
ide falusias ´lt´zk´d¢si szokÀsaikkal, r¢gi lovaglÂcsizmÀikkal, behÃzott csipkef¡gg´nyeikkel, nyÃlketreceikkel, meg mert gy¡m´lcsfÀt metszettek, szûlût
kapÀltak, kutyÀt tartottak hosszÃ lÀncon, ¢s hajnalban jÂkedvüen f¡ty´r¢sztek.Ê (Sz¢p ¢s illû tiszteletadÀs ez, t´bbek k´z´tt, a n¢hai KrÃdynak.)
ä E novella er¢nye a ä szÀmomra kiv¢telesen
maradandÂ ¢lm¢nyt adÂ ä atmoszf¢rateremt¢s, aminek talÀn legremekebb p¢ldÀja az
USZçLYOK , NOV EMBER cÁmü ÁrÀs. (A lÀtÀs k¢pess¢g¢t tematizÀlja egy¢bk¢nt az öTMUTATñ
EGYSZARV öVADçSZOKNAK cÁmü novellÀban
kiss¢ elstilizÀlva megemlÁtett Lecsukhatatlan
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Szem ¡nnepe.) P¢terfy siker¡ltebb munkÀit
v¢lem¢nyem szerint inkÀbb a lÀtÀs, semmint
a sz´vegszerkesztûi talÀl¢konysÀg ¢s elme¢l,
az irodalmi formakincs ¢s tradÁciÂ eruditÁv
Àthangszerel¢se, ´nk¢nyes variÀlÀsa irÀnyÁtja.
K¢rd¢s¡nk csupÀn az, vajon hogyan lesz ebbûl az (alkati, magÀnszem¢lyi) adottsÀgbÂl
irodalmisÀg egy oly korban, amely nem a lÀtÀs kegyeltj¢nek, hanem a variatÁv ÃjraÁrÀsok
barkÀcsmestereinek kedvez, valamint nem
akÀrmilyen csÀbÁtÀsnak teszi ki az ¡gyes kezü
literÀtorokat. Ez a kihÁvÀs pedig k´nnyen a
textus term¢szetszerü bicsaklÀsait, a tapasztalÂ
(privÀt) ¢n ¢s a leÁrÂ (irodalmi) ¢n k¢nyes viszonyÀnak probl¢mÀit eredm¢nyezheti. De az is
bizonyos, hogy ezekkel a neh¢zs¢gekkel
egy¡tt a lehetûs¢g is adva van. Nem v¢letlen¡l vÀlasztotta az ÁrÂ P¢terfy a t´rt¢netmondÀst (esetleg à¢rtekez¢stÊ), hiszen ez
a forma k´zvetÁtheti leginkÀbb a privÀt P¢terfy ¢lm¢nyanyagÀt, a lÀtÀs k¢pess¢g¢t, a tapasztalÂ s e tapasztalÀs sorÀn folyton vÀltozÂ
¢n k´zl¢sre m¢ltÂ tulajdonsÀgait. De mik¢ppen bÃjtathatÂ mindez helytÀllÂ irodalmi formÀba, hogyan vÀltoztathatÂ leÁrÀssÀ a szerzû
magÀnjellegü tapasztalata? TudvÀn tudva,
hogy irodalmat müvelni, a nyelvvel bÁbelûdni
is legalÀbb olyan fontos (autonÂm) tev¢kenys¢g, mint elûre ¢lni, elûre tapasztalni a megÁrÀsra m¢ltÂ àanyagotÊ. Hiszen az ¢letet tapasztalÂ ¢s a mondatokat leÁrÂ szem¢ly ä sajnos ugyanaz. De azt is mondhatom, hogy a
nyelvet ugyanaz a àszerzûÊ szenvedi el, aki
egy¢bk¢nt a h¢tk´znapok igÀjÀt vonja. °s ez
olykor àsz´vegszerüenÊ is kimutathatÂ. V¢lhetûen P¢terfy ¢ppen a tapasztalÂ-privÀt ¢s
az irodalmi-k´z¢rdekü ¢njeit k´zvetÁtû formÀkat prÂbÀlgatja (egy¢bk¢nt nem kis sikerrel), Àm ezek a prÂbÀlkozÀsok nem mentesek
a textus àbünbees¢s¢tûlÊ, az ÁrÀs elker¡lhetetlen (mondhatni nagyk¢püen: ontologikus)
velejÀrÂitÂl sem, ami jelen esetben a lÀtÀs
àeredetiÊ k¢pess¢g¢nek olykori àvisszavonÀsaÊ, àsz¢tÁrÀsaÊ, àelken¢seÊ, ahogyan azt a
mÀr id¢zett sz´vegb¢li lazasÀgoknÀl is tapasztalhattuk. De azt v¢gk¢pp nem sejthetj¡k,
hogy e àbünbees¢sÊ gy´kere hol keresendû:
a àlÀtÂ ¢nÊ idûnk¢nt vaksi Ãtkeres¢seiben (az
à¢letvezet¢sbenÊ) vagy a àlÀtÂ ¢nÊ ¢s az àÁrÂ
¢nÊ viszonyÀnak komplikÀciÂiban (a stÁlusjÀt¢kokban). Mik¢nt azt sem tudhatjuk, hogy
az alÀbbi novellar¢szlet durva k¢pei honnan

erednek: a àtisztaÊ lÀtÀst deformÀlÂ tapasztalÀsbÂl vagy a leÁrÀs funkcionÀlis bonyolÁtÀsÀbÂl: àAztÀn Ãjra ott van az emberem, megint ¡tn´m kell rajta, fûleg a szem¢n ¢s az orrÀn, ¢s sarokkal a her¢ire kell taposnom ä tehetetlen voltam
a gondolataimmal szemben, nem volt mÀs lehetûs¢gem, mint Ãjra ¢s Ãjra v¢giggondolni.Ê
A F°LELEM AZ EG°RTýL cÁmü k´tet egyelûre nyitva hagyja P¢terfy most indulÂ pÀlyÀjÀnak dilemmÀit, hiszen nem vÀlik egy¢rtelmüv¢, hogy a lÀtÀs adomÀnyÀt bÁrÂ magÀnszem¢ly milyen kifejezû formÀt fog vÀlasztani
(vagy a megl¢vûkbûl megtartani) a tovÀbbiakban. E k´tet alapjÀn csak azt mondhatjuk,
hogy talÀn annak kevesebb formai furfanggal, az irodalmi sz´vegszerüsÁt¢s szelÁdebb Àtt¢teleivel dolgozÂ, az àintertextuÀlisÊ hagyomÀnyk´teggel Âvatosabban bÀnÂ novellÀi a
siker¡ltebbek. Azok, amelyeken ¢rezni az indulÀs (tapasztalÀs) ¢s a r´gzÁt¢s (leÁrÀs) fesz¡lt
¢s izgalmas egymÀsrautaltsÀgÀt, ¢s amelyekben viszonylag tisztÀn fellelhetû P¢terfy (Ágy
tehÀt egyszerre magÀnszem¢lyi ¢s ÁrÂi) karaktere, elbesz¢l¢seinek mi¢rtje. LegalÀbbis
szÀmomra egyelûre fontosabbnak tünik P¢terfy ezen müveinek mi¢rtje, mint hogyanja
(e k´tet àreferencialitÀsaÊ, mint àimmanenciÀjaÊ). Persze mik´zben a F°LELEM AZ EG°RTýL cÁmü k´nyv àegzisztenciÀlis gy´kereirûlÊ
besz¢lek, nem tagadom a benne talÀlhatÂ
müvek irodalmisÀgÀt sem, csupÀn azt mondom, hogy szÀmomra e k´tet legfûbb ¢rdem¢nek a lÀtÀs k¢pess¢ge bizonyult, miszerint
P¢terfy alkata/müv¢szete ezt ig¢nyli: ezt (a
lÀtni tudÀst) Ágy kifejezni, ¢s csak utÀna l¢pni
magabiztosan abba az irÀnyba, ahol immÀr
v¢g¢rv¢nyesen kider¡lhet, vajon mit is kezdhet a szerzû a lÀtÀs k¢pess¢g¢vel, mik¢ppen
stilizÀlhatja azt tovÀbb. Gondolatmenetem
folyamÀn tehÀt tapasztalÀs ¢s irodalmi forma, lÀtÀs ¢s ÁrÀs nem elvÀlÂ, hanem ¢ppens¢ggel egy irÀnyba tartÂ kategÂriÀknak bizonyultak, ami a P¢terfy müv¢szet¢t ¢rintû k¢rd¢st: lÀtÀs vagy ÁrÀs?, Ágy mÂdosÁtja ä megelûlegezv¢n e pÀlya tovÀbbi alakulÀsÀnak irÀnyÀt
¢s es¢ly¢t ä: lÀtÀs ¢s ÁrÀs.
Befejez¢s¡l talÀn fontos m¢g egyszer
hangsÃlyoznom, hogy a tapasztalÂ ¢n term¢szet¢re tett ¢szrev¢teleimet csakis az irodalmi
¢n azon tulajdonsÀgaibÂl k´vetkeztettem
vissza, amelyek e k´tet igazÀn fontos ÁrÀsaiban, mondjuk az USZçLYOK , NOV EMBER cÁ-
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müben vÀltak irodalmisÀgukban kitapinthatÂvÀ, p¢ldÀul az alÀbbi sz´vegr¢szletben:
àReggelenk¢nt, mikor ¢bredezni kezdtem, mindig
eszembe jutott, milyen jÂ volna lemenni lÀngos¢rt.
H¢tkor-f¢l nyolckor k¢ne lemenni, Àlmosan, p¡ffedt
arccal... Olyankor kora reggel m¢g csak az alagsori
karbantartÂk kÀv¢znak a pultnÀl, vastag k´t´tt
sapkÀban ¢s megg´rnyedve, mert ´r´kk¢ a fej¡k f´l´tt sejtik a forrÂ termÀlvÁztûl z¡mm´gû vascs´veket... Nem is igazÀn ¢rtem, min is buktak el ezek a
szer¢ny tervek, de t¢ny, hogy m¢g ÂrÀkig hevertem
f¢lÀlomban az Àgyon, ¢s a fokhagymÀs lÀngosrÂl
meg a LukÀcs f¡rdû kertj¢rûl k¢pzelûdtem.Ê ä °s
ha balga mÂdon nem venn¢k tudomÀst a
k´zember, a szerzû ¢s a narrÀtor k¡l´nb´zûs¢geirûl, hÀt lelkesen ezt javallanÀm P¢terfynek: àKelj fel ÀgyadbÂl, ¢s n¢zz sz¢t, Ïszemedben ¢les f¢ny legyen a r¢szv¢tÎ [KosztolÀnyi]! S
meglÀsd, mindez ¢lted s müv¢szeted hasznÀra vÀlik.Ê De mivel tisztÀban vagyok a fent
emlÁtett differenciÀkkal, hÀt nem mondok
semmit. MindazonÀltal e kritikÀban kiemelt
àegzisztenciÀlisÊ mozzanatok fontos komponensei a leÁrÂ ¢n alkotÀsainak, s Ágy nem elhanyagolhatÂ, sût igenis hangsÃlyozandÂ a
lÀtÀs adomÀnyÀnak szerepe, noha ez ugyanÃgy vesz¢lye is lehet ä mind ¢rtelmez¢semnek, mind P¢terfy tovÀbbi pÀlyÀjÀnak. çm
egyelûre talÀn az utÂbbi kiaknÀzhatÂ, szÀmos
formavariÀnst is mozgÂsÁtÂ lehetûs¢ge, a lÀtÀs
(tapasztalat) ¢s az ÁrÀs (irodalom) ´sszeb¢kÁt¢s¢nek kezdûÀllomÀsa.
BazsÀnyi SÀndor

BENEDEK ISTVçN GçBOR:
A KOMLñSI TñRA
Dan K´nyvkiadÂ, 1994. 123 oldal, 400 Ft
Hogy ker¡l Chagall K ERESZTREFESZíT°S SçRGçBAN cÁmü k¢pe egy olyan novellÀsk´tet
cÁmlapjÀra, melyet egy alf´ldi szlovÀk falu
huszadik szÀzadi t´rt¢nelme ihletett? A festû,
aki gyermekkorÀt egy ukrÀn falucskÀban t´lt´tte, eg¢sz ¢let¢ben otthoni ¢lm¢nyeit dolgozta fel k¢pein, k¢zenfekvû tehÀt a k¢pzettÀrsÁtÀs: a novellÀsk´tet szerzûje hasonlÂk¢p-

pen viszonyul a gyermekk¢nt TÂtkomlÂson
szerzett ¢lm¢nyeihez.
Ami azonban talÀn enn¢l is fontosabb a
borÁtÂn l¢vû k¢p ¢s a k´tet novellÀi k´zti
´sszef¡gg¢sben: elûrevetÁti az olvasÂ szÀmÀra, hogy Ãjabb adal¢kot kap majd a vid¢ki
zsidÂsÀg ¢let¢hez. Benedek rokonai, ismerûsei, barÀtai elbesz¢l¢seinek segÁts¢g¢vel t´rt¢neteket rekonstruÀl az elmÃlt ¢vtizedek vagy
az elûzû szÀzad komlÂsi esem¢nyeibûl. MunkÀja hiteless¢g¢nek es¢lyeit csak n´veli, hogy
àadatk´zlûiÊ ä szlovÀkok, magyarok, zsidÂk
egyarÀnt ä egyszerü, h¢tk´znapi szereplûi
annak a korszaknak, melyet huszadik szÀzadi
t´rt¢nelemnek neveznek az oly gyakran ÀtÁrt
tank´nyvek.
Gyüjt¢sei nyomÀn Benedek Ãgy Árt novellÀiban a szlovÀkok ¢s zsidÂk egy¡tt¢l¢s¢rûl,
mintha az term¢szetes, olvasmÀnyos kieg¢szÁt¢se volna az olykor sarkosan fogalmazÂ t´rt¢nelemk´nyveknek. HasonlÂ mÂdon ¢rtelmezi ¢s ÀbrÀzolja a faluban hajdan megt´rt¢nteket, mint ahogy Chagall festette meg a
k¡rt´t fÃjÂ angyalt, a k¢k, idomtalan nyakÃ
lovat vagy a sÀrga mezûben lebegû embereket. Az ÁrÂnak a nyelv eszk´zeivel kell el¢rnie
ezt a k¡l´n´s hatÀst. A novellÀk szereplûi a
vilÀgjÀrÂ rokonok, ¢s a k¢pzelet segÁts¢g¢vel
pillanatok alatt kirep¡lnek a cselekm¢ny kiindulÂpontjÀul szolgÀlÂ komlÂsi k´rnyezetbûl, hogy visszat¢rjenek oda, ahol igazÀn biztonsÀgban ¢rzik magukat. A haszid t´rt¢netek, a vallÀsi b´lcsess¢gek, valamint a n¢pmes¢k fantÀziavilÀga oly arÀnyosan keverednek a t´rt¢nelmi t¢nyekkel, hogy magunk is
elhissz¡k, szÀzadunk elsû fel¢ben m¢g l¢teztek az egy¡tt¢l¢snek ilyen àt¡nd¢rszigeteiÊ.
VizsgÀljuk meg ezeket az alkotÂelemeket
k¡l´n-k¡l´n is. A t´rt¢nelmi t¢nyek r´viden
a k´vetkezûk: a XVII. szÀzad k´zep¢n szlovÀk telepesek n¢pesÁtett¢k be TÂtkomlÂst,
ahovÀ a k´vetkezû szÀzad v¢g¢tûl folyamatosan zsidÂ csalÀdok is k´lt´ztek, fûleg KÀrpÀtaljÀrÂl ¢s a D¢lvid¢krûl. Az askenÀzi ¢s szefÀrd zsidÂk n¢mi v¢detts¢get ¢lveztek a kisebbs¢gi sorsban vel¡k osztozÂ szlovÀkok k´z´tt, s r´videsen a falu polgÀrsÀgÀnak gerinc¢t alkottÀk. Benedek a ZSIDñ T¹RT°NET cÁmü novellÀjÀban a k´vetkezûk¢ppen magyarÀzza ezt: àAz ok ´nmagÀban keresendû: a szlovÀkok is kisebbs¢gi sorban ¢ltek, tehÀt fel sem mer¡lt k´r¡kben, hogy len¢zz¢k, hÀtrÀnyosan megk¡-
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l´nb´ztess¢k a zsidÂkat. Ha akadt is hûz´ngû szlovÀk, gûgj¢t a falu hatÀrain tÃl akÀr azonnal is
visszakaphatta, hiszen az illetû szlovÀk ember csalÀdnev¢t mÀr OroshÀzÀn sem tudtÀk kiejteni, nemhogy Szegeden. Rossz magyarsÀgÀn nevettek, ´lt´zk´d¢s¢t gÃnyoltÀk... így esett, hogy a 12 ezer lelket
szÀmlÀlÂ TÂtkomlÂson a lakossÀg tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢t alkotÂ szlovÀkok ¢s a zsidÂ betelep¡ltek olyan
testv¢ri meg¢rt¢sben ¢ltek, mint a mes¢ben. P¢ldÀul,
aminek mÀr magam is tanÃja vagyok (voltam, persze), 1944-ben TÂtkomlÂsnak mind´ssze egyetlen
nyilas szlovÀkja akadt, a r¢szeges borb¢ly, aki aztÀn
az 1947-es lakossÀgcsere idej¢n sz¢gyen¢ben Àt is
k´lt´z´tt KassÀra.Ê
Ez utÂbbi mondat mÀr a falu ¢let¢ben bek´vetkezett fordulat k¢t legfontosabb dÀtumÀt is tartalmazza. A holocaust utÀn csak n¢hÀny iparos t¢rt vissza a faluba, a jobb mÂdÃak ä m¢g ha tÃl¢lt¢k is a trag¢diÀt ä elhagytÀk sz¡lûf´ldj¡ket. Kett¢szakadt a szlovÀkok k´z´ss¢ge is, hiszen 1947-ben k´zel
n¢gyezren telep¡ltek Àt CsehszlovÀkiÀba, s
hely¡kre felvid¢ki magyarok ¢rkeztek. A helyi zsidÂ diaszpÂra v¢gsû eltün¢s¢rûl a k´tet
cÁmadÂ novellÀjÀbÂl ¢rtes¡l¡nk, amely az antiszemitizmus ÃjbÂli ki¡tk´z¢s¢nek jeleit is
bemutatja az utolsÂ komlÂsi kÀntor 1956 ûszi
ÃtjÀnak hÀnyattatÀsaiban. A szlovÀkok asszimilÀlÂdÀsa pedig napjainkban is zajlik, v¢gk¢pp elt¡ntetve ezzel azt a k´zeget, mely e
novellÀk alapjÀul szolgÀlt.
Szerencs¢re Benedek nem nosztalgiÀzik, s
tÀvol tartja magÀt az ¡res k´zhelyektûl akkor
is, amikor a zsidÂ k´z´ss¢g vallÀsi k´tel¢keinek fellazulÀsÀrÂl besz¢l. InkÀbb ironikus,
amikor azt tapasztalja, hogy a TÂrÀhoz valÂ
hüs¢g elv¢t n¢hÀny egykori hitsorsosÀnÀl a
àHüs¢g a pÀrthoz, hüs¢g a n¢phezÊ jelszava vÀltotta fel. Pedig a TÂra ¢s a szombatok szents¢ge minden novellÀjÀnak sarkk´ve, nem is
besz¢lve a haszid t´rt¢netekben oly sokszor
megcsodÀlt n¢pi b´lcsess¢gek tanÁtÀsairÂl. A
vid¢ki zsidÂsÀg pusztulÀsa olyan vallÀsi erÂziÂ megindulÀsÀt is eredm¢nyezte, melyrûl
ritkÀn szÂlnak a holocaust utÀni feldolgozÀsok. A KOMLñSI TñRA cÁmü novella igen nyÁltan szÂl olyan ä zsidÂk ¢s zsidÂk k´z´tti ä n¢zetk¡l´nbs¢gekrûl, amelyek az ´tvenes ¢vekben voltak jellemzûk, de hatÀsuk mÀig is eltart. Benedek szinte ¢szrev¢tlen¡l tÀplÀlja olvasÂjÀba a hagyomÀny tisztelet¢t, mint az

egyetlen tudÀst, melynek segÁts¢g¢vel valami
is meg¢rthetû az ûs´k tetteibûl.
A haszid t´rt¢netek hatÀsÀt felt¢telezhetj¡k p¢ldÀul a CIDçKLI cÁmü ÁrÀsban. àMindenhez szerencse kell, a gazdagsÀghoz kivÀltk¢ppÊ ä
kezdûdik a novella. E n¢pi b´lcsess¢g p¢ldabesz¢de tulajdonk¢ppen maga a t´rt¢net,
mely Lazarovitsch LipÂt (k¢sûbb Leopold)
tanulsÀgos eset¢t mes¢li el. Sz¡lei az elsû vilÀghÀborÃ vesz¢lyei elûl menekÁtett¢k SvÀjcba, ahonnan gazdagon t¢rt haza, k¢sûbb B¢k¢scsabÀra k´lt´z´tt, ahol keresked¢s¢t megnyitotta. Itt sz´vûd´tt k¡l´n´s kapcsolata
AnyicskÀval, egy komlÂsi csel¢dlÀnnyal. E vilÀgi t´rt¢netbe l¢p be hirtelen egy szakrÀlis
ruhadarab, a cidÀkli, s hoz vÀratlan fordulatot. A mit sem sejtû Leopold egy nap megtalÀlta apja cidÀklijÀt lakÀsÀban, s mivel ez a zsidÂ f¢rfiak legf¢ltettebb, legbizalmasabb ruhadarabja, ez a bizonyÁt¢k a titkon szeretett
szlovÀk lÀny ¢s apja kapcsolatÀrÂl a falu n¢p¢nek el¢g volt. Benedek azonban sajÀt àolvasatÀtÊ osztja meg vel¡nk: szerinte Anyicska
annyira szerette Leopoldot, hogy nem akarta
vallÀsÀtÂl elszakÁtani, s ezzel a àtr¡kkelÊ t¢rÁtette vissza hit¢re a fiatalembert. Minden kijelent¢sben tehÀt az a gondolat a legfontosabb, mely nem tÀrulkozik fel azonnal a halandÂk szÀmÀra.
K¡l´n´s idûutazÀs a V END°G cÁmü novella, melyben megelevenedik BrÂdy SÀndor
alakja. A mÀr orszÀgosan ismert ¢s elismert
ÁrÂ egyetlen TÂtkomlÂson t´lt´tt napjÀt mes¢li ebben a t´rt¢netben Benedek. A Braun
csalÀd tÀvoli rokonak¢nt elûsz´r idûs zsidÂkkal akar talÀlkozni, s az ûsi vallÀsi szokÀsokat
tanulmÀnyozni, aztÀn egy k´nnyed kaland
rem¢ny¢ben lÀtogat el a KomlÂ ¢tterembe,
ahol egy csinos szlovÀk leÀny csÀbÁtja a hÁres
embert. A v¢ge akÀr egy tragikomikus egyfelvonÀsos¢: nem t´rt¢nik semmi k¡l´n´s az
ÁrÂ ¢s a lÀny k´z´tt, s BrÂdy szomorÃan konstatÀlja, hogy az idû nem kÁm¢l senkit. MÀsf¢l
¢vvel a halÀla elûtt t´rt¢nt mindez.
Az irÂnia legerûsebben a GRAMMOSZ cÁmü
novellÀt jellemzi. C¢lpontja a szerzû ¢desapja, akit jÂ szÀnd¢kÃ, Àm befolyÀsolhatÂ emberk¢nt mutat be a t´rt¢net. °rdekes, hogy
az ´tvenes ¢vekrûl szÂlÂ t´rt¢netek fûhûsei
szinte valamennyien hasonlÂ karakterek. A
szerzû ¢desapja p¢ldÀul majdnem ´nk¢ntes-
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nek jelentkezett G´r´gorszÀgba, amikor a
pÀrt felk¢rte erre. A megoldÀst v¢g¡l a jÂzan
gondolkodÀsÃ feles¢g szolgÀltatja azzal, hogy
felvÀzolja f¢rj¢nek a àj´vûtÊ: àA toborzÀssal
´sszegyüjtesz ezer embert. Elindultok. Ott Àlltok az
Ol¡mposz vagy a Grammosz alatt. Te rohamot vez¢nyelsz, mert hiszen minden hÀborÃban van roham. °s gyûzt´k is. De az ezredbûl meghal ´tven
ember. Mert egy rohamnÀl ez a minimum. Csakhogy ennek az ´tven embernek idehaza feles¢ge,
anyja, apja, k¢t-hÀrom gyereke van. S ûk megkapjÀk a te igen tisztelt alÀÁrÀsoddal az ¢rtesÁt¢st, hogy
immÀron ´zvegyek, ÀrvÀk, tÀmasz n¢lk¡l valÂk.
HÀt vÀllalod ezt? Hogy ûk aztÀn elj´nnek hozzÀm,
¢s a gyermekeimen k¢rj¢k szÀmon, hogy sz¡letett
Braun HugÂ mit tett vel¡k?Ê A f¢rj term¢szetesen nem ment sehovÀ.
A c¢l, hogy az Árott szÂ segÁts¢g¢vel megmentsen valamit egy hajdan b¢k¢sen polgÀrosulÂ falu mÃltjÀbÂl, nem lett volna el¢rhetû
az eredeti narrÀciÂs formÀk megtartÀsa n¢lk¡l. A szÀjhagyomÀny ÃtjÀn terjedt s az eml¢kezetben t´red¢kesen megmaradt t´rt¢neteket kis vÀltoztatÀsokkal gyÃrta eggy¢ a
szerzû. Benedek inkÀbb krÂnikÀsa, mint
megteremtûje annak a vilÀgnak, melynek
csak gyerekk¢nt volt igazi r¢szese. Mes¢s fordulatokat, n¢pi humort, titokzatos viszonyokat ¢pÁt be t´rt¢neteibe a lehetû legkisebb
vÀltoztatÀsokkal, hogy a mese sava-borsa el
ne vesszen.
Szincsok Gy´rgy

àMARAD°KOK çRUHçZAÊ,
AVAGY MIKOR UTAZZUNK
BULGçRIçBA?
Fenyû Miksa: ¹n¢letrajzom
A k´tetet gondozta Bodri Ferenc
Argumentum, 1984
262 oldal, 360 Ft
Tizenk¢t esztendûvel ezelûtt a BalkÀnra
ment¡nk nyaralni. Elûbb G´r´gorszÀg, a szÀmomra addig ismeretlen HellÀsz tengerpartjÀn sÀtoroztunk, majd k´zvetlen¡l azutÀn
BulgÀria k´vetkezett. Akkor, azon a nyÀron

¢reztem a mostanihoz hasonlÂt, miutÀn elolvastam a nemr¢giben megjelent Fenyû Miksa-memoÀrt.
SzÀzadfordulÂs irodalmi ¢rdeklûd¢sem egyik
leggyakrabban forgatott olvasmÀnya az a k´tet, amelyet Vez¢r Erzs¢bet 1975-ben rendezett sajtÂ alÀ Fenyû Miksa visszaeml¢kez¢seibûl ¢s levelez¢s¢bûl. A FELJEGYZ°SEK °S LEV ELEK A NYUGATRñL cÁmü gyüjtem¢ny kincsesbÀnya. Olyan ember k´nyve, aki a modern
magyar irodalom b´lcsûje k´r¡l bÀbÀskodÂk
egyike. Egyidûs Adyval, KrÃdy, MÂricz,
KosztolÀnyi, Karinthy, TÂth çrpÀd, Kaffka
Margit, Babits, F¡st MilÀn, KassÀk, SzabÂ Lûrinc, JÂzsef Attila pedig fiatalabb nÀla. Fenyû
Miksa mindegyikûj¡ket ismerte. ý a Nagy
TÃl¢lû. OsvÀt Ernû barÀtja; a FELJEGYZ°SEK ben olvashatÂ a àszerkesztûk szerkesztûjeÊ
leghitelesebb portr¢inak egyike, akÀrcsak Ignotus¢, KosztolÀnyi¢, Babits¢, MÂricz¢. °s
ez¢rt persze a Nyugattal foglalkozÂk sem ker¡lhetik meg a k´nyvet.
Mondom, a FELJEGYZ°SEK szinte kimerÁthetetlen forrÀs. Kordokumentum. Kordokumentum Fenyû Miksa ´n¢letrajza is. De hogy
kincsesbÀnya volna? ForrÀs?
Nem hiszem.
Pedig az elej¢n m¢g annak Ág¢rkezik.
àK¢sûbb is mindig tapasztaltam, hogy k¢sûn j´ttem a vilÀgra, mindent elÁrtak elûlem. Kev¢s embert
rettent ez el ä az ÁrÀsok szÀma geometriai arÀnyban
n´vekszik; az olvasÂk¢ csak aritmetikai arÀnyban.Ê
Az ¹N°LETRAJZOM-nak ez a belûle kiemelt
id¢zet lehetne a mottÂja. Az egyetlen mü,
amirûl biztosan nem maradt le Fenyû Miksa,
amit nem Ártak el elûle, vitathatatlanul a sajÀt
¢letrajza volt a hatvanas ¢vekben. Ennek
megÁrÀsÀra vÀllalkozott ä talÀn a huszonnegyedik ÂrÀban, gondolhatta ä a szellemileg
friss aggastyÀn. ¹n¢letrajzi ihlet¢sü reg¢nyei,
a HALçLTçNC ¢s a J°ZUS IS DP V OLT utÀn v¢gre mindenf¢le formai k´t´tts¢g n¢lk¡l kÁvÀnt
vallani ´nmagÀrÂl. àManapsÀg minden nagy
embernek megvannak a maga tanÁtvÀnyai ä hÁvja
fel a figyelmet Oscar Wilde A KRITIKUS MINT
MþV °SZ cÁmü dialÂgusÀban ä, ¢s mindig JÃdÀsa
az, aki az ¢letrajzÀt megÁrja.Ê Fenyû Miksa, JÂkaihoz, MÂriczhoz hasonlÂan, sajÀt maga
àÀrulta elÊ sajÀt magÀt. Fontosnak ¢rezhette,
hogy elmondja, milyennek lÀtja ´nmagÀt,
kortÀrsaihoz k¢pest k¡l´n´sen hosszÃ ¢let¢t.
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Fûk¢nt azutÀn, hogy 1965-ben megjelent az
akad¢miai magyar irodalomt´rt¢net ´t´dik
k´tete, amelynek Fenyû MiksÀrÂl szÂlÂ alig
k¢toldalnyi, semmitmondÂ ismertet¢se bÀntotta az ÁrÂt. Az ¹N°LETRAJZOM sz´veg¢nek
gondozÂja, Bodri Ferenc Árja a k´tet utÂszavÀban, hogy Fenyû Miksa àa rÀdiÂban elmondta, leveleiben errûl tr¢fÀlkozott, hogy a legk´zelebbi
kiadÀsokban maga kÁvÀnnÀ megÁrni a rÂla szÂlÂ
passzusokat. Az ¹N°LETRAJZOM egy kiss¢ ennek
a szÀnd¢knak tartoz¢ka lettÊ.
¹n¢letrajza megÁrÀsÀra persze nem a hazai irodalomt´rt¢net-ÁrÀs egyik legt´bbet vitatott munkÀja bÁrta rÀ az emigrÀciÂban ¢lû
ÁrÂt, hiszen az ominÂzus ´t´dik k´tet egy ¢vvel az öj LÀtÂhatÀr elsû k´zlem¢nye utÀn jelent meg. (A m¡ncheni folyÂirat 1964 ¢s
1968 k´z´tt adta ki az ¹N°LETRAJZ fejezeteit.) Sokkal inkÀbb az az elgondolÀs, amelyet
a k´vetkezûk¢ppen fogalmazott meg mÀr
id¢zett müv¢ben Oscar Wilde: àAz emberis¢g
´r´kk¢ szeretni fogja Rousseau-t, mert büneit nem
pap elûtt, hanem a vilÀg elûtt vallotta be.Ê
Fenyû Miksa vonzÂdott a klasszikusokhoz.
MemoÀrja elsû fejezet¢ben a tûl¡k k´lcs´nz´tt id¢zetekkel prÂbÀlja megmagyarÀzni,
hogy mi¢rt is vÀllalkozik a vallomÀsra. àMi¢rt
Árja meg valaki ¢lete t´rt¢net¢t? NyilvÀn az¢rt, mert
senki a vilÀgon ût Ãgy nem ¢rdekli, mint û maga.
ÏMielûtt çbrahÀm a vilÀgon volt, ¢n mÀr
megvoltamÎ, mondja az olasz p¢ldabesz¢d. ÏSoha
nem besz¢lni ´nmagunkrÂl, milyen elk¢pesztû hipokrÁzisÎ ä ezt Nietzsche mondja ä, minden
ÁrÂ minden ÁrÀsa mottÂjÀul hasznÀlhatnÀ.Ê Fenyû
Miksa, ÀllÁtÀsa szerint, korÀbban az¢rt nem
tudta rÀszÀnni magÀt arra, hogy megÁrja
´n¢letrajzÀt, mert nem volt k¢pes a sajÀt fogyat¢kossÀgairÂl ûszint¢n besz¢lni. àViszont ha
nem vallok fogyat¢kossÀgaimrÂl ä fejtegeti ä, hogyan eml¢kezzek meg esem¢nyekrûl, cselekedetekrûl,
melyek egy-egy kellemesebb vonÀssal jÀrulnak portr¢mhoz. [...] Szem¢rmes ember nem Árhat igaz ´n¢letrajzot.Ê Nyolcvanhat ¢vesen azonban immÀr feleslegesnek ¢rzi a szem¢rmess¢get. Ekkor, az elsû fejezet megÁrÀsa idej¢n, m¢g Ãgy
lÀtja, aki matuzsÀlemi kort ¢r meg, bÀrmirûl
szabadon besz¢lhet. ¹szt´nzûinek egyike talÀn ¢ppen Casanova lehetett, akinek eml¢kiratait Fenyû Miksa szÁvesen lapozgatta, akirûl
korÀbban k´nyvet ¢s szÀmos tanulmÀnyt Árt.
ElgondolÀsÀhoz hÁven ezÃttal ¢let¢nek k¢nyesebb eml¢keirûl, elsû szexuÀlis ¢lm¢nyei-

rûl is vall. De hogy mennyire nem tudta kezdeti elhatÀrozÀsÀhoz tartani magÀt ez az eredendûen szem¢rmes ember, az ¢ppen a fiatalkori nemi ¢lm¢nyek leÁrÀsakor figyelhetû
meg. LÀthatÂan szÁvesen eml¢kezik rÀjuk Fenyû Miksa, Àm a àrÀzÂsabbnakÊ tünû t´rt¢neteket rendre reg¢nyei hasonmÀs figurÀival
mondatja el. A k¡l´n´sen intim r¢szekn¢l
rendszerint szabadkozni kezd. A legjellemzûbb az a vallomÀs, amely szerint b¢nÁtja,
hogy àbÀrmilyen Âvatosak is az ilyen ´n¢letrajzi
beszÀmolÀsok, azt az alaposan ´sszekuszÀlt k¢pet,
mely gyermekeimben apjukrÂl ¢l, m¢g jobban
´sszegubancoljÀk. A gyermekek nem szeretik a sz¡lûk ¢let¢ben a romantikÀt (JÂkai)Ê. EzutÀn pedig
szem¢rmess¢ge okait elemzi. Teszi mindezt
az a Fenyû Miksa, aki n¢hÀny oldallal elûbb
¢ppens¢ggel azt jelentette ki, hogy igazi ´n¢letrajzot szem¢rmes ember nem Árhat!
Az eg¢sz k´tetre jellemzû kuszasÀg szeml¢letes p¢ldÀja ez az ellentmondÀs. A koncepciÂ hiÀnya, illetve az ebbûl k´vetkezû tanÀcstalansÀg lehet az oka, hogy Fenyû Miksa
minduntalan visszat¢r mühelygondjaira. ögy
tünik, ´n¢letrajza ÁrÀsakor maga sem tudta
igazÀn, mi mindenrûl kÁvÀn besz¢lni, csupÀn
azt, hogy a kezdetektûl a f¢rfikorÀig tartÂ ¢vtizedekrûl, a àtanulÂ¢vekrûlÊ. Ez pedig a jelentûs idûbeni tÀvolsÀg ¢s vÀlasztott munkamÂdszere miatt komoly probl¢mÀnak bizonyult. Müve ugyanis nem volt elûre megÁrva,
hanem a folytatÀsos k´zl¢ssel egy idûben
vetette papÁrra eml¢keit. Ez a mÂdszer, a
visszaeml¢kez¢s megÁrÀsÀnak jelen idej¢re
utalÂ megÀllapÁtÀsok r¢v¢n rendkÁv¡l izgalmas szerkezeti megoldÀs lehet, de csak akkor,
ha nem t´rt¢nik sÃlyponteltolÂdÀs, ha az idûsÁkok k´z´tti k¢nyes ÀtjÀrÀs mindv¢gig k´nynyed ¢s elegÀns marad. Fenyû Miksa azonban mindezt nem tudta megoldani memoÀrjÀban. Ennek az a szerencs¢tlen elhatÀrozÀs
lehet az oka, amelyrûl azt mondja: àNagyon
tartÂzkodok attÂl, hogy ¢letem adatait dokumentumok alapjÀn Árjam meg.Ê Tetszetûs elgondolÀs,
ha valaki Ãgy akar az ¢let¢rûl nyilatkozni,
ahogyan az az eml¢kez¢s pillanataiban benne
¢l. Ezt a neh¢z feladatot azonban ÁrÀsban is
csak kivÀlÂ elûadÂ k¢pes ¢lvezetesen megoldani, de û is csak akkor, ha mindv¢gig lehetûs¢ge van dolgozni müv¢n, a folyamatos
k´zl¢ssel pÀrhuzamos ÁrÀsmÂd eset¢n viszont
aligha.
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Mindezt Fenyû Miksa is ¢rezhette. Az ´t´dik fejezetben àifjÃsÀgom ´sszevissza dobÀlt mozaikkockÀiÊ-nak nevezi müv¢t. TalÀlÂ megÀllapÁtÀs. Ezek az Ãgy-ahogy illeszkedû mozaikkockÀk nem rajzolnak egys¢ges k¢pet a szem¡nk el¢, k¡l´n-k¡l´n azonban figyelemre
m¢ltÂk lehetnek. A legjobbak azok az oldalak, amelyeken Fenyû Miksa kiz´kken a mühelygondjaival vÁvÂdÂ memoÀrÁrÂ szerep¢bûl, ¢s a krÂnikÀs¢t felv¢ve, Nagy Idûk TanÃjak¢nt, az eg¢sz orszÀg t´rt¢nelm¢nek fontos esem¢nyeire eml¢kezik. Ilyen ¢lvezetes
olvasmÀny az elsû vilÀghÀborÃ kirobbanÀsÀt
megelûzû ¢s az azt k´vetû idûszak ¢rz¢kletes
felid¢z¢se a kilencedik fejezetben. Az ¹N°LETRAJZOM Ág¢retes folytatÀsÀt sejtette a k´vetkezû fejezet, amelyben Fenyû Miksa a
Nyugat vilÀghÀborÃs ¢vfolyamaiban tallÂzott,
a bennfentes magabiztos hozzÀ¢rt¢s¢vel. BÀr
elûre jelezte a k´vetkezû folytatÀst, a memoÀr
a tizedik fejezet utÀn nem folytatÂdott tovÀbb.
Fenyû Miksa ´n¢letrajzÀban ¢let¢nek azon
eml¢keit id¢zi fel legr¢szletesebben, amelyek
a GyÀrosok OrszÀgos Sz´vets¢g¢hez füzûdnek. Ahol csak lehet, lÀthatÂan ker¡li az irodalmi ¢letben vÀllalt szerep¢vel kapcsolatos
esem¢nyek ismertet¢s¢t. ögy tünik, az ¹N°LETRAJZOM-ban szem¢lyes sorsÀnak fûk¢nt
errûl a kev¢sb¢ k´zismert, de szÀmÀra annÀl
fontosabb fejezeteirûl kÁvÀnt Árni. Ezt erûsÁti
a k´vetkezû megÀllapÁtÀs is: àVan azonban otthon n¢hÀny nagyon kedves, intelligens, ¢rdeklûdû
barÀtom, kikkel mÀr ¢vek Âta szÁvesen levelezek, s
ezek lÀthatÂan egy r¢busz elûtt Àllnak: vajon lehets¢ges az, hogy a Nyugat Fenyûje ¢s a GYOSZ Fenyûje egyazon ember legyen?Ê A k¢rd¢st tulajdonk¢ppen nem vÀlaszolja meg. Szerintem
azonban nem a r¢busz megoldÀsa a fontos.
Sokkal inkÀbb, hogy a k¢rd¢sben jelzett àFenyû MiksÀkÊ k´z¡l melyik az ¢rdekesebb. °n
a Nyugat szerkesztûje mellett foglalok ÀllÀst.
SzÀmomra az a Fenyû Miksa a k¡l´n´sen figyelemre m¢ltÂ, a àforrÀsÊ, aki a magyar irodalom egyik fontos idûszakÀnak hiteles tanÃja, ¢s aki ezekrûl az ¢vtizedekrûl, emberekrûl,
müvekrûl, t´rt¢nelmi ¢s privÀt esem¢nyekrûl
egyarÀnt tud besz¢lni. Persze tagadhatatlan,
hogy a GYOSZ Fenyûj¢rûl sem szabad elfeledkezni, de ennek a àmÀsikÊ Fenyû MiksÀnak c¢lszerü megbÃjni az àelûzûÊ m´g´tt, ¢s
csak olykor-olykor Àtvenni a szÂt. Ellenkezû

esetben olyasf¢le müvet produkÀl, mint az
¹N°LETRAJZOM. ¹sszevissza dobÀlt mozaikkockÀk ¢letlen k¢pe ez a memoÀr, vagy m¢g
inkÀbb: Marad¢kok çruhÀza.
Fenyû Miksa Árja, hogy emigrÀciÂja idej¢n
RÂmÀban talÀlkozott egy magyarral, aki, miutÀn bemutatkozott neki, Ágy szÂlt: àTudom,
tudom mÀr, Fenyû, Marad¢kok çruhÀza! Ebbûl a Rip van Winkle ÀlmÀbÂl dehogyis ¢bresztett¡k
f´l. °n eml¢keztem, hogy esztendûk´n Àt olvashatÂ
volt a napilapokban a hirdet¢s: Fenyves, Marad¢kok çruhÀza.Ê Mindehhez csupÀn egy ´nironikus megjegyz¢st füz zÀrÂjelben az eml¢kezû: àHÀtha m¢gsem ilyen elbÃsÁtÂ dolog ä hÀtha
¢ppen az ´n¢letrajzot csÃfolta marad¢kok ÀruhÀzÀnak!Ê E szarkasztikus megÀllapÁtÀssal akÀr a
sajÀt memoÀrjÀt is ¢rt¢kelhette volna Fenyû
Miksa.
AZ ELSODORT ORSZçG ¢s k¡l´n´sen a FELJEGYZ°SEK °S LEV ELEK A NYUGATRñL cÁmü
munkÀi ismeret¢ben szÀmomra csalÂdÀst jelentett az ¹N°LETRAJZOM. Erûsen hiÀnyolom
a k´nyvbûl, amit ä a sz´veggondozÀs ter¢n
egy¢bk¢nt p¢ldÀs munkÀt v¢gzû ä Bodri Ferenc er¢nyk¢nt emlÁt meg: à°s bÀr minden itt
leÁrt ¢lm¢ny ¢s ¢letmozzanat igencsak erûteljesen sajÀt egy¢nis¢ge alakulÀsÀnak ¢s alakÁtÀsÀnak felmutatÀsÀt szolgÀlja, a legkev¢sb¢ sem ¢lt vissza avval
a lehetûs¢ggel, hogy Ïû m¢g jelen voltÎ sok mindenn¢l, amirûl olvasÂja csupÀn az û ÁrÀsÀbÂl (amit
egyed¡l csak az ÁrÂ tud elmondani) vagy ¢ppen mÀsok mÀs n¢zûpontÃ eml¢kez¢seibûl, akÀr a k´zkeletübb ¢s Âhatatlanul is fel¡letes t´rt¢nelmi munkÀkbÂl ¢rtes¡lhet.Ê
°n viszont azt gondolom: kÀr, hogy Fenyû
Miksa nem à¢lt visszaÊ azzal a bizonyos lehetûs¢ggel. Ha pedig ehhez a àbün¢hezÊ m¢g
helyes ÁrÂi mÂdszert is vÀlaszt, ¢s rÀadÀsul
eml¢kezet¢t idûrûl idûre dokumentumokkal
frissÁti fel, igazÀn figyelemre m¢ltÂ müvet alkothatott volna.
MagÀnak az ÁrÂnak is k¢ts¢gei lehettek
visszaeml¢kez¢seivel kapcsolatban. MemoÀrjÀt egy Bodri Ferenchez Árt level¢ben àrendszertelen ¢s kuszÀlt ÁrÀsÊ-nak nevezte 1966 jÃliusÀban. BizonytalansÀgÀra utal az a k¢t ¢vvel
k¢sûbbi megjegyz¢se is, amely a befejezetlen¡l hagyott ´n¢letrajz utolsÂk¢nt publikÀlt
fejezet¢ben olvashatÂ: àNem tudom eld´nteni,
hogy vajon amiket itt ´n¢letrajzomban f´ljegyzek,
¢rdekli-e ¢s mennyire az olvasÂt. K¢tszÀz esztendû
mÃlva k¢ts¢gtelen¡l ¢rdekes olvasmÀny lesz.Ê
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Addig is javaslom, hogy aki m¢g nem olvasta
a FELJEGYZ°SEK -et, de ¢rdeklûdik irÀnta, az
ennek a kÁvÀncsisÀgnak a kiel¢gÁt¢s¢t mindenk¢ppen az ¹N°LETRAJZOM elolvasÀsa utÀn
tegye! K¡l´nben Ãgy jÀr, ahogy ¢n jÀrtam
tizenk¢t ¢vvel ezelûtt BulgÀriÀval, amely
k¡l´nben eg¢szen ¢rdekes darabkÀja a vilÀgnak.
De nem G´r´gorszÀg utÀn.
SÀnta GÀbor

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
Fran§ois Furet:
Gondoljuk Ãjra a francia forradalmat
FordÁtotta Hahner P¢ter
TanulmÀny KiadÂ, P¢cs, 1994. 215 oldal, 354 Ft
I
A BEFEJEZETLEN FORRADALOM
El¢gs¢ges egy pillantÀst vetni a francia forradalomrÂl szÂlÂ k´nyvek cÁmlapjÀra, hogy
megtudjuk: a szerzû az Ãjkori szabadsÀgk¡zdelmek dicsûs¢ges kezdet¢t tekinti-e
1789ä94 t´rt¢n¢sei fû ¡zenet¢nek (ez esetben
a Bastille-t ostromlÂ forradalmi n¢p tekint
reÀnk diadalmasan), avagy a XX. szÀzadi totalitarizmusok dicstelen elûzetes¢t (ez utÂbbi
eset¢ben a guillotine fenyegetû k¢pe mered
rÀnk). Azon auktorok, mint a francia forradalmat k¢t ¢vtizede Ãjragondolni vÀgyÂ
Fran§ois Furet, akik v¢get kÁvÀnnak vetni e
k¢t ¢vszÀzados hitvitÀnak, mely a forradalom
d¢monizÀlÀsa ¢s divinÀciÂja k´z´tt zajlik, magÀval a lezÀrni vÀgyÂ gesztussal e vita kellûs
k´zep¢be ker¡lnek, sût annak Ãjragerjesztûiv¢ vÀlnak. Hisz pusztÀn az a t¢ny, hogy a k´tet elsû r¢sze A FRANCIA FORRADALOM BEFEJEZýD¹TT cÁmet viseli, provokÀciÂk¢nt hat az
¹r´k öjrakezd¢s nagy narratÁvÀja hÁvûi szÀmÀra, a deheroizÀlÀs szents¢gt´rû aktusÀval
aktivizÀlja a populista hagiogrÀfia hagyomÀnyos hÁveit. Akiket a tradicionÀlis fûellens¢g,
a stricto sensu ellenforradalmi (kirÀlypÀrti, ka-

tolikus) t´rt¢netÁrÂi tradÁciÂ messze nem dÃl
fel ennyire: ugyanazt a nyelvet besz¢lik,
ugyanabban a manicheus vilÀgk¢pben gondolkoznak, àcsakÊ ¢rt¢kÁt¢leteik ellent¢tesek,
Àm azon alapÀllÀsuk nem, hogy a francia forradalom esem¢nyeivel kapcsolatos ilyen vagy
olyan ÀllÀsfoglalÀs konstituÀlja a t´rt¢n¢sz
emberi, erk´lcsi, politikai ¢s filozÂfiai hitel¢nek legl¢nyeg¢t. àA francia forradalom t´rt¢n¢sz¢nek nem elegendû pusztÀn a jÀrtassÀgÀt igazolni. Neki szÁnt kell vallania.Ê A forradalom t´rt¢netÁrÀsa nem menekedett ä nem is igen
akart menek¡lni ä a politikai konfessziÂk¢nyszertûl: A XIX. szÀzadban m¢g a kirÀlypÀrtiak ¢s a k´ztÀrsasÀgiak k´z´tt dÃlt a k´zponti
k¡zdelem, de a restaurÀciÂ utÀn egyre dominÀnsabb lett a mÀsodik tÀbor egymÀs k´zti
sohasem v¢gsû harca ä plebejus demokratÀk
¢s konzervatÁv republikÀnusok, liberÀlisok ¢s
szocialistÀk ÁrtÀk Ãjra a maguk t´rt¢nelemteleolÂgiÀjÀt. Az igazi nagy boomot persze a
XX. szÀzad totÀlis ideolÂgiÀinak kisajÀtÁtÀsi
vagy kiÀtkozÀsi t´rekv¢se jelentette: Mathiez
megÁrta a maga B OLSEV IZMUS °S JAKOBINIZMUS cÁmü brosÃrÀjÀt. Azaz: àA bolsevikok megkaptÀk a maguk jakobinus ûseiket, a jakobinusok
pedig a kommunizmus elûfutÀraivÀ vÀltak.Ê °s
persze Vichy protofasiszta credÂja is à'89 gyül´let¢n alapultÊ, s '45-ben a franciÀk a nemzeti
f¡ggetlens¢g mellett visszanyert¢k az Ãjkor
kezdet¢t jelzû kivÀltsÀgos t´rt¢nelmi esem¢ny dicsûs¢g¢t is. Az Àrnyalt elemz¢s lehetûs¢g¢t ism¢t elsodorta a t´rt¢nelmi pÀtosz:
àA forradalommal kizÀrÂlag azonosulni lehet vagy
elutasÁtani.Ê A rossz identifikÀciÂ inverze nem
biztos, hogy maga az igazsÀg: Mathiez a jakobinizmus ideolÂgiÀjÀval igazolta a bolsevik
terrort, a baloldali ¢rtelmis¢g Danton-per¢vel magyarÀzta meg magÀnak a Buharin-per
àsz¡ks¢gszerüs¢g¢tÊ... s àa Gulag k¢nyszerÁt rÀ benn¡nket a terror fel¡lvizsgÀlatÀraÊ ä Árta Furet
1977-ben. (NÀlunk az 1989-es k¢tszÀz ¢ves
¢vfordulÂ m¢g e groteszk kultÃrkampf jegy¢ben zajlott: a terrorimÀdÂ jakobino-kommunista t´rt¢netÁrÂk hûsiesen vÁvtÀk utÂv¢dharcaikat a Furet-k´tet kivÀlÂ fordÁtÂja, Hahner
P¢ter s e sorok ÁrÂja ellen¢ben, az utolsÂ levÀgott fejig v¢delmezve a àforradalmiÊ vÁvmÀnyokat.) àA francia forradalom t´rt¢n¢sze,
akÀr jobboldali volt, akÀr baloldali, akÀr kirÀlypÀrti, akÀr republikÀnus, akÀr konzervatÁv, akÀr jakobinus, k¢szp¢nznek vette a forradalmi retorikÀt, hi-
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szen maga is elfogadta azt.Ê Babeuf ¢s Marat
plebejus hagiogrÀfiÀjÀt De Maistre ¢s Barruel
atya d¢monolÂgiÀjÀtÂl nem elvÀlasztja, hanem ´sszek´ti vele az AbszolÃt NÂvum hite,
a sohasem volt, az egyszeri ¢s megism¢telhetetlen (noha negatÁv) NagysÀg kultusza. Az
igazi ellenpÂlus Tocqueville nil novuma ä az
egyetlen forradalomt´rt¢net, melyben a forradalomnak nincsen t´rt¢nete, csak elûzm¢nye Mazarintûl ¢s Richelieu-tûl, s folyomÀnya
I.-tûl III. NapÂleon demokratikus cezarizmusÀig. A kontinuitÀs kimondÀsÀval megszakad a kiÀtkozÀsok ¢s a szentt¢ avatÀsok rituÀlis sorozata, a mÃlt A R°GI REND °S A FORRADALOM elemz¢sei szerint nemcsak hogy
nincsen àv¢gk¢pp elt´r´lveÊ, hanem sokkal
inkÀbb megûrizve, mint megsz¡ntetve vagyon. Majdnem mint a bolsevik forradalom
60. (vagy 70.?) ¢vfordulÂjÀn a viccb¢li v¢n
muzsik k¢rd¢se a T¢li Palota elûtt: à°s tess¢k
mondani, lett belûle valami?Ê
Term¢szetesen Tocqueville Furet szerint
modell¢rt¢kü megoldÀsa ä a forradalmi retorika helyett a forradalom Àltal generÀlt (vagy
¢ppen nem generÀlt) tÀrsadalmi vÀltozÀsok
deskripciÂja ä sem Ãszhatja meg annak magyarÀzatÀt, hogy 1789 Âta mi¢rt k´telezû kiindulÂpont, abszolÃt tÀncrendbeli kÀlyha
minden politikai eszmet´rt¢net, mondhatni
minden eszmeileg elk´telezett pÀrtpolitika
szÀmÀra Ágy vagy Ãgy ÀllÀst foglalni a Bastille
lerombolÀsa, a kirÀly kiv¢gz¢se, a dantonistÀk pere, thermidor ¢s brumaire k¢rd¢s¢ben.
A magyarÀzat nem a fenti esem¢nyek tÀvolrÂl
sem egyed¡lÀllÂ mivoltÀban, hanem az empirikus esem¢nyt´rt¢netet k¢tszÀz ¢ve kÁs¢rû
ideolÂgiai tüzijÀt¢kban rejlik. àAz eszm¢k kezdettûl ¢s sz¡net n¢lk¡l tÃllicitÀljÀk a valÂsÀgos t´rt¢nelmet, mintha a forradalmi ´ntudatnak az lenne
a feladata, hogy k¢pzeletben ÃjjÀteremtse a darabokra hullott tÀrsadalmi egys¢get.Ê Tocqueville
jÂl ismert diagnÂzisa arrÂl, hogy demokratikus int¢zm¢nyek (parlamenti tradÁciÂ stb.)
hÁjÀn az àÁrÂkÊ (m¢g inkÀbb a filozÂfusok) t´lt´tt¢k be a politikai int¢zm¢nyek funkciÂjÀt
a maguk manicheista vilÀgk¢p¢vel: a t´rt¢nelem a jÂk ¢s a rosszak, a haladÂk ¢s a F¢ny
ellens¢gei, a honfiak ¢s a hazaÀrulÂk harcÀnak szÁntere lett, ahol is a normÀlis kormÀnyä
ellenz¢k viszonyt a gonosz ´sszeesk¡vûk ¢s az
igazsÀg mÀrtÁrjai, a n¢p ¡gy¢nek felkent
apostolai ¢s a n¢p megÀtalkodott ellens¢gei

paranoid rendszere helyettesÁtette. àA Ïdemokratikus politikaÎ kifejez¢s itt nem olyan szabÀlyok ¢s eljÀrÀsok egy¡ttes¢t jelenti, amely a polgÀrokkal vÀlasztÀs ÃtjÀn folytatott konzultÀciÂtÂl a
k´zigazgatÀs mük´d¢s¢ig mindent szabÀlyoz ä Árja
Furet. ä Az Ãj, forradalombÂl sz¡letett legitimitÀst
alkotÂ hiedelemrendszert jelenti, amely szerint a
Ïn¢pnekÎ meg kell t´rnie ellens¢gei ellenÀllÀsÀt,
hogy megvalÂsÁthassa a kollektÁv akciÂja v¢gc¢ljÀt
k¢pezû szabadsÀgot ¢s egyenlûs¢get. A politika az
¢rt¢kek megvalÂsÁtÀsÀnak legfontosabb eszk´z¢v¢,
valamint a jÂ ¢s rossz szÀnd¢kok biztos m¢rc¢j¢v¢
vÀlik, ¢s nincsenek is mÀsok, mint ezen ¢rt¢keket
k¢pviselû ÀllampolgÀrok ¢s titkos ellens¢gek, hiszen
ez utÂbbiak tervei beismerhetetlenek.Ê
A forradalom elûtt s alatt Tocqueville messianisztikus ä ¢s felelûtlen ä ÁrÀstudÂi, valamint Furet mÀsik t´rt¢netÁrÂ p¢ldak¢pe, Cochin Àltal leÁrt àelm¢lkedû tÀrsasÀgokÊ alakÁtottÀk ki az abszolÃt azonosulÀs/abszolÃt elutasÁtÀs szigorÃan dichotom modellj¢t, mely
az egy ¢s oszthatatlan n¢pakarat (forradalom, k´ztÀrsasÀg) igaz k¢pviselûi ¢s az ÀrulÂk
k´z´tt semmif¢le k´zvetÁt¢st, Àtmenetet nem
ismer(het) el: a n¢p¢rdek t´bbf¢le lehets¢ges
k¢pviseleti mÂdjÀnak felt¢telez¢se, ne adj' isten a n¢pen bel¡li ¢rdekpluralizmus reprezentÀciÂjÀnak gondolata mÀr ´nmagÀban
el¢gs¢ges alap arra, hogy aki ezt kimondja,
az a szint¢n egys¢ges ellens¢g sorÀba ker¡lj´n. Persze az, hogy ki jÀr az egyed¡l ¡dv´zÁtû, igaz forradalmi Ãton, nagyon is vita tÀrgya volt, Àm a t¢vedût-t¢velygût sohasem
meggyûzni, csupÀn legyûzni (¢s megsemmisÁteni) lehet. àMelyik csoport, milyen gyül¢s, mif¢le t´m´r¡l¢s tekinthetû a n¢pakarat let¢tem¢nyes¢nek? E gyilkos k¢rd¢s k´r¡l rendezûdnek el a k¡l´nf¢le cselekv¢sek...Ê °s ez a rendezûelve a k¡l´nf¢le ä girondista vagy jakobinus, dantonista vagy robespierre-ista ä t´rt¢netÁrÀsoknak:
a t´rt¢netÁrÂk Ãjra s Ãjra guillotine alÀ k¡ldik
az azonosulÀsi rendszer¡kkel nem t´k¢letesen egyezû t´rt¢nelmi szereplûket; ahogy
Mathiez Árta az elsû vilÀghÀborÃ nacionalista
hev¡let¢ben: aki elfogadja Danton 1794-es
b¢ket´rekv¢seit, az 1914-ben is defetista, hazaÀrulÂ. Csak a megvetendû magÀn¢rdek lehet plurÀlis, a fennk´lt filozÂfiai IgazsÀg egys¢ges, ¢s alternatÁvÀja sohasem lehet legitim,
m¢g akkor sem, ha referenciÀja a k´zgazdasÀg: àA francia filozÂfia v¢gsû soron nem folyamodott az ¢rdekek v¢gsû harmÂniÀjÀnak vagy az
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egy¢ni konfliktusok k´zhasznÃsÀgÀnak gondolatÀhoz, m¢g a k´zgazdasÀg, a fiziokratizmus liberÀlis
k´zgazdasÀgtanÀnak az eset¢ben is megûrizte az
egys¢ges tÀrsadalomrÂl kialakÁtott elk¢pzel¢st,
amelynek a t´rv¢nyes despotizmus a racionÀlis irÀnyÁtÂja.Ê A fû ellens¢g mÀr Turgot reformdiktatÃrÀja idej¢n is az a destruktÁv eszme, mely
szerint mÀs ä s ettûl nem felt¢tlen¡l irracionÀlis ä ¢rdeke van a bÃza termesztûj¢nek,
mint felvÀsÀrlÂjÀnak, a nagykereskedû exportûrnek ¢s a sarki p¢knek... Az egys¢ges
tÀrsadalom, a nemzeti egys¢g (mely utÂbbi az
elsû k¢t rend àforradalmiÊ kizÀrÀsa folytÀn
j´tt l¢tre) k´zvetlen kifejezûje (nem holmi
materiÀlis ¢rdekk¢pviselûje) a politikai hatalom, melynek nem lehet legÀlis ellenz¢ke,
csupÀn ellens¢ge a s´t¢tben bujkÀlÂ ellenforradalmÀr: àa szuver¢n nemzet, a jogok ¢s ¢rt¢kek
let¢tem¢nyese alkotja egyszerre a n¢pet, a kollektÁv,
egys¢ges ¢s a megÃjult t´rt¢nelemre ¢beren vigyÀzÂ
forradalmi szereplût ¢s a hatalmat, amelyet ÀllandÂan a nemzet ¢s a n¢p ellens¢geinek bitorlÀsa fenyegetÊ. Ennek megfelelûen minden hatalmi
vÀltÀs csak emberis¢g- (n¢p-, nemzet-) ellenes
´sszeesk¡v¢s k´vetkezm¢nye lehet: a r¢gi
rend isten kegyelm¢bûl uralkodÂ felszentelt
hatalmÀt a nemzetk´zi szabadkûmüvess¢g
szents¢gt´rû konspirÀciÂja Àsta alÀ, a forradalmi megvÀltÀs siker¢t is csupÀn a k¡lf´ld
konspirÀciÂja Àltal sugallt hazaÀrulÂ moderantizmus vagy demoralizÀlÂ tÃlzÂ politika
vesz¢lyeztetheti. A kirÀlyi abszolutizmusnÀl
csak a n¢pszuverenitÀs korlÀtlan hatalma lehet abszolÃtabb, lehetûs¢gek n¢lk¡libb, mivel
legitim levÀltÀsa ¢ppÃgy lehetetlen, mint egy
ex Deo gratia uralkodÂ monarcha leszavazÀsa: ellene csak a k¢ny uralma t´rhet, mely,
mint tudjuk, v¢rben Àztatja rÃt zÀszlajÀt.
àElegendû, ha egy elm¢lkedû tÀrsasÀg vagy klub a
nemzet vagy a n¢p nev¢ben besz¢l, ¢s ezzel mÀris
Ïk´zv¢lem¢nny¢Î alakÁtotta Àt sajÀt v¢lem¢ny¢t,
m¢gpedig abszolÃt hatalmÃ k´zv¢lem¢nny¢, hiszen
ezen ÀtalakulÀssal mind a mÀs n¢zetek, mind a k¢pviselet legitimitÀsÀt kizÀrja. Az osztatlan hatalomnak e k¢t szimmetrikus ¢s ellent¢tes k¢pe ´nmagÀt
tartja az egyetlen k¢pviseleti t¢nyezûnek, ellenfel¢t
pedig ´sszeesk¡v¢ss¢ nyilvÀnÁtja. A ÏfelvilÀgosodottÎ k´zv¢lem¢ny szÀmÀra Ágy j´tt l¢tre a miniszterek vagy a miniszteri despotizmus ´sszeesk¡v¢se,
a kirÀlyi kormÀnyzat szÀmÀra pedig a liszt-´sszeesk¡v¢s vagy az ÁrÂk ´sszeesk¡v¢se.Ê Az 1789-es panaszf¡zetek paranoid vilÀgk¢pe ¢s a Marat-

f¢le A n¢p barÀtja vilÀgm¢retü ´sszeesk¡v¢steÂriÀja ¢s v¢res megtorlÀstana k´z´tt Furet
szerint csak fokozati k¡l´nbs¢g van.
A gyanÃ, a tisztÀk hatalmÀt, a forradalom
tisztasÀgÀt permanensen vesz¢lyeztetû ´sszeesk¡v¢s-leleplez¢s nyelv¢t a legt´k¢letesebben Robespierre hasznÀlta. IgazÀn els´prû sikerrel akkor, midûn t´rt¢nelemteleolÂgiÀjÀt,
morÀlis megvÀltÀstanÀt siker¡lt ´sszekapcsolnia a francia nemzeti nagysÀg credÂjÀval:
igaz, ez ´sszekapcsolÂdÀs heve mÀr ût is elsodorta. Eleinte àRobespierre nem ismerte fel,
milyen nagy lehetûs¢geket nyit meg a hÀborÃ manicheus zsenialitÀsa elûtt. Nem is sejtette, milyen
f´ldreng¢serejü lesz majd a vilÀgi eszkatolÂgia ¢s a
nacionalizmus elsû talÀlkozÀsa.Ê Mely azonban
lehetûv¢ tette, hogy a mi ¢s az ûk, a jÂk ¢s a
rosszak, a felvilÀgosult-forradalmi ¢s a restaurÀciÂs-ellenforradalmi erûk frontvonalÀt
az orszÀg hatÀrÀn kÁv¡lre helyezz¢k. A terrorral azonban csak terroristaeszk´z´kkel
tudtak (akartak?) leszÀmolni: a terror fûideolÂgusÀnak vagy legalÀbbis a terror ideolÂgiÀjÀnak posztumusz gyûzelme, hogy Robespierre kiv¢gz¢se utÀn egy idûre Àtvette az abszolÃt gonosz, a fû´sszeesk¡vû, k¡lf´ld ¡gyn´ke ¢s ellenforradalmÀr-provokÀtor szerep¢t, melyet mindhalÀlig û osztott ki politikai
ellenfeleire. A permanens forradalom hely¢t
azonban a hÀborÃs expanziÂ foglalta el: àígy
a hÀborÃ maradt a forradalomhoz valÂ hüs¢g utolsÂ ism¢rve: b¢k¢t k´tni annyi, mint paktÀlni a rendÁthetetlen ellens¢ggel vagy hozzÀjÀrulni a r¢gi
rend restaurÀlÀsÀhoz.Ê
S e hÀborÃnak ma sincs v¢ge, a harc ä a
kiÀtkozÀsok logikÀjÀval ä folytatÂdik: Claude
Mazauric nem egyszerüen a MicheletäMathiez-vonal folytatÀsÀt, a nagy nemzetmentû
narratÁva ÃjraÁrÀsÀt ÀllÁtja a TocquevilleäCochin-f¢le kritikai-analitikus mÂdszer modern
id¢zûj¢vel szembe, hanem a jakobinus klub
kik´z´sÁt¢si retorikÀjÀt, a nemzetelleness¢g ¢s
ellenforradalmisÀg k¢tszÀz ¢ves k´zhelyeit is
felsorakoztatja. E vita persze nem v¢letlen¡l
zajlott le negyedszÀzada ä akkor m¢g mi is
jÂt¢kony borzongÀst ¢rezhett¡nk, midûn
Mazauric egyik fû ¢rve Ãgy hangzik, hogy àA
t´rt¢n¢sz mÂdszere elm¢leti szempontbÂl azonos a leninista munkÀspÀrt mÂdszer¢velÊ, cser¢ben Furet àleninista vulgÀtÀnakÊ nevezi a francia forradalom projakobinus, terrorimÀdÂ t´rt¢neteit. àýk ûrzik meg szÀmunkra ´r´ks¢g, jelen ¢s
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j´vû gyanÀnt a forradalom-ellenforradalom alternatÁvÀjÀt, amelyet hitvallÀsk¢nt ¢s tanÃsÀgk¢nt nekik kell Àtadniuk az utÂkornak.Ê S persze a szent
t¡zet csak szent hev¡lettel lehet ûrizni: a k¢telkedû kritikus ÀrulÂ, a Cobban-f¢le àtÀrsadalmi interpretÀciÂÊ id¢zûje idegen ¡gyn´k, az
alapvetû nemzeti ¢rt¢kek kiÀrusÁtÂja. àJaj az
elhajlÂnak, hiszen egyszerre Àrulja el Dantont ¢s
Jaurªst, Robespierre-t ¢s Mathiezt, Jacques Roux-t
¢s Soboult.Ê Persze ha a liberÀlis t´rt¢netÁrÂ
nem akar egy ellenkezû elûjelü ´sszeesk¡v¢selm¢let csapdÀjÀba esni, mely konspirÀciÂt a
XIX. szÀzadi jakobino-szocializmus ¢pÁtett ki
a PÀrizsäP¢tervÀr tengely ment¢n, akkor
megmagyarÀzandÂ t´rt¢nelmi t¢ny (¢s nem
pusztÀn politikai hiszt¢ria term¢k¢nek tekintendû) az, hogy Michelet populista szentÁrÀsa
mik¢nt lett a forradalomt´rt¢net(ek) kanonizÀlt sz´vege, minden elj´vendû forradalmak
etalonja, mÁg Tocqueville elm¢ly¡lt elemz¢se
ha nem is az ellenforradalmi elfogultsÀg, de
legalÀbbis a konzervatÁv kiÀbrÀndultsÀg hatÀst´rt¢netileg szinte zÀrvÀnynak bizonyulÂ
meddû ezoterikuma. °s mi¢rt szÀmÁt majd'
mÀsf¢l ¢vszÀzad tÀvlatÀbÂl m¢g mindig nemzetgyalÀzÀsnak az a tocqueville-i t¢tel, hogy
àa forradalom vÁvmÀnyainak t´bb mint hÀromnegyed r¢sz¢t mÀr a forradalom elûtt v¢grehajtottÀkÊ?
Tekints¡nk el azon nacionÀl-bolsevik francia
t´rt¢n¢szektûl, akik e t¢zis id¢zûit àegyszerre vÀdoltÀk nemzetelleness¢ggel ¢s szovjetelleness¢ggelÊ, s prÂbÀljuk meg¢rteni azok logikÀjÀt,
akik a forradalom demokratikus-emberi jogi hagyomÀnyÀval valÂ azonosulÀst nevezt¢k nemzetÀrulÀsnak Joseph de Maistre-tûl
Charles Maurrasig. Nekik ¢ppÃgy sz¡ks¢g¡k
volt egy AbszolÃt Kezdet t¢telez¢s¢re, mint a
populista-jakobinus credo hÁveinek, legfeljebb nem az isteni n¢p, hanem a sÀtÀni csûcsel¢k müv¢nek lÀttÀk ugyanazt a f´ldet a
sarkÀbÂl kid´ntû esem¢nyt. FranciaorszÀg
t´rt¢nete nÀluk ¢ppÃgy a nemzeti ¢s nemzetvesztû erûk, az igazak ¢s a gonoszak, az °g
felkentjei ¢s a SÀtÀn k¡ld´ttei k´zti ´r´k hÀborÃsÀg, mint jakobinus ellenfeleikn¢l. Terrorista tÃllicitÀlÀsban, moralizÀlÂ-metafizikai
tÃldimenzionÀlÀsban sem nagyon maradnak
el egymÀstÂl. àA jakobinus ¢s terrorista ideolÂgia
ugyanis jÂr¢szt ´nÀllÂ, a politikai ¢s katonai k´r¡lm¢nyektûl f¡ggetlen sz¡ks¢gletk¢nt mük´dik ä Árja
Furet ä, minthogy a politikÀt a morÀl Àlarca m´g¢
rejtett¢k, a valÂsÀg¢rz¢k eltünt, v¢ge¢rhetetlen egy-

mÀsra licitÀlÀs formÀjÀban.Ê çm ugyanez a mÀsik oldal, a àfeh¢rÊ jakobinizmus, a kirÀlypÀrti ultrÀk logikÀja: ¢ppÃgy nem lehet ¢sszerü
lehetûs¢ge, erk´lcsileg elfogadhatÂ parlamentÀris vÀltÂpartnere a tisztÀk tradicionÀlis
rendj¢nek, mint a K´z¡dv BizottsÀga (r¢m)uralmÀnak. °s a mindenkori fû ellens¢g az,
aki l¢nyegtelennek meri mondani a àmiÊ ¢s
az àûkÊ k¡l´nbs¢g¢t, nem egy morÀlis-metafizikai szakad¢kot, csupÀn fokozati k¡l´nbs¢get lÀtvÀn a k¢t politikai erû reÀlis bel- ¢s k¡lpolitikai hozad¢ka k´z´tt, aki leszÀmol az
egymÀssal csak leszÀmolni k¢pes tÀborok manicheus vilÀgk¢p¢vel, aki a leszavazÀst akarja
a lefejez¢s helyett a politikai kultÃra jÀt¢kszabÀlyÀvÀ tenni. Furet k´nyve maga is leszÀmolni kÁvÀn a jakobino-kommunista (mint
joggal mondja: nem marxista, hanem leninista) forradalommitolÂgiÀval, de inkÀbb
csak az egyik oldal terrorapoteÂzisÀt lÀt(tat)ja
a deheroizÀlÀs pÀtoszÀval. Az a t¢ny, hogy a
mÀsik, magÀt nem kev¢sb¢ kizÀrÂlagosan
nemzeti oldalnak tartÂ tradicionalista t´rt¢n¢szek, ultramontÀn katolikusok ¢s ultraroyalistÀk ugyanezt a radikÀlis retorikÀt hasznÀltÀk (hasznÀljÀk m¢g ma is), a francia forradalom ezen ÃjragondolÀsÀban kev¢sb¢
hangsÃlyos. Pedig hitelesebb¢ tehetn¢ a szellemes k¢pet (m¢g a torzk¢pet is) a Soboul-iskolÀrÂl, ha, mint Árja, biblikusan, àt¡k´r Àltal
homÀlyosanÊ azt is lÀtni engedn¢, hogy a gyanÃ nemzetk´zi nagymesterei, a gyül´let felkent apostolai nemcsak a jakobinus tÀborban
¢s annak apologetikus t´rt¢netÁrÂi k´z´tt
mük´dtek. E t¢ny ÃjragondolÀsa n¢lk¡l nem
lehet befejezni a francia forradalmat.
Ludassy MÀria

II
EGY JñL FELTETT K°RD°S
Fran§ois Furet, akit ma a francia forradalom
t´rt¢netÁrÀsa kirÀlyÀnak neveznek, a Raymond Aron Int¢zet igazgatÂja, a Centre Nationale de la Recherche Scientifique volt eln´ke, botrÀnyos szerzûk¢nt kezdte tudÂsi pÀlyafutÀsÀt. Nemcsak elvetette azt a mÂdot,
ahogyan a francia forradalmat a t´rt¢n¢szek
kezelt¢k, hanem tudomÀnyos ig¢nnyel fell¢-
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pû tudomÀnytalansÀgnak nevezte mÀsf¢l ¢vszÀzad t´bb k´nyvtÀrnyi opusÀnak jÂ r¢sz¢t,
k¡l´n´s tekintettel a francia szerzûk müveire. A hatvanas ¢vekben Denis Richet-vel
egy¡tt Árt elsû forradalomt´rt¢neti munkÀja,
a LA R°VOLUTION FRAN AISE azonnal heves
reakciÂt vÀltott ki a nagy hagyomÀnyokra tÀmaszkodÂ, ÀllÀspontjukat kanonizÀlÂ professzorokbÂl ¢s hÁveikbûl, a Sorbonne forradalomt´rt¢neti tansz¢k¢nek tagjaibÂl. Furet
¢s Richet szakÁtott a hagyomÀnyos szeml¢lettel, amely szerint a francia forradalom polgÀri forradalom volt, szerint¡k nem a polgÀrsÀg, hanem egy nemesi-polgÀri elit volt a forradalom vezetû r¢tege. Az 1792ä1794 k´z´tti
idûszakot, a terrort d¢rapage-nak, elcsÃszÀsnak nevezt¢k, amely nem k´vetkezett sz¡ks¢gszerüen a megelûzû periÂdus t´rt¢n¢seibûl. A forradalominterpretÀciÂ k´r¡li vita,
bÀr, azt hiszem, nyugodtan nevezhetj¡k akÀr
botrÀnynak, nem csupÀn ¢s nem elsûsorban
tudomÀnyos terminusokban zajlott, hanem
erûsen politikai szÁnezete is volt. Nem arrÂl
volt szÂ, hogy a neves ´reg professzorok f¢lt¢kenykedtek volna az ifjÃ tudÂs siker¢re, enn¢l sokkal t´bbrûl: Furet tudomÀnytalannak,
a tudomÀnyos megismer¢s szempontjÀbÂl
zsÀkutcÀnak minûsÁtette a forradalomt´rt¢net olyan nagyjainak megk´zelÁt¢si mÂdjÀt,
mint Michelet, Jaurªs, Mathiez vagy Soboul,
hogy csak n¢hÀny nevet emlÁtsek. Müveiktûl
nem vitatta el az empÀtiÀt vagy a nagysÀgot
(SoboultÂl igen), csupÀn a tudomÀnyossÀgot.
A hetvenes ¢vek k´zep¢n, mÀsf¢l ¢vtizednyi
vitatkozÀs utÀn megÁrta azt a mÂdszertani vitairatÀt, amely a vilÀg t´rt¢n¢szeinek szük k´r¢n kÁv¡l is ismert szerzûv¢ tette. A k´nyv, az
izgalmas cÁmü PENSER LA R°V OLUTION FRANAISE elsû kiadÀsa 1977-ben jelent meg, egy
¢vvel k¢sûbbi javÁtott, bûvÁtett vÀltozatÀt alighanem v¢glegesnek tekinthetj¡k. Azonnal lefordÁtottÀk angolra, s hogy a megjelen¢se Âta
eltelt csaknem hÃsz ¢vben m¢g hÀny nyelvre,
nem tudnÀm megmondani. °rdekes ¢s talÀn
nem v¢letlen, hogy a volt szocialista orszÀgok
k´z¡l RomÀniÀban adtÀk ki elûsz´r, a rendszervÀltÀs utÀn szinte azonnal (1991-ben jelentette meg a kitünû bukaresti Humanitas
kiadÂ). EurÂpÀnak ezen a r¢sz¢n a politikusok fegyvertÀrÀnak ma is egyik legfontosabb,
mert leghasznosabb eleme a vulgarizÀlt t´rt¢nelem. RomÀniÀban tragikomikus formÀt

´lt´tt ez is, mint sok minden egy¢b: Ceau«escu meg¡nnepeltette a n¢ppel a dÀk Àllam
alapÁtÀsÀnak k¢tezer-´tvenedik ¢vfordulÂjÀt.
(Engem ez ama szÀz ¢v elûtti esem¢nyre eml¢keztet, amikor a magyar orszÀggyül¢s megszavazta, hogy a honfoglalÀs ezer¢ves ¢vfordulÂja 1895-ben legyen, majd amikor nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt, hogy a millenniumi eml¢kmü
addigra nem k¢sz¡l el, sz¢pen elhalasztotta
egy ¢vvel. Az eml¢kmü 1896-ra sem lett k¢sz,
a millenniumot az¢rt meg¡nnepelt¢k.) Furet
k´nyv¢nek egyik, ha nem a legfontosabb ¡zenete az, hogy a t´rt¢netÁrÀs, ha komolyan veszi magÀt, nem politikai publicisztika.
Mi¢rt is mÂdszertani vitairat Fran§ois Furet k´nyve? Hogy a k¢rd¢st megvÀlaszoljuk,
fel kell vÀzolnunk, melyek voltak a forradalom historiogrÀfiÀjÀnak uralkodÂ irÀnyzatai.
Nagy vonalakban k¢t irÀnyzatrÂl besz¢lhet¡nk, amelyek szembenÀllÀsa nem mÂdszer¡kbûl, hanem ÀllÀspontjukbÂl ered. Az
egyik irÀnyzat elfogadja a forradalmat, ¢rzelmileg azonosul vele; ez a forradalom t´rt¢netÁrÀsÀnak republikÀnus, baloldali Àga. A
mÀsik, a royalista, konzervatÁv irÀnyzat elutasÁtja a forradalmat. A konzervatÁv irÀnyzat jelentûs¢ge el¢g csek¢ly, a baloldali¢ annÀl nagyobb, mert a k´r¡lm¢nyek alakulÀsa folytÀn
kanonizÀlÂdott a francia t´rt¢n¢szek k´r¢ben, egyetemi tansz¢ket kapott ¢s megk´ves¡lt. Furet mindk¢t irÀnyzattal szembefordult, megsemmisÁtû kritikÀja azonban a Sorbonne-iskola baloldali szerzûinek apologetikus megk´zelÁt¢se ellen irÀnyult, ugyanis a
mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn erûs kommunista
befolyÀs alatt ÀllÂ francia szellemi ¢letben ez
az irÀnyzat egyre jobban belegabalyodott
ideologikus megk´zelÁt¢s¢nek csapdÀjÀba, a
forradalomelleness¢gnek viszont nem volt
konjunktÃrÀja.
A PENSER LA R°V OLUTION FRAN AISE elsû
oldalain a szerzû kifejti, mit ¢rt tudomÀnyos
megk´zelÁt¢sen. Nem bocsÀtkozik tudomÀnyfilozÂfiai fejteget¢sekbe, azt azonban mintegy
magÀtÂl ¢rtetûdûnek tekinti, hogy a t´rt¢netÁrÀs tudomÀnyossÀgÀnak alapk´vetelm¢nye
azoknak a k¡l´nbs¢geknek a feltÀrÀsa, amelyek az esem¢nyek r¢sztvevûinek szÀnd¢kai
¢s cselekedeteik k´vetkezm¢nyei k´z´tt fesz¡lnek; ebben Max Weber (bizonyÀra Raymond Aron Àltal k´zvetÁtett) hatÀsÀt kell lÀtnunk. K´zhelynek, bÀr el¢gg¢ nem hangsÃ-
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lyozhatÂ k´zhelynek tekinti, hogy a tudomÀnyos ig¢nyü t´rt¢netÁrÀsnak tÀvolsÀgtartÂ
pillantÀssal kell szeml¢lnie tÀrgyÀt, nem pedig politikai vagy vallÀsi szÁnezetü hitvallÀst
kell tennie mellette vagy ellene. A forradalom t´rt¢n¢sz¢tûl k´zel k¢t ¢vszÀzaddal az
esem¢nyek utÀn is azt vÀrjÀk, hogy szÁnt valljon, hitet tegyen, ahogy a k´z¢pkor kutatÂjÀtÂl senki nem kÁvÀnna hasonlÂt; ez pedig
azt jelenti, hogy a forradalomrÂl valÂ gondolkodÀsnak tovÀbbra is politikai t¢tje van,
ahogy mondjuk a francia nemzet kialakulÀsÀrÂl Árottaknak is volt k¢tszÀz, de talÀn m¢g
szÀz ¢vvel korÀbban is (gondoljunk p¢ldÀul
Sieyªs abb¢ra vagy a rasszizmus ûsatyjÀra,
Gobineau-ra). MÀra a francia nemzet kialakulÀsÀnak, mibenl¢t¢nek k¢rd¢sei nem bÁrnak politikai jelentûs¢ggel. Ahogy a frankokrÂl ÁrÂ szerzûtûl nem azt vÀrjÀk, hogy legitimÀlja vagy elÁt¢lje mondjuk a frank hÂdÁtÀst,
m¢g kev¢sb¢, hogy ezt valamely aktuÀlpolitikai c¢l ¢rdek¢ben tegye, Ãgy a forradalomrÂl
ÁrÂ t´rt¢n¢sztûl sem ilyesfajta szÁnvallÀs az,
ami elvÀrhatÂ, hanem a t¢ma tudomÀnyos,
tehÀt fogalmi megk´zelÁt¢se. àItt az ideje, hogy
megszabadÁtsuk azoktÂl az elemi szintü ¡zenetektûl,
amelyeket maga a forradalom hagyott ´r´k´seire, s
Àtengedj¡k a t´rt¢n¢sz primum movense, az intellektuÀlis kÁvÀncsisÀg ¢s a mÃlt megismer¢s¢re
irÀnyulÂ ¢rdek n¢lk¡li tev¢kenys¢g birodalmÀba.
K¡l´nben is elj´n egy nap, amikor a tÀrsadalmi
n¢zetelt¢r¢seinket tÀplÀlÂ politikai hiedelmeink
ugyanolyan meglepûnek tünnek majd az emberek
szÀmÀra, mint a XVäXVII. szÀzadbÂl szÀrmazÂ
vallÀsi konfliktusokbÂl szÀrmazÂ erûszak a mi szÀmunkra. Maga a francia forradalom Àltal l¢trehozott modern politikai ¢let is magyarÀzatot ¢s pszicholÂgiai bele¢lû k¢pess¢get ig¢nyel majd egy mÀsik
korban.Ê L¢vi-Strausst id¢zve a forradalom
àlehüt¢s¢nekÊ nevezi annak aktuÀlpolitikai ¢s
ideolÂgiai felhangoktÂl valÂ megtisztÁtÀsÀt, ¢s
ebben lÀtja sajÀt feladatÀt. A t´rt¢n¢sz tehÀt
ne politikai hitvallÀsÀt tÀrja a vilÀg el¢, hanem a fogalmait. àA t´rt¢netÁrÀsnak meg kell hatÀroznia az elemezni kÁvÀnt probl¢mÀt, a felhasznÀlt adatokat, a munka alapjÀt k¢pezû feltev¢seket
¢s a levont k´vetkeztet¢seket. A forradalom t´rt¢netÁrÀsa ismerte ezt el nyÁltan legutoljÀra, s ez nemcsak azzal magyarÀzhatÂ, hogy nemzed¢krûl nemzed¢kre az eredetek elbesz¢l¢s¢re t´rekedett, hanem
azzal is, hogy az ¢rtelmez¢st egy olyan ÏmarxistaÎ
¢rtelmez¢s szentesÁtette, amely egyÀltalÀn nem vÀl-

toztatta meg annak jelleg¢t, hanem inkÀbb a kidolgozott fogalomrendszer lÀtszatÀval megerûsÁtette az
elbesz¢l¢s megvÀltÀst hangsÃlyozÂ elemi erej¢t.Ê Az
inkriminÀlt marxista t´rt¢netÁrÀs tehÀt megengedhetetlen, mert ÀltudomÀnyos mÂdon
¢ltet tovÀbb egy olyan tÁpusÃ diskurzust,
amelynek szÀz ¢vvel korÀbban lehetett bizonyos l¢tjogosultsÀga, politikai is, ¢s nem egy
zseniÀlis müvelûje akadt, mÀra viszont nincs
valÂdi politikai t¢tje (erre utal a cÁm, amelyet
Furet k´nyve elsû r¢sz¢nek adott: A FRANCIA
FORRADALOM BEFEJEZýD¹TT). Ez a diskurzus
egyszerre hamisÁtja meg a forradalmat ¢s a
jelent, ideologikus (¢rtsd rosszhiszemüen hamis) k¢pet festve mindkettûrûl, hogy sajÀt legitimitÀsÀt bizonyÁtsa. BizonyÀra ez¢rt (is) nevezi Furet àjakobinusnakÊ vagy àneojakobinusnakÊ, nem egyszerüen a jakobinizmust
apologizÀlÂ ÀllÀspontja miatt.
Furet vitairatÀnak elsû r¢sze, melyet a
szerzû maga nevez szint¢ziskÁs¢rletnek, pozitÁv kifejt¢se annak, hogyan is k¢pzeli el a forradalomrÂl valÂ gondolkodÀst. Hosszan
elemzi, mik az okai annak, hogy az ¢rzelmi
alapÃ forradalom-t´rt¢netÁrÀs oly hosszÃ ¢letü. Csak utalok itt a mÃlt szÀzadi francia
t´rt¢nelem sajÀtossÀgaira, valamint a jakobinus mintÀt k´vetû oktÂberi forradalomra ¢s
ennek visszahatÀsÀra a baloldali t´rt¢netÁrÀsra, elsûsorban a baloldali, kommunista francia t´rt¢n¢szek forradalmi ¡dvt´rt¢neteire.
Ezen a ponton akÀr meg is ÀllhatnÀnk,
mondvÀn, hogy Furet nyitott kapukat d´nget, hiszen az Ãgynevezett forradalomt´rt¢neti revizionizmust mÀr t´bb mint hÃsz ¢vvel
elûbb kitalÀltÀk. Ez ugyan igaz, Cobban ¢s
iskolÀja szakÁt az egys¢ges ¢s szakralizÀlt forradalomk¢ppel, a forradalomt´rt¢net Ãj, a
Furet ¢rtelm¢ben vett tudomÀnyos paradigmÀjÀt hozza l¢tre. Az ´tvenes ¢vekben Cobban megk¢rdûjelezi a francia forradalomnak
polgÀri forradalomk¢nt valÂ ¢rtelmezhetûs¢g¢t. Csakhogy AngliÀban. A francia t´rt¢netÁrÀst ez nemhogy nem rengette meg, de
Ãgy tünik, ¢rintetlen¡l hagyta, Cobban k´nyv¢t csak hÃsz ¢v k¢s¢ssel fordÁtottÀk franciÀra, ami nyilvÀn nem jelenti azt, hogy egy
francia sem olvasta, azt azonban igen, hogy
nem vÀlt a t´rt¢nelemtanÀrok, egyetemi hallgatÂk vagy egyszerüen csak a t´rt¢nelem
irÀnt ¢rdeklûdû müvelt olvasÂk k´zkincs¢v¢.
A jakobinizmusrÂl Árott k´nyv¢ben (A MEGFA-
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GYOTT FORRADALOM)

Feh¢r Ferenc mindezt a
francia t´rt¢n¢szek hagyomÀnyos sovinizmusÀval magyarÀzza, azzal, hogy a forradalom
t´rt¢net¢t becses nemzeti tulajdonnak tekintik, ¢s tudomÀst sem vesznek arrÂl, ha mÀs
nemzet fiai Árnak rÂla. Feh¢r ironikus megjegyz¢se hely¢nvalÂnak lÀtszik, ha Furet ¢s
Denis Richet botrÀnyszagÃ franciaorszÀgi fogadtatÀsÀt n¢zz¡k. AmÁg CobbanrÂl egyszerüen nem vettek tudomÀst, addig a francia
Furet-t tÀmadÀsok keresztt¡z¢be ÀllÁtottÀk
azok a n¢zetei, amelyek erûsen rokonÁthatÂk
Cobban¢ival. Ez is csak Furet megÀllapÁtÀsÀnak az igazÀt bizonyÁtja, miszerint FranciaorszÀgban a forradalom m¢g mindig politikai
k¢rd¢s. A forradalomt´rt¢net mentesÁt¢s¢t a
politikÀtÂl politikai k¡zdelemben kellett el¢rni, a k¡zdelmet pedig csak bel¡lrûl lehetett
megvÁvni, olyan tudÂsnak, mint az egyre nagyobb tekint¢lyü Furet, akit àjakobinusÊ ellenfelei, a kommunista-nacionalista forradalmi ¡dvt´rt¢n¢szek nem szerettek ugyan, de,
mint franciÀt, legalÀbb pÀrbajk¢pesnek tartottÀk. °s m¢g sokkalta fontosabb, hogy e
hosszÃ pÀrbaj k´z´ns¢ge is annak tartotta.
Furet v¢g¡l nemcsak a vitÀban, a szellemi
pÀrviadalban gyûzte le ellenfeleit, hanem ¢vekig tartÂ, elsûsorban tudomÀnyos, de k´z¢leti
szerepl¢seivel is kiszorÁtotta ûket a t´rt¢nettudomÀny porondjÀrÂl. Gyûzelme politikai diadal is, nemcsak tudomÀnyos. A k´z´ns¢g, ha Ãgy tetszik, a francia szellemi ¢let, maga is gyûztesnek kiÀltotta ki Furet-t, ¢s az ´tvenes-hatvanas ¢vek obligÀt baloldalisÀgÀnak
ÀrnyalÂdÀsÀval ¢s t¢rveszt¢s¢vel egy idûben
elfogadta n¢zeteit. Ha Cobban munkÀssÀga
tudomÀnyos esem¢ny, akkor Furet-¢ egyszerre tudomÀnyos ¢s politikai. RÀadÀsul a
kor tendenciÀi abba a szerencs¢s helyzetbe
hoztÀk, hogy a tÀrsadalom ¢ppen fog¢kony
volt az Àltala k¢pviselt eszm¢kre ¢s ¢rt¢krendre, aminek k´vetkezt¢ben nem elszigetelûd´tt, mint szellemi elûdei, Tocqueville ¢s Cochin, hanem teljes gyûzelmet aratott.
Furet persze nem Cobbant mÀsolta, hanem a (l¢tezû) nemzeti hagyomÀnyra tÀmaszkodva jutott hasonlÂ, bÀr nem azonos ÀllÀspontra a forradalmat illetûen. A forradalom
t´rt¢netÁrÀsÀnak Ãj alapokra helyez¢s¢ben
ugyanis francia szerzûkre, Alexis de Tocqueville-ra ¢s Augustin Cochinre tÀmaszkodik;
ûk a forradalom problematizÀlÀsÀnak, fogalmi megragadÀsÀnak feh¢r hollÂi, egyben ûk

k¢pviselik a tudomÀnyos t´rt¢netÁrÀs egyetlen lehetûs¢g¢t, ha Ãgy tetszik, a j´vû ÃtjÀt.
Mindk¢t szerzû megk´zelÁt¢se szociolÂgiai, a
kronologikus t´rt¢netÁrÀstÂl teljesen idegen,
nem is igen tudnak mihez kezdeni vel¡k a
kortÀrsak, de m¢g az utÂkor sem. Tocqueville-t (akÀrcsak Montesquieu-t) Raymond
Aron a politikai ¢s a t´rt¢neti szociolÂgia atyjÀnak nevezi. Cochin, ez a nagyon ¢rdekes
szerzû, aki arisztokrata ¢s katolikus, hazafi,
aki n¢gy sebes¡l¢se utÀn mindannyiszor a
legr´videbb idûn bel¡l visszament a frontra,
¢s 1916. jÃlius 8-Àn, harmincegy ¢ves korÀban elesett, Durkheimet tartotta legjelentûsebb tanÁtÂmester¢nek, a forradalom rejt¢ly¢nek kulcsÀt szerinte a demokratikus jelens¢g
szociolÂgiÀja fogja megadni.
A k´nyv mÀsodik r¢sz¢nek cÁme, A FRANCIA FORRADALOM HçROM LEHETS°GES T¹RT°NETE,

kiss¢ f¢lrevezetû, valÂjÀban ugyanis ez
a r¢sz az ¡dvt´rt¢net jellegü forradalmi katekizmus ¢s a tudomÀnyos, problematizÀlÂ,
fogalmi megk´zelÁt¢s alternatÁvÀjÀt vÀzolja
fel. A mÀsodik kategÂriÀba tartozik Tocqueville ¢s Cochin, ûk ketten k¢pviselik a francia
t´rt¢netÁrÀs k´vetendû hagyomÀnyÀt, Ágy voltak¢ppen ugyanabba az osztÀlyba sorolhatÂk,
ha mÀr osztÀlyozunk. Az elsû kategÂria sokkalta n¢pesebb, idetartozik Michelet-tûl Jaurªsen, Mathiezen Àt Albert Soboulig mindenki, aki àbel¡lrûl ¢leszti ÃjjÀ a forradalmat,
szentelt ostyak¢nt magÀhoz veszi ¢s meg¡nnepliÊ.
(Ezt Michelet-rûl mondja Furet, akit a legnagyobbnak tart e sorban; tiszteli is bele¢lû ¢s
megelevenÁtû k¢pess¢g¢t.) A mÀsodik r¢sz elsû, A FORRADALMI KATEKIZMUS sokatmondÂ
cÁmü fejezet¢ben Ázekre szedi Albert Soboul,
a Sorbonne-iskola atyjÀnak forradalomt´rt¢neti munkÀit. K´nnyed szellemess¢ggel hoszszadalmas romeltakarÁtÂ munkÀnak nevezi
Furet ezt a tett¢t. Nem sajnÀlja a fÀradsÀgot,
¢s lassan, mÂdszeresen, hibÀrÂl hibÀra haladva megsemmisÁti Soboult ¢s a Soboul-tÁpusÃ
t´rt¢netÁrÀst, hol visszafogott malÁciÀval, hol
pedig metszû gÃnnyal ¢s majdhogynem bÀntÂ szellemi f´l¢nnyel. BebizonyÁtja a àneojakobinusÊ forradalomt´rt¢n¢szi Ãt jÀrhatatlansÀgÀt, anakronizmusÀt. Ez a fajta megk´zelÁt¢s mÀr a mÃlt szÀzadban sem volt tudomÀnyosnak nevezhetû, Furet azonban, bÀr
Tocqueville ÃtjÀt vÀlasztja, elismer¢ssel adÂzik Michelet vagy Jaurªs nagysÀgÀnak, a
baloldali Lefebvre-t pedig zseniÀlis t´rt¢n¢sz-
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nek tartja. Soboult azonban valamifajta k´v¡letnek tekinti, a legrosszabb ¢rtelemben
vett ideolÂgia, valamifajta leninista-populista
szentÁrÀs müvelûj¢nek, àamely kÀnonjai megerûsÁt¢s¢re [...] kisajÀtÁtotta a forradalom teljes baloldali t´rt¢netÁrÀsÀt Jaurªstûl George Lefebvre-igÊ.
àA forradalom minden mÀs t´rt¢nete, vagyis minden olyan t´rt¢netÁrÀs, amely megprÂbÀlja elker¡lni
a spontÀn azonosulÀsi mechanizmust a tÀrgy ¢s
azon ¢rt¢kek k´z´tt, amelyeket ÀllÁtÂlag k¢pvisel,
sz¡ks¢gszerüen ellenforradalmi, tehÀt nemzetellenes. Az ¢rvel¢s ÏlogikÀjaÎ kikezdhetetlen, annÀl
is inkÀbb, mivel itt nem ¢rvel¢srûl van szÂ, hanem
a megeml¢kez¢s ism¢telgetett s ez¢rt egyre inkÀbb elmeszesedû rituÀl¢jÀrÂl. Az ismeretlen katona sÁrja
ez, aki nem a Marne-nÀl esett el, hanem Fleurusn¢l.Ê Soboul az¢rt annyira rossz, mert tisztess¢gtelen gondolkodÂ, mert a tudÀst nem a
tudÀs¢rt magÀ¢rt keresi, ha egyÀltalÀn azt keresi; hogy nem talÀlja meg, az Furet szerint
evidens. Nem tudom, mennyire lesz ¢rdekes
a Soboul-fejezet teszem azt tÁz ¢v mÃlva, amikor bizonyÀra àpszicholÂgiai bele¢lû k¢pess¢greÊ lesz sz¡ks¢g az irÂnia m´g´tti indulatok ¢s t¢tek meg¢rt¢s¢hez. TalÀn magam sem
¢reztem volna olyan jÂlesû el¢gt¢telt, ha egy
nem oly r¢gen, de mÀra m¢giscsak letünt
korban nem Albert Soboul szentÁrÀsÀnak
alapjÀn kellett volna vizsgÀznom a francia
forradalom t´rt¢net¢bûl. A populizmus leninista vÀltozatÀnak kiszorulÀsa mind a francia,
mind egy¢b, Ágy sajÀt r¢giÂnk kultÃrÀjÀbÂl is
mÀs, sokkal tÀvolabbi megvilÀgÁtÀsba helyezi
a Furet ¢s nem tÃl szÀmos tÀrsa Àltal v¢ghezvitt romeltakarÁtÀst, ¢s (szerencs¢re) megsz¡nteti a t¢tj¢t. MÀra mÀr inkÀbb csak eszmet´rt¢neti szempontbÂl ¢rdekes ez a vita,
megkockÀztatnÀm, hogy nem tÃlsÀgosan.
ögy tünik, ez a romeltakarÁtÀs is, akÀrcsak a
francia forradalom, v¢get ¢rt. Furet visszafordÁtotta a francia t´rt¢netÁrÀst egy labirintusbÂl, olyan kiindulÂpontot keresett, ahonnan jÀrhatÂ Ãt, nem pedig zsÀkutca nyÁlik.
Fûk¢nt attÂl izgalmas ez a k´nyv, hogy megtalÀlta Tocqueville-t ¢s Cochint. Ha a SoboulrÂl szÂlÂ fejezet n¢mi el¢gt¢telt nyÃjt is
a puhÀbb vagy kem¢nyebb diktatÃrÀk intellektuÀlis mell¢besz¢l¢seitûl egykoron frusztrÀlt olvasÂnak, ez ma mÀr nem fontos. Nem
mintha a vilÀgnak ezen a tÀjÀn ¢ppoly sikeresen v¢gbement volna a paradigmavÀltÀs,
mint FranciaorszÀgban, sût ezen a tÀjon m¢g

a k´z¢pkort´rt¢neteknek is lehet ¢s van politikai t¢tj¡k, de lehet mÀsk¢ppen is Árni.
Igen sok jel mutat arra, hogy kitünû t´rt¢n¢szek dolgoznak tÀrgyuknak a ma mÀr/m¢g
elsûsorban nemzetieskedû, ideologikus interpretÀciÂktÂl valÂ megtisztÁtÀsÀn. Ami
azonban a k´z´ns¢g¡ket illeti, az, Ãgy tünik,
nem egyhamar fogja ezt a fajta t´rt¢netÁrÀst
egyhangÃan nemzeti ¢rt¢knek nevezni, ha
egyÀltalÀn tudomÀst vesz rÂla.
De t¢rj¡nk vissza Furet-hez ¢s ahhoz
a gondolathoz, hogy k´nyve elsûsorban a
Tocqueville-rûl ¢s a Cochinrûl szÂlÂ tanulmÀnyok miatt ¢rdekes ¢s konstruktÁv. MiutÀn
bebizonyÁtotta, hogy a Michelet-vel kezdûdû
szellemid¢zû t´rt¢netÁrÀs zsÀkutca, Ãj kiindulÂpontot, Ãj hagyomÀnyt talÀl Tocqueville A
R°GI REND °S A FORRADALOM cÁmü munkÀjÀban, valamint Cochin jakobinizmuselm¢leti
müveiben. àSzÀmomra Ãgy tünik, hogy a forradalom t´rt¢n¢szeinek mindig is Tocqueville ¢s Michelet k´z´tt kellett ¢s kell vÀlasztaniukÊ, mondja
Furet. Nem az¢rt, mert Michelet republikÀnus, Tocqueville pedig konzervatÁv, hanem
mert Michelet bel¡lrûl ¢leszti ÃjjÀ a forradalmat, àmÁg Tocqueville kizÀrÂlag azzal a szakad¢kkal foglalkozik, amely gyanÃja szerint elvÀlasztja a szereplûk szÀnd¢kait az Àltaluk eljÀtszott t´rt¢nelmi szereptûlÊ. Ezt a k¢rd¢st tekinti
Furet a tocqueville-i forradalominterpretÀciÂ
(¢s minden hiteles forradalominterpretÀciÂ)
k´zponti k¢rd¢s¢nek. Tocqueville szakÁt az
idûrendi elbesz¢l¢ssel, àegy probl¢mÀval foglalkozik, nem egy korszakkalÊ. Ez a probl¢ma a forradalom ¢s a r¢gi rend korÀntsem magÀtÂl
¢rtetûdû kapcsolata. Tocqueville vÀlasza az
Àltala mÂdszeresen megvizsgÀlt k¢rd¢sre
homlokegyenest ellentmond a forradalmat
misztikus kezdetnek tekintû kanonizÀlt ¢rtelmez¢seknek. Szerinte a forradalomnak tulajdonÁtott tÀrsadalmi ¢s gazdasÀgi jelens¢gek
igen jelentûs r¢sze a r¢gi rend utolsÂ szÀzada
folyamÀn, a monarchia k´zpontosÁtÂ t´rekv¢seinek hatÀsÀra l¢trej´tt mÀr, a forradalom ¢s
a r¢gi rend ebbûl a szempontbÂl egys¢ges
eg¢szet alkot. Tocqueville munkÀja tehÀt ott
v¢gzûdik, ahol a forradalom elkezdûdik. Viszonylag korai halÀla megakadÀlyozta abban,
hogy munkÀjÀnak a tulajdonk¢ppeni forradalmat tÀrgyalÂ r¢sz¢t megÁrja. Furet nem
biztos benne, hogy A R°GI REND-ben a folyamatossÀgot oly zseniÀlisan megragadÂ

1194 ã Figyelû

Tocqueville k¢pes lett volna a forradalmi t´r¢s fogalmi elemz¢s¢re. Hogy ez Ágy van-e
vagy sem, azt ma mÀr nem lehet eld´nteni. Annyit azonban mindenk¢ppen meg kell
emlÁteni Furet Tocqueville-interpretÀciÂjÀval
kapcsolatban, hogy Furet munkÀssÀga, nem
utolsÂsorban ez a k´nyv emelte Tocqueville-t
a forradalom t´rt¢netÁrÀsÀnak panteonjÀba,
teljess¢ t¢ve ezzel a szociolÂgia ¢s a politikai
filozÂfia szintj¢n megindult ¢s elsûsorban a
Raymond Aron nev¢hez k´tûdû TocquevillereneszÀnszt. Az Hachette kiadÂ FRANCIAORSZçG T¹RT°NETE sorozatÀnak negyedik, Àltala Árt k´tet¢ben Furet, Tocqueville nyomÀn,
mÂdszertani elvv¢ emeli a longue dur¢e
(hosszÃ tÀv) fogalmÀt, ¢s a francia forradalom t´rt¢net¢t 1880-ig vizsgÀlja. A DICTIONNAIRE CRITIQUE DE LA R°V OLUTION FRANAISE cÁmü, Àltala szerkesztett nagyszabÀsÃ
tanulmÀnyk´tetben a forradalom nagy k¢rd¢seinek fogalmi elemz¢s¢t kapjuk, Tocqueville ¢s Cochin szellem¢ben.
Augustin Cochint, mondja Furet, ¢ppen
az ¢rdekelte, amivel Tocqueville voltak¢ppen
nem foglalkozott, a forradalmi t´r¢s k¢rd¢se.
°rtelmezni kÁvÀnta a jakobinizmust, amit
gyül´lt (ezt a szÀnd¢kÀt Furet hatvan ¢v utÀn
sem tartja k´znapinak). Cochin fogalmi
elemz¢s¢t adja annak, amit Michelet Ãjra¢lt,
Ãjra¢lesztett. Cochin a forradalmi diskurzust
elemzi, annak kialakulÀsÀt ¢s mechanizmusÀt, valamint a forradalmi diskurzus ¢s a forradalmi cselekv¢s ´sszefonÂdÀsÀt. A diskurzus a politikai hatalmon kÁv¡l ÀllÂk diskurzusa a politikai hatalom legitimitÀsÀrÂl, a valÂdi
szabadsÀggal nem rendelkezû emberek diskurzusa az elvont szabadsÀgrÂl. Ez a jellegzetes besz¢dmÂd mÀr a forradalmat megelûzûen kialakult a filozÂfiai tÀrsasÀgokban, melyek legtipikusabbika a Jakobinus Klub. A kirÀly abszolÃt hatalmÀval a n¢p abszolÃt hatalmÀt ÀllÁtottÀk szembe, ¢s mivel kirÀly ¢s
n¢p (voltak¢ppen a k´zv¢lem¢nyt megtestesÁtû klubok), ellent¢tes elûjellel, de ugyanazt
gondoltÀk a hatalomrÂl, k¢ptelenek voltak
kommunikÀlni egymÀssal. A forradalmi helyzet a k¢pzeteknek ezt a rendszer¢t akciÂrendszerr¢ alakÁtja Àt. A n¢p deklarÀltan abszolÃt hatalma valÂjÀban a n¢p nev¢ben egy
oligarchia Àltal gyakorolt abszolÃt hatalom,
melyet az ellens¢geivel szembeni megv¢d¢se
legitimÀl. Az oligarchia hatalma csak addig

tekintheti magÀt legitimnek, ameddig a n¢p
ellens¢gei ellen harcol, legitimitÀsa ¢rdek¢ben ez¢rt folyamatosan le kell lepleznie ezt
az ellens¢get, ha nem lÀthatÂ, akkor ujjal kell
rÀmutatnia, a f´ld alÂl is elû kell hÃznia. Nagyon nagy vonalakban ez a jakobinus terror
mük´d¢si mechanizmusa. Alapja egy Furet
Àltal Ãj politikai szociabilitÀsnak nevezett jelens¢g, amely az ÀllampolgÀroknak a hatalomhoz, illetve a hatalommal kapcsolatos egymÀshoz valÂ viszonyait Ãj, a k´zvetÁt¢st kizÀrÂ
mÂdon szervezi meg. Az Ãj, a k´zv¢lem¢nyt
mint legitimÀlÂerût felhasznÀlÂ politikai szociabilitÀs biztosÁtja a teret a forradalmi ideolÂgia ¢s manipulÀciÂ, valamint az ezek folyomÀnyak¢nt l¢trej´vû terror uralmÀnak. Cochin befejezetlen munkÀirÂl mondja Furet:
àa fogalmi vÀz oly t´retlen, a tÀrgy oly tisztÀn k´r¡lhatÀrolt, hogy ezek ´nmagukban is megfelelnek,
vagy meg kell felelni¡k annak, amit ¢letmünek nevez¡nk, vagyis egy jÂl feltett k¢rd¢snekÊ.
Furet k´nyv¢t, akÀrcsak Tocqueville A R°GI REND °S A FORRADALOM cÁmü munkÀjÀt,
Hahner P¢ter sz¢p, szabatos fordÁtÀsÀban olvashatjuk, aki jÂ ¢rz¢kkel ¡lteti Àt magyar
nyelvre a szerzû idûnk¢nt bonyodalmas k´rmondatait, siker¡l visszaadnia humorÀt. Kev¢sb¢ tartom sikeresnek a cÁm fordÁtÀsÀt; ¢n
talÀn a àgondoljuk elÊ formulÀt vÀlasztottam
volna, mert szerintem a mü a forradalom fogalmi feldolgozÀsÀrÂl, elgondolÀsÀrÂl szÂl.
(Igaz, az angoloknak sem siker¡lt jobban a
cÁm Àt¡ltet¢se, az I NTERPRETING THE FRENCH
REV OLUTION sem pontosabb, mint a àgondoljuk ÃjraÊ.) Hahner P¢ternek a k´nyvh´z
Árott utÂszava korrekt, bemutatja a szerzû
¢let¢nek, tudomÀnyos pÀlyÀjÀnak ÀllomÀsait,
finoman megfüszerezve n¢hÀny anekdotikus
elemmel. A k´nyv k¡lalakja is sz¢p, Ázl¢ses
(k´nyvterv: Czeizel BalÀzs). De... TalÀn nem
kellene aprÂ, majdhogynem jelent¢ktelen
dologba belek´tni, m¢gis ezt fogom tenni.
Azt Ártam, hogy Hahner P¢ter fordÁtÀsÀt pontos, sz¢p fordÁtÀsnak tartom. AnnÀl bosszantÂbb, hogy ebben a sz¢p sz´vegben aprÂ magyartalansÀgokat, itt-ott nyelvtani hibÀt is talÀlni, olyanokat, mint ez: àaz egy¢n mÀr nemcsak egy elvont fogalom t´bb¢, hanem egy ¢rt¢kÊ
(kiemel¢s tûlem). A magyar nyelvben ilyen
esetben nem hasznÀlunk n¢velût. A sort sajnos folytatni lehetne, ha szÀnd¢komban Àllna
a sz´vegben talÀlhatÂ nyelvi hibÀk vagy hiba-
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tÁpusok kimerÁtû bemutatÀsa. A sz´veg meg¢rt¢s¢t nem zavarjÀk ezek a kis malûr´k, az
olvasÂ nyelv¢rz¢k¢t annÀl inkÀbb. Mintha a
fekete szmokingban benne felejtettek volna
n¢hÀny feh¢r f¢rc´lt¢st, netÀn gombostüt.
Ha a fordÁtÂ nem javÁtotta ki e sz¢ps¢ghibÀkat, talÀn nem Àrtott volna, ha a kontrollszerkesztû (akinek ott szerepel a neve a fordÁtÂ¢
alatt) megteszi helyette. KÀr, mert a TanulmÀny KiadÂnak talÀn ez a legjobban siker¡lt
k´nyve.
BozÂ Katalin
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cÁmü cikk¢be (Holmi, 1995. jÃnius, 854. o.) sajnÀlatos elÁrÀs csÃszott. A TamÀs GÀspÀr MiklÂs-id¢zet helyesen
Ágy hangzik: ài...elmulasztotta tudatosÁtani, hogy
a tÀrsadalmi b¢ke f´nntartÀsÀnak k´telezetts¢ge
mellett (s ha kell, akÀr annak ellen¢ben) a keleteurÂpai politika megÃjÁtÀsa elker¡lhetetlen, hogy a
szakÁtÀs a reÀlszocialista mÃlttal sz¡ks¢ges, helyes
¢s hasznos.Ê
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