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Petri Gy´rgy

A T¹RT°Ný SEMMI
Napf¢ny, lombzÃgÀs, szellû,
nyÁrott pÀzsit, a cseresznye ¢rik;
kutyÀk, macskÀk, galambok
(¢s persze a respektÁv ¡r¡l¢kek),
pacalt is lehet kapni,
a vilÀggazdasÀgi egyensÃly is elûbb-utÂbb.
Van minden, ¢s van Ãgyis hogy.
H´lgyem haja aranylik, szakÀllam ¢s hajam
koromhoz ¢ppen illûen ez¡st´s.
A redûny nem szakadt le, ¢s a halkonzervet is
siker¡lt a hÀztartÀsi l¢gkalapÀccsal kinyitni.
Alig harminc´t Celsius-fok van Àrny¢kban.
Van vonal (Àram-, t´bbpÀrt-, telefon-).
°s lÀm! M¢gis! M¢gis! TÀmad a hiÀny¢rzet.
De mi utÀn? Ez itten a b´kkenû.
Hisz mindenkit a pokolba kÁvÀnok,
s az ¢gvilÀgon semmire nincs sz¡ks¢gem.
Kis nû? K´nnyü kaland? Ugyan! Ebben a hûs¢gben?
Meg k¡l´nben is: bonyolÁtsam az ¢letet?
HÀt nem el¢g az, ami van: a t´rt¢nû semmi?
V¢g¡l is boldog vagyok: nejem merû kedv ¢s nedv
(izzad, mint a lÂ, s kedvdÃs, mint egy hintalÂ).
A k¡lhoni t´rt¢n¢sek az emberi nem
globÀlis h¡lyes¢gi index¢nek megfelelûen alakulnak.
Javakra nincs sz¡ks¢gem, anyagcser¢m
oly szerencs¢s, hogy a levegûbûl (meg n¢mi s´rbûl)
is meg¢lek. °s m¢gis! M¢gis Ãgy ¢rzem,
hogy nagy folyamatoknak ÀlcÀzott SEMMI t´rt¢nik.
Persze lehet, hogy nem lÀtom a fÀktÂl az erdût
(igaz, hogy fÀkat sem lÀtok). Lehet, hogy
lÀtszer¢szhez vagy l¢lekbÃvÀrhoz k¢ne mennem.

1200 ã Petri Gy´rgy: Versek

NEMNEMNEM
1
Itt most a nincs van.
Felelûs h¡ly¢k ¢s felelûtlen gazemberek
virÀgkora. Nem! Nem! Nem!
Ez nem kell nekem, ezt nem akarom!
Sok a felkiÀltÂjel.
A k¢rdûjelek hely¢nvalÂbbak lenn¢nek.
K¢rd¢sess¢ vÀlt
l¢tez¢sem ¢rtelme.
Az ´ngyilkossÀg viszont nem kiÃt.
Illetve àkiÊ-nek àkiÊ. Csak nem Ãt.
ögy n¢z ki: hovatovÀbb nincsen hova tovÀbb.
Valamikor akartam valamit t´bbedmagammal.
MÀr nem akarok semmit.
Egymagam vagyok.
Illetve ez h¡lyes¢g: fordÁtok, lektorÀlok,
t¢nykedem. TehÀt t¢nyezû vagyok.
Ha akarom, ha nem. Vagyis gyÀva vagyok.
Nem merek a belsû s´t¢tbe ugrani.
InkÀbb el¡ld´g¢lek a Hotel Abgrund teraszÀn,
¢s nem mondom, hogy Nem! Nem! Nem!
Iszom a s´r´met, ¢s verset Árok,
¢lvezettel szÁvom a cigarettÀm
(vagy ha nem is ¢lvezettel, de szÁvom).
°s? Pereg a homokÂra, ¢s mÃlik el az ¢let.
2
Ez m¢g arÀnylag jÂ. Egy¢birÀnt:
minden mÀllik ¢s sz¢led.
°s nem tudom mondani, hogy nem! nem! nem!
FeloldÂdik minden egy nemigenben.
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SçRçRñL
Odaf´nt, idelent, f´ld´n-egen t´bb¢ sose lÀtlak.
P¢ntek van, p¢ntek, soha mÀr szÀmomra vasÀrnap.
Fekszel a konyha k´v¢n. A lakÀs tele gÀzzal.
Hagytam, hogy meghalj. GyÀszdallÀ s´t¢t¡l a nÀszdal.
Tettem, amit tettem. °s nincs ments¢g, se bocsÀnat.
Sajnos, bünhûd¢s sincs, csak jÀrtatom itt hiÀba a szÀmat.
Eluntam a formÀt is, mindenbûl elegem van.
Nuku mÀr hev¡let. Csak izzadok ¢s melegem van.

INTERJö, 1982. SZEPTEMBER 19.
K¢rdezett ¢s a besz¢lget¢st lejegyezte: KonrÀd Gy´rgy,
vÀlaszolt: Petri Gy´rgy

Azt gondolom, hogy nagy k´ltû vagy. Egyik versed v¢g¢n ez Àll: àMeg
kell haljak.Ê Hogy vagy a halÀllal?
PETRI GY¹RGY CsakÃgy, mint Pilinszky. Sub specie mortis ¢lek. Ez az eg¢szs¢ges ¢letmÂd. Mivel a halÀl elker¡lhetetlen, telÁtettebb is, egyszerübb is az ¢let¡nk, ha nem
fordÁtjuk el a szem¡nket azon v¢gkimenetel elûl, amit civilizÀciÂnk annyira igyekszik
kiiktatni a lÀtÂter¡nkbûl. De a halÀl jegy¢ben ¢l¢s elutasÁtÀsa annak is, hogy k´teles
lenn¢k az ¢letemet mint valami hasznos dolgot megûrizni, elszÀmolni vele, mint valami nem kizÀrÂlag hozzÀm tartozÂ, hanem, mondjuk, tÀrsadalmi birtokban l¢vû jÂszÀggal, fenntartani valamilyen hasznos funkciÂra, akÀr netÀni nagy k´ltûs¢gemre valÂ tekintettel.
K. GY. MÃltkor nagyszerü, borban fûtt kakast adtÀl. Te vÀgtad el a kakas nyakÀt. Hogy
vagy az ´l¢ssel?
P. GY. Emberek vagy Àllatok meg´l¢s¢rûl van-e szÂ? çllatot bÀrmikor meg´l´k abbÂl a
c¢lbÂl, hogy elfogyasszam, mert nem tartom sem sz¡ks¢gesnek, sem rokonszenvesnek
a hÃsev¢ssel jÀrÂ procedÃrÀk ÀthÀrÁtÀsÀt mÀsokra. Sût kimondottan viszolyogtat amaz
¢rzelg¢s, amely nem akarja lÀtni az ¢des kis pipi ¢s a rÀntott csirke k´z´tti ´sszef¡gg¢st.
Ember´l¢sre is k¢pesnek v¢lem magam, ha a sajÀt vagy a k´zvetlen k´zelemben ¢lûk
¢lete imminens veszedelembe ker¡l.
K. GY. Sub specie mortis mi az etika? VÀlaszod hogyan f¡gg ´ssze azzal a szeml¢lettel,
amely szÀmon tartja az ¢lû ¢s a kirÀntott csirke k´z´tti ´sszef¡gg¢st?
P. GY. Mivel semmilyen vallÀsi parancs k´telezû jelleg¢t Àt¢lni nem tudom, ¢s semmilyen àtudomÀnyosÊ t´rt¢nelemmetafizikÀban nem hiszek, ami v¢gsû igazolÀst adhatna
egyszeri cselekedeteinkre ä az el¢rhetû legnagyobb jÂt a racionÀlis vita vagy a tÀrsaKONRçD GY¹RGY

1202 ã InterjÃ, 1982. szeptember 19.

dalmi alku Àltal el¢rt konszenzusban lÀtom. °spedig kizÀrÂlag a kortÀrsaimmal, az
egyidejüleg ¢lûkkel valÂ egyet¢rt¢sre gondolhatok. Nem apellÀlhatok semmif¢le j´vûre, ami majd vagy igazol, vagy sem.
Ugyanakkor tudatÀban kell lennem annak, hogy m¢goly tolerÀns magatartÀsom is
erûszakra ragadtathatja akÀr ellenfeleimet, akÀr t¡relmetlenebb elvbarÀtaimat. Ez
esetben mindenk¢ppen felelûss¢g (nem jogi, morÀlis felelûss¢g) terhel a kirobbant
erûszak¢rt. Sût ker¡lhetek olyan helyzetbe, hogy az Àltalam indukÀlt erûszakot jÂvÀ
kelljen hagynom, vagy ¢ppen gyakorlÀsÀban tevûlegesen r¢szt kelljen vennem. Ennek
a lehetûs¢gnek a figyelmen kÁv¡l hagyÀsa frivol sz¢pelg¢s, felt¢tlen elutasÁtÀsa pedig
alkatomtÂl idegen.
K. GY. Mennyiben felel meg a term¢szetednek ¢s mennyiben el¢gÁt ki az, hogy a Besz¢lû
cÁmü folyÂirat egyik szerkesztûje vagy?
P. GY. A lapszerkeszt¢s foglalkozÀsombÂl ¢s hivatÀsombÂl adÂdÂan magÀtÂl ¢rtetûdû
tev¢kenys¢g szÀmomra. EzenkÁv¡l jÂ ¢rz¢s az, hogy r¢szt vehetek annak szervez¢s¢ben, hogy a magam ¢s mÀsok nyilvÀnossÀgra tartozÂ gondolatai a nyilvÀnossÀg el¢
ker¡ljenek. Persze nem csupÀn felhûtlen ´r´m ez a tev¢kenys¢g. Arra a fesz¡lts¢gre
gondolok, amit ez a vÀllalkozÀs a àmÀsk¢nt gondolkodÂkÊ moderÀltabb r¢teg¢bûl kivÀlt. Hogy ez a fesz¡lts¢g ne vezessen term¢ketlen marakodÀshoz, ¢s el se riasszon
olyan embereket, akik maguk is sz¡ks¢g¢t ¢rzik l¢nyeges vÀltozÀsoknak, de a l¢pt¢kvÀltÀsok vagy idûzÁt¢sek k¢rd¢s¢ben aggodalmasabbak vagy borÃlÀtÂbbak nÀlam, ahhoz olykor engednem kell abbÂl a meggyûzûd¢sembûl, hogy semmilyen kisebb-nagyobb el¢rt szabadsÀgot nem szabad pihenûhelynek tekinten¡nk. Nem a k´vetel¢sek
taktikÀtlan ¢s g¢pies eszkalÀciÂjÀra gondolok, hanem arra, hogy megszerzett szabadsÀgaink r¢szint igen csek¢lyek, r¢szint ¢rtelmes gyakorlÀsuk nem is lehets¢ges tovÀbbi
szabadsÀgok ig¢nyl¢se ¢s megszerz¢se n¢lk¡l.
K. GY. Milyen szabadsÀgokat ig¢nyelsz magadnak ¢s honfitÀrsaidnak?
P. GY. SzabadsÀgon csakis valamilyen nyilvÀnosan, tettekben megnyilvÀnulhatÂan gyakorolt jog ¢rthetû. Nem lelkiismereti szabadsÀg tehÀt annak megenged¢se, hogy magamban Ãgy v¢lekedjek, ahogyan nekem tetszik. Ez vissza¢l¢s a jog fogalmÀval, hiszen
valami olyat engednek meg, amit nincs hatalmukban meggÀtolni. A szabadsÀg akkor
vÀlik majd t¢nylegesen gyakorolhatÂvÀ, ha a t¢teles jogalkotÀs nem diszkvalifikÀlja,
teszi gyakorolhatatlannÀ az alapt´rv¢ny biztosÁtotta szabadsÀgjogokat. GondolatszabadsÀg p¢ldÀul csakis mindennemü korlÀtozÀs n¢lk¡l k¢pzelhetû el. Logikai k¢ptelens¢g szellemi term¢ket szabadon l¢trehozottnak tekinteni, amÁg elûÁrÀsok szabjÀk meg,
hogy a gondolatmenetnek milyen kanonizÀlt t¢telekkel nem szabad ellentmondÀsba
ker¡lnie.
K. GY. Ellenz¢ki voltod a fentiek szerint logikus ä de k´lts¢ges is. Hogyan alakult v¢lem¢nyed az ¢vek sorÀn ezekrûl a k´lts¢gekrûl?
P. GY. 1976 Âta tekintem magam az ellenz¢khez tartozÂnak. A k´lts¢geket bizony gyakran magasnak talÀltam. Fûleg ahhoz k¢pest, hogy mint ellenz¢ki csupa olyan dolgot
csinÀlok, ami valamelyest civilizÀltabb orszÀgokban az ¢rdektelens¢gig term¢szetes ¢s
megengedett. Ugyanakkor nekem m¢gsem volt ¢s ma sincs mÀs vÀlasztÀsom, mert az
ember politikai l¢tez¢se a belsû formÀja (vagy anyaga) mindennek, amit Árok. így hÀt
a politika megker¡l¢se vagy magÀn¡gyk¢nt kezel¢se k´ltûileg megb¢nÁtott volna. Szem¢lyes term¢szetü, de nekem az elûbbivel egyenrangÃ sz¡ks¢gszerüs¢g, hogy az ellenz¢k jelentûs r¢sze k´zvetlen barÀti k´r´mbûl ker¡lt ki, ¢s ezek az emberek ¢ppen
az¢rt a barÀtaim, mert a megelûzû ¢vtizedben hasonlÂ gondolatokra jutottunk.
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K. GY. Fontosnak tartod-e a cselekvû azonosulÀst kinyilvÀnÁtott
P. GY. Felt¢tlen¡l. SzÀmomra egy gondolat teljesen ¢rdektelen,

gondolataiddal?
amennyiben nincs valamilyen kihatÀsa az ¢letvitelemre. Sût a legfontosabb gondolatomnak a mindenkori
szem¢lyes magatartÀsomat tekintem. Maga a gondolkodÀs kontemplatÁv szakasza
r¢szben ¢lvezet, r¢szben munka, de a megnyilvÀnulÂ gesztushoz k¢pest mindenk¢ppen a t´rlendû seg¢degyenesek k´z¢ tartozik.
K. GY. Azt mondtad: f´lt¢tlen¡l. ValÂban f´lt¢tlen¡l?
P. GY. Igazad van. Nem disztingvÀltam kellûk¢ppen a kontemplatÁv tudomÀnyos idea
¢s a h¢tk´znapi praktikus d´nt¢s k´z´tt. Az elsûbûl semmif¢le cselekv¢s nem k´vetkezik. Egy asztronÂmiai hipot¢zisbûl p¢ldÀul semmilyen logikai k¢nyszerrel nem
k´vetkezik annak nyilvÀnos hirdet¢se. A h¢tk´znapi praktikus d´nt¢seket viszont
mindig a helyes-helytelen ¢gisze alatt hozzuk. Mindig arrÂl van szÂ: mit kellene tennem. °s ebben az esetben van logikai k¢nyszere annak, hogy megfontolÀsom cselekv¢sben v¢gzûdj´n. Arra akartam ugyanis rÀj´nni, hogy mit kell tennem. A hangsÃly
a birtokos ragon van. Hiszen elm¢lkedhetek arrÂl is, hogy mÀsnak mit kellene tennie,
ha ilyen ¢s ilyen normÀkat fogad el. Ez viszont mÀr a tudomÀnyos magatartÀs ter¡let¢re esik.
K. GY. Ha nem Àllana fenn a gondolatszabadsÀg cenzurÀlis korlÀtozÀsa, ha tehÀt demokratikus tÀrsadalomban ¢ln¢l, elk¢pzel¢sed szerint milyen tev¢kenys¢get keresn¢l
magadnak az ÁrÀson kÁv¡l?
P. GY. K´zvetÁtû szeretn¢k lenni vitÀkban, amolyan jÂakaratÃ szofista. Arra prÂbÀlnÀm
felhÁvni a vitÀzÂk figyelm¢t, ami ÀllÀspontjaikbÂl k´lcs´n´sen elfogadhatÂ.
K. GY. Mennyit keresel havi Àtlagban?
P. GY. A feles¢gemmel egy¡tt hat-h¢tezret, nagy szÂrÂdÀssal.
K. GY. 1981ä82-ben hÀny versed jelent meg hivatalos folyÂiratokban?
P. GY. Ha jÂl eml¢kszem, nyolc-tÁz, mind a MozgÂ VilÀgban, utoljÀra '82 elej¢n.
K. GY. HÀny versedet utasÁtottÀk vissza?
P. GY. HarmincvalahÀnyat a Sz¢pirodalmi, '81-ben. Az '56-os forradalomrÂl Árott versemet az °S vÀlasz n¢lk¡l mellûzte, a t´bbi egyidejüleg k¡ld´tt versemet k´z´lte. A
MV egy lengyel tÀrgyÃ versemet minûsÁtette barÀtilag k´z´lhetetlennek. MÀshovÀ meg
nem k¡ldtem ÁrÀst.
K. GY. Ha lengyel volnÀl, valÂszÁnüleg internÀlva lenn¢l?
P. GY. Bizonnyal. Vagy illegalitÀsban.
K. GY. Ha internÀlva vagy netÀn letartÂztatÀsban lenn¢l, ¢s f´lkÁnÀlnÀk neked a Nyugatra tÀvozÀs lehetûs¢g¢t, ¢ln¢l vele?
P. GY. Hacsak a mÀsik lehetûs¢g nem a kiv¢gz¢s volna, nem ¢ln¢k vele. Az indÁt¢kom
erre nem morÀlis term¢szetü. ArrÂl van szÂ, hogy minden kapcsolatom, minden müv¢szi ¢s intellektuÀlis ¢rdeklûd¢sem, szem¢lyes rugalmatlansÀgom olyan m¢rt¢kben
idek´t, hogy szÀmomra az emigrÀciÂ szellemi eutanÀzia lenne.
K. GY. Ellenz¢ki barÀti k´r´d milyen tulajdonsÀgait helyesled leginkÀbb, ¢s milyen tulajdonsÀgait kifogÀsolod leginkÀbb?
P. GY. A mi ellenz¢k¡nk legrokonszenvesebb vonÀsa, hogy minimalizÀlja konspirÀciÂit,
¢s int¢zm¢nyes¡l¢se arÀnyos a r¢sztvevûk ¢s ¢rdeklûdûk szÀmÀval, sz¡ks¢gleteivel. HibÀink: az elk¢pesztû idûpocs¢kolÀs, gyakorlati teendûkben valÂ megbÁzhatatlansÀg,
szervez¢sbeli amat´rizmus, fecseg¢s, intrika. Ezek r¢szben er¢ny¢bûl, a m¢rs¢kelt int¢zm¢nyess¢gbûl adÂdnak, r¢szben abbÂl, hogy az im¢nt hiÀnyolt er¢nyek a demok-
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ratikus tr¢ninget n¢lk¡l´zû Kelet-EurÂpÀban mindmÀig katonai vagy konspiratÁv er¢nyeknek szÀmÁtanak a politizÀlÂ ¢rtelmis¢g k´r¢ben.
K. GY. A jelenlegin¢l nagyobb m¢rt¢kü int¢zm¢nyes¡lts¢get nem ig¢nyelsz?
P. GY. De igen. Az ellenz¢knek, ha komolyan gondolja tÀrsadalmi szerep¢t, ki kell fejlesztenie int¢zm¢nyeit. Azonban az ellenz¢ki int¢zm¢nyeknek mindig àszolgÀltatÂÊ
jellegüeknek kell maradniuk. Az a feladatuk, hogy bÀtorÁtsÀk ¢s kanalizÀljÀk a t¢nylegesen jelentkezû intellektuÀlis ¢s szükebben politikai ig¢nyeket, ezeknek nyilvÀnossÀgot nyÃjtsanak. Semmik¢ppen sem szabad azonban az int¢zm¢nyes¡l¢snek t´bb
hosszal megelûznie a t¢nylegesen jelentkezû ig¢nyeket ¢s a valÂsÀgos tÀrsadalmi k¢szenl¢tet. Ha ez bek´vetkezn¢k, akkor az ellenz¢k gittegyletekre vagy kis erûszakos
csoportocskÀkra esne sz¢t.
K. GY. Ha szerencs¢s k´r¡lm¢nyek ´sszejÀtszÀsa folytÀn f´lgyorsulna a demokratikus
folyamat, vÀllalnÀl-e politikusi ÀllÀst a demokratikus kormÀnyzatban?
P. GY. Semmik¢ppen sem.
K. GY. DolgoznÀl-e ä ebben az esetben ä politikai napilapnÀl, szerkesztûk¢nt akÀr?
P. GY. Nem, mert ebben az elk¢pzelt demokratikus tÀrsadalomban a politizÀlÀs lebomlana olyan sokr¢tü napi ¢s helyi feladatokra, amiknek az Àttekint¢s¢hez nem ¢rzek
elhivatottsÀgot.
K. GY. LÀtod-e valamilyen intellektuÀlis ¢s ¢rzelmi elûny¢t jelenlegi Àllapotunknak, tÀrsasÀgunknak, tehÀt egy demokratikus f´lszabadulÀs elûtti demokratikus mozgalomban ´sszetalÀlkozÂ barÀti k´rnek?
P. GY. Erre van egy nagyon rosszkedvü ¢s egy arÀnylag el¢gedett vÀlaszom. Egyfelûl:
kiss¢ kûkorszaki l¢nynek ¢rzem magunkat, amikor igen kezdetleges eszk´z´kkel,
gyakran hajlamainktÂl igen tÀvol esû szerepekben kell strapÀlnunk magunkat egy el¢g
hosszÃnak ¢s fÀradsÀgosnak Ág¢rkezû folyamatban. MÀsfelûl: r¢szem van egy infantilis
jÂ ¢rz¢sben, amit utoljÀra gyerekk¢nt ¢reztem, amikor szÀmtalan variÀciÂban eljÀtszottam Verne REJTELMES SZIGET-¢t. MegprÂbÀlhatunk egy kis protodemokrÀciÀt csinÀlni minimÀlis eszk´z´k ¢s teljesen esetleges felk¢sz¡lts¢g birtokÀban. Ezt a jÂ ¢rz¢st
persze erûsen korlÀtozza, hogy itt korÀntsem jÀt¢krÂl van szÂ. Illetve a sajÀt bûr¡nkre
megy a jÀt¢k.
K. GY. Hogyan ÁrnÀd le helyzetedet egy idelÀtogatÂ angol k´ltû barÀtodnak?
P. GY. Ha lenne ilyen barÀtom, helyzet¡nk alapvetû k¡l´nb´zûs¢g¢t Ãgy fogalmaznÀm
meg, hogy az û d´nt¢si repertoÀrja ´sszehasonlÁthatatlanul tÀgasabb ¢s gazdagabb,
mint az eny¢m, viszont az ¢n d´nt¢seim sÃlya, k´vetkezm¢nyeinek meghatÀrozÂ ereje
sokkal nagyobb, mint az û eset¢ben. Ez egyfelûl nagyon rossz, hiszen az emberek t´bbs¢ge ä joggal ä nem szereti a drÀmai, plÀne a hivatalbÂl dÁjÀtalÀnyozottan drÀmai d´nt¢si helyzeteket (pl. ha okvetlen¡l vÀlasztanom kell ak´z´tt, hogy a hazÀmban vagy hol
itt, hol ott ¢ljek), mÀsfelûl az a roppant intellektuÀlis ¢s morÀlis stressz, amelyben itt
ki kell izzadnom valami normÀlisnak mondhatÂ ¢letvitelt, ez olykor Àtlagon fel¡li teljesÁtm¢nyekre is k¢pess¢ teszi az embert. Nagyon cinikusan talÀn azt mondanÀm angol
barÀtomnak, hogy a l¢tezû szocializmus klÁmÀja az alkotÂ ¢rtelmis¢gi szÀmÀra lehet
nagyon kedvezû, felt¢ve, hogy tÃl¢li a kicsÁrÀzÀs neh¢zs¢geit.
K. GY. KortÀrsaid nem a ti¢dhez hasonlÂ k´r¡lm¢nyek k´z´tt publikÀlnak. Jelent-e ez
munkÀssÀguk megÁt¢l¢s¢ben valami ¢rt¢kelû szempontot szÀmodra?
P. GY. Semmik¢ppen sem. A mü ¢rt¢ke nyilvÀn nem mÃlik azon, hogy milyen csatornÀn
¢rt¢kesÁtik. De nem tartom a szamizdat publikÀlÀst morÀlisan paradigmatikusnak
sem. °n egyszerüen ott publikÀlok, ahol ¢ppen tudok. °s mivel az ÀllamosÁtott nyil-
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vÀnossÀg packÀzÀsait meguntam, a magam r¢sz¢rûl nem ismerem el az Àllam kultÃraforgalmazÀsi monopÂliumÀt. Ennyirûl van szÂ.
K. GY. ¹R¹KH°TFý cÁmü k´teted intellektuÀlis ¢letrajzodnak milyen korszakÀban sz¡letett? Elk¢sz¡lt¢vel milyen, a magad szÀmÀra adott k´lt¢szeteszt¢tikai feladatot oldottÀl meg?
P. GY. Az ¹R¹KH°TFý-t 1974 ¢s '81, tÃlnyomÂ r¢sz¢t '79 ¢s '81 k´z´tt Ártam, hosszÃ
k´ltûi tehetetlens¢g idûszaka utÀn. A tehetetlens¢g abbÂl eredt, hogy ebben az idûben
szÀmoltam le elm¢letileg a marxizmussal, s vetettem el a rendszer adta cselekv¢si kereteket mint a cselekv¢si t¢r maximumÀt. Ez hosszadalmas ¢s kÁnos Àtrendezûd¢si folyamat volt, mivel alapvetûen konzervatÁv ¢s intellektuÀlisan aggÀlyos term¢szetem
van. Ez¢rt mielûtt elvetn¢k valamit, nagyon sokszor ÃjravizsgÀlom az elvetni szÀnt t¢telt vagy normÀt. Belsû ¢letrajzom szerint tehÀt a k´tet olyan periÂdusrÂl szÂl, amikor
àa romok alatt az ÀrusÁtÀs zavartalanul folyikÊ. Azt nem mondhatnÀm, hogy bÀrmilyen
probl¢mÀt megoldottam volna ezzel a k´tettel. EgyÀltalÀn szerintem ¢s szÀmomra az
ÁrÀs nem probl¢mamegoldÂ szituÀciÂ. ögy gondolom, ÁrÀstechnikai probl¢mÀkon tÃl
ä ¢s szerintem minden müv¢szi probl¢ma technikai probl¢ma, legalÀbbis a müv¢sz
szÀmÀra ä nÀlam az ÁrÀst magÀt mindig az ÁrÀstÂl lÀtszÂlag teljesen f¡ggetlen emberi
f´lk¢sz¡l¢s elûzi meg. TehÀt, mondjuk, hosszasan jogi, szociolÂgiai vagy ¢ppen tudomÀnyelm¢leti stÃdiumokat folytatok. °s a tisztÀzÂdÀs valamilyen fokÀn az ÁrÀs mintegy
l´k¢sszerüen megindul. UtÂlag sokszorosan ellenûrz´m, amit csinÀltam, de elûzetes
formai intenciÂim szinte sosincsenek. Akkor kezdek Árni, amikor Ãgy ¢rzem, hogy a
forma k¢sz lesz, mire elk¢sz¡l´k a verssel.
K. GY. EltÀvolodva a marxizmustÂl, milyen filozÂfiai irÀnyzathoz k´zeledt¢l?
P. GY. A logikai pozitivizmus ¢s az analitikus iskola, szem¢ly szerint Karl Popper, Moore
¢s Wittgenstein befolyÀsoltÀk erûteljesen a gondolkodÀsomat, de a legfontosabb BibÂ
IstvÀn ÀtalakÁtÂ ¢s felszabadÁtÂ szellemi hatÀsa volt.
K. GY. A mondott iskolÀk ¢s gondolkodÂk ä BibÂt kiv¢ve ä elhÀrÁtjÀk maguktÂl a metafizikai k¢rd¢seket. K´ltûnek ez nehezebb. Hogy boldogulsz vel¡k?
P. GY. Nem osztom, hogy k´ltûnek ez nehezebb volna. LegalÀbbis, ami engem illet. °n
ugyanis, Max Weberrel szÂlva ä vallÀsilag unmuzikÀlis vagyok. A felsorolt vÀlasztott
nevelûk müveibûl ¢ppen azt olvastam ki ä m¢g a vallÀsilag szenzitÁv BibÂbÂl is ä, hogy
a foly¢kony empÁriÀhoz nem hely¢nvalÂ bÀrmif¢le pozitÁv metafizikÀval k´zelÁteni,
hogy fogalmi s¢mÀink, amiket a tapasztalat tagolÀsÀhoz nem n¢lk¡l´zhet¡nk, mindig
ideiglenesek ¢s felt¢telesek, ¢s hogy a filozÂfia, ha egyÀltalÀn van m¢g ilyenk¢nt elk¡l´n¡lû ¢rtelmes tev¢kenys¢g, nem lehet mÀs, mint a s¢mÀk inkonzisztenciÀinak kiszür¢se, a megk¡l´nb´ztet¢sek finomÁtÀsa. Az Ãgynevezett metafizikai k¢rd¢sek persze
l¢teznek ugyan, de ezekre mÀs, mint ¢lm¢nyszerü vagy k¢pszerü vÀlasz nem k¢pzelhetû. A vÀlaszadÀs tehÀt nem a tudomÀny, hanem a müv¢szet, illetve a gyakorlati cselekv¢s dolga.
K. GY. Verseidet alkalmasint k¢pi vÀlaszoknak is lehet tekinteni metafizikai k¢rd¢sekre?
P. GY. Azzal a megszorÁtÀssal igen, hogy egy k¢p vagy az ¢letben egy paradigmatikusnak
szÀnt szem¢lyes viselked¢s sohasem lehet a szÂ szigorÃ ¢rtelm¢ben vÀlasz k¢rd¢sre,
l¢v¢n a k¢p vagy a cselekv¢s nem nyelvi term¢szetü. Ha m¢gis azt mondom, hogy csak
k¢p vagy cselekv¢s lehet vÀlasz ezekre a k¢rd¢sekre, akkor ezzel mÀr ironikusan utaltam is mind ezen k¢rd¢sek, mind a lehets¢ges vÀlaszok problematikus term¢szet¢re.
K. GY. Ha ez utÀn az interjÃ utÀn Ãgy ¢rzed, van m¢g legalÀbb egy olyan k¢rd¢s, amelyet itt ¢s most hely¢nvalÂ lenne f´ltennem, segÁts ki: mi az, de ne vÀlaszolj rÀ.

1206 ã Baka IstvÀn: ºzenet öj-HuligÀniÀbÂl

Azt k¢rdezn¢m meg, hogy az elmondottakbÂl k´vetkezûen vagy azok ellen¢re
szabadon vÀlasztottnak, valamik¢ppen ä egy providenciÀlis ¢rtelemben ä elrendeltnek
vagy egyszerüen adottnak ¢lem-e Àt az ¢letem folyÀsÀt.

P. GY.

A technikan¢lk¡lis¢gnek is vannak elûnyei. Ezt az interjÃt KonrÀd Gy´rgy k¢zzel jegyezte le egy dunaalmÀsi
kertben. Ez engem arra k¢sztetett, hogy lehetûleg nyomdak¢szen fogalmazzak, mivel tapintatlansÀgnak ¢reztem volna arra k¢nyszerÁteni àk¢rdezûbiztosomatÊ, hogy gyorsÁrÂvÀ alakuljon Àt. Sz¢p komÂtosan besz¢lgett¡nk, mÀig is szemem elûtt vannak K. Gy. lÂbetüi. Ez az egyetlen szerkesztetlen interjÃ, amit ¢letemben adtam.
öjraolvasva marad¢ktalanul egyet¢rtek egykori ´nmagammal. Figyelembe v¢ve az eltelt idût, Âhatatlanul
eszembe jutott Bertolt Brecht egyik aforizmÀja a K EUNER öR sorozatbÂl: àMaga semmit sem vÀltozott ä
mondtÀk Keuner Ãrnak. ä Oh, mondta Keuner Ãr, ¢s elsÀpadt.Ê
P. Gy.
1995. jÃnius

Baka IstvÀn

ºZENET öJ-HULIGçNIçBñL
HatÀr Gyûzûnek

Itt minden egy hetes a forradalmak
¢s a szerelmek is eldobhatÂ
papÁrzsebkendû ez az orszÀg
bel¢fÃjjÀk szerencs¢sebb hatalmak
a finnyÀs EurÂpa minden mocskÀt
s lucsog az is mi m¢g eladhatÂ
egy h¢tre szÂl minden s garancia
sincs hernyÂtalp tiporja el
vagy hernyÂ rÀgja meg s bel¢pet¢zik
¢s bÀbjÀbÂl a pillangÂ kikel
s kitÀrva tarka szÀrnyÀt szÀllnia
ideje is jut legalÀbb egy h¢tig
egy h¢t a hitre Àm hÁvût ki lÀtott
Àldjon vagy verjen itt a sors keze
mint valutÀzÂ szerb¢ vagy cigÀny¢
valÂdiak k´zt p¢nzformÀra vÀgott
ÃjsÀgpapÁrral van az is tele
s csak azt nem vÀgja Àt ki jÂl figyel
orszÀgnak orszÀg m¢g hazÀnak Àrny¢k
itt r¢g nem halni itt tÃl¢lni kell
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HatÀr Gyûzû

TUBA MIRUM
v¢gsû igazsÀgom
hogy v¢gemet jÀrom
kelletlen-k¢nytelen
magam ism¢telem
kiÃtat keresn¢k:
ism¢tl¢s ne ess¢k
bûg bÃg ugyanazon
v¢gsû diapazon
lyukhenger-papÁron
tenger Tuba Mirum
id¢tlen id¢zet:
àhalÀlk´zeln¢zetÊ
minden igealak
ellÂg nyelvem alatt
´klend minden ¢tel
elm¢gy ä nincs kiv¢tel
messze mÀr nem cs´rtet
reumÀs g´cs´rt´d
elhÀgy a l¢legzet:
n¢ked befellegzett
szÂ salakja mossa
agyad zavarosra
hollÂsereg kÀrog:
a v¢gedet jÀrod
a v¢gemet jÀrom:
v¢gsû igazsÀgom
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°JF°LI LçTOGATñ
Lakatos IstvÀnnak

valaki pÀlyÀzik a lÀbaimra
valami b¡ntetû bivaly erû
bokÀnÀl bel¢m l¢p: bivalygoromba
bivalypofÀjÀn szadista derü
m¢g be se jelentette ¢rkez¢s¢t
¢s mÀr zsibbadÀsa felbizsereg:
¢rzûmozgatÂ csali-set¢ts¢g ä
szük´lnek az aprÂosztÂerek
rÀkapcsolja jÂ-benn az izomklÂnuszt:
sajgat a krajcÀros istennyila
beleÀll a g´rcs ¢s h¡ly¢re kÁnoz
annyira elgyalÀz ¢s annyira
alÀtipor hogy emberl¢nyk´r´mbûl
lerÃgva falam verem-vakarom
¢s ahogy az elejtett jÂszÀg b´mb´lrÀng ä d´r´mb´l´k mint a vadbarom
...Mi ez a fÀjÀs ami legbel¡lnen
van ¢s hol van az a legbel¡lebb?
hogy a hasgatÀsÀra fel kell ¡ln´m
s Âlam falÀba vÀjnom k´rm´met?
jÀrni jÀrni ûrj´ngû kerg¡letben
kegyelem-esdeklûn: ne mÀr! el¢g!
ä jaj csak ne kellett volna megsz¡letnem
¢s lennem ez a hÃstest-martal¢k

PçRHARC
gy´ny´rü gy´ny´rüm
gy´ny´r´d gy´ny´rü!
te vakon-vad hÃsevû
te ollÂzÂ ´lü
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te sÁkos kelyhedet
megadva feladÂ
te v¢lem benn¡nnen
visszakapaszkodÂ
hajaddal ujjamra
fonÂdÂ ¢kesen
te ¢dess¢ges sz¢ps¢gsz´vets¢gesem
te bel¢d meresztve
ajzÂ ¢s ajozott
te hÃstestbeh¡velyezû
megolajozott
te v¢nusztompornÀl
dÃsabb lÀny¡lep
te ondÂeloldÂ oltÂ
vÀgyenyh¡let
te-¡dv´z m¢hedn¢l
odahal eszm¢letem
bogÀrkÀm virÀgom
szerelmi ¢letem
nyomulj rÀm combt´vi
legrejtettebb rejtek!
lihegj! pihegj!
megejtûm! megejtett
te megk´nnyebb¡lt gyûztes
istennûi derü ä
gy´ny´rü gy´ny´rüm!
gy´ny´r´d gy´ny´rü

T°L
azt mondja B´lcs ElifÀz:
àmeleg gÃnyÀt! meg ne fÀzz!Ê
azt mondja B´lcs JeroboÀm:
àj´jj, karmantyÃm ä meleg boÀm!Ê
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azt mondja B´lcs GÀmÀliel:
àk´dm´nt! mert a hideg kilel!Ê
viharsz¢llel dacol LÀbÀn:
àbocskor alig Àll a lÀbÀn!Ê
àbecs¡ld meg! ä mond Okos Hill¢l ä
csempekÀlyhÀd Magos Pill¢r!Ê
àszabadtüz´n ä mond Szent Egyed ä
¢gesd teh¢nlep¢nyedet!Ê
nyakig hÂban V¢n JÂsua
szÂl: àitt hej! ä elk¢l a subaÊ
Ágyen jajdul Abim¢lek:
àmegdermedtem! alig ¢lekÊ
felf´rmed B´lcs AbinÀdÀb:
àne ragaszd rÀm rusnya nÀthÀd!Ê
feddûz¢ssel sÃjt Zebulon:
àfagyhalÀllal halt BabilonÊ
SÀmson k¢ri B´lcs NÀhumot:
àegy korty filiszteus rumot!Ê
unokÀjÀt ä ZorobÀbel:
àistenfÀjÀt ä kÀlyhÀm lÀdd el!Ê
lÀb a gondja FÁneÀsnak:
àcsavard rÀm a meleg fÀslit!Ê
CaddÂk szakÀllÀba sÀpad:
àpapramorgÂt a papsÀgnak!Ê
Âva int B´lcs NÀtÀnael:
àoltÀst ki se mulassza el!Ê
inti JÂbot ElifÀz is:
àrÀfÀzÀs a v¢gsû fÀzis!Ê
b´ki JÂbot B´lcs BildÀd:
àhideglelûs a p¢ldÀd!Ê
kupicÀt t´lt Neh¢miÀs:
àgugyival füt, aki piÀs!Ê
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àb¡tyk´m lefagy ä jajgat BÀrÀk ä,
el¢rt¡k a hÂ hatÀrÀt!Ê
sÁr a csÃcson Kegyes CÂfÀr:
àbolond, aki erre lÂfrÀl!Ê
DebÂra veri BÀrÀkot:
àsÀtrad fütlen: hÁjj ä te ÀtokÊ
EzrÀt veri EliÀtÀn:
àdurrants be nÀlam, te sÀtÀn!Ê
rendelkezik agg Aggeus:
àparazsas korsÂm! h¢! Terus!Ê
fohÀszkodik Obadia:
àhÂnak-j¢gnek olvadnia!Ê
k´ny´r´g v¢n Eben¢zer:
àforralj bort! fah¢jjal! m¢zzel!Ê

Bodor çdÀm

KUTYAVIADALOK DOLINçN, ROTUNDçN
°S DOBRINBAN
Nikifor Puszta mÀsodik hete ¢lt egy¡tt Odessa Serafimmal a pÀlyaudvar k´zel¢ben
egy lakÂvagonban, ¢s mÀr Ãgy n¢zett ki, kezdenek ´sszemelegedni, s komolyra fordul
k´z´tt¡k a dolog, amikor Dolina ÀllomÀster¢n, kapukon, a hÀzak falÀn, valamint a
csapsz¢kekben felhÁvÀs jelent meg, amolyan nyilvÀnos k´r´zûlev¢l egy nû fantomk¢p¢vel. V¢rdÁjat tüztek ki a fej¢re, nem is keveset, hetven´t dollÀrt Ág¢rtek a nyomravezetûnek. Ez lejben szÀmolva nagyjÀbÂl mÀsf¢l milliÂnak felelt meg, karbovanyecben,
vagyis ukrÀn kuponban a negyedmilliÀrd k´r¡l jÀrt, de m¢g Ãj forintban is k´zel szÀzezret jelentett, ¢s ennyi¢rt Bob Sinetar teny¢szet¢ben mÀr alkudni lehetett egy kisebb
csapat harci kutyÀra.
A felhÁvÀson a nû neve nem szerepelt, az sem der¡lt ki, mi¢rt keresik, ¢s hogy egyÀltalÀn k´vetett-e el valamit, de az arcmÀs ä bÀr a friss nyomdafest¢k itt-ott elkenûd´tt
rajta ä Odessa Serafimra hasonlÁtott. Nem is besz¢lve a fejdÁsz¢rûl, a lipovÀn pÀrtÀrÂl,
amihez hasonlÂt rajta kÁv¡l a k´rny¢ken senki nem hordott. Semmi k¢ts¢g, û volt a
keresett szem¢ly.
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°n akkoriban Popp ÀllomÀsfûn´knek dolgoztam, tudok egyet s mÀst a dolgairÂl, t´rt¢netesen arrÂl is, hogy a hirdet¢s az û megbÁzÀsÀbÂl k¢sz¡lt. A rajz nagyobbr¢szt Lupe
Anie« fodrÀsznû müve volt, de elÀrulhatom, a legv¢g¢n, a k¢nyesebb helyeken, p¢ldÀul a szem´ld´k tÀj¢kÀn vagy a szÀj k´r¡li, orrt´vi rÀncok eset¢ben magam is besegÁtettem. K´z´ns¢ges kozmetikai kell¢keket, szemfest¢ket, sz¢pÁtû-, kihÃzÂceruzÀkat
hasznÀltunk, amilyenek egy jobb fodrÀszmühelyben is fellelhetûk, a satÁrozÀsokat ujjbeggyel v¢gezt¡k. Amikor Ãgy tetszett, nincs t´bb javÁtanivalÂ rajta, lehetett sokszorosÁtani, ´sszesen tizen´t-hÃsz darab k¢sz¡lt belûle k´z´ns¢ges f¢nymÀsolÂval.
Mindamellett Nikifor Puszta ivÂcimborÀm volt, mondhatni barÀtom, ami azt jelentette, ha idûnk engedte, r´mizgett¡nk a lakÂvagon l¢pcsûj¢n, egy¡tt iszogattunk a
Denev¢rben, Hermelin ¢s Punga atyÀk csapsz¢k¢ben, ¡gyes-bajos dolgainkban gyakran kisegÁtett¡k egymÀst.
Neki p¢ldÀul azon a napon a t¡dûbajosok barakknegyed¢be kellett mennie ä a vÀrosr¢szt az elveszettek fertÀlyÀnak is nevezt¢k ä, hogy Popp ÀllomÀsfûn´k kÁvÀnsÀgÀnak megfelelûen betegeket toborozzon k´zmunkÀra, ¢n voltam az, aki g¢pkocsin v¢gighordoztam udvarrÂl udvarra a rossz hÁrü ker¡letben.
A vÀrost Teleorman ¢rsek k¢sz¡lt meglÀtogatni, ¢s ahhoz, hogy a k¡l´nvonat l¢pcsûj¢tûl a jÀrda mellett vÀrakozÂ CsajkÀig leterÁthess¢k a hagyomÀnyos v´r´s szûnyeget, a k´rny¢ken takarÁtani kellett volna, nem Àrtott volna akÀr klÂrm¢sszel felsÃrolni
az eg¢sz terepet. Az ¢rsek rendszerint vonaton utazott, az ÀllomÀsrÂl aztÀn, mint valami hintÂn, nyolcszem¢lyes nyitott CsajkÀn hajtatott a vizitÀciÂ szÁnhely¢re. Nem volt
mell¢kes, ¢ri-e valami meglepet¢s, nem szegi-e kedv¢t valami kÁnos kis figyelmetlens¢g
mindjÀrt ¢rkez¢sekor.
MÀr csak az¢rt sem, mert Popp ÀllomÀsfûn´knek fontos elint¢znivalÂja lett volna
az ¢rsekkel. Fej¢be vette, hogy kislÀnyÀbÂl szentet csinÀl, ¢s az ¡gyben most tapogatÂzni akart. ögy gondolta, kezdetnek el¢g lesz, ha a gyermeket boldoggÀ avatjÀk, nem
kell mÀs, mint egy-k¢t befolyÀsos ember a szent szinÂdusnÀl, n¢hÀny tetszetûs ajÀnd¢k,
aprÂbb figyelmess¢g, ¢s menni fog a dolog. Most itt volt az alkalom, meg lehetett tenni
az elsû l¢p¢seket. Ha valaki, akkor hÀt Teleorman ¢rsek az, akin sok mÃlhat, aki bejÀratos a pÀtriÀrkÀhoz, ¢s s¡lve-fûve egy¡tt van a metropolitÀkkal.
°vekkel korÀbban, amikor a hegyivadÀszok egy sz¢p napon kivonultak a k´rzetbûl,
Popp ÀllomÀsfûn´k kislÀnya a tÀvozÂ katonÀk utÀn eredt. A vÀros hatÀrÀban, tilos ter¡leten, a Dolina r¢ten, egy elhagyott lût¢ren Àt akart a porfelhûben tÀvozÂ kocsioszlop el¢ ker¡lni, amikor egyszerüen eltünt. Ahogy ezt akÀrki mondanÀ, elnyelte a f´ld.
SzÂ szerint ez t´rt¢nt, beleesett egy feneketlen g´d´rbe.
Nem is talÀltÀk meg soha. De mik´zben lÀzasan kutattak utÀna, felfedeztek egy csomÂ hatalmas f´ld alatti ¡reget, eg¢sz jÀratokat tÀrtak fel a r¢t alatt. Kider¡lt ä a r¢giek
talÀn sejthett¢k is ezt ä, a vÀros alatt a f´ld csaknem teljesen ¡res, be kellett hÀt t´mni
valamivel. Szemetet rendeltek a szomsz¢dos jÀrÀsokbÂl, majd tÀvolabbi tartomÀnyokbÂl is; a dolognak hÁre ment, ¢s k¡lf´ldrûl nagy p¢nzeket Ág¢rtek, ha a hullad¢kot
onnan is Àtveszik. A g´dr´k mÀr r¢g megteltek, de a szem¢t kamionokon, vonatszerelv¢nyeken egyre csak Àradt tovÀbb. Az, hogy Dolina ma ott tart, ahol tart, az ennek
a tudatlan gyermeklÀnynak k´sz´nhetû. Egy¢bk¢nt Eufrozina volt a neve.
De Popp ÀllomÀsfûn´k tudta, az¢rt az ¢rsektûl is sok minden f¡gg. Szerencs¢tlen
dolog volna, ha valami mÀr mindjÀrt ¢rkez¢sekor elkedvetlenÁten¢. Ha amÃgy sincs
valami jÂ hangulatban, egy ¢rseket egy mÀs szem¢ben jelent¢ktelen aprÂsÀg is k¢pes
elszomorÁtani.
MÀrpedig a dolinai ÀllomÀs aff¢le gy¡lekezûhely volt, sokan ott laktak a vÀrÂterem-
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ben. K´ny´klû, heverû emberekkel voltak tele a padok, az ablakok, a f´ld´n, a l¢pcsûk´n eg¢sz csalÀdok, barÀti tÀrsasÀgok tÀboroztak, ¢s nem volt ez mÀsk¢nt k¡nn a
t¢rs¢gen sem. RÀadÀsul ez a n¢ps¢g kisebb ¢s nagyobb sz¡ks¢g¢t is ott helyben v¢gezte.
Legt´bbj¡k f¢l lÀbon, hÀtÀt a falnak vetve ÂrÀkon, napokon Àt ÀlldogÀlt mozdulatlanul, tekintet¢t a v¢gtelenbe meresztve vÀrakozott, k´z´tt¡k, mint meghitt csalÀdi tüzhelyek, az ¡r¡l¢k l¢gytûl dongott rakÀsai f¡st´l´gtek. Fennk´lt hanyagsÀgukkal, semmibe veszû tekintet¡kkel olyan m¢rhetetlen k´z´nyt Àrasztottak, hogy m¢g az Elfrath
fiv¢rek prib¢kei sem mert¢k ûket megszÂlÁtani. Popp ÀllomÀsfûn´k titokban azt rem¢lte, ha vÀratlanul megjelennek a takarÁtÂk ä t´rt¢netesen a t¡dûbajosok k´telezû
formaruhÀjÀt viselû betegek, nyakukban a cs´rgû pl¢hgombos f¡z¢rrel ä, akkor talÀn
ezek is megmozdulnak, ¢s a jÀrdÀra le lehet terÁteni a tisztelt vend¢gnek kijÀrÂ v´r´s
szûnyeget.
Mert ha nem, s¡rget az idû, ki kell talÀlni valami egyebet. TalÀn lehetne a fûpapot
a nyÁlt pÀlyÀn fogadni. Vagy drÀga p¢nzen megrendelni a sinistrai r¢zfÃvÂsokat, hogy
a k¡rt´k, tubÀk, trombitÀk ¢s harsonÀk hangja, a zenebona f¡gg´nye takarja el a k´rny¢ket.
DolinÀn aznap is meleg volt, a v´lgy f´l´tt Àllt, remegett a levegû, az elveszettek negyede f´l´tt mint valami Àttetszû kis felhû lebegett a k´h´g¢s, a helyet m¢g a madarak
is elker¡lt¢k. G¢pkocsi ritkÀn d´c´g´tt el a k´ves, g´dr´s utcÀkon, csak komoly okkal
hajtott be valaki a porral lepett kerÁt¢sek k´z¢. A fekete VolgÀt, amit Popp ÀllomÀsfûn´k erre az alkalomra az Elfrath fiv¢rektûl b¢relt, ¢n vezettem, azt lehetett hinni, fontos emberek ¢rkeztek a telepre. BÀmultak is kifel¢ a g¢zf¡gg´ny´k m´g¡l, ¢s valahÀnyszor a Volga lassÁtott, igyekezett k´r¡lÀllni n¢hÀny v¢kony nyakÃ, csillogÂ szemü,
sÀpadt beteg. Nikifor Puszta n¢hÀnyszor ki is szÀllt a kocsibÂl, biztatÂan mosolyogva
hogyl¢t¡k felûl ¢rdeklûd´tt, bes¢tÀlt a halott udvarokra, a meszelt falÃ barakkok k´z¢,
de nem jÀrt szerencs¢vel. Amint k´zmunkÀrÂl esett szÂ, azok mintha ´sszebesz¢ltek
volna; a k´r tÀgulni kezdett k´r¡l´tte, takarÁtÀsra egyetlen beteg sem jelentkezett. Sem
sz¢p szÂval, sem k¢rlel¢ssel, sem Popp ÀllomÀsfûn´k nev¢nek gyakori emleget¢s¢vel
nem siker¡lt meggyûzni a t¡dûbetegeket. InkÀbb Ãgy tünt, m¢g azok Àllnak az erdû
felûl, egyre csak a vÀllukat vonogattÀk, ¢s miutÀn kider¡lt, mire fel az autÂs lÀtogatÀs,
ez az eg¢sz nagy ¢rdeklûd¢s, utÀlkozva hÃzÂdtak el a k´zel¢bûl, mintha û volna fertûzû
bacilussal tele. Esz¡k ÀgÀban nem volt dolgozni, pedig a jÂl v¢gzett munka fej¢ben
mindegyik¡k kapott volna egy eg¢szs¢g¡gyi kalendÀriumot, egy palack kÃtvizet ¢s
egy stanicli àEufrozinaÊ kekszet.
Popp ÀllomÀsfûn´k nem szerette, ha valamelyik embere dolgav¢gezetlen¡l t¢r
vissza az ilyen kik¡ldet¢sekbûl, ez¢rt Nikifor Puszta a pÀlyaudvar k´zel¢ben kiszÀllt a
VolgÀbÂl, ¢s hogy n¢mi idût nyerjen, bet¢rt a Denev¢rbe, Hermelin ¢s Punga atyÀk
csapsz¢k¢be. Nehogy Ãgy tünj¢k, elhanyagolta feladatÀt, ¢s siet vissza a nûj¢hez, gondolta, egy pohÀr ital mellett majdcsak kitalÀl valami elfogadhatÂ magyarÀzatot, mi¢rt
nem akarnak a betegek dolgozni. Valamit, ami nem tÃl lehangolÂ. Mert azok, ha egyÀltalÀn vÀlaszra m¢ltattÀk, ilyesmiket mondtak neki: àKeksszel csalogatsz, jÂpofa vagy.
Ha nem tudnÀd, a kekszhez nyÀl kell, mÀrpedig mi a nyÀlunkat jobbÀra kik´pj¡k.Ê
Ilyen ¢s ehhez hasonlÂ illetlen szavakat nem ism¢telhet el Popp ÀllomÀsfûn´k elûtt.
SzÂdavizet rendelt, egy f¢l borospohÀrnyi tiszta szeszt, egy likûr´spohÀrka bodzasz´rp´t, ezeket keverte, lÀbÀt kinyÃjtÂztatta, eleresztette magÀt. Hagyta, ragadja el a k¢pzelete.
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MiutÀn letettem az Elfrath fiv¢rek VolgÀjÀt, magam is bet¢rtem a Denev¢rbe. Punga
atya addigra mÀr kif¡ggesztette a s´nt¢s f´l¢ a hirdetm¢nyt a k´r´z´tt nûszem¢ly fantomk¢p¢vel. Mi tagadÀs, ¢rdekelt, mik¢nt alakulnak majd a dolgok.
Az mindjÀrt kider¡lt, Nikifor Puszta elm¢j¢ben k´zben dolgozott a szesz. KitalÀlta,
azt fogja mondani Popp ÀllomÀsfûn´knek, a t¡dûbetegek az¢rt nem jelentkeznek k´zmunkÀra, mivelhogy betegek. ºdv´zlik Popp ÀllomÀsfûn´k´t, tiszteltetik, ¢s k¢zcsÂkjaikat k¡ldik Teleorman ¢rseknek, de sajnos nem ¢rzik jÂl magukat, nem vÀllaljÀk az
utat a pÀlyaudvarig ¢s vissza. Villamosra nem k´ltenek, mÀrpedig gyalogosan a tüzû
napon, bokÀig a k´h´gtetû porban, az ilyesmi nem tenne jÂt az eg¢szs¢g¡knek. °s
kivÀltk¢pp nem szÁvesen mozdulnak el a barakkok k´zel¢bûl a kutyÀk miatt. Nikifor
Puszta nagyon el¢gedettnek tünt a magyarÀzatÀval.
Volt a dologban valami. DolinÀn, amiÂta hullad¢k tÀrolÀsÀbÂl ¢lt a vÀros, ¢s a k¡lf´ldi kamionok ÃgyszÂlvÀn hajnaltÂl k¢sû estig ontottÀk magukbÂl a szemetet, hogy
a lerakodÂhelyek, k´r¡l´lelve a vÀrost, mÀr-mÀr kezdt¢k eltakarni a k´rnyezû dombokat, hihetetlen mÂdon elszaporodtak a kutyÀk. Elsûsorban az a kiss¢ pÃpos, sz¢les
pofÀjÃ, ¡res tekintetü, lÂgÂ f¡lü fajta, amit a pec¢r Bob Sinetar a farmjÀn mÀr teny¢szteni is kezdett. GazdÀtlanul kÂboroltak az utcÀkon, ¢s a vÀros f´l´tt r´pk´dû, felfÃvÂdott nejlonzacskÂkon kÁv¡l semmitûl sem tartottak. F¢nyes nappal is n¢ma falkÀkban
csatangoltak ä v¢letlens¢gbûl el nem vakkantottÀk volna magukat ä, k´zeledt¡ket csak
a hirtelen megrezzenû levegû jelezte ¢s az a semmihez sem hasonlÁtÂ neszel¢s, amikor
ezer kutyak´r´m kopog a k´vezeten. VÀratlanul, n¢mÀn bukkantak fel az utcasarkokon, a kanyarokban, csak Ãgy kedvtel¢sbûl feld´nt´ttek jÀrÂkelûket, messzirûl kiszimatoltÀk a gyeng¢ket, gyerekeket. N¢ha k´r¡lÀlltak autÂkat is olyan kutyÀsan lihegve,
¢s egyszerüen nem hagytÀk kiszÀllni az utasokat. Elûfordult, hogy a vÀrosi k´zkÂrhÀzat
is meglÀtogattÀk, bet´rtek ¢ppen eb¢dosztÀs idej¢n, v¢gigszÀguldoztak a folyosÂkon,
felugrÀltak a betegek ÀgyÀra, ¢s a csajkÀkbÂl kilefetyelt¢k a levest. Ha ezek utÀn a t¡dûbajosok nem szÁvesen mozdulnak ki a barakkokbÂl, azt most mÀr Popp ÀllomÀsfûn´k is meg¢rtheti.
Nikifor Puszta csak akkor n¢zett alaposabban k´r¡l, amikor megÀlltam elûtte, akkor pillantotta meg a s´nt¢s f´l´tt a k´r´zûlevelet is. Elûsz´r elszÀllt minden szÁn az
arcÀbÂl, de hamarosan vissza is t¢rt: nyaka t´v¢ig elv´r´s´d´tt. BeletÃrt a hajÀba, kih´rpintette az italÀt. Hetven´t dollÀr. Nagy p¢nz volt ez.
ä °s a nev¢t, azt vajon m¢rt nem ÁrjÀk oda? ä hebegte zavarodottan.
ä Te majd megmondod nekik.
ä A kutyafÀjÀt. Akkor te is lÀtod, hogy û az.
A csapsz¢k telek´p´tt padlÂja Ãgy csillogott, mintha csak elgurult p¢nz¢rm¢k hevern¢nek szertesz¢jjel.
Nikifor Puszta oldalÀrÂl tekintve a dolgot, a minden k¢ts¢get eloszlatÂ pÀrtÀt leszÀmÁtva, a hivatalos rajzolÂ a nûnek m¢g a feje formÀjÀt sem talÀlta el. Kerek arccal ÀbrÀzolta, holott az ´v¢ inkÀbb keskeny ¢s beesett, ¢lveteg hamvas szeme helyett kicsi
gombszemet rajzolt neki, s a hajÀt, amit dobrudzsai viselet szerint a pÀrta m´g´tt, hullÀsÀnak engedve lazÀn kif¢s¡lve, csak a tincsek v¢g¢n megk´tve hordott, a bennfentes
müv¢sz ä mÀrmint Lupe Anie« fodrÀsznû ä a helyi Ázl¢s szerint k¢tfelûl megbodorÁtotta. °s m¢gis: az ´sszerÀndulÂ szem´ld´k, a kiss¢ riadt tekintet, a dac rÀncai a szÀj k¢t
oldalÀn egyes-egyed¡l Odessa Serafimra eml¢keztett¢k, aki k´r¡lbel¡l k¢t h¢ttel korÀbban k´lt´z´tt hozzÀ a lakÂvagonba. °s akit mÀr ¢ppen kezdett megkedvelni. Ki
gondolta volna, hogy egy ilyen csavargÂ lÀny ennyi p¢nzt hoz majd a hÀzhoz.
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Amikor Nikifor Puszta megismerte, Odessa Serafim a pÀlyaudvar k´rny¢k¢n, a
kurvÀk standjÀn vÀrakozott. BÀr haja f¢s¡lten csillogott, szeme kialvatlansÀgtÂl volt
fÀtyolos, portÂl lepett sz¡rke arcÀn sÀros ereket mosott az elcsordulÂ k´nny, k´rme
t´vig lerÀgva. Mint aki r¢gÂta a kallÂdÀs ´sv¢nyein t¢blÀbol. De ahogy Nikifor Puszta
kikezdett vele, nyomban kider¡lt, nem brancsbeli, legf´nnebb kezdû, m¢g az Àrfolyamokat sem ismeri, az alkudozÀshoz pedig egyÀltalÀn nem ¢rt. Az ÀllomÀs k´r¡li standokon ¢letkortÂl ¢s k¡lsûtûl f¡ggûen napi ´t cent ¢s mÀsf¢l dollÀr k´r¡l mozgott a
taksa, ennyi volt a tiszteletdÁja az olyan nûnek, aki kizÀrÂlagos hasznÀlatra elszegûd´tt
f¢rfiakhoz. Ehhez k¢pest Odessa Serafim csak prÂbaidûre kÁvÀnt szerzûdni, p¢nzrûl
hallani sem akart, mind´ssze szÀllÀst k¢rt ¢s kosztot, azzal, hogy elsû a barÀtsÀg. A t´bbit majd meglÀtjÀk. MagÀrÂl annyit Àrult el, a messzi Duna-delta vid¢k¢rûl az idegen
tÀj hÁvogatÀsÀnak engedve ¢rkezett vilÀgot lÀtni a KÀrpÀtokba. Titokban azt is rem¢lte,
errefel¢ valamivel hüv´sebb a nyÀr. Nagyon szereti az embereket, min¢l t´bbet kÁvÀnna k´z¡l¡k megismerni. Nikifor Puszta rÀ se hederÁtett, nem is figyelt ezekre a
badarsÀgokra; abban ezek a lÀnyok mind egyformÀk voltak, valami idegbajos konoksÀggal egyre csak a szeretetrûl bÁrtak besz¢lni. Azon kÁv¡l, amit a ruha alatt megsejtett, ût csak a nû szer¢nys¢ge fogta meg, ¢s nem l¢v¢n besz¢des fajta, titokban a
zÀrkÂzott, k´r´mrÀgÂs ember hosszÃ hallgatÀsaira szÀmÁtott, amikor egykettûre megalkudott vele.
A biztonsÀg kedv¢¢rt mindjÀrt Àtkutatta, tÀskÀjÀt, valamennyi zseb¢t kifordÁtotta,
¢s m¢g kif¢s¡lt, sz¢pen hullÂ hajÀba is beletÃrt, Àm n¢hÀny gyür´tt papÁr zsebkendûn,
egy ceruzav¢gen, fogkef¢n ¢s f¢sün kÁv¡l csak hasznÀlt hajÂ- ¢s vasÃti jegyeket talÀlt.
Ezekbûl legf´nnebb annyi der¡lt ki, n¢ha fÃjja az orrÀt, gondozza a hajÀt, ¢s hogy
napokkal korÀbban SulinÀn ¡lt hajÂra, vonatra Br¦ilÀn szÀllt, ¢s moldvai pihenûk´n
Àt ¢rkezett meg ide ¢szakra. Ha volt is valami holmija, a hosszÃ Ãton bizonyÀra mindent elloptak tûle. N¢hÀny petÀkon kÁv¡l p¢nz nem volt nÀla, nem voltak iratai.
ä °n majd szerzek neked ä nyugtatta meg mindjÀrt Nikifor Puszta ä, ugyanis
Popp ÀllomÀsfûn´knek dolgozom. Csak mondd meg, milyen n¢vre szÂljanak azok a
papÁrok.
ä A n¢v, ha Ãgy vessz¡k, mindegy ä felelte a nû, mik´zben kiss¢ elgondolkozni lÀtszott. ä De legyen, mondjuk, Odessa Serafim. Engem ugyanis Ágy hÁvnak.
ä Sz¢p. Biztos bec¢znek is valahogy.
ä Egyesek igen, Dessynek.
ä Akkor hÀt ide figyelj, Dessy. JÂravalÂ lÀnynak lÀtszol. °s tetszik nekem a frizurÀd is.
A frizurÀja? Lehet. De m¢g inkÀbb a neve. N¢hÀny ¢vtizeddel korÀbban Nikifor Puszta
d¢len, a dobrudzsai partokon szolgÀlt a hatÀrvadÀszoknÀl, ¢s maga is jÂl eml¢kezett
m¢g a nagy Odessa-ûr¡letre. A Midia, Medgidia ¢s a Peninsula fogolytÀborok fegyûreit, fûk¢nt azokat, akik ¢bers¢gbûl rendszeresen jelesre vizsgÀztak, h¢tv¢geken vagy
¡nnepnapokon n¢ha elvitt¢k jutalmul odessai hajÂkirÀndulÀsra. A hajÂ ugyan nem
k´t´tt ki, csak ¢ppen megfordult a kik´tû elûtt az ´b´lben, ¢s legf´nnebb az Àltala
keltett hullÀmok egyike-mÀsika ¢rte el a mÂlÂkat, a vÀros a d¢lutÀni k´d pÀsztÀi, a
szinte mozdulatlan hajÂf¡st, a madÀrvijjogÀs ¢s a hajÂk¡rt´k bÃgÀsa m´g´tt, mint
fÀtylai k´z¢ rejtûzk´dû nû, megbabonÀzta a kirÀndulÂkat. így aztÀn akkoriban rengeteg leÀnygyermeket kereszteltek OdessÀnak. Ez is nyomott valamelyest a latban,
amikor Nikifor Puszta d´nt´tt, ¢s a lÀnyt hazavitte a vagonlakÀsÀba a KannibÀl sorra.
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Dolina a szÀrnyvonal v¢gÀllomÀsa volt. Az ÀllomÀs¢p¡let elûtt rozsdÀs ¡tk´zûbakokkal v¢get ¢rtek a sÁnek, egyetlen vÀgÀnyt kiv¢ve, amely az ÀruraktÀrak, szabadt¢ri
lerakatok k´z´tt kikanyarodott az utcÀra, ¢s a jÀrda ment¢n m¢g egy darabig tovÀbbvezetett az elhagyott für¢sztelep fel¢, mÁgnem v¢gleg elmer¡lt a kÂrÂval, bojtorjÀnnal,
cickafarkkal benûtt halmok k´z´tt. Amikor aztÀn beindult az ¡zlet a hullad¢kkal, a
holtvÀgÀnyra kiselejtezett kicsi lakÂvagonokat toltak, ¢s berendezt¢k ûket vegyesboltnak. ötban a lerakÂhelyek fel¢ erre haladtak el t´m´tt kont¢nereikkel a szÁnesre pingÀlt k¡lf´ldi kamionok. A boltokban ¢s elûtt¡k a l¢pcsûk´n, f´ldre terÁtett ÃjsÀgpapÁrokon cigarettÀt Àrultak, rÀgÂgumit, kekszet, dobozos s´rt, sorsjegyet, m¢g Âvszert is
kÁnÀltak k¡l´nf¢le m¢retekben ¢s orvosi tanÀcsadÂ k´nyvecsk¢ket, hogy a gazdag pilÂtÀk min¢l t´bbet hagyjanak ott a kereset¡kbûl. L¢zengett a soron n¢hÀny p¢nzvÀltÂ,
¢s ott Àcsorogtak m¢la lesben azok a gyerekek ä fiÃk, lÀnyok vegyesen ä, akik messzirûl
integetve felk¢redzkedtek a kabinba, ¢s mialatt a kocsi fordult a vÀros ¢s a lerakÂ k´z´tt, a sofûr lÀba el¢ kuporodva n¢hÀny petÀk¢rt k¡l´nf¢le kitanult, agyafÃrt csiklandozÀsokkal elszÂrakoztattÀk. A k´zn¢p tr¢fÀsan kannibÀloknak nevezte ûket, KannibÀl
sornak hÁvtÀk az eg¢sz utcar¢szletet a sÁneken sorakozÂ bazÀrokkal.
T´bbnyire csuhÀsok, Bombonel p¡sp´k sÀpadt szerzetesei Àrultak itt, vagy kopott,
rangjelz¢s n¢lk¡li egyenruhÀt viselû egykori katonatisztek, a rendre az Elfrath fiv¢rek
emberei fel¡gyeltek. BarÀtom, Nikifor Puszta, Popp ÀllomÀsfûn´knek dolgozott. A vagon egyik sarkÀban, egy kuckÂban, az Àruval telerakott polcok, lÀdÀk, dobozok m´g´tt
egy matracon aludt. Ide vezette Odessa Serafimot is.
A kÁv¡l-bel¡l rÀccsal ellÀtott ablakok kicsik voltak, kilÀtni rajtuk csak bizonyos kukucskÀlÂhelyeken lehetett, ahol Nikifor Puszta, valahÀnyszor elfogta a kÁvÀncsisÀg,
mutatÂujjÀval lyukat d´rzs´lt a por, a f¡st, a pÀra sok¢ves leped¢k¢n. A kilÀtÀs a teherpÀlyaudvarra nyÁlt, az ¡tk´zûk csattanÀsaitÂl felr´ppenû galambrajokra, a kÂvÀlygÂ mozdonyf¡st barna gomolyagjaira, amelyeken Àttüz´tt egy-egy vagon naps¡t´tte
f¢nyes fedele. Nikifor Puszta megÁg¢rte ugyan, hogy majd egyszer, egy d¢lutÀn, ha
Popp ÀllomÀsfûn´k is beleegyezik, korÀbban zÀr, kiviszi Odessa Serafimot a c¢ll´v´ld¢be, a k¢sdobÀlÂk sÀtrÀhoz, vagy estefel¢ a papnevelde udvarÀra, ahol a szeminaristÀk vacsoraidû elûtt k´z´ns¢g elûtt r´plabdÀztak, de az Ág¢retes alkalom egyre k¢sett.
ögy lÀtszik, a lÀnynak m¢g nem k¢sz¡ltek el az iratai. Ez¢rt Nikifor Puszta, ha n¢ha,
mint ezen a napon is, k¡l´nleges megbÁzÀst kapott, a bolttal egy¡tt Odessa Serafimot
is bezÀrta. Meghagyta neki, r¢sen legyen, figyelemmel a k¡lsû zajokra, megmutatott
neki egy sz´gesdrÂttal k´r¡ltekert vascs´vet arra az esetre, ha valaki sz¢p szÂra nem
tÀgÁtana, ¢s erûszakkal prÂbÀlna behatolni a vagonba; akkor csapjon oda. ögyhogy
amikor a pÀlyaudvar k´rny¢k¢n megjelent a falakon a k´r´z´tt nûszem¢ly arcmÀsa,
Odessa Serafim a lakÂvagon homÀlyÀban vÀrakozott.
Nikifor Puszta Popp ÀllomÀsfûn´k´t nem talÀlta hivatalÀban. Csak bizalmasa ¢s tanÀcsadÂja, Lupe Anie« fodrÀsznû ¡lt a munkatÀrsaknak fenntartott sz¢kek egyik¢n,
neki adta elû, mi¢rt nem akarnak a g¡mûkÂros betegek k´zmunkÀra jelentkezni. Lupe Anie« t´bb mint negyven ¢ve, amiÂta ismeretlen helyrûl a vÀrosba k´lt´z´tt, Dolina
legkÁvÀnatosabb nûj¢nek szÀmÁtott, k´zel¢ben a levegû is a test¢hez tartozott, Nikifor
Puszta elfogÂdva kortyolgatott belûle. A fodrÀsznû most arra k¢rte, tegyen m¢g egy
kÁs¢rletet, keresse fel Ãjra az elveszettek fertÀlyÀt, ezÃttal este, lepje meg a betegeket,
akik elsû ÀlmukbÂl f´lriadva talÀn meg¢rtûbbek lesznek. MÀr csak az¢rt is, mert dolgozniuk nem kell, k´zmunkÀrÂl szÂ sincs, csak egy s¢tÀrÂl a betegek k´telezû darÂcviselet¢ben, nyakukban a cs´r´mp´lû bÀdogf¡z¢rrel. K´h´gjenek bÀtran, ahol csak
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¢rik, ¢s legyen orvossÀgszaguk. Hajnalban k¡l´nvillamost k¡ld ki ¢rt¡k, reggelit is
kapnak, amellett duplÀjÀra emeli a fejadagot.
Nikifor Puszta az asztal sarkÀn megpillantott egy paksam¢tÀt a frissen nyomtatott
k´r´zûlev¢lbûl, egyet felemelt, ¢s mintha elûsz´r lÀtnÀ, v¢gigb´ng¢szte t¡zetesen.
ä Ha megengedi, egy ilyet elvinn¢k.
ä Vigye, sz¡ks¢ge lehet rÀ.
Nikifor Puszta, mielûtt hazafel¢ indult volna a KannibÀl sorra, bet¢rt az Elfrath fiv¢rek boltjÀba, akik a vegyeskeresked¢s mellett amolyan k´lcs´nzût is fenntartottak,
ahol kellû fizets¢g ellen¢ben bÀrmilyen hasznÀlati tÀrgyat b¢relni lehetett. Nikifor
Puszta egy bilincset k¢rt huszonn¢gy ÂrÀra. Egyik kez¢ben a frissen nyomtatott k´r´zv¢nnyel, a mÀsikban az emberi bûrtûl mÀr jÂcskÀn f¢nyesre kopott bilinccsel ¢rkezett meg a lakÂvagonba.
ä öjabban a l¢ptedrûl felismerlek, de most, mint a tolvaj, csendben ¢rkezt¢l ä mondta Odessa Serafim, amikor az ajtÂ keret¢ben megpillantotta. Mint mindig, egy szÀl
pendelyben, kif¢s¡lt hajjal vÀrta.
ä MÀskor sem trappolok. De arra k¢rem, mostantÂl ne tegezzen ä mondta Nikifor
Puszta igen halkan. ä A dolgok nem vÀrt fordulatot vettek.
Bereteszelte maga m´g´tt az ajtÂt, a vagon falÀra szegezett t¡k´r el¢ l¢pett, t´bb
helyen rÀk´p´tt, ¢s a magÀval hozott k´r´zûlevelet, rajta a Lupe Anie« fodrÀsznû Àltal
k¢szÁtett rajzzal, odaragasztotta. MeggyÃjtotta a karbidlÀmpÀt, a t¡k´r alÀ helyezte, a
lÀng f¢ny¢ben Odessa Serafim arcmÀsa remegni kezdett. A celofÀnzacskÂk, a rÀgÂgumis, kekszes, Âvszeres csomagok k´z´tt hirtelen sz¢tÀradt a f¢lelem ¢desk¢s, savanykÀs, keserny¢s szaga. AztÀn hirtelen el is oszlott, Odessa Serafim erût vett magÀn.
ä Mihez fog kezdeni ennyi p¢nzzel?
ä Meglesz a helye ä bÂlogatott Nikifor Puszta. ä A lÀtszat ellen¢re nem tartozom a
tehetûsebbek k´z¢.
ä Akkor mÀris fel´lt´z´m.
ä M¢g ne. Szeretn¢k elbÃcsÃzni magÀtÂl.
A bÃcsÃ elsietett percei utÀn Nikifor Puszta kinyitotta az ajtÂt, pokrÂcot terÁtett el¢be.
Elûvette a r´mit, kiborÁtotta a k´veket, lekuporodott a f´ldre. NapszÀlltÀig kirakÂsat
jÀtszottak.
ä Szerettem magÀval ä mondta Nikifor Puszta, miutÀn befejezt¢k ä, nagyjÀbÂl egyformÀk voltunk. A jellememhez tartozik, nem szeretem az elûre lejÀtszott partikat. De
most mÀr Ãgy hiszem, indulhatunk.
BÀr a nap hanyatlÂban volt, telibe talÀlta a V´r´s Paltin Àrkokkal barÀzdÀlt, vÁzmosÀsos oldalait, a v´r´ses, lilÀs k´vekrûl most az eg¢sz nap melege visszahullott a vÀrosra. Nikifor Puszta m¢gis Àllig fel´lt´ztette Odessa Serafimot, neh¢z vasutask´penyt
adott rÀ, m¢g a csuklyÀt is a fej¢re hÃzta, nehogy bÀrki felismerje, esetleg elrabolja
tûle, hogy aztÀn bezsebelje ¢rte a kitüz´tt jutalmat. A v¢g¢n egyetlen jÂl Àtgondolt
mozdulattal, mintha r¢gtûl fogva begyakorolta volna, a bilincs karikÀjÀt ä a pÀrja sajÀt
kez¢n fityegett ä kedvese csuklÂjÀra kattintotta.
EgymÀshoz bilincselve, mintha k¢zenfogva jÀrnÀnak, ÀtvÀgtak a teherpÀlyaudvaron a t¢rs¢g fel¢, ahol a villamos megfordult. A vÀrost Àtszelû egyetlen vonalon helyi
gyÀrtmÀnyÃ szerelv¢nyek k´zlekedtek k¢k-sÀrga-barna, rozsdafoltos, horpadt vagonokkal, az utolsÂ jÀratot este h¢tkor indÁtottÀk. AzutÀn mÀr csak az Elfrath fiv¢rek
omnibusza nyikorgott v¢gig a Reformok ÃtjÀn, amit n¢gy mokÀny lÂ hÃzott. Ezzel
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¢rkeztek a p¡sp´ks¢g el¢, ahol akkoriban a vÀros ¡gyeit is int¢zt¢k. Csak benn, az
¢p¡letekkel minden oldalrÂl k´r¡lvett belsû udvaron oldozta el magÀtÂl Nikifor Puszta a nût, ott levette rÂla a sÃlyos vasutask´penyt is.
Amikor a sinistrai p¡sp´ks¢g kett¢vÀlt, egyik fele DolinÀra k´lt´z´tt, ¢s a hegyivadÀszok egykori laktanyÀjÀn rendezkedett be. Az udvar k´zep¢n m¢g a gruppok is
megmaradtak a katonÀk idej¢bûl, az ÀgyÃ, tank ¢s l´ved¢k alakÃ virÀgÀgyÀsokkal.
Nemr¢g ´nt´ztek, ¢s az ¡gyeletes tiszt egykori irodÀja elûtt, a padok k´r¡l ä odabenn
most Titi Bombonel p¡sp´k tartotta fogadÂÂrÀit ä m¢g hallatszott a nedves f´ld szipogÀsa. A gy´ngy´kkel borÁtott szirmok, levelek k´z´tt finom pÀra indÀi remegtek,
telve floxok, tubarÂzsÀk, liliomok illatÀval.
ä Mit gondol, nagyon meg fognak verni? ä k¢rdezte Odessa Serafim. ä ögy tudom,
ezzel kezdik.
ä PÀr pofonra mindenk¢pp szÀmÁtson. De arrÂl mÀr nem ¢n tehetek.
ä Egy rossz szavam nem lehet magÀra, Nick.
ä K¢rem, most mÀr hagyja ezt a nickez¢st. De azt megÁg¢rem, amint megkapom a
p¢nzt, bejuttatok magÀnak valamit.
ä °reztem, kedvel mÀr egy kicsit. Valamelyik reggel meglestem, ahogy beleprÂbÀlja
a fogkef¢met a szÀjÀba. Nekem az akkor nagyon jÂlesett.
ä Voltak terveim magÀval ä ismerte be hirtelen Nikifor Puszta. ä De mindez a mÃlt¢.
Amint a mell¢kelt Àbra mutatja, f¢lreismertem magÀt. Nem kizÀrt, a jutalom mell¢
egy kis dorgÀlÀst is kapok.
Titi Bombonel p¡sp´k mosolyogva, csillogÂ, merû ez¡st fogsorÀval, szÀja ¡reg¢ben
f´ld´ntÃli f¢nyekkel ¡lt asztala mellett s¡veges koll¢gÀi k´z´tt. BÂlogatva hallgatta v¢gig Nikifor PusztÀt, idûnk¢nt elismerû oldalpillantÀssal v¢gigm¢rte Odessa Serafimot
is, v¢g¡l gratulÀlt a jÂ fogÀshoz. AztÀn m¢gis azt mondta, kicsit vÀrni kell, fizetni csak
azutÀn tud, ha az elfogott nût Lupe Anie« fodrÀsznû szem¢lyesen is megvizsgÀlja.
Lupe Anie«t valamivel k¢sûbb ¢n vittem az Elfrath fiv¢rek VolgÀjÀn a pÀlyaudvarrÂl
a p¡sp´ks¢gre. ý bement az egykori ¡gyeletes tiszti irodÀra, de az udvarrÂl jÂl lÀttam,
amint fodrÀsztÀskÀjÀbÂl elûveszi a detektort. Mint egy hajszÀrÁtÂt, Ãgy tartotta a kez¢ben, ¢s Odessa Serafim ruhadarabjait emelgetve csupasz bûr¢t itt-ott v¢gigtapogatta. Elûbb egykedvüen, majd kiss¢ szomorkÀsan ingatta a fej¢t.
ä Mibûl gondolja, hogy û az? ä k¢rdezte Nikifor PusztÀt.
ä ý van a k¢pre odarajzolva ä felelte bizonytalanul Nikifor Puszta.
ä Mert ez, sajnos, nem az. Kicsit hasonlÁt hozzÀ, az igaz, de annak, akit a p¡sp´k
Ãr¢k keresnek, Àram van a test¢ben.
ä çram. De hiszen m¢g iratai sincsenek ä fakadt ki Nikifor Puszta. ä PÀr dollÀrt
mindenk¢pp meg¢r.
ä Ez nem. JutalomrÂl sajnos szÂ sem lehet.
ä M¢g egy kev¢srûl sem?
ä Nem, Puszta, menjen sz¢pen haza. ä Sz¡rke szem¢vel Odessa Serafimot is v¢gigsimogatta. ä Maga is, szeg¢nyk¢m.
Amikor kil¢ptek, mÀr a kapu elûtt Àcsorogtam. FelajÀnlottam, a VolgÀn, amivel Lupe Anie«t hoztam, elfuvarozom ûket ingyen a pÀlyaudvarig. Nikifor Puszta mogorvÀn
¡lt be a hÀtsÂ ¡l¢sre, ¢s mintha attÂl tartana, hogy mindenki ût fogja n¢zni, elhÃzta
az ablakon a s´t¢tÁtûket. JÀrÂkelû az utcÀn ilyenkor mÀr kev¢s akadt, de a hÀzak elûtt
sz¢keken, zsÀmolyokon vagy kockak´veken sokan ¡ld´g¢ltek, a fekete VolgÀt bÀmultÀk kif¡rk¢szhetetlen tekintettel, ahogy a villamossÁnek ment¢n lassan elgurul az Ãton.
Dolina fûutcÀjÀn egy- ¢s k¢temeletes hÀzak sorakoztak, de a r¢gi lakÂk, ki tudja, mi¢rt,
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elvÀndoroltak innen. Akik a hely¡kbe ¢rkeztek, mintha nem bÁrnÀk a magassÀgot, a
sz¢dÁtû emeleteket az ottfelejtett csillÀrokkal, a tap¢tÀk cirÀdÀit s az alÂluk elûszivÀrgÂ
Âdon illatokat, a f´ldszinten maradtak, a kapualjakban, ahonnan egy l¢p¢s az utca. A
lakatlan emeleteken megrepedeztek a falak, elt´rtek a vezet¢kek, aztÀn csak Ãgy maguktÂl bet´rtek az ablakok, est¢nk¢nt az ¢g lÀngolÂ szÁneiben villÀmlottak a kardszerü
szilÀnkok.
ä De hÀt mi¢rt hallgatott? ä fakadt ki fojtott hangon Nikifor Puszta. ä Mi¢rt nem
mondta meg nekem kereken: nem maga az. Hogy tehetett velem ilyet?
ä Nem tudtam. Magam is azt hittem, ¢n vagyok az. °n is vagyok, ¢ppen csak nincs
Àram a testemben.
ä Azt hittem! Nagy lebûg¢s, hallja. De ebbûl is tanultam valamit. No mindegy, most
mÀr ÃjbÂl tegezûdhet¡nk.
ä M¢g ne.
ä K¢pzelem, neheztel most rÀm egy kicsit. Ki tudja, miket gondol magÀban rÂlam.
De nem biztos, egyÀltalÀn nem biztos, hogy igaza van.
ä Csak sajnÀlom, hogy elesett a jutalomtÂl. K¢pzelem, jÂl j´tt volna.
ä Aha. KutyÀkat tartottam volna. De magÀrÂl sem feledkeztem volna meg.
A pÀlyaudvar elûtt kiszÀlltak, az Elfrath fiv¢rek k´lcs´nzûje fel¢ tartottak, Nikifor
Puszta azt rem¢lte, kap valamelyes kedvezm¢nyt, ha a k´lcs´nvett bilincset korÀbban
leadja. ýrhelyemrûl nemsokÀra lÀttam, a KannibÀl soron a lakÂvagonban pislÀkolni
kezd a karbidlÀmpa f¢nye. ValahÀnyszor felvillant, ¢s erûsebb f¢ny Àrasztotta el a helyis¢get, tudtam, Nikifor Puszta ilyenkor megrÀzza, meg¡t´geti a lÀmpÀt, hogy a karbid kapjon elegendû vizet. K´zben a polcokrÂl rejtett csemeg¢t, a protekciÂs sofûr´knek f¢lretett drÀga Àrut kÁnÀlgatta. Ahogy elk¢pzeltem, hiÀba.
Csak mutasson rÀ, Dessy, bÀrmire, ¢s a magÀ¢.
Most nem vagyok ¢hes.
Ez p¢ldÀul f¡st´lt lazac. Mind csak tartogattam, de most v¢gre megkÂstoljuk.
Nem szÁvesen eszem ismeretlen ¢teleket. °s egy falat se megy most le a torkomon.
Akkor k¢sûbb. J´jj´n, vetkûzz¢k le sz¢pen, nemsokÀra dolgom van. Nekem hamarosan mennem kell. Felejts¡k el ezt az eg¢szet.
Nem vetkûz´m. Mi mÀr elbÃcsÃztunk egymÀstÂl.
A teherpÀlyaudvar f´l´tt r´vid rikoltÀsok ÃszkÀltak, a tolatÂk sÁpjelei, amiket n¢ha
megszakÁtottak az ¡tk´zûk puffanÀsai, n¢ha a s´t¢ts¢g f¡gg´ny¢t is Àtlyukasztotta egyegy tÀvoli l´v¢s. K¢sûbb csend lett, s a homokos peronon mÀr hallatszottak Nikifor
Puszta l¢ptei. NemsokÀra megÀllt elûttem, indulhattunk az elveszettek negyed¢be.
ä Nem kell neki a f¡st´lt lazac ä morogta. ä Merthogy û nem eszik ismeretlen ¢teleket.
ä Ne erûltesd.
ä °s figyelj. Nem akar levetkûzni. Azt mondja, û mÀr elbÃcsÃzott tûlem.
ä Az û dolga, nem? Holnap kim¢gy a piacra, ¢s Ãj nût veszel magadnak. Odafigyelj
Àm, ne legyen a fej¢n pÀrta.
ä Hm. Mintha megrendezt¢k volna ezt az eg¢szet. Nem tudom, mire volt jÂ, de
meg volt rendezve. °s azt hiszem, a te kezed is benne van a dologban.
ä Az eny¢m? T¢nyleg, meglehet.
ä JÂl kitalÀltÀtok: hasonlÁtson, de az¢rt ne olyan nagyon. Te meg a nagy Lupe Anie«
fodrÀsznû. Ravaszdiak, a Paltin rÂkÀi.
ä Aha. De az¢rt te is ´reg motoros vagy, Nick.
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A fekete bÀlnatestü Volga a jÀrda mellett vÀrakozott. HÂlyagos csillogÀsÀbÂl mÀr
messzirûl lÀtszott, sz¢lv¢dûj¢t telek´pd´st¢k az utcai n¢pek, f´l´tte k´v¢r szenderek
r´pk´dtek. Megk¢rtem Nikifor PusztÀt, hozzon a csarnokbÂl vizet, ´nts´n a kocsira
k¢t-hÀrom v´d´rrel, hogy indulhassunk.
ä Nincs kedvem. Nem hozok. ä Be¡lt mÀris a hÀtsÂ ¡l¢sre, mint egy p¡sp´k.
DolinÀn az est¢k melegek, miazmÀs illatoktÂl terhesen a levegû alig moccan, m¢g
a hangot sem ereszti Àt. AmiÂta hullad¢k veszi k´r¡l a vÀrost, vilÀgÁtani sem kell, a
szem¢t halmai f´l´tt a levegû burÀja mintha r´pk´dû szentjÀnosbogarakkal volna tele,
delejes t¡zektûl dereng. A poros Ãton a messzi f¢nyektûl most nyirkosan vilÀgÁtottak
a villamossÁnek.
ä M¢g hogy Àram van a test¢ben.
ä JÂl van na, most mÀr nyugodj meg. InkÀbb Àruld el, ha m¢gis Ãgy alakul, ¢s megkapod, mihez kezdesz ennyi p¢nzzel?
ä Te is tudod, mÀr r¢gÂta kutyÀzni akarok. Rendszeresen tartanak viadalokat a k´rny¢ken. KijÀrtam volna vel¡k RotundÀra, h¢tv¢geken Dobrinba is.
Szeles idûben n¢ha a szem¢t halmain is tÃlrÂl idÀig hallatszott Bob Sinetar harci
kutyÀinak ugatÀsa a ketrecekbûl. De most nem mozdult a levegû. Csak a büz f¡gg´ny¢n tÀmadt olykor n¢mi r¢s, ilyenkor idÀig hatolt az ¢ji madarak rikoltÀsa a messzi
r¢tekrûl, a nedves dülûkrûl a kakukkfü illata, mint egypÀr jele a tÃlsÂ vilÀgnak, amire
mostansÀg egyre kevesebbet gondolok.
Ahogy az elsû barakkokat el¢rt¡k, Nikifor Puszta kiszÀllt, nemsokÀra ¡res konzervdobozba botlott, v¢gigrugdosta maga elûtt. K´rbejÀrt egy ¢p¡letet, an¢lk¡l hogy bez´rgetett volna, visszat¢rt a kocsihoz. Behajolt az ablakon.
ä °s ugye ä k¢rdezte ä nem kizÀrt, mire visszat¢rek, a lipovÀn nût mÀr nem is talÀlom
ott?
ä Ha csalÂdott benned, Nick, meglehet. Ha egy nû menni akar, h¢t lakat sem ÀllÁtja
meg.
SzÂval tudta. öjra nekivÀgott a vak, n¢ma udvaroknak, ¢s vadul rugdosta ÃtjÀbÂl
az ¡res bÀdogdobozokat. Egy ideig nem is ¢rtettem, egy ilyen ´reg motoros, hogy
nem bÁrja takarni bosszÃsÀgÀt. AztÀn lassank¢nt meg¢rtettem, tÃl van mÀr az eg¢szen,
most mÀr csak a feladatÀra gondol, arra, ha tÀrgyalni akar, valamivel fel kell riasztania
a betegeket.

TakÀcs Zsuzsa

A NYçRI LAKBAN
MegvÀdoltÀl azzal k´z´s barÀtaink
elûtt a nyÀri lakban, hogy ¢n egy almafa
alatt ¡lve betürûl betüre olvasok
a gondolataidban. Eln¢z¢st,
de erre, mint k´z´ns¢gesen mondjÀk,
se k´pni, se nyelni nem tudtam.
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Meg¢rintettem kiss¢ nûiesen pÀrnÀs hÀtadat,
merthogy nekem hÀttal ÀlltÀl, egyÃttal
a barÀtainkkal szemben. Meg¢rintettem?
ýszint¢n szÂlva megcsavartam rajta
a kappanhÀjat, mert f¢ltem, hogy hitelt
adnak a szavaidnak. S az Ãjabb vÀd,
mely ¢ppen egy mindkettûnknek kedves
fiatal nû szÀjÀbÂl kÁgyÂzott elû,
mely szerint a karÀcsonyra Àltalam
neked vÀsÀrolt hajn´vesztû szer
m¢rgezett volt, gyanÃmat igazolta.
SzÁvet t¢pû volt a lÀtvÀny:
barÀtnûnk mindezt sÁrÀs ¢s csuklÀsok k´zepette
mondta. °s akkor rÀ kellett j´nn´m,
hogy gyül´lk´dûk ¢s vakok k´z´tt ¢lek.
Szinte mell¢kes volt ehhez k¢pest
az engem igazolÂ, hirtelen tÀmadt bizonyossÀg,
hogy barÀtsÀgunk kezdettûl futÂhomokra ¢p¡lt.
Hogy hiÀba is akarnÀm most mÀr f¢lelembûl
vagy eszt¢tikai okokbÂl f´l¢pÁteni Ãjra,
hogy ¢p legyen, mint volt, mint hittem,
fiatal ¢veinkben, a vilÀg. Eszembe jutott,
hogy gyilkot sejtett¢l te mindig
minden bûvebb ruhaujjban, hogy szÀmtalanszor
figyelmeztett¢l a k¡l´n, kettûnknek
Àsott veremre, melybe, ha nem te vagy,
okvetlen¡l belehullunk. S milyen hihetetlen,
forrÂ jÃliusban is vattÀval bet´m´tt f¡llel
jÀrtam, mert ezt tanÀcsoltad, mivel
meghülni melegben lehet igazÀn. HiÀba
tehÀt az igyekezetem, nem vÀltoztÀl,
¢s nem fogsz vÀltozni sosem. ä Hajnali
f¢l hat volt, mikor e k´vetkeztet¢sre
jutva f´l¢bredtem, ¢s nem a nyÀri
lakban, hanem az els´t¢tÁtett szobÀban,
ahol este lefek¡dtem. M¢g tÀvozÀsotok
kapucsapdosÀsa f¡lemben d´r´mb´lt,
egy¢bk¢nt cs´nd volt. Ha ¢bren voltam is,
sajnos tudvÀn tudva, hogy vermet Àsol Ãjra,
majd f¢lszavakbÂl ¢rtes¡l´k rÂla,
hogy folynak az ´sszej´vetelek a nyÀri lakban,
s a kihülû barÀti tekintetekbûl megtudom,
hogy ¢n a szokÀsos almafa alatt
betürûl betüre olvasom a gondolataidat.
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çBRIS ATYA LEGENDçJA
Az elsû jel az volt, hogy miutÀn tizenegy ¢ves korÀban v¢g¢rv¢nyesen a papi hivatÀs
mellett d´nt´tt, ¢s a sufni m´g´tti hosszÃ udvarban missziÂsat jÀtszÂ szomsz¢d gyerekekkel tonzÃrÀt borotvÀltatott magÀnak, soha t´bb¢ nem nûtt haj a feje bÃbjÀn. A
missziÂs jÀt¢k javar¢szt az û irÀnyÁtÀsa alatt folyt, aki, mint Xav¢ri Szent Ferenc, ellÀtogatott KÁnÀba, JapÀnba, az indiÀnokhoz ¢s a n¢gerekhez, ¢s k´ny´rtelen¡l megt¢rÁtett mindenkit. A jÀt¢k megkezd¢se elûtt bemagoltatta tÀrsaival a tÁzparancsolatot, valamint az anyja sublÂton tartott BibliÀjÀban f´llelhetû egy¢b bün´ket, ¢s felszÂlÁtotta a r¢sztvevûket, hogy amÁg kim¢rt l¢ptekkel, az udvaron ÀtvÀgva a sufni m´g¢
nem ¢rkezik, pogÀny mÂdra dagonyÀzzanak az istentelens¢g fertelmes mocskÀban:
´ljenek, parÀznÀlkodjanak, orozzanak, ¢s vegy¢k hiÀba az ör nev¢t. KimerÁthetetlen
k¢pzelûerûvel ¢s buzgÂ utÀnajÀrÀssal derÁtett fel Ãjabb ¢s Ãjabb halÀlos ¢s bocsÀnatos
bün´ket, ¢s a t´bbiek nem kisebb lelkesed¢ssel k´vettek el mindent, amit ocsmÀny
t¢vhitek kÀrhozatos s´t¢ts¢g¢ben valÂ t¢velyg¢s¡k k´teless¢gszerüen rÀjuk rÂtt: bÀlvÀnyt imÀdtak, vagyont gyüjt´ttek, hamisan prÂf¢tÀltak, kÀromlÀsokat szÂltak fennhangon.
V¢tkeik fortyogÂ posvÀnyÀbÂl vonakodva emelkedtek ki azutÀn, amikor Xav¢ri Ferenc komor tekintettel ¢s dÃltan meg¢rkezett, hogy fesz¡let¢t a magasba b´kve megÀlljon a sufni m´g´tt hÃzÂdÂ kelet-indiai halastenger ment¢n, ¢s rÀjuk zÀporozza az
evang¢lium megvÀltÂ ig¢it. A jÀt¢knak ez a r¢sze gyakorta bÀgyadt unalomba fulladt,
a csodaszerü p¢ldÀk irÀnt gyÃlÂ ¢rdeklûd¢s¡k csakhamar ellobbant, s a v¢get nem ¢rû
pr¢dikÀciÂk immÀr sÃlyukat vesztett, senkihez sem szÂlÂ szavai kerge lepkeszÀrnyakon csapongtak a levegûben. A t¢rÁt¢s sikerrel jÀrt IndiÀban, JapÀnban, v¢gre a kev¢ss¢ fog¢kony kÁnaiak k´z´tt is, de a n¢gerek cs´k´ny´s ellenÀllÀsÀn megbukni lÀtszott, noha a Szent vÀlogatott istencsapÀsokkal fenyegette rem¢nybeli gy¡lekezet¢t:
az elhÀnyt l¢cekbûl Àcsolt ÂriÀsi kereszt rÀjuk dûlend, ¢s sz´gei a koponyÀjukba fÃrÂdnak, hogy azutÀn a purgatÂrium em¢sztû t¡zei nyaldossÀk test¡ket a v¢gÁt¢let napjÀig. Egy Âra a tisztÁtÂhelyen a nyomorult lelkeknek olyan hosszÃnak tetszik, mint hÃsz
f´ldi ¢v a legnagyobb szenved¢sek k´z´tt ä id¢zte Lindmayr MÀria karmelita apÀcÀt,
n¢mik¢pp elûreszaladva az idûben, Àm olyan megingathatatlan hittel, hogy a r¢mlÀtomÀsba maga is belesÀpadt.
Veritatem esse est per se notum, harsogta a novemberi d¢lutÀn puffadt, sz¡rke felhûi
alatt; ez magyarul nagyjÀbÂl annyit tesz, àami igaz, az igazÊ. °n ezt az igazsÀgot hoztam
el nektek, mert amint az Angyali Doktor mondja, Deus est ipsa veritas.* A n¢gerek nem
tudtak latinul, ¢s a teolÂgia elm¢leti k¢rd¢sei helyett inkÀbb a szentek napokkal azelûtt,
m¢g indiai korukban megismert csodajeleirûl szerettek volna hallani: mik¢nt ¡lt meg
kûvel a nyakÀban a szüz Szent Eug¢nia a vÁz szÁn¢n, amikor a folyÂba hajÁtottÀk AlexandriÀban, mik¢nt vÀlt kett¢ a tüz a tizenhÀrom ¢ves Szent çgnes mellett, amikor
RÂmÀban mÀglyÀra vetett¢k, hogyan nûtt ki ism¢t a szicÁliai Szent AgÀta levÀgott melle.
* Az, hogy van igazsÀg, ´nmagÀban nyilvÀnvalÂ... Isten maga az igazsÀg.
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T¢rÁtûj¡k azonban menthetetlen¡l belezavarodott a fejteget¢sbe, hogy ha igaz a felt¢telez¢s: nincs igazsÀg, akkor van-e igazsÀg vagy nincs; a n¢gerek elszÀllingÂztak, hazamentek uzsonnÀzni kereszteletlen¡l, kit¢ve magukat a pokolban marcangolÂ sÀrkÀnyfogaknak, ¢s a Szent ott maradt magÀban a sufni m´g´tt. Kopasz feje bÃbjÀt vakargatta ä ha igaz, hogy az, hogy nincs igazsÀg, nincs, akkor csak igazsÀg van, tehÀt
az, hogy nincs igazsÀg, igazsÀg?
Ekkoriban t´rt¢nt, hogy a fûvÀrosban elkergett¢k a kirÀlyt, a faluban pedig f´l¡t´tte
fej¢t a spanyolnÀtha, napokon kereszt¡l zuhogott az esû, ¢s az ¹rd´g sürüj¢nek nevezett, ¢vszÀzadokon Àt jÀrhatatlan bozÂtot kelet felûl letarolta a be´z´nlû idegen hadsereg.
çtgÀzoltak a falun, csak egy nyolc fûbûl ÀllÂ megszÀllÂ csapat maradt utÀnuk, amelynek parancsnoka a kocsmÀban kihirdette, hogy okkupÀciÂ van, Ãgyhogy mindenki
azonnal takarodjon haza, ¢s maradjon kussban, ha jÂt akar; nyomat¢kul kettût belelûtt
a mennyezetbe, majd egyed¡l le¡lt a t´lgyfa asztalhoz, bort rendelt, ¢s addig ivott,
amÁg eszm¢letlen¡l nem roskadt a pad alÀ.
ä A nevem Petres Anton ä k´z´lte mÀsnap a falu el´ljÀrÂival, miutÀn utcÀra tette a
csendûrfûn´k´t, ¢s napsugaras homlokzatÃ hÀzÀba bek´lt´z´tt, hogy ¢lete hÀtralevû
r¢sz¢ben mÀr ki se mozduljon onnan. ä °n vagyok a parancsnok, ¢s akinek megjegyz¢se van, most l¢pjen elû. ä A hat k¡ld´ttbûl kettû elûl¢pett, a hatÀrban temett¢k el
ûket, a tÀncos asszony villÀsfÀval jel´lt sÁrja mell¢.
Tizenkilenc ¢vvel k¢sûbb çbris atya, akire a Szentl¢lek teljess¢g¢nek kegyelme sugÀroztatott, ¢s megkapta a hatalmat az ör eucharisztikus ¢s misztikus teste f´l´tt,
visszat¢rt sz¡lûfalujÀba pirospozsgÀsan, g´mb´lyüen, bÀrsonyosan csillogÂ pilissel a
koponyÀjÀn, ¢s papi hivatalÀba l¢pett.
àVedd az ör igÀjÀt, mert az û terhe ¢des, ¢s keresztje k´nnyü.Ê
ä Menj el Petres Antonhoz ä hagyta meg neki bÃcsÃzÂul a kilencvenegy ¢ves Bertalan atya, mielûtt ny´gve, kÁnkeservesen felkapaszkodott a vonatra, amely az otthonba indult vele, de mÀr csak hülû test¢vel ¢rkezett meg ä, ¢s add fel neki az utolsÂ kenetet, fiam. AztÀn ne gondolj rÀ soha t´bbet.
A mÀsodik jel az volt, hogy amikor Petres Anton nyolc¢ves kislÀnyÀt megerûszakoltÀk
¢s meg´lt¢k, û volt az egyetlen, akinek keze alatt nem foszlott sz¢t a vÁzen csillogÂ arcmÀs. A nyÀri sz¡nidû cs´ndes ¢s gyorsan futÂ heteit t´lt´tte otthon, anyjÀval kettesben,
sz¡ntelen mormolva a lelket gyarapÁtÂ imÀkat ¢s fohÀszokat, hogy a szeminÀriumba
visszat¢rve m¢g forrÂbban Âhajtsa, okosabban f¡rk¢ssze ¢s t´k¢letesebben hajtsa v¢gre mindazt, amit az ör akaratÀbÂl megismernie adatik. Napk´zben v¢ge¢rhetetlen
s¢tÀkat tett az ¹rd´g sürüj¢nek der¢kmagassÀgig visszanûtt cserj¢i ¢s t´vises Àgbogai
ment¢n, katekizmussal, BibliÀval, a Katolikus AkciÂ brosÃrÀival a k¢zben, k´zben olykor le¡lt egy f´ldhÀnyÀsra, elmerengett az ¢g tiszta fÀtylÀra n¢zve (a rakija, mely fel¢
NimrÂd t´rt botorul, hogy tornya lezuhantÀval kialakulhasson a csengû-bongÂ Âg´r´g ¢s a f¢mesen hüv´s latin), ¢s lelk¢t eg¢szen bet´lt´tte a fü eleven cirreg¢se. Phlegon, Hadrianus csÀszÀr szabadosa feljegyz¢, hogy J¢zus halÀlakor a nap elhomÀlyosult... micsoda p¢lda ez! °s az ¢n halÀlom? °s addig? Feje tetej¢re simult a tenyere.
Hiszen tudom.
A gyermekgyilkossÀg hÁre olyan erûvel rÀzta meg, hogy a rosszull¢t szennyes hullÀmai led´nt´tt¢k a lÀbÀrÂl, ¢s t¢rden Àllva hÀnyt hosszÃ percekig. A kislÀnynak meg
kellett halnia, ezt tudta mindenki sz¡let¢se napjÀtÂl, sût mÀr hÂnapokkal korÀbban,
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amikor anyja, Hilda, aki nem Àtallotta v¢rtelen v¢nlÀnytest¢t annak az egyetlen embernek adni, aki azutÀn undor ¢s egy nyikkanÀs n¢lk¡l ´klelte fel minden kedden ¢s
p¢nteken, Petres Antonnak, amikor Hilda elûsz´r botladozott v¢gig a poros fûutcÀn
lehajtott fejjel ¢s domborodÂ hassal, hogy a füszeresn¢l megvÀsÀroljon minden sz¡ks¢geset, amennyi idûre elûre csak lehet; mindenki tudta, ¢s mindenki k¢sz¡lt rÀ titkos
¢s szÂtlan ¡nnep¢lyess¢ggel. Hilda a megvet¢s porfelhûj¢ben jÀrta magÀnyos ÃtjÀt sajÀt hÀza ¢s a csendûrtûl rekvirÀlt ¢p¡let k´z´tt, m¢g k¢t h¢ttel azelûtt is, hogy a vajÃdÀs
megkezdûd´tt: v¢g¡l szÁvszakasztÂan sz¢p kislÀnynak adott ¢letet behajtott ablaktÀblÀi
m´g´tt, orvos ¢s bÀba n¢lk¡l, ¢s nem volt ereje, hogy maga ´lje meg.
A legszebb gyermek volt, akit valaha lÀttak a faluban, ¢s engesztelhetetlen¡l gyül´lt¢k valamennyien. Az iskola m´g´tt gûz´lgû ¡r¡l¢kbe nyomtÀk az arcÀt, aranyszûke
hajÀt gyertyÀval gyÃjtottÀk meg, ¢jjel az ablakon Àt lid¢rcesen f¢nylû csontvÀzakkal
ijesztgett¢k. Sohasem panaszkodott, otthon sem ¢s apjÀnak sem vasÀrnapi lÀtogatÀsai
sorÀn, a kÁnzÀsok pedig idûvel elmaradtak; a falu j¢ghideg cs´ndje azonban v¢szjÂslÂbb volt, mint azelûtt zajos feneked¢s¡k ¢s kÀr´rvendû sustorgÀsuk, amikor pedig
Bertalan atya remegû k¢zzel ÀldÀst bocsÀtott rÀ elsûÀldozÀsa alkalmÀbÂl, mÀr tudta,
hogy az Át¢let napja elk´zelgett. A mi Urunk J¢zus Krisztus teste ûrizze lelkedet az
´r´k ¢letre. çmen.
A kislÀny holttest¢t a patakbÂl fogtÀk ki: templomba jÀrÂ feh¢r ruhÀja cafatokra
t¢pve, megdagadt nyelve kifordult a szÀjÀbÂl. A borb¢ly Kelemen v¢gezte a halottvizsgÀlatot, megÀllapÁtotta a deflorÀciÂ t¢ny¢t, ¢s a fulladÀst jel´lte meg halÀla okÀul. Hogy
ki fojtotta meg, fel nem derÁthett¢k. A temet¢sen csak Bertalan atya volt jelen ¢s çbris,
a klerikus: Hilda v¢gtelen fÀjdalmÀban ¢s megalÀzottsÀgÀban otthon maradt, ¢s abban
a percben, amikor megkondult a Miasszonyunk templomÀnak harangja, a hÀtsÂ kert
v¢g¢ben ÀllÂ diÂfÀra felakasztotta magÀt. çbris Goretti MÀria szenved¢s¢re gondolt,
s hogy az megbocsÀthatott m¢g fajtalan vÀgyakra gerjedt gyilkosÀnak, mielûtt Àrtatlan
lelk¢t Istennek visszaadta ä vajon mit ¢rtett meg sajÀt halÀlÀbÂl ez a cs´ppnyi gyermek,
akin az apjÀra szÀllt Àtkoknak kellett gyalÀzatosan beteljes¡lni¡k? Petres Anton hamusz¡rke arccal ¡lt az ablakban, a templomkert fel¢ bÀmult rezzenetlen.
çbris mÀsnap cs´ngettyük hangjÀra ¢s az asszonyok jajongÀsÀra ¢bredt: futottak
fesz¡lettel, rÂzsaf¡z¢rrel, MÀria-medÀllal a gy´nge hajnali dereng¢sben, hogy lÀssÀk
a csodÀt. çbris sebtiben elmormolta a reggeli fohÀszt (àñ, Uram, ¢n Istenem, tehozzÀd
¢bredek virradatkor, utÀnad szomjÃhozik az ¢n lelkem, ¢s szintoly nagyon vÀgyÂdik
utÀnad az ¢n testem isÊ), majd fel´lt´z´tt, ¢s rohant a t´bbiek utÀn. A pataknÀl kÀrÀlÂ,
zokogÂ csûd¡let fogadta, ¢gnek emelt karok, t¢rdre hullott f¢rfiak rÀzkÂdÂ vÀlla ¢s az
agg Bertalan atya hÂrihorgas, az iszonyattÂl dermedt alakja. De hÀt mi az, testv¢reim?
mi lelt benneteket?
A patak lÀgyan csobogÂ viz¢n tisztÀn ¢s t¡nd´klûen rajzolÂdott ki a halott kislÀny
arca. Nem hihette, hogy a szeme kÀprÀzik, hogy a SÀtÀn üz csÃfot belûle, hiszen lÀttÀk
mindannyian, f´l¢ hajoltak, arcukat nem tudtÀk tûle elfordÁtani: a mennyei ecsettel
festett ikon fogva tartotta a tekintetet, ¢s m¢ly bÀnat esûj¢t fakasztotta a szÁv¡kben.
çbris is t¢rdre rogyott, de nem az¢rt, hogy hÀlÀt rebegjen, ami¢rt e jelen¢st lÀtnia
adatott, hanem mert irgalmatlan erû rÀntotta a f´ldh´z, ¢s tagjai tehetetlen¡l engedelmeskedtek a hangtalan, b¢nÁtÂ parancsnak. Nem gondolkodott, csak n¢zte tÀgulÂ
pupillÀval, itta magÀba a k¢pbûl ÀradÂ ig¢zetet: a kislÀny arck¢pe egy helyben ringott
a patak cs´rgedezû felszÁn¢n, ¢s olyan sz¢p volt, amilyen sz¢p ¢lû ember nem lehet.
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AjkÀra tolultak Boldog Lalemant szavai, olyan ÀhÁtattal szÂlt, mintha k´r¡l´tte mindenki rÀ figyelne, holott az ¢szvesztû zsivajgÀsban nem hallhatta senki: àLÀtvÀnyul
szolgÀlunk Istennek, az angyaloknak ¢s az embereknek.Ê
Akkor d¡b´rgû hangon felkiÀltott Bertalan atya is, akit megszÀllt valami mÂzesi harag egy pillanatra ä egyszerre fel¢ kaptÀk a fej¡ket, a l¢legzet¡k is elÀllt szavÀnak tombolÂ erej¢tûl, hiszen hosszÃ ¢vek Âta Ãgy mis¢zett, hogy t¢tova motyogÀsa el sem jutott
a szÂsz¢krûl a hÁvekig, ¢s pr¢dikÀciÂibÂl, amelyeket hajnalba nyÃlÂn szerkesztett szombat ¢jjelenk¢nt, egyetlen szÂt sem tudtak kivenni; most azonban felemelt karral b´mb´lt, ¢s hirtelen sugallattÂl vez¢relve kihirdette az istenÁt¢letet.
ä NyÃljatok mind ehhez az arcmÀshoz, testv¢reim, ¢s ¢rints¢tek kezetekkel; mert
akinek ujjai k´z´tt nem foszlik sz¢t, hanem ¢pen megmarad, az nem v¢tkes ez ¢gbekiÀltÂ tettben, ¢s az nem fertezte meg magÀt halÀlos bünnel az ör elûtt.
°s mindenki ott volt; ¢s mindenki a vÁzbe mÀrtotta a kez¢t. Ujjaik nyomÀn a festm¢ny elmosÂdott, mintha az ¢gbûl letekintû arc t¡k´rk¢pe volna, szÁnei ¢s vonalai
sz¢tszaladtak, majd ahogy a k¢z kiemelkedett a vÁzbûl, ¢s a patak csendes sodrÀsban
tovÀbb bukdÀcsolt, ism¢t ´sszeÀllt a vÁz ÀtlÀtszÂ vÀsznÀra feszÁtett t¡nem¢ny. HÀt bün´s´k voltak kiv¢tel n¢lk¡l. V¢gre Bertalan atya is a vÁzbe bocsÀtotta reszketû, viaszfeh¢r kez¢t: ¢s az ikon ugyanÃgy szertefoszlott, majd kisimult. V¢gre çbris is kinyÃjtotta a karjÀt, elszorult a torka, a szÁve Ãgy dobolt, hogy nem hallott semmilyen mÀs
hangot: a k¢p pedig ujja alatt ott ringott tovÀbb ¢rintetlen b¢kess¢gben, simogathatta
a halott kislÀny bÀrsonyos arcÀt, ´r´k szÂtlansÀgra zÀrt ajkÀt. Az arc meleg volt, k´r¡l´tte a patak, mint a j¢g. çbris zihÀlt, simogatta, nem bÁrta abbahagyni; m´g´tte Bertalan atya roskadozva dûlt az embermagas, meredeken zuhanÂ m¢szkûfalnak, ¢s arcÀn
csorogtak a vigasztalansÀg v¢ns¢ges k´nnyei.
ä Nincs bocsÀnat ä suttogta. ä Nincs bocsÀnat.
A harmadik jel az volt, hogy amikor a SÀtÀn asszony k¢p¢ben megkÁs¢rtette a faluba
valÂ visszat¢rt¢nek ¢s papsÀgÀnak hetedik ¢v¢ben, a mÀsodik nagy hÀborÃ alkonyÀn,
çbris atya Isten segedelm¢vel ellenÀllt, ¢s a gonoszt Krisztus ig¢je Àltal magÀtÂl elüzte.
Mindaddig k¢ptelen volt erût venni magÀn, hogy Petres Antonhoz bet¢rjen, ¢s Petres
Anton, mintha csak tudott volna Bertalan atya testamentumÀrÂl, ¢s az û lÀtogatÀsÀra
vÀrt volna egyed¡l, m¢g nem adta meg magÀt a pusztulÀsnak: Hilda ¢s a gyermek
halÀla Âta sem mozdult ki bitorolt otthonÀbÂl, ¢s ¢telt sem vett magÀhoz attÂl fogva,
hogy hajdani megszÀllÂ csapatÀnak legutolsÂ tagja is megsz´k´tt a falubÂl, amelyben
ittl¢t¡k eg¢sz ideje alatt senki nem m¢ltatta ûket arra, hogy szÂba Àlljon vel¡k. K¢t
¢ve ¢s tizenegy hÂnapja vezekelt ¢tlen-szomjan, csupÀn n¢ha tünt fel aszott ¢s fakÂ
csontvÀzarca ablakÀnak elsz¡rk¡lt tÀblÀi m´g´tt. Az emberek azt mondogattÀk, hogy
mÀr nem is ¢l, ¢s az ¡vegen Àt semmibe veszû tekintettel r¢vedezû alak csak nyugtalan,
visszajÀrÂ Àrnya a valamikori teljhatalmÃ parancsnoknak. Hisz az ablakÀt sem nyitja
ki soha, ¢s zÀrva az ajtaja is ä hisz levegûje sincsen. De çbris atya tudta, hogy ¢l, ¢s
hogy û nemsokÀra el fog menni hozzÀ.
MiÂta a kislÀny arcmÀsa hÀrom napon ¢s hÀrom ¢jszakÀn kereszt¡l lebegett a vÁz
szÁn¢n, hogy azutÀn eltünj´n nyomtalanul ¢s mind´r´kre, a falu kedvelt zarÀndokhelly¢ vÀlt, noha Bertalan atya hÃsv¢ti k´rmenetei a pataknak azt a r¢sz¢t mindig elûvigyÀzatosan elker¡lt¢k, ¢s nyÀjÀt inkÀbb t´redelmes bünbÀnatra buzdÁtotta a boszszÃÀllÀsnak eme GomorrÀjÀban, mint a lÀtomÀsok irÀnti esztelen rajongÀsra. A k´rmenetek ÃtvonalÀn utÂdja, çbris atya sem vÀltoztatott, azt azonban nem tudta meg-
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akadÀlyozni, hogy a patakparton ¢vrûl ¢vre felverj¢k sÀtraikat a messzi tÀjakrÂl idesereglû zarÀndokok, akiket mindenf¢le Àrusok, kÀrtyavetûk ¢s mutatvÀnyosok k´vettek, ¢s a hatÂsÀg fell¢p¢s¢re volt sz¡ks¢g, amikor az eg¢sz sokadalom egyszerre megrohamozta a temetût, hogy a kislÀnyt kihantoljÀk, ¢s meggyûzûdjenek rÂla: teste nem
porladt el, hanem alabÀstromfeh¢ren ¢s hajl¢konyan fekszik a sÁrban, kezei pedig, ha
sz¢tvÀlasztjÀk ûket, kebl¢n maguktÂl ism¢t ´sszekulcsolÂdnak.
VasÀrnap d¢lelûtt kihirdette a templomban, hogy nem igaz.
A kislÀny meghalt valÂban, temet¢s¢n¢l jelen volt maga is; az embertelen gaztett
elk´vetûj¢t nem siker¡lt k¢zre kerÁteni; Àm a k¢pmÀs megjelen¢se a vÁzen zaklatott
lelkek k¢pzelûd¢se volt csak. Ennek immÀr tizen´t ¢ve. S a halottak nyugalmÀt nem
illû megzavarni. Az¢rt hÀt t¢rjetek haza, testv¢reim, ¢s ¡dv´t ne a csodavÀrÀsban keressetek, hanem a kegyes ¢s Istennek tetszû ¢let mindennapjaiban, jÂakarattal, mint
akik az örnak szolgÀlnak ¢s nem embereknek, tudvÀn, hogy ki-ki ami jÂt cselekszik,
azt veendi az örtÂl.
Szombaton a gyÂntatÂsz¢kben ¡lt; a hÁvek megvallottÀk, hogy elmulasztottÀk magukban felindÁtani a bÀnatot ¢s az erûs fogadÀst, ÀtkozÂdtak, eltulajdonÁtottÀk a borb¢ly Kelemen kakasÀt, megbocsÀtani vonakodtak, ¢s vonakodnak m¢g most is, atyÀm,
majd nem vonakodom, ha a kakas visszaker¡l. FelhûszakadÀs zÃdult a falura, a templomban rekedtek gyÀszos ÀbrÀzattal pislogtak az elfeket¡lt ¢g fel¢, majd a padokba
hÃzÂdva, tolvaj ¢s kÀrosult, meghÀnytÀk-vetett¢k a m¢szÀros fiÀnak eset¢t, aki a zarÀndokokkal ¢rkezett kardnyelû attrakciÂjÀn felbuzdulva lenyomott a torkÀn egy piszkavasat, ¢s szabÀlyosan felnyÀrsalta magÀt. A gyÂntatÂsz¢k ÀhÁtatos cs´ndj¢t csak a tÀvoli mennyd´rg¢s korgÂ z´reje verte fel, amikor çbris atya bÂbiskolÀsÀbÂl tiszta cseng¢sü, ismeretlen nûi hangra riadt a rÀcs tÃloldalÀn.
ä Os quod mentitur occidit animam.*
ñ, jaj.
ä Quis es?** ä k¢rdezte kiszÀradt torokkal, ¢s a vÀlasz hallatÀn az ÀjulÀs ker¡lgette.
ä Petres Gina.
ý volt. Amikor çbris atya kil¢pett az oldalfolyosÂra, ¢s szembe talÀlta magÀt a j´vev¢nnyel, minden k¢ts¢ge egy szempillantÀs alatt eloszlott. Ugyanaz az angyalarc,
amelynek zsongÁtÂ meleg¢vel nem tudott betelni tizen´t ¢v elûtt, a patak partjÀn t¢rdepelve, ugyanaz a lÀgyan omlÂ szûke haj, amelynek ¢kess¢g¢vel csak a szentek glÂriÀjÀnak ragyogÀsa vetekedhet, de szemkÀprÀztatÂ asszonyi test¢bûl nem az ¡dv´z¡ltek dicsf¢nye Àradt, hanem az augusztusi esû szaga, ¢s tekintet¢ben az Isten-lÀtÀs malasztja helyett valami t¢tova riadalom. Mindezt csak k¢sûbb vette ¢szre çbris atya, mert
elsû elragadtatÀsa ¢s m¢lys¢ges zavara GinÀval a paplak naftalinos f¢lhomÀlyÀba vezette, ahol zokogva k´ny´r´gte tûle k´zbenjÀrÀsÀt az ör bocsÀnatÀ¢rt; hazugsÀgÀt
megbÀnta szÁvbûl ¢s ezerszer, de nem lÀtott mÀs mÂdot arra, hogy megÀtalkodott gy¡lekezete v¢gre felocsÃdjon a csoda kÀbulatÀbÂl. A falu egyre bün¢bûl gyarapszik! GyilkossÀgÀn ¢lûsk´dik, Gina! V¢tket v¢tekkel tet¢z! T¡nem¢nye vÀndorokat vonz ¢s
p¢nzt fial! Hogy mi¢rt nem pestissel adta inkÀbb jel¢t haragjÀnak az ör, abbÂl ¢rtett¡nk volna talÀn. Most hÀt mit cselekedjek, Gina, mondd meg nekem az ºdv´zÁtû
nev¢ben.
Gina nem felelt.
** A szÀj, amely hazudik, meg´li a lelket.
** Ki vagy?
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çbris atya lassan felemelte lehorgasztott fej¢t; ¢s lÀtta, hogy nem vakÁtja mennyei
t¡nd´kl¢s; ¢s lÀtta, hogy Petres Gina a f´ld´n Àll; ¢s k´nnyü, virÀgmintÀs feh¢r ruha
van rajta, amely eg¢szen ÀtÀzott a zivatarban; ¢s akkor fel¢bredt szÁv¢ben a gyanÃ.
ä Vagy pedig ki vagy te? A F´ls¢ges k¡ld´tt-e t¢ged?
ä °rints meg ä mondta Petres Gina.
çbris atya feltÀpÀszkodott a padlÂrÂl, odal¢pett, de keze nem l¢gbûl valÂ alakon
hatolt Àt, hanem forrÂ asszonyi bûr pih¢it simogatta, csatakos ruhÀjÀnak fodraira t¢vedt, ujjai alatt megremegtek a v¢rv´r´s ajkak, lecsukÂdtak a sÃlyos pillÀjÃ szemek;
¢s cirÂgatta nedves, aranylÂ hajÀt, keze v¢gigfutott reszketve a kebl¢n, csÁpûj¢nek Áv¢n,
¢s Gina türte; ¢s Gina halkan felsÂhajtott; çbris atya pedig esz¢t vesztette a gy´ny´rüs¢gtûl ¢s a szerelemtûl, amely alattomosan f¢szkelte be magÀt mindaddig hÀborÁtatlan test¢be tizen´t ¢ve, a patak partjÀn, ¢s egyszerre meg¢rtette, hogy akkor nem
az irtÂzatos gaztett miatt ¢rzett tehetetlen fÀjdalom fakasztotta k´nnyre, hanem az¢rt
sÁrt, mert a kislÀnyt nem lÀthatja t´bb¢, ¢s a szÂsz¢krûl is az¢rt hazudott a hÁvek ¢s
zarÀndokok szem¢be, mert m¢g az eml¢k¢t is magÀnak akarta egyed¡l ä ¢s Gina megborzongott a vÀgytÂl, Gina ny´gd¢cselt, ¢s Gina elfulladt, amikor çbris atya ûrj´ngve
szaggatta rÂla a ruhÀt, mÁg v¢g¡l ott Àllt elûtte valÂszerütlen nûi sz¢ps¢g¢ben, megadÂan, az elsû asszony, akit valaha mezÁtelen¡l lÀtott.
çbris atya n¢zte dermedten, kijÂzanodva. MeglÀtta, amit sohasem lett volna szabad
meglÀtnia; m¢g annyi ereje volt, hogy az ÁrÂasztala f´l´tt f¡ggû fesz¡letet leemelje a
falrÂl, ¢s a kÁs¢rtet fel¢ tartva felkiÀltson: Vade Satanas! In nomine... in nomine...*
Amikor a kelet felûl ¢rkezû felszabadÁtÂ idegen hadsereg ism¢t f´ldbe taposta az
¹rd´g sürüj¢t, ¢s a megszÀllÂ parancsnok a vÀros katonai ¢s polgÀri el´ljÀrÂjÀvÀ Petres
Antont nevezte ki, çbris atya latinul fogalmazta azt a levelet, amelyben p¡sp´ki kihallgatÀs¢rt folyamodik, mielûtt alÀzatosan ¢s sz¢gyennel telten levetn¢ a reverendÀt,
amelyre m¢ltatlannak bizonyult.
çbris atyÀt elbocsÀtottÀk az egyhÀz k´tel¢k¢bûl, mert elm¢je nyilvÀnvalÂan megzavarodott. Hivatkozott csodajelek bizonyÁtÀst nem nyertek: a vÁzen megjelenû arcmÀsra
a falubeliek k´z¡l senki nem eml¢kszik, s hogy a lÀbra kapott szÂbesz¢dnek valÂsÀgalapja nincsen, maga a pÀter jelentette ki szentbesz¢de alkalmÀval. MÀsodik pontban:
a pÀter ÀllÁtja, hogy az asszonyban, akinek fü nûtt a mell¢bûl, a SÀtÀnt ismerte fel ä holott
emlÁtett szem¢lyt egyetlen tanÃ sem lÀtta, jelenl¢vûk, Kelemen JÀnos borb¢ly, Harmath Imre f´ldmüves etc. egyenlû l¢lekkel tanÃsÁtjÀk, hogy az atya magÀban, kÁs¢ret
n¢lk¡l tÀvozott a gyÂntatÀst k´vetûen. Harmadik pontban: a pÀter ´nellentmondÂ
vallomÀsai ¢s zaklatott Àllapota inkÀbb clinicailag vizsgÀlandÂ k¢pzelg¢sekre utalnak,
mint isteni beavatkozÀssal magyarÀzhatÂ jelen¢sekre, minek alapjÀn nevezett testv¢r¡nket, aki, hivatkozÀssal arra, hogy testben elgyeng¡lt, l¢lekben megrokkant ¢s szÁv¢ben ´sszet´rt, szolgÀlata alÂl felment¢s¢t k¢rte, tovÀbbi szakszerü gyÂgykezel¢s¢nek
szorgalmazÀsa mellett a katolikus ¢s apostoli anyaszentegyhÀzban bet´lt´tt hivatalÀbÂl
elbocsÀtjuk. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis
omnipotens et misericors Dominus. Amen.**

** TÀvozz, SÀtÀn! HÁvom a... hÁvom a...
** V¢tkeink elenged¢s¢t, f´loldozÀsÀt ¢s bocsÀnatÀt adja meg nek¡nk a mindenhatÂ ¢s irgalmas ör. çmen.
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T´bb jel azutÀn nem volt. çbris atya utolsÂ lelk¢szi ÃtjÀn Petres Antont kereste fel,
hogy feloldozza ût bünei alÂl, lÀtogatÀsÀt k´vetûen azonban a sekresty¢ben vetkûz¢s
k´zben ´sszeesett, ¢s ¢rtelm¢t t´bb¢ nem nyerte vissza. GyÂgyint¢zeti ¢s szanatÂriumi
kÃrÀja mÀsf¢l esztendej¢nek lejÀrtÀval t´k¢letes idiÂtak¢nt ¢rkezett a faluba, ¢s ¢let¢nek hÀtralevû negyvenegy ¢v¢t az idûjÀrÀs vÀltozÀsainak megfigyel¢s¢vel t´lt´tte. Kezdetben az irgalmas hÁvek kisebb kerti munkÀk elv¢gz¢s¢vel bÁztÀk meg, utÂbb ismeretlen jÂtevûk k´ny´radomÀnyaibÂl ¢lt, mÁg v¢g¡l mindenki meghalt, aki m¢g a sz¢prem¢nyü ifjÃt ¢s az ör J¢zustÂl ihletett, buzgÂ ¢s Àldott lelkü pl¢bÀnost ismerte benne;
a fiatalabbak mÀr nem is tudtÀk, hogy a h¡lye ´regember, aki a patakparton ¡ld´g¢lve
naphosszat dudorÀsz magÀban, a vizet locskolja ¢s az eget k¢mleli, akinek tar koponyÀjÀt a gyerekek megk´pd´sik iskolÀba menet, azonos a t´bb szÀz ¢vesnek tünû legendÀk varÀzserejü hûs¢vel. Valamikor nagyon r¢gen, talÀn a k´z¢pkorban, ¢lt itt egy
pap... a t´rt¢netet ismert¢k valamennyien. A szent karjÀnak egyetlen int¢s¢vel meg
tudta id¢zni a holtak alakjÀt a vÁz szÁn¢n, azok szÂltak hozzÀ, ¢s û tÀrsalgott vel¡k, ha
pedig a gonosztÂl megszÀllt istengyül´lûkre Àtkot mondott, a szÀjukbÂl lÀng csapott
ki, ¢s elevenen meg¢gtek a szÁv¡kben gyulladÂ mÀglyÀn. MÀs csodÀkat is tett, hihetetlen ¢s borzongatÂ csodÀkat, amelyektûl a kisebbek hosszÃ ÂrÀkon Àt hÀnykolÂdtak
elalvÀs elûtt, hogy sÁrva riadjanak fel az ¢jszaka k´zep¢n, majd felnûttek ûk is, elk´lt´ztek, ¢s sorsÀra hagytÀk a vaksin vigyorgÂ, sosem volt mÃltba tartozÂ aggastyÀnt,
aki egy d¢lutÀn arra eszm¢lt korgÂ gyomorral, hideglelûsen, hogy û az utolsÂ ¢lû ember egy elhagyott faluban. Amikor pedig rÀj´tt, hogy az ¢melyÁtû, ¢desk¢s szag, amely
napok Âta nem hagyja nyugodni, a barna ¡r¡l¢ket sodrÂ patakbÂl Àrad, mÀr tudta,
hogy utolsÂ ÂrÀja elk´zelgett, ¢s nemsokÀra magÀhoz t¢r a purgatÂrium t¡z¢ben,
amelynek kÁnjait Pazzi Szent Magdolna ¢s a lÀtnok Emmerich Katalin oly szÁvszorÁtÂ
szavakkal ecsetelt¢k. Akkor felemelkedett ¡lt¢bûl, ¢s a temetûbe botorkÀlt, hogy egy
t´bb mint f¢l ¢vszÀzados, gazzal benûtt kicsiny sÁrhantra dûlve a felhûket f¡rk¢ssze
moccanatlan, mÁg a valaha ¢lt emberekn¢l tÁzszerte szÀmosabb angyali seregbûl lÀbÀhoz nem ereszkedik egy fekete Àrny¢k, ¢s a nev¢n nem szÂlÁtja.
Petres Anton f¢lszeg hÀlÀval fogadta azon a r¢g volt reggelen; a hatvan fel¢ jÀrt mÀr,
csonttÀ sovÀnyodott, fogai a sz¢tszÂrt morzsÀk ¢s eltaposott bogarak k´zt hevertek a
f´ld´n, de f¡rg¢n mozgott szobÀinak csaknem Àthatolhatatlan sz¡rk¡let¢ben, ¢s hangjÀnak cseng¢se mit sem vÀltozott azÂta, hogy meg¢rkez¢s¢nek mÀsodik napjÀn çbris
atya apjÀt ¢s nagybÀtyjÀt elrettent¢s¡l fûbe l´vette.
çbris atya le¡lt, az utcÀra bÀmult, ¢s nem ¢rtette, hogy a szikrÀzÂ naps¡t¢s hogyan
t´rhet meg a tisztelet¢re kinyitott ablakokban, mi¢rt nem oszlik el a dohos, pen¢szszagÃ homÀly a szeme elûl.
ä Csakhogy elj´tt, atyÀm ä mondta Petres Anton. ä Most majd meghalhatok.
Engesztel¢s¡l nemzette GinÀt, az¢rt, hogy gyilkossÀgai¢rt a v¢rbosszÃ beteljen, ¢s
amikor Hilda elûsz´r elhozta hozzÀ, lÀtta, hogy a csecsemût a gondvisel¢s is Àldozatra
szÀnta. A cs´pps¢gnek fü nûtt a mell¢bûl. °s akkor azt gondoltam, atyÀm, hogy meg´lik, ¢s megbocsÀtanak nekem, de nem ´lt¢k meg, vÀrtak, ût pedig elfogta a k¢ts¢gbees¢s, hogy a lelkifurdalÀs kÁgyÂm¢rge elevenen rohasztja el, ¢s kitaszÁtottsÀgÀnak
soha nem lesz v¢ge, mert megbÀntam, amit a mindenhatÂ Isten ¢s a falu ¢s maga ellen
v¢tettem, atyÀm, megbÀntam keservesen, ¢s vezekelnem kellett azzal, hogy elveszÁtem
a lÀnyomat, az egyetlen embert, akit ezen a vilÀgon teljes szÁvembûl szerettem. °s HildÀval ¡zentem nekik: ´lj¢tek meg! °s Hilda visszat¢rt az ¡zenettel: ´ld meg te.
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HÀt meg´lte. A f¢l falu ott volt, tolongtak ezekben a szobÀkban, hÀrman Àlltak azon
a sz¢ken, amelyiken most maga ¡l, atyÀm, a t´bbiek az ablakbÂl lestek befel¢, a kijjebb
szorultak az utcÀn vÀrtÀk a hÁreket; Bertalan atya is sejtette, hogy ¡t´tt a pogÀny jÂvÀt¢tel ÂrÀja, bÀr nem tudta, mik¢ppen fog v¢gbemenni, mindenesetre semmit nem
tett, hogy megakadÀlyozza, az oltÀrnÀl imÀdkozott lehunyt szemmel, szakadatlan ä
csak maga nem tudott semmirûl, mert valahovÀ kora hajnalban elbarangolt, atyÀm.
N¢zt¢k hangtalanul, amint Petres Anton megt¢pi leÀnya hÂfeh¢r ruhÀjÀt, a verÁt¢ktûl
csapzottan magÀ¢vÀ teszi, hogy a kislÀny gyalÀzatÀval mossa le a magÀ¢t, majd vasmarka alatt megroppan a gyermek nyaka, ¢s hajÀnak aranyesûje sz¢tter¡l a f´ld´n.
AzutÀn hazamentek mindannyian; ¢s nem gyül´ltek mÀr az¢rt, mert j´tt´mkor kettût
kiv¢geztettem k´z¡l¡k, de gyül´ltek szÀzszorosan az ´nmagamra rÂtt penitenciÀ¢rt,
ami alÂl mÀr nem volt mivel megvÀltanom magam. KiegyenlÁtettem a szÀmlÀt ûelûtt¡k, de mind´r´kre bemocskoltam a lelkemet a MagassÀgos szem¢ben. Az¢rt nem is
esdek k´ny´r¡letet, ¢s nem k¢rek feloldozÀst, atyÀm, ami odaÀt vÀr engem, azt meg¢rdemeltem. K´sz´n´m, hogy meghallgatott. Isten kÁs¢rje szent Ãtjain.
Mielûtt çbris atya szÂlhatott vagy mozdulhatott volna, egy kanna olajat kapott fel
a szoba s´t¢tbe borult sarkÀbÂl, le´nt´tte ¢s felgyÃjtotta magÀt, fÀklyak¢nt lobogott
fekete sÀtÀnodvÀban, szem¢ben az elmÃlÀs tompa rem¢nys¢ge ä çbris atya pedig fejvesztve menek¡lt a gonoszsÀg f´ldi f¢szk¢bûl, ¢rezte, hogy mindez sokkal t´bb annÀl,
mint amit elbÁrni k¢pes, z¡mm´gû m¢hek raja szabadult el a fej¢ben, tagjait ÀtjÀrta a
halÀlos zsibbadÀs, ¢s a sekresty¢be ¢rve magatehetetlen¡l ´sszecsuklott.
Amikor a buldÂzerek, teherautÂk ¢s mozgÂdaruk kelet felûl harmadszor ¢s v¢gleg
letiportÀk az ¹rd´g sürüj¢t, hogy az eln´k b´lcs parancsÀnak szellem¢ben a falut a
f´lddel tegy¢k egyenlûv¢, ¢s hely¢n az Ãj, dicsûs¢ges korhoz illû modern ¢p¡leteket
emeljenek, a munkÀsok egy b¢nultan heverû v¢nemberre bukkantak a temetûben.
Megb´kd´st¢k a lÀbukkal, erre kinyitotta a szem¢t.
Az ´reg utolsÂ e vilÀgi pillantÀsa egy k¢k overallos, z´m´k, borostÀs f¢rfira t¢vedt,
aki a maga nyelv¢n azt tudakolta, hogy hol talÀlja Petres Antont, mert a papiros szerint, amit vele k¡ldtek, nevezett bajtÀrsat jel´lt¢k a szanÀlÀsi folyamat vezetûj¢v¢, hogy
majd a munkÀk befejezt¢vel a haza Ãj k´zs¢g¢nek tanÀcsÀt vezesse.
ä Petres Anton negyvenhÀrom ¢ve izzik a pokolban ä felelte çbris atya. ä °s ne zavarjÀk, mert boldog.

1230

GÀbor MiklÂs

TOLLAL
Az ´reg h´lgy lÀtogatÀsa

àMÀr nem volt szerelmes bel¢. Csak ¢rezte, hogy a gondolatai nem
tudnak elszakadni tûle... nem szerelmes bel¢, csak gondolt rÀ, bÁrÀlgatva is, hogy a nû l¢ny¢t megmagyarÀzza valahogy magÀnak... °rzelmei, kac¢rkodÀsa a müv¢szekkel ä csak felszÁn volt,
semmi mÀs. Ez alatt a felszÁn alatt pedig igen sok okossÀg rejtûz´tt
ä jÂ emberismeret p¢ldÀul... ¢s ek´zben nagyon nûies maradt...
akÀrhol volt is ¢ppen, l¢gk´rt, kis vilÀgot teremtett maga k´r¡l...
Mindig û volt az, akire eml¢kezni lehetett. Nem mintha feltünû
jelens¢g lett volna... nem volt benne semmi festûi; soha nem mondott k¡l´n´sen okos dolgokat; csak egyszerüen ott volt; igen, ott
volt... egy hÀziasszony, egy gazdag hÀziasszony! NagyvilÀgi, mindig tÃl sokat t´rûd´tt a tÀrsadalmi pozÁciÂjÀval... S milyen furcsa:
az egyik legszkeptikusabb elme volt, akivel talÀlkozott. Mintha tudta volna, hogy egy s¡llyedû hajÂhoz lÀncolva ¢l, hogy az eg¢sz nem
egy¢b, mint egy rossz tr¢fa ä ¢s enyhÁteni akarnÀ fogolytÀrsa keserveit... Neki tÀmasz kellett... holott minden volt, csak nem gyenge... Mi volt a szomorÃsÀg a lelke m¢ly¢n? A sz´rnyüs¢ges f¢lelem... sz¡leink nek¡nk adtÀk, ez az ¢let, amelyet v¢gig kell ¢lni
valahogy, sût ä jÂkedvvel, k´nnyed¢n kell v¢gig¢ln¡nk; ¢s k´zben
a szÁve m¢ly¢n, ¢rezte, ott leselkedik valami borzasztÂ f¢lelem. Ha
nincs ott a f¢rje, hogy û ezalatt, akÀr egy reszketve gubbasztÂ madÀr, erûre kaphasson egy kicsit, felszÁvhassa ezt a m¢rhetetlen gy´ny´rüs¢get... De megmenek¡lt...Ê
(Mondatok Virginia Woolf MRS . D cÁmü reg¢ny¢bûl.
FordÁtotta Tandori Dezsû)

1971. mÀjus
Egy erûteljes, kerek ¢s f´l¢nyes Oidipusz utÀn vacsora S. Jucival a NagyszÀllÂban.
Egy gazdag h´lgy AngliÀbÂl. Egy ´tven¢ves nû, akit harmincnak ha n¢zn¢k. Minden
a r¢gi: a hanghordozÀsa, elhÃzott, ¢neklû, ironikus ¢s ´nironikus k¢rdûszavai, a mozdulatai. R¢gi az okossÀga is (ez a àcsacsisÀgnakÊ ÀlcÀzott okossÀg), ¢s e hüv´s burokban
vÀltozatlanul ott lakik a r¢gi, a gÃnyos, lusta, babonÀs t¡nd¢r is. Az eg¢sz csak ¢ppen
egy picit fakÂbb, mint a gyerek volt, csak ¢ppen kevesebb szerelemmel n¢zz¡k ût. De
kedves. °s a szerelem helyett kÁs¢ri ût az eml¢k. (°s az esetleges megÁrÀs csillogÂ lehetûs¢ge.)
°ppÃgy ¢letem misztikus figurÀja, mint Vincze FerkÂ.
A t´rt¢net? Nincs. Majd kider¡l.
Egy sz¢p àgazdagÊ lÀny. Juci valahogy nagyvilÀgi volt, mÀr amennyire egy pesti zsidÂ
kislÀny nagyvilÀgi lehet SiÂfokon. De nekem SiÂfok is nagyvilÀg volt. (A fasorok ¢s a
pÀzsitok!) Pedig mennyi unalmas ember! °s azt hiszem, hogy Juci is UNALMAS volt
(ma is az) (¢s mi¢rt nem az m¢gsem?).
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TalÀn tetszettem neki valamennyire, azt hiszem, igen; bÀr most mÀr arra se mern¢k
megesk¡dni, hogy megcsÂkoltam-e egyÀltalÀn. (Bizalmas kapcsolatba soha nem ker¡lhett¢l vele. Juci mindig tÀrsadalmi l¢ny volt.) TalÀn t´rt¢nt valami ilyesmi, egy-egy
puszi, amikor elkÁs¢rtem ût este a parkon kereszt¡l (valÂszÁnüleg est¢lyi ruhÀban volt,
talÀn m¢g suhogott is az a szoknya), bÀr Juci tapintatos, de kuncogÂ humor¢rz¢k¢vel neh¢z volt megbirkÂzni. Egy kamasznak!? ¹szt´n´sen jÂ helyre tett: csinos fiÃ, okos fiÃ,
jÂ csalÀdbÂl valÂ, de aligha tarthatott el¢gg¢ f¢rfiasnak. (°n talÀn nem ¢reztem ä vajon
mi¢rt? ä àszeg¢nynekÊ magamat? Szeg¢ny kisfiÃnak? Mert vid¢ki voltam? Romantikus?)
Az a kislÀny szkeptikus volt, sokkal okosabb, mint ¢n, a mÀr akkor is müvelt ¢s intellektuel, ¢s amit akartok. Felnûttebb volt, ¢s ä lemondÂ is, û tudta, hogy nekem nincs
j´vûm, mÀrpedig neki, Jucinak a j´vû szÀmÁtott, a biztonsÀg...
Juci f¢lt. De mitûl f¢lt annyira? Mert p¢ldÀul a hÀborÃtÂl, a zsidÂt´rv¢nyektûl, semmif¢le konkr¢t, de mennyire konkr¢t! sz´rnyüs¢gtûl sose lÀttam f¢lni, rezzen¢stelen
arccal csinÀlta v¢gig az eg¢sz t´rt¢nelmet. Nem produkÀlhatott az ¢let olyan k¢ptelens¢get, olyan sz´rnyüt, ami Jucit meglepte volna, szelÁd humorral v¢dte b¢k¢j¢t a
t´rt¢nelem ¢s az alsÂbb osztÀlyok ä ¢rtsd: akik nem tudjÀk, hogyan illik bÀnni az ¢let
t´bb¢-kev¢sb¢ szabÀlytalan ¢s gyakran oly rossz szagÃ ¢s szertelen furcsasÀgaival ä dezodor akkor m¢g nem volt ä, a tÀrsadalom, e vadon szertelens¢geivel szemben... Mert
hÀt û b¢kebeli l¢ny volt, de a b¢ke elhagyta. Eg¢sz ¢let¢ben mened¢ket keresett. TÀrsat
sose, csak valakit, aki vigyÀz rÀ. Meg is talÀlta ezt a valakit. A àgyûztesÊ aztÀn elvitte, m¢ghozzÀ AngliÀba, nanÀ, hogy AngliÀba, gazdag volt, F. IvÀn, egy gazdag csalÀd, egy jelentûs vagyon ´r´k´se, egy igazi jÂ parti, àf¢rfiÊ, aki tudja, mit akar. Juci pedig ¢pp az
volt, amit egy ´r´k´s akarhatott: mÀr kislÀnyk¢nt is k¢sz dÀma. Nagyon rendj¢n van,
hogy AngliÀban k´t´tt ki, de nincs rendj¢n, sÂhajtok most egyet, hogy ezzel àbetolakodottÀÊ is vÀlt, valahogy mÀsodrendü ÀllampolgÀrrÀ ä egy pesti zsidÂ lÀny egy vid¢ki
angol iparvÀrosban? (ñ, istenem, mif¢le kirÀlykisasszony volt ez? °s mif¢le Anglia
mÀr?)
Az enyhes¢gnek valamif¢le b´lcsess¢ge volt az a Juci¢. Kis bohÂc is volt ugyan, k¢ts¢gtelen, de ezt a gazdag fiÃ eln¢zte neki. Sokat nevett¡nk Jucin, kinevett¡k, provokÀlta,
hogy kinevess¡k, de û mindig vel¡nk nevetett, jelezve, hogy a bohÂc csak szerep, hogy
csak megjÀtssza û a csacsisÀgÀt, Ágy aztÀn m¢g ha kinevetted, se ker¡lt¢l f´l¢be. (Ez a
bohÂcszerep tÀn kac¢rsÀg is volt? talÀn a megragadni k¢sz kezekbûl elsiklÂ egyik fogÀs,
a menek¡l¢s¢?)
K´r¡l´tte mindenf¢le n¢pek, szÁnin´vend¢kek, mint ¢n is, boh¢mek, fura figurÀk,
pesti tÀrsasÀgi ny¡zsgûk, n¢hÀny napig mintha m¢g az is szÂba ker¡lt volna, hogy szÁn¢sznû lesz. (TalÀn sikere is lett volna, hollywoodi k¢pess¢gei mindenk¢ppen voltak.)
De a magamfajta legfûbb k¢rd¢se: tehets¢ges vagyok-e? Mert a szÁnpadon tehets¢g kell,
minden ellenkezû lÀtszat ellen¢re is valamif¢le tehets¢g. °s a tehets¢g megalÀzÂ. A tehets¢g maga a megalÀzÀs. Egy Juci szem¢ben a tehets¢g inkÀbb jellemhibÀnak lÀtszhatik. (Egy idûben ä Ágy szÂlt a kajÀn pletyka ä F. IvÀn fest¢szetet is tanult. Azonban
amikor az elsû aktrajzot hazavitte a festûiskolÀbÂl, ¢desapja, a milliomos, n¢hÀny percig n¢zegette a müvet, majd higgadtan azt mondta: °des fiam, ez nagyon sz¢p, de ezt te
ne csinÀld. A hangsÃlyt a csinÀldra tegy¡k, hogy a mondat eredeti melÂdiÀja ¢rv¢nyes¡lj´n. Ezzel aztÀn F. IvÀn festûmüv¢szi karrierje be is fejezûd´tt.)
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Most is, hogy besz¢l magÀrÂl ez a Juci? Tudja, hogy ¢n mit gondolok, gondolhatok
mostani ¢let¢rûl; ez¢rt, hogy a tÀrsalgÀs z´kkenû n¢lk¡l folyjon, kicsit kiadja, kibesz¢li
magÀt, a f¢rj¢t is, a vilÀgÀt is. Az ¢lete ma, amilyennek kiss¢ d´c´gû besz¢lget¢s¡nkkor
velem ´ssze-´sszekacsintva lefesti: egy vid¢ki kirÀlykisasszony ¢lete, alig borzolÂdÂ vÁzt¡k´r, mintha m¢g azt is ¢reztetn¢, hogy ¢lete m¢ly¢n van ott valami hiÀny, ¡ress¢g
is ä tudomÀsul veszi, hogy kicsoda-micsoda is û, ¢s ebben mintha velem, a nem olyannal, a müv¢sszel azonosÁtanÀ magÀt. De csak ahogy jÂ feles¢gek, jÂ hÀziasszonyok, jÂ
anyÀk tudjÀk sz¢p szelÁden tudomÀsul venni, hogy korlÀtolt, szer¢ny ¢letet ¢lnek, minden szavukon, mosolyukon m¢gis Àts¡t a titkolt, ragyogÂ el¢gedetts¢g, a meggyûzûd¢s, hogy ez az û ¢let¡k mindenki mÀs¢nÀl t´bbet ¢r, mintha csak a mi vigasztalÀsunkra
titkolnÀk, prÂbÀlnÀk titkolni f´l¢nyes boldogsÀgukat. BÀrmilyen nagy müv¢sz legyek
is ¢n, bÀrmilyen vÀltozatos, gazdag legyen is az ¢n müv¢sz¢letem az ´v¢ mellett, cinkossÀga velem legfeljebb a civil ruhÀba ´lt´z´tt kirÀlynû¢; tud û mindenf¢le vagabundiÀkrÂl ¢s k´lt¢szetekrûl, de a rang! ugye? m¢giscsak! a rang! Elismer¢se, hogy sokra
vittem, csak addig szÀmÁt igazÀn elismer¢snek, amÁg ä egy-egy mosoly, cinkos pillantÀs
kurta idej¢ig talÀn ä azt tapasztalja, hogy nemcsak jÂl nevelt vagyok, de k´z´ny´s magam is, k´z´ny´s a sajÀt, az ¢n ¢letem ¢rt¢kei irÀnt ä bÀr ez a k´z´ny, az eny¢m, eg¢szen
mÀs, mÀs az oka, eredete, ez kiharcolt k´z´ny, illetve, no persze hogy nem àkiharcoltÊ,
de egy ¢ppen nem f´l¢nyes alkat tagadÀsa ez, kimer¡lts¢g inkÀbb; mÁg az û k´z´nye
szelÁd, term¢szetes, ¢ppen hogy beilleszkedû, nincs abban semmif¢le ellenÀllÀs.
(ÀmbÀr Juciban m¢giscsak van valami ijesztû) (mi?) (ijesztû? talÀn a k¢tely? az ¡ress¢g?)
(mintha tettetn¢ magÀt; mert lusta egy mÀsfajta ¢lethez?)
Nem sivÀr ez a rendes ¢let? Hisz csaknem a szÁvtelens¢gig mocsoktalan ¢s rendes... rendes... De û szeretni is tud, igazÀn... azzal a kiss¢ cinkos, valÂjÀban talÀn csak udvarias
mosollyal, amely az ¢n felt¢telezett kalandori felfogÀsomnak szÂl, de szilÀrdul hangsÃlyozza, hogy û nagyon szereti àIvÀnkÀtÊ, vagy a gyerekeit, akiket jÂl akar ¢s fog kihÀzasÁtani, ez jÀr nekik. Szeretem IvÀnkÀt ä ¢s m¢g kiket szeret?... persze az û nyelv¢n
a szeretet szÂnak is megvan a pontos jelent¢se, ez a bizonytalan ¢s hatÀrok n¢lk¡li szÂ
is minden k¢rdû hangsÃly n¢lk¡l hasznÀltatik, mint egy jogi fogalom a bÁrÂsÀgi indokolÀsban. A hatÀroknak ez a pontossÀga mindenben, ¢rzelmekben, mosolyokban, ´lt´zk´d¢sben, bizalmassÀgban, tr¢fÀban ¢s sÂhajokban (amelyek m¢g egy rejtett ¢letre
is utalnak, egy titkos kurtszmÀlerre)... ez egy mÀr Àllatian ´szt´n´s etikett. Mindig
ûszint¢n volt tÀrsasÀgb¢li ÃrilÀny. Hogy mire gondolt? Gondolt egyÀltalÀn valamire valaha? Teljesen ´szt´n´s volt, tÀrsasÀgi l¢ny is az ´szt´neivel, ¢pp ez volt benne az arisztokratikus. Elv¢gre arisztokratÀnak lenni az ´szt´n dolga, Àllati dolog.
Arisztokrata? ý, a pesti zsidÂ kabar¢tulajnak (¢s mellesleg n¢hÀny b¢rhÀz tulajdonosÀnak) leÀnya? Apja ugyanis ä fura ä a legdisznÂbb pesti kabar¢ tulajdonosa volt,
amely ¢ppen ordinÀr¢sÀgÀnak k´sz´nhette sikereit! Anyja k´z´ns¢ges, kÀv¢hÀzakban
r´mizû, v´r´s hajÃ (festett) pesti zsidÂ asszony. ý meg mintha t´rv¢nytelen gyerek
lett volna, mindig ilyen volt; halk, mindig kiss¢ Àlmosan kÁv¡lÀllÂ kirÀlylÀnyka, maga
se tudja, hogy ker¡lt k´z¢nk. Az ilyenektûl lettek a siÂfoki s¢tÀnyok oly t¡nd¢r lakta
parkok.
Kedves ¢s jÂ kislÀny volt, de mif¢le kedvess¢g, mif¢le jÂsÀg volt ez? Amikor apja
elk¡ldte idegen f´ldre, amikor F. IvÀn elvitte ût magÀval, amikor elvitt¢k, Juci, valÂ-
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szÁnüleg a f¢rj utasÁtÀsainak megfelelûen, ahogy ez elû volt Árva, egy csapÀsra megsz¡ntetett minden kapcsolatot apjÀval, anyjÀval, barÀtaival, mindazokkal, akikkel addig jÂ ¢s kedves volt, a legterm¢szetesebb, ha akarom: a legszÁvtelenebb mÂdon,
ugyanazzal a mosolygÂ arccal elhagyott mindent ¢s mindenkit, orszÀgÀt is, hogy AngliÀba menjen ä hogy aztÀn, ha Ãgy fordul a t´rt¢nelem kereke, mint Anglia kirÀlyn¢ja
akÀr hadat ¡zenjen n¢k¡nk. °s ki gondolna ez¢rt bÀrmi rosszat rÂla?
A k¢t f¢rfi Juci ¢let¢ben: apja ¢s f¢rje, ûk is... k¢t zsidÂ arisztokrata. Mert a trÀgÀr
orfeum k´pc´s, tuskÂszerüen kurta ¢s vaskos tulajdonosa is az volt, kem¢ny arisztokrata, v´r´s (festett) hajÃ ¢s hangos feles¢ge mellett hallgatagon, kihÃzott der¢kkal,
gûg´sen kereste a p¢nzt. ZÀrkÂzottan adta a bankot. Volt egy szeretûje, aki messzirûl
leÀnyÀra hasonlÁtott, de Juci virÀgszerüen finom volt, ez a szeretû pedig (vajon vele
mi t´rt¢nt azÂta?) ordinÀr¢ mÀsolat. (ValÂszÁnüleg az eredeti, a kirÀlylÀny is festette a
hajÀt, de ezt sose tudhatta biztosan az ember, mÁg a szeretû ugyanolyan szÁnü haja
messzire rikÁtott a hennÀtÂl.) Apja egyszer, egyetlenegyszer! lÀtogatta meg ût AngliÀban, anyja soha. Pirinek, gondolom, nem volt kedve hozzÀ. Eg¢sz jÂ helye volt ûn¢ki
a szÁn¢szotthonban, ahol nyilvÀn megvolt a mindennapos r´mipartija. Az ´reg S. K.
pedig Ãgy gondolhatta, hogy nem az¢rt neveltette drÀga p¢nzen svÀjci int¢zetben a
lÀnyÀt, hogy azutÀn û, aki m¢gse mÀs, mint egy pesti orfeumigazgatÂ, akitûl a szocializmus m¢g az orfeumot ¢s jÂl megszolgÀlt vagyonÀt, a n¢hÀny b¢rhÀzat is elvette, szÂval hogy û, aki most mÀr nem mÀs, mint egy izraelita koldus valahonnan keletrûl,
hogy û megjelen¢s¢vel k¢tess¢ tegyen egy m¢g amÃgy sem tradicionÀlis angliai c¢get.
Itt minden szereplû n¢lk¡l´zi azt, amit à¢rzelemÊ-nek hÁvunk, de minden szereplû
pontosan azt teszi, amit az igazi ¢rzelem kÁvÀnna: à´nfelÀldozÊ, àlemondÊ, àhüs¢gesÊ
stb. így j´n l¢tre a vagyon ¢s a tÀrsadalmi helyzet.
T¡nd¢r? titokzatos kirÀlyleÀnyka? talÀn mert annyira nemtelen volt, nûiesnek lÀtszÂ
sz¢ps¢ge ellen¢re. (Elv¢gre ¢n azt se ¢rtettem soha, hogy Marilyn Monroe-t àszexinekÊ
mondottÀk ä csak az amerikaiak n¢zhett¢k annak, akiket a sznobizmus m¢g ilyesmiben
is f¢lrevezet.) Az ¢rintetlens¢g, ez a legfontosabb, nem szerelem, nem szerelmet, azt nem,
a vilÀg¢rt sem! A hüv´ss¢g, a korlÀtoltsÀg, a v¢delemre szorulÂk precÁz ¢letismerete...
¢lettûl vesz¢lyeztetett... ez a kirÀlyi anyag. Az ÃrilÀny. àKirÀlyi v¢rÊ, amely azonban nem
kapcsolhatÂ semmif¢le àelhivatottsÀghozÊ, csak biolÂgiai alkat talÀn, a v¢r lassÃsÀga
vagy hüv´ss¢ge inkÀbb: no, ez a k¢k v¢r, merthogy nem forrÂ v´r´s; lemondÀs arrÂl,
amire nem k¢pes vÀgyni, hidegv¢r?
Alig hihetû, hogy valaki àmegkÁvÀntaÊ, inkÀbb csak birtokolni kÁvÀnhatta bÀrki,
ahogy a gazdag emberek kÁvÀnnak maguknak egy mutatÂs, hasznÀlati ¢rt¢ke nincs,
m¢gis kincstÀrba valÂ tÀrgyat. Nem volt er¢nyes, amennyiben nem volt benne semmi
keserü. De tisztess¢ges lÀny volt, ¢s az maradt asszonynak is, tisztess¢ges, erre megesk¡dn¢k. Azt hiszem, hogy mindent ¢lvezett, s¢tÀt, tÀncot, Ãj ruhÀt, tÀrsasÀgot, de a jÂ dolgoknak ebben az illedelmes ¢s kellemes vilÀgÀban nem volt helye olyan kiv¢teles ¢s
brutÀlis ¢lvezeteknek, mint a testi gy´ny´r´k. Term¢szetes meggyûzûd¢se lehetett,
hogy egy vagyonhoz utÂdokra is sz¡ks¢g van, m¢gis alig tudom elk¢pzelni, mitûl j´ttek vilÀgra azok a gyerekek. ValÂszÁnüleg jÂ anya lett belûle, de az is lehet, hogy megsz¡lte az utÂdokat, aztÀn t´bb¢ nem t´rûd´tt vel¡k. Merthogy, azt hiszem, ezt is mondtam mÀr, lusta is volt... bÀr nem volt frigid, azt nem hiszem, nem. Az tÃlzÀs volna.
Juci ma este is egy angol szÁn¢sznûrûl mes¢lt, aki egy kit¡ntet¢s Àtv¢telekor teljesen
Àttetszû ruhafelsûben jelent meg az udvarnÀl: Minek ez, mondd? ä û csak feltün¢si visz-

1234 ã GÀbor MiklÂs: Tollal

ketegs¢get, szenzÀciÂhajszolÀst lÀtott a fels¢ges k´rnyezetben mutogatott mellbimbÂkban. Amikor megjegyeztem, hogy hÀtha a kihÁvÀs, a lÀzadÀs volt az ok? ne adj' isten:
egy vilÀgn¢zet? hÀtha az a müv¢sznû egyszerüen csak hitt a botrÀnyban? HÀtha ¢lvezte
a botrÀnyt?... ha ´r´met szerzett neki? lÀttam, hogy Juci ezt a vÀlaszt vÀrta tûlem, ismeri û ezt az ¢n vÀlaszomat is, tudta elûre, hogy ilyenformÀn fogok vÀlaszolni, ¢s ezt
¢ppÃgy meg¢rti, mint sajÀt osztÀlya vÀlaszÀt, azt, amelyet û egy¢bk¢nt illedelmesen
hangoztat: reklÀm!... jÂ vÀlasz, hisz ez semmisÁti meg legbiztosabban a mer¢sz szÁn¢sznût, besorolvÀn a fennÀllÂ rendbe ût is ä Jucinak egyik vÀlasz se ¢r t´bbet, egyik se
¢rv¢nyesebb, mint a mÀsik, de mi k´ze hozzÀ? Ez csak tÀrsalgÀs... nem, ez se fejezi ki
pontosan k´z´ny¢t ¢s f´l¢ny¢t... °s, mint mÀr r¢g, kislÀny korÀban is, az elnyÃjtott
k¢rd¢s: Gondoloood? ¢s: Lehet, hogy ¢n tÀvol Àllok ezektûl a dolgoktÂl... Hisz inkÀbb ¢n vizsgÀztam a vÀlaszommal, engem provokÀlt, inkÀbb engem n¢zett m¢lÀzva ¢s mosolyogva, nem azt a filmszÁn¢sznût, aki Ãgyse mÀs, mint egy ÃjsÀghÁr, pletyka ä besz¢dt¢ma a
tÀrsasÀgnak, amely ilyen besz¢dt¢mÀk n¢lk¡l bed´glene. Er¢nyes, no igen, de az er¢ny
is csak leheletnyi, Àttetszû semmi. InkÀbb csak kirekesztette û azt a szÁn¢sznût a mond¢n tÀrsasÀgbÂl, mint erk´lcsileg elÁt¢lte. Engem vizsgÀztatott m¢lÀzÂ mosollyal: hÀt
igen, ugyanolyan vagy, mint r¢gen, a kamasz...
Ez a szelÁds¢g, amelyben a gy´trûdû fiÃk talÀn az angyalok kiegyensÃlyozottsÀgÀt
lÀtjÀk, ezek a gyermeki, de ironikus k¢rd¢sek, amelyekben az elrablÀsra vÀrakozÂ kirÀlylÀny ajkÀrÂl rebbenû alkonyi sÂhajt v¢lik hallani, ez egyszerüen a szir¢nek ¢neke,
a haltestü nûk¢; de a v¢geredm¢ny valÂban egy csaknem b´lcs, a jÂsÀghoz hasonlÂ
belÀtÀs ¢s ragaszkodÀs. Ki tudja: hÀtha ¢ppen ez ¢s ennyi a b´lcsess¢g, a jÂsÀg, ennyi
az ÀrtatlansÀg, hÀtha ¢ppen ez: az etikett?! hÀtha nem mÀs az eg¢sz: etikett? °s egyben
az angliai er¢ny? °s egyben: az er¢ny?
Juci ¢let¢ben a kalandos, a nagy szerelem ä a sz¡lûi akarat ellen¢re (a kislÀny Juci egy
pillanatig JÃliÀnak k¢pzelte magÀt?) ä H. P., a sportbajnok volt (most Londonban ¢l,
mi a foglalkozÀsa?). Jucit akkor svÀjci int¢zetbe k¡ldt¢k, ¢s mire hazaj´tt (Ágy mes¢li),
teljesen kijÂzanodott. °n egy-k¢t balatoni nyÀron szerelmes voltam Juciba ä tizenhat
¢ves lehetett, ¢n tizenhat? tizennyolc? ¢retts¢gi elûtt? utÀn? ä, mint igazi kamasz, volt
egy este, eml¢kszem, amikor szerelmi g´rcsben, ÂrÀkig leskelûdtem a hÀzuk elûtt a
Szent IstvÀn park egyik padjÀn lapulva, hogy csak egy percig lÀthassam, csak amÁg
bel¢p hÀzuk kapujÀn, ÂrÀkig, egyetlen pillanat¢rt. F. IvÀn viszont, bÀr alig lehetett
idûsebb, mint ¢n, tudta, mit akar, Jucival is konkr¢t ¢s okos c¢ljai voltak. Juci boh¢m
barÀtaihoz mindig barÀtsÀgos volt. Az 1945ä46-ban mÀr kommunista müv¢szeket,
akiknek legt´bbj¢t ismerte m¢g a siÂfoki strandrÂl, a k¡l´nb´zû ¢jszakai tÀncos helyekrûl, maga hÁvta meg gyÀrÀba, fizette nekik a sz¢p gÀzsikat, hogy ûellene agitÀljanak, hogy lÀzÁtÂ verseket mondjanak az û munkÀsainak, f´l¢nyes mosollyal figyelte
mük´d¢s¡nket, Àrtalmatlan dolog volt ez, mi¢rt ne? Igazi demokrata volt, ahogy az
idûk kÁvÀntÀk ä no meg persze jÂban akart lenni a hatalommal. ögyis tudta, hogyha
itt a pillanat, vagyonÀval egy¡tt megl¢p majd. Nem vett komolyan benn¡nket, nem
vette komolyan a hozzÀm hasonlÂ forradalmÀrokat, az eg¢sz kommunizmust ¢s minden szÀjjÀrtatÀsunkat. Igaza volt. °letvesz¢lyesek voltunk, de komolyan venni nem
lehetett minket.
BizonyÀra szerelmes volt û is, de tudta, ¢s nyilvÀn ma is tudja, hogy egy ´r´k´s feles¢g¢nek mik a k´teless¢gei, hogy Juci meg fog felelni ezeknek a k´telezetts¢geknek,
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hogy a t´bbi, a szÁn¢szn´vend¢k, a sportolÂ csak jelent¢ktelen jÀt¢k, elmÃlik; bÁzott
Juciban, ugyanÃgy, mint az apja, aki a svÀjci int¢zetbe k¡ldte szerelmi bÀnat ellen. F.
IvÀn szÀmÀra Juci varÀzsa nem volt vesz¢lyes, hisz û maga is kirÀly volt: normÀlis ember, akinek p¢nze van. àIvÀnkaÊ komolyan vette Jucit, azt vette komolyan, ami Juci,
tudta, hogy szÀmÁthat rÀ. Tudta, hogy Jucinak mire van sz¡ks¢ge, hogy l¢tezhessen.
Tudta, hogy JucinÀl mindez morÀlis higi¢nia k¢rd¢se is.
Hogy IvÀn tudott-e Juci ¡ress¢g¢rûl? ArrÂl, hogy Juci nem hitt Istenben, hogy Juci
nem hisz semmiben, csak f¢l? Ez csak akkor lenne k¢rd¢s, ha Juci maga tudna rÂla,
ami egyÀltalÀn nem valÂszÁnü. Hogy IvÀn tud-e rÂla, hogy bizonyos ¢rtelemben S.
KÀlmÀn rosszkedvü sznobizmusÀnak, nagyravÀgyÀsÀnak beteljesÁtûje, a mÀsik csalÀdapa c¢ljainak szolgÀlÂja û? Hogy Juci S. KÀlmÀn c¢ljait szolgÀlta, ¢s S. KÀlmÀn jÂ apa
volt, hisz mi lett volna JucibÂl itt, a kommunistÀk MagyarorszÀgÀn? TehÀt, hogy Juci
mennyire alÀrendeltje egy c¢lnak, amely ebben a kegyetlen szÂban foglalhatÂ ´ssze:
àanyasÀgÊ...? °n kezdettûl fogva Ãgy ¢reztem, hogy itt mindenki mindent tud. De ez
talÀn csak illÃziÂ: ûk tudtak ¢s tudnak valamit, amit ¢n sose tudtam, ez¢rt gondoltam
mindig, hogy ûk mindent tudnak. °s... m¢g az is lehet, hogy F. IvÀn ebben a t´rt¢netben nem mÀs, mint egy kem¢ny, boldogtalan szerelmes f¢rfi, aki Ãgy hordozta sorsÀt, ¡zlet¢t, mint titkos betegs¢get ¢s szenved¢st... mindenesetre û t¢tovÀzÀs n¢lk¡l,
igazi hûsk¢nt, cowboyk¢nt pontosan tette, amit kellett, soha olyat, amit Jucinak sz¢gyellnie kellene, kem¢ny volt, ahol kem¢nynek kellett lennie, gyeng¢d, ahol arra volt
sz¡ks¢g, f¢rfi mÂdra, term¢szetesen cselekedett, mint vadÀsz a vadonban. (Mik´zben
az ¢n vilÀgomban olyan erûs f¢rfi, mint Jani, az û bokszolÂvÀllÀval, az utolsÂ hÁvû kommunista, akit ismertem, ´ngyilkossÀgra vetemedett.) Az F. I. hÀzaspÀr AngliÀba ¢rkezve ¢vekig egy lehetetlen kis vid¢ki vÀroskÀban ¢lt, mert az angol kormÀny csak Ãgy
adott enged¢lyt a leteleped¢sre, ha hozzÀjÀrulnak az elmaradt vid¢k fejleszt¢s¢hez.
°s Juci ekkor ä no persze nem egy bÀnyÀsz, nem egy mosÂnû szÁnvonalÀn ä alkalmazkodott a pionÁr f¢rj kÁnÀlta k´r¡lm¢nyekhez, mint egy vadnyugati telepesnû. (Valamif¢le k¡l´n´s mÂdon ¢rtelmezett k¢nyelembûl is, ami szint¢n Jucihoz tartozik.) Van itt
valami, amit Juci m¢giscsak halÀlos komolyan vesz, de az nem mi vagyunk, nem a
müv¢szet¡nk ¢s sikereink, valami k´teless¢g- ¢s hÀlaf¢le, egy vilÀg, amelyben mirÂlunk elfeledkeznek. Egy kivÀlasztott ¢s kitaszÁtott, mindent meg¢rtû ¢s teljesen ¢rtetlen, semmire se jÂ, irigyelt ¢s szerencs¢tlen tÀrsasÀg ´sszetartÀsa... amelynek ÀllandÂ
fenyegetetts¢g¢t Juci annyira ¢rzi... nem a müv¢szet meg a szerelem talÀn emberi, de
haszontalan vilÀga ez, ez szüzi ¢s kem¢ny ¢let, amelyben az ¢rz¢keknek ¢s ¢rzelmeknek
nagyon is alÀrendelt szerep jut csak, ahol a sz¢ps¢g arra szolgÀl, hogy egy asztalfûn
legyen dekorÀciÂ, az ¢rz¢kis¢g arra, hogy megfelelû szÀmÃ gyerek sz¡lessen, a müv¢szet pedig ä nos, a müv¢szet pedig legyen àterm¢szetesÊ.
Juci meg ¢n nagyon jÂl szÂt ¢rtett¡nk. LÀtszÂlag minden nevet¢s¡nk, minden udvariassÀgunk ugyanabbÂl a vilÀgbÂl valÂ volt. Elv¢gre sikerem van, egy sikeres ember,
az vagyok ¢n is, egyes alkalmakkor engem is meg lehet hÁvni, m¢g dÁszvend¢g is lehetek. ý Àlszer¢nyen, csaknem sÂhajtva, mint aki ¢let¢nek egy mÀsik lehets¢ges, talÀn
szebb lefolyÀsÀn is k¢pes elgondolkozni, Ãgy besz¢lt az ¢n ¢letemrûl: te sokra vitted...
nagy müv¢sz vagy... °s a maga Ázl¢s¢vel nyomban ki is emelt a t´bbi magyar szÁn¢sz
k´z¡l ä ¢s ¢ppen Oidipusz utÀn! ä, mivel? hogy nem besz¢lek àsz¢penÊ, mint p¢ldÀul
r¢gi szÁn¢sznû barÀtnûi. Ezzel elÀrulta, hogy Ázl¢se azÂta se vÀltozott, ma is, mint gyerekkorunkban, a filmek àterm¢szetesÊ szÁnjÀtszÀsa a jÂ, vagyis ahogy az amerikai szÁn¢szek jÀtszanak... ¢s lehets¢ges, hogy nekem is ez a v¢lem¢nyem, ma is ez. Eg¢sz àszÁn-
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hÀzi k¡ldet¢semÊ innen indul ¢s ide t¢r vissza: a àterm¢szetess¢ghezÊ, ezzel akartam
¢n megreformÀlni a hazai szÁnjÀtszÀst, ahogy apÀm mozijÀban tanultam. De mi is ez
a àterm¢szetess¢gÊ? A fiatal Sz¢chenyi-f¢le hûs´k arisztokratizmusa, hazÀtlansÀga, az
angolszÀsz hûs´k¢, mondhatnÀm inkÀbb, akik rongyosan ¢s piszkosan is maradnak
azok, akik, legfeljebb ezutÀn àaz lesz a divatÊ, a megszaggatott ruha ¢s borostÀs Àll, a
gyarmati hÀborÃkban megt¢pÀzott ´lt´zetü angol arisztokrata eleganciÀja. °s csaknem àfajgyül´letÊ, gyül´let ¢s megvet¢s a szentimentalizmus mÀsik vÀlfajÀval szemben, JÀvor Pali feszes dzsentris¢g¢vel szemben, mik´zben mi is a legszabÀlyosabb, legszentimentÀlisabb, gyerekesen szimpla t´rt¢netecsk¢ket jÀtsszuk v¢gig pr¢rin ¢s lokÀlokban. Az Ãriember, fegyvere a k¢zben... az angol ¢s a nem barbÀr... milyen hittel
jÀtszottam, utÀnoztam ¢n ezeket a hûs´ket, magÀnyos kisgyerekk¢nt tollat tüzve a hajamba, kamaszk¢nt meg a lÀnyok elûtt, eszembe se jutott, hogy hisz ¢n gyenge vagyok,
karocskÀm csenev¢sz, nem vagyok magas ¢s szikÀran csontos, mint Gary Cooper, hanem kicsi vagyok ¢s inkÀbb g´mb´lyü, ¢s hajam se szûk¢sbarna, hanem d¢liesen s´t¢t... Nos, ezt a àterm¢szetess¢getÊ dics¢rte most Juci, nemcsak azt leplezve le, hogy
Ázl¢se ä vagyis eg¢sz tÀrsasÀgÀnak, vilÀgÀnak Ázl¢se ä mit sem vÀltozott, hanem hogy ¢n
magam se vÀltoztam jottÀnyit sem ä azt, hogy Brook ¢s Brecht vagy minden vers m¢rt¢ke legfeljebb annyit tehetnek ¢rtem, hogy jelszavakkal ¢s ideolÂgiÀkkal szalonk¢pess¢ tesznek egy mÀsik vilÀgban is. A nagyravÀgyÂ vid¢ki mozisgyereket, a sznobot, aki
azzal tünt ki, hogy nem RÀday Imr¢t utÀnozta, hanem Clark Gable-t.
Mennyire rokonszenvezek ¢n ezzel a vilÀggal? ValÂban szerelmes vagyok bel¢? Vagy
egyszerüen unom? Kellenek nekem ezek a àsz¢ps¢gekÊ? E àJucikÊ szûkes¢ge, sz¢plÀnysÀguk, amelyben alig van valami emberi, valami à¢rdekesÊ (legfeljebb egy kis t´r¢s
a szem alatt) ä sose ¢rtett¢k barÀtaim, hogy mit eszem ¢n ezeken a lÀnyokon. Ezek a
àfilmszÁn¢sznûkÊ, ez a l¢lektelen, vagyis az ¢rz¢kektûl tÀvoli sz¢ps¢g... (Az ¢n ¢rz¢ki
fantÀziÀm tÃlzÀsai pillanatok alatt minden megkÁvÀnt nûbûl karikatÃrÀt csinÀlnak.)
(Egyszer, egy pillanatig meg¢reztem egy ilyen szûk¢cske szagÀt: neki is van szaga? Neki
legfeljebb illata lehetne, pedig ez tagadhatatlanul enyhe sajtszag volt... MÁg a àmÀsik
nûÊ, Hendrikje teste semmilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt, mosdatlanul se volt soha mÀs
szagÃ, mint valami alig megfoghatÂ, Àlomb¢li àtestszagÊ, csak annyi, hogy az ¢rz¢kek
felriadjanak... ñ, Hendrikje!) Vagy inkÀbb a f¢rfiideÀl a fontos, a szerep, amelyet egy
ilyen vadnyugati t´rt¢netben jÀtszhatn¢k? A vadÀsz? UtÂbbi idûben a cowboyfilmekben bÀntÂn ¢rzem a àfasisztaÊ t´kkel¡t´tts¢get. De ¢lni egy pusztÀn àemberiÊ vilÀgban,
amely nem ismeri a àhelytÀllÀstÊ ¢s az àelhivatottsÀgotÊ...? VÀrjunk... mindez fontosabb, mint hogy ilyen elnagyoltan locsogjak rÂla. Azt hiszem, abba kell hagynom, m¢g
akkor is, ha most j´nne a legfontosabb...
Ennek a most megjelent Jucinak alakja ä ez az ´tven¢ves, finom alak, kiss¢ konzervatÁv, de legutolsÂ divat szerint konzervatÁv fekete ruhÀjÀban ¢s frizurÀjÀval (tizenhat ¢vesen talÀn kiss¢ tÃlsÀgosan is szûke volt, most az eredeti [?], s´t¢tebb, hamvasabb szûke,
valÂszÁnüleg most is festett, m¢gis), ez a finom Ãrinû, a r¢gi siÂfoki kislÀny vÀltozatlan
gesztusaival, hangsÃlyaival ¢s grimaszaival, ez a gyeng¢d, okos ¢s nagyon jÂzan, bÀr
k´ltûien ironikus, csaknem elûkelû asszony, aki valahogy m¢g tiszteli is bennem a nagy,
a hÁres, sikeres szÁn¢szt, ez a k¢ts¢gtelen¡l kedves ¢s mosolyogni valÂ jelens¢g: nem
leplezi-e le m¢gis a gyerekkori ÀbrÀndot ä nem is rÂla, rÂlunk, hanem ä ´nmagamrÂl,
mint biztos kezü, normÀlis f¢rfirÂl? Nem tapasztalom-e jelenl¢t¢ben is, hogy az ¢n kirÀlysÀgom nem e vilÀgrÂl valÂ, illetve: akÀrhÀny kirÀlyszerep, m¢giscsak proli vagyok
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¢n, az emberi szenved¢sek csepürÀgÂja? Nem szeretem-e m¢gis jobban Hendrikje, a
szÁnhÀz, a bolondok, a magam cinikus ¢s mindennek beugrÂ, ¢rz¢ki ¢s emberi vilÀgÀt?
àörigyerekÊ? No persze, az voltam, ¢s ez n¢hÀny ¢vig bizonyÀra pikÀnssÀ tette tehets¢gemet. De ¢n bizony m¢giscsak csavargÂ vagyok elsûsorban, ne feledj¡k. JucikÀm:
okos kislÀny voltÀl te mindig, tudtad, kivel van dolgod. °s tudtÀl te mindig mindent,
egyszerüen, de ÀtfogÂn, ¢s gyakorlatian...
°s ahogy Juci besz¢l, abban goethei irÂnia, igen, ezt a szÂt kell hasznÀlnom: goethei,
a volt siÂfoki kislÀny fagyos varÀzsÀban, abban, ahogy elhatÀrolja magÀt a romantikÀtÂl, amelyet pedig ¢rt, annyira jÂzanul, hogy az mÀr maga a k´lt¢szet... ¢s, goethei,
nos, unalmas lapossÀgÀban is... Nem ¢rzem-e, hogy egy ilyen l¢nnyel az oldalamon a
legsz´rnyübb fenyegetne: ti. az unalom? Mert persze e vacsora k´zben is unatkoztam,
ahogy unatkoztam mÀs kirÀlylÀnykÀkkal is, nem lehett¡nk olyan kurta ideig egy¡tt,
hogy ne unatkozzak, hogy mondanivalÂval, sût ¢rdeklûd¢ssel gyûztem volna.
Itt volt, ´tven¢ves korÀban ugyanolyan sz¢pen ¢s ¢rintetlen¡l, k¢t gyerek utÀn is
¢ppÃgy, mint tizenhat ¢vesen, akÀr hat¢vesen: Juci ugyanaz.
Rejt¢ly volt, na!
Holott ÀtlÀtszÂ volt, a semmitmondÀsig.
De mindez csak vÀzlat.
°s v¢g¡l: mi mindebben a valÂban, az àobjektÁvenÊ l¢tezû? V a n e z a z e g ¢ s z?
(Eltelt t´bb mint tÁz ¢v, vagy tÀn m¢gse annyi? Juci ism¢t Pesten jÀrt mÀsodik f¢rj¢vel,
mÀr egy valÂdi angollal, aki magas volt, karcsÃ, keskeny csÁpûj¢n nem rÀncolÂdott a
k¢tsoros s´t¢t zakÂ, ¢s halÀnt¢kÀn ¢ppÃgy felnyÁrva az ûsz¡lû haj, mint a Gunga Din
film gyarmati tÀbornokainak. RitkÀn szÂlt, csak udvariasan Ãgy tett, mintha figyelne,
h¡mm´g´tt, ¢s mosolygott, amit persze indokolt, hogy û csak angolul ¢rtett, mi meg
t´bbnyire magyarul besz¢lt¡nk, Juci idûnk¢nt lefordÁtotta neki besz¢lget¢s¡nk tartalmÀt, ¢s a der¢k angol ilyenkor meg¢rtûn bÂlogatott. Igen, a mÀsodik f¢rj. IvÀnka
ugyanis elvÀlt JucitÂl. N¢hÀny hÁr eljutott hozzÀm az utÂbbi ¢vekben hÀzassÀguk fordulatairÂl ¢s felbomlÀsÀrÂl, fura hÁrek, Juci legendÀjÀhoz nem illû hÁrek: hogy IvÀnkÀnak mÀsik nûje van, hogy Juci hosszan, r¢szletesen mes¢li barÀtainak, hogyan akarja
ût IvÀnka meg´lni, mif¢le m¢rgez¢sekrûl, fojtogatÀsi tervekrûl rÀntja û le naponta a
leplet, hogy IvÀnka az ¢let¢re t´r! ñ, istenem, az angol kirÀlyi ¢s trÂn´r´k´s pÀrrÂl is
olyan kellemetlen pletykÀk jÀrnak mostansÀg! A hiszt¢ria, a hiszt¢ria! minden romÀnc
¢s romantika ûsellens¢ge, az ¡ld´z¢si mÀnia! JucikÀm, te ¢des normÀlis ä megkerg¡lt¢l? °s IvÀnka, te? Vajon az az elvet¢lt àfestûmüv¢szÊ akart feltÀmadni benned, mindenf¢le elvet¢lt gyerekkori lehetûs¢gei az ¢letednek, ahogy ez vel¡nk, f¢rfiakkal elûfordul n¢ha Ágy ´tven¢vesen? Vagy arra j´tt¢l rÀ, hogy az ¡zlet, a nagy kaland mÀr
nem el¢g mened¢k Juci ¢s az û t´k¢letes otthona ellen? TalÀn felfedezted, hogy te is
egy alattomos ´sszeesk¡v¢s kiszemelt Àldozata vagy? hogy Juci f¢lelme, a szûke kirÀlylÀnyka oltalomkeresû bÀja, ez csak a csÀbÁtÀs eszk´ze, hogy megtedd a l¢p¢st, amely a
csapda m¢ly¢re visz? Egyszerre megvilÀgosodott elûtted, hogy micsoda iszonyÃ ereje
van Jucinak, d¢moni ereje? °s t¢ged ugyan senki se v¢delmezett, ahogy te v¢delmezted Jucit! V¢g¡l is irtÂztatok egymÀstÂl, mi? Ez az Ãj f¢rj talpig angol, ¢s talpig f¢rfi,
¢s talpig gyanÃtlan, ¢s Juci semmit nem ´regedett, Juci semmit se vÀltozott, ism¢t a
r¢gi ¢rintetlennek lÀtszott, minden ugyanaz volt, m¢g ugyanazabb, csak ¢n voltam
mÀr mÀs, megvÀltoztam ¢n is, mint Anglia, ¢s amikor egyed¡l kil¢ptem a vend¢glû
ajtajÀn abba a keskeny utcÀba, ott a VÁgszÁnhÀz m´g´tt, nagyot l¢legeztem, szabÀlyosan
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Ãgy, mint aki szabadul, ¢s cinkos haversÀggal gondoltam ifjÃkori magamra, aki nem
volt el¢g ¢rett, nem volt el¢gg¢ f¢rfi ahhoz, hogy ¢rdemes legyen csapdÀba ejteni, aki
megÃszta, aki szÀmÀra Juci most mÀr sose lesz mÀs, mint az a tizenhat ¢ves kislÀny a
siÂfoki park kavicsos Ãtjain, feh¢r est¢lyi ruhÀban, amely talÀn suhogott is, ahogy l¢pett, rajtam feh¢r szmoking volt, gomblyukamban v´r´s szegfü, ¢s lehet, hogy csÂkolÂztam is Jucival, messzi pedig azt jÀtszotta egy zongora meg egy dob, hogy Coffee in the
morning, and kisses in the night...)

BÀlint Tibor

MI°RT MöLIK EL MINDEN, AMI SZ°P?
Egy asszony jÀrta a vÀrost a nyÀron k¡l´n´s ´lt´z¢kben, hÀtÀn hatalmas batyuval, amelyen szivÀrvÀnyszÁnü sÀv Ávelt Àt, mintha zivatar utÀni ¢gboltot cipelne magÀval. Ha a
g´nc tetej¢be nem lett volna kitüzve az ausztrÀl zÀszlÂcska, a gyerekek bizonyÀra mÀr
ott lÂstattak volna a nyomÀban, bolondot sejtve benne. Hiszen az idûs nû fej¢n malomker¢knyi kalap dÁszelgett, amelynek karimÀjÀrÂl sz¢ki, torockÂi meg kalotaszegi
aprÂ alakok cs¡ngtek, lÀnyok s leg¢nyek a maguk n¢pviselet¢ben, s Ãgy lend¡ltek egymÀs nyomÀba a h´lgy l¢pked¢se k´zben, mint a k´rhintÀn. De m¢g enn¢l is furcsÀbb
volt, hogy az asszony, a hÀtÀra k´t´tt batyu alatt g´rnyedve, dÁvÀnypÀrnÀt szorÁtott a
mell¢hez f¢ltû ragaszkodÀssal, mintha a k¢t reÀ hÁmzett jÀtszadozÂ cicÀt v¢den¢ az utcÀk hancÃrozÂ k´lykeitûl.
A vÀros lakÂit mÀr semmi sem botrÀnkoztatta meg turistaforgalom idej¢n; szokva
voltak a teny¢rnyi szÁnes bugyikban felbukkanÂ lÀnyokhoz, akik f¢nyes nappal a fût¢r
k´rny¢k¢n lebegtek vagy bujkÀltak az ÀrkÀdok alatt, mint halak az akvÀriumban. LÀttak ¢lemedett korÃ miniszoknyÀs aggsz¡zeket, akiknek a divat kajÀnul f´lfedte bÀgyadtk¢k ereiket puhÀn rezgû lÀbszÀraikon ä egyszÂval ismert¢k az ´nfeledt meztelenked¢s minden vÀltozatÀt, ¢s a legritkÀbb maskarÀkat is, de ez a k´rhintakalapos
matrÂna m¢gis meglepte ûket, mert Ãgy ¢rezt¢k, hogy mÀr a szÀnalom ¢s a nevets¢gess¢g hatÀrÀn vonszolja holdutasok¢ra eml¢keztetû csizmÀit...
Sz¢thÃzÂdva utat nyitottak elûtte a jÀrdÀn, s olykor boldogan mosolyogtak egymÀsra, hogy tanÃi lehetnek egy olyan lÀtvÀnynak, amely eddig bizonyÀra csak a vilÀgvÀrosok polgÀrainak adatott meg. A vend¢g h´lgy azonban nem sokat t´rûd´tt vel¡k,
mert eml¢kezet¢nek kihagyÀsos pillanataiban û maga sem tudta, hol jÀr, mik¢nt ker¡lt
ide, mi a c¢lja valÂjÀban. Csak hÃzta a lÀbÀt, s a tekintete v¢dekezûn meredt jobbrabalra, ha pedig tisztulni kezdett az elm¢je, ¢s f´lk´dl´tt elûtte a szÀnd¢k, amely tizen´tezer kilom¢ternyi tÀvolsÀgbÂl ide vezette, jÂzan ¢s eg¢szs¢ges inger¡lts¢g vÀltotta
fel arcÀn a fÀradt belet´rûd¢st, s ilyenkor m¢ltatlankodva motyogta, hogy egyetlen
ismerûst sem lÀt, holott r¢gen, ha kil¢pett az utcÀra, mÀr messzirûl kiÀltotta valaki a
nev¢t: Mari!
àVilÀgv¢ge, vilÀgv¢ge! ä gondolta a f¡lledt batyu alatt nagy csalÂdÀssal. ä Gazdagnak
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gazdag vagyok, de egy akkorka ismerûs´m sincs itt, mint a kisujjam. M¢g a halottak
sem szÂlongatnak, mint ott a tÀvolban!Ê
Huszonnyolc esztendeje nem jÀrt idehaza, sokf¢le betegs¢g ugrÀlt Àt rajta azÂta a
kenguruk f´ldj¢n, idû elûtt megv¢n¡lt, s a tavaszon Ãgy ¢rezte, hamarosan meg is hal,
hacsak Àt nem k¢l az ÂceÀnon, mert egy ¢jszaka k¡l´n´s Àlmot lÀtott: a magassÀgban
mintha f¢nylû tej keveredett volna tintÀval, a k¢ks¢g pedig t´bb folyÂbÂl ´ml´tt a feh¢r
tengerbe, s û egy idû utÀn meglepûdve tapasztalta, hogy emelkedni kezd, egyre gyorsabban emelkedik, k¢toldalt a f¡le mellett sivÁt a levegû, neki meg csurog a k´nnye a
f¢lelemtûl ¢s a boldogsÀgtÂl, ¢s mÀr azt se bÀnja, ha lemarad a lÀbÀrÂl a papucs, oly
jÂlesûn csiklandozta a talpÀt a sz¢dÁtû rep¡l¢s, mik´zben az ¢g magÀhoz szÁvja ût.
MÀsnap, amikor elmes¢lte lÀtomÀsÀt PileÀnak, a maori asszonynak, akit magÀhoz
vett, f´lpillantott a mennyezetre, mintha Ãjra lÀtni akarnÀ az Àlombeli eget, s hirtelen
sugallatot ¢rzett, hogy tegyen p¢nzz¢ mindent a f¢rje utÀn maradt ´r´ks¢gbûl, s t¢rjen
haza mielûbb. Szeme ijedten vergûd´tt arcÀnak rozsdÀsodÂ rÀcsozata m´g´tt, s k´zben ¢szre sem vette, hogy a bennsz¡l´tt semmi kis v¢ns¢g, aki jÂ ÂrÀja aprÁt egy fû
hagymÀt, noha az mÀr aprÂbb az egyhetes nyÃlfiÂka fogÀnÀl is, v¢kony t¡cs´khangon
sÁrdogÀl, s hogy hÀtÀnak pÃpos kisz´gell¢se mind hegyesebb lesz, s mÀr-mÀr az is
olyan, mint egy kendûs fej, mint ´nmaga cs´kkenû mÀsÀnak a szembetünû jelk¢pe.
àMaga egy ideje mind ellenem Àlmodik, itt akar hagyni, mint egy r¡h´s macskÀt!
ä szipogta ä, de Pilea megjÂsolja, hogy nem sok ´r´me lesz abban a hazat¢r¢sben...
S´t¢ts¢g veszi majd k´r¡l, ¢s semmit sem talÀl meg abbÂl, amit keres... Beteg embernek ilyenkor mÀr csak a v¢gsû Ãtra szabad gondolnia, s pusztÀn arra k¢sz¡lûdnie!Ê
àLehet, hogy ez lesz az ¢n v¢gsû nagy utam, de mennem kell, mert szÂlÁtanak a
halottaim!Ê
àItt korallba, gy´ngybe temetkezhetne, maguknÀl pedig, az erd¢lyi temetûkben,
szivÀlyos, agyagos a f´ld: Ágy mondta egyszer!Ê
àMond az ember sok mindent, de a f´ld olyan, hogy a vÀrakozÀstÂl meg a szeretettûl
v¢g¡l porhanyÂs lesz, mint a gesztenye!Ê
Ekk¢nt besz¢lgettek az Àlom utÀn, s û most itt volt SzamosvÀron, a k¡l´n´s lÀtomÀs
f´ldj¢n, ¢s sokan mÀr t´rt¢neteket tudtak rÂla: mes¢lt¢k, hogy n¢ha megoldja a batyujÀt, s babÀkat, lantfarkÃ madÀrkÀkat, aprÂ jÀt¢k kengurukat, rÀgÂgumit osztogat
a gyermekeknek; volt, aki a temetûben lÀtta, amint siratÂasszonyk¢nt jajgatta sz¢t a
bÀnatÀt a sÁrhantok k´z´tt, s volt, aki tanÃk¢nt bizonygatta: a Sz¢p KilÀtÀsnÀl szÀz dollÀrt tett le a szÀllÂvend¢glû asztalÀra, ¢s puliszkÀt rendelt frissen habzÂ tejjel. Furcsa
riadalom tÀmadt ebbûl, de szerencs¢re a tengernagynak be´lt´ztetett k´sz´nûember
itt legeltette teheneit a kanadai nyÀrfÀk ¢s a tujafenyûk alatt, ¢s a k¢t pinc¢rgyerek,
akinek az ujjaiban m¢g benne bizsergett a fej¢s ûsi mÂdja, mÀr szaladt is a vederrel s
egy alacsonyabb bÀrsz¢kkel, hogy kin¢zze a legfeszesebb tûgyü tehenet a marhalep¢nyekkel telehullatott s¢tÀnyok ment¢n...
Nem lehetett tudni, mi igaz a pletykÀkbÂl, de az idûs h´lgy reggeltûl estig bandukolt,
jÀrta a k¡lnegyedeket: keresett valamit, de nem talÀlta, s valÂjÀban ettûl zavarodott
meg annyira, hogy mÀr nem is ¢rezte a kalapot zsibbadÂ fej¢n. Kereste a FordulÂ utcÀt,
azt a nyilvÀnoshÀzat, ahova megejtett lÀnyk¢nt gyanÃtlanul csel¢dlÀnynak elszegûd´tt, hogy aztÀn Mamuka a magzatelhajtÀs k´lts¢g¢vel megzsarolja ¢s bek¢nyszerÁtse
a szajhÀk k´z¢, a tisztÀtalan ed¢nyek k´z¢, ahogy azt PÀl apostol nevezi egyik level¢ben...
Kereste a FelhûvÀr k´rny¢k¢t, ahol ¡zletileg mÀr ´nÀllÂsulva fogadta a f¢rfiakat, s ahol
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m¢g a sikÀtorok, f´ljÀrÂk, kicsiny utcÀk nevei is mind a csillagos mennyboltra eml¢keztettek. Keresett egy hÀzacskÀt a L¢pcsû utcÀban, egy d¡l´ngû fÀskamrÀt, egy c´veket, hegy¢ben a kopott zomÀncÃ lila faz¢kkal, keresett egy cser¢p muskÀtlit, egy cs¡ngû esûcsatornÀt, egy teny¢rnyi ultramarin szÁnü falat, amely el¢je id¢zze a mÃltat.
Nyaka megg¢mberedett a hajlott cipeked¢sben, ¢s û szuszogva, egyre fÀradtabban
pillantott ki a batyu alÂl, mik´zben a be¢pÁtett k¡lnegyedekben l¢pdelt, de a t´mbhÀzak vigyorogva hÀtrÀltak, szÀzszor harminck¢t fogukat mutogatva. K´zelinek lÀtszottak, pedig tÀvol voltak, ¢s az ´regasszony n¢ha mÀr nem is bÀnta, hogy talÀn sosem
¢ri el a szabÀlyos idegens¢gnek ezeket a betonhasÀbjait, sût Ãgy tetszett neki, ¢pp elûle
szaladnak, s olykor motyogva megfenyegette ûket: fussatok is, bolondok, mert sz¢t¡t´k k´z´ttetek! Hova rejtett¢tek az utcÀmat?! Ti nem az ¢n vÀrosombÂl vagytok, m¢g
szagotok sincs, nemhogy lelketek volna!
S ezen megint elmosolyodott a maga k¡l´n´s, szenvedû mÂdjÀn, amelyet nem mindenki ¢rt meg. Az elsû ¢jszakÀt egy huzatos belvÀrosi kapu alatt t´lt´tte, a batyura
hajtva a fej¢t, k¢t komor szemeteskuka ûrs¢ge mellett, mivel gyanÃs k¡lseje miatt nem
fogadtÀk be szÀllodÀba: mihelyt a hotelportÀs ¢szrevette befel¢ nyomakodni id¢tlen
g´nc¢vel s azzal a kalappal a fej¢n, a vÀllÀt megragadva kifel¢ tuszkolta, hÀttal az ajtÂnak, s utÀna m¢g le is pallta a kez¢t, mint aki valamilyen tisztÀtalan dolog meg¢rint¢s¢re k¢nyszer¡lt.
De az asszony reggel ism¢t elindult megkeresni azt az utcÀt, azt a hÀzat, ¢s s¢rtûd´tts¢g¢ben senkinek sem vallotta be, hogy k¢ptelen eligazodni. Csak a tekintete lett
egyre ¢lesebb, szigorÃbb ¢s elszÀntabb, mert Ám¢ beteljesedett rajta Pilea jÂslata ä gondolta ä, ¢s valÂban s´t¢ts¢g veszi k´r¡l, oly tanÀcstalan, mint egy elveszett kisgyerek,
¢s ¢rzi, hogy megromlott az eml¢kezete. Ez a romlÀs mÀr otthon megmutatkozott rajta, amikor dugdosni kezdte az ¢kszereit, hogy aztÀn û maga se talÀljon rÀjuk, ¢s olyankor k¢ts¢gbeesett, kisÀpadt ¢s sz¢d¡lni kezdett, ¢s hÀnyingere volt a sz¢d¡l¢stûl; de
annÀl nagyobb lett az ´r´me, amikor a sosem viselt kedves ¢s drÀga karperecek, nyak¢kek, f¡l´nf¡ggûk megint ott csillogtak a tenyer¢n, mosolyogva, k´nnyes szemmel
m¢g f´l is kiÀltott, hogy boldogsÀg, boldogsÀg, az ilyen pillanatok¢rt ¢rdemes ¢lni, s
most mÀr oly biztos helyre dugta el a kincseit, ahol k¢sûbb mÀr meg sem talÀlta ûket.
BÀrmennyire gy´nge volt is azonban az eml¢kezete, kÀlvÀriÀs ÃtjÀn egy Ázben f´lsejlett benne, hogy a batyu m¢ly¢n, gy´ngyszeg¢lyü kis tÀskÀban a L¢pcsû utca f¢nyk¢pe mellett ott kell lennie a hÀborÃ utÀni vÀros t¢rk¢p¢nek is. Sok ¢s gy´trelmes munkÀval elûkotorta, s mikor ism¢t visszaker¡lt a belvÀrosba, megÀllt a k´zleked¢si milicista f¡lk¢je mellett, az ÂriÀsi uborkÀskanna mellett, ahogy a gyalogjÀrÂk csÃfoltÀk az
¡vegketrecet, s vÀrt elszÀntan. JÂ negyedÂra mÃlva j´tt is a feh¢r sapkÀs fiatal ûrvezetû,
kez¢ben f¢lmar¢knyi hajtÀsival, s akkor û a dÁvÀnypÀrnÀt a g´nc¢re fektetve f´lkapaszkodott a f¡lk¢hez, sz¢tteregette a hajtÀsai ment¢n foszladozÂ papirost, ujjÀval egy
kis k´rbejel´lt helyre b´k´tt, ahol r¢gebb a kedves utcÀk kapaszkodtak fel a sÀnc oldalÀn a FelhûvÀr tetej¢be: a SkorpiÂ meg a FiastyÃk, a Bakt¢rÁtû meg a Nagymedve, az
¹k´rhajcsÀr ¢s a VadÀszebek, a CsillagvizsgÀlÂ ¢s a Galilei, f´nt a magasban pedig a Berenik¢
haja, jelk¢pszerüen. A milicista a t¢rk¢p f´l¢ hajolt, ¢rdeklûdûn n¢zegette, aztÀn f¢lretolta.
ä Ezek az utcÀk mÀr nem l¢teznek, mamus!... Meghaltak, lebontottÀk ûket m¢g '62ben, s ma mÀr '89-et Árunk!
A h´lgy megd´bbenve n¢zett f´l a milicistÀra, ajka elv¢rtelenedett, szem¢nek sÀrgÀs
savÂja hirtelen megbarnult.
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ä Azt mondja, lebontottÀk?... De hÀt hogyan tehett¢k?... Ki adott rÀ enged¢lyt?...
AmÁg ¢n itt voltam, csak hÀrom-n¢gy hÀzat vertek sz¢t, ¢s Ãgy volt, hogy leÀllnak a
rombolÀssal...
De az ûrvezetû nem szÀnhatott rÀ sok idût a benzingûzben ¢s a motorok robajlÀsÀban, s inkÀbb rÀsÁpolt onnan a magasbÂl n¢hÀny jÀrÂkelûre, aki belegyalogolt a pirosba.
ä BizonyÀra rosszul eml¢kszik a tiszt Ãr, vagy csak tr¢fÀl... ä motyogta a tÀj¢kozatlan
teremt¢s.
EzutÀn az idûs h´lgy a belvÀrost jÀrta; mutogatta a t¢rk¢pet ennek is, annak is, de az
emberek nem tudtak eligazodni a hÀrtyaszerüen elv¢konyodott papiroson, ¢s csak
bÂlintottak, mint akik meg¢rtik egy ilyen asszony ¢rdeklûd¢s¢t, segÁteni azonban nem
tudnak rajta, Ágy hÀt jobb, ha od¢bbÀllnak, mielûtt szereplûiv¢ vÀlnÀnak egy mulatsÀgos jelenetnek. De a vÀros bennsz¡l´ttei k´z´tt m¢gis akadtak olyanok, akik eml¢keztek
azokra az utcÀkra, egy trafikosnû le is rajzolta az Ãtvonalat, amelyen oda¢rhet, azt is
megmondta, hÀnyas buszra ¡lj´n, hol szÀlljon le, de a k¡l´n´s vend¢g Ãjra olyan negyedbe ker¡lt vissza, ahol mÀr hÀrom Ázben is jÀrt, ¢s a csillagvizsgÀlÂ kupolÀjÀt sem
lÀtta. Valaki kovÀrt¢lyt ajÀnlott neki a BÃza utcÀban, a r¢gi vÀrfal t´v¢ben, k´zel a T¡k r´s hÀzhoz, amelynek kirakatÀban egykor a legcsinosabb ¡zleti lÀnyok kÁnÀlgattÀk est¢nk¢nt magukat: s´t¢t harisnyÀs lÀbukat f´lkecsk¢zt¢k, hogy lÀbszÀruk feh¢rje csÀbÁtÂn kiÀltozz¢k a fekete szÁn f´l´tt, mik´zben hosszÃ szÀrÃ szipkÀkbÂl eregett¢k a f¡st´t a pohÀr vermutjuk mellett, s rÀ-rÀkacsintottak a bÀm¢sz f¢rfiakra. Mire a vend¢g
h´lgy mÀr oda¢rt, kimer¡lten vonszolta csizmÀit, a szeme izzott, szÀjÀt levegûre szomjasan eltÀtotta. Olykor hallotta a nesztelen, ijesztû gitÀrpeng¢st is a szÁve felûl, mintha
hideg ujjak szaladnÀnak Àt annak izomhÃrjain, s megÀllt, ¢s remegve figyelt: csak ´ssze
ne ess¢k az utcÀn, mielûtt megpillanthatnÀ m¢g egyszer azt a k´rny¢ket, azt az utcÀt,
azt a hÀzat. °s ekkor, mintha lÀzas ´nkÁv¡let¢ben tünt volna fel, amint kinyitotta a
szem¢t, a Debella Àllt elûtte, akivel sokÀig egy¡tt szolgÀltak MamukÀnÀl, amÁg az elalaktalanodott barÀtnût egy pÃpos fodrÀszseg¢d, Hikimiki ki nem vÀltotta a bord¢lyhÀzbÂl.
ä Mari, SÀnta Mari, lelkem, aranyom! ä kiÀltotta a testes Vilma meghatÂdva, mert
valÂban Mari volt az, r´gt´n felismerte ût mÀr a bicegû jÀrÀsÀrÂl is. A sz¢les karimÀjÃ
kalapon meglend¡ltek a hintÀzÂ aprÂ n¢pi figurÀk, sajÀtos viselet¡kben, ¢s a messzire
szakadt vÀndor most hitetlenkedve n¢zte, mennyire meg´regedett a Debella, aki bevezette ût a fizetett szeretkez¢s büv´s-bÀjos dolgaiba, hogy ne kelljen tÃl sokat foglalkoznia egy-egy vend¢ggel: megtanÁtotta kev¢s p¢nzbûl is ig¢zûen ´lt´zk´dni, s egy napon azt is bemutatta neki, mi mindenre jÂ egy frissen t´lt´tt szÂdÀs¡veg, amellett,
hogy sziporkÀzÂ fr´ccs´t k¢szÁthet vele, ha hidegen tartja... Vilma szemkarikÀi, mint
az egymÀsra csÃszott ¢s megfeketedett r¢ztall¢rok most f¡z¢rben cs¡ngtek alÀ, ¢s a
messzire szakadt vÀndor csodÀlkozva n¢zte, mennyire meg´regedett a Debella, akÀrcsak û maga is. Hangja elm¢ly¡lt a dohÀnyzÀstÂl, csak a tekintete maradt jÂsÀgosan
¢s mohÂn f¡rk¢szû... ä MÀr azt hittem, meghaltÀl, mert m¢g egy levelezûlapot sem
kaptam tûled, kisanyÀm, ¢s semmi hÁrt nem hallottam felûled, csÂkolom a szÁvedet! ä
mondta.
T´bbsz´r is magÀhoz ´lelte, k´nnyezve megcsÂkolta jobbrÂl is, balrÂl is, nagy, nyÀlas,
cuppanÂ csÂkokkal, aztÀn, elesetts¢g¢t lÀtva, bevezette a lakÀsÀba, lehÃzta sz´rnyü
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csizmÀit, lehÀntotta apadt farÀrÂl a rÀncokba vasalÂdott nadrÀgot, forrÂ teÀt hozott
neki, sokÀig d´rzs´lte balzsamos szerekkel a lÀbÀt, eg¢sz test¢t; v¢g¡l megf¡r´szt´tte,
Àgyba fektette, s utÀna napokig ott ¡lt mellette, ¢ppen csak az ¡zletekig szaladt el n¢ha-n¢ha ´t-tÁz percre. Az elsû ¢jszakÀn hajnalig csak a mÃltat id¢zt¢k, nem tudtak elaludni.
ä Eml¢kszel arra az utcÀra, arra a hÀzra, ott a FelhûvÀr oldalÀban? ä mosolyodott el
SÀnta Mari a s´t¢tben. ä A szappanos l¢ bubor¢kokat vetve csurgott ki a kapuk alatt
az Àrokba; zsindely bÀdogra roskadt, rozsdÀtÂl v´r´slû bÀdog cser¢pre ereszkedett,
¢s JÀkob lajtorjÀjÀnak kûfokai, ahogy a L¢pcsû utcÀt nevezt¡k, mintha a k¢k ¢gbe vezettek volna... Minden olyan sz¢p volt, olyan, de olyan sz¢p...! MiutÀn beajÀnlottÀl pinc¢rnûnek a Sz¡rke medv¢be, amelynek a pincehelyis¢geiben a bel¡gy titkos c¢ll´v´ld¢t
rendezett be a f¢lr¢szeg ¢s mÀr r¢szeg szekus tisztek szÂrakoztatÀsÀra, egy ûrnagy ahhoz kapott kedvet egy napon, hogy fogadÀsbÂl kilûje a pezsgûs¡veget az ¢n lÀbszÀrom
k´z¡l. Eml¢kszel...? Akkor otthagytam a vend¢glût, pedig jÂl lehetett keresni... No de
mindig volt n¢gy-´t tanÁtvÀnyom, a k¡lvÀrosi k´lyk´k, nagy f¡lü, szepegû diÀkok k´z¡l,
akiket szeretkezni tanÁtottam; ma mÀr nem is tudom, mi¢rt, de mindig engem kerestek meg a kis butÀk...
Most a Debella is elmosolyodott:
ä Sok minden megvÀltozott, amiÂta elment¢l... Meghalt Hikimiki, aki kivÀltott engem MamukÀtÂl: el se fogod hinni, hogy ¢n hüs¢ges voltam hozzÀ, û meg kurvÀlkodott
mellettem... Mikor megtudtam ezt, elk´lt´ztem tûle, de a halÀlos Àgya mellett virrasztva, k¢sûbb megbocsÀtottam neki a latorkodÀsÀt... Mamuka nyolc ¢ve nyugszik a HÀzsongÀrdi temetûben, BÀcsikÀm, a kitartottja pedig, aki a hajunknÀl fogva lerÀncigÀlt
a f´ldre, ha szÀjaltunk, a BarÀtok temploma elûtt koldul, mert a sok szivarozÀs miatt
le kellett vÀgni a bal lÀbÀt... HÀt SzilvÀsgombÂcra, a kis D´m´ckire eml¢kszel-e? Est¢nk¢nt h¢t-nyolc f¢rfival is szobÀra ment, de mindig azt hajtogatta, hogy ennek ellen¢re komoly k¢rûje van a vend¢gek k´z´tt. °s miutÀn a k¢glit hatÂsÀgilag bezÀrtÀk ä
no most fogÂddz meg! ä, SzilvÀsgombÂc valÂban f¢rjhez ment, oly sz¢p kettûs ikret
sz¡lt, hogy ma is mindenki megcsodÀlja a k¢t fiÃt!
Mari m¢lÀzva n¢zte a s´t¢tben derengû alacsony, meszelt mennyezetet, s m¢g mindig inkÀbb csak a maga eml¢keire figyelt:
ä Volt olyan aranyos kis hÀz is, amelynek a jÀrdÀrÂl be lehetett l¢pni az ablakÀn, ¢s
a f´ldbe s¡ppedt f¢szek lakÂi Ãgy tekingettek elû a muskÀtlik m´g¡l, mintha titokzatos
bokrokban rejtûzn¢nek, akÀr a bennsz¡l´ttek... Ledûlt tüzfal f´l´tt feh¢rnemü szÀradt
a padlÀson, bizonyÀra drÂttÀ merevedett denev¢rcincogÀson, a szomsz¢d fÀskamrÀjÀban bedeszkÀzott kÃt komorlott, amelybe valamikor belefulladt egy f¢rfi, ¢s ha a gyerekek lekiÀltottak a fedûl¢cek k´z´tt: àHogy vagy, BorbarÀt?Ê, a m¢lybûl szenvedû didergûn visszhangzott: àJaj, bizony rossz itt a m¢lyben, a s´t¢tben!Ê Egy napon aztÀn
m¢gis meguntam a milÁcia ´r´k´s zaklatÀsÀt, tanÁtvÀnyaim beid¢zget¢s¢t, ¢s ekkor szerencs¢mre, mintha a sors rendelte volna Ágy, egy dÁszletfestû aggleg¢ny, aki minden
kedden meglÀtogatott a gûzf¡rdû utÀn, bevitt ruhatÀrosnûnek az operÀhoz. Itt ismerkedtem meg k¢sûbb HÃsv¢ti JÀnossal, az ¢n dÃsgazdag kis ´regemmel a Boh¢m¢let
egyik sz¡net¢ben, ¢s a Rigoletto elûadÀsa alkalmÀval mindjÀrt meg is k¢rte a kezem,
¢s elvitt AusztrÀliÀba...
Hallgatott egy keveset, majd erûlk´dve fel¡lt az Àgyban:
ä Tudod-e, Vilma, hogy ez a dÁvÀnypÀrna, amelyet ide is magammal cipeltem, ¢s
amelyrûl most f´lemelem a fejem, degeszre van t´mve valutÀval! ä suttogta. ä Az ¢n
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Àldott JÀnosom minden vagyonÀt reÀm testÀlta, mielûtt Ãtra indult a V¢nek klubtagjaival, hogy megker¡lj¢k a F´ldet. Aki Ãtk´zben meghalt, amolyan j¢gkoporsÂba fektett¢k, ruhÀstul, mindenest¡l, hogy ausztrÀl f´ldbe temethess¢k el ûket, illendûs¢g szerint, ¢s ameddig a hajÂ a konstancai kik´tûbe ¢rt, mÀr vagy hatan hevertek az ÂriÀsi
fagyasztÂg¢p zÃzmarÀs rekeszeiben, mint a m¢lyhüt´tt v¢n kakasok, s k´z´tt¡k, vagyis
mellett¡k fek¡dt HÃsv¢ti JÀnos is... De ez m¢g semmi, mert k¢pzeld, mi t´rt¢nt: miutÀn a b¡kkfa gatyÀs parti milicistÀk ÀtvizsgÀltÀk a hajÂt, ¢s meglelt¢k a hullÀkat, a
romÀn sajtÂ t¡st¢nt vilÀggÀ kiÀltozta a szÀzad pÀratlan bün¡gyi eset¢t ¢s annak leleplez¢s¢t, hogy aztÀn a beavatottak halÀlra r´h´gj¢k magukat, ¢len a hajÂ kapitÀnyÀval...
SÀnta Mari visszahullott a pÀrnÀjÀra, ¢s mindketten kÀr´rvendûn r´hincs¢ltek.
ä ögy szeretn¢k valami jÂt cselekedni ezzel a sok p¢nzzel! ä sÂhajtotta k¢sûbb a vend¢g.
ä Mivel nem volt gyerekem, szÁvesen Àldozn¢k egy ÀrvahÀzra, ¢s fedezn¢m egy olyan
kÂrhÀz fel¢pÁt¢s¢nek a k´lts¢geit is, amelyben a szerelem elesettjeit gyÂgyÁtjÀk a legnevesebb bûrgyÂgyÀszok... °s hajlandÂ voln¢k mÀsf¢l-k¢tmilliÂ dollÀrt a vÀrosra is
hagyni, ha vissza¢pÁten¢k nekem legalÀbb az ¢n utcÀcskÀmat, JÀkob lajtorjÀjÀt, ¢s a
SzamostÂl drÂtk´t¢lpÀlyÀt ¢pÁten¢nek ki, hogy a kÁvÀncsiak k´nnyed¢n eljussanak
oda...
Ekkor a DebellÀn ijeds¢g vonaglott v¢gig.
ä Ne szÂrd a p¢nzt, kisanyÀm! ä mondta sÁrÀsba hajlÂ hangon. ä Ami elmÃlt, t´bb¢
nem t¢r vissza, bÀrmit tegy¡nk! Elûbb rendezz egy pezsgûs vacsorÀt cigÀnyzen¢vel,
aztÀn ´lt´ztesd fel a te rongybuba barÀtnûdet; vegy¢l neki divatos, k´nnyü topÀnkÀkat, selyembugyit, csipk¢s sz¢lü kombin¢t, sz¢p krokodilbûr retik¡lt, francia sz¢pÁtûszereket, hogy kencefic¢lje magÀt, hiszen lÀtod, hogy meg´regedett, hogy megcsÃfult
szeg¢ny, miutÀn annyi ´r´m´t szerzett a f¢rfiaknak, m¢g Hikimikinek is, de sosem
jutott hozzÀ egy-egy jobb holmihoz...
Mari megÁg¢rte a DebellÀnak, hogy elviszi a legnagyobb divathÀzba, ûelûtte ´lt´zteti fel a prÂbababÀt, Ázl¢se szerint, ¢s vÀsÀrlÀs utÀn taxival mennek haza, de elûbb
tÀrgyalni akar a helyi hatÂsÀggal az egykori L¢pcsû utca ¡gy¢ben! ElhatÀrozÀsa olyan
erûs volt, hogy elk¡ldte meghalt f¢rje n¢vkÀrtyÀjÀt, ¢s n¢hÀny sort is mell¢kelt hozzÀ
adomÀnyozÂszÀnd¢kÀrÂl. Az ´t´dik napon vÀlasz j´tt a vÀroshÀzÀtÂl, hogy vÀrjÀk, û
mindjÀrt kocsit rendelt, ¢s odahajtatott. A polgÀrmester a tÀrsalgÂban fogadta, ahol
a z´ld posztÂval borÁtott hosszÃ asztal m´g´tti falr¢szt a r¢gi SzamosvÀrrÂl festett k¢p
borÁtotta; valami v´rhenyes dereng¢s lebegett a vÀros f´l´tt, mintha izzÂ t¢glafalak
porladnÀnak, ¢s a k¡l´n´s pÀrÀban, mint Turner londoni festm¢nyein, kupolÀk, aranyozott keresztek csillogtak, s n¢hÀny ismerûs ¢p¡let mosolygott elû, mint egy Àlomban. Mari r´gt´n a FelhûvÀr k´rny¢k¢t kereste a tekintet¢vel, ¢s csak k¢sûbb vette ¢szre,
mily kicsiny az egykori vÀros a festm¢nyen, hogy a vÀrfal gyürüje m¢g t´retlen¡l veszi
k´rbe azt, ¢s a Szamos az ûrtornyokon kÁv¡l csillog, gyermekkorÀnak boldog, parttalan ´nfeledts¢g¢ben...
ä Gy´ny´rü festm¢ny! ä Àmuldozott a lÀtogatÂ ä, de hiszen akkor m¢g a nagyapÀm
sem volt megsz¡letve.
A f¢rfira n¢zett, aki szemben ¡lt vele, ujjait az ÀllÀra kulcsolva; ¢rdeklûdûn s kiss¢
m¢gis idegenkedve hallgatta ût, lÀtvÀn, hogy SzamosvÀrt ûsi magyar vÀrosnak tekinti,
s ha nem ¢bredt volna benne kÁvÀncsisÀg, el¢g oka lett volna, hogy kibÃjj¢k a gazdag
h´lgy fogadÀsa elûl. Mari n¢zte a sz¢p ¢s erûs szem´ld´kü f¢rfit, aki ´tven¢ves sem
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volt m¢g, jÂllehet feh¢r haja, mint hullÀmos ¡vegvatta tapadt a fej¢hez, amelyen gondok f¡stfelhûje lebegett Àt, s a vend¢g h´lgy vÀratlanul Ágy szÂlt:
ä Tudja, milyen sz¢p voltam ¢n leÀnykoromban, polgÀrmester Ãr?... Harminc¢vesen m¢g melltartÂt sem viseltem... No de ez is lett a vesztem, mert k¢sûbb megismerkedtem egy gazdag emberrel, ¢s az Àtvitt a vilÀg mÀsik v¢g¢be, a kenguruk orszÀgÀba... Most meg egyed¡l maradtam a reÀm szakadt nagy vagyonnal, de semmi ´r´m´m benne, hiszen m¢g a hÀzacskÀt sem lÀthatom viszont, amelyben laktam...
A vÀrosatya a dÁvÀnypÀrnÀra pillantott, amelyet az asszony hatalmas muffk¢nt szorÁtott most is a mell¢hez, n¢zte a pamutgombolyagot pofozgatÂ cicÀk ¢lettelens¢gbe
dermedt jÀt¢kossÀgÀt, s arcÀn a k¢tely, a gyanakvÀs ¢s a szÀnalom mosolya vÀltakozott:
el¢rkezettnek lÀtta mielûbb tisztÀzni a lÀtogatÀs c¢ljÀt.
ä Mondja el, h´lgyem, miben lehetek a segÁts¢g¢re, ¢s ¢n mindent megteszek, ami
mÂdomban Àll ä szÂlott.
Mari most mÀr hatÀrozott volt:
ä Elûsz´r is szeretn¢m tudni, mi t´rt¢nt a L¢pcsû utcÀval, ahol laktam, mert sehol
sem talÀlom.
A tÀskÀjÀbÂl f¢nyk¢pet vett elû, a polgÀrmester megn¢zte, bÂlintott, ¢s azt mondta:
ä Igen, ismertem, de lebontottuk a G´nc´lszek¢rrel, a FiastyÃkkal meg a t´bbivel
egy¡tt, mert sz¢gyen¢re voltak a vÀrosnak.
F´lÀllt, egy kisebb asztalhoz ment, s v¢konyra hegyezett ceruzÀjÀval mutogatni
kezdte a k¡lnegyedek mÀsÀn a vÀrosrendez¢s terv¢t; Mari gyÀmoltalanul hajolt a makett f´l¢, mintha nem az ¢pÁtkez¢st, hanem a pusztÁtÀst szeml¢ln¢:
ä Azt mÀr ne tess¢k mondani, hogy az ¢n utcÀm a vÀros sz¢gyene volt. °n p¢ldÀul
sosem sz¢gyelltem, ¢s ott voltam a legboldogabb!
A f´ltartott ceruza megÀllt a levegûben; a polgÀrmester vÀrt, amÁg a vend¢g elhallgat.
ä Ebben a magassÀgban ä mutatta ä, lyukakban laktak az emberek, mint az ¡regi
nyulak: bizonyÀra eml¢kszik rÀ...
Mari most lÀzadÂ megindultsÀggal fÃjta ki az orrÀt.
ä Hogyne eml¢kezn¢k! ä kiÀltott fel. ä De fûk¢nt nyÀron hÃzÂdtak be az emberek
ezekbe a hasad¢kokba, amikor olyan jÂ volt k´zel lenni a csillagokhoz, polgÀrmester
Ãr!...
A f¢rfi most Ãgy tett, mintha ezt mÀr nem is hallotta volna.
ä Itt a sÀnc alatt pedig alkonyattÂl kezdve szÁnes rongyokba ´lt´z´tt lÀnyok illegett¢k ¢s kÁnÀltÀk magukat a k´zeli operÀban f´lajzott iparosleg¢nyeknek meg a hÂstÀti
szolgÀknak, f´rtelmes betegs¢geket terjesztve: hiszen jÂl tudjuk, hogy a kapitalizmusban len¢zt¢k ¢s megalÀztÀk a nûket, m¢g vÀlasztÂjoguk sem volt, ¢s arra k¢nyszerÁtett¢k ûket, hogy ÀruljÀk a test¡ket. MÀs szÂval: t´rv¢nyesÁtett¢k a prostitÃciÂt!
SÀnta Mari egy pillanatig zavarban volt.
ä Nem terjeszthettek azok semmif¢le betegs¢get, k¢rem, mert ¢n magam ¡gyeltem
fel rÀjuk! ä vallotta meg indulatÀban. ä °s tudja, milyen kedvesek, okosak, jÂl neveltek
voltak azok a lÀnyok?... Nûs f¢rfiakkal sosem fek¡dtek le, m¢g csak meg sem szÂlÁtottÀk
ûket!... Erre nem gondol?...
Visszaker¡ltek a z´ld posztÂval bevont asztalhoz, ism¢t ott ¡ltek szemben egymÀssal; Mari megint f´lpillantott a festm¢nyre, n¢zte a hegyvonulat ibolyak¢k t´mbjeit a
d¢lnyugati lÀthatÀron, ¢s a szem¢t elfutotta a k´nny:
ä ¹n az im¢nt azt k¢rdezte, miben segÁthetne, ¢s ¢n most megmondom: ¢letem
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egyik vÀgya, hogy meglÀssam az utcÀmat: ¢pÁts¢k hÀt vissza, ¢s ¢n k¢sz vagyok bÀrmennyit Àldozni erre!
F´lrÀntotta a dÁvÀnypÀrna alig lÀthatÂ villÀmzÀrÀt, benyÃlt a vastag pamutr¢teg alÀ,
¢s szapora egymÀsutÀnban rakta ki a p¢nzk´tegeket, vagy szÀzat dollÀrban ¢s svÀjci
frankban; a polgÀrmester azonban mÀr az asztaltÂl eltÀvolodva, h´kkenten figyelte a
k¡l´n´s szertartÀst. Egy pillanatig ût is megig¢zte a sok p¢nz valutÀban, aztÀn mÀr
szemrehÀnyÀst tett magÀnak, ami¢rt belement ebbe az alkudozÀsba; kez¢t ´sszekulcsolta a hÀta m´g´tt, nehogy k¢nyszerüs¢gbûl is meg kelljen ¢rintenie a f´lhalmozott
bankÂt, v¢g¡l s¡rgetûn, szinte parancsolÂn szÂlt rÀ a lÀtogatÂra:
ä T¡ntesse el, h´lgyem, azt a sok p¢nzt, m¢g mielûtt valakit bajba kever vele! SajnÀlom, de lehetetlen teljesÁteni a k¢r¢s¢t!
Mari bÀnatÀban egy sz¢p est¢re kib¢relte a LeÀnyvÀr termeit, gyertyaf¢nyes, pezsgûs
vacsorÀt rendelt, ¢s hatalmas murit rendezett a barÀtaival s mindazokkal, akik egykor
szerett¢k, ¢s most elj´ttek k´sz´nteni ût. Mar¢kkal szÂrta a p¢nzt, a prÁmÀs hegedüj¢be
´sszehajtogatott szÀzdollÀrost dugott; VilmÀt Ãgy ki´lt´ztette, hogy hindu hercegnûh´z hasonlÁtott, ¢s mind a h¢t pinc¢r kezet csÂkolt neki. A Debella azonban ezen a
ritka est¢n sem tagadta meg magÀt, ler¢szegedve f¢lretolta a rÀntott pisztrÀngot, ¢s
nokedlit k´vetelt tojÀslikûrrel le´ntve, majd csÃf, rekedtes hangon f´lsÁrt, megtÀntorodva hanyatt esett sz¢kest¡l, ¢s magÀval rÀntotta a terÁt¢ket.
Mari jÂval ¢jf¢l utÀn mindentûl megcs´m´r´lve ¢s mindenbe beleunva fizetett,
megsz´k´tt a mulatsÀgrÂl, ¢s k¢sûbb senki sem tudta, hova tünt. PÀr nap mÃlva valaki
a temetûben v¢lte ism¢t felismerni, volt, aki a rept¢ren lÀtta, mÀsok azt bizonygattÀk,
hogy nem utazott el, hanem vissza´lt´z´tt sz´rnyü maskarÀjÀba; fej¢n ugyanaz a kalap
van, amelyen aprÂ n¢pi figurÀk himbÀlÂznak, mint egy kisebb k´rhintÀn. Sokan tanÃsÁtottÀk azt is, hogy tovÀbb bolyong a k¡lnegyedekben hatalmas batyujÀval, mintha
a nyÀri zivatar utÀni ¢gboltot cipeln¢ a hÀtÀn, neh¢z csizmÀit vonszolva. Olykor megÀllÁt egy-egy f¢rfit, ¢s sÁrÀsba fulladÂ hangon azt k¢rdi:
ä Mondja, uram, mi¢rt mÃlik el minden, ami sz¢p ä mi¢rt?...

Kiss Anna

LEPKEHçZ
Csak s´t¢t vitorlÀk
¢s a vÁzen
t¢tovÀzÂ
cipûk
a tarot
bolondja a
kutyÀval
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Az û kertje
kerubok szÀrnyÀt
kioltÂ sÂhaja
leszÀllÂ
k´dben ¡res
fÀk m´g¡l
szakadatlan
kÁs¢rt¢s
rosszra jÂra
¢s t´megben
lengû ez¡st
keresztk¢k

Kit Àrnyamul rendeltek
hadonÀszva
m´g¡lem
hogy mi¢rt
Àlmodom a
lÀngolÂ
eget
nagy nyitott
hangÀrt
errûl
nem volt szÂ!

Ottfeledj¡k
l¢p¢seink
a k´dben
´sszenûnek
sz¢tvÀlnak
ujjaink
a fel-le jÀrÂ
vÁzn¢l hol virÀggal
terhelik tÃl a
kompot
halott rÂzsÀk
g´rd¡lnek
s az ´r´kk¢
zÃgÂ gy´ngyhÀz
spirÀlok
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De a
zÃgÀs a
a sz¢l s a
ferde hold a
felhûben
¢s a hÀzak
szeles ormÀn a
fü is
e k´dben
nû tovÀbb

LepkehÀz
¢s a bÀb
memorizÀlja
hogy a zÀrt
¡vegkupolÀk is
kinyÁlnak
a tarot bolondja
visszat¢r
s magÀra
vonatkoztat
mindent

Rikkancsok
a Z´ld KomlÂ
utcÀn Àt
n¢gykor
s motyognak a
rongybÀbok a
fal mellett
k¢t vilÀg
hatÀrÀn
k¢t vilÀgnak
felfoghatatlanul

KoporsÂk
a rept¢r
betonjÀn
hazat¢rnek a
holtak
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hogy a padlÂ
r¢seibûl kinûtt
keserüf¡vet lÀssÀk
balti k´dbe
tünjenek
mint bÂjÀn
kapaszkodÂ
sirÀlyok

Makkai çdÀm

A PILLANGñK DºHE
Jaj csak pillangÂt vagy katicabogarat
ne fogna soha az ember ä ezek hordozzÀk
a legeslegveszedelmesebb nukleÀris fegyvereket,
a pestist, a leprÀt ¢s a podagrÀt
az elevenen elrohadÀs ¢s el¢gettet¢s
elker¡lhetetlen matematikai Àtkait ä
ha leszÀll rÀd egy lepke valahol a füben
vagy egy bokor aljÀn, tudnod kell, hogy
a PlutÂ ¢s a Szaturnusz k´z´s munkÀlata ez,
melynek csakis egyetlen v¢gkimenetele lehet:
a kozmikus vilÀgrobbanÀs...
A pillangÂk tudjÀk ezt,
ûk mindig is tudtÀk, csak az ember nem tudja.
Tudja az eg¢r is meg az ¡rge, a labradori sz¡rke mÂkus
meg a harkÀly ¢s a fakopÀncs. Ha j´n a lepke,
esz¢t veszÁtve menek¡l mindegyik, be a faodÃba,
az Âl repedezett fal¢cei k´z¢, csak el, el a vilÀg¢g¢s elûl,
a legeslegutolsÂ vilÀghÀborÃ elûl,
melyet a pillangÂk ¢s a lepk¢k hoznak
kimondhatatlan,
kimondhb¢k¢s-gy´ny´rü
kimondhb¢k¢s-ghad¡zeneteikkel.
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PILLANGñ
°n pillangok
Te pillangasz
ý pillang
ý pillanMi pillangunk
ý pillanTi pillongtok
ý pillanýk pillanganak
(aki pillang
az àpillangÂÊ)
Ki tud a legszebben pillangani?
Az, aki elaltat,
Az, aki megd´rzs´li a hÀtamat, amikor sajogva fÀj,
Az, aki az ´lembe ¡l ¢s azt mondja, hogy...
Te, az ¢n
pillankodÂ pillangÂm.
TalÀn egyszer az ¢letben, majd ha megint
tavasz lesz ¢s kis¡t a nap,
ledobom magamrÂl a tudÂsi lÀrvÀt
¢s megprÂbÀlok rÀd
visszapillangani...

A SZñTçR DºHE
HazugsÀgok ¢s ¢melyÁtû b´lcseletek indulatoktÂl mentes porosodÂ
tÀra, te d´gleletes unalomtÀr, te halott szavak
¢s lelketlen ´tletek sÁrkamrÀja, te had¡zenetek
¢s hamis vÀdakkal tanÃskodÂ felszabadÁtÂk papagÀjjelszavainak iszonytatÂ Âlomf¢nyes betühalmaza,
kloÀkÀk kloÀkÀja, szÂtÀr!
CsodÀllak tÀn, de nem szeretlek,
k¢pzetem petyh¡dt v´lgyeidet csak akadozva jÀrja,
mankÂ vagy te vagy tolÂkocsi; hordÀgy, melyen a
beszÁjazottan haldoklÂ mondat avagy almondat hullÀja
zihÀl, ha van m¢g neki t¡deje,
vagy alig hallhatÂan pihegi utolsÂ szÂtagjait.
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àIgenÊ ¢s ànemÊ keveredik tebenned
a nûnem, a hÁmnem ¢s a neutrum ´nk¢nyes
szabÀlyaival; der, die ¢s das velûtrÀzÂ
¢rtelmetlens¢ge az on, onÀ, onÂ perverzitÀsÀval keverve
¢s te parancsolsz: az van, amit te akarsz. Te szabod meg
gondolataim hatÀrÀt, ¢s te adsz kegyesen enged¢lyt
a bonus, melior ¢s az optimus hasznÀlatÀra.
Nyelvek rÀkfen¢je, szÂtÀr a neved!
Belûled ¢lek, ¢n vagyok hÁrneves szerkesztûd,
veled tolakodom a fûn´k´m el¢,
ha fizet¢semel¢sre ker¡l a sor. SzÀzasÀval
burjÀnzol a szobÀmban, az Àgy alatt is te lakozol,
mint a hÀzûrzû kutya, ¢s percenk¢nt lÀbikrÀn harapsz
veszetts¢ged engesztelhetetlen d¡h¢ben.
C¢dulÀkra oszolva erjedsz minden sarokban,
de r¢szegs¢ged mustja az angol àmustÊ szÂ,
ami annyit tesz, hogy àkellÊ, àmuszÀjÊ, àk´telezûÊ.
SZñT°R-t, azaz àmegvÀltÂtÊ jÀtszol,
de csak SZñTçR maradsz. Beleid ¢s idegeid elektromagnetikus
p´tty´k. MemÂriÀd nem Mnemoszin¢ sz¡l´ttje.
Megmondom, ki vagy: Sziszifusz, aki elveszÁtette ¢lete ¢rtelm¢t,
Megmondom, ki vagy: Smert a hegytetûn megÀllt
Megmondom, ki vagy: Smert a hegytetûn megÀllta vissza-visszagurulÂ szikla.

SZñTçR
Nem hazudik,
csak az, aki hasznÀlja.
Minden benne van
¢s mindennek az ellenkezûje.
B´lcs. T¡relmes.
ý adja a lehetûs¢g¢t
minden mondatomnak.
KirÀndulÀsra invitÀl, meghÁv, elvisz,
ingyen teszi mindezt.
Szem¢lyes ¢s k´z´s ä àkommunisztikusÊ (a szÂ
mindmÀig elcs¢peletlen, mert meg nem ¢rtett
We´res SÀndor-i ¢rtelm¢ben).
RÁmtÀr ¢s hason¢rtelmü szavak kellemetes legelûje
ahol alanyi szÂtag-bÀrÀnykÀk legel¢sznek
egy-egy jÂindulatÃ ÀllÁtmÀnyra vÀrakozva.
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¹tletek b´lcsûje: SZñTçR a neved!
Dicsûs¢g n¢ked ¢s hozsÀnna ä hÀt nem megmondta mÀr
Charles Baudelaire koll¢ga is, hogy
celui qui n'a pas du nom, n'existe pas?
Csak az l¢tezik, aminek àneveÊ van, ¢s minden szÂ: n¢v.
Te vagy, Â, szÂtÀr, az eleve elv¢geztet¢s
anyafûk´nyve;
anyafûkszent b´lcsûje vagy te
anyafûkszent b´a testt¢ vÀlt LOGOSZNAK.

D°RY TIBOR HAGYAT°KçBñL
Az ÁrÂ hagyat¢kÀban fennmaradt alÀbbi
reg¢nyr¢szlet a Petûfi Irodalmi MÃzeum
k¢zirattÀrÀban talÀlhatÂ, egy k´z¢pm¢retü spirÀlos f¡zetben, amely a k¢zzel beszÀmozott 221. oldallal kezdûdik, ¢s amelyben a sz´veg a 286. oldalon v¢gzûdik. Sajnos a 221. elûtti oldalak hiÀnyoznak,
akÀrcsak a befejez¢s: a sz´veg egyfelûl egy
gondolatsor k´zep¢n kezdûdik, mÀsfelûl
a t´rt¢net megszakad, nincs lezÀrva. A
k¢zirat tehÀt k¢ts¢gkÁv¡l t´red¢k, sût
szerzûi javÁtÀsokat, kieg¢szÁt¢seket ig¢nylû piszkozat (egy¢bk¢nt erre utal, hogy
t´bb helyen k¢rdûjel jelzi a tovÀbbi pontosÁtÀs, pÂtlÀs szÀnd¢kÀt).
A reg¢nyt´red¢ket k´vetû lev¢l ¢s tanulmÀny a frankfurti Fischer Verlag, a
D¢ry-müvek n¢met kiadÂjÀnak reklÀmf¡zet¢bûl valÂ, amelyet feltehetûen 1963
nyarÀn, A BEFEJEZETLEN MONDAT n¢met
fordÁtÀsÀnak megjelen¢sekor adtak ki. A
n¢met nyelvü lev¢l cÁmzettje Arend Kulenkampf, a reg¢ny szerkesztûje, aki
munkÀja sorÀn folyamatosan konzultÀlt ä
lev¢l ÃtjÀn ä az ÁrÂval. (ValÂszÁnünek lÀtszik, hogy D¢ry Tibor n¢met¡l Árta a levelet.)
A tanulmÀny szerzûje Szilasi Vilmos,
D¢ry Tibor unokahÃgÀnak f¢rje, filozÂ-

fus, egyetemi tanÀr, aki a hÃszas ¢vekben
anyagilag is tÀmogatta a fiatal ÁrÂt, 1957tûl pedig mozgÂsÁtotta a nemzetk´zi k´zv¢lem¢nyt beb´rt´nz´tt rokona ¢s barÀtja szabadulÀsa ¢rdek¢ben. ä A lev¢l a Fischer Verlag 1962. ¢vi ALMANACH-jÀban
jelent meg elûsz´r, ezt k´vetûen bejÀrta a
n¢met sajtÂt; megjelent az Ober´sterreichische Nachrichtenben, a M¡nchner Merkurban, a Frankfurter Neue Press¢ben, a Frankfurter Rundschauban. Szilasi Vilmos tanulmÀnyÀnak mÀs, korÀbbi k´zz¢t¢tel¢rûl
nem tudunk. ä Magyarul mindk¢t sz´veg
itt jelenik meg elûsz´r.
A hÀrom ÁrÀst A BEFEJEZETLEN MONDAT sorsa fogja egybe. D¢ry levele a reg¢ny keletkez¢s¢nek ¢s kiadÀsÀnak k´r¡lm¢nyeirûl szÀmol be, Szilasi Vilmos tanulmÀnya a hazai kritika szÀmÀra Ãj n¢zûpontbÂl vilÀgÁtja meg a mü gondolatrendszer¢t, ha Ãgy tetszik, filozÂfiÀjÀt. ä S
v¢g¡l a cÁm n¢lk¡li reg¢nyt´red¢k is A BEFEJEZETLEN MONDAT-hoz kapcsolÂdik.
Felt¢telez¢s¡nk szerint 1937 tÀjÀn keletkezett, s a reg¢ny àkihordÀsÀÊ-nak mell¢kterm¢ke. Mint korÀbbi tanulmÀnyunkban (öJRAOLVASOTT KLASSZIKUS.
CET, 1994. 1. sz.) kimutattuk, a mü hÀrom k´tete nem folyamatosan k¢sz¡lt, a
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harmadik k´tet befejez¢se ¢vekig vÀratott
magÀra. Az okot abban lÀttuk, hogy 1935
ûsz¢n D¢ry Tibor bekapcsolÂdott a hazai
kommunista mozgalomba, ¢s ezzel pÀrhuzamosan alkalmazkodni igyekezett az
egyszerübb, k´zvetlenebb politizÀlÀst
hangoztatÂ ig¢nyekhez ä Àm kev¢s sikerrel: nem tudott engedni az elt´k¢lt optimizmus k´vetelm¢ny¢nek, kitartott a mü
bonyolult struktÃrÀja ¢s àbefejezetlens¢geÊ mellett: ez¢rt is, de egyebek miatt is
konfliktusba ker¡lt az illegÀlis kommunista pÀrttal.
Ha a t´red¢k nem A BEFEJEZETLEN
MONDAT elûmunkÀlata (mert v¢g¡l is ez
sem elk¢pzelhetetlen), Ãgy talÀn ennek a
vÁvÂdÀsnak a term¢ke. Felt¢telez¢s¡nk
szerint D¢ry Tibor ebben az idûben az
ûszirÂzsÀs forradalom ¢s a TanÀcsk´ztÀrsasÀg irodalmi meg´r´kÁt¢s¢re vÀllalkozott vagy a maga elhatÀrozÀsÀbÂl, vagy a
mozgalom vezetûinek felk¢r¢s¢re. Erre
utal a Sz¢p SzÂ 1937. oktÂberi szÀmÀban
k´zz¢tett ESýBEN cÁmü elbesz¢l¢se, amely
az 1918. oktÂber 28-i àlÀnchÁdi csataÊ idej¢n jÀtszÂdik ä ¢s az alÀbb olvashatÂ t´red¢k, amelynek cselekm¢nye 1919. februÀr k´zepe ¢s mÀjusa k´z´tt bontakozik ki.
(Nem lehetetlen, hogy a novella ¢s ez a reg¢nyt´red¢k eredetileg ´sszef¡gg´tt, illetve hogy a novella a tervezett reg¢ny r¢sze volt ä esetleg ¢ppen ezt t¢pte ki D¢ry
az emlÁtett k¢zirat elej¢rûl; a szereplûk
nev¢t k¢sûbb is megvÀltoztathatta.)
Az ESýBEN t´bb¢-kev¢sb¢ ´n¢letrajzi
ihlet¢sü fûhûse, Ferenc az ÀgyÃzÀs elûl a
RÂzsadombra igyekszik felk´lt´ztetni
csalÀdjÀt. (D¢ry 1918-tÂl 1920-ig valÂban
fenntartott egy alb¢rletet a Veronika utcÀban.) A reg¢nyt´red¢k fûhûs¢t TamÀsnak hÁvjÀk; alakjÀnak ¢s sorsÀnak megformÀlÀsÀba modellk¢nt nemcsak maga
D¢ry Tibor, hanem ´ccse, Georgi alakja
¢s sorsa is belejÀtszhatott, fûk¢pp abba a
motÁvumba, mely szerint ¢let¢t nem t´rv¢nyes apjÀnak k´sz´nheti, hanem anyja
barÀtjÀnak. (AkÀrcsak D¢sir¢e A BEFEJE-

ZETLEN MONDAT-ban

ä ¢s Georgi a valÂsÀgban.) Nyilatkozataiban ¢s tanulmÀnyaiban D¢ry t´bbsz´r is figyelmezteti
ugyan olvasÂit ¢s kritikusait, hogy reg¢ny- ¢s novellaszereplûit t´bb modellbûl
gyÃrta ´ssze, azoknak egy-egy vonÀsÀt
felhasznÀlva, majd k¢pzelt elemekkel alakÁtotta tovÀbb ûket, de talÀn nem t¢ved¡nk, ha azt gondoljuk, hogy a hÀzibarÀt,
Kiss JÀnos professzor legfûbb modellj¢¡l
a D¢ry Tibor sz¡leivel jÂ barÀtsÀgban l¢vû
Liebermann LeÂ (1883ä1938) szem¢szprofesszor szolgÀlt (v¢lhetûen A BEFEJEZETLEN MONDAT Wawra tanÀr Ãrja is sokat k´sz´nhet ennek a modellnek, de n¢mely tulajdonsÀga m¢g a FELELET Farkas
Z¢nÂ professzorÀban is feltünik). A csalÀd
mÀsik barÀtjÀnak a nev¢t, amelyet D¢ry a
B¹RT¹NNAPOK HORDAL°Kç-ban is megemlÁt, PollÀk Ill¢s¢t (1852ä1930), a Pester
Lloyd munkatÀrsÀ¢t m¢g csak meg sem
vÀltoztatta reg¢nyt´red¢k¡nkben. TamÀs
t´rv¢nyes apjÀnak modellj¢ben D¢ry Tibor apjÀnak, D¢ry KÀrolynak alakjÀt kell
sejten¡nk, aki ¡gyv¢d volt ugyan ¢s nem
orvos, de a reg¢nyt´red¢k sok vonatkozÀsa egyezik az ÁrÂ ´n¢letrajzi munkÀiban,
vallomÀsaiban emlÁtett motÁvumokkal
(lÀbt´r¢s, hÀzainak ÀllamosÁtÀsa stb.). Elza
alakja v¢lhetûen nem eg¢szen idegen
D¢ry elsû feles¢g¢nek, Pfeiffer OlgÀnak
szem¢ly¢tûl. De a modellkeres¢sn¢l,
kulcskeres¢sn¢l alighanem l¢nyegesebb,
hogy ez a t´red¢k k¢ts¢gtelen¡l A BEFEJEZETLEN MONDAT elÀgazÀsa, pontosabban:
a munka sorÀn elvetett variÀnsa. D¢ry Tibor talÀn a szem¢lyes ¢lm¢nyeknek, a t´rt¢nelmi-politikai esem¢nyeknek ¢s a k¢pzelt elemeknek ezt a fajta talÀlkoztatÀsÀt,
elegyÁt¢s¢t nem tartotta siker¡ltnek, ez¢rt
ä vagy mÀs¢rt? ä t¢rt vissza eredeti terv¢hez ¢s müv¢szi felfogÀsÀhoz.
T´red¢k¡nk mint mühelymunka Ágy
kapcsolÂdik A BEFEJEZETLEN MONDAT
v¢gsû kidolgozÀsÀnak folyamatÀhoz, illetve t´rt¢net¢hez.
Botka Ferenc
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REG°NYT¹RED°K
...TamÀs ezt valÂban nem tudta. Elk¢pzelnie is nehez¢re esett. ä Valami baja van, Elzike? ä k¢rdezte a f¢rfiak durva k´zvetlens¢g¢vel. ä Nem lehetn¢k a segÁts¢g¢re?
ä Semmi bajom ä mondta a lÀny. A Duna-parti s´t¢ts¢gben nem lÀtszottak arcÀnak
bizonyÀra fens¢gesen hÀborgÂ vonÀsai, de tisztÀn ki lehetett venni fejtartÀsÀnak tragikus esetts¢g¢t. ä Semmi bajom. De az anyja az egyetlen igaz barÀtja az embernek,
senki mÀstÂl nem kaphat ´nzetlen tanÀcsot. Fûk¢pp az egyed¡lÀllÂ nû.
ä Elzike, de hÀt itt vagyok ¢n! ä kiÀltotta bele TamÀs az ¢jszakÀba.
ä Ugyan! ä mondta a lÀny.
ä Nincs hozzÀm bizalommal?
Elza egy ideig hallgatott. ä Mi¢rt k¢rn¢k ¢n ¢pp magÀtÂl tanÀcsot? Mif¢le jogcÁmen?
Ma nekem udvarol, holnap egy mÀsik lÀnynak.
ä °n magÀt jegyesemnek tekintem, Elza ä mondta a fiatalember ¡nnep¢lyesen. ä
Csak magÀn mÃlik, hogy elfogadja-e egy ¢letre szÂlÂ szerelmemet ¢s barÀtsÀgomat.
ä T¢nyleg? ä mondta a lÀny. ä HÀt ha majd m¢ltÂnak mutatkozik rÀ.
Az est tovÀbbi folyamÀn abban Àllapodtak meg, hogy amÁg Elza nem k´zli apjÀval
eljegyz¢s¡ket, amit csalÀdi okokbÂl m¢g egy idûre el akart halasztani, addig TamÀs
sem szÂl rÂla sz¡leinek. A fiatalember mind´ssze arra k¢rt enged¢lyt, hogy egy ´reg
barÀtjÀt, Kiss JÀnos egyetemi tanÀrt beavathassa titkÀba. Elza megk¢rdezte, hogy a
professzor ismeri-e sz¡leit, s az igenlû vÀlaszra homlokÀt rÀncolta. ä Kinek a barÀtja
volt eredetileg, apjÀ¢ vagy anyjÀ¢? ä k¢rdezte. ä ögy tudom, mindkettûj¡k¢ egyidejüleg. ä °rtem ä mondta a lÀny. ä TÀn udvarolt is az ¢desanyjÀnak?
Kettej¡k viszonyÀban ez volt az elsû kÁnos pillanat TamÀs szÀmÀra, az elsû vetkûz¢s,
az elj´vendû hÀzastÀrsi bizalmassÀgnak egyik elûlegezett szem¢rmetlenked¢se. De
nem lehetett kit¢rnie, ha nem akart mÀr az elsû pillanatban egy tühegynyi csalfasÀgot
ojtani tiszta frigy¡kbe. ä ögy tudom, lÀnykorÀban udvarolt neki ä mondta f¡lig pirulva. ä Mi¢rt k¢rdi, Elzike? Illetve mi¢rt t¢telezi fel, hogy udvarolt?
ä Az ilyesmi elû szokott fordulni ä mondta Elza rejt¢lyesen. S´t¢t volt a rakparton,
s az istenek derüj¢nek sem l¢v¢n autonÂm f¢nye, a lÀny arckifejez¢se megfejtetlen
maradt.
Aznap este TompÀn¢ m¢g vacsora elûtt bement urÀhoz ennek dolgozÂszobÀjÀba. ä
K¢pzeld meglepet¢semet! ä mondta neki izgatottan. ä Ma d¢lutÀn meglÀttam TamÀst
egy nûi ruhÀba ´lt´z´tt dragonyossal.
Az orvos felvetette fej¢t. ä Mit besz¢lsz?
ä A budai Duna-parton s¢tÀltak ä folytatta az anya. ä °n a 9-es villamoson j´ttem
OlgÀ¢ktÂl, ¢pp az orrom elûtt meneteltek, csak Ãgy rengett alattuk a f´ld. M¢g azt is
lÀttam, hogy befordulnak a l¢pcsûre, mely levisz a rakpartra. LegalÀbb akkora, mint
TamÀs, vÀllban talÀn m¢g sz¢lesebb is, csÁpûben pedig...
ä Kirûl besz¢lsz? ä kiÀltotta az orvos t¡relmetlen¡l.
ä Beh neh¢z fejed van! ä mondta az asszony bosszÃsan. ä Egy nûrûl besz¢lek, akit
TamÀs kÁs¢rget, s el akar venni feles¢g¡l.
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Az orvos nevetett. ä Azt meg honn¢t tudod? MÀr megmondta neked?
ä Dehogy mondta meg, m¢g nem is lÀttam azÂta ä kiÀltotta az anya, aprÂ ´kl¢vel
az asztalra ¡tve, hogy v¢gre csendet teremtsen maga k´r¡l. Nem kell azt neki k¡l´n
megmondania, ismerem a fajtÀjÀt. Ti mind folyton feles¢g¡l akarjÀtok venni az embert, egy ¢rtelmes szÂt nem lehet veletek mÀsrÂl besz¢lni, mert mindennek csak az a
kezdete ¢s v¢ge, hogy megk¢ritek az ember kez¢t...
ä S van, aki megkapja ä mondta az orvos mosolyogva.
Az asszony kipirult, nagy, fekete szeme csillogott haragjÀban. ä MÀrpedig nekem
ez a dragonyos nem kell. Ezt ¢n nem fogom szeretni.
ä HÀt elûre tudod?
ä Tudom hÀt!
Az ´reg orvos a f¡le t´v¢t vakargatta. ä Az pedig baj ä mondta. ä CsodÀlatos az az
´szt´n´s, seb¢szorvosi biztonsÀg, amellyel a nûk behatolnak a j´vû titkaiba. Este, s´t¢t
utcÀn, robogÂ villamosrÂl megpillantasz egy ismeretlen h´lgyet a fiad mellett, s mÀris
tudod, hogy fiad megk¢rte ennek a h´lgynek a kez¢t, ez beleegyez¢s¢t adta, ´ssze fognak kelni, s te nem fogod szeretni a menyedet. Az angol Society for psychical research
figyelm¢be fogom ajÀnlani lÀtnoki k¢pess¢geidet.
ä Mindig neh¢zkes voltÀl ä mondta az asszony. ä Mint ÀltalÀban a f¢rfiak. CsudÀlatos
b´lcs elm¢leteket faragtok, de ha t´rt¢netesen gyakorlati megvalÂsulÀsukkal talÀlkoztok az ¢letben, akkor nem ismeritek fel ûket. °vek Âta hallom, hogy TamÀs egyszer
egy jÂvÀtehetetlen, v¢gzetes ostobasÀgot fog elk´vetni...
Az orvos ûsz szakÀllÀt gerebly¢zte. ä S ez volna az?
ä °pp ez. S most jut eszembe ä kiÀltotta az anya a homlokÀra ¡tve ä, hogy valami
k¢t hÂnappal ezelûtt egy este egy csokor ûszirÂzsÀt talÀltam a szobÀmban, utÀlom az
ûszirÂzsÀt, s mellette egy c¢dulÀt, melyen a mamlasz k´zli velem, hogy nagyon boldog.
NyilvÀn akkor csÂkolÂdzott elûsz´r a dragonyossal. °n meg ostoba fejemmel eleresztem a v¢szjelt a f¡lem mellett...
ä Ne em¢szd magad, ¢des! ä mondta az orvos, s nagyon gy´ng¢den ¢s szerelmesen
kezet csÂkolt az asszonynak. ä HÀtha vaklÀrma az eg¢sz? Oly kev¢s valÂszÁnüs¢ge van
annak...
ä Hallgass! ä mondta az anya. ä Tudom, hogy mit besz¢lek. Nem ilyen nû kell TamÀsnak.
ä HÀt milyen?
ä KarcsÃ, arÀnyos termetü, kicsi legyen, akit babusgatni lehet ä mondta az asszony
n¢mi megfontolÀs utÀn. ä Gyors mozgÀsÃ legyen, ¢l¢nk szellemü, nevetûs. Lehet szesz¢lyes is, de mÂdjÀval. Az ilyen nagy testü nûk hidegek, szÀmÁtÂk, ¢s szesz¢lyeik csak
olyankor vannak, amikor az hasznot Ág¢r. Legyen humora! Legyen egy kiss¢ bolondos
is, hogy a f¢rje el ne unja magÀt mellette, legyen eln¢zû, amikor az urÀt veszi elû a
bolondÂra, tudjon jÂszÁvvel megbocsÀtani, mert û maga is botlik. Gy´ng¢ds¢g ¢s tapintat legyen benne, mert an¢lk¡l k¢t ember nem tud egymÀssal meglenni egy lakÀsban. Szeresse az urÀt!
ä SzÂval olyan legyen, amilyen te vagy ä mondta az orvos kisvÀrtatva.
ä Az... az ä mondta az asszony. ä Pont olyan! Te pedig ne nevess, te szem¡veges
sÀtÀn ä tette hozzÀ, bosszÃsan fintorogva aprÂ, finom orrÀval ä, mert soha t´bb¢ nem
teszem be a lÀbamat ebbe a szobÀba.
*
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Harmadnapra volt esed¢kes a cs¡t´rt´ki hÀzibarÀti vacsora. Kiss JÀnos professzor mÀr
hetek Âta betegeskedett, aznap sem ¢rezte jÂl magÀt, s lemondta a vacsorÀt. PollÀk dr.
pedig enged¢lyt k¢rt arra, hogy este helyett eb¢d utÀni feket¢re tehesse tisztelet¢t; az
egymÀs hegy¢re-hÀtÀra kapaszkodÂ politikai esem¢nyek est¢nk¢nt a szerkesztûs¢ghez
k´t´tt¢k. 1919 tavasza, Ãgy lÀtszik, rajta akarta hagyni keze nyomÀt a nemzet sorsÀn,
fontos k¡lpolitikai tÀrgyalÀsok folytak, t´bb miniszteri tÀrca gazdÀt kÁvÀnt cser¢lni, a
kommunistÀk eg¢sz vez¢rkarÀt letartÂztattÀk, sût Ãgy hÁrlett, hogy KÀrolyi MihÀly, a
k´ztÀrsasÀgi eln´k, minthogy nem tud megegyez¢sre jutni az antanttal, a lemondÀs
gondolatÀval foglalkozik. (Itt m¢g n¢hÀny konkr¢t politikai r¢szlet sz¡ks¢ges, melyeket nem tudok pusztÀn eml¢kezetbûl felid¢zni. Szerzû.) Dr. PollÀk elem¢ben volt. Ideoda cikÀzÂ csÁptetûj¢t, mint egy menek¡lû pillangÂt kergetve fel-alÀ szÀguldott az
eb¢dlûben, s kurta kis lÀbainak, combjainak, r´vid, vastag karjainak hadonÀszÀsÀval
Ãgy megt´lt´tte a szobÀt, hogy m¢g kopasz feje szÀmÀra is alig maradt hely a levegûben. ä ºlj´n le, Miska, mert mÀr sz¢d¡l´k ä mondta a hÀziasszony. ä JÂl van, megbocsÀtok. Elk¢pzelni is sz´rnyü, hogy harminc ¢vig ilyen k´rforgalmat bonyolÁtott volna
le k´r¡l´ttem, ha v¢letlen¡l a maga nev¢t hÃzom ki a lutrin.
ä Lehet, hogy akkor megnyugodott volna ä mondta az orvos mosolyogva.
ä Soha! ä kiÀltotta a vez¢rcikkÁrÂ, vastag cimpÀjÃ pisze orrÀrÂl lekapva a selyemzsinÂrra f¡ggesztett csÁptetût, s egy sz¢les karmozdulattal a hÀziasszony fel¢ r´pÁtve. ä
Soha! Szenved¢lyes term¢szet vagyok, s ¢rdeklûd¢semet a megszokÀs nem koptatja
el. °n m¢g sÁromban is meg fogom Árni a magam mindennapi vez¢rcikk¢t.
ä Micsoda gusztustalan gondolat! ä mondta a hÀziasszony, orrÀt fintorÁtva.
ä Nem ¡lne mÀr le, Miska?
ä Egy felt¢tel alatt.
ä KitalÀlom ä mondta az asszony. ä PolitikÀrÂl akar besz¢lni. S ments¢g¢re azt fogja
felhozni, hogy a tilalom amÃgy is csak est¢re szÂl.
Az ÃjsÀgÁrÂ megÀllt a hÀzigazda elûtt. ä Nitimur in vetitum semper, cupimusque
negata. Az ember lÀzadozik minden tilalom ellen¢re, s csak arra vÀgyik, amit megtagadnak tûle... Mit szÂlsz Az Est tegnapi cikk¢hez? Az eg¢sz vÀros arrÂl besz¢l.
Az Az Est, az orszÀg legelterjedtebb napilapjÀnak egyik riportere kinn jÀrt a GyüjtûfoghÀzban, s ott meginterjÃvolta Kun B¢lÀt s a t´bbi letartÂztatott kommunista politikust, r¢szletesen leÁrva azokat a testi s¢r¡l¢seket, melyeket a rendûr´k gumibotjai
s kardjai ejtettek rajtuk. Kun B¢lÀt kopaszra kellett nyÁrni, hogy a fejseb¢t kezelhess¢k.
Dr. PollÀk beszÀmolt a csalÀdnak arrÂl a heves vitÀrÂl, melyet elûzû este folytattak a
cikkrûl az Otthon ÁrÂk ¢s hÁrlapÁrÂk k´r¢ben. V¢lem¢nye szerint a cikk alkalmas volt
arra, hogy megbuktassa a kormÀnyt. Az Otthonban azt tartottÀk, hogy a rendûri brutalitÀsok aprÂl¢kos leÁrÀsa az amÃgy is felizgatott t´megeket egyenesen a kommunistÀk karjaiba kergeti. Az Az Est hÁres riportere s a Pesti FutÀr cÁmü politikai ¢s k´zgazdasÀgi hetilap szerkesztûje ´ssze is szÂlalkozott e k¢rd¢sben, majdhogy ´lre nem mentek. BotrÀnyos jelenetek sorozata pergett le a helyis¢gben, a politikai szenved¢lyek
m¢g a kÀrtyatermeket is elÀrasztottÀk, s ¢rdeklûd¢s hÁjÀn mÀr este kilenckor fel kellett
f¡ggeszteni a bakkot.
ä Mi¢rt volna ¢rdeke az Az Est konszernnek ä k¢rdezte az orvos ä, hogy rokonszenvet ¢bresszen a kommunistÀk irÀnt?
Dr. PollÀk felÀllt. ä Mi t´bb, hogy...
ä ºlj´n le, Miska ä mondta a hÀziasszony.
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Dr. PollÀk le¡lt. ä Mi t´bb, hogy hatalomra segÁtse ûket. Ezt k¢rdem ¢n is. Nem
t¢telezhetû fel a birkÀrÂl, hogy kooperÀlni akarjon a farkassal, mely ki fogja sajÀtÁtani.
TamÀs jÂÁzüen hahotÀzott. Miska bÀcsi birkÀnak nevezi az orszÀg egyik legnagyobb
tûk¢s vÀllalkozÀsÀt?
ä Megengedem, a birka sÀntÁt ä mondta dr. PollÀk. ä De az nem valÂszÁnü, hogy az
esze a lÀbÀba szÀllt volna. Az a birka valamit tud.
ä °spedig? ä k¢rdezte az orvos.
ä A halÀlraÁt¢ltnek sem mindegy ä mondta a vez¢rcikkÁrÂ, s h¡velyk- s mutatÂujja
k´z¢ fogva csÁptetûj¢t, azt egy meredek karmozdulattal ¢g fel¢ r´pÁtette, s ugyanakkor
r´vidlÀtÂ, vaksi szemeit az orvos arca el¢ tolta ä, a halÀlraÁt¢ltnek sem mindegy, vesszû,
hogy a hÂh¢r ellens¢ge-e vagy jÂakarÂja, pont. Ha MiklÂs Andor, a konszern fûr¢szv¢nyese ¢s vez¢rigazgatÂja tudja, hogy a kommunistÀk holnap hatalomra ker¡lnek,
akkor ez a riport holnaputÀn meg¢rhet egymilliÂ svÀjci frankot, amelyet kisÁbolhat az
orszÀgbÂl, pont.
ä Ezt nem hiszem el rÂluk ä kiÀltotta TamÀs.
Dr. PollÀk eln¢zû, gyeng¢d mosollyal pillantott a diÀkra. ä A kommunistÀk feltehetûen reÀlpolitikusok ä mondta. ä BizonysÀg rÀ, hogy OroszorszÀgban mÀr vagy mÀsf¢l
¢ve vannak uralmon. PolitikÀjuk mÂdszereinek megvÀlogatÀsÀban bizonyos m¢rt¢kig
k´tve vannak az ellenf¢l mÂdszereihez. Eszm¢ik v¢delm¢ben nem Àllhatnak ki meztelen¡l a porondra. Puc¢rra majd csak akkor vetkûzhetnek, ha mÀr Ãjra megteremtett¢k a paradicsomot.
ä ögy lÀtom, Miska ä mondta a hÀziasszony mosolyogva ä, rokonszenvezik vel¡k.
ä Nem tagadom. Ha kormÀnyra ker¡lnek, tÀmogatni fogom ûket ä mondta az ÃjsÀgÁrÂ harsÀnyan nevetve.
ä S addig?
ä Kedves Magda ä mondta dr. PollÀk ä, tudja, ugye, mi az Ãtjelzû tÀbla trag¢diÀja?
Mutatja az utat, de maga nem l¢phet rÀ.
ä SzÂval azt hiszed ä mondta az orvos ä, hogy nagy vÀltozÀsokra lehet¡nk elk¢sz¡lve?
Dr. PollÀk rÂzsaszÁn, pufÂk orcÀi hirtelen kipirultak az orÀkulumi tüztûl. ä Lehet,
hogy az Az Est cikke a legk´zelebbi hÃsz ¢vre eld´nt´tte MagyarorszÀg sorsÀt ä mondta
¡nnep¢lyesen.
ä NyugtalanÁt, hogy csak a legk´zelebbi hÃsz ¢vre ä kiÀltotta a hÀziasszony vidÀm,
fiatal hangjÀn. ä Nem szeretem a folytonos ugribugri vÀltozÀsokat. Besz¢lje rÀ a kommunistÀkat, hogy legalÀbb n¢hÀny ¢vszÀzadig maradjanak uralmon. Vegyenek p¢ldÀt
a HabsburgokrÂl!
ä Miska bÀcsi ä k¢rdezte TamÀs ä, van valamilyen megbÁzhatÂ hÁre, tehÀt olyan,
melyet nem az Otthonban szerzett?
ä A hÁr term¢szet¢hez hozzÀtartozik, hogy megbÁzhatatlan ä mondta az ÃjsÀgÁrÂ. ä
Ez semmit sem von le ¢rt¢k¢bûl, mert a hÁreknek az a tulajdonsÀguk, hogy utÂlag is
megteremthetik azt a t¢nyÀllÀst, amelyrûl szÂlnak, csakÃgy, mint ahogy egy Ãj Àrucikk
megteremti magÀnak a sz¡ks¢gletet. MegbÁzhatatlan hÁrek n¢lk¡l nem volna t´rt¢nelem.
ä Milyen sz¢p volna ä mondta a hÀziasszony, s nagy, fekete, ¡de szem¢ben hosszan
megf¡rdette az ´reg ÃjsÀgÁrÂ gy¢r hajÃ, f¢nylû koponyÀjÀt. ä Milyen sz¢p volna t´rt¢nelem n¢lk¡l ¢lni! °n a kommunistÀk hely¢ben azzal kezden¢m, hogy felakasztatn¢k minden ÃjsÀgÁrÂt.
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ä Rosszul tenn¢, Magda ä mondta dr. PollÀk ä, mert megfosztanÀ magÀt a modern
hadvisel¢s legvesz¢lyesebb fegyver¢tûl, a m¢rges gÀzoktÂl.
Olyan enyhe volt az idû, hogy ki lehetett nyitni az ablakot. M¢g a Nagymezû utca
l¢gr¢tegeiben is ¢rezni lehetett a messzi budai hegyek egy-egy szem¢rmesen mÀmoros
sÂhajÀt, mellyel a tavaszi nap heves ifjÃi udvarlÀsÀra vÀlaszoltak. Egy leheletnyi ibolyaillat is ¢rzett a levegûben. ä Ha a kommunistÀk t¢nyleg reÀlpolitikusok ä mondta
az orvos ä, akkor most nem vÀllalkozhatnak arra, hogy Àtvegy¢k a hatalmat. OroszorszÀgban mÀs a helyzet, olyan messze van, s akkora a kiterjed¢se, hogy ott egy idegen
katonai intervenciÂ eleve bukÀsra van Át¢lve. De benn¡nket itt, EurÂpa k´zep¢n egy
szempillantÀs alatt megfojthatnak.
ä °desapÀm ä kiÀltotta TamÀs ä, a t´rt¢nelem menet¢t nem lehet elûre kiszÀmÁtani,
nem engedelmeskedik semmilyen logikÀnak. Gondoljon a francia forradalomra! Ki
merte volna megj´vend´lni, hogy egy orszÀg, melyben a legv¢resebb polgÀrhÀborÃ
dÃl, ¢hÁns¢g pusztÁt, mely el van vÀgva minden nyersanyagforrÀstÂl, p¢nze el¢rt¢ktelenedett, fegyverei kifogytak, sorban legyûzi a vilÀg akkor leghatalmasabb n¢peit,
AusztriÀt, OroszorszÀgot, AngliÀt? A hÀborÃk nem m¢rhetûk le tudomÀnyos mÂdszerekkel.
ä Nicsak! ä mondta az orvos csodÀlkozva. ä PÀrtolod a kommunistÀkat?
TamÀs nevetett. ä Eszemben sincs. A helyzetet vizsgÀlom.
ä Akkor ne feledkezz el rÂla ä mondta az apa ä, hogy a Szent Sz´vets¢g v¢g¡l csak
legyûzte FranciaorszÀgot. Ami egy¢bk¢nt engem illet ä folytatta feles¢ge fel¢ forgatva
szem¡vege villogÀsÀt ä, ¢n ûszint¢n megvallom nektek, mÀr nem szeretn¢k egy mÀs
tÀrsadalmi rendszerben ¢lni. ízig-v¢rig polgÀr vagyok, ennek a lelkiÀllapotnak minden hibÀjÀval s talÀn n¢hÀny ¢rdem¢vel egy¡tt, ´reg is vagyok mÀr, a lÀbam is el van
t´rve, ¢n mÀr nem szÁvesen sÀntikÀln¢k Àt egy Ãj vilÀgn¢zetbe. Lehet, hogy a kommunistÀknak, szocialistÀknak igazuk van, nem vizsgÀlom...
ä De mi¢rt nem vizsgÀlod, amice? ä k¢rdezte a vez¢rcikkÁrÂ.
ä °pp mert mÀr ´reg vagyok ä mondta az orvos mosolyogva. ä Az ¢n koromban az
ember mÀr nem kÁvÀncsi, legf´ljebb a szakmÀjÀban pÀsztoskodik m¢g egy kicsit, abban, amihez valamennyire ¢rt. °n azt gondolom, kedves fiatal barÀtom ä tette hozzÀ
szakÀllÀt gerebly¢zve s a tenyere m´g´tt mosolyogva ä, azt gondolom, hogy a forradalmi ÃjÁtÀsok k´zvetlen kiszÀmÁthatÂ k´vetkezm¢nyei lehetnek hasznosak, ¡dv´sek,
de k´zvetett k´vetkezm¢nyeik kiszÀmÁthatatlanok ¢s gyakran v¢gzetesek. TamÀs az
im¢nt a francia forradalmat emlÁtette. Nem rossz p¢lda arra, hogy a r¢gi szokÀsok
megsz¡ntet¢se megbuktatja magukat az ÃjÁtÂ kormÀnyokat is, mert a r¢gi tovÀbb¢l a
n¢pben, s az emberi term¢szetet nem oly k´nnyü megvÀltoztatni, mint a t´rv¢nyeket.
Ha a mÃltat kidobjuk az ajtÂn, visszaj´n az ablakon.
ä De ¢desapÀm, ha a t´rv¢nyek nem felelnek meg az emberi term¢szetnek? ä k¢rdezte TamÀs.
Az ´reg orvos egy ideig hallgatott. ä Az emberek nagy t´bbs¢ge t´kfilkÂ ¢s naplopÂ
ä mondta fia szeme k´z¢ n¢zve ä, s mindenf¢le tÀrsadalmi rendszerben zÀtonyra fog
futni. Viselj¡k el t¡relemmel a t´rv¢ny hibÀit, mert kevesebbet nyer¡nk a vÀltozÀssal,
mint amennyit veszt¡nk azzal, hogy az embereket a t´rv¢ny irÀnti engedetlens¢gre
szoktatjuk. Ha k´nnyelmüen cser¢lgetj¡k t´rv¢nyeinket, magÀnak a t´rv¢nynek a l¢nyeg¢t gy´ngÁtj¡k meg.
ä Kedves Aristotel¢sem ä mondta dr. PollÀk ä, ez a t¢tel igaz minden megÀllapodott,
nyugodt korban. De amikor egy Ãj, emelkedû osztÀly jelenik meg a szÁnen, az f¡ty¡l
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a t´rv¢ny l¢nyeg¢re, s ¢rtelemre, jogra, term¢szetre, emberi m¢ltÂsÀgra s szÀz mÀs
¡r¡gyre hivatkozva a hatalomra fog t´rni.
Szerencs¢re TamÀst annyira lefoglaltÀk csalÀdalapÁtÀsi gondjai, hogy a k´z¡gyeknek szÂlÂ, amÃgy is lassÃ ¢rdeklûd¢se teljesen lemaradt az esem¢nyek m´g´tt. A proletÀrdiktatÃrÀnak mÀrcius 21-¢n t´rt¢nt kikiÀltÀsa ugyan fel¢bresztette emberbarÀti
s hazafias kÁvÀncsisÀgÀt, de nem t¢rÁtette el attÂl a t¢tel¢tûl, hogy aki tudomÀnyos pÀlyÀra k¢sz¡l, az ne ¡sse bele orrÀt a politikÀba. TanulmÀnyainak folytatÀsÀrÂl pillanatnyilag ugyan szÂ sem lehetett, de valamilyen keny¢rkeresetrûl kellett gondoskodnia,
hogy v¢gre hivatalosan is eljegyezhesse ElzÀt, j´vendû apÂsÀtÂl megk¢rhesse kez¢t,
bemutathassa sz¡leinek a lÀnyt. A titkolÂdzÀs nem volt Ány¢re, eg¢sz term¢szete lÀzadozott ellene. Mint a prÂf¢tÀknak, ki kellett mondania, amit az ör a nyelv¢re adott,
tehÀt mindent, ami az esz¢be jutott. Mint egykor JÂnÀs¢, szÂkimondÀsa nem rettent
vissza a cethal gyomrÀtÂl sem.
NemsokÀra kider¡lt, hogy nemcsak ´nmaga, de alighanem sz¡lei is rÀ lesznek utalva kereset¢re. A kormÀny zÀrolta a bankoknÀl l¢vû folyÂszÀmlÀkat, ami kev¢s k¢szp¢nze apjÀnak a bankban m¢g maradt, az befagyott. Hadik´lcs´nei egy fill¢rt sem
¢rtek, szegedi hÀzÀt pedig ä mely ´r´ks¢gk¢pp maradt rÀ anyjÀtÂl ä a kormÀny k´ztulajdonba vette, hÀzb¢rj´vedelemre tehÀt mÀr nem szÀmÁthatott. Az ´reg, f¢l lÀbÀra
sÀnta orvost meglehetûsen megviselt¢k az anyagi gondok. NagyfokÃ ¢relmeszesed¢se
is volt ä s ezt tudta magÀrÂl ä, s ¢rz¢keny ked¢lye, mint a hullott gy¡m´lcs, naprÂl
napra romlott. Feles¢g¢nek minden tapintatÀra s vidÀmsÀgÀra sz¡ks¢g volt, hogy valamik¢pp megtartsa benne a lelket. Ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt gondolni sem lehetett
arra, hogy TamÀs meghÀzasodj¢k.
De ha mÀr a hÀzassÀgrÂl nem is lehetett szÂ, legalÀbb az eljegyz¢s¢t kellett nyilvÀnossÀgra, azaz sz¡leinek s Elza csalÀdjÀnak tudomÀsÀra hoznia; f¢rfiÃi b¡szkes¢g¢vel
nem f¢rt ´ssze, hogy titkolÂdzva, azaz nyomorult hazugsÀgban tengesse ¢let¢t. Elza
nem egyezett bele abba, hogy apjÀval besz¢ljen, amÁg nincs valamilyen keny¢r a kez¢ben. A fiatalember nem k¢telkedett abban, hogy Kiss professzor segÁts¢g¢re tud lenni ebben a k¢rd¢sben, a mÃzeumok, egyetemek vagy Àllami tudomÀnyos int¢zm¢nyek
k´rny¢k¢n bizonyÀra talÀlna szÀmÀra egy szer¢nyebb, politikamentes ÀllÀst, melyet
tisztess¢ggel be tudna t´lteni. A tanÀrnak olyan tudomÀnyos sÃlya s politikÀtÂl szeplûtlen neve volt, hogy a k´zoktatÀs¡gyi n¢pbiztossÀg minden bizonnyal szÁvesen teljesÁten¢ bÀrmilyen k¢r¢s¢t. Elsûsorban tehÀt a professzorral kell besz¢lnie. TamÀs elhatÀrozta, hogy a cs¡t´rt´k esti vacsora utÀn ÃjbÂl hazakÁs¢ri a tanÀrt, de ez lemondta
a vacsorÀt. M¢g mielûtt mÀsnap d¢lutÀn meglÀtogathatta volna lakÀsÀn, az utcÀn v¢letlen¡l ´sszetalÀlkozott j´vendûbeli apÂsÀval. Vasalatlan ruhÀban, szÀnd¢kolt lompossÀggal ´lt´zve, rosszkedvüen ballagott az utcÀn, az orra m¢g v´r´sebbnek, szeme
m¢g aprÂbbnak s ravaszabbnak tetszett, mint amilyennek TamÀs megismerte. ä Mit
gondol, diÀk Ãr, meddig fog ez tartani? ä k¢rdezte halkan, k´zel hajolva TamÀs f¡l¢hez.
ä Micsoda? ä k¢rdezte ez, ´nk¢ntelen¡l visszahÃzÂdva.
ä HÀt ez a... ez a proletÀrdiktatÃra?
ä Nem foglalkozom politikÀval ä mondta TamÀs.
Braun Ãr a f¢l szem¢vel rÀkacsintott. ä Nagyon helyes, hogy Âvatosnak tetszik lenni,
az ember sose tudhatja ä mondta. ä Nekem persze Elza elmondta, hogy a diÀk Ãr hogy
v¢lekedik errûl a dologrÂl, hÀt teljes bizalommal lehet hozzÀm. °n azt mondom, nem
tarthat sokÀ, de ne is tartson. Az ipart s a kereskedelmet t´nkreteszik, azt le lehet fo-
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gadni nÀlam, mert kinek van ma p¢nze arra, hogy p¢ldÀul ruhÀt csinÀltasson vagy
cipût vegyen? S tess¢k csak felgondolni, tanult Ãriemberek helyett most egyszerre az
eg¢sz orszÀg? ä a csûcsel¢k dirigÀljon?
ä Mif¢le csûcsel¢k? ä k¢rdezte TamÀs.
ä HÀt azt tetszik hinni, hogy ¢n ma fel merek venni egy rendes ´lt´nyt? ä k¢rdezte
Braun Ãr. ä Ma csak az van biztonsÀgban, k´ny´rg´k, akinek ki van t¢rdelve a nadrÀgja, vagy ami m¢g bizalomgerjesztûbb, kilÀtszik az ¡lepe a gatyÀjÀbÂl, az ilyenek fogjÀk elûÁrni a diÀk Ãrnak, hogy hol keresse meg azokat a r¢gi csontokat, amelyekre a
studÁrozÀshoz sz¡ks¢g van? Tess¢k eg¢szen nyugodtnak lenni, ez nem fog sokÀig tartani, ezt az antant sem engedi.
Mindez f¢lig sÃgva k´z´ltetett, szÀjtÂl f¡lig, a Vilmos csÀszÀr Ãt ¢s LipÂt k´rÃt sarkÀn, s az eszmecser¢nek v¢g¡l is csak a diÀk hirtelen, elszÀnt menek¡l¢se vetett v¢get.
Az eg¢sz vÀrosban, mindenfel¢ ilyen sugdolÂdzÂ pÀrokat lehetett megfigyelni, melyeknek testtartÀsÀbÂl s arcvonÀsaibÂl messzirûl lerÁtt tÀrsalgÀsuk eszmei mondanivalÂja; az eg¢sz orszÀg, mint egy lÀthatatlan tengely k´r¡l, egy k¢rd¢s k´r¡l forgott,
hogy: meddig tart? A rendszer kev¢s meggyûzûd¢ses hÁve az ´r´kk¢valÂsÀg szÀmÀra
kezdett dolgozni, a t´bbiek k¢rdezûsk´dtek. Mindenki meg szerette volna tudni a mÀsik v¢lem¢ny¢t, s f¡lbe gyÂnta a magÀ¢t. Egy tenger k¢tely m¢rkûz´tt egy szigetnyi
rem¢nnyel. TamÀs, akit az emberek ÀltalÀban szerettek, s titoktartÀsÀban s becs¡letess¢g¢ben megbÁztak, alig bÁrt elmenek¡lni nagyszÀmÃ, k¢rdûjell¢ g´rb¡lt ismerûse elûl; egy vilÀgban, melyben mindenkinek voltak hÁrei s v¢lem¢nye, hihetetlennek
tetszett, hogy valaki semmit sem tud s m¢gsem nyilatkozik.
A fiatalember kiss¢ meg¡tk´z´tt azon, hogy j´vendûbeli apÂsa ismerte nem l¢tezû
v¢lem¢ny¢t, de amÁg ElzÀval nem tisztÀzza ennek az ismeretnek az eredet¢t, be¢rte
azzal az ´r´mmel, hogy a Braun csalÀdban mÀr szÀmon tartjÀk szem¢ly¢t, s besz¢lnek
rÂla. T´rt¢netesen tÁz perccel azutÀn, hogy elvÀlt leendû apÂsÀtÂl, a SzabadsÀg t¢ren
szembetalÀlkozott imÀdottjÀval, aki hivatalos ¡gyben az osztrÀkämagyar bankban jÀrt.
ä °n egy szÂt sem szÂltam apÀmnak a maga v¢lem¢ny¢rûl, amelyet egy¢bk¢nt nem
ismerek ä mondta Elza, aki ma is ugyanazzal a tapintatos, de szÂkimondÂ eleganciÀval
´lt´zk´d´tt, mint a komm¡n kikiÀltÀsa elûtt. ä ApÀmnak vannak ilyen tr¡kkjei, tudja?
Ki akarta szedni magÀbÂl, hogy mit gondol, hÀt Ãgy tett, mintha mÀr tudnÀ.
A fiatalember hallgatott. ä Azt mondja, Elzike, hogy nem ismeri a v¢lem¢nyemet?
ä mondta egy idû mÃlva. ä De hisz tudja, hogy nincs v¢lem¢nyem. Amihez nem ¢rtek,
ahhoz nem szÂlok hozzÀ.
ä T¢nyleg? ä mondta a lÀny.
ä Igen, Elzike ä mondta TamÀs.
ä ImÀd? ä k¢rdezte a lÀny.
ä Igen ä mondta TamÀs hirtelen felragyogÂ arccal.
ä Ezt mindig k´z´lnie kell velem, ha Ãgy ¢rzi ä mondta a lÀny. ä Sose felejtse el
megmondani, tudja?
Egy kev¢s walhallai illat ott maradt m¢g a SzabadsÀg t¢ri jÀrdÀn azutÀn is, hogy az
istennû eltünt az osztrÀkämagyar bank ¢p¡let¢ben. TamÀs m¢lyen beszÁvta, megmÀrtotta homlokÀt a tengerszemben, k¢pzetei k´r¡l egy kis fenyûfaÀgat t´rt le, s megnyugodva tÀvozott. Egyenesen Kiss professzorhoz sietett. Ez nemr¢g bÃcsÃzott el egy mÀsik vend¢g¢tûl, TamÀs anyjÀtÂl, aki mÀr korÀn reggel beÀllÁtott hozzÀ, s majd' az eg¢sz
napjÀt nÀla t´lt´tte. A tanÀrt a hosszÃ tÀrsas egy¡ttl¢t felizgatta s kimerÁtette; miutÀn
tapintatosan meggyûzûd´tt rÂla, hogy TamÀs nem tud anyja ittjÀrtÀrÂl, megk¢rte a
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fiatalembert, hogy hagyja magÀra, s mÀsnap d¢lutÀn j´jj´n vissza; tÃl fÀradt ma, hogysem foglalkozni tudna vend¢g¢vel.
TompÀn¢ reggel kilenc Âra tÀjban cs´ngetett be hozzÀ beteglÀtogatÂba; Ãgy tervezte, hogy legk¢sûbb d¢lben haza¢r, s kettûre megfûzi az eb¢det. A hÀrom ÂrÀra tervezett
egy¡ttl¢t azonban a r¢gi eml¢kek t¢rk¢p¢n t´bb mint a duplÀjÀra nûtt meg; az asszony
jÂl ¢rezte magÀt, egy kicsit sÁrt, sokat nevetett, s d¢lutÀn n¢gykor hazatelefonÀlt az
urÀnak, hogy egy Âra mÃlva otthon lesz, Àgyban fekvû beteg barÀtjukat kellett egy
kicsit elszÂrakoztatnia, ne vÀrja meg az eb¢ddel. ä Mif¢le eb¢ddel? ä k¢rdezte az orvos
mogorvÀn. ä Szent isten, hisz azt nekem kellett volna megfûzn´m ä kiÀltotta TompÀn¢,
beakasztotta a kagylÂt, s kez¢vel bÃcsÃt intve a tanÀrnak, fej¢be csapta a kalapjÀt, s
kiszaladt az ajtÂn. Kiss professzor utÀnan¢zett, egyet bÂlintott, majd visszafek¡dt az
Àgyba.
TompÀn¢ reggel, j´vetelekor is Àgyban talÀlta a tanÀrt, azonban minden tiltakozÀsa
ellen¢re felkelt s fel´lt´z´tt, mialatt az asszony a kis konyhÀban elk¢szÁtette reggelij¢t,
s n¢hÀny gyors hÀziasszonyi mozdulattal kiszellûztette, rendbe tette a szobÀt. °rintetlen, napsugaras, vad tavaszi reggel Àramlott be a nagy ablakokon, melyeket az asszony
azonnal sz¢lesre kitÀrt. A Duna csillogÀsa egy perc alatt tisztÀra mosta a szoba megviselt, Àporodott levegûj¢t, a RÂzsadomb kiszÁvta belûle a cigarettaf¡st´t s a hamu keserüs¢g¢t, az utca fiatal, vidÀm lÀrmÀja kiszorÁtotta a falak k´z¡l az ´regs¢g s a magÀny
krÀkogÀsÀt. Amikor visszaj´tt a szobÀba, a tanÀr rÀncok k´z¢ temetett, m¢ly¡lû szem¢vel hunyorogva n¢zett k´r¡l; amiÂta betegeskedett, csak teny¢rnyi sz¢les r¢st enged¢lyezett a redûny´knek, szeme elszokott a vilÀgossÀgtÂl. Hatalmas, tar koponyÀjÀrÂl most villogva verûd´tt vissza a napf¢ny.
ä Tulajdonk¢pp mi baja magÀnak, JÀnos? ä k¢rdezte az asszony.
ä VÀkuum ä mondta a tanÀr egy idû mÃlva mell¢re hanyatlÂ fejjel.
ä S ez¢rt nem tudott tegnap elj´nni?
ä Ez¢rt ä mondta a tanÀr.
Az asszony egy nagy csokor ibolyÀt szÂrt sz¢t egy z´ld cser¢ptÀlba, ¢s az asztalra
ÀllÁtotta. ä Hallja, JÀnos, velem ne zs¢mbeskedjen! ä mondta jÂkedvüen. ä Egy¢bk¢nt
is mondok magÀnak valamit, amitûl r´gt´n talpra ugrik. TamÀs meg akar hÀzasodni.
A tanÀr egy karossz¢kben ¡lt, melyet a kÀrpitos sajÀt tervei alapjÀn k¢szÁtett el; a
hatalmas, dagadozÂ pÀrnÀjÃ, jÂl rugÂzott alkotmÀny ¡lûk¢je kiss¢ hÀtrafel¢ lejtett,
tÀmlÀja pedig csak vÀllmagassÀgig ¢rt, hogy a tanÀr nyakÀt hÀtrahajlÁtva rÀfektethesse
fej¢t, s cipûje orra helyett az ablakon besugÀrzÂ magas eget szeml¢lhesse. Kitünû bÃtordarab volt, a tanÀr sohasem hasznÀlta. Ha ´t perce benne ¡lt, rendszerint megszomjazott, vagy valami mÀs dolga akadt, s felÀllt.
ä Ide ¡lj´n, Magda ä mondta, mik´zben felkelt a karossz¢kbûl ä, ez az egyetlen
k¢nyelmes sz¢k az eg¢sz lakÀsban. °n utÀlom.
ä Hallja, nem hallotta, hogy mit mondtam magÀnak? ä kiÀltotta az asszony. ä TamÀs
meg akar hÀzasodni.
ä ¹regs¢gemben megismertem az ´nsanyargatÀs ´r´m¢t ä mondta a tanÀr. ä Szeretek k¢nyelmetlen¡l ¡lni s rosszul fek¡dni, hogy idej¢ben felk¢sz¡ljek az ´r´kk¢valÂsÀg megprÂbÀltatÀsaira. Sajnos, m¢g nem jutottam el annyira, hogy ne telne ´r´m´m abban... ´h´m... hogy magÀt lÀtom.
ä Nem hallotta, hogy TamÀs meg akar hÀzasodni? ä ism¢telte az asszony f¢lig boszszankodva, f¢lig nevetve. ä Harmadszor mondom. Most az egyszer nem rÂlam van szÂ.
ä Ugyan, hagyjon b¢k¢n! ä mondta a tanÀr gorombÀn. ä Ne untassanak folyton
ennek a tacskÂnak a h¡lyes¢geivel!
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ä Hallja, a maga fia ä mondta az asszony.
Kiss professzor fel¢je fordÁtotta bonyolult, kereszt¡l-kasul futÂ zsÁrpÀrnÀkbÂl s rÀncokbÂl szerkesztett nagy arcÀt, melynek k´zpontjÀban kiss¢ belapÁtott orra egy csecsemû naivitÀsÀval meredt a szeml¢lûre. ä F´l´sleges eml¢keztetnie ä mondta mogorvÀn.
ä De az embernek mÀs dolga is van, mint hogy folyvÀst az utÂdai taknyos arcÀt t´r¡lgesse.
ä Ezt komolyan mondja? ä k¢rdezte az asszony.
ä Ugyan k¢rem! ä A tanÀr az ablakhoz ment, szÂrakozottan kitekintett rajta. ä Ha
rÀm akarta volna bÁzni TamÀs nevel¢s¢t, mÂdja lett volna rÀ. Elûbb kellett volna meggondolnia.
ä Mi ¡t´tt ma magÀba, JÀnos? ä mondta az asszony, s finom, mozg¢kony kis arca
megd´bbenve meredt a tanÀrra, akinek az ablaknÀl ÀllÂ magas, s´t¢t alakja mintha el
akarta volna Àllni a beÀramlÂ tavaszi boldogsÀg ÃtjÀt. ä Mi¢rt haragszik rÀm?
ä °n magÀra nem tudok haragudni, Magda ä mondta a tanÀr kisvÀrtatva. ä De
felejteni sem tudok.
ä Pedig ideje volna ä mondta az asszony. ä ¹reg vagyok ¢n mÀr, JÀnos.
A tanÀr elsÀpadt. ä Amikor TamÀs megsz¡letett, m¢g nem volt ´reg.
ä Ahhoz ´reg voltam ä mondta az asszony ä, hogy KÀrolytÂl elvÀljak, s Ãj ¢letet
kezdjek magÀval.
ä Ez sem igaz ä mondta a tanÀr. ä De belÀtom, semmi ¢rtelme nem lett volna a maga
szÀmÀra, hogy egy ´regembert egy mÀsik ´regemberre cser¢ljen fel.
ä Mi¢rt bÀnt? ä k¢rdezte az asszony.
ä Nem bÀntom ä mondta a tanÀr. ä MagÀnak mindig s mindenben igaza van. A
boldogsÀg unalmas dolog, s nem emberhez m¢ltÂ Àllapot.
ä Maga tudja ä mondta az asszony, s nagy fekete szeme k´nnybe lÀbadt ä, hogy
amikor TamÀs megsz¡letett, ¢n magÀt jobb szerettem KÀrolynÀl.
ä Az¢rt maradt vele ä mondta a tanÀr.
ä Az¢rt maradtam vele, ami¢rt feles¢g¡l is ûhozzÀ mentem, s nem magÀhoz ä mondta az asszony.
ä Tudom ä mondta a tanÀr.
ä Huszonk¢t ¢ve tudja ä mondta az asszony ä, s m¢gsem bocsÀtja meg nekem.
ä Mert az ember nem tud megbocsÀtani annak, akinek igaza van ä mondta a tanÀr.
ä Maga KÀrollyal jobban ¢l, mint ahogy velem ¢lt volna.
ä Igen, JÀnos ä mondta az asszony.
ä Maga velem nem tudott volna megmaradni harminc ¢vig.
ä Nem, JÀnos ä mondta az asszony. ä De annak csak ¢n lettem volna az oka.
ä Mindegy ä mondta a tanÀr. ä Mindegy, hogy ki lett volna az oka. De a hibÀs mindenesetre ¢n vagyok, mert t´bbre t´rtem, mint amennyi megilletett. A boldogsÀg titka
nem az, hogy olyan eredm¢nyeket ¢rj¡nk el, melyek kiel¢gÁtik vÀgyainkat, hanem...
´h´m... hogy vÀgyainkat leszÀllÁtsuk eredm¢nyeinkhez. Engem csak alacsony vÀgyak
illettek volna meg.
ä Hagyja abba, JÀnos! ä mondta az asszony.
A tanÀr rÀn¢zett ´sszevissza Àrkolt arcÀval. ä Az¢rt gyalÀzzam a napot, mert nem
tudok vele cigarettÀra gyÃjtani?
ä °n KÀroly utÀn ma is magÀt szeretem a legjobban a vilÀgon ä mondta az asszony.
ä BocsÀsson meg, JÀnos! Nekem egy k´znapi emberre volt sz¡ks¢gem.
A tanÀr m¢g jobban elsÀpadt. Egyik kez¢vel belekapaszkodott hÀta m´g´tt az ab-
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lakkilincsbe, a feje reszketni kezdett vÁzszintes irÀnyban, mint a nagyon ´reg emberek¢, akik mÀr csak ànemÊ-et mondanak a vilÀgnak. ä Hogy mert velem gyereket nemzeni? ä k¢rdezte, s most mÀr eg¢sz hatalmas teste remegett. ä Hogy mert vissza¢lni
azzal, hogy szerelmes voltam magÀba?
ä Mit mond? ä kiÀltotta az asszony, s a k´nnyein kereszt¡l egyszerre hangosan elnevette magÀt. Nevet¢se olyan lÀnyosan Àrtatlan, olyan ellenÀllhatatlanul fiatal volt,
hogy a szem¢rmetlens¢gnek m¢g a fogalmÀt is kimosta magÀbÂl, a gyanÃjÀt is elriasztotta magÀtÂl. ä Azt k¢rdezi, hogy hogy mertem magÀval gyereket nemzeni? Ezt komolyan k¢rdi, maga szamÀr?
ä S hogy mert apai ¢rzelmekkel megterhelni ä folytatta a tanÀr halottsÀpadtan ä,
de megfosztani az apai jogaimtÂl? Csak az¢rt, mert a àk´znapi emberÊ nem tudott
magÀnak gyereket csinÀlni?
ä Nem az¢rt!
A tanÀr hallgatott.
ä Tudja, hogy nem az¢rt! ä ism¢telte az asszony.
ä Hanem?
ä Tudja azt maga.
A tanÀr Ãjra hallgatott.
ä Szerettem magÀt ä mondta az asszony.
A tanÀr a kez¢vel intett. ä Hagyjuk! ä mondta. ä Nem szeretett. SajnÀlt, kÀrpÂtolni
akart, mit tudom ¢n, mi minden fordult meg az ostoba fej¢ben. Gyereket is akart, s
ha mÀr KÀrolytÂl nem kaphatott, inkÀbb tûlem, mint egy idegentûl. Hagyjuk! Ha az
inkvizÁciÂ elrendelte, hogy valakit irgalmasan, v¢rontÀs n¢lk¡l v¢gezzenek ki, akkor
az azt jelentette, hogy elevenen ¢gess¢k meg. Ezt tette velem... irgalombÂl! Elevenen
meg¢getett.
Az asszony a nagy karossz¢kben ¡lt, lÀbait maga alÀ hÃzva, eg¢szen aprÂra ´sszekuporodva, arcÀt k¢t kez¢be temetve, s fesz¡lten gondolkodott. Az elmÃlt k¢t ¢vtized
alatt gyakran kaptak hajba a tanÀrral, de ez ennyire m¢g sosem feledkezett meg f¢rfigûgj¢rûl ¢s szem¢rmetess¢g¢rûl. A betegs¢g tenn¢? A tenyere m´g¡l rÀpislantott; az
arcbûre sz¡rke volt, lefogyott. Meg fog halni? K´nnyes szemekkel figyelte ujjai k´z¡l.
ä Az eszemmel mindig tudtam ä mondta a tanÀr, hÀtÀt a Duna csillogÀsÀnak tÀmasztva ä, hogy maga akÀrmit tett s akÀrmi¢rt tette, mindig igaza volt. De ha az ¢sz
k´vetkezetesen mindig az ember ellen fordul, akkor ez v¢g¡l is fellÀzad ellene. K¢ts¢gbe vonom az ¢rtelem illet¢kess¢g¢t. Azt hiszem... ´h´m... templomba fogok jÀrni.
ä Micsoda? ä mondta az asszony elÀmulva. ä Templomba?
ä Nincs mÀr el¢g idûm, hogy v¢g¢re jÀrjak k¢telyeimnek ä mondta a tanÀr. ä Azt
fogom tenni, amit a gy´nges¢gem megkÁvÀn.
Az asszony hirtelen kigubÂzott macskamozdulatlansÀgÀbÂl, s aprÂ szÀja megremegett, nem lehetett tudni, m¢g a sÁrÀstÂl-e vagy mÀr a k¢sz¡lû nevet¢stûl. ä Az ¢g Àldja
meg, JÀnos ä kiÀltotta ä, hÀt nem vagyunk mi nevets¢gesek? Ha Ágy eln¢zem magunkat! Maholnap ´tven¢ves vagyok, s maga m¢g mindig szerelemrûl szÂnokol.
ä Ebben is igaza van ä mondta a tanÀr. ä De egy idû Âta fontosabbnak tartom a
boldogsÀgot az igazsÀgnÀl. MagÀra sem leszek t´bb¢ tekintettel.
ä Mi t´rt¢nt magÀval, JÀnos? ä k¢rdezte az asszony egyre jobban megd´bbenve. A
tanÀr egy ideig hallgatott. Ide-oda jÀrkÀlt a szobÀban, s ha valamilyen kisebb bÃtordarab az ÃtjÀba ker¡lt, azt nem ker¡lte ki, hanem kez¢vel vagy rendkÁv¡l hosszÃ lÀbÀval t¡relmetlen¡l f¢lretolta; egy zsÀmoly az ajtÂig rep¡lt, egy v¢kony lÀbÃ asztalka,
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mely magasan meg volt rakva k´nyvekkel, felborult, s kûkorszakbeli porfelhût bocsÀtott ki magÀbÂl. Az asszony idegesen figyelte a szobaberendez¢s ellen vÁvott Don Quijote-i harcot.
ä Hallja, verjen meg mÀr inkÀbb engem, s hagyja b¢k¢n ezeket a szerencs¢tlen bÃtorokat, ha mÀr nem tud meglenni testi erûkifejt¢s n¢lk¡l ä kiÀltotta v¢g¡l is t¡relm¢t
vesztve. ä HÃsz ¢vvel ezelûtt lett volna ilyen harcias, akkor talÀn m¢g lett volna valamilyen haszna. ºlj´n le, k¢rem, s viselkedj¢k m¢ltÂsÀgteljesen, ahogy a korÀhoz illik.
A tanÀr le¡lt az Àgyra, az asszony hÀta m´g¢. ä Mit mondott TamÀsrÂl az im¢nt? ä
k¢rdezte, a l¢legzete nehezen jÀrt.
ä Na v¢gre! ä mondta az asszony. ä TamÀs meg akar hÀzasodni. Hallott mÀr ilyet?
ä Hallottam ä mondta a tanÀr. ä De nekem mi k´z´m hozzÀ? Besz¢lje meg KÀrollyal.
Vagy az meg hozzÀm k¡ldte?
ä Mi¢rt k¡ld´tt volna magÀhoz? ä k¢rdezte az asszony csodÀlkozva.
ä Azt hittem ä mondta a tanÀr. ä Azt hittem, hogy az apÀhoz k¡ldte magÀt.
Az asszony elpirult. ä Mit k¢pzel a hÀzassÀgunkrÂl, JÀnos?
ä Hogyan? ä mondta a tanÀr. ä Csak nem hiszi, hogy KÀroly m¢g mindig nem tudja
az igazat? Vagy olyan ostoba volna?
ä Olyan okos ä mondta az asszony. ä Olyan b´lcs, hogy hallgatni is tud, amikor kell.
Ha az ember meg akar tartani egy asszonyt, akkor annak nem az az egyed¡li mÂdja,
hogy asztalokat meg sz¢keket borÁt fel.
ä Nem az egyetlen ä mondta a tanÀr. ä Egy mÀsik az, hogy meg¢rt. °n is mindig
azt tartottam, hogy a legfûbb tudomÀnyos er¢ny a meg¢rt¢sre valÂ t´rekv¢s.
ä Mi lelte magÀt, JÀnos? ä mondta az asszony, s szeme Ãjra k´nnybe lÀbadt. ä Hagyja
mÀr abba! Ne gÃnyolÂdj¢k! KÀroly akÀr tudja az igazat, akÀr nem, Ãgy szereti TamÀst,
mintha a sajÀt fia volna.
ä TamÀs meg Ãgy gyül´li, mintha a sajÀt apja volna ä mondta a tanÀr.
ä Meg van maga veszve? ä kiÀltotta az asszony, s egy ugrÀssal talpon termett. ä Meg
van maga veszve? Mi¢rt gyül´ln¢?
ä Az¢rt, mert maga szereti ä mondta a tanÀr. ä A term¢szetnek vannak ilyen k¡l´n´s
kanyarjai, amelyek elker¡lik a maga Àrtatlan figyelm¢t. Ott Àll bosszÃt a boldogsÀgon,
ahol a legkev¢sb¢ vÀrjÀk.
MiutÀn az asszony alaposan kisÁrta magÀt, amitûl a tanÀr is szemlÀtomÀst megk´nnyebb¡lt, lementek s¢tÀlni az alsÂ Duna-rakpartra, ahol d¢lelûtt´nk¢nt a lipÂtvÀrosi ebtulajdonosok vagy ezeknek csel¢dei kutyÀikat jÀrattÀk meg. Az egyik Palatinus
hÀzzal szemben egy homokkotrÂ daru dolgozott, a v´d´rszÀllÁtÂ lÀnc minden fordulÂnÀl rozsdÀsan csikorgott. A folyamfen¢krûl felhozott finom f´veny hatalmas dombokban emelkedett a rakpart sz¢l¢n, tetej¡k´n gyerekek jÀtszadoztak a sürün szûtt,
arany napf¢ny alatt, olykor egy lÂ vontatta k¢tkerekü kord¢ Àllt meg a dombok t´v¢ben, s elhordott egy-egy mar¢kra valÂ homokot a szakadatlanul n´vekvû hegylÀncbÂl.
A k´zeli Margit hÁd felûl sz¡ntelen¡l Àramlott a villamosok csenget¢se. A DunÀnak
olyan erûs vÁzszaga volt, hogy a b¢rhÀzak ablakaiba kirakott virÀgcserepekbûl mÀr kicsalogatta az elsû z´ld hajtÀsokat.
Egy hajÂk¡rt szÂlalt meg a Margitsziget tÃlsÂ oldalÀn, de a hajÂt magÀt m¢g nem
lehetett lÀtni. A sziget m¢g csak ritkÀsan sarjadzÂ, ÀtlÀtszÂ lombjÀval egy serd¡lû ifjÃra
hasonlÁtott, melynek arcÀn most serked az elsû szûr. A hajÂk¡rt bÃgott. Egy ablakban
egy kis csel¢dlÀny piros asztalterÁtût porolt, s v¢kony hangon ¢nekelt m´g´tte.
ä Zajos k´rny¢k ä mondta a tanÀr, akinek minduntalan lassÁtania kellett, hogy az
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asszony aprÂ cipûivel be¢rje 44-es lÀba nyomÀt. ä Megfigyelte-e, Magda, hogy az a
lÀrmamennyis¢g, melyet az ember bÀntatlanul el tud viselni, fordÁtott arÀnyban Àll
szellemi k¢pess¢geivel?
ä Maga egyre zs¢mbesebb lesz, JÀnos ä mondta az asszony. ä Igaz volna, hogy meg´regedett?
ä Lehet ä mondta a tanÀr.
Az asszony nevetett. ä HÃsz ¢vvel ezelûtt is itt s¢tÀlgattunk, akkor nem panaszkodott
a lÀrmÀra.
ä Akkor magÀval voltam elfoglalva ä mondta a tanÀr. ä De lehet, hogy a lÀrma is
kisebb volt.
Az asszony csillogÂ szemmel k´r¡ln¢zett, nevetett. ä Akkor ez a r¢sz itt m¢g alig
volt be¢pÁtve, est¢nk¢nt, amikor itt s¢tÀltunk, alig ¢gett egy-k¢t lÀmpa. De maga olyan
nagy ¢s erûs volt, hogy s´t¢tben sem f¢ltem.
ä Most kisebb vagyok?
ä Igen ä mondta az asszony. ä Kisebb.
A tanÀr hallgatott.
ä Nagyon boldog voltam akkor ä mondta az asszony. ä K¡l´n´sen, amikor Àllapotos
lettem.
ä Maga mindig boldog ä mondta a tanÀr.
ä Igaz ä mondta az asszony. ä Most is boldog vagyok. Ez a sorsom.
Az ¢g felhûtlen tiszta volt, s a nap oly erûsen s¡t´tt, hogy az asszony levetett koszt¡mkabÀtjÀt s kalapjÀt is a tanÀr mutatÂujjÀra akasztotta. Olyan karcsÃ volt, s l¢pte
olyan k´nnyü, eg¢sz test¢nek jÀt¢ka olyan sima ¢s eleven, s nagy fekete haja hÂfeh¢r
nyaka f´l´tt olyan egy¢rtelmüen ragyogÂ, hogy aki nem ismerte, messzirûl tizennyolc
¢ves lÀnynak, k´zelrûl harminc¢ves asszonynak n¢zte volna. Oly ¢desen s vidÀman,
szÁvbûl j´vû jÂkedvvel nevetett, hogy a rakparton a ritka jÀrÂkelûk utÀnafordultak.
Belekarolt a tanÀrba, mÀsik kez¢ben kabÀtjÀt lÂbÀlta. Minden k´zel¢be ker¡lû kutyÀnak f¡ttyentett. Sz¢gyellte, de az¢rt egyszer m¢gis megprÂbÀlta, hogy fel bÁr-e futni a
homokkotrÂ egyik dombjÀra, a fel¢ig fel is jutott. Cipûje tele lett f´lddel, lehÃzta, kirÀzta. SokÀig eljÀtszott egy fekete-barna foltos drÂtszûrü foxival, mely annyira megkedvelte a szagÀt ¢s a keze ¢rint¢s¢t, hogy gazdÀja f¡ttye, hÁvÀsa ellen¢re sem tÀgÁtott
mellûle; v¢g¡l is pÂrÀzra kellett venni, hogy engedelmess¢gre bÁrjÀk.
ä Mi¢rt nem tart maga is egy kutyÀt? ä k¢rdezte a tanÀrtÂl.
ä Minek? ä mondta az. ä Hogy rosszat mondjon rÂlam a hÀtam m´g´tt? ä Amikor
d¢lutÀn n¢gy Âra tÀjt, majdnem h¢tÂrai szakadatlan egy¡ttl¢t utÀn elvÀlt az asszonytÂl,
nagyon fÀradtnak ¢rezte ugyan magÀt, de a szÁve valamennyire meg¢desedett.
Magda haza¢rve egyenesen bement az ura szobÀjÀba. ä Egy f¢l Âra alatt megvan az
eb¢d, ne haragudj! ä mondta. ä Nagyon szeretem JÀnost, nagyon. De az¢rt m¢g most
sem bÀntam meg, hogy hozzÀd mentem feles¢g¡l.
ä °n sem ä mondta az orvos.
TamÀs mÀsnap d¢lutÀn pontosan beÀllÁtott a tanÀrhoz. Ez vend¢ge tisztelet¢re mÀr
felkelt az ÀgybÂl, a redûny´ket is felhÃzta.
ä ºlj´n le, kedves barÀtom ä mondta. ä Ott a cukorkÀsdoboz a kis asztalon, tegye
maga el¢. SajnÀlom, hogy tegnap hiÀba jÀrt itt.
ä Jobban van mÀr, professzor Ãr? ä k¢rdezte a diÀk.
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ä Nem rÂlam van szÂ ä mondta a tanÀr. ä Mivel lehetek szolgÀlatÀra?
ä Mindenekelûtt egy felelettel tartozom professzor Ãrnak ä mondta a diÀk.
ä Ugyan?
TamÀs nagy, lapos, szÂkimondÂ arca mÀris elv´r´s´d´tt. ä Professzor Ãr meghagyta, gondolkodjam el rajta, hogy mi¢rt... mi¢rt nem szeretem az apÀmat.
ä Csak arra k¢rtem, gondolkodj¢k el rajta ä mondta a tanÀr. ä Arra nem, hogy referÀljon az eredm¢nyrûl. çtt¢rhet j´vetel¢nek mÀsik c¢ljÀra, ha ugyan van ilyen.
A tanÀr, mint rendesen, ÁrÂÀllvÀnya m´g´tt Àllt, k¢t nagy feh¢r keze megkapaszkodott a kiterjesztett szÀrnyÃ sas k¢t nagy k´rm´s lÀbÀban. A lenyugvÂ nap, mely halkulÂ
rÂzsaszÁn f¢ny¢vel bet´lt´tte az eg¢sz nagy szobÀt, s minden ÃtjÀba esû tÀrgyat bepermetezett k´z´mb´s, v¢res szelÁds¢g¢vel, a professzor nagy sima koponyÀjÀn egy kis
csillogÂ f¢nyjÀt¢kot gyÃjtott: megtekintette magÀt az elmÃlÀs t¡kr¢ben. A nagy, tagolt
arc azonban mintha szÀnd¢kosan visszautasÁtana minden f¢nyt, a szoba belseje fel¢
fordult.
ä Nos, kedves barÀtom ä mondta Kiss professzor ä, ha lÀtogatÀsÀnak nincs hatÀrozott c¢lja, akkor mondja el, mi ÃjsÀg a nagyvilÀgban. Igaz volna-e az a hÁr, hogy az
emberis¢get ezutÀn mÀr nem a gonoszsÀg, hanem az ¢rtelem fogja irÀnyÁtani a cselekedeteiben?
ä Mi¢rt gÃnyolÂdik velem, professzor Ãr? ä mondta a fiatalember s¢rtûd´tten. ä
°n sohasem az emberek gyakorlati tisztess¢g¢ben bÁztam, hanem csak a tisztess¢gre
valÂ hajlamukban. Nagy k¡l´nbs¢g!
ä Csak tr¢fÀltam ä mondta a tanÀr, szelÁden rÀmosolyogva a fiatalemberre.
Ez azonnal megnyugodott. ä Tudom ä mondta. ä De ¢n mindig beugrok professzor
Ãrnak, s ezutÀn is mindig be fogok ugrani. Van azonban egy mÀsik hÁrem!
ä °spedig? ä mondta a tanÀr, egy Ãjabb szelÁd biztatÂ mosollyal bÀtorÁtva fiÀt.
ä Meg akarok hÀzasodni.
ä Ejnye ä mondta a tanÀr. ä Sz¡lei mÀr tudjÀk?
A fiatalember a fej¢t rÀzta.
ä °desanyja sem?
ä ý sem ä mondta TamÀs.
ä Nem is sejti?
ä Nem ä mondta TamÀs.
A tanÀr egyet horkantott. ä No lÀm ä mondta ûszinte csodÀlkozÀssal. ä M¢g csak
nem is sejti? Gondolhattam volna.
MiutÀn a fiatalember r¢szletesen, de minden ¢rzelmi alÀfest¢stûl szigorÃan tartÂzkodva k´z´lte a tanÀrral Elza nev¢t, foglalkozÀsÀt, csalÀdi adatait ¢s megismerked¢s¡k
k´r¡lm¢nyeit, tovÀbbÀ a lÀnynak azt a kÁvÀnsÀgÀt, hogy eljegyz¢s¡ket egyelûre m¢g
titokban tartsÀk, legalÀbbis addig, amÁg TamÀs valami keny¢rkeresetre nem tesz szert,
az ´regember hirtelen hÀtat fordÁtott, s szemlÀtomÀst m¢ly gondolatokba mer¡lve kitekintett az ablakon. TamÀs a professzor hÀtÀnak elûadta azt a k¢r¢s¢t, hogy igyekezz¢k szÀmÀra valamilyen ÀllÀst szerezni, egyelûre nem is annyira hÀzassÀga megalapozÀsÀra, mint a Nagymezû utcai otthon fenntartÀsa v¢gett. A tanÀr e szavak hallatÀra
szokatlan gyorsasÀggal visszafordult a szoba fel¢. ä ApjÀnak p¢nzre van sz¡ks¢ge? ä
k¢rdezte.
ä Sz¡ks¢ge van a keresetemre ä mondta TamÀs ä, mert szegedi hÀzÀt k´ztulajdonba
vett¢k, ¢s bankk´vetel¢s¢t zÀroltÀk, hadik´lcs´neit pedig nem tudja ¢rt¢kesÁteni.
ä Teljesen kifogytak a p¢nzbûl? ä k¢rdezte a tanÀr.
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ä Azt hiszem, igen ä mondta TamÀs. ä Amit a bankbÂl havonta kapunk, az nem
fedezi a hÀztartÀs sz¡ks¢gleteit.
ä °desanyja... ´h´m... sz¡ks¢get szenved? ä k¢rdezte a tanÀr.
ä Nem tudom, hogy tetszik ¢rteni ä mondta a diÀk. ä Csel¢det nem tartunk, ¢desanyÀm maga lÀtja el a hÀztartÀst, s azt essz¡k, amit az ¢lelmiszerjegyekre kapunk.
Gondjai inkÀbb ¢desapÀmnak vannak, mert û neh¢zkesebb term¢szetü.
ä ögy, neh¢zkesebb? ä ism¢telte a tanÀr. ä Pesszimista, ugye, ahogy rÀnk, ´regekre
mondani szoktÀk?
ä Nem tudom, hogy a kifejez¢s egyen¢rt¢kü-e ä mondta a diÀk. ä Miska bÀcsiban
nyomÀt sem lÀtom a pesszimizmusnak. Professzor Ãr is inkÀbb csak borongÂs ked¢lyü,
de nem pesszimista.
ä Mi volna hÀt a pesszimizmus, kedves barÀtom? ä k¢rdezte a tanÀr.
ä Orvosi lÀtlelet a pesszimistÀrÂl ä mondta a diÀk. ä Az anyagcsere pangÀsÀnak egyik
t¡nete.
A tanÀr a fiatalember m´g¢ l¢pett, s hatalmas tenyer¢vel gy´ng¢den megsimogatta
fej¢t. ä JÂl van, kedves barÀtom ä mondta. ä ögy lÀtom, a velem valÂ hosszas ¢rintkez¢s
m¢g nem tett komolyabb kÀrt magÀban, bÀr haszna sem igen volt belûle...
ä De professzor Ãr ä kiÀltotta a diÀk elv´r´s´dve ä, ¢n annyit k´sz´nhetek ´nnek...
ä Hagyjuk! ä mondta a tanÀr. ä Mindenesetre megism¢tlem azt a mÃltkori besz¢lget¢s¡nkben elejtett tanÀcsot, hogy igyekezz¢k fiatalabb barÀtokra is szert tenni. Amit
¢n magÀnak mondani tudok, annak legf´ljebb a... ´h´m... a szakmÀjÀban veheti n¢mi
hasznÀt, az ¢let¢ben, Ãgy lÀtom, semmit. S ez alighanem jÂl is van Ágy. Hogy is mondja
PollÀk barÀtunk: quisquis suos patimur.
A diÀk hallgatott. A tanÀr lÀtta, hogy a szeme k´nnybe lÀbad, de Ãgy tett, mintha
nem vette volna ¢szre. ä Az ´regekkel az a baj ä mondta szÀrazon ä, hogy tÃlsÀgos
sokat akad¢koskodnak, sokat tanÀcskoznak, mindenre van ellenvet¢s¡k, keveset kockÀztatnak, s f¢lsikerekkel is megel¢gszenek. Ez a tudomÀnyban nem Àrthat, mert amit
ott egy ember esetleg elmulaszt, azt a mÀsik a kez¢be veszi ¢s folytatja. De az ¢letben,
melybûl csak egy p¢ldÀny Àll rendelkez¢s¡nkre, esetleg helyrehozhatatlan kÀrokat
okozhat egy hamis tanÀcs k´vet¢se.
ä Professzor Ãr nem adhat nekem olyan rossz tanÀcsot ä mondta a diÀk ä, hogy
annak legalÀbb a fele ne volna jÂ.
ä Micsoda besz¢d ez! ä kiÀltott a tanÀr szokatlan ¢l¢nks¢ggel.
A diÀk ¢szrevette, hogy eg¢sz eddigi besz¢lget¢s¡k alatt Kiss professzor egyszer sem
horgasztotta le fej¢t mell¢re, amit nyilvÀnvalÂan valamilyen nagyobb bensû izgalomnak a jeladÀsak¢nt kellett ¢rtelmezni; arcbûre is fakÂ volt, k´nnyzacskÂi dagadtabbak,
rÀncai Àrny¢kosabbak; szemlÀtomÀst valamilyen lelki vagy testi betegs¢g em¢sztette.
TamÀsnak Ãgy fÀjt a szÁve, hogy gondolkodÀs n¢lk¡l tÁz ¢vet adott volna az ¢let¢bûl,
ha szeretett ´reg barÀtjÀba ojthatja.
ä Micsoda besz¢d ez! ä kiÀltotta a tanÀr. ä Vegyen ebbûl a cukorkÀbÂl, k¢rem! A
tudomÀnyos diszciplÁnÀnak egyik elsû szabÀlya, hogy: gyanÃs minden, amit az elme
k¡l´n´s ´r´mmel fogad, mert rendszerint egy elûzetes feltev¢s¢t igazolja. S minthogy
belûlem a szenved¢lyek amÃgy is mÀr r¢g ki¢gtek, tehÀt kivÀltk¢pp hajlamos vagyok
a tudomÀnyos szkepticizmusra. Az ilyen ember szava m¢reg lehet az ¢letben egy fiatal
l¢lek szÀmÀra.
ä Ne f¢ltsen engem, professzor Ãr! ä mondta a diÀk. ä Nekem ¢pp arra van sz¡ks¢gem, amit professzor ÃrtÂl kapok.
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ä Vegyen abbÂl a cukorkÀbÂl! ä mondta a tanÀr. ä Csak nem tartja magÀt m¢gis
rajongÂnak?
ä Nem tartom magam annak ä mondta a diÀk.
A tanÀr le¡lt az asztalhoz szemben a fiatalemberrel, kellû tÀvolsÀgra tolva sz¢k¢t,
hogy kedv¢re vÀltogathassa egymÀson Àtvetett hosszÃ lÀbait. ä A tudomÀnyban a k¢pzelet ä mondta ä egy-egy ritka kiv¢teltûl eltekintve a legnagyobb ellens¢ge az ¢rtelemnek, tehÀt nemhogy szÀrnyakat volna szabad neki adni, hanem ellenkezûleg, neh¢z
sÃlyokkal kell teleaggatni. Az ilyen megterhelt k¢pzeletnek a szava m¢reg lehet az ¢letben egy fiatal l¢lek szÀmÀra. A legnagyobb tartÂzkodÀssal fogadja, kedves barÀtom,
ilyennemü tanÀcsaimat.
ä VÀllalom a kockÀzatot, professzor Ãr ä mondta TamÀs.
A tanÀr vÀratlanul elnevette magÀt. ä Mit tehetne egyebet? Elv¢gre... ´h´m... apja
vagyok az apja helyett is, ha szabad magamnak ezzel hÁzelegnem.
ä °n professzor urat talÀn a kellet¢n¢l is jobb szeretem ä mondta a fiatalember egy
idû mÃlva f¡lig pirulva. ä S professzor Ãr tudja, hogy ez a ragaszkodÀsom nem mai
keletü. MÀr kisfiÃ koromban is p¢ldak¢pemnek tekintettem.
ä El¢g rosszul tette ä mondta a tanÀr. ä Hagyjuk! Mindenesetre Àllapodjunk meg
abban, hogy l¢nyeges dolgokban semmilyen beleszÂlÀst se enged¢lyezzen nekem, bÀrmilyen ¢kesszÂlÂan fejten¢m is ki ¢rveimet. Pascal szerint a szÁvnek megvannak a maga
¢rvei, melyeket a fej nem ¢rthet meg. HÀt hogy is Àllunk azzal a kislÀnnyal?
ä Kicsinek ¢pp nem kicsi ä mondta a diÀk mosolyogva. ä Majdnem akkora, mint ¢n.
ä K¡l´n´s ä mondta a professzor elgondolkodva.
ä Mi¢rt k¡l´n´s? ä k¢rdezte a diÀk meglepûdve.
ä Semmi ä mondta a tanÀr. ä MÀsutt jÀrt az eszem. Felt¢telezem, hogy mint tudÂshoz
illik, vÀlasztÀsÀnÀl megûrizte elm¢je vilÀgossÀgÀt ¢s jÂzansÀgÀt.
ä Elza a legkitünûbb nû, akivel ¢letemben talÀlkoztam ä mondta a fiatalember lelkesed¢stûl reszketû hangon.
ä BizonyÀra... bizonyÀra ä mondta a tanÀr. ä Persze maga tisztÀban van vele, kedves
barÀtom, hogy mint ahogy a gondolat nem lehet el a vÀgy szenved¢lye n¢lk¡l, a vÀgybÂl sem szabad hiÀnyoznia a gondolat vilÀgossÀgÀnak.
A fiatalember hallgatott. ä Lehet, hogy m¢g nem ellenûriztem vÀlasztÀsomat minden oldalrÂl ä mondta kisvÀrtatva ä, de amit eddig megtudtam Elza jellem¢rûl, az
mÀris minden vÀrakozÀsomat fel¡lmÃlja.
ä ¹r¡l´k neki ä mondta a tanÀr. ä Azt nem k¢rdem, hogy vagyonos csalÀdbÂl valÂ-e,
mert hisz annak pillanatnyilag amÃgy sincs jelentûs¢ge. Azt sem, hogy van-e müvelts¢ge. De vajon humora van-e?
ä Az nincs ä mondta TamÀs.
ä Szeret nevetni?
ä InkÀbb csak mosolyog ä mondta TamÀs.
A tanÀr mell¢re ejtette fej¢t. ä ögy-Ãgy ä mondta. ä A mosoly az ¢rtelmen Àtszürt
nevet¢s. BizonyÀra nagyon ¢rtelmes?
ä Igen ä mondta a fiatalember. ä S fûk¢pp egyenes ¢s tisztess¢ges, ami nekem mindenn¢l fontosabb.
ä Sose hazudik?
ä Sose ä mondta a diÀk.
A tanÀr behunyta a szem¢t, szemh¢ja v´r´s ¢s dagadt volt, mintha Àtvirrasztotta
volna az ¢jszakÀt. ä Felbecs¡lhetetlen ä mondta. ä Rem¢lem, kedves barÀtom, m¢g
gondolkodik egy ideig, mielûtt az anyak´nyvvezetû el¢ viszi.
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ä Nem ¢rtem professzor urat ä mondta a diÀk hirtelen elsÀpadva. ä Egyelûre persze
nem hÀzasodhatunk ´ssze, mert m¢g nincs keresetem, s ha lesz, azzal egyelûre a sz¡leimet kell segÁtenem. De egy¢bk¢nt...
ä Egy¢bk¢nt is rÀ¢r m¢g a hÀzassÀggal ä mondta a tanÀr. ä ögy tudom, huszonk¢t
¢ves, minek sietni annyira? LÀssa, ¢n mÀr hatvan-egyn¢hÀny vagyok, s m¢g mindig
nem szÀntam rÀ magamat. A hÀzasulÀsban is az a fontos, ami a hÀborÃban; idût kell
nyerni.
TamÀs megd´bbenve n¢zett az ´reg arcra, de ez ezÃttal oly szeretetre m¢ltÂn, rÀncaiban annyi mosolygÂ szelÁds¢ggel ¢s jÂsÀggal n¢zett rÀ, hogy a gÃnyolÂdÀsnak nyomÀt sem lehetett benne felfedezni. A fiatalember elhatÀrozta, hogy mihelyt lehet, bemutatja neki menyasszonyÀt; lehetetlen, hogy Elza azonnal le ne vegye lÀbÀrÂl az ´reg
tudÂst. Elk¢pzelte a lÀny gyûzedelmesen derüs, nyugodt, meghatÂ mosolyÀt, amint
az ÂriÀsi karossz¢kben, mint egy fejedelmi trÂnuson ¡lve szem¢nek k¢k sugÀrzÀsÀt
rÀereszti az elkÀprÀztatott ´regemberre, s szÁve mÀr elûre dagadozott az ´r´mtûl s a
b¡szkes¢gtûl, kez¢ben mÀr ¢rezni v¢lte a b´lcsess¢g gratulÀlÂ k¢zszorÁtÀsÀt. Elza olyan
megvesztegetûn, majdnem f¢rfiasan nyÁlt ¢s ûszinte, hogy m¢g a tudomÀnyos szkepticizmus is porrÀ hull sz¢t lÀbai elûtt. A fiatalember ´nel¢g¡lten elmosolyodott, majd
egy ravaszkÀs tekintetet vetett a tanÀrra: ¢szrevette, hogy ez helyet cser¢ltet egymÀson
Àtvetett hosszÃ lÀbÀval. MindjÀrt meg fog szÂlalni, gondolta, s r´gt´n elûz¢kenyen fel¢je hajolt.
ä Az¢rt m¢giscsak irigylem a fiatalsÀgÀ¢rt, kedves barÀtom ä mondta a tanÀr, s az
arca megint csupa szelÁds¢g ¢s szeretet volt. ä Sajnos m¢g ma is gyakran esem abba a
hibÀba, hogy megvetem a fiatalokat, mert tapasztalatok hÁjÀn ´nhitts¢g¡kre hallgatnak, nincs kÁs¢rleti anyaguk, tehÀt nincs megbÁzhatÂ Át¢let¡k, mindent, ami Ãj, t´bbre
becs¡lnek mindenn¢l, ami r¢gi, nagyobbat markolnak, mint amennyit meg tudnak
fogni, t´bbet mozognak, mint amennyit ¡lnek, s nem keresik meg a legalkalmasabb
mÂdszereket, eszk´z´ket ¢s l¢pcsûfokokat, melyek a kitüz´tt c¢lokhoz vezetnek. Nem
veszem el¢gg¢ tekintetbe, hogy milyen nyomorultak volnÀnk, ha a term¢szet nem tesz
benn¡nket egy kiss¢ l¢hÀvÀ. A gondolkodÀs nem term¢szetes sz¡ks¢glete az embernek, sût alighanem a legr´videbb Ãt a boldogtalansÀg fel¢.
A diÀkot csak jÂval k¢sûbb, hazafel¢ menet, az utcÀn fogta el n¢mi k¢ts¢g, vajon
Kiss professzornak a fiatalsÀgrÂl mondott ´nbÁrÀlatÀban nem volt-e egy k¢shegynyi
k¢t¢rtelmüs¢g ¢s rejtett gÃny, mellyel az û hÀzasulÀsi terveit s k´zvetve menyasszonya
szem¢ly¢t sÂzta be. Megh´kkenve forgatta ezt a gondolatot, majd messzire elvetette
magÀtÂl; a tanÀr a legtisztÀbb, legszeretûbb barÀt volt, figyelmeztette, Âvta, igyekezett
ût az Àltala helyesnek v¢lt Ãtra terelni, de sohasem gÃnyolta ki. Amit a l¢hasÀgrÂl tr¢fak¢pp mondott, azt semmi esetre sem szÀnhatta tanÀcsnak. MindazonÀltal TamÀst
annyira felhÀborÁtotta s felizgatta sajÀt rosszhiszemüs¢ge, hogy ha Kiss professzor nem
lett volna beteg, visszafordul, ¢s megszokott nyÁltszÁvüs¢g¢vel feltÀrja elûtte gonosz k¢telyeit; de sajnos egy¡ttl¢t¡ket ism¢t vÀratlanul f¢lbeszakÁtotta a tanÀrnak egy hirtelen
tÀmadt erûs rosszull¢te, amely a jÂl indult besz¢lget¢st idû elûtt lezÀrta.
A professzor megtÀntorodott s ´sszeesett, n¢hÀny percre elvesztette eszm¢let¢t. A
diÀk felmosta, majd levetkûztette s Àgyba fektette; orvos¢rt is akart telefonÀlni, de azt
a tanÀr nem engedte meg. Besz¢lni most sem nagyon besz¢lt, csak n¢hÀny ritka, fÀradt
k¢zmozdulattal jelezte kÁvÀnsÀgait. Vetkûztet¢s k´zben t¡relmes volt, mint egy magÀval tehetetlen, nagybeteg gyermek, bocsÀnatk¢rû, megadÂ mosollyal fogadta TamÀs
gondoskodÀsÀt. A fiatalembernek ism¢t feltünt, hogy a beteg egy percre sem veszi le
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rÂla szem¢t; mialatt ide-oda jÀrt a szobÀban, cigarettÀt, hamutÀlcÀt, gyufÀt, egyebet
k¢szÁteni az Àgy mell¢, ÀllandÂan magÀn ¢rezte a tanÀr lassan forgÂ szemgolyÂinak
tekintet¢t. Azt az ajÀnlatÀt azonban, hogy nÀla t´lti az ¢jszakÀt, egy t¡relmetlen, majdnem haragos k¢zmozdulattal visszautasÁtotta. Mielûtt TamÀs elment, m¢g papÁrt ¢s
ceruzÀt k¢rt az ÀgyÀba, s egy kem¢ny fedelü k´nyvet, tÀmaszt¢knak az ÁrÀshoz, ezeket
lassan elrendezte maga mell¢, a paplanra. Nagyon fÀradtnak, kimer¡ltnek lÀtszott. ä
Isten Àldjon meg, fiam ä mondta, amikor a diÀk kiment az ajtÂn.
*
A TanÀcsk´ztÀrsasÀg Ãj p¢nzt bocsÀtott ki, feh¢r papÁrra nyomatott 25 ¢s 200 koronÀsokat. T´rv¢nyes fizetûeszk´z l¢v¢n, minden legÀlis adÀsv¢telt le lehetett vele bonyolÁtani, de sem a feketepiacon, sem vid¢ken a parasztok nem fogadtÀk el; aki tehÀt
gerstlin, kukoricakeny¢ren, napraforgÂolajon kÁv¡l mÀst is akart enni, annak a r¢gi
z´ld vagy k¢k tÁz- ¢s hÃszkoronÀsokkal kellett fizetnie. Elza felajÀnlotta TamÀsnak,
hogy a P¢nzint¢zeti K´zpontban egy p¢nztÀros ismerûs¢vel becser¢lteti TompÀ¢k feh¢r p¢nz¢t, melyet a banktÂl kaptak, ugyanannyi n¢v¢rt¢kü k¢k p¢nzre; csak term¢szetes, hogy a fiatalember az ajÀnlatot a legnagyobb hatÀrozottsÀggal visszautasÁtotta.
N¢hÀny nappal k¢sûbb anyja panaszkodott, hogy nem l¢v¢n k¢k p¢nze ä semmif¢le
¢lelmiszert nem tud szerezni. HÃst, zsÁrt, vajat, burgonyÀt akkor mÀr hetek Âta nem
lÀttak, a kukoricakeny¢rtûl pedig s a friss ¢lelmiszerek hiÀnyÀtÂl az orvos test¢n fÀjdalmas, fekete kel¢sek keletkeztek, amelyek miatt n¢ha t´bb napra Àgyba k¢nyszer¡lt.
ä Erzsi bezzeg feh¢r bÃzakenyeret eszik ä mondta az asszony sÂhajtva. TamÀs les¡t´tte a szem¢t.
ä °desanyÀm ä mondta egy idû mÃlva ä, nem hallgathatom el... a tisztess¢g megk´veteli, hogy megmondjam... nekem egy ismerûs´m r¢v¢n mÂdomban volna k¢k
p¢nzt szerezni. De bÀrhogy fÀj is a szÁvem ¢desapÀm¢rt, nem teszem meg, mert nem
akarok jogtalan elûny´kh´z jutni s ezzel a k´z´ss¢get megkÀrosÁtani.
Az anya hosszan n¢zett fiÀra, majd egy nagyot sÂhajtott, ¢s szÂtlanul kiment az eb¢dlûbûl.
Erzsi m¢g a csel¢dszobÀban lakott, de mÀr mint alb¢rlû; TompÀ¢k szolgÀlatÀbÂl kil¢pett, s egy textilgyÀrban dolgozott, kislÀnyÀt pedig a TanÀcsk´ztÀrsasÀg egy svÀbhegyi gyermek¡d¡lûj¢ben helyezte el. Azon a vasÀrnapon, amikor TompÀn¢ kinyitotta
szekr¢ny¢t, s kirakta a csel¢dszoba padlÂjÀra az ott talÀlt ellopott holmit, Erzsi k¢sûn
¢rt haza kimenûj¢rûl, mÀr este tÁz Âra fel¢ jÀrt az idû, amikor bekopogott asszonyÀhoz,
karjÀban a gondosan ´sszehajtogatott nagy nyalÀb feh¢rnemüvel, amelyet szÂtlanul
letett az asztalra (TompÀn¢ mosolygÂ figyelm¢t nem ker¡lte el, hogy egy kis csipke
zsebkendûje, melyet, Ãgy lÀtszik, a menyecske k¡l´n´sen megkedvelt, hiÀnyzott a
visszaszolgÀltatott holmibÂl). Abban Àllapodtak volt meg, hogy Erzsi, amÁg nem talÀl
Ãj helyet magÀnak s kislÀnyÀnak, megmarad a szolgÀlatban; a proletÀrdiktatÃra kikiÀltÀsa utÀn azonban TompÀ¢knak mÀr nem volt mÂdjuk csel¢det tartani, az asszony
tehÀt annak rendje s mÂdja szerint felmondott Erzsinek, egyben felajÀnlva neki, hogy
amÁg nem talÀl mÀsik lakÀst, maradjon meg a szobÀjÀban. Erzsi megk´sz´nte a nagysÀga irÀnta tanÃsÁtott jÂsÀgÀt, kezet csÂkolt neki, s egy h¢t mÃlva a lakÀshivatalban
kiig¢nyelte a szobÀt.
ä JÂl van, fiam, igaza van ä mondta az asszony ä, de az¢rt szÂlhatott volna, hogy
legalÀbb tudjak rÂla. Az a k¢t ember a lakÀshivatalbÂl halÀlra ijesztett. Az uram Àgyban
fek¡dt, ¢n a f¡rdûszobÀban voltam, s olyan felhÀborodott arccal nyitottak rÀm, mintha
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a TanÀcsk´ztÀrsasÀg t´rv¢nyben megtiltotta volna h¢tk´znapokon a f¡rdûkÀd hasznÀlatÀt.
Egy¢bk¢nt ritkÀn talÀlkoztak ´ssze, t´bbnyire csak este, amikor az asszony vacsorÀt
fûz´tt, s Erzsi mÀr hazaj´tt az ¡zembûl; TamÀs ilyenkor a konyhÀnak m¢g a k´rny¢k¢t
is elker¡lte. BÀr csak ´nmagÀra neheztelt minden t¢ved¢s¢¢rt, de az¢rt ha nagy ritkÀn
megpillantotta Erzsi halovÀny, kancsal tekintetü madonnaarcocskÀjÀt, a szÀja r´gt´n
megkeseredett, s ha csak egy pillanatra is, emberbarÀti ¢rz¢sei megfakultak.
N¢hÀny nappal a lakÀshivatal tisztviselûinek lÀtogatÀsa utÀn az orvos hivatalos ¢rtesÁt¢st kapott, melyben k´z´lt¢k vele, hogy lakÀsÀnak hÀrom szobÀjÀt lefoglaltÀk egy
k¢ttagÃ ¢s egy hÀromtagÃ csalÀd r¢sz¢re àa mell¢khelyis¢gek k´z´s hasznÀlati jogÀvalÊ. A rendelûn s a vÀrÂszobÀn kÁv¡l a csalÀdnak Ágy mind´ssze egy szobÀja maradt
lakÀsra. Jogtalan int¢zked¢s volt, melyet az illet¢kes hatÂsÀgok felszÂlalÀs eset¢n nyilvÀn hatÀlytalanÁtottak, illetve mÂdosÁtottak volna, de a v¢gz¢ssel szinte egyidejüleg,
alig n¢hÀny ÂrÀval k¢zbesÁt¢se utÀn meg¢rkezett a k¢t beutalt csalÀd is, bÃtorok n¢lk¡l,
n¢hÀny bûr´nddel s batyuval kez¡kben, s behurcolkodott az eb¢dlûbe, a szalonba s
az asszony szobÀjÀba. Az ´reg orvost az egymÀst k´vetû viszontagsÀgok annyira felizgattÀk, hogy az Ãj lakÂk meg¢rkez¢s¢nek hÁr¢re ´sszeesett, s Àgyba kellett fektetni;
r¢gebbi gyomorfek¢lye a rossz tÀplÀlkozÀs k´vetkezt¢ben nemr¢g kiÃjult, s most az
Ãjabb izgalmak hatÀsÀra bev¢rzett.
TamÀs az egyik Ãj lakÂ, egy rokonszenves k¡lsejü s modorÃ fiatal nyomdÀsz segÁts¢g¢vel beszÀllÁtotta anyja ÀgyÀt az orvos szobÀja melletti rendelûbe, k¢sûbb ruhÀit,
egy¢b szem¢lyes holmijÀt is ÀthoztÀk, a t´bbi bÃtor ott maradt. Az Ãj lakÂk nem sokra
mentek vel¡k; f´l´s Àgy nem volt a lakÀsban, bergªre-ekben, puffokon s romÀn stÁlusÃ,
faragott eb¢dlûasztalokon pedig nemigen lehetett aludni. TamÀs s az anyja egy-egy
sor matracot adott a sajÀt ÀgyÀbÂl Ãj lakÂtÀrsaiknak.
De m¢g alig ¡lt el a k´lt´zk´d¢s porfelhûje, a balsorsÃ csalÀd egy Ãjabb ´rv¢ny sodrÀba ker¡lt. A lakÀsban detektÁvek jelentek meg, hÀzkutatÀst tartottak, s az orvos ÁrÂasztalÀban huszon´t darab hÃszkoronÀs aranyat talÀltak. A tanÀcskormÀny r´vid idûvel hatalomra jutÀsa utÀn elrendelte, hogy minden aranyat, ez¡st´t s ¢kszert be kell
szolgÀltatni, a huszon´t arany elrejt¢se a forradalmi szigor Àtt¢tel¢n gazdasÀgi büncselekm¢nybûl politikai büncselekm¢nny¢ minûs¡lt Àt. Tompa dr.-t betegs¢ge dacÀra
letartÂztattÀk, s a MarkÂ utcai foghÀzba szÀllÁtottÀk. Feles¢ge ¢kszereit azonban a detektÁvek nem talÀltÀk meg; az asszony szokott szeless¢g¢vel ¢kszeres dobozÀt a benne
l¢vû n¢hÀny gyürüvel, brossal, csattal, f¡lbevalÂval s nem nagy ¢rt¢kü arany kark´tûvel szobÀjÀban, f¢s¡lk´dûasztala egyik nyitott fiÂkjÀban felejtette, a rendûrs¢gi nyomozÂknak pedig term¢szetesen esz¡kbe sem jutott, hogy a betelepÁtett Ãj lakÂ szobÀiban vizslassanak. TamÀs a hÀzkutatÀs idej¢n nem volt odahaza.
Az Ãjabb nagy gond elnyelte az elrekvirÀlt szobÀk kisebb gondjÀt, az asszonynak,
TamÀsnak most minden lehetût el kellett k´vetnie, hogy az orvost kiszabadÁtsÀk, a lakÀs felszabadÁtÀsa tizedrangÃ k¢rd¢ss¢ s¡llyedt. TompÀn¢ attÂl a pillanattÂl kezdve,
hogy a detektÁvek elvitt¢k az urÀt, mintha teljesen megvÀltozott volna: a lepkek´nnyü,
sÁrÀsra, nevet¢sre mindig k¢sz, lebegû teremt¢sbûl olyan ellenÀllhatatlan, c¢lrat´rû
szenved¢ly bontakozott ki, amelyet semmilyen akadÀly nem bÁrt megÀllÁtani. Dr. TompÀt tÁz Ârakor vitt¢k el a detektÁvek. M¢g jÂformÀn be sem csapÂdott m´g´tt¡k az ajtÂ,
az asszony mÀr a telefonnÀl ¡lt, s felhÁvta Kiss professzort. ä Ne menjen el hazulrÂl,
egy f¢l Âra vagy egy Âra mÃlva ott vagyok magÀnÀl ä s letette a kagylÂt.
Dr. PollÀk lakÀsa nem felelt, a szerkesztûs¢gben semmilyen felvilÀgosÁtÀst nem tudtak adni holl¢t¢rûl. Egy dr. Kem¢nyffy Imre nevü r¢gi ismerûs¢t, akirûl v¢letlen¡l
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tudta, hogy tagja s egy ideig ¡gy¢sze volt a szociÀldemokrata pÀrtnak, az IgazsÀg¡gyi
N¢pbiztossÀgnÀl siker¡lt felhajszolnia, n¢pbiztoshelyettes volt; d¢li egy ÂrÀra k¢rt s
kapott tûle kihallgatÀst. Egy mÀsik ismerûs¡ket, egy Maczner JÀnos nevü ´reg ¡gyv¢det d¢lutÀn hÀrom ÂrÀra k¢rte a lakÀsÀra. F¢l tizenkettûkor mÀr becs´ngetett Kiss
professzorhoz. Ott-tartÂzkodÀsa alatt negyedÂrÀnk¢nt felhÁvta a Pester Lloyd szerkesztûs¢g¢t, de PollÀkot csak ¢jf¢ltÀjban ¢rte el v¢g¡l is a lakÀsÀn.
ä Mindenekelûtt arra k¢rem, Magda ä mondta a tanÀr, miutÀn meghallgatta a hÁradÀst ä, arra k¢rem, hogy egyelûre ne olvassa el azt a levelet, melyet tegnap Ártam
magÀnak, s melyet nyilvÀn a mai nap folyamÀn fog megkapni. Ezt k¡l´n´s nyomat¢kkal k¢rem. Ezek utÀn rÀt¢rhet¡nk a tÀrgyra.
ä PrÂbÀljon hatÀrozottan s gyorsan gondolkodni, JÀnos, maga szerint mi a teendû?
ä Nem tudok sem gyorsabban, sem hatÀrozottabban gondolkodni, mint ahogy
megszoktam hatvan-egyn¢hÀny ¢v alatt ä mondta a tanÀr. ä Elsûsorban arra k¢rem,
hogy bÁzz¢k meg bennem. Amit emberileg meg lehet tenni, azt meg fogom tenni,
ugyanolyan... ´h´m... hüs¢ggel ¢s odaadÀssal, mintha magÀrÂl volna szÂ, ¢s nem... ¢s
nem a f¢rj¢rûl.
ä Tudom, JÀnos ä mondta Magda. ä Errûl kÀr besz¢lni. TehÀt?
A tanÀr nagyon sÀpadt volt. ä Azt hiszem, elsûsorban azt kellene kiderÁteni, ha lehets¢ges, hogy ki a feljelentû. Nem k´z´mb´s, hogy egy n¢vtelen, sÃlytalan feljelent¢s
t´rt¢nt-e vagy pedig valamilyen politikailag szÀmottevû szem¢ly Àll-e a hÀtt¢rben.
ä KÀrolynak nincs ellens¢ge a kommunistÀk k´zt ä mondta az asszony. ä Amint tudja, sohasem politizÀlt. De sok szeg¢ny sorsÃ betege volt, akiktûl nem fogadott el p¢nzt.
Tavaly t¢len egy ember jÀrt hozzÀ kezel¢sre, aki mindig csak este, a s´t¢ts¢g beÀllta
utÀn j´tt, s mint k¢sûbb kider¡lt, hamis nevet ¢s cÁmet mondott be. Azt hiszem, az
kommunista lehetett, vagy sz´k´tt katona, vagy valami ilyesf¢le. Nem tudom, ki jelenthetett fel benn¡nket.
ä Kire gyanakszik? ä k¢rdezte a tanÀr.
ä Nem tudom ä mondta az asszony.
ä A csel¢dj¡kre, akinek felmondtak?
ä Az nem tehette ä mondta az asszony. ä Mi nem jelentett¡k fel lopÀs¢rt, pedig ¢vek
Âta d¢zsmÀlt benn¡nket, s tetten ¢rtem. A kislÀnyÀt is mi tartottuk, amÁg mÂdunkban
volt. NÀlunk laktak azutÀn is, hogy mÀr nem dolgozott rÀnk.
ä Helyes ä mondta a tanÀr. ä Ez volna tehÀt az egyik nyom. Nem lehet b¡ntetlen¡l
ajÀnd¢kozni, kedves barÀtnûm, az emberi l¢lek elûbb-utÂbb bosszÃt Àll minden hitelezûj¢n. Kire gyanakszik m¢g?
ä Nem tudom, JÀnos ä mondta az asszony, k´d´s szemmel bÀmulva maga el¢. ä Ha
magÀnak igaza volna, akkor senkit sem szabad szeretni.
ä ¹nzetlen¡l nem is ä mondta a tanÀr. ä LÀssuk tovÀbb! A hÀzmester¡k? Valamelyik
szomsz¢djuk? Ne az ¢n rosszkedvü, l¢lektani b´lcsess¢geimbûl induljon ki, hanem a
sajÀt okos, f´ldh´zragadt asszonyi esz¢vel n¢zzen k´r¡l! Kit haragÁtott magukra?
Az asszony a fej¢t rÀzta. ä Senkit.
ä Ezer embert ä mondta a tanÀr. ä Csak maga nem tud rÂla. Azt se felejtse el, hogy
a feljelentûnek bizonyÀra valamilyen r¢szesed¢s jut a lefoglalt ¢rt¢kekbûl. Ki tudott
az elrejtett aranyakrÂl?
ä M¢g ¢n sem ä mondta az asszony.
A tanÀr hirtelen felkelt a hely¢rûl, teljes hosszÀban kiegyenesedett, nagy feh¢r kezeit
a k¢ken kidagadÂ visszerekkel az asztallapra nyomta. De csak n¢hÀny pillanatig maradt Àllva: mintha lÀba nem bÁrnÀ el indulatainak a sÃlyÀt, lomhÀn visszaereszkedett
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a sz¢kre, feje ism¢t mell¢re hanyatlott. ä TamÀs bizonyÀra tudott rÂluk ä mondta. ä
KÀrolynak anyagi term¢szetü ¡gyekben nagyobb bizalma volt benne, mint magÀban.
K¢nytelen vagyok tudomÀnyos gondossÀggal minden lehetûs¢get megvizsgÀlni.
Az asszony tÀgra nyÁlt, r¢m¡lt szemekkel bÀmult rÀ.
ä Micsoda lehetûs¢get? ä k¢rdezte egy idû mÃlva, mind a k¢t aprÂ kez¢t a szÁv¢re
szorÁtva.
ä TamÀs nem szereti az apjÀt ä mondta a tanÀr.
ä Meg van maga ûr¡lve? ä mondta az asszony.
ä TamÀs nem szereti az apjÀt ä mondta a tanÀr m¢g egyszer. ä A mÃltkor mÀr besz¢lt¡nk errûl.
ä Meg van maga ûr¡lve? ä mondta az asszony.
ä Nem vagyok megûr¡lve ä mondta a tanÀr.
Az asszonynak k´nnybe lÀbadt a szeme, elûsz´r, amiÂta az urÀt letartÂztattÀk.
ä TamÀs nem szereti az apjÀt ä mondta a tanÀr harmadszor. ä TamÀs azt szereti,
amit az ostoba fej¢vel igazsÀgnak, tisztess¢gnek nevez. Ez a r´geszm¢je szerencs¢re
valÂszÁnütlenn¢ teszi, hogy û jelentette volna fel alattomban a sajÀt apjÀt. MÀsfelûl azt
is tekintetbe kell venn¡nk, hogy nem ismeri m¢g ´nmagÀt.
Az asszony kiszedte tÀskÀjÀbÂl zsebkendûj¢t, megt´r¡lte a szem¢t.
ä Nem tudja m¢g, hogy milyen indulatok laknak benne ä mondta a tanÀr. ä Nem,
nem tudja. No mindegy! Maradjunk abban, hogy valÂszÁnüleg a maguk volt csel¢dje
tette meg a feljelent¢st, s ebben az esetben talÀn k´nnyebben el lehet simÁtani a dolgot.
Sorra fogom jÀrni mindazokat az ismerûseimet, akik hasznunkra tudnak lenni. Elsûsorban azt kell el¢rni, hogy maga mielûbb besz¢lhessen KÀrollyal, mÀsodsorban, hogy
azonnal kÂrhÀzba szÀllÁtsÀk onn¢t, ahol most van. Mert egyelûre m¢g azt sem tudjuk,
hova vitt¢k.
MiutÀn megbesz¢lt¢k, hogy hol, mikor ¢rhetik el egymÀst telefonon, hogy k´lcs´n´sen beszÀmolhassanak arrÂl, amit v¢geztek, illetve megÀllapodhassanak a k´vetkezû talÀlkÀban...

D°RY TIBOR LEVELE
AZ S. FISCHER KIADñNAK
SzegzÀrdy-Csengery KlÀra fordÁtÀsa

Budapest, 1962. Àprilis 10.
...Mint tudjÀk, gyatra a memÂriÀm, nem szÁvesen fogad be dÀtumokat, s amilyen gyorsan csak lehet, igyekszik megszabadulni tûl¡k. Ha nem ûriztem volna meg levelez¢sem
egy r¢sz¢t, ma aligha tudnÀm, hol ¢s hogyan t´lt´ttem az ¢letemet. Olyan k´r¡lm¢ny
ez, mely szerencs¢sen megkÁm¢li k´rnyezetemet attÂl, hogy eggyel t´bb rosszkedvü
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´n¢letrajzot kelljen megem¢sztenie vagy em¢sztetlen¡l eltaszÁtania magÀtÂl. çm az a
k´zel harminc ¢vvel ezelûtti este, amelyen k¢ziratom elsû mondatait papÁrra vetettem,
egyike ¢letem kev¢s jÂl megvilÀgÁtott pillanatÀnak: ä B¢csben t´rt¢nt, 1933. december
24-¢n, az egykori Caf¢ France-ban a SchottentornÀl, egy nagy, aranyozott teremben,
melynek ablakai k¢t utcÀra n¢ztek, ahol ä l¢v¢n karÀcsonyeste ä nem volt egy l¢lek
sem, s bÀr ¢n mint egyed¡li vend¢g n¢mi v¢detts¢get ¢lveztem a vilÀgszellem tolakodÀsa ellen, m¢gsem rendelkeztem elegendû irÂniÀval ¢s a sz¡ks¢ges jellemszilÀrdsÀggal ahhoz, hogy el se kezdjem A BEFEJEZETLEN MONDAT-ot. Ellenkezûleg, Ãgy tetszik
nekem, mintha m¢g ma is ¢rezn¢m azt a szÁvdobogÀst, ami ott munka elûtt ¢s k´zben
rÀm t´rt, s ami azÂta m¢g a legkisebb ÁrÂi munka kezdete elûtt is visszhangzik bennem
mind a mai napig. S bÀr hatvannyolc ¢vemmel ma mÀr el¢g tapasztalt lehetn¢k ahhoz,
hogy tudjam, ez az ´r´mteli szÁvdobogÀs vaklÀrma csupÀn, melyet ritkÀn k´vet beteljes¡l¢s, belsû b¢ke pedig szinte sosem, m¢gis bosszÃsan lÀtom, mik¢nt Át¢l ez a szÁvdobogÀs minden tapasztalat, csalÂdÀs ¢s megalÀztatÀs ellen¢re m¢g ma is, Ãjra meg Ãjra,
egy k´ly´kkutya ostoba ¢let´r´m¢re. çm k¢rdem ¹n´ket: a sz¡l¢si fÀjdalmakra valÂ
m¢goly boldog vÀrakozÀs szÂl-e akÀr csak a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben is amellett, ami
megsz¡letni k¢sz¡l?
Van mindenesetre m¢g valami, ami megnyugtathatna, ha a nyugtalansÀg nem lenne kedvemrevalÂbb. Soha nem voltam k¢pes arra, hogy ´nmagam¢rt lelkesedjem. Eltekintve az immunitÀs elsû napjaitÂl, heteitûl vagy hÂnapjaitÂl ä attÂl az immunitÀs¢tÂl, melyet a k¢zirat befejez¢se utÀn a munkalÀz k´lcs´nz´tt ä, ¢reztem, hogy tÀmad
fel ¢s fokozÂdik bennem a nyafka kedvetlens¢g, ha a sajÀt munkÀmat veszem k¢zbe,
s ez az ´nmagam feletti titkos bosszankodÀs soha nem cs´kkent, bÀrmeddig csiszolgattam is a munkÀmat, gyakran akÀr ¢vtizedekkel elsû megjelen¢se utÀn. Ez a rosszkedv sokszor a sz¢gyenig vagy k¢ts¢gbees¢sig fokozÂdott, Àm t´bbnyire csak azt eredm¢nyezte, hogy ´nkÁnzÂ ´szt´neimtûl kereken megtagadtam sajÀt munkÀm ÃjbÂli
k¢zbev¢tel¢t. Szembe´tlû tulajdonsÀgom, a lustasÀg ¢s rossz eml¢kezûtehets¢gem azutÀn az ¢vtizedek sorÀn hozzÀsegÁtett valamif¢le b¢k¢s-boldog elidegened¢shez azoktÂl a teremtm¢nyektûl, akiket ä ÀllÁtÂlag ä ¢n alkottam meg, s akiknek nev¢t, nem¢t
¢s v¢gsû soron l¢t¢t k¢pes voltam oly t´k¢letesen elfelejteni, mint Àldozatait a politikai
t´meggyilkos. Csak kevesen vannak k´z´tt¡k, akik Isten kegyelm¢bûl megmenek¡ltek, s akiket m¢g ma is n¢v szerint meg tudok nevezni. Gûgnek ¢rezn¢k-e, ha azt mondanÀm, hogy a legteljesebb m¢rt¢kben el¢gedetlen vagyok ¢letmüvemmel? Ez bizonyÀra nem szer¢nys¢gemet tanÃsÁtja, hiszen ä kev¢s kiv¢teltûl eltekintve ä kortÀrsaimmal m¢g t¡relmetlenebb¡l bÀnok, mint sajÀt ¢letmüvemmel.
MÀr az is boldoggÀ ¢s el¢gedett¢ tesz, ha sajÀt k´nyveimben itt-ott v¢letlen¡l hÃsz
vagy ´tven sorra bukkanok, amely m¢g ¢vek mÃltÀn sem okoz csalÂdÀst. JÂ, ha tÁz
¢vben egyszer siker¡l egy hibÀtlan novellÀt Árnom, Àm legszÁvesebben azt is hÂnapokig
csiszolgatnÀm m¢g, ha nem lenne az eg¢sz olyan kilÀtÀstalan. Eddig megjelent k´nyveim k´z¡l talÀn A BEFEJEZETLEN MONDAT -nak van a legt´bb es¢lye arra, hogy csatlakozhasson ahhoz a v¢gtelen monolÂghoz, amelyet a perlekedû emberis¢g sajÀt sÁrja
felett mond ä s mondani is fog utolsÂ lehelet¢ig. Vannak olyan oldalak, n¢hol akÀr
´tven-szÀz oldalas fejezetek a hÀrom k´tetben, amelyekben csak hiÃsÀgbÂl akartam
megvÀltoztatni itt-ott egy-egy szÂt vagy mondatot; s ha az eg¢sz müben akÀr szÀzÀval
is akadnak hibÀk, melyek nyomasztjÀk a lelkiismeretemet, s amelyek kijavÁtÀsÀban
csak az erû ¢s t¡relem hiÀnya akadÀlyoz meg, az eg¢sz müvel m¢gis egyet¢rtek. Ha
mÀr meg kellett Árni, hÀt jÂl van Ãgy, ahogy van, ma sem tudnÀm k¡l´nb¡l.
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Mint tudjÀk, a reg¢ny csak 1946-ban jelent meg, k´zel egy ¢vtizeddel elk¢sz¡lte
utÀn. AzÂta tovÀbbi tizenhat ¢v telt el. A k´nyvet nem csupÀn szem¢lyes Ázl¢sem, hanem a t´rt¢nelem is prÂbÀra tette. Siker¡lt-e akÀr csak f¢lig is kiÀllnia ezt a prÂbÀt?
Szer¢nytelens¢gbûl hagyom nyitva ezt a k¢rd¢st. çm be kell vallanom ¹n´knek, hogy
ma, ¢vek hosszÃ sora utÀn megint egyszer ebben a k´nyvben lapozgatva, nyugtalanÁtÂ
¢rz¢s fog el: mintha alakjaim t´bbet tudnÀnak ¢s mondanÀnak el a vilÀgrÂl, mint
amennyit tûlem tanultak. Mint a gyerekes ´sszeesk¡vûk bandÀja, egyfolytÀban az iskolÀrÂl fecsegnek, az iskolÀrÂl, ahonnan lÂgtak. De Ãgy tünik, n¢gy ¢ven Àt, mialatt
ûket nemzette ¢s tanÁtotta, a szerzû is valamilyen k´nnyü kÀbulatban ¢lt, amely szem¢t
¢s f¡l¢t soha nem lÀtott-hallott dolgokra nyitotta meg, dolgokra, melyeket û maga sem
¢rtett...

Szilasi Vilmos

A SZOCIçLFILOZñFIAI JELLEG
SzegzÀrdy-Csengery KlÀra fordÁtÀsa

A BEFEJEZETLEN MONDAT szocialista k´nyv, sût tendenciÀjÀt tekintve egyenesen marxista. M¢gis nehezemre esn¢k, ha valamif¢le marxista elm¢letet prÂbÀln¢k meg felfedezni benne. A proletariÀtus harcÀrÂl van ugyan szÂ, de nem a termelûeszk´z´k kisajÀtÁtÀsÀrÂl, nem az osztÀlyharc strat¢giÀjÀrÂl, a gyûzelem programjÀrÂl, hanem a
m¢ltÂsÀg, igazsÀgossÀg ¢s a mindenkit mindenkivel ´sszekapcsolÂ jÂsÀg irÀnti emberi
ig¢ny kiel¢gÁt¢s¢rûl. Az egy¡ttl¢t hiteless¢g¢rûl van itt szÂ, a gy´ng¢d ¢rzelmekrûl,
melyek bevilÀgÁtjÀk ¢s tiszta ´r´mm¢ nemesÁtik a h¢tk´znapokat, m¢g a munkanapokat is. Ez a harc nem annyira a tÀrsadalom, mint inkÀbb az emberi kapcsolatok Àtszervez¢s¢t ÀhÁtja, a nyÁltsÀg, tolerancia, enged¢kenys¢g ¢s k´lcs´n´s meg¢rt¢s fel¢ haladva. A reg¢ny sÃlyos csalÀdi, munkahelyi konfliktusokat ÀbrÀzol, fesz¡lts¢gterhes bonyodalmakat az emberi sorsok k¡l´nb´zû szf¢rÀiban. Ek´zben a szem¢lyes konfliktusok nem kev¢sb¢ fontosak, mint a k´z´ss¢get ¢rintû sorsk¢rd¢sek. D¢ryn¢l a sÃlyos
tÀrsadalmi probl¢mÀk megoldÀsi s¢mÀja alapjÀban v¢ve ugyanaz, mint a hÀzastÀrsak,
sz¡lûk ¢s gyermekek, szeretûk ¢s barÀtok k´z´tti konfliktusok¢. Ezek a megoldÀsok
elbüv´lûen sÃlytalanok, mindig szelÁdek, n¢melyik¡k nem t´bb, mint egy szÂ, mÀskor
csak egy szÂtlan pillantÀs. LÀzadÀsokat ¢s t¡ntet¢seket Ár le, s teszi ezt Ãgy, mintha az
ÂriÀsi menetoszlopok angyali jÂsÀggal vonulnÀnak megÀllÀs n¢lk¡l az Ág¢ret f´ldj¢re,
s k´zben csalÂdottan venn¢k tudomÀsul, hogy ellenÀllÀsba kell ¡tk´zni¡k.
Nem tudok meghatottsÀg n¢lk¡l Árni errûl a k´nyvrûl. Szeretem minden alakjÀt,
m¢g az ellens¢g k¢pviselûit is. D¢ry k¢ptelen arra, hogy egy¡tt¢rz¢s n¢lk¡l bocsÀssa
el reg¢nyalakjait. SzÁve tele gyeng¢ds¢ggel, ebbûl ered emberÀbrÀzolÀsÀnak ereje ¢s
biztonsÀga. Az az aprÂ mozdulat, amellyel v¢g¡l szelÁden meg¢rinti ûket, olyan ¢lethüv¢ teszi alakjait, hogy minden helyzetben k´r¡llengi ûket l¢t¡k telt atmoszf¢rÀja ä
legszÁvesebben azt mondanÀm, melegek ¢s ¢lettel teliek, mint a frissen s¡lt keny¢r.
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HovÀ is soroljam hÀt mindezt a filozÂfiai irodalom nagy tÀrsadalmi alapgondolatai
k´z´tt? MarxistÀnak nem marxista. A szerzû vilÀgn¢zete nem azt a meggyûzûd¢st t¡kr´zi, hogy a k¡lsû k´r¡lm¢nyek megvÀltoztatÀsÀval Ãj vilÀgot lehet teremteni. InkÀbb
¢ppen az ellenkezûj¢t sejthetn¢nk. Nem is utÂpista: amit c¢lk¢nt maga el¢ tüz, nem
egy jobb vilÀg programja, melyet ´nk¢nyesen vagy alapos szervezûmunkÀval alakÁt ki
a vÀgyakozÂ k¢pzelet. InkÀbb Ãgy tünik, k¢szen Àll a hÀz, s a k´ltûnek mÀr nincs mÀs
dolga, mint rÀbÁrni az ellens¢get, aki csak tudatlansÀgbÂl ellens¢ges, hogy k´lt´zz¢k
be a hÀzba.
Vajon hordoz-e magÀban a reg¢ny valamif¢le t´rt¢nelemfilozÂfiÀt, miszerint a t´rt¢nelmi helyzetek v¢res ¢rtelmetlens¢ge m´g´tt az emberi haladÀs feltartÂztathatatlan
dialektikus kibontakozÀsa ¢s beteljes¡l¢se rejlik? TalÀn ez a t¢nyezû is k´zrejÀtszik, Àm
mindenesetre csak mell¢kesen. A reg¢nybûl mindv¢gig halkan kicsengû alaphang szerint az ember mÀr el¢g felszabadult ahhoz, hogy ´nmaga lehessen, csak ezt egyesek
m¢g nem tudjÀk, bizonyos kommunistÀk ¢ppoly kev¢ss¢, mint a munkÀsok felszabadÁtÀsÀnak ellens¢gei.
D¢ry minden bizonnyal nem osztja a naturalizmusnak azt az elv¢t, hogy az ember
term¢szet¢bûl fakadÂan jÂ, ¢s csak a t´rt¢nelmi bünbees¢s rontotta meg. Semmilyen
bünrûl, semmilyen megvÀltÀst´rt¢netrûl nincs nÀla szÂ, bÀrmilyen legyen is az.
ögy tünik, D¢ry eg¢szen sajÀtos ¢rtelmet k´lcs´n´z Marx m¢ly ¢rtelmü mondatÀnak, miszerint az ember a szem¡nk elûtt lezajlÂ ÀtalakulÀsok szerve. Szerv annyi, mint
szerszÀm. Az ember legyen a szervek szerve, akÀrcsak a k¢z, amely minden szerszÀmot
azzÀ tesz, ami. Csak a k¢z àkez¢benÊ vÀlik az egy¢bk¢nt k´z´mb´s tÀrgy szerszÀmmÀ.
Vajon az ember ´nmagÀt is k¢zbe veszi-e, hogy mesterk¢nt alkosson? Az effajta tervez¢s, az eszk´z´k ilyet¢n hasznÀlata a v¢gterm¢k szem elûtt tartÀsÀval ettûl a reg¢nytûl
idegen. Az emberek csak annyiban alakulnak Àt k´zegg¢, amennyiben az elsûsorban
Àltaluk ¢letre hÁvott ¢rzelmek ÀradatÀban ûk maguk is ÀradÂvÀ vÀlnak.
çm a k´nyv alapvonÀsa nem valamif¢le passzÁv chiliasmus, nem a rem¢ny filozÂfiÀja. A rem¢ny t¡relmes, szÀmol az es¢llyel. A t´rt¢nelem nem t¡relmes, drÀmai kit´r¢sekben zajlik, inkÀbb vakon, mintsem elûrelÀtÂan. A rem¢ny tud vÀrni, a tÀvolba
tekint, nem a k´zelbe. Az ilyen pillantÀs D¢rytûl t´k¢letesen idegen. ý csak a legk´zelebbit lÀtja, ¢s a legteljesebb m¢rt¢kben t¡relmetlen¡l ¢s izgatottan avatkozik be k´zvetlen k´rnyezet¢ben. FilozÂfiÀja azonban nem a k´ny´rtelen harcban, a minden
szemben ÀllÂ megsemmisÁt¢s¢nek vÀgyÀban gy´kerezik. InkÀbb a tudÀs birtokosÀnak
a m¢g nem tudÂkra irÀnyulÂ aktivitÀsa ez. SzÂkrat¢sz azt hirdette: àAz er¢ny tanÁthatÂ.Ê
Nem mintha az ember term¢szet¢bûl fakadÂan jÂ volna, hanem mert az ember az a
k¡l´n´s l¢ny, amely logikÀval legyûzhetû. àMinden embernek term¢szete, hogy t´rekszik a
tudÀsraÊ ä hangzik Arisztotel¢sz METAFIZIKç-jÀnak, az eurÂpai filozÂfia alapmüv¢nek
elsû mondata. Ez a mondat monumentalitÀsÀval mintegy a filozÂfia kapuja. Az ember
hatalmÀba ker¡l annak, amit bebizonyÁtanak neki. D¢ry azt tanÁtja, hogy a jÂsÀg ¢s az
emberi boldogsÀg tanÁthatÂ; tanÁthatÂ p¢ldÀval, tanÁthatÂ szavakkal, amelyek mindig
ott lebegnek az emberi kapcsolatok f´l´tt, tanÁthatÂ mondatokkal. A k´nyv cÁme, A
BEFEJEZETLEN MONDAT, t´bb¢rtelmü. Utalhat Àtmeneti veres¢gre is. Nekem azonban
hitelesebbnek tetszik a m¢lyebb ¢rtelem: a mondatot leÁrtÀk, s bÀr a v¢ge m¢g hiÀnyzik,
bizonyÁtÂereje mÀr hat. M¢g tart a tanÁtÀs, a meggyûz¢s, de mÀr k´zel a befejez¢s. àHa
meggyûzûek a t¢telek, a k´vetkeztet¢s is meggyûzûÊ ä mondja Arisztotel¢sz.
D¢ry tartÀsa ebben az ¢rtelemben humanista racionalizmus; racionÀlis pozitivizmusa a marxizmussal rokon. Milyen kapcsolatban Àll a szocialista realizmussal? Nyu-

1276 ã Szilasi Vilmos: A szociÀlfilozÂfiai jelleg

gaton a jelenlegi szellemi l¢gk´r ä k¡l´n´sen, ami a müv¢szetet ¢s az irodalmat illeti
ä rÀciÂellenes. A nyelvben azt a titokzatos erût v¢lik f´lfedezni, mely tÃlmutat az el¢gtelen emberi tudÀson, a hagyomÀnyos eszk´z´k alkalmatlansÀgÀn. A modern reg¢nyÁrÂ Âvakodik attÂl, hogy müve csupÀn racionÀlis elbesz¢l¢s legyen, hogy pusztÀn emberi jellemeket, sorsokat ÀbrÀzoljon. Mint ahogy H¢rakleitosz mondja ApollÂnrÂl,
Delphoi isten¢rûl: nem mond semmit, nem k´z´l semmit: sejtet. Az ÀbrÀzolÀst felvÀltja
az utalÀs, a jelz¢s. D¢ryt ezzel szemben olyannyira Àthatja a rÀciÂ, hogy szÀmÀra nem
jelent vesz¢lyt, ha teljes m¢rt¢kben ¢rv¢nyre juttatja naiv mes¢lûkedv¢t. Ezek szerint
tehÀt korszerütlen volna a nyugati, elavult a szocialista irodalomban?
D¢ry szÀmÀra a nyelv, a szÂkincs, a frazeolÂgia, a terminolÂgia nem ´nc¢l, hanem
eszk´z. A materialista dialektikÀt, a realista aktualitÀs tendenciÀjÀt k´ltûi mondanivalÂvÀ emeli, s ezÀltal mintegy meg is sz¡nteti. Az ember, az eszes Àllat (animal rationale)
mÀr aligha Àllati t´bb¢. D¢ry m¢g a szenved¢lyeket is megfosztja ¢l¡ktûl s az ¢rz¢seket
vesz¢lyes k¢t¢rtelmüs¢g¡ktûl. Ehelyett jÀtszani engedi a fantÀziÀt, mely nagyobb teret
enged s t´bb igazsÀgot tulajdonÁt a konkr¢t ¢szlel¢snek, mint a felszÁnen megrekedû
realizmus. A rÀciÂhoz, az emberi t¢nyszerüs¢ghez valÂ hüs¢g¢ben D¢ry v¢gsû soron
m¢giscsak szocialista k´ltû, eleget tesz a szocialista irodalommal szemben tÀmasztott
k´vetelm¢nyeknek, teszi ezt azonban m¢lyrehatÂ tekintettel, leÁrhatatlan nyugalommal s a r¢szletek konstruktÁv egys¢ge irÀnt tanÃsÁtott ¢rz¢kenys¢ggel. Az ideges ¢rz¢kenys¢gbûl eredû bûs¢get az eg¢sz nyugalmÀvÀ rendezi Àt. A valÂsÀgot minden dimenziÂjÀban szÂhoz juttatni ä ez szÀmÀra a szocialista realizmus. Ebben benne foglaltatnak azok a t¢mÀk is, melyeket a szocialista elm¢let egyed¡l ÀbrÀzolÀsra m¢ltÂnak
tart. D¢ry dogmÀk n¢lk¡l dogmatikus. EgyszÂval k´ltû.
így tehÀt reg¢nye a mai nyugati irodalom szempontjai szerint is minden, csak nem
korszerütlen. D¢ry nem csak mes¢lûkedv¢nek k´sz´nhetûen nagy Ávü elbesz¢lû, nem
pusztÀn az ÀbrÀzolÀs kedv¢¢rt ÀbrÀzolja szenved¢lyesen az emberi sorsokat. Titokzatos
mÂdon expresszionista; a jelen atmoszferikus voltÀt juttatja kifejez¢sre. çbrÀzolÀsai
jelk¢pes erejüek, epigrammaszerü megvilÀgÁtÂerûvel rendelkeznek: radikÀlis utalÀsok a kimondhatatlanra.
Ez az ÁrÂ, aki nem elm¢lkedik, akitûl idegen minden elm¢leti gondolatmenet, aki
alig k¢pes az absztrakciÂra, aki bizonyÀra aligha ¢rt valamit a tûkefelhalmozÀs, az ¢rt¢kt´bblet, az elidegenÁt¢s ¢s elidegened¢s elm¢let¢bûl, szÁv¢nek iskolÀjÀban megtanulta PlatÂnäSzÂkrat¢sz b´lcsess¢g¢t, azt a b´lcsess¢get, amely a logoszt ¢s az emberis¢g boldogsÀgÀt, melyet a g´r´g´k ar¢t¢nek neveztek, ´sszekapcsolja egymÀssal. Ennek a k´lt¢szet nagy zsenijei Àltal vez¢relt tÀrsadalmi forradalmÀrnak a fegyvere a legszelÁdebb, Àm egyszersmind a legkem¢nyebb is: a szillogizmus. Az egyetlen megcÀfolhatatlan tÀrsadalomfilozÂfiÀt hirdeti, amellyel s¢rt¢s, neheztel¢s, gyül´lk´d¢s n¢lk¡l
egyet lehet ¢rteni. S an¢lk¡l, hogy ez sz¢gyen¡nkre vÀln¢k, k¢szs¢gesen hagyjuk, hogy
meggyûzz´n benn¡nket.
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KozÀk LÀszlÂ

IRODALMI MöZEUM
Feh¢rn¢ valaki mÀsrÂl besz¢lt,
holott ä ZsukÀtÂl tudjuk ä a kÀv¢hÀzban
az û kedvese, a visszahÂdÁtandÂ, esett
a csodÀlkozÀstÂl a mÀzolÂ ponyvÀjÀba.
HalÀsz feltÀpÀszkodott, pezsgût rendelt
nekik, û pedig lovagot Ad¢lnak, utazik.
Mik´zben halkan jÀtszottam a zongorÀn,
m´g´ttem mÀr-mÀr botrÀnyos danolÀszÀs.
Balkay jÀtszotta Adyt, m¢rgesen csattant:
ki nem Àllhatom az Ãgynevezett Ãrinûket ä
k¢rette magÀt, hosszan, a talÀlkozÀs elûtt.
ä Hallottam mÀr magÀrÂl, mosolygott Ad¢l.
A hangja m¢ly volt ä ZsukÀtÂl tudni ä,
akkor m¢g nem dohÀnyozta el, mÁg Feh¢rn¢
csak a hajnalra eml¢kezett: Ady¢k m´g´tt
l¢pdelt HalÀsszal, lemaradva, boldogan.
Zsuka leÁrta, mÀsodik kiadÀs, betartotta
a megÀllapodÀst Feh¢rn¢vel szemben. Ad¢l
valÂban utazott, Ady elkÁs¢rte egy darabon:
VÀradon hÀrom napig senki sem lÀtta.
A mÃzeumban, mÃzsÀk k´z´tt, a danolÀszÂs
is bemutatkozott: Zsuka f¢rje vagyok.
Az eg¢sz t´rt¢netbûl kivilÀglik Feh¢rn¢.
Ott ¡l, az ´v¢ volt mindig is HalÀsz.

Rapai çgnes

ROSSZ LEMEZ
mÀr annyit vÀrtam nem tudom
a postalÀdÀt m¢rt lesem
¢s szÁvdobogva m¢rt nyitom
mÀr annyit vÀrtam nem tudom
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amit szeretn¢k nem lehet
j´het lev¢l vagy nem j´het
mÀr annyit vÀrtam nem tudom
amit szeretn¢k nem lehet
a postalÀdÀt m¢rt lesem
mÀr annyit vÀrtam nem tudom
mert ittragadtam f¢luton
jaj visszaj´nn´d nem lehet
te Ãgyse j´ssz ¢n nem megyek
hÀt szÁvdobogva m¢rt nyitom
mÀr annyit vÀrtam nem tudom
mÀr annyit vÀrtam nem tudom

RAINER MARIA RILKE LEVELEIBýL
BÀthori Csaba fordÁtÀsa

Lou Andreas-Salom¢nak
PÀrizs, 1914. jÃnius 26-Àn (p¢ntek)
Lou, kedves, Te tudsz ¢s meg¢rtesz; ha lÀthatn¢k egy mÀsodpercig a Te szemeddel, Ãgy,
amint elgondollak, lehetn¢k a belÀtÂ MÀsik: megerûs´dve t¢rn¢k vissza bonyodalmaim k´z¢, belÀthatatlan, oly messzirûl elûk¢szÁtett ¢letembe. Isten tudja, mennyiben elûzi meg a Wendung cÁmü vers azoknak az Ãj viszonyoknak ¢rkez¢s¢t, ¢n messze hÀtul
kullogok, isten tudja, eff¢le ´sszeomlÀsokat egyÀltalÀn kibÁrok-e m¢g, hiszen a makacs
erûk tovÀbbra is vissza¢lnek hatalmukkal, ¢s a leghallatlanabb f¢lre¢rt¢sekben mer¡lnek ki. Ez¢rt rem¢ltem olyan belÀthatatlanul sokat attÂl, hogy v¢gre egy emberi l¢ny
helyes ¢s szeretû k´zel¢be ker¡l´k, mert ezzel helyreÀllt volna minden distancia: a
vilÀgtÂl valÂ tÀvolsÀg r´gt´n = v¢gtelenn¢ vÀltozott volna, a sajÀt testemtûl valÂ tÀvolsÀg r´gt´n = nullÀvÀ, ¢s k´z´tt¡k ott van minden szÀm, Àrtatlan Àrnyalatokban. így
azonban a tÃlzott figyelem n¢hÀny dolgot ÂriÀsi ¢letnagysÀgban k´zelembe tolt, mÀsr¢szt pedig k´z¢m ¢s sajÀt felizgatott testem k´z¢ olyan viszonyokat iktatott, melyek
valÂszÁnüleg hasonlÂ t¢velyg¢sekkel jÀrnak, mint a testi dolgokhoz valÂ viszonyaim
ÀltalÀban. így minden porcikÀmba katasztrÂfa f¢szkelûd´tt, minden izmom hamisan
l´ty´g. Eszembe jut, hogy a vilÀg szellemi elsajÀtÁtÀsa ott, ahol az t´k¢letesen a szem
segÁts¢g¢vel t´rt¢nt, mint az ¢n esetemben, tartÂsan vesz¢lytelenebb a k¢pzûmüv¢sz
szÀmÀra, mert ez az elsajÀtÁtÀs megragadhatÂbb formÀban, testszerübb eredm¢nyek
l¢trehozÀsa r¢v¢n kiel¢g¡l¢st talÀl. °n olyan vagyok, mint a kis k´k´rcsin (lÀttam egyszer egy rÂmai kertben), olyan tÀgasra nyÁlott napk´zben, hogy ¢jszakÀra nem bÁrt
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´sszecsukÂdni. Rettenetes volt n¢zni a s´t¢t mezûn, sz¢lesre tÀrulkozva, ûr¡lten felt¢pett kelyh¢vel m¢g mindig sz¡rcs´lte a f¢nyt, a rengeteg, pÀratlan erejü ¢jszaka terh¢vel maga f´l´tt. °s tûszomsz¢dsÀgÀban ´sszes okos kis nûv¢re, mind-mind elzÀrta
mÀr parÀnyi m¢rt¢kü f´l´sleg¢t. °n is ilyen menthetetlen¡l kifele fordÁtott ember vagyok, ez¢rt zilÀl sz¢t minden, nem utasÁtok el semmit, ¢rz¢keim ä an¢lk¡l, hogy tanÀcsomat kik¢rn¢k ä minden kÀros hatÀsra nyitottan ¢berek; ha megz´rren valami, felÀldozom magam, s ¢n magam vagyok az a z´rej, s mivel minden egyszer izgalmakra
ki¢hezett l¢ny meg is ragadja ezt az izgalmat, Ágy ¢n is l¢nyeg¢ben vÀgyom a zavarra,
¢s v¢g n¢lk¡l romok k´z´tt is vagyok. E nyilvÀnossÀg elûl megmenek¡lt bennem egy
¢let, visszavonult a legbensûbb helyre, ¢s ott ¢l ¢s honol, mint az emberek ostromÀllapotban, gond ¢s n¢lk¡l´z¢s idej¢n. °letjelt ad magÀrÂl, ha jobb idûket v¢l k´zeledni,
az El¢giÀk t´red¢kei vagy egy-egy kezdûsor ÃtjÀn, majd megint el kell kushadnia, mert
odakint nyilvÀn ´r´kk¢ ugyanaz a kiszolgÀltatottsÀg uralkodik. °s k´zben, e szakadatlan kit´r¢si szenved¢ly ¢s a szÀmomra bajosan el¢rhetû belsû l¢tez¢s idûszakai k´zt:
ott hÃzÂdnak az eg¢szs¢ges ¢rz¢s igazi lakÀsai, sivÀran, elhagyottan, ki¡rÁtve; valami
barÀtsÀgtalan k´z¢psû sÀv ez, aminek semlegess¢ge egyÃttal megmagyarÀzza, mi¢rt
marad pazarlÀs v¢g¡l minden ¢rdekemben t´rt¢nû emberi ¢s term¢szeti jÂcselekedet.
Ma van a naptÀr szerint egy hÂnapja, hogy itt vagyok. Di¢tÀs-vegetatÁv ¢trendet
tartottam, hosszÃ alvÀsokra szorÁtottam magam (minden ¢jszaka 9-tûl reggel 6-ig), s
t´bbnyire ki is tartottam az alvÀsi gyakorlatokban, olykor m¢g napk´zben is kis alvÀspÂtl¢kokat ¢pÁtettem be a napirendbe (megilletûdve term¢szetemen, hogy legalÀbb
alvÀs k´zben nem eml¢keztet tehetetlens¢gemre, amit az ¢let ´sszes egy¢b ter¡let¢n ezernyi p¢ldÀval bizonyÁtok). Egy¢bk¢nt minden papÁrlap elûtt ¢s minden k´nyv olvasÀsakor annyira gÀtlÀsos ¢s meggÀtolt vagyok, mint egy karÂhoz k´t´z´tt kecske, ¢s mire
rÀocsÃdok megk´t´tts¢gemre ä ¡gyetlen¡l a karÂra g´ngy´lv¢n magamat ä, lÀtom,
hogy t´bbnyire m¢g csak nem is Àllt rendelkez¢semre teljes hosszÀban a k´t¢l. K´rbe-k´rbe, csak babirkÀlok szÀzszor f¢lretett k´nyvek k´z´tt, kedvszegetten, hol jobbra,
hol balra kapdosva, s alig ismerem fel ezt vagy azt a n´v¢nyt; mert abban is hasonlÁtok
a kecsk¢hez: amit korÀbban lerÀgtam, abbÂl nem marad meg semmi k¢zzelfoghatÂ,
egy falatka sem, amihez Ãjra kapcsolÂdni tudn¢k: hiÀba, minden kecsk¢v¢ vÀlik bennem, ¢s ez ä ha a kecske egyszer megbokrosodott, s maga is sz´gletess¢ vÀlt ä nem
k´nnyÁt helyzet¢n.
Milyen csodÀlatos ¢s kimerÁthetetlen¡l megalapozott volna egy olyan ¢let, amely
k¢sûbb müv¢szi kibontakozÀs formÀjÀban nyern¢ el igazolÀsÀt. MindinkÀbb bÀmulom
a fiatal Goeth¢t; ahogyan szÀmÀra a hozad¢k eleve az elviselt l¢tez¢s s egyÃttal a boldogsÀg m¢rt¢ke is. Semmi haszontalant nem k¢zbe venni, s a hasznosÁthatÂt helyesen;
kezdettûl fogva gyüjteni magunkban a mÃlt ¢s jelenlegi sikerekre vonatkozÂ, legk¡l´nb´zûbb ¢s legellent¢tesebb eml¢keket: hogy ne mÀsk¢nt, csak ezer tapasztalat birtokÀban cs´ppenj¡nk abba a v¢gtelen aszÀlyba, amivel bÀrmelyik pillanatban meglephetnek az istenek.
Ma (29.), mÀsodik leveled ¢rkez¢se utÀn.
TalÀn, Lou kedves, talÀn. De hiszen nem annÀl silÀnyabb-e a helyzetem, min¢l inkÀbb elû van k¢szÁtve legbel¡l; nem kerekedtem-e ki m¢gis egy ilyen gÀtlÀscsomÂvÀ?
A Narziss ¢s az Ãjabb k´ltem¢ny k´z´tt egy ¢v telt el, egy tompa esztendû, ¢s ha most
visszatekintek, Ãgy lÀtom magam ä amint itt ÀlldigÀlok ä, hogy ism¢t valamivel terhesebb lettem, Àthatolhatatlanabb, holtabb. AmÁg egy ilyen megbÁzÀs csak megemelinti
a karomat... de mÀr ernyed is el ä s milyen hamar! ä, ¢s moccanni se bÁrok. Testem
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egyenesen csapdÀvÀ vÀltozott; ott, ahol korÀbban magÀba fogadott ¢s tovÀbbadott valamit, most szorosra csattan, ¢s f´l nem feszÁthetû; fel¡let, teli csapdÀkkal, melyekben
nyomorÃsÀgos ¢lm¢nyek sorvadnak el, megdermedt, Ãttalan ter¡let, ¢s messzemessze a k´zep¢n, mint hülû csillagon, lobog a csodÀlatos lÀng, mely mÀr csak vulkÀnk¢nt k¢pes kit´rni, hellyel-k´zzel, olyan jelens¢gek kÁs¢ret¢ben, melyek sz´rnyü
pusztÁtÀssal, zavarÂan ¢s vesz¢lyesen ÀrasztjÀk el a k´z´ny´s fel¡letet. Nem egy valÂdi
betegs¢g mintÀja-e ez, ez a hÀrom ´vezetben lezajlÂ l¢tbomlasztÀs? A legfelsûbb zÂna
¢ppen olyan m¢rt¢kben k´veteli az izgalmakat, ahogyan a belsû hatalmak nem k¢pesek el¢rni ¢s megrendÁteni. ñ, mennyire Valami (Eines) voltam ifjÃsÀgomban, minden
Áns¢g ellen¢re, nagyjÀban-eg¢sz¢ben arctalan, de aztÀn nagyjÀban-eg¢sz¢ben m¢giscsak felismerhetû ¢s bizalmat ¢lvezû. S ez¢rt olyan elvetendûen rossz, ¢s m¢gis titokzatosan orvosolhatÂ. Legtitkosabb lelkemet r´gt´n milyen lÀgyan kerengte k´rbe az
arcomon incselgû ´r´m; ha kiszimatoltam a reggel illatÀba, eg¢sz testemet Àtitatta a
l¢g, s a reggel ¢ppen moccanÂ k´nnyüs¢ge lebegett term¢szetem minden r¢teg¢ben;
ha bele-beleharaptam egy gy¡m´lcsbe, vagy Ázlelgettem a nyelvemen, az olyan volt,
mint a szellem szava, mely sz¢tolvad a testben; s a gy¡m´lcs tiszta ´r´me, az a tapasztalat, amit elpusztÁthatatlanul k´zvetÁtett, r´gt´n felszÁvÂdott l¢nyemnek ´sszes lÀthatÂ
¢s lÀthatatlan v¢red¢nyeiben.
Most meg utazÀsok ¢s hatalmak ¢s rettentûen hat¢kony vÀltozÀsok: ¢s minden veszendûbe megy tekintetem ¢s testem g´rcs´sen esdeklû odaadÀsÀban: ez az Àldozat
kimerÁti s egyÃttal tÃlterheli, mÁg a l¢lek ä elfordulva, figyelmetlen¡l, magÀba roskadva ä nem cs´kkenti fesz¡lts¢geimet. °n megadnÀm magam, de û nem adja meg magÀt;
Ágy van ez szeml¢lûd¢sben ¢s szeretetben, ¢s testem ez¢rt sorvad el ebben az aszÀlyos
esdekl¢sben, ahovÀ nem terjednek a nedvek, melyek mozdulataimat azelûtt ÀgrÂl Àgra
z´ldd¢ ¢s hajl¢konnyÀ tett¢k. Ez lehet az oka, min¢l t¡zetesebben vizsgÀlom, hogy van
egy bizonyos tartÀsom (az a tartÀs, amelyre a munka n¢mely pillanatÀban rÀneveltem
magam), ¢s a lelkemnek megint mÀsf¢le tartÀsa van, ¢rettebb, m¢g ¢rettebb tartÀsa,
¢s ez¢rt mÀr nem szolgÀlom ût, ¢s senki sem szolgÀlja ût. ý a harang¢rc, ¢s Isten Ãjra
meg Ãjra f´lizzÁtja feh¢rre, ¢s elûk¢szÁti az ´nt¢s hatalmas pillanatÀra: de ¢n m¢g mindig a r¢gi forma vagyok, az elûzû harang formÀja, a makacs forma, mely megtette a
magÀ¢t, ¢s nem kÁvÀnja, hogy kicser¢lj¢k ä ¢s Ágy aztÀn az ´nt¢s elmarad. Lehet belÀtni
ennyi mindent, ¢s m¢gis segÁts¢g n¢lk¡l bolyongani? °s esztendûk Âta.
MegÃjulÀs, vÀltozÀs, boldogulÀs ä ¢s ÀtzÃdulna hozzÀm a l¢lek ä, tudom. De ki Ãjulna meg, aki elûbb nem szakÁtotta Ázekre magÀt? °s ¢n mint a hÁmes tojÀssal, Ãgy bÀnok
magammal, egy ¢leten Àt, nehogy bÀntÂdÀsom ess¢k, csak azt ne. ñ, Lou! mennyi az
¢rtelem ¢s mennyi az ostobasÀg mindabban, amit ideÁrok; ne olvass tÃl szigorÃan.
Napjaid, mondd, sz¢pen telnek-e? s a rÂzsacsokrok?
Rainer

Ilse Erdmann-nak
M¡nchen, Keferstrasse 11.,
1916. oktÂber 9-¢n
...A k¢rd¢s, mely foglalkoztatja ¹nt, Ilse, a jÂsÀg ¢s a jÂcselekedetek k¢rd¢se (s a mindkettû ter¢n el¢rt bizonyossÀg), engem is szakadatlanul foglalkoztat. Mindig is sokat
tünûdtem ezen, hiszen azt a biztonsÀgot, amit ¹n mÀsoknÀl megtapasztalt, ¢n volta-
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k¢ppen soha nem lÀttam cselekedetek formÀjÀban. Az emberi vilÀg mindig a legbizonytalanabb valami volt szÀmomra, ¢n magam pedig az a hely, ahol az adÀs ¢s a
visszav¢tel gyakorta csaknem ugyanazt jelentette: olyan hirtelen vÀltott fonÀkjÀra a
legvalÂsÀgosabb emberi ´szt´nz¢s. Ha nem leltem volna kifogÀst a belsû alkotÂmunkÀban, hogy hiszen itt egyikrûl sem lehet szÂ, s ÀltalÀban, ha nem lÀtom az oly, de oly
gyakran ¢s r¢gente gyakorolt metamorfÂzisban valamely igen m¢ly nem erk´lcsi, sût
aligha emberi egyensÃly tapasztalatÀt: azt hiszem, mÀr r¢g nem voln¢k az ¢lûk sorÀban.
Ha l¢tezik biztonsÀg ä a k´ltem¢nyen, k¢pen, egyenleten, ¢p¡leten ¢s a zen¢n kÁv¡l ä, azt talÀn csak a legkem¢nyebb korlÀtozÀs ÀrÀn ¢rhetj¡k el: m¢gpedig Ãgy, hogy
az ember bef¢szkelûdik ¢s kiel¢g¡l¢st talÀl egy megfontolt vagy megtapasztalt vilÀgszeletben, az ismerts¢gnek ¢s jelent¢kenys¢gnek valamilyen fokÀn, ahol aztÀn a k´zvetlen ¢rt¢kteremt¢s hasznossÀ ¢s lehets¢gess¢ vÀlik. De hogyan is kÁvÀnhatnÀnk ezt?
BiztonsÀgunknak valamik¢ppen az eg¢sz, a teljes k´rü l¢tez¢shez kell igazodnia; a bizonyossÀg szÀmunkra azt jelenti: eml¢kez¡nk a jogtalan tett ÀrtatlansÀgÀra, ¢s elismerj¡k a szenved¢s konkr¢t formÀit; azt jelenti: elutasÁtjuk a neveket, hogy, mintegy
vend¢gk¢nt, m¢ltÀnyolhassuk a sorsnak ä nevek m´g´tt rejtûzû ä pÀratlan alakzatait
¢s kapcsolatait; azt jelenti: m¢g a szellemi tev¢kenys¢gen bel¡l is tÀntorÁthatatlanul
hüek maradunk tÀplÀl¢khoz ¢s n¢lk¡l´z¢shez, mint kûh´z ¢s keny¢rhez; azt jelenti:
semmit nem gyanÃsÁtunk meg, nem tess¢kel¡nk ki erûszakosan, semmit nem b¢lyegz¡nk mÀsnak, mint ami valÂjÀban; azt jelenti: mik´zben elutasÁtjuk a tulajdon minden
fogalmÀt, elsajÀtÁtÀsok k´zepette ¢l¡nk, nem birtoklÀsra t´rekvû, hanem hasonlatszerü elsajÀtÁtÀsok k´z´tt; ¢s v¢g¡l (noha ez polgÀri ¢rtelemben nem ¢rv¢nyes): tudjuk
k´z´lni mÀssal is ezt a mer¢sz biztonsÀgot: hiszen ez bukÀsainknak ¢s sikereinknek
v¢gsû, alapvetûen k´z´s vonÀsa. Sz¢les karolÀssal elfogadni a bizonytalansÀgot: ha ez
v¢gtelen, akkor a biztonsÀg is v¢gtelenn¢ vÀltozik...
Rainer Maria Rilke

Lisa Heis¢nek
Soglio, Graub¡nden, SvÀjc,
1919. augusztus 2-Àn
ögy gondolom, asszonyom, hogy hozzÀm int¢zett sorait nem viszonozhatom sem
szebben, sem pontosabban, mint ha mÀris biztosÁtom: mennyire meg¢rtem azt az ´szt´nz¢st, amelybûl megsz¡lettek. A müv¢szi tÀrgy [Kunst-Ding] semmit nem k¢pes sem
megvÀltoztatni, sem megjobbÁtani; egyszeri formÀjÀban Ãgy szembes¡l az emberekkel,
mint a term¢szet, ´nmagÀban kiteljesedve, ´nmagÀval elfoglalva (mint egy sz´kûkÃt),
tehÀt, ha Ãgy vessz¡k: r¢szv¢tlen¡l. Mi azonban v¢g¡l is tudjuk, hogy ez a mÀsodik,
tartÂzkodÂ ¢s a benne munkÀlÂ akarattÂl eltorlaszolt term¢szet ugyancsak emberi tapasztalat eredm¢nye, szenved¢s ¢s ´r´m sz¢lsûs¢geinek elegye ä ¢s itt rejlik a kulcs a
kimerÁthetetlen vigasz kincsestÀrÀhoz; ez a vigasz gy¡lemlik f´l a müalkotÀsban, ¢s a
magÀnyos ember pontosan erre formÀlhat k¡l´n´s, kimondhatatlan ig¢nyt. Vannak,
tudom, az ¢letnek pillanatai, talÀn esztendûk is, mikor a rokoni k´rnyezetben Àt¢lt
magÀny olyan fokot ¢r el, melyet be nem vallottunk volna, ha tetsz¢s szerint, ideiglenesen ´sszeverûd´tt k´z´ss¢gben k´vetkezik be. A term¢szet k¢ptelen k´zel l¢pni hoz-
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zÀnk; nek¡nk kell erût merÁten¡nk, hogy Àt¢rtelmezz¡k ¢s magunkhoz szoktassuk,
sût bizonyos fokig emberi tapasztalatra lefordÁtsuk, hogy legalÀbb egy t´red¢k¢nek ¢rtelmet adjunk; de ¢ppen ez az, amit a farkasmagÀnyba s¡ppedt ember nem bÁr teljesÁteni: hiszen ¢pp û k¢r ajÀnd¢kot, f´lt¢tel n¢lk¡l, s nem k¢pes mÀshoz k´zeledni;
olyan, mint az az ember, aki ¢let¢nek valaminû m¢lypontjÀn mÀr ajkÀt sem moccantja
a f´lkÁnÀlt falatra ä meg kell tÀmadnia az embert annak a dolognak, amire ¢getûen sz¡ks¢ge van, mintha vÀgyakozna rÀ, mintha mÀs gondja se volna, mint hogy ezt a l¢nyt
birtokba vegye, hogy gyenges¢g¢nek minden atomjÀt odaadÀsra mozgÂsÁtsa. De ä szoros ¢rtelemben ä akkor sem vÀltozott meg semmi, s fennh¢jÀzÀs volna elvÀrni a müalkotÀstÂl, hogy segÁtsen; de hogy az emberi tapasztalat fesz¡lts¢gei, melyeket egy müalkotÀs, an¢lk¡l hogy kifel¢ elÀrulnÀ, magÀban hordoz, hogy belsû intenzitÀsa, an¢lk¡l
hogy extenzÁvv¢ vÀlna, puszta jelenl¢te r¢v¢n, elûid¢zhett¢k azt a hiedelmet, hogy a
müalkotÀs valamif¢le t´rekv¢s, k´vetel¢s, tetsz¢s irÀnti ostrom volna ä ostromlÂ, elragadÂ szeretet, berzenked¢s vagy hÁvogatÀs: ez a k´zte ¢s a magÀra hagyott ember k´z´tt kibomlÂ szemf¢nyveszt¢s azokhoz a papi furfangokhoz hasonlÁt, amelyekkel ä ûsidûk Âta ä a f´ldre ¢desgett¢k az isteni erût.
Sz¢gyentelen¡l bûbesz¢dü vagyok, azonban levele csakugyan ¢nhozzÀm besz¢lt,
hozzÀm, s nem egy tetszûleges valakihez, akit a lev¢lÁrÂ ´nk¢nyesen ruhÀzott fel a nevemmel; ez¢rt ¢n sem Âhajtottam kev¢sb¢ pontosnak mutatkozni, nem kÁvÀntam ¹nt
henye szÂlamokkal untatni; r¢szv¢telem valÂdi, t¢nyleges ¢lm¢ny¢t k´zvetÁtettem.
Az, hogy a v¢g¢n gyermek¢t emlÁti, bizalmassÀ avatja level¢t: ezt nem tudom mÀsk¢ppen viszonozni, mint hogy t´k¢letes k¢szs¢ggel nyugtÀzom ezt a bizalmat. Ha ez
¹nnek bÀrmikor is enyh¡letet ad, k¢rem, mes¢ljen nekem errûl a gyermekrûl ¢s ´nmagÀrÂl, akÀr oldalakon Àt. °n azok k´z¢ tartozom, a r¢gimÂdiak k´z¢, akik a lev¢lformÀt m¢g az ¢rintkez¢s eszk´z¢nek tartjÀk, a legszebbek ¢s leggy¡m´lcs´zûbbek
egyik¢nek. ä Persze meg kell mondanom, hogy ez a felfogÀs levelez¢semet ä a teljesÁthetû m¢rt¢k keretein tÃl is ä megszaporÁtja; tovÀbbÀ, hogy a munka ä gyakran hÂnapokra ä s m¢g gyakrabban (mint v¢gig a hÀborÃ alatt) valami legyûzhetetlen às¢cheresse d'£meÊ eln¢mÁt, ¢s hosszÃ n¢masÀgra kÀrhoztat; viszont ennek fej¢ben az
emberi kapcsolatokat sem egy fukar ¢s garasoskodÂ emberi l¢t l¢pt¢keivel m¢rem, hanem a term¢szet m¢rt¢keivel: legyen ez, ha Ãgy akarja, a j´vûben k´telezetts¢g ¢s alku
k´z´tt¡nk; ¢n n¢ha majd kimaradok, de ä ha kÁvÀnja ä megint meg¢rkezem, tudÀs ¢s
r¢szv¢t birtokÀban, Ãgy, amint ma elsû Ázben megtehettem.
Rainer Maria Rilke

Rudolf Bodl¤ndernek
Ch£teau de Muzot sur Sierre, Valais,
SvÀjc, 1922. mÀrcius 13-Àn
BarÀtom,
elûsz´r is azt kell mondanom, hogy az elk¢sett vÀlaszadÀsban v¢tlen vagyok. Level¢t
tegnap, mÀrcius 12-¢n, vasÀrnap kaptam k¢zhez, ¢ppen egy hÂnappal azutÀn, hogy
papÁrra vetette. Az Insel KiadÂ ugyanis a cÁmemre be¢rkezû k¡ldem¢nyeket csak esetlegesen, idûk´z´nk¢nt tovÀbbÁtja nekem, s ez alkalommal annÀl is inkÀbb k¢slekedhetett, mert Ãgy tudta: dolgozom, tehÀt l¢nyeg¢ben terhemre van minden levelez¢s.
Ha mÀr a kiadÂnak nem tehetek szemrehÀnyÀst, Ãgy leginkÀbb magamat kellene kor-
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holnom, ha ugyan bÀrmilyen ¡r¡gyet szeretn¢k beiktatni vÀlaszom el¢, amire ¹n hetek Âta vÀr ä s amit halogatnom mÀr csak az¢rt is term¢szetellenes volna, mert a level¢ben ¢rintett k¢rd¢sek engem is ¢l¢nken foglalkoztatnak.
Persze mÀs k¢rd¢s, hogy k¢pes vagyok-e egy m¢giscsak r´vidke lev¢lben olyan vÀlaszt talÀlni, amelyben ¹n sem csalatkozik. Hogy ¹nt ez a pÀr (s r¢szint eligazÁtÂ) szÂ
csakugyan meg¢rinti-e, testv¢rem ¢s barÀtom, az elsûsorban a k´zt¡nk f´lvert hÁd jÀrhatÂsÀgÀn ¢s biztonsÀgÀn mÃlik. Ami mÀrmost e hidat illeti: valÂban Ãgy v¢lem, hogy
hagyatkozhatom t´k¢letes teherbÁrÂ k¢pess¢g¢re, hiszen hozzÀm Árt, megragadÂan
emberbarÀti szavai csupa bizonyÁt¢k ¢s tanÃsÀg, s munkÀimmal valÂ foglalkozÀsa
olyan tisztÀn hiteles¡l benn¡k, hogy azt gondolom: m¢g egy lev¢l hamarjÀban odavetett ¢s t´red¢kes gondolatai is bizonyos pontossÀggal illeszkednek majd tapasztalatÀnak alaposan elûk¢szÁtett ´sszef¡gg¢seibe. Ez¢rt hÀt, barÀtom, a lehetû legelevenebb figyelemmel megkÁs¢rlem, hogy arrÂl a konfliktusrÂl besz¢ljek, melyet ¹n inkÀbb megsejtet, mintsem ÀbrÀzol. °n, Ãgy hiszem, a gy´ker¢n¢l ragadom meg. ¹n
Ãgy nevezi: àszakad¢k a szellemi ¢s a vilÀgi k´telezetts¢g k´z´ttÊ.
Ha most ifjÃi ´nmagamra gondolok: ¢letem sz¡ks¢gszerüen Ãgy alakult, hogy tÀvoznom kellett, m¢g mÀsok megbÀntÀsa ¢s nyugtalanÁtÀsa ÀrÀn is. Nem tudom ¹nnek
t´virûl hegyire bemutatni akkori osztrÀk viszonyainkat; csupa keserves, holt rem¢nytelens¢g (ha hozzÀvessz¡k a nyolcvanas ¢vek v¢gzetes hamissÀgÀt ¢s t¢velyg¢seit), Ãgyhogy ´szt´n´m azt sugallta: e viszonyok k´z´tt lehetetlen szervesen beilleszkednem
abba a hivatÀsba, melyet az ¢let nyilvÀn nekem tartogatott, t´k¢letesen lehetetlen, m¢g
a legelszÀntabb erûfeszÁt¢s ÀrÀn is. A helyzetet sÃlyosbÁtotta, hogy e lehetetlens¢gek
k´zepette (ahol csaknem minden k´zvetlen tapasztalatszerz¢st ¡r¡gyek ¢s elûÁt¢letek
hiÃsÁtottak meg) tizedik ¢let¢vemtûl fogva egy osztrÀk katonatiszt vast´rv¢nyekkel szabÀlyozott ¢letpÀlyÀjÀra kÁvÀntak tuszkolni; mÀr ilyen cs´pps¢gk¢nt olyan sÁkos talajra
helyeztek, ahol minden mozdulatommal egyre gyorsabban s egyre tÀvolabb csusszantam attÂl a hivatÀstÂl, amelyik rejtett alkatomnak ¢s homÀlyos szÀnd¢kaimnak megfelelt
ä tehÀt meg fogja ¢rteni, hogy csak a legkelletlenebb ¢s legelutasÁtÂbb kisiklÀs ÃtjÀn
vehettem birtokba lelki ¢s szellemi k¢pess¢geimet.
Amit müv¢szileg megfogalmazok, az ä valahol ä ´r´kk¢ hordozni fogja annak az
ellentmondÀsnak a nyomÀt, amelynek ´rve alatt az irodalomba l¢ptem ä ¢s m¢gis, ha
megengedi, nem ÂhajtanÀm, hogy munkÀim mindenekelûtt ezt az ¡zenetet k´zvetÁts¢k: fiatalemberek a müveimbûl ä ezt szeretn¢m ä ne valamilyen f´lszabadÁtÀsra vagy
lÀzadÀsra valÂ ´szt´k¢l¢st hÀmozzanak ki, ne a k´rnyezû vilÀg k´vetelm¢nyeinek viszszautasÁtÀsÀt; inkÀbb azt helyeseln¢m, ha ä egy Ãj otthonossÀg keretei k´zt ä elfogadnÀk azt, ami megadatik, ami a szem¡k el¢ tolul ¢s az adott k´r¡lm¢nyek k´z´tt sz¡ks¢gszerü, ¢s nem kit¢rn¢nek elûle, hanem a m¢ly¢re hatolnÀnak, a k´r¡lm¢nyek nyomÀsÀt nem annyira ellensÃlyoznÀk, mint inkÀbb hasznosÁtanÀk, ¢s ezen az Ãton-mÂdon sajÀt term¢szet¡knek sürübb, m¢lyebb, eredetibb r¢tegeibe szÀllnÀnak alÀ.
Ha ma Ágy besz¢lek, ¢s inkÀbb a belenyugvÀs, elvisel¢s ¢s kitartÀs er¢nyeit pÀrtolom
(melyeket ¢n magam nem voltam k¢pes gyakorolni...) ä Ãgy ez (s itt szigorÃan vizsgÀlom magam) nem a korosodÂ f¢rfi enged¢kenys¢ge, hanem: az idûk valÂban gy´keresen megvÀltoztak; gyermekkorom legsÃlyosabb ¢vtizede ¢s a mai kor (akÀr legÀdÀzabb) felfogÀsa k´z´tt idûm¢rt¢kkel aligha m¢rhetû k¡l´nbs¢g fesz¡l; ma, m¢g ha naponta Ãjra ¢s Ãjra f´ltÀrul is a szakad¢k apa ¢s fiÃ k´zt, m¢gis lehets¢ges bizonyos
szÂ¢rt¢s a szakad¢k f´l´tt, sût: az olyannyira ideigleness¢ vÀlt, hogy alig esik latba. °s
fûleg ez a k´r¡lm¢ny: ma egy fiatalember tÀvol Àll attÂl, hogy abban az ¢rtelemben,
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ahogyan a magunkf¢le ihatott minden szenved¢s poharÀbÂl, magÀra maradjon, eg¢szen elhagyatva: a kortÀrsak puszta jelenl¢te k¡l´n´s jelentûs¢get nyert, s megbÁzhatÂ
tÀmaszul szolgÀl (1913 Âta tisztelem egy korÀn eltÀvozott ÁrÂ k´nyv¢t ä Henry Franck,
La Danse devant l'Arche ä, amelyben elûsz´r ¡nnepelt¢k a legeml¢kezetesebb ritmusokban ezt a tapasztalatot) ä ¢s nem szeretn¢k csalÂdni, mik´zben megÀllapÁtom: ha
ma voln¢k fiatal, a legf¢ktelenebb lend¡lettel k´tn¢k kapcsolatokat, egy¡ttmük´dn¢k
kortÀrsaimmal, osztanÀm lelkesed¢s¡k java r¢sz¢t, ¢s ä a magam mÂdjÀn ä enyhÁten¢k
Áns¢g¡k´n.
Az ¢letnek az a neh¢zkes àszÁvrev¢teleÊ, amivel k´nyveim tele vannak ä az nem bÃskomorsÀg, barÀtom (s e r¢szint àsz´rnyüÊ, r¢szint àvigasztalÂÊ vonÀs, amit ¹n oly meghatÂ komolysÀggal emleget, mindinkÀbb rokonsÀgba ker¡l ezekben a k´nyvekben,
mÁg v¢g¡l eggy¢ vÀlik, egyetlen l¢nyeges tartalommÀ) ä, ez a àszÁvrev¢telÊ mÀs sem akar
lenni, nem igaz?, mint a dolgok àv¢teleÊ valÂdi sÃlyaik szerint, tehÀt tudomÀsulv¢tel;
kÁs¢rlet arra, hogy a szÁv karÀtjÀval m¢rj¡k a dolgokat, s ne gyanakvÀssal, boldogsÀgig¢nnyel vagy a v¢letlen m¢rt¢keivel. Nem lemondÀs, nem igaz?! nem lemondÀs; Â,
ellenkezûleg, mennyi v¢gtelen helyesl¢s ¢s mindig csak helyesl¢s, l¢tdics¢ret!
Most azonban m¢g egy dolgot m¢rlegeln¡nk ¢s taglalnunk kell. Nem tesz emlÁt¢st
arrÂl, hogy csalÀdja az ¢retts¢gi elv¢gz¢se utÀn milyen hivatÀst, mif¢le foglalkozÀst javasol ¹nnek; az ä ahogy mondja ä àegyetlen munkaÊ, Isten szorgalmas keres¢se, nem
szenved kÀrt sz¡ks¢gszerüen, s nem csenev¢szedik, ha ¹n erûit egy mÀs, lÀtszÂlag fel¡letes foglalkozÀs keret¢ben fogja kifejteni. Ne feledje, hogy p¢ldÀul azokban az idûkben, amikor a k¢zmüvess¢g m¢g az ¢let meleg¢t lehelte, Isten fokozni tudta ritmusÀt
¢s ism¢tlûdû sugallatait a jÀmbor szÁvekben; sût az ember egyed¡lÀllÂ, pÀratlan k¢pess¢ge talÀn ott mutatkozik meg a legalaposabban, ahol kapcsolatainak nagyszerüs¢g¢t
siker¡l egy szer¢ny, parÀnyi forma keret¢be Àgyaznia. Vesz¢lyesen gyarapÁtotta a t¢ved¢sek t´meg¢t ä s ezek csak megnehezÁtik a mai kor Àttekinthetûs¢g¢t ¢s rendezûd¢s¢t ä, hogy a müv¢szet ¡zenet¢t sokan a müv¢szi tev¢kenys¢g csÀbÁtÀsÀnak v¢lt¢k. Ennek k´vetkezt¢ben a müv¢szi tev¢kenys¢g eredm¢nyei ä k´ltem¢nyek, k¢pek, szobrok
s a muzsika lebegû alakzatai ä ahelyett, hogy ÀtszÀrmaznÀnak az ¢letbe, egyre inkÀbb
kicsalogatjÀk onnan a j´vû ifjÃsÀgÀt. Ez a f¢lre¢rt¢s rengeteg eredendûen sajÀt elem¢tûl fosztja meg az ¢letet, ¢s a müv¢szi ¢let, ahol v¢g¡l is csupÀn n¢hÀny nagysÀgnak
volna joga szÂlni, elcsÀbÁtott akarnokoktÂl ¢s menek¡ltektûl hemzseg. Semmi nem kev¢sb¢ c¢lja a k´ltem¢nynek, mint hogy az olvasÂban f´lcsigÀzza a leendû k´ltût... a
befejezett festm¢ny is inkÀbb azt mondja: n¢zd, nem kell festened t´bb¢; ¢n mÀr itt
vagyok! Befejez¢s¡l tehÀt, ebben a k¢rd¢sben, testv¢rem ¢s barÀtom, pontosan ¢rts¡k meg
egymÀst: a müv¢szetnek v¢gsû soron nem szÀnd¢ka, hogy Ãj müv¢szeket teremjen.
Senkit nem Âhajt Àttess¢kelni magÀhoz, sût mindig is gyanÁtottam, hogy a hatÀssal
egyÀltalÀn nem t´rûdik. Minthogy azonban alakzatai ä kimerÁthetetlen forrÀsbÂl f´lsz´kve, lebÁrhatatlanul ä k¡l´n´s cs´ndben, pÀratlanul ott Àllnak a dolgok k´z´tt,
megt´rt¢nhet, hogy ä mintegy ´nk¢ntelen¡l ä minden mÀs emberi tev¢kenys¢g szÀmÀra p¢ldak¢p¡l szolgÀlnak ä eredendû haszontalansÀgukkal, szabadsÀgukkal ¢s intenzitÀsukkal.
ºdv´zl´m ¹nt, Rudolf Bodl¤nder, kedves barÀtaival egyetemben!
Rainer Maria Rilke
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M. grÂfnûnek
Ch£teau de Muzot sur Sierre, Valais,
1924. augusztus 9-¢n
...Minthogy olyan ¢l¢nken ¢s k´zvetlen¡l k¢pes volt meg¢rteni neh¢z k´nyveimet, a
k´ltem¢nyekkel jÀrÂ v¢gtelen, elker¡lhetetlen akadÀlyok ellen¢re (neh¢zs¢g¡k nem
is annyira homÀlyossÀgukbÂl ered, hanem abbÂl, hogy kiindulÂpontjuk gyakran rejtve marad, mint a gy´k¢rzet) ä minthogy minden segÁts¢g n¢lk¡l k¢pes volt erre a bonyolult szellemi munkÀra, Ãgy tünik, m¢giscsak valamif¢le viszontlÀtÀs t´rt¢nt k´z´tt¡nk; mindenesetre ¹n derekasan megdolgozott ez¢rt, ¢n pedig (ami szem¢lyemet
illeti) derekasan kivontam alÂla magamat! De hiszen csaknem lehetetlen elmondani,
milyen m¢rt¢kben k¢pes egy ember azoknak az El¢giÀknak ¢s egyes Szonetteknek koncentrÀciÂs fokÀt valamely müv¢szi sürÁt¢s formÀjÀban megragadni; gyakran az alkotÂ
szÀmÀra is k¡l´n´s esem¢ny, ha az ¢let v¢kony napjain (szÀmtalan napjÀn!) sajÀt l¢tez¢s¢nek ennyire t´m¢ny oldatÀt ¢rzi, leÁrhatatlan tÃlsÃlyban, maga mellett. Egy ilyen
k´ltem¢ny jelenl¢te voltak¢ppen tÃlfeszÁti a h¢tk´znapi ¢let sek¢lyess¢g¢t ¢s csek¢lys¢g¢t, noha ez a hatalmasabb, ¢rv¢nyesebb k´zl¢si forma annak eredm¢nye, abbÂl
szÀrmazik, magunk se tudjuk, mik¢ppen; hiszen alig k¢sz¡lt el, s a k´ltû megint az
ÀltalÀnos, egyre vaksibb sors r¢szes¢v¢ hanyatlik vissza, azok k´z¢, akik felejtenek, vagy
Ãgy tudnak, mintha nem tudnÀnak, ¢s akik ideiglenes, k´r¡lbel¡li vagy pontatlan l¢t¡kkel hozzÀjÀrulnak ahhoz, hogy az ¢let hiba´sszegeit szaporÁtsÀk. Ez¢rt minden
nagy müv¢szi teljesÁtm¢ny ä lehets¢ges siker¢nek utolsÂ porcikÀjÀig ä egyszerre kit¡ntet¢s ¢s megalÀzkodÀs annak, aki l¢trehozza. Persze a k´ltûi szÂ a szabadsÀgnak
olyan l¢gk´r¢vel rendelkezik, ami szÀmunkra el¢rhetetlen; nincsenek szomsz¢dai, hacsak nem a t´bbi vele egyen¢rt¢kü k¢pzûdm¢ny; ¢s k´zte s ezek k´z´tt megint csak
kialakulhat ä a csillagos ¢ghez hasonlÂan ä egy bizonyos t¢rs¢gess¢g: hatalmas distanciÀk ¢s magasabb rendü, belÀthatatlan mozgÀsok ezek, k¢ptelenek vagyunk Àttekinteni ûket...
°s m¢g mi minden t´rt¢nik, el a legk´zvetlenebb dolgokig, azoknak a rombolÀsoknak jegy¢ben, melyek elpusztÁtottÀk azt a rendet, amelyben feln´vekedt¡nk. Mennyi
term¢szetes, sût magÀtÂl ¢rtetûdû dolog ä gyakran gondolok erre ä nem j´n l¢tre manapsÀg, mert kiz´kkent sarkÀbÂl a vilÀg, ¢s a levegû, amit bel¢legz¡nk ¢s idegeink,
¢rrendszer¡nk ellennyomÀsÀval elviselni igyeksz¡nk, hÀtrÀltatÂ elemekkel van teli.
Mennyi mindent, ami egy¢bk¢nt a term¢szetes Àramlatok ¡tem¢vel Ãszott fel¢nk, kell
ma akarni, hogy el¢rj¡k ä s k´zben a vilÀg g´rcs´ss¢ ¢s ÀrulkodÂvÀ vÀlik; mert a legjobb, term¢szet¢n¢l fogva nek¡nk jÀrÂ adomÀny alakja is mÀr pusztÀn az¢rt sz¢troncsolÂdik, mert az akarat t¡relmetlen ter¡leteire vonszoljuk...
Kedves, kegyelmes grÂfnû, gy´ny´rü nyarat (ami m¢g hÀtravan belûle) s minden
jÂt, ami a gyÂgyulÀssal egy¡tt jÀr.
A legûszint¢bb barÀtsÀggal
Rilke
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N¢hÀny szÂ a levelek cÁmzettjeirûl
Lou Andreas-Salom¢ ä (1861ä1937) ÁrÂnû. A k´ltûh´z egy eg¢sz ¢leten Àt bensûs¢ges barÀtsÀg
füzte; levelez¢s¡k a Rilke levelez¢si korpusz legk´zvetlenebb hangÃ r¢sze.
Ilse Erdmann ä (1879ä1924). 1913-tÂl 1924-ig Laubachban (Oberhessen) ¢lt. A k´ltûvel 1917ben M¡nchenben talÀlkozott szem¢lyesen.
Lisa Heise ä (1893ä?). Zenei tanulmÀnyait Kasselben v¢gezte. R´vid ideig tartÂ hÀzassÀga utÀn
1920-tÂl 1926-ig kert¢sz Weimarban. 1938 utÀn Meiningenben ¢lt.
Rudolf Bodl¤nder ä 1922-ben lev¢lben fordult Rilk¢hez. A kiadÀsok mÀs adatot nem k´z´lnek
rÂla.

PÂr P¢ter

AZ ORFIKUS ALAKZAT
Rilke öJ VERSEK cÁmü k´tet¢nek po¢tikÀjÀrÂl1

Az ö J V ERSEK cÁmü k´tet Rilke hosszan keresett sajÀt megoldÀsa arra a feladatra, amelyet a modern fest¢szet ¢s jÂr¢szt ennek nyomÀn az eg¢sz modern müv¢szet tüz´tt ki
maga el¢: minden vers ¢s a k¢tr¢szes k´tet eg¢sze egy nem vizuÀlis, hanem szellemi
perspektÁvÀbÂl lÀtott egy¢ni ¢s teljes teret, vagyis egy¢ni ¢s teljes vilÀgot ¢pÁt fel. Ez az
ÀtvÀltozÀs a k´tet po¢tikai alapelve, ez vitetik v¢gbe ¢s teljesedik be Ãjra ¢s Ãjra minden
versalakzatban ¢s a k´tet eg¢sz kompozÁciÂjÀban: a t¢r az Ãj vilÀgteremt¢s ÀllandÂ ¢s
v¢gsû t¢mÀjÀvÀ lesz. A filolÂgiailag adatolt k¢pzûmüv¢szeti pÀrhuzamok ä a k´tet k´zvetlen k¢p- ¢s szobortematikÀja vagy a LEV ELEK C°ZANNE-RñL ä nem csupÀn az ihlet
motÁvumaira ¢s forrÀsaira utalnak, hanem egyÃttal arra a müv¢szeti Àgra is, melyben
a probl¢ma a leglÀtvÀnyosabban alakot ´lt´tt. àA plasztikus t¢r lerombolÀsaÊ, hogy Francastel szavaival ¢lj¡nk,2 C¢zanne-nal kezdûdik. Az ût k´vetû generÀciÂ pedig mÀr oly
k´vetkezetesen halad tovÀbb ebben az irÀnyban, hogy maga a folyamat vÀlik a fest¢szet
k´zvetlen probl¢mÀjÀvÀ ¢s lÀthatÂ t¢mÀjÀvÀ. A reneszÀnsz megsz¡ntette az isteni t¢r
¢rv¢ny¢t, ¢s egy univerzÀlis, a szellemtûl f¡ggetlen vilÀgt´rv¢ny feltev¢s¢re alapozva
kijel´lte a perspektÁvÀt; ez a t´rv¢ny, ez a àtÀrsadalmi-intellektuÀlis ¢rt¢kÁt¢letÊ uralta aztÀn
a àk¢pzûmüv¢szeti t¢ralkotÀstÊ a k¢sei XIX. szÀzadig. C¢zanne k¢pei az¢rt jelentenek korszakfordulÂt, mert szakÁtanak ezzel a feltev¢ssel: àC¢zanne tere k¢pzeletbeli t¢r.Ê
Rilke ¢rdeklûd¢se C¢zanne k¢pei irÀnt egy¢rtelmüen az elvi kiindulÂpontra irÀnyul; ¢leslÀtÂan elemezte ûket, de nagyon kev¢ss¢ festûi, sokkal inkÀbb fogalmi kategÂriÀkkal. A LEV ELEK C°ZANNE-RñL k´zponti fogalmai: a àvalÂsÀgÊ (àaz û oldalÀn Àll
minden valÂsÀgÊ; à¢rezni, ahogy jelenl¢t¡k [ti. a k¢pek¢] kolosszÀlis valÂsÀggÀ egyes¡lÊ), a
àl¢tezûÊ (àoly megvesztegethetetlen¡l vonta ´ssze szÁneiben a l¢tezût, hogy Ãj, szÁneken tÃli l¢tez¢s
vette kezdet¢tÊ; àmegteremteni a l¢tezût, mely ¢rv¢nyt szerez magÀnak a t´bbi l¢tezû k´z´ttÊ) ¢s a
àsz¡ks¢gszerüs¢gÊ (àsz¡ks¢gszerüs¢g¡k ideÀjÀbanÊ; mÀsk¢nt: àmintha minden egyes hely tudna
az ´sszes t´bbirûlÊ, ez utÂbbi id¢zet figyelmeztetûen k´zel van az ARCHAIKUS APOLLñTORZñ point-jÀhoz: àmert nincsen helye egy sem, / mely rÀd ne n¢zneÊ).* A lev¢lsorozat v¢g¢n
* TÂth çrpÀd fordÁtÀsa.
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aztÀn maga a k´ltû is sz¡ks¢gesnek talÀlta m¢g egyszer nyomat¢kosan szembeÀllÁtani
e fogalmakat, vagyis a àmegfoghatÂÊ k¢peket egy vÀros, jeles¡l PrÀga àfelfoghatatlansÀgÀval ¢s zürzavarÀvalÊ. Ez a nyÁlt ¢s ¢les szembeÀllÁtÀs mintha csak mÀsik megfogalmazÀsa volna annak, amit Rilke ä ugyancsak a C¢zanne-rÂl szÂlÂ levelekben ä àfordulatnakÊ3 nevez. °pp mert C¢zanne festm¢nyeiben a t¢r k¢pzeletbeli, lÀthatta benn¡k pozitÁv ellenk¢p¢t az Àltala jÂl ismert tereknek: a gyermekkor àmerûben igaztalanÊ PrÀgÀjÀnak, az orosz tÀjnak, amely ugyan egy Istent lÀttatott, de Istene csak ott volt ¢rv¢nyes,
meg PÀrizsnak, a àhazugÊ nagyvÀrosnak, ahol m¢g a àsajÀt halÀltÂlÊ is megfosztatik az
ember, vagy ¢ppen a k¢p- ¢s vilÀgtalan ketrec-t¢rnek, melyben a vadÀllat a neml¢t
k´r¡l kering.4 A C¢zanne-¢lm¢ny nem a hagyomÀnyos ¢rtelemben vett ihletforrÀs volt
a k´ltû szÀmÀra, mÀr az¢rt sem, mert noha Rilke Ãgy Árt, mintha azon a kiÀllÁtÀson
fedezte volna fel a festû k¢peit, valÂjÀban mÀr ¢vek Âta ismerte ûket, a lev¢lsorozat
pedig, amit viszont egy¢rtelmüen irodalmi alkotÀsnak szÀnt, az öJ V ERSEK elsû nagy
ihlethullÀma utÀn keletkezett; inkÀbb felismer¢snek volna nevezhetû, àtapasztalatnakÊ
(mÀr a valamivel k¢sûbbi megfogalmazÀs ¢rtelm¢ben: àMert a vers nem [...] ¢rz¢s [...],
hanem tapasztalatÊ),5 tapasztalatnak kettej¡k ä mint Rilke nem mulasztja el hangsÃlyozni ä k´z´s àfordulatÀrÂlÊ: a kiÀllÁtÀson Rilke a t¢ralkotÀs mÀr àel¢rtÊ po¢tikai elv¢nek
megerûsÁt¢s¢t lÀtta meg, illetve ismerte fel.
Az OroszorszÀg-¢lm¢nyt Rilke m¢g a k¢sûi ciklusok utÀn is àd´ntûnekÊ nevezte, ¢s
joggal, ha nem a k´zvetlen lÀtvÀnyt vagy t´rt¢n¢st tekintj¡k, hanem a mÀr valÂban
nem konvencionÀlis po¢tikai àfeladatotÊ, amelyet ebben a lÀtvÀnyban fedezett fel: PrÀga, M¡nchen, sût a v¢gsû soron csalÂdÀssal elhagyott Firenze utÀn (¢s PÀrizs elûtt,
amit viszont ¢ppen brutÀlisan nem orosz jellege miatt àgÀlyapadÊ-nak fog nevezni) az
orosz tÀjban egy transzcendens teret v¢lt lÀtni ¢s meg¢lni, ¢s ettûl kezdve szÀmos ¢s
m¢lyrehatÂ fordulaton kereszt¡l is mindig ezt a àsajÀtÊ ¢s àegyetlenÊ àfeladatotÊ, m¢g
erûsebben fogalmazva, ezt a àsajÀtÊ ¢s àegyetlenÊ verset Árta Ãjra. àA dimenziÂk ÃjratanulÀsÀnakÊ6 elsû alakzata AZ çHíTAT K¹NYVE: a jelent¢keny tematikus Àtt¢tel ellen¢re a
versek pontosan az orosz ¢lm¢nyt teremtik Ãjra, a k´tet tere univerzÀlis, eleve meghatÀrozott (amennyiben minden l¢tezû az Isten, kicsit pontosabban: a müv¢szi teremtû fel¢ irÀnyulva jelenik meg) ¢s ¢rzelmes: àfolyikÊ.7 A K°PEK K¹NYV °-ben (immÀr a
rodini p¢lda nyomÀn) a l¢t ÀltalÀnos ¢s egyÃttal meghatÀrozatlan; a versek kÂdÀjÀban
m¢g a leginkÀbb egy¢nÁtett hûs´k, àhangokÊ vagy tÀrgyak is egy lezÀratlan, meghatÀrozatlan t¢r fel¢ t´rnek, hogy v¢g¡l ott nyerj¢k el k¢p-l¢t¡ket, mely Rilke megfogalmazÀsa szerint ànagy s nem vÀr kegyelmetÊ.8 C¢zanne neve viszont az Ãjratanult dimenziÂk po¢tikai rendszer¢nek mÀr àel¢rtÊ, àsajÀtÊ megoldÀsÀt jelenti, az immÀr v¢grehajtott, anyagszerüs¢g¢ben ¢s fogalmisÀgÀban egyarÀnt pontos ¢s v¢gletes àfordulatotÊ,
annak minden müv¢szetfilozÂfiai hozad¢kÀval: az öJ V ERSEK tere szellemileg ¢s individuÀlisan megformÀlt t¢r, sz¡ks¢gszerü ¢s v¢g¢rv¢nyes, àtartÊ ¢s àragyogÊ (àh¤lt // und
gl¤nztÊ) ä Ágy k´veteli az ARCHAIKUS APOLLñ-TORZñ k¡l´n´s igepÀrja, melynek Rilke
a szakaszÀthajlÀs r¢v¢n m¢g nagyobb nyomat¢kot ad ebben az ars poeticÀnak tekinthetû k´ltem¢nyben. (TÂth çrpÀd fordÁtÀsÀban ä àvisszacsavarva ¢g // n¢z¢seÊ ä a k¢t ige
felismerhetetlen.)
Ez a fordulat, ez az ÀtvÀltozÀs teszi lehetûv¢ Rilke szÀmÀra, hogy birtokolja, sajÀtjÀvÀ
tegye a teret. A t¢r ¢s a l¢t k´lcs´n´sen egymÀs metonÁmiÀjÀt alkotjÀk az öJ V ERSEK ben. A t¢r: mint alakÁtÂ ¢s mint alakzat Ãjra ¢s Ãjra megteremtendû teremt¢s. A dolgok: sajÀt ter¡k àtiszta dolgaiÊ, ahogy Rilke C¢zanne k¢pein lÀtta ûket. Rilke a festûre
(nem pedig, mondjuk, valamelyik k´ltûtÀrsÀra) hivatkozik, ezzel is a probl¢ma ÀltalÀ-
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nos jelleg¢t ¢s n¢mik¢pp talÀn sajÀt megoldÀsÀnak eredetis¢g¢t hangsÃlyozva. Nietzsche ä OroszorszÀg ä C¢zanne: C¢zanne Àll ideiglenes v¢gpontjÀn ennek az ´nÀllÂan,
´nk¢nyesen9 v¢gigjÀrt ¢s Rilke felfogÀsa szerint teleologikus Ãtnak. Minden egyes Ãj vers
ä mik¢nt a k¢tr¢szes k´tet eg¢sze is ä az àel¢rtÊ c¢lt, vagyis a àsajÀtÊ ¢s t´k¢letes müalkotÀst hivatott megtestesÁteni; ¢s valÂban: ¢pp e àfordulatÊ k¡l´nÁti el legvilÀgosabban
Rilke megoldÀsÀt, k´ltûi rendszer¢t korÀnak uralkodÂ irÀnyaitÂl. Aligha v¢letlen hÀt
az a tanÀcstalansÀg, mely müveinek magasztalÂ ¢s elutasÁtÂ fogadtatÀsÀbÂl egyarÀnt
ki¢rezhetû.10
Az eurÂpai lÁra a modernitÀs kezdet¢n hÀrom jellegzetes vÀltozatÀt dolgozta ki a
t¢r k´ltûi elsajÀtÁtÀsÀnak ¢s alkotÀsÀnak: a realistÀt, a szimbolistÀt ¢s az avantgardisztikusat. Az öJ VERSEK-tûl egyik megoldÀs sem teljesen idegen, de a k´tet a maga eg¢sz¢ben egyik vÀlfajhoz sem sorolhatÂ.
A realisztikus t¢r a sajÀt magukat jelentû dolgok empirikus ter¢bûl formÀlÂdik, a
term¢szeti k´rnyezet csakÃgy, mint az absztrakt m¢dium; annÀl is inkÀbb, mert e k¢tf¢le t¢r itt alapvetûen egy ¢s ugyanaz, csupÀn po¢tizÀltsÀguk foka k¡l´nb´zteti meg
ûket egymÀstÂl. Ami mÀrmost Rilk¢t illeti, û csak k´ltûi pÀlyÀjÀnak epigonÀlis kezdetekor hitt e naivan po¢tizÀlÂ megfeleltet¢sben; k¢sûbb is fog¢kony maradt viszont
ugyanezen feltev¢snek egy erûsen spiritualizÀlt vÀltozata irÀnt, mely magasabb szinten
ûrzi meg a dolgoknak a nagyvÀrosi mindennapok sorÀn durvÀn vesz¢lyeztetett magÀ¢rtvalÂ jelent¢s¢t. BizonyÀra ezt lÀtta a k´ltû az orosz tÀjban, ¢s ä hogy egy tisztÀn
irodalmi p¢ldÀt is emlÁts¡nk ä alkalmasint ez t´lthette el szokatlan lelkesed¢ssel Anne
de Noailles verseit olvasvÀn:
àVous en qui le sommeil du monde est enferm¢
Terre de bon repos et de longues d¢lices
Dont le coeur t¢n¢breux et rude est parfum¢
Par les cªdres profonds et la douce r¢glisse,
Vous ªtes l'urne auguste ou les temps sont group¢s.Ê11
(LA TERRE)
A szimbolista t¢r a lehetû legtisztÀbb szellemi entitÀsk¢nt j´n l¢tre a dolgok ugyancsak merûben szimbolikus (metaforikus, allegorikus) jelent¢seibûl ä m¢gpedig olyanynyira Àtt¢telesen, hogy a t¢r v¢gsû soron az ¡ress¢gben vagy a negativitÀsban megsz¡nteti magÀt:
àEclose la beaut¢ par la rose et l'¢pingle!
Du miroir m¨me issue o· trempent ses bijoux,
Bizarres feux bris¢s dont le bouquet dur cingle
L'oreille abandonn¢e aux mots nus des flots doux.Ê12
A k¢sei szimbolizmus hatÀrozott t´rekv¢se az objektÁv vilÀg megsz¡ntet¢s¢re mindenesetre sz´ges ellent¢te az ÀtvÀltozÀs ¢s a l¢tezû mü-alkotÀs rilkei princÁpiumÀnak. Ennek jegy¢ben Rilke egyre hatÀrozottabban elfordult a szimbolista nyelvhasznÀlattÂl,
majd az öJ V ERSEK -tûl kezdve v¢g¢rv¢nyesen szakÁtott a k´ltûi szimbolizmussal; az
egyetlen jelentûs kiv¢tel talÀn a sÁrfelirat, ettûl eltekintve azonban Rilke m¢g az ¡ress¢g
¢s a Semmi problematikÀjÀt tematizÀlÂ verseit sem szimbÂlumokban Árta.13 Egyik k¢sûi level¢nek merûben antiszimbolista t¢tele szerint verseiben (m¢gpedig az ugyan-
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csak rejtelmes SZONETTEK ORPHEUSZHOZ jelent¢s¢rûl van szÂ) semmilyen àutalÀsÊ
nincsen, minden, àamit a vers gondolÊ, àt´k¢letesen le van ÁrvaÊ benn¡k.14 Nem arrÂl van
szÂ persze, hogy Rilke teljesen ignorÀlta vagy elhÀrÁtotta volna a szimbolizmust. De
arrÂl mÀr igen, hogy hatÀsÀt ÀltalÀnosabban ¢s 1906-tÂl kezdve egy¢rtelmüen az irÀnyzat hatÀrain kÁv¡lrûl fogadta be. R´viden ´sszefoglalva: Rilke tudatosan ¢s k´vetkezetesen elutasÁtotta az irÀnyzat t´rekv¢s¢t egy k´ltûi jelk¢pnyelv megalkotÀsÀra (amit
az irÀnyzat neve szükebb ¢rtelemben jelent); Àm a szimbolizmussal bek´vetkezett ÀltalÀnos lÁrat´rt¢neti fordulatot, tehÀt mindenf¢le empirikus, akÀr m¢g a vallÀsosan
empirikus ihlet¢s kizÀrÀsÀt ¢s a tisztÀn k¢pileg l¢tezû, ´nreferenciÀjÃ ¢s zÀrt müalkotÀs
eszm¢ny¢t (amit az irÀnyzat neve tÀgabb ¢rtelemben jelent) elfogadta, ¢s pÀlyÀja k¡l´nb´zû ÀllomÀsain a àsajÀtÊ kategÂriÀi szerint megvalÂsÁtotta;15 jellemzû, hogy a korai
Rilke Maeterlinck¢rt rajongott, a k¢sei Rilke pedig Val¢rytûl kapott felszabadÁtÂ ´szt´nz¢seket, ¢s lefordÁtotta a mÀig is a modern eurÂpai lÁra egyik m¢rf´ldk´vek¢nt szÀmon tartott CHARMES jÂ n¢hÀny vers¢t.
Ami az avantgarde lÁrÀjÀt illeti, ott ä mÀr Apollinaire-tûl kezdve ä ÀllandÂan mozgÀsban van a t¢r; az avantgardisztikus t¢r a dinamika, a lezÀratlansÀg m¢diuma ¢s
princÁpiuma:
àVoie lact¢e o soeur lumineuse
Des blancs ruisseaux de Chanaan
Et des corps blancs des amoureuses
Nageurs morts suivrons-nous d'ahan
Ton cours vers d'autres n¢buleuses.Ê16
Ez a po¢tika elvi ellentmondÀsban Àll az öJ V ERSEK ideÀljÀval, melynek ¢rtelm¢ben
minden egyes vers ä mint t¢rkompozÁciÂ, mint t¢ralakzat ä zÀrt ¢s teljes eg¢sz. M¢gis
feltünnek a k´tetben olyan k¢pek, melyek csak a perspektÁva, a perspektÁvÀk szabad
megvÀlasztÀsa r¢v¢n j´hettek l¢tre: k¢pt´r¢sek, t´r¢sk¢pek, mintha a k´tet format´k¢lye lÁrai l¢t¢nek t´r¢svonalÀn keletkezn¢k; a dolgok Àt¢rtelmez¢s¢re, a dimenziÂk ÃjratanulÀsÀra tett Ãjabb ¢s Ãjabb kÁs¢rletek sorÀn pedig egyre t´bb olyan k¢p, k¢psor
´tlik szem¡nkbe, melyek az avantgarde-ot megelûlegezve a t¢r ¢s a t¢rbelis¢g heteronÂmiÀjÀt jelenÁtik meg. Nem v¢letlen, hogy Hofmannsthal, a szimbolistÀk hü ´r´k´se,
mindig inger¡lten olvasta Rilke lÁrÀjÀt.
Mindezek a hasonlÂsÀgok azonban csupÀn a k¢rd¢sfeltev¢sek k´zels¢g¢re utalnak.
Az öJ VERSEK nem tekinthetûk sem e hÀrom jellegzetes megoldÀs szint¢zis¢nek, sem
azok elegy¢nek ä a k´tet mindhÀrom szeml¢leten kÁv¡l Àll. A kortÀrs lÁra ä r´viden
szÂlva ä vagy beszorult egy naturÀlis szÁnezetü hiteltelen ¢s anakronisztikus valÂsÀgba
(amit Rilke mÀr 1898-ban, a MODERN LíRA cÁmet viselû elûadÀs ¢s a MAGAM ºNNEP°ºL
cÁmü versesk´tet keletkez¢se idej¢n egyszer ¢s mindenkorra elutasÁtott), vagy pedig
lemondott a l¢tez¢s minden transzcendenciÀjÀrÂl, nem tartva meg mÀst, csak a negatÁv
transzcendenciÀt, Ãgyhogy legjelentûsebb k¢pviselûi ¢pp ebbûl az ´r´k ¢rv¢nyü lemondÀsbÂl alkottÀk verseiket. Baudelaire, a àkÂszÀlÂ k´ltûÊ PÀrizs terein, ¢p¡letein ¢s
hÀtsÂ udvarain ismerte fel az àaura sz¢trombolÂdÀsÀnakÊ jelk¢peit; ezt nevezi, hogy tovÀbbra is ût id¢zz¡k, Walter Benjamin a modern lÁra meghatÀrozÂ àsokk-momentumÀnakÊ.17 Ez a tapasztalat jelenik meg a TABLEAUX PARISIENS hÀtter¢ben, melynek darabjai ¢lesen el¡tnek az olykor k´zvetlen¡l is megid¢zett klasszikus-romantikus tradÁciÂtÂl, mivel kompozÁciÂjuk ä ellent¢tben e tradÁciÂ alkotÀsainak kompozÁciÂjÀval,
mely mindig valÂdi zÀrlat fel¢ halad ä a zÀrt kezdet felûl t´r a nyitott, negatÁv v¢g, a
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Semmi tere fel¢.18 PÀrizsban Rilke is ä r¢szben egy¢bk¢nt Baudelaire sz´vegeinek k´zvetlen hatÀsa alatt ä megismerte a rettenetes nagyvÀrosi tapasztalatot. °letmüv¢nek
alapelve azonban ellent¢tes volt, Ãgy, ahogy a k´ltû ezt a maga szÀmÀra OroszorszÀgban àd´ntûÊ ¢rv¢nnyel felfedezte, mintegy a transzcendens t¢rben kinyilatkozni lÀtta
ä ¢s ezt az alapelvet PÀrizs, a nagyvÀrosi l¢t jelent¢sveszt¢s¢nek, a transzcendens t¢r
hiÀnyÀnak brutÀlis lÀtvÀnya-tapasztalata utÀn sem adta fel; po¢tikÀjÀt Ãgy alkotta meg,
hogy e tapasztalat birtokÀban ¢s ellen¢ben is megûrizhesse a klasszikus zÀrtsÀgÃ kompozÁciÂt, vagyis a l¢tez¢s ter¢t ä, m¢g ha egy¢nien Ãjratanult, ÀtvÀltoztatott alakban is.
A k´tet kronolÂgiailag elsû verse, A PçRDUC a t¢rn¢lk¡lis¢g negatÁv Àllatalakzata,
ànincs vilÀgÊ, àmeghal, mihelyt a szÁvbe jutÊ;* aztÀn Àllatok k´vetkeznek, ¢p¡letek, istenek,
emberek ¢s szobrok, egytûl egyig t´k¢letes alakzatok, mert valamennyien megvalÂsÁtjÀk az ÀtvÀltozÀst, azt testesÁtik meg tehÀt, amit Rilke A PçRDUC -vers ¢s az elsû ihlethullÀm k´z´tt Árt programadÂ level¢ben (1903. augusztus 8. Lou Andreas-Salom¢hoz)
àmüvi tÀrgyÊ-nak (àKunst-DingÊ) nevezett; sajÀt tÀrgyak, amelyek ´nn´nmaguk ter¢ben
l¢teznek, vannak ä mivel a lev¢l sz´veg¢ben Rilke k¡l´n gonddal tipografizÀlta a l¢tig¢t, jelezve, hogy nem egyszerüen kopulatÁv, hanem determinatÁv funkciÂja van: àA
modell lÀtszik, a müvi tÀrgy v a n.Ê (Egy¢bk¢nt A K°PEK K¹NYV°-nek DIE AUS DEM H AUSE
COLONNA cÁmü vers¢ben is kurzivÀlta Rilke a l¢tig¢t, ¢s ott is programatikus ¢rt¢kkel:
àdaù alles ist und daù alles giltÊ.) Az ö J V ERSEK egyes darabjaiban ugyanaz az alkotÀsi
folyamat ism¢tlûdik mÀr-mÀr repetitÁv mÂdon: a SÀtÀn tagadÀsÀbÂl a àmosolygÂ angyalÊ
àtelt napÂrÀjaÊ lesz (Li'iANGE DU M°RIDIEN),** 19 a harsÀny ¢s zürzavaros àz´ld ¢s pirosÊ
vÀsÀri forgatag àkeny¢rr¢ ¢s borrÀÊ vÀltozik Àt, ¢s àkatedrÀlissÀÊ emelkedik (A KATEDRçLIS). Amit Rilke k¢sûbb àa terek ÀtfordÁtÀsÀrÂlÊ (GONG) mondott, az nem metaforikusan,
hanem a szÂ legszorosabb ¢rtelm¢ben ¢rtendû, mert rendkÁv¡l pontosan definiÀlja az
¢letmü ÀllandÂ princÁpiumÀt. Az ö J V ERSEK -ben megvalÂsulÂ ÀtvÀltozÀsra vonatkoztatva: Rilke szakÁt a tapasztalati vilÀggal, illetve annak bevett interpretÀciÂival, ¢s a
teret, a perspektÁvÀt ¢s a transzcendenciÀt a müv¢szileg l¢trehozott individuÀlis l¢tezûbe helyezi. A k¢tr¢szes k´tet ¢s annak minden egyes Ãj verse k´vetkezetesen v¢gigvitt
alkotÀs: a sajÀt l¢tezû, vagyis a sajÀt t¢ralakzat vilÀgÀnak alkotÀsa.
Orpheusz, az emblematizÀlt dalnok (a àkarcsÃ f¢rfiÊ, kez¢ben a àk´nnyü lanttalÊ, àmely
a baljÀba mÀr Ãgy belenûtt, mint olajÀgba a rÂzsakacsokÊ) alÀszÀllÀsa ¢s visszat¢r¢se sorÀn
(àAztÀn meg mintha csak l¢pte k´vette volnaÊ) olyan àutatÊ jÀr be (àL¢ptei meg-se-rÀgott falatokban ett¢k az ÃtatÊ), melyre elûtte egyed¡l Herm¢sz (àaz Utak s a Messze HÁr IsteneÊ)
l¢phetett; ¢s Ãtja sorÀn v¢grehajtja a katexoch¢n orfikus aktust: a vilÀg k´ltûi (Ãjra)teremt¢s¢t:
àhogy vilÀg lett a jajÀbÂl: az ¢let
ujjÀsz¡letett benne: v´lgy meg erdû,
m¢g egyszer, Ãt, r¢t, folyÂ, falu, Àllat;
¢s hogy e jaj-vilÀg k´r¡l, akÀr a
mÀsik F´ld k´r¡l, Nap jÀrt k´rbe ¢s
csillagos, cs´ndes, uj ¢gbolt keringett,
uj, panasz-¢gbolt, torzÃlt csillagokkal [...]Ê
(ORPHEUS, E URYDIKE, H ERMES.
SzabÂ Lûrinc fordÁtÀsa.)
** K¢pes G¢za fordÁtÀsa.
** FranyÂ ZoltÀn fordÁtÀsa.
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A dalnok àjajÀbÂlÊ Ãj vilÀg lesz. °s ebben az Ãj vilÀgban àtorzÃltakÊ a csillagok,20 ÀtvÀltoztak tehÀt, ahogy A KATEDRçLIS-ban àborrÀ ¢s keny¢rr¢Ê lett àa piros ¢s a z´ldÊ, ahogy az
ARCHAIKUS APOLLñ-TORZñ vonalai ¢s pontjai (akÀr egy àcsillag¢Ê) egyetemes ¢rv¢nyü
àhelly¢Ê vÀltoznak, ¢s ama belsû l¢nyeg fel¢ mutatnak, arra irÀnyulnak, amely ¢ppen
a k´ltûi megformÀlÀsban teremtetik meg. Az ÀtvÀltozÀs po¢tikÀjÀban minden egyedi
l¢tezû, vagyis minden Ãj vers ´nn´nmaga, müv¢szileg megteremtendû belsû transzcendenciÀja fel¢ irÀnyul; e tanulmÀnyban ezt nevezz¡k orfikus alakzatnak. Egy jelzûsorozattal definiÀlva: minden egyes orfikus alakzat individuÀlis, zÀrt, ´nk¢nyes, sz¡ks¢gszerü ¢s egyetemes ¢rv¢nyü. Ekk¢nt tekintve mind a tematikus sokszÁnüs¢g, mind a
hierarchikus fel¢pÁt¢s csak mÀsodlagos szerepet jÀtszik a k´tetben; a k¢t lev¢l egyik¢ben, amelyekben hÀrom ¢vvel az elsû ihlethullÀm elûtt (de mÀr az egyetlen negatÁv
alakzat, A PçRDUC megÁrÀsa utÀn) az eszm¢nyt megfogalmazta, maga Rilke azt Árta,
hogy az àanyagÊ àelveszti fontossÀgÀt ¢s sÃlyÀt, ¢s csupÀn ¡r¡ggy¢ vÀlikÊ (1903. mÀrcius 10.
Lou Andreas-Salom¢nak). àModelljeinekÊ empirikus ¢rt¢k¢vel szemben Rilke valÂban
a cinizmusig vagy ¢ppen a provokÀciÂig k´z´mb´s volt: a csipk¢t horgolÂ lÀny azzal
¢ri el sajÀt sorsÀnak k´ltûi l¢nyeg¢t ¢s Ágy t´k¢letes formÀjÀt, hogy megvakul, vagyis
hogy a szeme a csipketÀrggyÀ vÀltozik Àt, a halÀlos betegs¢gtûl megvert kirÀly azzal,
hogy a lepra àÃj m¢ltÂsÀgÀtÊ mint koronÀt viseli a homlokÀn, ¢s a kamasz kirÀly hetvenig
szÀmol, vagyis leszÀmolja alattvalÂja ¢letidej¢t, mielûtt a halÀlos Át¢letet alÀÁrja, û azzal
vÀlik a kirÀly orfikus alakzatÀvÀ, hogy ¢let- ¢s halÀlangyallÀ vÀltoztatja Àt sajÀt magÀt.
Valamennyi Ãj vers voltak¢ppeni t¢mÀja maga az ÀtvÀltozÀs, a k¡lsû transzcendencia,
a pozitÁv vagy negatÁv mÂdon eleve meghatÀrozott t¢r ÀtfordÁtÀsa az egyedi, az egyes
l¢tezû sajÀt ter¢be. °lûl¢nyek, ¢lûl¢nyek ¢s dolgok k¢pmÀsai, istenek, emberek, Àllatok
¢s tÀrgyak ä mind egyfel¢ irÀnyulnak, ¢s eggy¢ is vÀlnak az ÀtvÀltozÀsban, amennyiben
mindegyik¡k a sajÀt ter¢ben l¢tezû, sajÀt transzcendenciÀjÀra irÀnyulÂ àmüvi tÀrgyÊ,
ahogy Rilke a lev¢lben nevezte, àeg¢szen a peremig alakzatÊ, ahogy a GYERMEKKOR cÁmü
versben Árja,* orfikus alakzat, ahogy ez elemz¢s szempontjai szerint nevezz¡k.
àMert alakzatokban ¢l¡nk csakÊ (SZONETTEK ORPHEUSZHOZ I/12)** ä Ágy hirdeti az
utolsÂ k´tet minden müv¢szi l¢tezû ä a teremtû ¢s teremtm¢nyei ä k´z´ss¢g¢t.
Az öJ V ERSEK kulcsformulÀja Ãgy hangozhatna: mert orfikus alakzatokkÀ vÀltozunk. A versalakzat nem realisztikus vagy metaforikus-szimbolikus jelent¢sekbûl Àll
´ssze, mint a korszak uralkodÂ lÁrai tradÁciÂiban, ¢s nem is v¢letlenszerüen egymÀs
mell¢ rendelt elemek ¢rzelmes egys¢gg¢ szûtt sokasÀga, mint Rilke addigi pÀlyÀja sorÀn, ¢s nem jellemezhetû a jelent¢sek elvileg lezÀrhatatlan mozg¢konysÀgÀval sem,
mint a hamarosan megkezdûdû avantgarde k´lt¢szete: az orfikus alakzat teleologikusan meghatÀrozott, szigorÃ alkotÀs, a t¢rbeli l¢tezû sajÀt transzcendenciÀjÀnak teljess¢ggel jelenvalÂ (àvanÊ) ¢s sz¡ks¢gszerü alakzata. Igen jellemzû, hogy Rilke az eg¢sz
k¢tr¢szes k´tetben alig tematizÀlja az idût:21 az orfikus alakzat ideje teljes, vÀltozatlan
¢s nem oszthatÂ idû, olyan, mint ä mondjuk ä az ANGE DU M°RIDIEN-¢: a àkû-l¢nyÊ
szÀmÀra àminden ÂraÊ à¢rett ¢s gazdagÊ, mert àtelt napÂrÀjaÊ egyforma t´k¢llyel m¢ri azt,
amit az emberi tapasztalat nappalnak ¢s ¢jszakÀnak k¡l´nb´ztet meg. °s fordÁtva is:
Rilke akkor kezdett tudomÀst venni az idûrûl, mikor szertefoszlott ez a jelenvalÂ univerzalitÀs, mikor ism¢t ki¡resedtek a dolgok; hogy reg¢ny¢nek egyik hÁres mondatÀt
** KosztolÀnyi f¢lre¢rti a sort: àcsordultig leptek el az alakokÊ.
** A fordÁtÀsban Lator LÀszlÂ verziÂjÀt veszem Àt, de a k´zponti szÂt ennek az elemz¢snek a kategÂriÀi
szerint megvÀltoztatom.
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id¢zz¡k, akkor, mikor olyan hÀzakat lÀtott, àmelyek egyszerüen eltüntekÊ, àf´ldig leromboltÊ
hÀzakat. A MALTE LAURIDS B RIGGE fû t¢mÀja az idû; a reg¢nyrûl û maga azt Árta, hogy
olyan, àmint egy ¡res forma, mint egy negatÁvÊ.22 Az ö J VERSEK azonban nem foglalkoznak
az idûproblematikÀval: az ÀtvÀltozÀs ¢s a mÀr ÀtvÀltoztatott l¢t egyarÀnt teljess¢ggel jelen idejü; az orfikus alakzat a jelenben àvanÊ jelen, ¢s univerzÀlis ¢rv¢nnyel bÁr.
AZ OLAJFçK KERTJE* cÁmü versben Rilke ä a krisztusi szenved¢st´rt¢net hangsÃlyozottan ´nk¢nyes Àt¢rt¢kel¢se r¢v¢n ä mintegy p¢ldaszerüen valÂsÁtja meg k´ltûi ideÀljÀt ¢s annak univerzÀlis hatÂk´r¢t. AZ çHíTAT K¹NYV E alaktalan Istene utÀn, aki a
müv¢sz-szerzetes szavai szÀmÀra maga volt a minden¡tt jelenvalÂ transzcendens telosz, Rilke immÀr a kereszt¢ny EurÂpa legintimebb alakjÀhoz fordul, hogy megfossza
ût a f´ld ¢s ¢g, ember ¢s Atya-Isten k´z´tti k´zvetÁt¢s feladatÀtÂl, vagyis megvÀltÂi k¡ldet¢s¢tûl, ¢s ÀtvÀltoztatott, csakis sajÀt magÀra irÀnyulÂ l¢t¢ben prÂbÀlja meg¢rteni.
A vers ¢les tagolÀsban ¢pÁti ennek ä a sz´veg rÀk¢nyszerÁt, hogy id¢zûjelbe tegy¡k a
deiktikus n¢vmÀst ä, àennekÊ a tapasztalatnak az egyes szakaszait.
àA sz¡rke lomb alatt ment f´lfel¢
az olajtÀjjal egysz¡rk¢re vÀlva,
s csupapor homlokÀt befektet¢
m¢lyen a forrÂ k¢t teny¢r porÀba.Ê
A kezdet biblikus parafrÀzis hangjÀn szÂl: bibliai szintaxisban, egy szem¢lyek feletti
harmadik szem¢ly perspektÁvÀjÀbÂl pillantjuk meg a t´rt¢n¢st ¢s az alakot. Rilke
ugyanakkor mÀr itt, a legelsû r¢szben hangsÃlyozza hûs¢nek magÀnyÀt: a k¢pek ä az
´nmagÀba visszag´rb¡lû alak testtartÀsa, a mindent, m¢g a MegvÀltÂ bensûj¢t is beborÁtÂ sz¡rke por ä egy vigasztalanul homog¢n, ´nmagÀba fordult vilÀgot id¢znek,
mely mit sem tud az elbesz¢l¢st eleve meghatÀrozÂ Istenrûl.
àMinden, s ez is. °s ezzel v¢get ¢rt.
Most menjek, mÁg vaksÀg terjed szememben,
s mi¢rt akarod mondatnom, mi¢rt
hogy vagy, mikor nem talÀllak magam sem.Ê
A mÀsodik versszak paradox megszÂlÁtÀsba, illetve soliloquiumba fordÁtja a perspektÁvÀt (hasonlÂan a PIETÖ planctus Mariae-jÀhoz, ahol is a gyÀszolÂ nû szÂlÁt meg Temondatokban egy halottat, aki nem hallja, mit mond, ¢s nem vÀlaszol): a g´rcs´sen
ism¢telt deiktikus n¢vmÀsok a neml¢tet, Isten meg¡r¡lt hely¢t jel´lik; az Istenhez int¢zett szavak arrÂl szÂlnak, hogy nincs megszÂlÁthatÂ Isten, J¢zus mondatai valÂjÀban
egy belsû monolÂg r¢szei, melynek minden egyes szava az isteni k¡lsû dimenziÂ tagadÀsÀra irÀnyul.
àNem talÀllak. Magamban, itt vagy ott,
mÀsban, sehol mÀr. E kû is halott.
Nem talÀllak mÀr. Egyed¡l vagyok.Ê
A n¢vmÀsok ¢s tagadÂszÂk e v¢gletesen lecsupaszÁtott, staccatoszerü sorozatÀn Àt
mondja ki J¢zus, hogy ¢lete ¢s halÀla csak sajÀt magÀra, csak àittÊ ¢s jelen l¢vû ¢nj¢re
* Vas IstvÀn fordÁtÀsa.
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irÀnyul, hogy nem l¢tezik olyan k¡lsû, transzcendens instancia, mely figyeln¢ sorsÀt,
vagy akÀr csak nevet adna neki: àñ, n¢v n¢lk¡li sz¢gyen...Ê ä ezzel az ¢ppoly fÀjdalmas,
mint definitÁv felkiÀltÀssal zÀrul a monolÂg. (°rdemes a H ALOTTMOSçS cÁmü vers lezÀrÀsÀt id¢zn¡nk: àS egy n¢vtelen az Àgyon / fek¡dt pûr¢n, tisztÀn, parancsot adva.Ê KÀlnoky
LÀszlÂ fordÁtÀsa eg¢szen kivÀlÂ, Ágy csak a v¢gsû pontossÀg kedv¢¢rt jegyzem meg,
hogy Rilk¢n¢l m¢g erûsebb szÂ szerepel: àGesetzeÊ, àt´rv¢nyeketÊ.)
àK¢sûbb Ãgy mondtÀk: angyal j´tt az ¢jben ä.
Mi¢rt angyal? J´tt csak az ¢jszaka [...]Ê
A zÀrlat visszat¢r a harmadik szem¢lyü perspektÁvÀhoz. Csakhogy ez mÀr olyan harmadik szem¢ly, aki a l¢tet sem a t´bbiekre, sem az Istenre nem irÀnyÁtja, hanem csak
sajÀt ä ÀtfordÁtott ä dimenziÂjÀban, sajÀt maga felûl ¢s sajÀt maga fel¢ irÀnyulva ragadja
meg. Nem j´n angyal; nem j´n ä a szÂ eredeti h¢ber ¢rtelme szerint ä àcherubimÊ,
vagyis àhÁrn´kÊ, hogy az ¢g fel¢, a vilÀg ¢s sajÀt megvÀltÀsa fel¢ terelje J¢zus sorsÀt; a
k´z´ns¢ges f´ldi ¢jszaka s´t¢tj¢be veszû sors sajÀt dimenziÂjÀban teljes¡l ä ugyancsak
bizarr kontraszt, hogy az istentagadÀs elt´k¢lten k´ves szavai utÀn ezt az isten n¢lk¡li
f´ldi ¢jszakÀt ¢des ¢s konvencionÀlis melankÂliÀval Árja le Rilke. Ebben a t¢r-idûben
viszont, ¢s csakis itt, a sajÀt t¢r-idej¢ben ¢rv¢nyesen beteljes¡l J¢zus sorsa:
àKi Ágy imÀdkozik, nem lÀtogatja
angyal, az ¢j nem ût segÁti f´l;
a magavesztût minden hullni hagyja,
ilyen fiÃt vet pr¢dÀul az apja
¢s nem fogad be semmi anya´l.Ê
A szÀraz staccatÂk ¢s tagadÀsok utÀn a hangzÀs, a k¢p, a mozdulat, a mondatfüz¢s, az
¢rtelem ä mint ahogy minden ¢lû ¢s ¢lettelen ä csodÀlatra m¢ltÂ harmÂniÀban jelenik
meg, ¢s ÀtvÀltoztatjÀk a J¢zus-alakot a negativitÀsbÂl azzÀ, ami. Mert àezÊ (àvanÊ) J¢zus,
hogy az û p¢ldÀjÀval szeml¢ltess¡k a k¢tr¢szes k´tet k´ltûileg ÀtvÀltoztatott alakjainak
deiktikus alapelv¢t: nem Isten Fia, hanem sajÀt valÂsÀgos, vagyis k´ltûileg megteremtett l¢nyeg¢nek, a teljes ¢s sorsszerü kitaszÁtottsÀgnak orfikus alakzata. A f´ld´n ¢s
mennyben egyarÀnt otthonos megvÀltÂalak tagadÀsa r¢v¢n vÀltozik Àt J¢zus sajÀt ä
àegysz¡rkeÊ, àcsupaporÊ ä ter¢nek alakzatÀvÀ, ¢s lesz t´k¢letesen megvalÂsult, l¢tezû ¢s
¢rv¢nyes müalkotÀs.
A bibliai J¢zus k¢ts¢gkÁv¡l az eurÂpai k¢pzeletvilÀg leguniverzÀlisabb figurÀja, hiszen megvÀltÀsÀnak tere egyk¢nt irÀnyul Isten ¢s az emberis¢g fel¢. Az alak Rilke ¢rtelmez¢s¢ben sem veszÁt univerzalitÀsÀbÂl, de a t¢r irÀnyÀt ´nmaga fel¢ fordÁtja: megvÀltÂi k¡ldet¢s¢nek tagadÀsa r¢v¢n a müalkotÀsl¢t paradigmatikus megtestesÁtûj¢v¢
vÀltozik Àt ä orfikus alakzata egyszeri ¢s univerzÀlis, alkotÂja ¢s egyszersmind alakja egy
csakis ´nmagÀra vonatkozÂ, csakis ´nmagÀt transzcendÀlÂ, individuÀlis ¢s totÀlis t¢rnek. A biblikus elbesz¢l¢stûl elûbb a hamis soliloquiumhoz, majd az ´ntranszcendÀlÂ
alakzathoz vezetû perspektÁvavÀltÀsok sorÀn Rilke rendkÁv¡l vilÀgos elbesz¢lûi eszk´z´kkel formÀlja meg a t¢r ÀtvÀltozÀsÀt; ugyanezek a formaelemek fellelhetûk azonban
a k´tet egy¢b verseiben is, nem utolsÂsorban ¢pp azokban, melyek a k¢pzûmüv¢szetek
k´r¢bûl vÀlasztjÀk modellj¡ket. Az orfikus alakzat keletkez¢se ¢s l¢tez¢se egyarÀnt kÁv¡l
esik az elbesz¢lhetûs¢gen, sût a hagyomÀnyos ¢rtelemben vett vizualitÀson is; a belsû
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¢s k¡lsû t¢r sz¢tvÀlasztÀsa a limine ¢rv¢ny¢t veszti ebben a koncepciÂban: minden
egyes elem egyforma m¢rt¢kben belsû ¢s k¡lsû, mint p¢ldÀul a sajÀt sorsÀnak megtestes¡l¢s¢v¢ ÀtvÀltozÂ J¢zus szÀmÀra az anya´l egyk¢nt emblematizÀlja a l¢tez¢s bensûs¢gess¢g¢t ¢s annak v¢gleges elveszÁt¢s¢t. Hadd utaljunk itt m¢g r´viden az öJ V ERSEK k¢t mÀsik olyan darabjÀra, melyekben Rilke ugyanezt a mitikus-univerzÀlis t´rt¢n¢st vÀltoztatja Àt. K´zvetlen¡l AZ OLAJFçK KERTJE utÀn a PIETÖ cÁmü vers k´vetkezik.
A kereszt¢ny mitolÂgiÀban J¢zus stigmÀi az abszolÃt isteni jelek; Rilke viszont a J¢zushoz k´tûdû k¢t MÀria-alak egymÀsra csÃsztatÀsÀval (a cÁm az anyÀt jelenti, utÀna viszont azt olvassuk, ahogy MÀria Magdolna siratta a tetemet) megvÀltoztatja az isteni
jelek (mÀsk¢pp: a Planctus Mariae ¢s a Piet¥-Ikon) jelent¢s¢t: a stigmÀkbÂl, az emberis¢g megvÀltÀsÀnak jeleibûl a leÀny (illetve anya) ¢s a fiÃ immÀr ´r´kre elmulasztott
szerelmes ¢jszakÀjÀnak jelei lesznek, J¢zus ¢s a k¢t-egy MÀria az elmulasztott szerelmes
¢jszaka blaszf¢mikus ¢s obszc¢n jel¢ben teljesÁtik be a sorsukat, ¢s vÀltoznak Àt ´nn´n
k´z´s l¢t¡k orfikus alakzatÀvÀ.23 A DçVID °NEKE SAUL ELýTT cÁmü versben pedig immÀr nev¢n nevezve is megjelenik a csillagÀllÀs alakzata: az ifjÃ kirÀly soha nem hallott
hangokat hallat, ¢s Àltaluk akarja àmegragadniÊ a haldoklÂ kirÀly sorsÀt, sût test¢t,
mÁg v¢g¡l DÀvid az lesz, aki ¢nekel, ¢s Saul az, akit meg¢nekel, hogy e kettûs ÀtvÀltozÀsban sorsuk ´sszekapcsolÂdjon a csillagÀllÀs orfikus alakzatÀban: à[...] ¢s egy g´ccs¢ forrad k¢t sziv¡nk most [...] lelk¡nk mint egy Ãj csillag kalandozÊ.* A FELTçMADOTT cÁmü, valamivel k¢sûbbi vers¢ben pedig a k´ltû MÀria Magdolna ¢s a halottaibÂl feltÀmadott
J¢zus talÀlkozÀsÀnak mÀr a B IBLIç-ban is meglehetûsen erotikus szÁnezetü epizÂdjÀhoz nyÃl vissza, mely a SZENTíRçS-ban persze mindkettej¡k eleve elrendelt isteni szerep¢nek megerûsÁt¢s¢vel zÀrul: J¢zus, a MegvÀltÂ, akinek sorsa a mennybemenetel,
immÀr v¢g¢rv¢nyesen ¢rinthetetlen; MÀria Magdolna pedig ¢ppoly v¢g¢rv¢nyesen
¢s visszavonhatatlanul a szerelm¢ben megvÀltatott szajha, aki minden¡tt megvÀltÂja
dics¢ret¢t zengi majd.24 A mÀr a B IBLIç-ban is meglehetûsen kurta tiltÂ mondatot ä
àNe illess engemÊ ä Rilke v¢gletesen ler´vidÁti: àNe äÊ. A k´ltû ebbûl a tagadÀsbÂl kiindulva (mely ¢ppÃgy a fiktÁv-transzcendens mennybemenetel tagadÀsa is) vÀltoztatja
Àt a t´rt¢n¢st egy erotikus l¢tkonstellÀciÂvÀ, illetve e konstellÀciÂ ´nn´nmaga fel¢ irÀnyulÂ ter¢v¢. Rilke k´vetkezetesen megsz¡nteti a k¡l´nbs¢get a k¡lsû ¢s a belsû t¢r
k´z´tt. Hogy a legerûsebb szintagmÀkat id¢zz¡k: àaz û ¡reg¢benÊ (àihreÊ, tehÀt nûi birtokossal!) egyszerre jelenti MÀria Magdolna szÀmÀra ´nn´n szerelemre hev¡lt test¢nek belsû ter¢t ¢s ama k¡lsû teret, amelyben (hÁven a szÂ tradicionÀlis ¢s szent jelent¢s¢hez) a megvÀltÂ holtteste nyugszik ä J¢zus szÀmÀra pedig ugyanez a kettûss¢g fordÁtva ¢rv¢nyes; ¢s az ellenponton: àmegerûs´dve [hozzÀ¢rtendû Àrnyalat: megmerevedve] a halÀlbanÊ egyszerre jelenti J¢zus szÀmÀra ´nn´n halÀlÀnak test¢t, ¢s MÀria szÀmÀra azt a testet, amelyre vÀgyik. (S a blaszf¢mia m¢g kihÁvÂbb, mivel Rilke egy tovÀbbi
szent ige jelent¢s¢t vÀltoztatja meg: halÀla utÀn J¢zus a hit¡ket megerûsÁteni jelent meg
a tanÁtvÀnyainak.) °s Ágy tovÀbb. A sokf¢le, reciprok ÀtvÀltozÀsban ÀtvÀltozik az eg¢sz
t´rt¢net, vagyis Ágy jut el sajÀt igazi, belsû l¢nyeg¢hez: J¢zus nem az emberis¢g megvÀltÂja, ¢s MÀria Magdolna nem a bünbÀnÂ szajha, hanem a leÀny az ´r´kk¢ vÀgyÂdÂ,
a feltÀmadt f¢rfi az ´r´kk¢ elutasÁtÂ ä ¢s ekk¢nt testesÁtik meg v¢g¢rv¢nyesen k´z´s
sorsuk orfikus alakzatÀt.
Az ARCHAIKUS APOLLñ-TORZñ-nak, a k´tet paradigmatikus darabjÀnak uralkodÂ
igemÂdja aztÀn mÀr a szÂ szoros ¢rtelm¢ben lehetetlenn¢ teszi a vizuÀlis perspektÁva
kialakulÀsÀt. A leÁrÀs nem l¢p ki a conjunctivus irrealisbÂl, jel¢¡l annak, hogy a hiÀnyzÂ
* KosztolÀnyi Dezsû fordÁtÀsa.
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fejbûl kibomlÂ szobor l¢te csak egy nem reÀlis perspektÁvÀbÂl szeml¢lhetû, àk¡l´nbenÊ
nem csupÀn inkoherens, hanem egyenesen elk¢pzelhetetlen volna a k´ltem¢ny k¢psora.
A belsû ¢s k¡lsû vilÀg kettûss¢g¢nek megsz¡ntet¢se r¢v¢n alkot minden egyes verstÀrgy marad¢ktalanul teljes univerzumot. Fel¢p¡l a test ä egy Àllat, egy n´v¢ny, egy
¢p¡let, egy isteni vagy emberi szem¢ly szÂ-teste ä, ¢s ´nn´n l¢nyeg¢v¢ ÀtvÀltozva
egyÃttal megteremti sajÀt müv¢szi l¢t¢nek ter¢t. így lesz minden egyes vers-tÀrgy sajÀt
transzcendenciÀjÀnak teleologikus t¢r-alakja: orfikus alakzat.
àHalÀlÀbÂl erût merÁtveÊ ä àhangja magasra csapÊ: mÁg a SZENTíRçS-b¢li epizÂd J¢zus
mennybemenetel¢nek j´vend´l¢s¢vel zÀrul, a megmerevedett halott ¢s a sÁrÂ leÀny
obszc¢n-blaszf¢mikus konstellÀciÂja ebben a magasba csend¡lû hangban, MÀria Magdolna hang-figurÀjÀban ¢r v¢get: az orfikus alakzattÀ vÀlÂ ÀtvÀltozÀs ´nk¢nyes. A k´tet
egyes darabjaiban Rilke nemcsak szemantikai ¢s ritmikai sÁkon, hanem eg¢szen a szÂk¢pz¢sig nyomat¢kosÁtja az ÀtvÀltozÀs materiÀlis-testi brutÀlis jelleg¢t ä p¢ldÀul A RñZSAKEHELY preexpresszionista kezdûk¢p¢ben, de id¢zhetn¢nk a L°DA hapax legomenonjÀt (àhalsendÊ: ànyakazvaÊ) is ä az ¢pp hattyÃvÀ vÀltozandÂ istens¢g lehetetlen erûfeszÁt¢s¢nek megfogalmazÀsÀra. °s: Venus sz¡let¢s¢nek szferikus leÁrÀsa utÀn a lezÀrÂ
hÀrom sor hangsÃlyozott durvasÀggal mondja el, honnan tÀmadt a sz¢ps¢g istennûje:
àmagasra csapott m¢g a tenger ¢s / egy delfint vetett partra ugyanitt. / Holtan, v¢resen felhasÁtvaÊ
(Ambrus Tibor fordÁtÀsa) (V ENUS SZºLET°SE), Orpheusz àÃtÊ-tÀ ¢s Eur¡dik¢ àgy´k¢rr¢Ê
vÀltozik Àt (ORPHEUS, EURYDIKE, H ERMES), Saul teste hÀrfa, aminek hÃrjait DÀvid
meg akarja ragadni (DçVID °NEKE SAUL ELýTT), Velence, az ¡veges palotÀk vÀrosa
egy halÀlflotta Àrbocaira csupaszodik (K °Sý ýSZ V ELENC°BEN), ¢s egy rÂmai szajha
imÀdÂja (egy mindenesetre alig k´vethetû k¢pt´r¢ssel) àlantÊ-nak mondja ´nn´n test¢t, hogy vÀgyÀnak fesz¡lts¢g¢t leÁrja ä ¢s ezzel a verseknek csak az alapvetû s¢mÀjÀt
rekonstruÀljuk, minden vers az ÀtvÀltozÀsok bonyolult rendszer¢t ¢pÁti fel, amelyben
minden fordulat ¢s minden szÂ t´k¢letesen teleologikus ¢s t´k¢letesen ´nk¢nyes.
Az öJ VERSEK po¢tikÀjÀnak legfûbb sajÀtossÀga abban Àll, hogy a materiÀlis l¢tezûnek v¢gig kell vinnie ugyan az ÀtvÀltozÀs nagyon is erûszakos aktusÀt, a folyamat v¢g¢n
azonban m¢gsem tünik el (szimbolista ¢rtelemben), ¢s nem is mozog ¢s vÀltozik tovÀbb
korlÀtlan szabadsÀggal (avantgardisztikus ¢rtelemben), hanem l¢te Ãj megerûsÁt¢st
nyer, ¢s a müvi tÀrgyban beteljes¡l; lÀtszÂlagos, modell-l¢te mitopo¢tikus vÀltozÀson
megy Àt, ¢s valÂdi, azaz k´ltûi l¢te jelenvalÂ marad a v¢gsû orfikus alakzatban.25 Alakzat,
e terminus kettûs ¢rtelm¢ben, tehÀt nyelvi ¢s t¢rbeli forma; a t¢r a materiÀlis l¢tezûben,
magÀban a szÂ-anyagban j´n l¢tre. SarkÁtottan fogalmazva: az Ãj vers nem szavakkal
leÁrja, hanem szavakbÂl fel¢pÁti a müvi tÀrgyat, p¢ldÀul a katedrÀlist, a feltÀmadÀst
vagy az archaikus ApollÂ-torzÂt, t¢mÀja nem egy ¢p¡let vagy egy t´rt¢n¢s vagy egy
szobor, hanem egy szÂ-¢p¡let, egy szÂ-t´rt¢n¢s vagy egy szÂ-szobor; az ÀtvÀltozÀsban
l¢trehozott, szigorÃan teleologikus alkotÀs (akÀr hiÀnyszavakkal ¢s t´r¢sszavakkal is)
sajÀt magÀt ¢pÁti, sajÀt szÂ-c¢lja fel¢ irÀnyul, ¢s sajÀt magÀban transzcendÀl, az igazi
àmüvi tÀrgyÊ, illetve az igazi orfikus alakzat maga minden egyes Ãj vers.26
Az öJ VERSEK k´ltûi vilÀgteremt¢s¢nek hermetikus princÁpiuma: a materiÀlis l¢tezû, a t¢rbelis¢g ¢s a szÂ egys¢ge a v¢ghezvitt ÀtvÀltozÀsban. Az elv katexoch¢n megvalÂsulÀsa a mitikus Àllat, a pusztÀn szavakbÂl alkotott l¢tezû: AZ EGYSZARV ö. A vers hûs¢t
àszentt¢Ê avatja a k´ltûi csodat¢tel: imÀjÀnak szavai megtestes¡lnek, valÂszÁnütlen¡l
àvalÂsÀgosÊ ÀllattÀ vÀltoznak Àt.27 °s fordÁtott irÀnyban, de ugyanez t´rt¢nik p¢ldÀul
a k´tet legelsû vers¢ben. àMintha most ´mlen¢k bel¢ a dalÊ (SomlyÂ Gy´rgy fordÁtÀsa),
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ezzel a sorral zÀrul a K ORAI APOLLñN cÁmü szonett: az idûk kezdet¢n testet ´ltû ApollÂ
´nn´n müv¢szi l¢nyeg¢v¢, vagyis àdallÀÊ, szÂvÀ vÀltozik. A vÀltozÀs minden egyes versben v¢ghezvitetik, ¢s ennek megfelelûen a versek fel¢pÁt¢se valamelyest ism¢tlûdû.
Rilke ugyan nyilvÀnvalÂan t´rekedett arra, hogy az ÀtvÀltozÀs menet¢t sokf¢lek¢ppen
variÀlja; k´nnyen felismerhetû azonban egy alapvetû modell, leginkÀbb persze a szonettekben, de a t´bbi versben is. Az elsû, hosszabb ¢s gyakran szinte neh¢zkesen elnyÃjtott r¢szben Rilke leÁr egy dolgot, egy Àllapotot, egy t´rt¢n¢st, vagyis a àmodelltÊ;
¢s aztÀn k´vetkezik ä a k´tet legfontosabb hatÀrozÂszÂjÀt id¢zve ä àhirtelenÊ (àpl´tzlichÊ)
egy lÀtvÀnyos, n¢ha drÀmaian felgyorsÁtott fordulat, ¢s megteremtetik ama àmüvi
tÀrgyÊ, amelynek orfikus alakzata az elsû r¢sz minden szavÀnak ¢rtelm¢t teleologikusan
ÀtvÀltoztatja, ´nn´nmaga transzcendenciÀja fel¢ irÀnyÁtja.
Az elv mük´d¢se k¡l´n´s szeml¢letess¢ggel figyelhetû meg A TORONY cÁmü versben, mert Rilke itt a hagyomÀny k´ltûi Àt¢rtelmez¢s¢re hasznÀlja fel a t¢rben egyre
feljebb ¢s feljebb emelkedû ¢pÁtm¢ny archetipikus k¢p¢t. MagÀt a toposzt a k´ltû csupÀn egyetlenegy, de alapvetû jelentûs¢gü mozzanatÀban vÀltoztatja meg: az û tornya
sajÀt magÀbÂl ¢s sajÀt magÀtÂl ¢p¡l, minden k¡lsû rÀhatÀs, tehÀt emberi munka ¢s
isteni segÁts¢g n¢lk¡l. Maga az anyag vÀltozik Àt sajÀt t¢ralakzatÀvÀ. A vers a k¢tr¢szes
k´tet egyetlen elliptikus mondatÀval indul: àF´ld-bensûÊ; ¢s tizenhÀrom sorral alÀbb
el¢rkezik az ellenponthoz: àf¢nyÊ. E k¢t fûnevet egyetlenegy neh¢zkes lassÃsÀggal kibomlÂ perifrÀzis k´ti ´ssze: annak a folyamatnak direkt ä hangfestû eszk´zeiben is
szokatlanul direkt ä megvalÂsÁtÀsa, melynek sorÀn az ´nmagÀba temetkezett, neh¢zkes ¢s formÀtlan f´ldt´meg sajÀt alakjÀban transzcendÀlja magÀt, toronnyÀ àemelkedikÊ, ¢s sajÀt magÀt toronnyÀ vÀltoztatva megalkotja sajÀt f¢nyter¢t. Rilke ÀtvÀltoztatja a BÀbel-toposzt, az û verziÂja szerint a torony el¢ri az eget ä jobban mondva: àaz
egeketÊ ä, m¢g ha nem az isteni egeket is, hanem csupÀn a sajÀtjait. A k´ltem¢ny az
´nmagÀt ÀtvÀltoztatÂ (szÂ)anyag perspektÁvÀjÀbÂl formÀlja meg a folyamatot, Ãgy,
mintha az ¢lettelen, porÂzus f´ldnek akarata volna; a materiÀlis l¢tezû, a test ¢s a szÂ
egys¢ge pedig olyan t´k¢letesen valÂsul meg itt, hogy a v¢gsû orfikus alakzat expressis
verbis ´nmagÀban transzcendÀlÂdik: a kezdet rossz homogenitÀsÀra, rejtett vagy ¢ppens¢ggel eltorzÁtott figura etymologicÀjÀra ä àf´ldbensûÊ ä az immÀr v¢ghezvitt ÀtvÀltozÀs diadalmas, fennen ragyogÂ figura etymologicÀja adja meg a vÀlaszt:
àSzinte rep¡lni lÀtod
az eget Ãjra, Àrad f¢nyre a f¢ny.Ê
Az orfikus alakzat po¢tikÀja hÀrom speciÀlis grammatikai-stilisztikai formÀval jellemezhetû. Az elsû kettû a fûnevesÁtett ige, illetve a jelen idejü mell¢kn¢vi igen¢v, melyeknek
segÁts¢g¢vel Rilke Àllapotk¢nt, tartÂsan jelenvalÂk¢nt, vagyis a maga ´r´k ¢rv¢nyü voltÀban ragadja meg a cselekv¢st, a t´rt¢n¢st, az ÀtvÀltozÀst; funkciÂjuk aligha szorul tovÀbbi magyarÀzatra, hiszen talÀn tÃlsÀgosan is nyilvÀnvalÂan meghatÀrozza a kettûs
k´tetet. Elegendû, ha szÀmos p¢lda k´z¡l most csupÀn k¢t versre utalunk: az egyik az
ARCHAIKUS APOLLñ-TORZñ, melynek alakja a àn¢z¢sÊ, a àfordulÀsÊ ¢s a àmosolygÀsÊ fûnevesÁtett ig¢ibûl alkotja meg ´nmagÀt; a mÀsik A PARKOK cÁmü ciklus nyitÂ darabja,
melyben a àtÃlÊ igek´tûvel ´sszekapcsolt ig¢k halmozÀsa ä tehÀt a (tÃl)emelked¢s, az
ÀtvÀltozÀs folyamata ä a jelen idejü mell¢kn¢vi igenevek sorÀban, vagyis Àllapot ¢s telosz
elvÀlaszthatatlan egys¢g¢ben vitetik v¢gbe.
A k´tet po¢tikÀjÀnak harmadik jellegzetes grammatikai-stilisztikai formÀja a n¢met
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lÁrai nyelvben ritka figura etymologica: az ´nmagÀra irÀnyulÂ, ´nmagÀban transzcendÀlt l¢tez¢s katexoch¢n alakzata. Rilke t´bbnyire à¡berÊ-rel helyettesÁti a bevett àumÊ
igek´tût, ezzel is m¢g jobban kiemelve az Àtl¢nyeg¡l¢s, az etimologikus ¢rtelemben
vett ¢s Àt¢rtelmezett, magÀt ´nmagÀban, sajÀt t¢rfigurÀjÀban beteljesÁtû transzcendencia (Àtl¢p¢s, ÀtjutÀs) k¡l´n´s jelleg¢t.
A k´ltû hosszÃ idûn kereszt¡l alkalmazta ezt az alakzatot ¢s kivÀltk¢pp az à¡berÊ-t
mint kulcsszÂt mÀs szintagmÀkban ¢s figurÀkban is, nemegyszer talÀn a jÀt¢kos retorika ¢s a szferikus-neoplatonikus vilÀg¢rtelmez¢s hatÀrmezsgy¢j¢n, ¢s n¢ha a grammatikai ¢rtelmezhetûs¢g hatÀrÀn.
Az à¡berÊ el´ljÀrÂszÂban nem kevesebb valÂsul meg, mint a testi ¢s szellemi egys¢g,
mÀsk¢nt fogalmazva: a konkr¢t ¢s absztrakt t¢ralkotÀs ¢s t¢relsajÀtÁtÀs; mert az à¡berÊ
ä nem Ãgy, mint a figura etymologica szokÀsos àumÊ szÂcskÀja ä egyesÁti magÀban a
tÃlemelked¢s aktusÀt ¢s annak beteljes¡l¢s¢t. A szÂ a kettûs jelent¢s metsz¢spontjÀn
Àll, ami alkalmassÀ teszi arra, hogy a szintagmÀkat determinÀlja. Rilke teljesen nyilvÀnvalÂ ´nk¢nnyel kapcsol ´ssze fûneveket ¢s ig¢ket az à¡berÊ szÂcska segÁts¢g¢vel, hogy
e komplex jelent¢ssel terhelje meg ûket: a szÂ egyesÁti magÀban a valahova irÀnyulÀs
¢s a mÀr el¢rt Àllapot mozzanatÀt ä mintegy ikonikus jele a figura transfigurans ¢s
figura transfigurata egys¢g¢nek. Ez az alkÁmia motÁvumÀnak elsûdleges jelent¢se is,
amint azt Rilke t´bb Ázben felhasznÀlja a k´tetben (A KURTIZçN, AZ ALKIMISTA ¢s talÀn
m¢g AZ ARANY ): az alkÁmia az a folyamat, melyben megvalÂsul az egys¢g, melyben az
anyag ´nmagÀbÂl kiindulva magasabb rendü alakba transzfigurÀlja, vÀltoztatja Àt ´nmagÀt.
A figura etymologica ebben az alkimisztikus ¢rtelemben azt az alapelvet emblematizÀlja, mely szerint az alkotÀs ter¢t mind az ÀtvÀltozÀsban, mind a mÀr ÀtvÀltoztatott l¢tezûben kell egyarÀnt megragadni. Egy p¢ldÀval: a delfincsapat vÀltoz¢kony t¢rbeli
alakzata gomolygÂ mozgÀsban, illetve egy, ism¢t csak rejtett, Àm ezÃttal pozitÁv figura
etymologicÀban j´n l¢tre. àFeltünt egy gomolygÂ csapatÊ (DELFINEK). (A n¢met sorban a
k¢p sokkal inkÀbb àle van ÁrvaÊ, de annyira szokatlan, hogy alig lefordÁthatÂ: àEine
Schar kam, die sich ¡berschlug.Ê) A k´ltem¢ny egyszerre alkotja meg a folyamatot ¢s annak lezÀrÂ, egyetemes ¢rv¢nyü telosz-alakjÀt. RitkÀn jellemeznek grammatikai-stilisztikai jegyek ilyen pontosan egy k´ltûi ä m¢ghozzÀ modern ä alakzatot, mint e hÀrom
dominÀns figura (a fûnevesÁtett ige, a jelen idejü mell¢kn¢vi igen¢v ¢s a figura etymologica) Ãjabb bizonyÁt¢kÀt szolgÀltatva a k´tet ¢s az egyes darabok egyarÀnt k´vetkezetesen teleologikus kompozÁciÂjÀnak, de persze egy ´nk¢nyes, vagyis ´ntranszcendÀlÂ
teleolÂgia ¢rtelm¢ben.
Po¢tikai kategÂriÀkban fogalmazva: mikor Rilke a lÀtszÂlagos vilÀg, illetve e vilÀg
materiÀlis-nyelvi szubsztanciÀjÀnak ¢s vallÀsi, illetve müv¢szi tradÁciÂkban hagyomÀnyozott k¡lsû transzcendenciÀjÀnak ellen¢ben (àhogy mÀr nem fog semmit ÀtÊ;* àNem ismerhett¡kÊ;** àNe äÊ) az egyes, k´ltûileg megalkotandÂ l¢tezûbe, a àmüvi-tÀrgybaÊ helyezi a teret, a dimenziÂt ¢s a perspektÁvÀt, akkor ¢pp ezt az ÀtvÀltozÀst teszi meg Ãj
verse egyetlen t¢mÀjÀnak, egyed¡li teloszÀnak. így j´n l¢tre a t´k¢letesen teleologikus,
individuÀlis, ´nk¢nyes, Àm egyszersmind egyetemes ¢rv¢nyü szÂ-t¢r-alak, mely kizÀrÂlag ´nmagÀra, a maga l¢nyeg¢re irÀnyul, ¢s sajÀt magÀban transzcendÀlja magÀt ä
àezÊ (àvanÊ) az orfikus alakzat.
** E´rsi IstvÀn fordÁtÀsa.
** TÂth çrpÀd fordÁtÀsa.
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Jegyzetek
1. A tanulmÀny egy Rilke-monogrÀfia egyik
fejezet¢nek erûsen r´vidÁtett vÀltozata. T´bb¢-kev¢sb¢ azonos sz´veggel jelent meg a
Zeitschrift f¡r Germanistik 1993/3. szÀmÀban; az
¢rdeklûdû olvasÂ ott sokkal bûvebb bibliogrÀfiÀt talÀl. A Holmi jelleg¢re valÂ tekintettel a
Rilk¢tûl id¢zett szavak ¢s fordulatok lelûhely¢t nem adtam meg minden¡tt, csak a mü cÁm¢t jelzem. A kurzÁvval Árt szavak Rilke lÁrÀjÀnak vagy meditÀciÂjÀnak gyakran visszat¢rû
kulcsszavai. Az àalakzatÊ szÂ a n¢met àFigurÊ-t
hivatott visszaadni, l¢v¢n, hogy mindkettû
egyszerre jelent t¢rbeli (szobrÀszati) ¢s nyelvi
(szÂbeli) alkotÀst.
2. Pierre Francastel: EGY PLASZTIKAI T°R LEROMBOLçSA. (In: MþV °SZET °S TçRSADALOM.
Bp., 1972. 477. o. °TUDES DE SOCIOLOGIE DE
L'ART. Paris, 1970. 191ä252. o.)
3. àWendungÊ. Rilke k´lt¢szet¢nek szint¢n az
egyik kulcsszava, ¢s ¢ppÃgy kettûs dimenziÂjÃ, mint a àFigurÊ: egyszerre jelenti a t¢rbeli
megfordulÀst ¢s a nyelvi fordulatot.
4. A k´nyv egy mÀsik fejezet¢ben visszat¢rek
a vers elemz¢s¢re. Itt csak annyit: a pÀrducot
Rilke Àllateszm¢nye ellent¢t¢nek, az û (mÀr
1906-ban leÁrt ¢s a reg¢nyben nagy sÃllyal
megism¢telt) àNicht-GesichtÊ szavÀnak ¢rtelm¢ben nem-Àllatnak tekintem, m¢gpedig
az¢rt, mert nem vÀltozik Àt (az ¢rdeklûdûk figyelm¢be: a vers ugyanannak a szÂnak k¢t homonim verziÂjÀval kezdûdik ¢s v¢gzûdik:
Sein/sein, ¢s kb. a geometrikus k´z¢ppontjÀban az à¡res k´z¢pÊ szintagma Àll), hanem,
megfosztva sajÀt àk¢pÊ-¢tûl ¢s sajÀt àvilÀgÊÀtÂl, ´r´kk¢ a ketrect¢r foglya marad, de
annyira, hogy nem is û mozog a rÀcsok elûtt,
hanem a rÀcsok mozognak a tekintete elûtt.
5. V´. MALTE LAURIDS B RIGGE FELJEGYZ°SEI .
G´rgey GÀbor fordÁtÀsa.
6. àOroszorszÀg volt a d´ntûÊ, Àll egy 1926. III.
17-¢n kelt lev¢lben. A àsajÀtÊ szÂ ugyancsak
OroszorszÀgra vonatkoztatva nyeri el legfontosabb jelent¢s¢t: àOdafordulni ahhoz, ami legsajÀtabb sajÀtunk.Ê (InterjÃ, 1924.) A àfeladatÊ
szÂval sok hely¡tt talÀlkozunk, itt elegendû az
ELSý EL°GIA harmincadik sorÀra utalnunk.
àöjratanulunk minden dimenziÂtÊ, jegyzi fel naplÂjÀban Rilke 1900-ban, mÀsodik oroszorszÀgi
utazÀsa sorÀn.
7. A kifejez¢s 1907-bûl, Rilke Rodin-k´nyv¢nek mÀsodik ä immÀr meglehetûsen kritikus

szeml¢letü ä kieg¢szÁt¢s¢bûl szÀrmazik: àMert
ennek az idûnek belsû Àllapota formÀtlan, megfoghatatlan: folyik.Ê
8. AZ UTOLSñ íT°LET. Vajda Endre fordÁtÀsa.
9. A szÂnak (àeigenm¤chtigÊ) rendkÁv¡li jelentûs¢get tulajdonÁtok, ¢pp abban az ellentmondÀsos ¢rtelemben, ahogy Rilke AZ çHíTAT
K¹NYV ° -ben, illetve a T¹RT°NETEK A JñISTENRýL cÁmü k´tetben hasznÀlja. àNem festhet¡nk
le t¢ged ´nk¢nyesenÊ, Ágy egy¢rtelmüen a szerzetes. àNem talÀlom helyesnek a vallÀsos, kivÀltk¢pp
a bibliai motÁvumok szabad ¢s ´nk¢nyes alkalmazÀsÀtÊ, kommentÀlja egy hûs az elbesz¢l¢st.
Csakhogy ez a hûs buta, ¢s megjegyz¢s¢vel ¢ppen igazolja az elbesz¢l¢st, amelyben az Isten
igencsak ´nk¢nyesen (egy ´nÀllÂan cselekvû
k¢z metonÁmiÀjÀban) jelenÁttetik meg.
10. MÀsutt megkÁs¢reltem mÀr rÀmutatni
George ¢s Hofmannsthal k´vetkezetesen elutasÁtÂ magatartÀsÀnak okaira. Hadd utaljak
itt a probl¢ma egy mÀsik vonatkozÀsÀra.
Szembetünû, hogy a modernitÀs k¢t kivÀlÂ
n¢met teoretikusa, Adorno ¢s Benjamin
ugyancsak meglehetûsen ridegen szeml¢li
Rilke ¢letmüv¢t, mi t´bb, nev¢t is alig emlÁtik.
11. In: CHOIX DE PO°SIES. Paris, 1976. 38. o.
PrÂzai fordÁtÀsban: àTe akibe a vilÀg Àlma be van
zÀrva / JÂ nyugalom ¢s hosszÃ gy´ny´r´k f´ldje /
Melynek s´t¢t ¢s ¢rdes szÁv¢t m¢ly c¢drusok ¢s ¢desgy´k¢r illatosÁtjÀk Àt / Te vagy a fens¢ges urna melyben csoportba rendezûdnek az idûk.Ê
12. Paul Val¢ry: BAIGN°E. In: OEUV RES... 1.
k´t. Paris, 1957. 78. o. PrÂzai fordÁtÀsban:
àBontsd ki a sz¢ps¢get a rÂzsÀval ¢s szÃrd türe! / AbbÂl a t¡k´rbûl kil¢pve, amelyben ¢kszerei Àznak, / Bizarr t´rt f¢nyek, kem¢ny csokruk ostorozza / A szelÁd
hullÀmok pûre szavainak kiszolgÀltatott f¡let.Ê
13. SokatmondÂ az a t¢ny is, hogy Rilke ä mint
kortÀrsak eml¢kez¢seibûl tudjuk ä oroszorszÀgi Ãtjain vajmi kev¢s ¢rdeklûd¢st tanÃsÁtott az orosz szimbolizmus lÁrÀja irÀnt.
14. 1923. jÃnius 1., Sizzo grÂfnûnek. A k¢t
k´zponti szÂ: àAnspielungÊ ä àausgeschriebenÊ.
15. A fogalom ¢rtelmez¢s¢hez 1. Ren¢ Wellek:
THE TERM AND CONCEPT OF SYMBOLISM IN LITERARY H ISTORY . In: DISCRIMINATIONS:
FURTHER CONCEPTS OF CRITICISM. New Haven, 1970. 90ä121. o.
16. Guillaume Apollinaire: LA CHANSON DU
MAL-AIM°. Vas IstvÀn fordÁtÀsÀban: àTejÃt te
t¡nd´klû testv¢re / KanaÀn patakjainak / Szerelmes
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nûk feh¢r test¢nek / Holt ÃszÂk k´vetj¡k utad / K´d´k
fel¢ csillagos ¢gen.Ê
17. Walter Benjamin: A MçSODIK CSçSZçRSçG
PçRIZSA B AUDELAIRE-N°L. In: ANGELUS NOV US. Bp., 1980.
18. Hans Robert Jauss ¢pp a hagyomÀnyos
fel¢pÁt¢snek ebben a visszÀjÀra fordÁtÀsÀban
lÀtja Baudelaire lÁrÀjÀnak d´ntû ÃjdonsÀgÀt.
V´. ®STHETISCHE ERFAHRUNG UND LITERARISCHE H ERMENEUTIK . 1., M¡nchen, 1977.
295ä343. o.
19. FranyÂ ZoltÀn fordÁtÀsa ¢rtelmileg nagyon
hozzÀvetûleges, ¢s bajosan ¢rthetû meg belûle
a versben v¢ghezvitt ÀtvÀltozÀs. àVerneinerÊ
nem àhitetlen ¢rvÊ, hanem maga a SÀtÀn. Vele
szemben id¢ztetik meg àa mosolygÂ angyalÊ, aki
viszont (eg¢sz mÀsk¢nt, mint ahogy a magyar
vÀltozat felette bÀgyadt ¢s elmosÂdÂ point-jÀban) semmik¢ppen nem az¢rt t´k¢letes, mert
Âvja a tÀblÀjÀt, àmÁg az ¢j ledûlÊ, hanem mert
napÂrÀjÀt m¢g az ¢j idej¢be is beletartja, vagyis a napÂrÀval minden idûket m¢rni tud. Mint
hajdani magyar irodalomt´rt¢n¢sz hozzÀfüz´m a hipotetikus k¢rd¢st, nem ez a k¢p ihlette-e JÂzsef Attila T °LI °JSZAKç-jÀnak ugyancsak rejt¢lyes befejez¢s¢t? Annyi biztos, hogy
a felt¢telez¢s filolÂgiailag nem abszurd, l¢v¢n,
hogy JÂzsef Attila egy mÀsik hÁres k¢pe ä egy
rokon ¢rtelmü Àrnyalat elt¢r¢s¢vel ä az öJ
V ERSEK egyik sorÀnak szÂ szerinti fordÁtÀsa:
àund in sich gebunden wie ein KranzÊ ä Ágy a
SANKT SEBASTIAN cÁmü versben, àmagÀval k´tve mint a k¢veÊ ä Ágy a HAZçM harmadik szonettj¢ben.
20. A MALTE-reg¢ny ugyanakkor negatÁv jelent¢ssel hasznÀlja ugyanezt a szÂt. Az apa azt
mondja a halÀlosan beteg anyÀrÂl: àNagyon eltorzultÊ (àentstelltÊ).
21. Az egyetlen valÂdi kiv¢tel talÀn az I STEN A
K¹Z°PKORBAN.

22. Lev¢l Lotte Hepnerhez, 1915. XI. 8.
23. Nemes Nagy çgnes fordÁtÀsÀnak zÀrÂsora
f¢lrevezetû: àMily k¢ptelen halunk meg mind a
ketten.Ê Azt mondhatni, hogy az ellenkezû szÂ
lett volna pontos: mily k¢pesen halunk meg
mind a ketten. Mivel azonban az arÀnylag kev¢s szÀmÃ id¢zet k´z¡l immÀr harmadszor v¢lem sz¡ks¢gesnek helyreigazÁtani a fordÁtÀst,
okvetlen¡l hozzÀfüz´m a k´vetkezûket: semmik¢ppen sem kÁvÀnn¢k abba a lÀtszatba keveredni, hogy valamif¢le professzorÀlis f´l¢nnyel osztÀlyozom ¢s javÁtgatom ihletett k´l-

tûk munkÀjÀt; ¢s legkev¢sb¢ Nemes Nagy çgnessel szemben, akinek, mint sok mindenki
mÀs, ¢n is az elhatÀrozÂ Rilke-olvasmÀnyokat
k´sz´nhetem, fordÁtÀsainak alapelveit ¢s
eredm¢nyeit mai napig is jelent¢keny r¢szben
¢rv¢nyesnek tartom. De k¢ts¢gtelen, hogy az
utolsÂ tizen´t-hÃsz ¢vben a Rilke-sz´vegkiadÀsok ¢s -¢rtelmez¢sek hatalmas anyagot
hoztak felszÁnre, amelyek Rilke ugyancsak sajÀtos po¢tikai koncepciÂjÀt vilÀgosabbÀ teszik;
¢s mivel Rilke (mik¢nt ezt megint csak Nemes
Nagy çgnes hangsÃlyozta mindig) az öJ V ERSEK -tûl kezdve eg¢szen rendkÁv¡li m¢rt¢kben
pontos k´ltû, minden szÂnak, sût n¢ha minden hangnak jelent¢se van, term¢szetes, hogy
m¢g a kev¢sb¢ r¢gi fordÁtÀsok egyes megoldÀsai is t¢vesnek bizonyulnak.
24. JçNOS 20, 17ä20. A jelenet leÁrÀsa sorÀn a
BIBLIA is a lehetû legtovÀbb igyekszik megûrizni a k¢t¢rtelmüs¢get. MÁg MÀria ¢s MÀria
Magdolna nev¢t a sz´veg k¡l´nben gondosan
megk¡l´nb´zteti, itt sokÀig Ãgy v¢lheti az olvasÂ, hogy az anya kereste fel a barlangot, ¢s
csak J¢zus megszÂlalÀsa utÀn vÀlik v¢gre vilÀgossÀ, kihez is int¢zte voltak¢ppen szavait.
25. A àmitopo¢tikusÊ ÀtvÀltozÀs fogalmÀt
Hans-Georg Gadamer vezette be a Rilke-kutatÀsba. V´. MYTHOPOETISCHE UMKEHR IN
RILKES àDUINESER ELEGIENÊ. In: K LEINE
SCHRIFTEN. 2. T¡bingen, 1976. 194ä209. o.
Ezt a kifejez¢st ÀltalÀban v¢ve is a Rilke-kutatÀs legfontosabb terminusÀnak tartom.
26. Az ARCHAIKUS APOLLñ-TORZñ cÁmü vers
p¢ldÀjÀval: a sz´veg egy szobrot Ár le, vagyis
egy szÂ-szobrot alkot, ¢s minden szÂ-vonala ¢s
szÂ-helye a hiÀnyzÂ fej fel¢ irÀnyul. Az alkotÀs
v¢g¡l a t´red¢k (paradox) t´k¢letess¢g¢ben
teljesedik be, ez¢rt fontos, hogy t´k¢letes rÁmei: Bug ä Drehen ä gehen ä trug ä kurz ä Sturz
anagrammatikusan a àBruchÊ (t´r¢s) szÂt rejtik, mÁg aztÀn az addig k¡l´n´sen k´nnyen Ávelû
szintaxis az utolsÂ terzinÀban brutÀlisan megt´rik ä ¢s a sz´veg ¢pp a t´r¢s hely¢n mondja ki a
müalkotÀs univerzÀlis ¢rv¢ny¢t, azt, hogy mindenki, aki csak kapcsolatba ker¡l vele, az û t´rv¢nye szerint fog ¢lni: a vilÀg po¢tikai vagy semmilyen. (NB.: Hofmannsthal elk¢pedt felhÀborodÀssal Át¢lte el Rilke àdilettantizmusÀtÊ az utolsÂ terzina lezÀrÂ fordulatÀban.)
27. àValÂsÀgosabbnak lenni a valÂsÀgnÀlÊ, Árja Rilke egy 1903. XI. 13-Àn Lou Andreas-Salom¢hoz int¢zett level¢ben.
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Gerû AndrÀs

öJ ZSIDñ MöLT
AsszimilÀciÂ, disszimilÀciÂ, integrÀciÂ ä hÀrom idegen szÂ, ami a maga sokszÁnü t´rt¢neti megvalÂsulÀsÀban kifejezte, kifejezi a zsidÂsÀg magyarorszÀgi lehetûs¢geit. HÀrom Ãt, hÀromf¢le viselked¢sforma, ¢rt¢kÁt¢let ¢s term¢szetesen hÀromf¢le interpretÀciÂs lehetûs¢g.
Az asszimilÀciÂ tendenciÀja a XV III. szÀzad v¢g¢n kezdûd´tt, ¢s a àhosszÃ XIX.
szÀzadotÊ jellemezte elsûdlegesen. A k¢rd¢s igazÀbÂl az volt: kihez ¢s milyen felt¢telekkel idomul, hasonul a monarchiabeli, illetve honi zsidÂsÀg. A felvilÀgosult, ´sszmonarchiÀban gondolkodÂ uralkodÂ, II. JÂzsef logikÀjÀt k´veti-e, s k´telezûen felv¢tetett
n¢met neve mell¢ n¢metes ihletetts¢gü dinasztikus identitÀst szerez-e, vagy pedig a
nagy magyar reformnemzed¢knek a mÃlt szÀzad harmincas, negyvenes ¢veinek akkor
m¢g ellenz¢ki pozÁciÂibÂl megtett ajÀnlatÀt elfogadva, a polgÀri jogegyenlûs¢g¢rt cser¢be magyarrÀ vÀlik-e. 1848ä49 ä sok mÀs mellett ä ezt is eld´nt´tte. A dinasztia ¢s a
magyarsÀg konfliktusÀban a honi zsidÂsÀg jÂr¢szt a magyar ¡gy mellett k´telezte el
magÀt, hiszen ez a polgÀri szabadsÀgot jelentette szÀmÀra is ä m¢g akkor is, ha a formÀlis jogegyenlûsÁt¢s tÃl k¢sûn ¢s a c¢hes kivÀltsÀgoltak privil¢giumf¢ltû antiszemitizmusa tÃl korÀn k´vetkezett be. A folyamat nem volt homog¢n ¢s zsÀkutcÀktÂl mentes,
de tendenciÀjÀban megk¢rdûjelezhetetlenn¢ vÀlt. °pp ez¢rt nem v¢letlen, hogy a kiegyez¢st k´vetûen szinte azonnal az a bÀrÂ E´tv´s JÂzsef terjeszti be a zsidÂ emancipÀciÂrÂl szÂlÂ t´rv¢nyt, aki mÀr az 1840-es ¢vektûl k´vetkezetesen k¢pviseli a magyar
liberÀlisok ajÀnlatÀt. A jogegyenlûs¢g¢rt k¢r is a zsidÂsÀgtÂl; szeretn¢, ha az elk¡l´n¡lts¢g v¢dekez¢s¢ben megmerevedett ¢letformÀt jelentû vallÀsi kultÃrÀjÀt ¢s szervezet¢t mÂdosÁtanÀ. (Tegy¡k hozzÀ: mÀs okokbÂl, de a polgÀrosÁtÀs c¢ljÀtÂl vez¢relve a
feudÀlis vilÀgk¢p katolikus szervezûelveit is meg kÁvÀnja vÀltoztatni!) Erre k¢sz is a
hazai zsidÂsÀg egy r¢sze, s ä szakadÀs ÀrÀn ä l¢trehozza a maga egyre dominÀnsabbÀ
vÀlÂ neolÂg szervezet¢t, ¢s kialakÁtja ennek megfelelû vilÀgiasabb magatartÀsÀt.
A jogi ¢s a politikai s egyhÀzi elit szintj¢n l¢trej´tt helyzetnek vajmi kev¢s ¢rv¢nyess¢ge lenne, ha a t¢nyleges tÀrsadalmi folyamatok nem tÀmasztanÀk alÀ. A honi zsidÂsÀg egyre nagyobb szÀmban tekinti a magyart elsûdleges nyelv¢nek; egyre nagyobb
r¢szt vÀllal a szabadelvü gazdasÀgi ¢s politikai berendezked¢s mük´dtet¢s¢ben; egyre
t´bb tÀrsadalmi ¢s tÀrsasÀgi k´tel¢k füzi a magyar tÀrsadalomhoz. °ppen hogy az
asszimilÀciÂ sikere teremti meg a k´z¢pkorias antijudaizmussal folytonossÀgot is vÀllalÂ hazai politikai antiszemitizmust az 1870ä80-as ¢vekre ä ez¢rt jelenhetnek meg itt
is idûleges virÀgzÀsban a korabeli EurÂpÀbÂl importÀlt eszm¢k honosÁtott variÀciÂi. A
liberÀlis elit hatÀrozott fell¢p¢se hamar v¢get vet a zsidÂellenes hiszt¢riÀnak, de a
disszimilÀciÂs ajÀnlat ä igaz, gyenge politikai nyomat¢kkal ä mÀr elhangzott: a zsidÂk
menjenek el innen. A szÀzadv¢g eurÂpai antiszemitizmusÀnak Ãjabb fellÀngolÀsa a
MonarchiÀban is megteremti a disszimilÀciÂ immÀr zsidÂ oldalrÂl is megfogalmazott
politikai formulÀjÀt, a cionizmust. Kev¢s ¢s gyenge tÀmogatÀst ¢lvez ä szuperpolgÀrosult ¢rtelmis¢gi a megfogalmazÀs, de t´meges egyet¢rtû vÀlasz a legelmaradottabb,
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legkev¢sb¢ polgÀrosult zsidÂsÀg k´r¢bûl j´n csak. Nem csoda, hiszen A ZSIDñ çLLAM
megjelen¢s¢t megelûzûen MagyarorszÀgon bek´vetkezik a zsidÂ vallÀs recepciÂja, s a
kultuszkormÀnyzat rendeletileg biztosÁtja a zsidÂ vallÀsÃ gyerekek szombati iskolamentess¢g¢t s jogukat arra, hogy ¡nnepeiken ne kelljen az iskolÀt lÀtogatniuk. (A rendelkez¢s ä egy r´vid ideig ä a II. vilÀghÀborÃ utÀn is ¢l. A magÀt ma demokratikusnak
gondolÂ MagyarorszÀg sem tudja folytatni a àcsakÊ liberÀlis CsÀky Albin 1893-as elgondolÀsÀt.) A disszimilÀciÂs kihÁvÀs ¢s vÀlasz a k¢t hÀborÃ k´z´tt erûs´dik fel, hogy
aztÀn a holocaust tÃl¢lûi k´z´tt immÀr t´meges visszhangot kivÀltva 1945 utÀn valÂra
vÀlj¢k Theodor Herzl mÃlt szÀzad v¢gi elk¢pzel¢se.
Az asszimilÀciÂ logikÀja indokolt ¢s lehets¢ges ä mi t´bb: sikeres ä volt. A disszimilÀciÂ Ãtja ä egy k¢sûbbi fÀzisban indokolt, lehets¢ges ¢s sikeres volt. Az integrÀciÂ logikÀja azonban az asszimilÀciÂ ¢s disszimilÀciÂ korÀban ä sporadikus kÁs¢rletektûl eltekintve ä nem fogalmazÂdott meg oly erûvel, mint az elûzû kettû. A legfûbb ok v¢lhetûen abban Àll, hogy az integratÁv kultÃrafelfogÀs m¢rhetetlen¡l idegen volt a vesz¢lyeztetetts¢g logikÀjÀban formÀlÂdÂ s ¢ppen ez¢rt homogenitÀsra t´rekvû kelet-k´z¢p-eurÂpai nemzettudatok ä s Ágy a magyar nemzetfelfogÀs ä szÀmÀra is. Nemcsak a
zsidÂ, hanem mÀs kisebbs¢gi kultÃra szÀmÀra sem volt nyitott az egyenjogÃ mell¢rendelûd¢s lehetûs¢ge. Az ember itt vagy magyar, vagy nem magyar ä azaz nem lehet
t´bbf¢le magyar, azaz nem lehet a magyarsÀg egyszerre realitÀs ¢s metafora. A mÃlt
szÀzadi magyar liberalizmus sem pÀrtolta a t´bbes identitÀst ¢s kulturÀlis k¡l´nnemüs¢get ä egynemüs¢get akart, csak ¢ppen hogy a jogbûvÁt¢s, jogegyenlûsÁt¢s ÃtjÀn.
A honi zsidÂsÀg is lek¢pezte ezt a dilemmÀt, s Âvakodott attÂl, hogy sajÀt azonossÀga
kulturÀlis modernizÀciÂjÀt keresse ä mert Ãgy v¢lte (alappal), hogy ezzel a jogegyenlûs¢g¢t megk¢rdûjelezû antijudaikus-antiszemita logikÀt tÀmogatnÀ. Pedig az integrÀciÂ Àrnyalt ¢s sokr¢tegü folyamata nyilvÀnvalÂan l¢tezett, hiszen maga az asszimilÀciÂs folyamat sem zajlik le egy csapÀsra, ¢s a zsidÂ vallÀs ä eg¢sz ¢letformÀt ÀtfogÂ ä
elvilÀgiasodott normÀi is mÀs ¢s mÀs szubkulturÀlis k´zegeket hoznak l¢tre. A folyamat
tehÀt ä t´rt¢neti-logikai Ãton belÀthatÂan ä jelen kellett legyen, de nem artikulÀltan,
ha Ãgy tetszik: szavak n¢lk¡l. A hasonlÂsÀg ¢s a mÀssÀg kever¢k¢nek idûben is vÀltozÂ
arÀnyait a megnevezhetetlens¢g vette k´r¡l, ¢s sokirÀnyÃ ´n- ¢s k´zhazugsÀgokra ´szt´nz´tt. Az asszimilÀns nemegyszer hiperasszimilÀns lett ä magyarabb akart lenni a
magyarnÀl. A disszimilÀns Ãgy csinÀlt, mintha soha nem k´tûd´tt volna ehhez a kultÃrÀhoz. Holott lehet, hogy valÂjÀban integrÀlÂdni akart ä ha ezt a t´rt¢nelmi folyamat
¢s a folyamat fogalmi elgondolhatÂsÀga lehetûv¢ tette volna a szÀmÀra.
Az integrÀciÂ koncepciÂja ¢s a politikum alatti, artikulÀlatlan realitÀsa indokolt volt,
illetve lehets¢gesnek bizonyult. MegfogalmazÀsa azonban eleddig nemigen volt
posszibilis, ¢s erûsen k¢ts¢ges, hogy mennyire lehet sikeres egy mÀr r´gz¡lten kialakult asszimilÀns ¢s disszimilÀns zsidÂsÀg k´z´tt. Mindenesetre Ãgy tünik, hogy kÁs¢rlet
t´rt¢nik rÀ ä igaz, nem a mÃlt szÀzadban, hanem most; akkor, amikor a magyar nemzettudat talÀn mÀr nyitottabb az integratÁv kultÃrafelfogÀs irÀnyÀban, ¢s a demokratikus alapjogok lehetûv¢ is teszik a megfogalmazÀs kereteit. K¢rd¢s, hogy a t´rt¢nelemre vetÁtett interpretÀciÂs s¢mÀt elviseli-e a mÃlt.
A ZSIDñ B UDAPEST az integrÀciÂs alapÀllÀs müve, ¢s jÂl jelzi, hogy melyek azok a
buktatÂk, amelyekkel egy ilyen megk´zelÁt¢s talÀlkozik, ha megprÂbÀlja ´nmagÀt t´rt¢neti interpretÀciÂban megfogalmazni ¢s egy olyan mÃltra vonatkoztatni, aminek
esze ÀgÀban sem volt tudatosan hasonlÂ modellben gondolkodni.
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Hogyan hÁvjuk?
àAz elsû vilÀghÀborÃ utÀn mÀr az elsû antiszemita hecckampÀnyokban s¢rt¢sk¢nt vagy a magyar
k´z¢letbûl valÂ kiutasÁtÀs szÀnd¢kÀval kezdt¢k emlegetni a magyarosÁtott nevek mellett az eredeti
n¢metes-zsidÂ n¢vformÀt.Ê (I. k´tet, 289. o.)
àHajÂs (Guttmann) Alfr¢d (1875ä1955) mint ¢pÁt¢sz...Ê (II. k´tet, 462. o.)
MegÁt¢l¢sem szerint t´rt¢n¢szk¢nt akkor jÀrunk el helyesen, ha egy embert Ãgy
hÁvunk, ahogy û hÁvta magÀt ä felt¢ve, ha tudjuk, mik¢nt is szÂlt a n¢v. Term¢szetesen,
ha nevet vÀltoztatott, meg kell mondanunk eredeti nev¢t is ä a rÂla szÂlÂ sz´vegbe
be¢pÁtve. A kettûs (magyarän¢met) n¢vhasznÀlat nem indokolt, hiszen valaki v¢lhetûen az¢rt magyarosÁt (vÀltoztat) nevet, mert a r¢git nem kÁvÀnja hasznÀlni. Nem v¢letlen tehÀt, hogy ez a kettûs n¢vhasznÀlat antiszemita felhanggal jelent meg, hiszen
az ily mÂdon tÀlalt megnevez¢s az eg¢sz embert id¢zûjelbe teszi, hiteltelenÁti. K¢rd¢s
akkor, hogy amit egyfelûl kÀrhoztatunk, azt mÀsfelûl mi¢rt hasznÀljuk. Amit mÀsoknÀl
negatÁvan ¢rtelmez¡nk, magunknak mi¢rt engedj¡k meg? NyilvÀn az¢rt, mert az
integrÀciÂs ÀllÀspont ¢ppen hogy az asszimilÀns-disszimilÀns ellent¢tet kÁvÀnja kiker¡lni, s Ágy nem lehet tekintettel az asszimilÀciÂt megk¢rdûjelezû antiszemita
szÂhasznÀlatra ä noha tudja, hogy errûl van szÂ. Ez Ágy k´vetkezetesen integrÀciÂs
jellegü megnevez¢s, de igen nagy Àra van; hiszen ahistorikus ¢s egyben antiszemita
olvasatot hordoz.
Minek tartsuk?
à...zsidÂ volt az ¢pÁt¢sz, Lajta B¢la is. A ÏParisianÀÎ-t, igaz, nem mint zsidÂ ¢pÁtette. °pÁt¢szeti
feladatot oldott meg, korszerü eszk´z´kkel, müv¢szi szinten, m¢rt¢kadÂ stÁlusban ¢s Ázl¢ssel.Ê (I.
k´tet, 327. o.)
àPest nagyvÀrosi szÂrakoztatÂipara... szereplûi nagyobbr¢szt zsidÂk voltak... De legt´bbj¡k
egyÀltalÀn nem zsidÂk¢nt szerepelt ezekben a foglalkozÀsokban: müv¢szek, kom¢diÀsok voltak...Ê
(II. k´tet, 437. o.)
à...ez a Budapest nem ÏzsidÂÎ lett, hanem ÏmagyarÎ. Magyarnak tekintette, annak fogadta
el a kortÀrsi k´zv¢lem¢ny... f´ltehetû a k¢rd¢s...: Mi zsidÂ a modern Budapestben? De mert azokat,
akik a modern nagyvÀrost, ¢p¡leteit ¢s szellemi ¢let¢t, hangulatÀt ¢s jelleg¢t l¢trehoztÀk, zsidÂnak
minûsÁtette ¢s ezzel magyarsÀgukbÂl is kitaszÁtotta ä mit kitaszÁtotta: elpusztÁtotta ä az antiszemitizmus, a n¢pirtÀs: zsidÂnak minûs¡l müv¡k is, visszamenûleg.Ê (II. k´tet, 634. o.)
A jÂzan ¢sz ¢s a modern munkamegosztÀs k¢pzetts¢ghez, tehets¢ghez k´tûdû k´vetkezm¢nyei azt diktÀljÀk, hogy hÀzat ¢pÁt¢szk¢nt lehet ¢pÁteni ä pusztÀn az¢rt, mert
valaki zsidÂ, m¢g nem tud tervezni. TovÀbbÀ: müv¢szk¢nt, k¡l´n´sen egy meghatÀrozott nyelvi kultÃrÀban ä t´rt¢netesen a magyarban ä mozogva a kom¢diÀs nem zsidÂk¢nt, hanem kom¢diÀsk¢nt minûs¡l. °ppÃgy, ahogy a villamosvezetû eset¢ben is
irrelevÀns, hogy evang¢likus-e, ¢s a doktor eset¢ben sem fontos, hogy n¢met-e a szÀrmazÀsa. EgyÀltalÀn: a modern munkamegosztÀs egyik legl¢nyegesebb eleme, hogy
megtanulhatÂ k¢pzetts¢gek ¢s nem egy¢b dimenziÂk ment¢n szerepelnek benne az
emberek. Term¢szetesen szÀmtalan szociolÂgiai-kulturÀlis t¢nyezûtûl f¡gg, hogy mely
csoportokbÂl rekrutÀlÂdik egy-egy foglalkozÀs, de amikor az emberek mÀr müvelik,
akkor tehets¢g¡k ¢s felk¢sz¡lts¢g¡k jÀtssza a dominÀns szerepet. így tehÀt egyszerüen
¢rtelmetlen kijelent¢s az, hogy valaki egy hÀzat mint zsidÂ ¢pÁt, avagy egy szerepet
szÁn¢szk¢nt ¢s nem zsidÂk¢nt jÀtszik el.
M¢gis, mi az ¢rtelme ennek az ¢rtelmetlens¢gnek? Nem mÀs, mint az, hogy egy
asszimilÀns kultÃrÀt utÂlag sz¢tbontsunk zsidÂ ¢s nem zsidÂ elemekre, ¢s ahelyett, hogy
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a kivÀlasztÂdÀs t´rt¢neti-szociolÂgiai szempontjaival bÁbelûdn¢nk, megteremts¡nk valamif¢le racionÀlisan ¢s t´rt¢netileg nehezen indokolhatÂ k¡l´n zsidÂ jelenl¢tet. A jogcÁm bevallottan is k¢sûbbi: a faji-antiszemita logika visszavetÁt¢se az ezen metszetben nem gondolkodott s nem is Ágy mük´d´tt k´zeg vilÀgÀba. A dacosan vÀllalt, ¢rtelmetlens¢gbe ¢s ahistorizmusba torkollÂ zsidÂ azonossÀgtudat, egyfajta ÀtfordÁtott faji-antiszemita logika
visszavetÁt¢se. Megint csak problematikus az asszimilÀciÂ ¢s a modernitÀs t¢nyleges
t´rt¢neti menet¢re rÀerûltetni az integratÁv fogalmi kÁs¢rletet ä az akkor ¢lt emberek
helyett nem mondhatjuk meg nekik, hogy zsidÂk¢nt ¢s ne m¢rn´kk¢nt tervezzenek.
Ahol nincs àzsidÂÊ, ott ne is keress¡k.
Hogyan minûsÁts¡k?
àAz ortodoxia fenntartÀsai az [1868ä69-es] Kongresszus szervezeti vÀltoztatÀsainak l¢nyeg¢t
illetûen indokoltak voltak. A modernizÀciÂs alternatÁvÀt jellegzetesen a kereszt¢ny ä nem polgÀri,
hanem kereszt¢ny ä Àllam ÀllÁtotta fel a polgÀrosodÂ zsidÂ tÀrsadalom szÀmÀra: egyenjogÃsÀg,
de akkor a zsidÂsÀgnak csak vallÀsi arculatot kell fel´ltenie, vagy pedig a zsidÂsÀg mint ¢letforma,
de bizonyos elszigetelûd¢s ÀrÀn, s minden erûteljesebb kulturÀlis modernizÀciÂ n¢lk¡l.Ê (I. k´tet,
174. o.)
àA [recepciÂs] t´rv¢ny azonban a korÀbbi Àllapotokhoz k¢pest rontott a helyzeten azzal, hogy
csak MagyarorszÀgon szerzett k¢pesÁt¢ssel enged¢lyezte a lelk¢sz- (rabbi-) mük´d¢st... A zsidÂsÀgot
mondhatni nemzeti egyhÀzzÀ tette. S akaratlanul bÀr, de k´zvetett k´vetkezm¢nye volt, hogy gyanakvÀst ¢bresztett a zsidÂ ¢let minden olyan mozzanata irÀnt, ami nem f¢rt be a vallÀs fogalmÀba.
A recepciÂ, amely¢rt a hitk´zs¢g minden erej¢vel k¡zd´tt, v¢geredm¢nyben a kereszt¢nys¢g vallÀsfogalmÀt erûltette rÀ a zsidÂsÀgra.Ê (I. k´tet, 352. o.)
à...a kommunista kormÀnyok idej¢n, br. E´tv´s JÂzsef egykori liberÀlis [emancipÀciÂs] t´rv¢nye az eredeti szÀnd¢kkal ¢ppen ellent¢tes megoldÀshoz nyÃjtott t´rv¢nyes keretet. A budapesti
hitk´zs¢g ¢s az orszÀgos szervezet egyarÀnt... f¡ggû helyzetbe ker¡lt; az egyhÀzakat irÀnyÁtÂ ÀllamigazgatÀsi apparÀtus f¡gg¢s¢be.Ê (I. k´tet, 353. o.)
Az 1867-es emancipÀciÂ, majd az 1895-´s recepciÂ egyarÀnt a kereszt¢ny ¢s nem
polgÀri Àllam diktÀtumak¢nt jelenik meg ä rÀadÀsul mindez àa t´rt¢nelem irÂniÀjak¢ntÊ a k¢sûbbiekben a kommunista Àllam kez¢re is jÀtszik.
Innen persze mÀr nem egyszerüen az integrÀciÂs logika fogalmi-t´rt¢neti probl¢mÀirÂl van szÂ, hanem elûÁt¢letekrûl ¢s t´rt¢nelmietlens¢grûl. Az, hogy az Àllam a vallÀst vallÀsk¢nt akarja kezelni, ¢s lehetûleg sz¢tvÀlasztani az Àllamot ¢s az egyhÀzat,
annyiban àkereszt¢nyÊ, amennyiben a gondolat az antik-zsidÂ-kereszt¢ny kultÃrk´r
sz¡l´tte, s hatÀrozottan k´tûdik az angol ¢s francia felvilÀgosodÀshoz, illetve a XIX.
szÀzad szabadelvüs¢g¢hez. MagÀtÂl ¢rtetûdik, hogy az emancipÀciÂ a zsidÂsÀg eset¢ben nemcsak jogegyenlûs¢get jelent (vajon ¢rt¢kesebb-e enn¢l a megk¡l´nb´ztetû
erejü jogfosztottsÀg?), hanem az addigi megszorÁtÀsokat jelentû Àllami szintre emelt
antijudaizmus feladÀsÀt is. TehÀt nem àkereszt¢nyÊ, hanem jellegzetesen polgÀri ÃtrÂl
van szÂ, amellyel szemben az ortodoxia ¢ppen hogy mert szekularizÀciÂellenes volt,
akÀrcsak mondjuk a katolikus egyhÀz ä csak a r¢gi, polgÀrosodÀs elûtti Àllapot fenntartÀsÀt tudta nyÃjtani. Az, hogy a zsidÂsÀg jelentûs r¢sze nem az elk¡l´n¡lts¢g, hanem
az idomulÀs strat¢giÀjÀt vÀlasztotta, ¢sszerü, a sajÀt ¢rdekeit szolgÀlÂ megoldÀs volt,
¢s ´nmaga vÀlasztÀsÀn kÁv¡l semmi, de semmi nem akadÀlyozta meg abban, hogy kulturÀlis modernizÀciÂt hajtson v¢gre. A recepciÂ, ami MagyarorszÀgon egybeesett az
Àllam ¢s egyhÀz sz¢tvÀlasztÀsÀval, nem a kereszt¢nys¢g vallÀsfogalmÀt erûltette rÀ a
zsidÂsÀgra, hanem annyit tett, hogy a zsidÂ egyhÀz is ugyanazon jogokban r¢szes¡lt,
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mint az addig hegemÂn helyzetben l¢vû egyhÀzak. Ha Ãgy tetszik, akkor a t´rv¢nyen
bel¡lre ker¡lt ä an¢lk¡l, hogy bÀrmily hitbeli k¢rd¢sben bÀrki is koncessziÂt vÀrt volna
el tûle. S term¢szetesen pontosan a kilencvenes ¢vek nagy egyhÀzpolitikai k¡zdelmei
bizonyÁtottÀk, hogy az ´t t´rv¢nybûl ÀllÂ egyhÀzpolitikai t´rv¢nysor legnagyobb kÀrvallottja az a katolikus egyhÀz, amelyik feudÀlis kivÀltsÀgaibÂl a legt´bbet vesztett.
Igen, MagyarorszÀgon az Àllam szem¢ben a vallÀs magÀn¡gy lett, ¢s ha valami polgÀri,
hÀt akkor ¢ppen ez a t¢ny az. Nem v¢letlen, hogy E´tv´s ¢s DeÀk minden erûfeszÁt¢se
ellen¢re ¢pp ezek a t´rv¢nyek hÃzÂdtak legtovÀbb; nem v¢letlen, hogy a pÀpa a leg¢lesebb ellenÀllÀst tanÃsÁtotta; nem v¢letlen, hogy a m¢lyen vallÀsos katolikus uralkodÂ oly nehezen szÀnta rÀ magÀt a szentesÁt¢sre. Innen n¢zve pedig m¢g furcsÀbb, hogy
a korabeli polgÀri vilÀgk¢p ¢s a honi liberalizmus egyik legfontosabb Àtt´r¢s¢t egyszerüen a kereszt¢nys¢g vallÀsfogalmÀnak minûsÁtik. Ez mÀr nemcsak ¢rtelmetlen, hanem kifejezetten arÀnyt ¢s m¢rt¢ket vesztett megoldÀs, hiszen a korabeli zsidÂsÀg siker¢lm¢ny¢t kudarck¢nt kÁvÀnja lÀttatni.
Az elûÁt¢letekhez valÂ ragaszkodÀs azonban ä Ãgy tünik ä v¢gtelen; az emancipÀciÂ
¢s (gondolom) a vele n¢mileg ´sszekevert recepciÂ Ãgy jelenik meg, mint ami ä igaz,
paradox mÂdon ä lehetûv¢ tette a kommunista diktatÃra szÀmÀra a zsidÂ hitk´zs¢gek
leigÀzÀsÀt. Mi k´ze a jogegyenlûs¢gnek, a recepciÂnak ¢s az Àllam ¢s egyhÀz sz¢tvÀlasztÀsÀnak a vallÀstalan ¢s vallÀsos ÀllampolgÀrok jogegyenlûtlens¢g¢hez, az egyhÀz
felett gyakorolt Àllami diktatÃrÀhoz?
Szeg¢ny E´tv´s!
Ezt a t¢vk¢pzetet csak egy dolog indokolja: a ragaszkodÀs egy tÀrsadalmon ¢s t´rt¢nelmen kÁv¡li zsidÂsÀghoz. Valamihez, ami nem volt ¢s nincs is.
Mit kezdj¡nk vele?
àAz 1839ä40. ¢vi orszÀggyül¢s... kÁvÀnatosnak tartotta azt is, hogy a zsidÂ vallÀsi szertartÀsokban bizonyos mozzanatokat megvÀltoztassanak. ZsidÂ r¢szrûl e kÁvÀnsÀgok k´z¡l leginkÀbb a magyar nyelvhasznÀlat lÀtszott elfogadhatÂnak.Ê (I. k´tet, 138. o.)
à[Ballagi MÂr] nagy rabbinikus tudÂs, aki azonban odahagyta zsidÂ hit¢t, hogy elûkelû ÀllÀst
kaphasson, ¢s bejuthasson az Akad¢miÀra... Az Akad¢mia levelezû tagjÀvÀ vÀlasztotta (1840)...
N¢metorszÀgban Àtt¢rt az ev. vallÀsra (1843).Ê (I. k´tet, 127ä128. o.)
àAz 1850-es ¢vek elej¢n m¢g a der¢k Schwab Lûw rabbi ä aki pedig a magyar F¡ggetlens¢gi
nyilatkozat alkalmÀbÂl a Pest vÀrosi hatÂsÀg rendelet¢re tartott istentisztelete (1849. mÀjus 27.)
miatt 1849. aug. 17. utÀn hat h¢ten Àt Àllamfogoly volt... alkalmasint egy¡ttmük´d´tt az osztrÀk
hatÂsÀgokkal...Ê (I. k´tet, 141. o.)
àAz 1944. ¢vben pedig a hitk´zs¢g egyszerüen nem tudott megfelelûen reagÀlni a helyzetre.Ê
(II. k´tet, 353. o.)
àM¢gis t¢ny, hogy a zsidÂsÀg egy r¢sze MagyarorszÀgon, ha rettenetes szenved¢sek k´zepette
is, de ¢letben maradt, legalÀbb a budapesti zsidÂk egy r¢sze.Ê (II. k´tet, 509. o.)
Egy mÃltra vetÁtett zsidÂ integrÀciÂs ÀllÀspont fogalmi kezelhetûs¢g¢nek k¢rd¢se
k¡l´n´s ¢less¢ggel mer¡l fel, ha sajÀt ¢rt¢krendj¢nek megfelelûen kÁvÀnja megk´zelÁteni a mÃlt ä a maitÂl elt¢rû ä konfliktushelyzeteit. RÀadÀsul, ha ´nt´rv¢nyü zsidÂ
mÃltban gondolkodik akkor, amikor a zsidÂsÀg ¢s a k´rnyezû k´zeg k´zti interakciÂ
felerûs´dik, akkor m¢g nehezebb¢ vÀlik a megfogalmazÀsok mÂdja.
Akkor, amikor a reformkor zsidÂ reformkÁs¢rleteirûl esik szÂ, ¢rtelemszerüen ezt
nem lehet kiszakÁtani az orszÀg k´z¢let¢nek fû sodrÀbÂl. Ha viszont fenn kÁvÀnjuk tartani a zsidÂsÀg megk´zelÁtûleg teljes ´nt´rv¢nyüs¢g¢nek utÂpiÀjÀt, akkor a magyar
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nyelvhasznÀlat mind´ssze àelfogadhatÂnakÊ lÀtszik. Mirûl is besz¢l¡nk? Az 1840. V I.
tc. (àA magyar nyelvrûlÊ) 8. Ù-a elûÁrja, hogy àvallÀsi funkciÂban bÀrhol csak olyan szem¢lyek
alkalmaztatnak, kik bÁrjÀk a magyar nyelvetÊ. A t´rv¢ny sz¢lesk´rüen Árja elû a magyar
nyelvhasznÀlatot, ¢s megelûlegezi az 1844. II. tc.-t, ami azt m¢g tovÀbb bûvÁti. TehÀt
ha 1843-ban megalakul a zsidÂk àMagyarÁtÂ EgyleteÊ, akkor ez nem az¢rt t´rt¢nik,
mert Ágy àelfogadhatÂÊ, hanem mert az orszÀg t´rv¢nyei az ¢rv¢nyes¡l¢s felt¢tel¢v¢
teszik a magyar nyelvtudÀst. Nem ´nt´rv¢nyü zsidÂ l¢p¢srûl, hanem ä megint csak ä
kulturÀlis, politikai, tÀrsadalmi ¢rdekfelismer¢srûl van szÂ ä annÀl is inkÀbb, mert az
1840. ¢vi XXIX. tc. a honi zsidÂk jogait jelentûsen tÀgÁtja. Nem lehet tehÀt a k´zt´rt¢netbûl kiszakÁtani a zsidÂsÀg t´rt¢net¢t, mert ha Ágy tesz¡nk, akkor f¢lrevezetû megfogalmazÀsokhoz, hamis, soha nem volt tÀrsadalmi pozÁciÂkat sugallÂ beÀllÁtÀsokhoz
jutunk.
SÃlyosabb a helyzet, ha a kizÀrÂlagosan ´nt´rv¢nyü zsidÂ k¢p¢t a szem¢lyektûl is
szÀmon k¢rj¡k. Itt mÀr egyszerü elûÁt¢lett¢ vÀlik a fogalmi kezelhetetlens¢g. Nem ÀllÁthatjuk ä t´rt¢netesen Ballagi MÂrrÂl ä, hogy merû karrierizmusbÂl az¢rt keresztelkedett ki 1843-ban, mert hÀrom ¢vvel korÀbban az Akad¢mia tagja akart lenni. Nincs
jogunk koncepciÂnkat rÀerûltetni az egyes ember sorsÀra, mert Ágy pusztÀn elfogult
elûÁt¢letess¢g, a t¢nyeket nem tisztelû megfogalmazÀs ¢s nem az elemi szakmai tisztess¢g lesz a k´vetkezm¢ny.
Az emberi viselked¢s megÁt¢l¢se, kiszakÁtÀsa a t´rt¢nelem valÂs k´zeg¢bûl ¢s persze
az elfogultsÀg egyvelege mÀs esetben is elbizonytalanÁt. A àder¢kÊ-nek titulÀlt Schwab
Lûw rabbi eset¢ben eln¢zû ¢rtetlenked¢st vÀlt ki, hogy az osztrÀkoknÀl feljelentette a
zsidÂ vallÀsi reformt´rekv¢seirûl ismert radikÀlis demokrata Einhornt. Pedig Schwab
egyÀltalÀn nem nevezhetû àder¢kÊ f¢rfiÃnak, s ¢rtelmetlens¢g eln¢zûnek lenni vele
szemben. ý egy fenyegetett kisebbs¢g egyik vezetûje, aki mikor a magyar kormÀny
az Ãr Pesten ä egy nappal azutÀn, hogy G´rgey bevette BudÀt ä, neki gazsulÀl, akkor,
amikor Bach az Ãr, nÀla akar jÂ pontot szerezni. A rabbi a mindenkori politikai hatalomhoz lojÀlis ä igaz, n¢ha ez gusztustalan formÀkat ´lt. Nem a morÀlis megÁt¢l¢s ä a
viselked¢s meg¢rt¢se lenne a c¢l. Igaz, ez csak akkor lehets¢ges, ha a szereplûket nem
kiszakÁtani, hanem belehelyezni kÁvÀnjuk koruk ¢s sajÀt kisebb-nagyobb k´zeg¡k t´rt¢n¢seibe, viszonyaiba, azaz pontosan ellenkezûen jÀrunk el, mint ahogy ezt az id¢zett
megfogalmazÀsok jelentik.
De a t´rt¢nelmen- ¢s tÀrsadalmonkÁv¡lis¢g utÂpiÀja nemcsak a szem¢lyek, hanem
az int¢zm¢nyek tev¢kenys¢g¢nek megÁt¢l¢s¢t is k´nnyen normatÁvvÀ teheti. A pesti
hitk´zs¢g ànem megfelelû reakciÂjaÊ 1944-ben p¢ldÀzza ezt. Hiszen akÀr f¢l ¢vszÀzad
utÀn, tudva a budapesti zsidÂsÀg jelentûs r¢sz¢nek egyed¡lÀllÂ megmenek¡l¢s¢rûl
egyfelûl, ¢s szÀmtalan ÀldozatÀrÂl mÀsfelûl, van-e bÀrkinek morÀlis ¢s t´rt¢neti jogcÁme arra, hogy Át¢letet mondjon, utÂlagos tanÀcsokat adjon? Ezt a Kasztner ¡gy¢t tÀrgyalÂ izraeli bÁrÂsÀg sem merte megtenni. De, Ãgy lÀtszik, m¢giscsak van, aki tudja,
mi lett volna a àmegfelelû reakciÂÊ k¢t ä a n¢met ¢s a magyar ä Àllam apparÀtusÀval szemben, ott a SÁp utcÀban.
Nagyobb ÂvatossÀgra volna sz¡ks¢g a halottak minûsÁt¢s¢n¢l. Azt is mondhatnÀm,
t´bb t´rt¢netis¢g ¢s kevesebb kivagyisÀg vagy ä mÀsk¢nt szÂlva ä ideolÂgia tünik kÁvÀnatosnak, s persze n¢mi b´lcsess¢g sem Àrtana, hiszen sajÀtlagosan a zsidÂsÀg t´rt¢nete sokszor olyan rossz helyzetek t´rt¢nete, amikre nincs jÂ vÀlasz. Az ¢lûk arroganciÀja pedig bizonnyal m¢g csak rontani tud a dolgon.
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Mik¢nt ¢rtelmezz¡k?
àVan-e lehetûs¢g MagyarorszÀgon a teljes ¢rt¢kü zsidÂ ¢letre asszimilÀciÂs k¢nyszerbeolvadÀs n¢lk¡l? AkÀr jiddis vagy h¢ber anyanyelvü zsidÂ magyar ÀllampolgÀrk¢nt, ebben az ¢rtelemben megszorÁtÀsok n¢lk¡l magyark¢nt?Ê (II. k´tet, 616. o.)
àA liberalizmus korÀnak zsidÂsÀga abban az illÃziÂban ¢lt, hogy az emancipÀciÂ kiharcolÀsÀval v¢glegesen bekapcsolÂdott az eurÂpai n¢pek csalÀdjÀba. ögy lÀtszott, mintha az ûsi zsidÂellenes ¢rzelmek v¢gleg kihaltak volna, ¢s a zsidÂ k´z´ss¢g mint a t´bbf¢le vallÀsi csoport egyike
elfoglalhatja hely¢t mind az Àllamban, mind a tÀrsadalomban. Mivel Ãgy lÀtszott, hogy egyed¡l
a vallÀs a zsidÂ l¢t krit¢riuma, sokan azt gondoltÀk, hogy a vallÀsi elvekben valÂ egyet¢rt¢s k¢pezi
a zsidÂ k´z´ss¢g egys¢g¢t. Ez az egyet¢rt¢s azonban hiÀnyzott, s ez¢rt az ortodox irÀnyzatok megtagadtÀk a zsidÂ egys¢get. EzutÀn indult el az antiszemita mozgalom Berlinben, amely megk¡l´nb´ztet¢s n¢lk¡l minden zsidÂt megfosztott volna politikai jogaitÂl. A mozgalomhoz csatlakoztak
a magyar kortÀrsak is, IstÂczy Gyûzû fell¢p¢s¢vel. A magyar zsidÂsÀgnak is bûven volt alkalma
¢s nyomÂs oka arra, hogy kiÀbrÀnduljon az illÃziÂibÂl. Lehets¢ges, hogy a fel¢bredû zsidÂ szolidaritÀs meggÀtolhatta volna a vallÀsi sz¢tvÀlÀst, de a szakadÀs akkor mÀr megmÀsÁthatatlan t¢ny
volt. Csak a mi nemzed¢k¡nk ¢bredt rÀ arra a zsidÂ¡ld´z¢s v¢gleges kiteljesed¢se sorÀn, hogy a
zsidÂsÀg minden k¡l´nb´zûs¢gei ellen¢re egy sorsot ¢l. (Jakob Katz, 1992.)Ê (I. k´tet, 175. o.)
Az integrÀciÂs alapÀllÀs legfûbb ä ¢s messzemenûen indokolt ä k¢rd¢se hangzik el:
lehet-e beolvadÀsi k¢nyszer n¢lk¡l teljes ¢rt¢kü zsidÂ ¢letet ¢lni MagyarorszÀgon? Itt
¢s nem mÀshol. Persze nem tudjuk pontosan, hogy mi is az a àteljes¢rt¢küs¢gÊ, hiszen
ä s innentûl mÀr t´rt¢netileg megbicsaklik a k¢rd¢s ä a jiddis vagy h¢ber anyanyelvüs¢g mÀr nem jellemzi az asszimilÀciÂn Àtesett honi zsidÂsÀgot. Ez a mÃlt szÀzadban
abszolÃt k¢zenfekvû megfogalmazÀs lett volna ä Àmde akkor Ágy nem tett¢k fel a k¢rd¢st. Ma felteszik a k¢rd¢st, de a tÀrsadalomt´rt¢neti-kulturÀlis hÀtt¢r mÀr nem az,
mint ami a XIX. szÀzadban volt.
Az indokolt k¢rd¢sfeltev¢s ¢s az idûsÁkok elcsÃszÀsÀnak, ´ssze nem ill¢s¢nek probl¢mÀjÀt valahogy Àt kell hidalni. Erre nyÃjt lehetûs¢get az ideologikus historizÀlÀs
mÂdszere ¢s a fog¢konysÀg arra, hogy ¢lj¡nk a mÂdszerrel. A fog¢konysÀg mÀr maga
is az asszimilÀciÂ term¢ke, hisz a magyar kultÃra kifejezetten kedveli a historizÀlÀst;
t´rt¢nelmi patinÀval szereti alÀtÀmasztani a mindenkori jelen idûnk¢nt kopott ¢s rozzant legitimÀciÂjÀt. A historizÀlÀsra valÂ nyitottsÀg tehÀt adott: csak a konkr¢t mat¢riÀt
kell megtalÀlni hozzÀ. Ezt az a gondolatmenet jelenti, ami az asszimilÀciÂt k¢ts¢gbe
vonva, pusztÀn illÃziÂnak lÀttatja a t¢nylegesen megt´rt¢ntet. Majd a zsidÂsÀgon bel¡li vallÀsi vitÀkhoz tÀrsÁtja azt a modern antiszemitizmust, ami ä minden kutatÀs szerint ä legkev¢sb¢ vallÀsi, hanem sokkal inkÀbb gazdasÀgi-tÀrsadalmi irritÀltsÀgbÂl sz¡letett. Majd egy vÀratlan fordulattal ä a holocaustra utalva ä visszamenûleg ¢s elûre is
igazolja azt, hogy a fasizmus zsidÂ¡ld´z¢s¢nek f¢ny¢ben a zsidÂ sors mindig ¢s minden¡tt egy ¢s oszthatatlan. Az idûsÁkok ¢s a logikÀk szabad mozgÀsÀnak mÂdszer¢vel
v¢geredm¢nyben megint csak id¢zûjelbe ker¡l a zsidÂsÀg asszimilÀciÂjÀnak t´rt¢nete,
s innentûl bizony k´z´ns¢ges idiÂtÀnak tünnek azok a zsidÂk, akik ä mintegy illÃziÂkba
ringatva magukat ä annak idej¢n ezt az utat vÀlasztottÀk.
Az integrÀciÂs logika pedig nem lesz erûsebb attÂl, hogy az asszimilÀciÂ t´rt¢neti
¢rv¢nyess¢g¢t k¢ts¢gbe vonja. S egyÀltalÀn. ögy tünik, hogy ha ¢s amennyiben az integrÀciÂ egykor nem artikulÀlt vet¡leteit kÁvÀnjuk feltÀrni, akkor sokkal inkÀbb a kulturÀlis ¢s t´rt¢neti antropolÂgia mÂdszerei ¢s ter¡letei lenn¢nek c¢lravezetûk, illetve
tanulmÀnyozandÂk (a mindennapi ¢let, a csalÀdi kultÃra stb.), mintsem az emancipÀciÂval ¢s a recepciÂval valÂ kilÀtÀstalan ¡tk´z¢s. Az¢rt kilÀtÀstalan, mert az emancipÀ-
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ciÂ lehetûs¢ge a jogfosztottsÀg, a recepciÂ lehetûs¢ge pedig a kitaszÁtottsÀg. MagyarorszÀgon errûl szÂlt ¢vszÀzadokig a zsidÂsÀg t´rt¢nete, ¢s aligha hiszem, hogy ez ´r´mmel ¢s megel¢gedetts¢ggel t´lt´tte volna el a t´rt¢net egykorÃ szereplûit. Amikor lehetûs¢g kÁnÀlkozott rÀ, nem v¢letlen¡l voltak ¢rdekeltek az emancipÀciÂban ¢s recepciÂban, hiszen polgÀri s emberi m¢ltÂsÀgot csak Ágy nyerhettek. Nem idiÂtÀk, hanem
nagyon is vilÀgosan lÀtÂ embereknek bizonyultak, s minden XX. szÀzadi retorziÂ, elnyomatÀs ¢ppen hogy a mÃlt szÀzadban kiharcolt m¢ltÂsÀg eltiprÀsÀra irÀnyult!
ögy tünik, hogy az integrÀciÂs felfogÀs ä ami a maga artikulÀlt mÂdjÀn MagyarorszÀgon sajÀtlagosan jelenkori ä a hagyomÀnyos mÂdszerekkel nehezen tudja megtalÀlni a maga t´rt¢neti vet¡let¢t. V¢lhetûleg t´bbek k´z´tt az¢rt, mert az anyag is nehezen viseli el az utÂlagosan kialakÁtott szempontokat, s persze a szerzûk sem mindig
ott keresnek, ahol talÀlnÀnak is valamit. Azt az utat vÀlasztjÀk, hogy inkÀbb az egyszer
megt´rt¢nt t´rt¢nelmet k¢rdûjelezik meg ä ahelyett, hogy elismern¢k: a hazai zsidÂsÀg t´rt¢nete sem az asszimilÀciÂ, sem a disszimilÀciÂ, sem az integrÀciÂ ¢rv¢nyess¢g¢t
nem vonja k¢ts¢gbe. Persze mindegyik kifejt¢s¢ben r¢szben mÀs ¢s mÀs mÂdszerekre
van sz¡ks¢g, s az integrÀciÂs logika sokkal nehezebb helyzetben van a mÃlttal, mint a
jelennel szemben. A mÃlt eset¢ben hajlamos a torzÁtÀsra, hiszen funkciÂja inkÀbb egy
Ãj, eddig nem megfogalmazott zsidÂ interpretÀciÂ, mintsem a szakszerü t´rt¢nelem¢rtelmez¢s. A t´rt¢nelem ebben az esetben vagy csupÀn illusztrÀciÂ, vagy felejthetû
realitÀs. ögy tünik, az integrÀciÂs felfogÀs legalÀbb annyi, csak mÀs term¢szetü neh¢zs¢ggel n¢z szembe, mint az asszimilÀciÂs ¢s disszimilÀciÂs ¢rtelmez¢s ¢s magatartÀs.
Az asszimilÀns ä ha m¢rt¢ket t¢veszt ä elveszti zsidÂsÀgÀt, a disszimilÀns hajlamos felejteni a diaszpÂra kulturÀlis interaktivitÀsÀt; az integrÀciÂ ä tÃlfuttatott formÀjÀban ä
rasszista Ázü megk´zelÁt¢ss¢ silÀnyulhat.
D´nt´tt-e a t´rt¢nelem?
àAz Egyenlûs¢g a hazai zsidÂsÀg itthoni jogait, beilleszked¢s¢t szolgÀlta, az egyenjogÃsÀgot, a
diaszpÂrÀt, a MÃlt ¢s j´vû a zsidÂ haza ¢s zsidÂ Àllam eszm¢j¢nek ¢bren tartÀsÀt. OlvasÂi, hÁvei
voltak mindk¢t lapnak, mindk¢t irÀnyzatnak. A t´rt¢nelem, Hitler nemzetiszocialista N¢metorszÀga ¢s MagyarorszÀg nem igazsÀgot tett a k¢t tÀbor k´z´tt folyÂ vitÀkban, csupÀn d´nt´tt, tragikus kegyetlens¢ggel.Ê (I. k´tet, 332. o.)
A d´nt¢s ä szemben a fenti ÀllÀsponttal ä nem sz¡letett meg. Mindegyik logika mük´dik tovÀbb, mindegyiknek vannak sikerei ¢s kudarcai, ¢s senki sem tekinthetû debilnek pusztÀn az¢rt, mert valamelyik elk¢pzel¢s hÁve, ¢s ¢letformÀjÀt is ennek megfelelûen alakÁtja. A holocaust n¢lk¡l immÀr megÁrhatatlan a zsidÂsÀg t´rt¢nete, s Hitler
r¢sz¢v¢ vÀlt ennek a t´rt¢netnek. De d´nt¢st û sem tudott el¢rni. Ha a fasizmus d´nt´tt
volna, ez annyit tenne, hogy gyûz´tt volna.
EzÃton szeretn¢m tudatni: nem gyûz´tt.
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VillÀnyi LÀszlÂ

SZ°CHENYI T°R
Lovas IldikÂnak

Kin¢zek a t¢rre, galambok kortyolgatjÀk
a lûcsei feh¢r asszony v¢r¢t, dupla
¡vegen n¢zek kifel¢, vagy tizen´t fokos
sz´get zÀrnak be az ablakok, sarokszobÀm
fel¢ karcsÃ lÀnyok k´zelÁtenek, az im¢nt,
a t¢r k´zep¢n, m¢g kacska volt lÀbuk,
tÀvolodÂban az addig formÀtlan csÁpûk
gy´ny´rüv¢ vÀlnak, majd sz¢tter¡lnek
a t¢r tÃlsÂ fel¢n, ¢s sejtelmem sincs,
valÂjÀban melyik¡k combja hosszÃ, kinek
a feneke tereb¢lyes, n¢hÀny pillanatra
a csÃnya sz¢pp¢ torzul, a sz¢p csÃnyÀvÀ,
vajon hol jÀrhat a lûcsei feh¢r asszony.

N°GYES BUSZ
HÀnyszor n¢zek utÀna, ahogyan lassÁt,
befordul, tovad´c´g sÀrp´tty´s
ablakÀval, mintha ism¢t megÀllna
egy arc, s nem t¢vesztene meg annyi
haj, sÀl, mozdulat, ha felszÀllok,
kapaszkodom ott, hol foghatott keze,
ha le¡l´k, az ellenf¢nyben f´lsejlik
melle, s ´lembe zuhan egy f¢kez¢skor.
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Milan Kundera

R¹GT¹NZ°S STRAVINSKY
TISZTELET°RE
R¢z PÀl fordÁtÀsa
A mÃlt szÂlÁtÀsa
Egy 1931-es rÀdiÂ-elûadÀsÀban Sch´nberg a mestereirûl besz¢l: àIn erster Linie Bach
und Mozart; in zweiter Beethoven, Wagner, BrahmsÊ; àaz elsû vonalban Bach ¢s Mozart, a
mÀsodikban Beethoven, Wagner, BrahmsÊ. EzutÀn t´m´r, aforizmatikus mondatokban
meghatÀrozza, hogy mit tanult ettûl az ´t zeneszerzûtûl.
A Bachra ¢s a t´bbiekre valÂ hivatkozÀs k´z´tt azonban igen nagy a k¡l´nbs¢g;
MozarttÂl p¢ldÀul àaz egyenlûtlen hosszÃsÀgÃ frÀzisok müv¢szet¢tÊ vagy àa mÀsodlagos gondolatok teremt¢s¢nek müv¢szet¢tÊ tanulta meg, vagyis merûben egy¢ni mesters¢gbeli tudÀst, mely csakis Mozart jellegzetess¢ge. Bachban olyan alapelveket fedez fel, amelyek
az eg¢sz, a BachnÀl ¢vszÀzadokkal korÀbbi zene alapelvei voltak: primo: àolyan hangjegycsoportok lelem¢ny¢nek müv¢szet¢t, amelyek ´nmagukat tudjÀk kÁs¢rniÊ; secundo: àannak
müv¢szet¢t, hogy az eg¢szet egyetlen magbÂl kiindulva teremts¡k megÊ, àdie Kunst, alles aus einem
zu erzeugenÊ.
Azzal a k¢t mondattal, amelyben Sch´nberg ´sszegzi, hogy mit vett Àt BachtÂl (¢s
elûdeitûl), az eg¢sz dodekafon forradalom meghatÀrozhatÂ: ellenkezûk¢ppen, mint
az egymÀst k´vetû k¡l´nb´zû zenei t¢mÀk vÀltakozÀsÀra ¢p¡lû klasszikus ¢s romantikus zen¢ben, egy Bach-fÃga ¢s egy dodekafon mü elej¢tûl v¢g¢ig egyetlen mag kibontÀsÀbÂl Àll, az pedig egyszerre dallam ¢s kÁs¢ret.
HuszonhÀrom ¢vvel k¢sûbb, amikor Roland Manuel megk¢rdi Stravinskyt: àMost
mi a fûirÀnya ¢rdeklûd¢s¢nek?Ê, azt feleli: àGuillaume de Machaut, Heinrich Isaac, Dufay,
Perotinus ¢s Webern.Ê Elsû Ázben t´rt¢nik meg, hogy egy zeneszerzû ilyen hatÀrozottan
kinyilvÀnÁtsa a XII., XIV. ¢s XV. szÀzad zen¢j¢nek jelentûs¢g¢t, ¢s ´sszekapcsolja azt
a modern zen¢vel (Webernnel).
N¢hÀny ¢v mÃlva Glenn Gould MoszkvÀban hangversenyt ad a konzervatÂrium
n´vend¢keinek; miutÀn Webernt, Sch´nberget ¢s K±eneket jÀtszotta, kommentÀrt füz
hozzÀjuk, s azt mondja hallgatÂinak: àNagyobb bÂkkal nem k´sz´nthetn¢m ezt a zen¢t, mint
azzal, hogy azt mondom: alapelvei cs´ppet sem Ãjak, legalÀbb ´tszÀz ¢vesekÊ; ezutÀn hÀrom
Bach-fÃgÀval folytatja koncertj¢t. Ez alaposan Àtgondolt provokÀciÂ volt: a szocialista
realizmus, OroszorszÀg akkoriban hivatalos doktrÁnÀja a hagyomÀnyos zene nev¢ben
tÀmadta a moderns¢get; Glenn Gould azt akarta megmutatni, hogy a kommunista
OroszorszÀgban betiltott modern zene gy´kerei sokkal m¢lyebbre nyÃlnak, mint a
szocialista realizmus hivatalos zen¢j¢nek gy´kerei (amely valÂjÀban nem volt egy¢b,
mint a zenei romantika mesters¢ges konzervÀlÀsa).
A k¢t f¢lidû
Az eurÂpai zene t´rt¢nete mintegy ezer¢ves (ha a primitÁv polifÂnia elsû kÁs¢rleteit
tekintem a kezdeteinek). Az eurÂpai reg¢ny (ha Rabelais ¢s Cervantes müveit tekintem a kezdetnek) mintegy n¢gyszÀz ¢ves. Ha erre a k¢t t´rt¢netre gondolok, nem tu-
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dok megszabadulni attÂl a benyomÀstÂl, hogy hasonlÂ ¡temben mentek v¢gbe, s hogy
Ãgy mondjam: k¢t f¢lidej¡k volt. A k¢t f¢lidû k´zti cezÃra a zene ¢s a reg¢ny t´rt¢net¢ben nem esik egybe. A zene t´rt¢net¢ben ez a cezÃra az eg¢sz XV III. szÀzadra
kiterjed (az elsû f¢l jelk¢pes csÃcspontja A FöGA MþV°SZETE, a mÀsodik f¢l az elsû klaszszikusok müveivel kezdûdik); a reg¢ny t´rt¢net¢ben kiss¢ k¢sûbb, a XV III. ¢s a XIX.
szÀzad k´z´tt jelenik meg a cezÃra: az egyik oldalon Laclos, Sterne, a mÀsikon Walter
Scott, Balzac. Ez a nem-egyidejüs¢g arrÂl tanÃskodik, hogy a müv¢szetek t´rt¢net¢nek ¡tem¢t meghatÀrozÂ legm¢lyebb okok nem tÀrsadalmiak, nem is politikaiak,
hanem eszt¢tikaiak: egy-egy müv¢szet belsû jelleg¢hez kapcsolÂdnak; a reg¢ny t´rt¢nete p¢ldÀul mintha k¢t k¡l´nb´zû lehetûs¢get rejtett volna magÀban (k¢t mÂdjÀt annak, hogy egy mü reg¢ny legyen), s e k¢t lehetûs¢get nem lehetett egyidejüleg, pÀrhuzamosan v¢gigvinni, hanem csak egymÀst k´vetûen, az egyiket a mÀsik utÀn.
A k¢t f¢lidû metaforÀjÀnak ´tlete egy barÀti besz¢lget¢s sorÀn mer¡lt fel bennem,
m¢g r¢gebben, nem is t´rekszik tudomÀnyossÀgra; banÀlis, elemi, naivan nyilvÀnvalÂ
tapasztalat: a zene ¢s a reg¢ny vonatkozÀsÀban mindnyÀjan a mÀsodik f¢lidû eszt¢tikÀjÀban nevelkedt¡nk. Egy Ockeghem-mis¢t vagy Bach müv¢t, A FöGA MþV°SZET°-t
egy Àtlagos zenebarÀt ¢ppolyan nehezen ¢rti meg, mint Webernt. BÀrmilyen lebilincselû is a cselekm¢ny¡k, a XV III. szÀzadi reg¢nyek elbÀtortalanÁtjÀk az olvasÂt formÀjukkal, Ãgyhogy filmfeldolgozÀsaik (amelyek sz¡ks¢gk¢ppen eltorzÁtjÀk szellem¡ket
is, formÀjukat is) jÂval ismertebbek, mint a sz´veg¡k. A leghÁresebb XV III. szÀzadi
reg¢nyÁrÂ, Samuel Richardson k´nyvei fellelhetetlenek a k´nyvesboltokban, l¢nyeg¢ben elfelejtett¢k ûket. Balzacot viszont, ha netalÀn avultnak tünik is fel, k´nnyü olvasni, formÀja ¢rthetû, megszokott az olvasÂ szÀmÀra, mi t´bb, a reg¢nyforma mintÀjÀnak
tekinti.
A k¢t f¢lidû eszt¢tikÀja k´zti szakad¢k sok f¢lre¢rt¢sre ad alkalmat. Cervantesrûl
szÂlÂ kis k´nyv¢ben V ladimir Nabokov kihÁvÂan rossz v¢lem¢ny¢t fejti ki a DON QUIJOT°-rÂl: tÃlbecs¡lt, naiv, ´nmagÀt ism¢telgetû k´nyv, telve elviselhetetlen ¢s valÂszerütlen kegyetlens¢gekkel: àocsmÀny kegyetlens¢geÊ k´vetkezt¢ben ez a k´nyv àminden
idûk egyik legdurvÀbb ¢s legbarbÀrabb k´nyveÊ; szeg¢ny Sancho, akit Ãjra meg Ãjra megvesszûznek, legalÀbb ´tsz´r kik´pi az ´sszes fogÀt. Igen, Nabokovnak igaza van: Sancho tÃlontÃl sok fogÀt k´pi ki ä csakhogy nem Zola-reg¢nyt olvasunk, ahol a pontosan
¢s r¢szletesen leÁrt kegyetlens¢g a tÀrsadalmi valÂsÀg igaz dokumentumÀvÀ lesz; Cervantesn¢l az elbesz¢lû varÀzslata Àltal teremtett vilÀgba jutunk, az elbesz¢lû kitalÀl, tÃloz, engedi, hogy elsodorja a k¢pzelete, elsodorjÀk a tÃlzÀsai; Sancho szÀzhÀrom kivert
fogÀt nem lehet szÂ szerint venni, mint egy¢bk¢nt semmit sem ebben a reg¢nyben.
àAsszonyom, egy Ãthenger taposta el a lÀnyÀt! ä °rtem, de a f¡rdûkÀdban ¡l´k. K¢rem, csÃsztassa be a k¡sz´b alatt.Ê Vajon kegyetlens¢ggel kell-e vÀdolnunk gyermekkoromnak ezt a cseh vicc¢t? Cervantes nagy, müfajalapÁtÂ müv¢t a nem komolysÀg szelleme lelkesÁtette Àt, s ezt a szellemet a mÀsodik f¢lidû reg¢nyeszt¢tikÀja, a valÂszerüs¢g
parancsa azÂta ¢rthetetlenn¢ tette.
A mÀsodik f¢lidû nemcsak hÀtt¢rbe szorÁtotta az elsû f¢lidût, el is fojtotta; az elsû f¢lidû a reg¢ny ¢s fûk¢nt a zene büntudata lett. Ennek legismertebb p¢ldÀja Bach müve:
Bach hÁrneve ¢let¢ben; Bach elfelejt¢se halÀla utÀn (f¢l ¢vszÀzadon Àt); Bach lassÃ felfedez¢se a XIX. szÀzad elej¢tûl a v¢g¢ig. Beethoven az egyetlen, akinek ¢lete v¢g¢n
(vagyis hetven ¢vvel Bach halÀla utÀn) csaknem siker¡lt vissza¢pÁtenie Bach tapasztalatait az Ãj zeneeszt¢tikÀba (ism¢telt kÁs¢rletei, hogy a fÃgÀt be¢pÁtse a szonÀtÀba),
mÁg Beethoven utÀn min¢l jobban rajongtak Bach¢rt a romantikusok, annÀl jobban
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eltÀvolodtak tûle strukturÀlis gondolkodÀsuk Àltal. Annak ¢rdek¢ben, hogy megk´zelÁthetûv¢ tegy¢k, szubjektivizÀltÀk, ¢rzelmess¢ lÀgyÁtottÀk (Busoni hÁres ÀtÁrÀsai); k¢sûbb, visszahatÀsk¢nt az elromantizÀlÀsra, Ãgy akartak visszatalÀlni a zen¢j¢hez, ahogyan azt a maga korÀban jÀtszottÀk, ami is elviselhetetlen¡l unalmas interpretÀciÂkhoz
vezetett. MinekutÀna ÀtlÀbolt a felejt¢s sivatagÀn, a Bach-zene arcÀnak a fel¢t, azt hiszem, ma is fÀtyol fedi.
A t´rt¢nelem mint a k´dbûl felmer¡lû tÀj
Ahelyett, hogy Bach elfelejt¢s¢rûl besz¢ln¢k, akÀr visszÀjÀra is fordÁthatnÀm ezt a gondolatot, mondvÀn: Bach az elsû nagy zeneszerzû, aki müv¢nek roppant sÃlyÀval arra
k¢nyszerÁtette a k´z´ns¢get, hogy zen¢j¢t, jÂllehet az mÀr a mÃlthoz tartozik, figyelembe vegye. Ez az eset elûzm¢ny n¢lk¡li, hiszen a tÀrsadalom a XIX. szÀzadig szinte
kizÀrÂlag kortÀrs zen¢t hallgatott. A zenei mÃlttal nem volt eleven kapcsolata: a muzsikusok, m¢g ha tanulmÀnyoztÀk is az elûzû korok zen¢j¢t (amit ritkÀn tettek meg),
nyilvÀnosan nemigen jÀtszottÀk. A mÃlt zen¢je csak a XIX. szÀzad sorÀn kezd ¢letre
kelni a kortÀrs zene mellett, fokozatosan egyre nagyobb teret hÂdÁt, olyannyira, hogy
a XX. szÀzadban a jelen ¢s a mÃlt arÀnya fordÁtott lesz: jÂval t´bbet hallgatjÀk a r¢gi
korok zen¢j¢t, mint a kortÀrs zen¢t, amely napjainkban v¢g¡l szinte teljesen kiszorult
a hangversenytermekbûl.
Bach volt tehÀt az elsû zeneszerzû, aki rÀk¢nyszerÁtette magÀt az utÂkor eml¢kezet¢re; vele a XIX. szÀzadi EurÂpa nem csak a zene mÃltjÀnak egy fontos r¢sz¢t fedezte
fel, felfedezte magÀt a zenet´rt¢netet is. Mert Bach az utÂkor szem¢ben nem egy valamilyen, akÀrmilyen mÃlt volt, hanem a jelentûl gy´keresen k¡l´nb´zû mÃlt; ily mÂdon a zene ideje egy csapÀsra (¢s elûsz´r) nem mint müvek puszta egymÀsra k´vetkez¢se tÀrult fel, hanem mint vÀltozÀsok, korok, k¡l´nf¢le eszt¢tikÀk egymÀsra k´vetkez¢se.
Gyakorta elk¢pzelem, amint halÀlÀnak ¢v¢ben, pontosan a XV III. szÀzad k´zep¢n,
Bach elhomÀlyosulÂ szemmel A FöGA MþV °SZETE f´l¢ hajol, ama zene f´l¢, amelynek
eszt¢tikai irÀnya ¢letmüv¢ben (mely sokf¢le irÀnyt ´lel fel) a legarchaikusabb t´rekv¢s,
teljesen idegen a maga korÀban, hiszen az a polifÂniÀtÂl akkor mÀr egy egyszerü, sût
primitÁv, gyakran a l¢hasÀgot vagy a sivÀrsÀgot sÃrolÂ stÁlus fel¢ fordult.
Bach müv¢nek t´rt¢neti helyzete tehÀt feltÀrja azt, amit a k¢sûbbi nemzed¢kek mÀr
csaknem elfelejtettek, vagyis azt, hogy a t´rt¢nelem nem sz¡ks¢gk¢ppen olyan Ãt,
amely f´lfel¢ vezet (a gazdagabbhoz, a kimüveltebbhez), hogy a müv¢szet ig¢nyei ellent¢tben Àllhatnak a napi ig¢nyekkel (ilyen vagy olyan moderns¢ggel), ¢s hogy az Ãj
(az egyetlen, az utÀnozhatatlan, az, ami m¢g soha nem volt) esetleg mÀs irÀnyban talÀlhatÂ, mint az az irÀny, amit mindenki a haladÀs ÃtjÀnak tart. Az a j´vû, amit Bach
a kortÀrsai ¢s a nÀla fiatalabbak müv¢szet¢ben lÀtott, az û szem¢ben v¢lhetûen hanyatlÀsnak tünt. Amikor ¢lete v¢ge fel¢ kizÀrÂlag a tiszta polifÂniÀra ´sszpontosÁtotta ¢rdeklûd¢s¢t, hÀtat fordÁtott kora Ázl¢s¢nek, sût tulajdon zeneszerzû fiainak is; ez a gesztus a t´rt¢nelem irÀnti gyanakvÀs gesztusa volt, a j´vû n¢ma elutasÁtÀsa.
Bach: a zene t´rt¢neti tendenciÀinak ¢s probl¢mÀinak roppant keresztÃtja. Mintegy szÀz ¢vvel elûtte hasonlÂ keresztÃt talÀlhatÂ Monteverdi müv¢ben: ez a pont k¢t
ellent¢tes eszt¢tika talÀlkozÀsa (Monteverdi prima ¢s seconda praticÀnak nevezi ûket, az
egyik a tudatosan kidolgozott polifÂniÀra ¢p¡l, a programszerüen expresszÁv mÀsik
zene a monÂdiÀra), s ily mÂdon elûlegezi az elsû f¢lidûbûl a mÀsodik f¢lidûbe valÂ
Àtmenetet.
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A t´rt¢neti tendenciÀk mÀsik roppant keresztÃtja: Stravinsky müve. A zene ezeresztendûs mÃltja, mely a XIX. szÀzad elej¢tûl v¢g¢ig lassan kibontakozott a felejt¢s k´d¢bûl, szÀzadunk k´zepe tÀjÀn (k¢tszÀz ¢vvel Bach halÀla utÀn) egyszerre csak Ãgy
jelent meg, mint a f¢nyben ÃszÂ tÀj, a maga teljes kiterjed¢s¢ben: egyed¡lÀllÂ pillanat,
amikor a zene eg¢sz t´rt¢nete teljess¢ggel jelenvalÂ, teljess¢ggel megk´zelÁthetû, hozzÀf¢rhetû (hÀla a technikai eszk´z´knek, a t´rt¢neti kutatÀsoknak, hÀla a rÀdiÂnak, a
hanglemezeknek), teljess¢ggel nyitva Àll a jelent¢s¢t kutatÂ k¢rd¢sek elûtt; azt gondolom, hogy a nagy egyensÃlynak ez a pillanata Stravinsky zen¢j¢ben talÀlta meg a maga
remekmüv¢t.
Az ¢rzelmek t´rv¢nysz¢ke
A zene ànem alkalmas arra, hogy valamit ÏkifejezzenÎ, bÀrmi legyen is az: ¢rzelem, magatartÀs,
lelkiÀllapotÊ, mondja Stravinsky az °LETEM-ben (1935). A kijelent¢st (mely k¢ts¢gkÁv¡l
tÃloz, hiszen ki tagadnÀ, hogy a zene ¢rzelmeket ¢breszthet hallgatÂjÀban?) ä a kijelent¢st n¢hÀny sorral lejjebb pontosÁtja ¢s Àrnyalja: a zene l¢t¢nek ¢rtelme, mondja
Stravinsky, nem abban a k¢pess¢g¢ben rejlik, hogy ¢rzelmeket fejez ki. °rdekes megfigyelni, hogy milyen inger¡lts¢get keltett ez az ÀllÀspont.
Az a meggyûzûd¢s, mely Stravinskyval ellent¢tben a zene l¢t¢nek ¢rtelm¢t az ¢rzelmek kifejez¢s¢ben lÀtta, alighanem ´r´ktûl valÂ, de uralkodÂ, ÀltalÀnosan elfogadott
¢s magÀtÂl ¢rtetûdû n¢zetk¢nt a XVIII. szÀzadban terjedt el; Jean-Jacques Rousseau
brutÀlis egyszerüs¢ggel fogalmazza meg: a zene, mint minden müv¢szet, a valÂsÀgos
vilÀgot imitÀlja, de k¡l´nleges mÂdon: ànem k´zvetlen¡l ÀbrÀzolja a dolgokat, de ugyanolyan mozgÀst kelt a l¢lekben, mint amilyet akkor ¢rz¡nk, amikor meglÀtjuk ezeket a dolgokatÊ.
Ez a hatÀs bizonyos szerkezetet kÁvÀn meg a zenemütûl; Rousseau: àMinden zene csak
a k´vetkezû hÀrom dologbÂl Àllhat: dallam vagy ¢nek, harmÂnia vagy kÁs¢ret, mozgÀs vagy m¢rt¢k.Ê HangsÃlyozom: harmÂnia vagy kÁs¢ret; ez azt jelenti, hogy minden alÀ van rendelve a dallamnak: a dallam az elsûdleges, a harmÂnia puszta kÁs¢ret, àminthogy igen
kis hatalma van az emberi szÁv f´l´ttÊ.
A szocialista realizmus doktrÁnÀja, mely k¢tszÀz esztendû mÃlva OroszorszÀgban
t´bb mint f¢l ¢vszÀzadig elfojtotta a zen¢t, ugyanezt ÀllÁtotta. A formalistÀnak mondott
zeneszerzûknek azt vetett¢k a szem¡kre, hogy elhanyagoltÀk a dallamot (Zsdanov, a
fûideolÂgus, felhÀborodott azon, hogy nem lehet elf¡ty¡lni a zen¢j¡ket, amikor tÀvozunk a hangversenyrûl); arra buzdÁtottÀk ûket, hogy àfejezz¢k ki az emberi ¢rzelmek teljes
spektrumÀtÊ (a Debussyvel kezdûdû modern zen¢t az¢rt szidalmaztÀk, mert nem k¢pes
erre); abban a k¢pess¢g¢ben, hogy kifejezi az emberben a valÂsÀg Àltal keltett ¢rzelmeket, a zene àrealizmusÀÊ-t lÀttÀk (szakasztott Ãgy, mint Rousseau). (A szocialista realizmus a zen¢ben: a mÀsodik f¢lidû alapelvei dogmÀvÀ lesznek, hogy ÃtjÀt ÀlljÀk a moderns¢gnek.)
Stravinsky legszigorÃbb ¢s legm¢lyebb bÁrÀlatÀt minden bizonnyal Theodor Adorno adta hÁres k´nyv¢ben, AZ öJ ZENE FILOZñFIçJç-ban (1949). Adorno Ãgy Árja le a
zene helyzet¢t, mintha az egy politikai csatat¢r volna: Sch´nberg, a pozitÁv hûs, a haladÀs k¢pviselûje (m¢g ha, hogy Ãgy mondjuk, tragikus haladÀsrÂl van is szÂ egy olyan
korban, amikor mÀr nem lehet elûrehaladni), a negatÁv hûs pedig Stravinsky, a restaurÀciÂ k¢pviselûje. Az, hogy Stravinsky nem hajlandÂ a szubjektÁv vallomÀsban lÀtni a
zene l¢t¢nek ¢rtelm¢t, az adornÂi kritika egyik c¢lpontja lesz; ez az àantipszicholÂgiai
d¡hÊ n¢zete szerint àa vilÀggal szemben valÂ k´z´nyÊ egyik formÀja; Stravinsky szÀnd¢ka,
hogy tÀrgyiasÁtsa a zen¢t, hallgatÂlagos megegyez¢s a kapitalista tÀrsadalommal, amely

Milan Kundera: R´gt´nz¢s Stravinsky tisztelet¢re ã 1313

megsemmisÁti az emberi szubjektivitÀst; Stravinsky zen¢je ugyanis àaz egy¢n likvidÀlÀsÀnak magasztalÀsaÊ, nem kevesebb.
Ernest Ansermet, a kitünû muzsikus, karmester, Stravinsky müveinek egyik elsû
elûadÂja (àegyik leghüs¢gesebb ¢s legodaadÂbb barÀtomÊ, mondja Stravinsky az °LETEMben) k¢sûbb k¢rlelhetetlen kritikusa lett; ellenvet¢sei gy´keresek, a zene l¢t¢nek ¢rtelm¢t veszik c¢lba. Ansermet szerint àa zen¢nek mindig is [...] az ember szÁv¢ben lappangÂ
¢rzelmi tev¢kenys¢g volt a forrÀsaÊ, ¢s ebben az à¢rzelmi tev¢kenys¢gÊ-ben rejlik a zene àetikai
l¢nyegÊ-e; StravinskynÀl, aki àszem¢ly¢t nem volt hajlandÂ elk´telezni a zenei kifejez¢s aktusÀbanÊ, ily mÂdon a zene àimmÀr nem az emberi etika eszt¢tikai kifejez¢seÊ, Ágy àStravinsky MIS°-je p¢ldÀul nem a mise kifejez¢se, hanem portr¢ja, akÀr egy hitetlen ember is megÁrhatta volnaÊ, ennek k´vetkezt¢ben ez a mise csak àkonfekciÂs vallÀsossÀgÊ-ot hordoz magÀban;
minthogy megker¡li a zene l¢tez¢s¢nek igazi ¢rtelm¢t (portr¢val helyettesÁti a vallomÀst), Stravinsky nem tesz eleget etikai k´teless¢g¢nek.
Mi¢rt ez a d¡h´dt ellens¢gess¢g? Vajon a mÃlt szÀzad ´r´ks¢ge, a benn¡nk ¢lû romantika horgadt fel legk´vetkezetesebb, legt´k¢letesebb tagadÀsa ellen? Vajon Stravinsky a mindnyÀjunkban ¢lû egzisztenciÀlis sz¡ks¢gletet s¢rtette volna meg? Annak
ig¢ny¢t, hogy jobbnak tartsuk a k´nnyes zen¢t, mint a szÀraz zen¢t, a szÁvre tett kezet
jobbnak, mint a zsebre vÀgott kezet, a hitet jobbnak, mint a k¢telyt, a szenved¢lyt jobbnak, mint a fens¢ges nyugalmat, a vallomÀst jobbnak, mint a megismer¢st?
Ansermet a zene bÁrÀlatÀrÂl Àtt¢r a müv¢sz bÁrÀlatÀra: àHogy Stravinsky kÁs¢rletet sem
tett arra, hogy zen¢j¢ben ´nmagÀt fejezze ki, nem szabad vÀlasztÀs k´vetkezm¢nye, hanem term¢szet¢nek korlÀtozottsÀgÀbÂl, ¢rzelmi tev¢kenys¢ge autonÂmiÀjÀnak hiÀnyÀbÂl ered (hogy ne nevezzem ezt a szÁv szeg¢nys¢g¢nek, mert a szÁv csak akkor szünik meg szeg¢nynek lenni, ha talÀl
valamit, amit szeret).Ê
Az ´rd´gbe is! Mit tudott Ansermet, a leghüs¢gesebb barÀt, Stravinsky szÁv¢nek szeg¢nys¢g¢rûl? Mit tudott Ansermet, a legodaadÂbb barÀt, arrÂl, hogy tud-e szeretni
Stravinsky? °s honnan merÁti azt a bizonyossÀgÀt, hogy a szÁv erk´lcsileg magasabb
rendü, mint az agy? Vajon nem k´vetnek-e el az emberek aljassÀgokat a szÁv k´zremük´d¢s¢vel ¢ppÃgy, mint n¢lk¡le? Vajon a v¢res kezü fanatikusok nem dicsekedhetnek-e rendkÁv¡li àerk´lcsi tev¢kenys¢gÊ-gel? Mikor lesz mÀr v¢ge ennek az ostoba ¢rzelmi inkvizÁciÂnak, a szÁv terrorjÀnak?
Mi fel¡letes, ¢s mi m¢ly?
A szÁv lovagjai ÀdÀzul tÀmadjÀk Stravinskyt, avagy, megmentendû zen¢j¢t, igyekeznek
elvÀlasztani azt szerzûje àt¢vesÊ elm¢leteitûl. Az a jÂ szÀnd¢kÃ kÁs¢rlet, hogy àmegments¢kÊ az ¢rzelemszeg¢nys¢ggel gyanÃsÁthatÂ zeneszerzûket, igen gyakran megfigyelhetû az elsû f¢lidû zen¢szeivel, Ágy Bachhal kapcsolatosan is: àA XX. szÀzad epigonjai, akik megr¢m¡ltek a zenei nyelv fejlûd¢s¢tûl [az utalÀs Stravinskyra vonatkozik, aki
nem volt hajlandÂ k´vetni a dodekafon iskolÀt], ¢s akik azt hitt¢k, hogy megmenek¡lhetnek
meddûs¢g¡ktûl, ha, Ãgymond, visszanyÃlnak Bachhoz, m¢lys¢gesen f¢lre¢rtett¢k Bach zen¢j¢t;
volt k¢p¡k ÏobjektÁvÎ, abszolÃt zen¢nek nevezni ezt a muzsikÀt, olyan zen¢nek, amelynek csak
merûben zenei jelent¢se van [...] Csak az elg¢piesÁtett elûadÀsok tudtÀk elhitetni a gyÀva purizmus
bizonyos korszakaiban, hogy Bach zen¢je nem szubjektÁv ¢s nem kifejezû.Ê (°n emeltem ki azokat a szavakat, amelyek Antoine Gol¢a 1963-as sz´veg¢nek szenved¢lyess¢g¢rûl tanÃskodnak.)
V¢letlen¡l ker¡lt a kezembe egy mÀsik muzikolÂgus r´vid sz´vege, amelyet Rabelais nagy kortÀrsÀrÂl, Cl¢ment Janequinrûl Árt, Janequin Ãgynevezett àleÁrÂÊ zeneda-
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rabjairÂl, p¢ldÀul a MADARAK DALç-rÂl ¢s a NýI LOCSOGçS-rÂl; ezt a tanulmÀnyt a
àmegment¢sÊ-nek ugyanaz a szÀnd¢ka jellemzi (kiemel¢sek tûlem): àEzek a darabok
m¢gis fel¡letesek kiss¢. Janequin azonban jÂval teljesebb müv¢sz, mint amilyennek tartjÀk, mert
tagadhatatlan festûi k¢pess¢gei mellett gy´ng¢d k´lt¢szet jellemzi, magÀval ragadÂ h¢v
az ¢rzelmek kifejez¢s¢ben. Janequin kifinomult k´ltû, aki mindig fog¢kony a term¢szet sz¢ps¢gei irÀnt; egyszersmind a nûk pÀratlan dalnoka, ha rÂluk besz¢l, hangjÀt gy´ng¢ds¢g, csodÀlat, tisztelet hatja Àt.Ê
Figyelj¡nk a szavakra: a jÂ ¢s rossz k¢t pÂlusÀt a fel¡letes ¢s annak ki nem mondott,
de hozzÀgondolt ellent¢te, a m¢ly jelzi. De vajon csakugyan fel¡letesek-e Janequin àleÁrÂÊ müvei? Ezekben a müvekben Janequin zeneietlen hangokat (a madÀrdalt, a nûi
fecseg¢st, az utcÀk zsivajÀt, egy vadÀszat vagy egy csata zajait stb.) zenei eszk´z´kkel
(kÂrussal) Ár Àt, s ezt a àleÁrÀstÊ polifonikusan v¢gzi. A naturalista imitÀciÂ (amely
egy¢bk¢nt csodÀlatos Ãj hangokkal gazdagÁtja Janequin zen¢j¢t) ¢s a tudÂs polifÂnia
egys¢ge, tehÀt k¢t jÂszerivel ´sszeegyeztethetetlen v¢glet egyesÁt¢se megragadÂ: rafinÀlt, jÀt¢kos, vidÀm, humorral teljes müv¢szet sz¡letik belûle.
De mit szÀmÁt mindez? °ppen a àrafinÀltÊ, àjÀt¢kosÊ, àvidÀmÊ, àhumorÊ szÂt tekinti
az ¢rzelmes diskurzus a m¢ly ellenpÂlusÀnak. De hÀt mi az, ami m¢ly, mi az, ami fel¡letes? Janequin kritikusÀnak szem¢ben a àfestûi k¢pess¢gekÊ, a àleÁrÀsÊ fel¡letes; m¢ly
àaz ¢rzelmek kifejez¢s¢nek forrÂ hev¡leteÊ, a nû irÀnt ¢rzett àgy´ng¢ds¢g, csodÀlat, tiszteletÊ
hangja. TehÀt m¢ly az, ami az ¢rzelmekkel kapcsolatos. Csakhogy a àm¢lyÊ-et mÀsk¢ppen is meghatÀrozhatjuk: m¢ly az, ami a l¢nyegig hatol. Az a k¢rd¢s, amit müveiben Janequin ¢rint, a zene alapvetû ontolÂgiai k¢rd¢se: a zaj ¢s a zenei hang kapcsolatÀnak k¢rd¢se.
Zene ¢s zaj
Amikor az ember zenei hangot teremtett (¢nekelve vagy egy hangszeren jÀtszva), az
akusztikus vilÀgot k¢t szigorÃan elk¡l´nÁtett r¢szre vÀlasztotta sz¢t: a mesters¢ges ¢s
a term¢szetes hangok vilÀgÀra. Zen¢j¢ben Janequin megprÂbÀlt kapcsolatot l¢tesÁteni
e k¢t vilÀg k´z´tt. A XV III. szÀzad k´zep¢n megelûlegezte azt, amit a XX. szÀzadban
hoz l¢tre p¢ldÀul JanÀ§ek (a besz¢lt nyelvre ¢p¡lû etüdjei), tovÀbbÀ BartÂk, vagy igencsak rendszeresen Messiaen (madÀrdal ihlette zenemüvei).
Janequin müv¢szete arra figyelmeztet, hogy az emberi lelken kÁv¡l is l¢tezik zenei
vilÀg, amely nemcsak a term¢szet hangjaibÂl Àll, hanem besz¢lû, kiabÀlÂ, ¢neklû s a
mindennapok ¢s az ¡nnepek ¢let¢nek egyarÀnt hangzÂ testet adÂ emberi hangokbÂl
is. Arra figyelmeztet, hogy a zeneszerzûnek mÂdjÀban Àll ennek az àobjektÁvÊ vilÀgnak
nagy zenei formÀt adni.
JanÀ§ek egyik legeredetibb müve a H ETVENEZER (1909): f¢rfihangokra Árt kÂrus,
mely a szil¢ziai bÀnyÀszok sorsÀt besz¢li el. Ennek a munkÀnak mÀsodik fele (a modern
zene minden antolÂgiÀjÀban benne kellene lennie) a t´meg kirobbanÂ kiÀltÀsaibÂl Àll,
megrÀzÂ kavargÀsban ´sszegabalyodÂ hangokbÂl: ez a kompozÁciÂ (pÀratlan drÀmai
emotivitÀsa ellen¢re) furcsamÂd azokkal a madrigÀlokkal Àll rokonsÀgban, amelyek
Janequin korÀban zen¢be tett¢k Àt a pÀrizsi, londoni kiÀltÀsokat.
Hadd eml¢keztessek Stravinsky MENYEGZý-j¢re (1914 ¢s 1923 k´z´tt Árta): a falusi
lakodalmak portr¢ja (Ansermet becsm¢rlû ¢rtelemben hasznÀlt kifejez¢se csakugyan
talÀlÂ); dalokat hallunk, zajokat, szÂnoklatokat, kiÀltÀsokat, monolÂgokat, tr¢fÀkat (a
JanÀ§ek elûlegezte hangok kavargÀsÀt), ig¢zûen brutÀlis (BartÂkot elûlegezû) hangszerel¢sben (n¢gy zongora ¢s ¡tûhangszerek).
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De hadd eml¢keztessek BartÂk zongorÀra Árt szvitj¢re, a SZABADBAN-ra is (1926); a
negyedik r¢sz: a term¢szet hangjai (azt hiszem, b¢kabrekeg¢s egy tÂ partjÀn) rendkÁv¡l k¡l´n´s dallammotÁvumokra ihletik BartÂkot; az Àllati hangokkal azutÀn egy n¢pdal olvad ´ssze, amely emberi alkotÀs ugyan, de ugyanazon a sÁkon Àll, mint a b¢kabrekeg¢s; nem lied ez, vagyis nem a zeneszerzû lelk¢nek à¢rzelmi tev¢kenys¢g¢Ê-t felfedezni
kÁvÀnÂ romantikus dal; olyan dallam, amely kÁv¡lrûl ¢rkezett, egy zaj a t´bbi k´z´tt.
Vagy vegy¡k BartÂk III. ZONGORAV ERSENY -¢nek adagiÂjÀt (ezt a müv¢t utolsÂ, szomorÃ amerikai korszakÀban Árta). A pÀratlanul m¢labÃs, teljess¢ggel szubjektÁv t¢ma
egy mÀsik, teljess¢ggel objektÁv t¢mÀval vÀltakozik (amely egy¢bk¢nt a SZABADBAN negyedik r¢sz¢re eml¢keztet): mintha egy l¢lek zokogÀsÀt nem vigasztalhatnÀ meg mÀs,
mint a term¢szet ¢rz¢ketlens¢ge.
Igen, azt mondom: àmegvigasztalja a term¢szet ¢rz¢ketlens¢geÊ. Mert az ¢rz¢ketlens¢g vigasztal; az ¢rz¢ketlens¢g vilÀga az emberi ¢leten kÁv¡li vilÀg; az ´r´kk¢valÂsÀg; àa nappal egy¡tt elvonulÂ tengerÊ. Eml¢kszem azokra a szomorÃ ¢vekre, amelyeket
az orosz megszÀllÀs kezdet¢n CsehorszÀgban t´lt´ttem. Akkoriban beleszerettem Vares¢be ¢s Xenaxisba: objektÁv, de nem l¢tezû hangvilÀguk k¢pei azt sugalltÀk, hogy fel
lehet szabadulni az agresszÁv ¢s nyomasztÂ emberi szubjektivitÀs alÂl; a vilÀg ember
n¢lk¡li, szelÁd sz¢ps¢g¢t sugalltÀk, mielûtt vagy miutÀn emberek jÀrtak volna benne.
Dallam
A pÀrizsi Notre-Dame iskolÀjÀnak egy XII. szÀzadi, k¢t hangra Árt polifonikus ¢nek¢t
hallgatom: lent, bûvÁtett hangk´z´kkel, cantus firmusk¢nt egy gregoriÀn (amely az ûsi,
valÂszÁnüleg nem eurÂpai mÃltban gy´kerezik); fent, a r´videbb hangk´z´kben kibontakozik a polifonikus kÁs¢ret dallama. Az egymÀstÂl ¢vszÀzadokkal elvÀlasztott, k¢t
k¡l´nb´zû korszakhoz tartozÂ k¢t dallam ´lelkez¢se kÀprÀzatos: valÂsÀg ¢s parabola
ez egyszerre, az eurÂpai zen¢nek mint müv¢szetnek a sz¡let¢se: av¢gett sz¡letik egy
dallam, hogy ellenpontk¢nt kÁs¢rjen egy mÀsik, nagyon r¢gi, szinte ismeretlen eredetü
dallamot; vagyis mÀsodlagos, alÀrendelt elemk¢nt van jelen, av¢gett, hogy szolgÀljon;
Àm jÂllehet àmÀsodlagosÊ, benne ´sszpontosul minden invenciÂ, a k´z¢pkori zeneszerzû minden munkÀja, hiszen Ãgy t¢r vissza a kÁs¢rt dallamokhoz, mint egy ûsi repertoÀrdarabhoz.
Elbüv´l ez a r¢gi polifonikus kompozÁciÂ: a dallam hosszÃ, v¢gtelen ¢s megjegyezhetetlen; nem gyors ihlet eredm¢nye, nem egy lelkiÀllapot azonnali kifejez¢sek¢nt sz´k´tt
elû; jellege a kidolgozÀs¢, a àk¢zmüvesiÊ munkÀ¢, az ¢kesÁt¢s¢, olyan munkÀ¢, amelynek
nem az a c¢lja, hogy a müv¢sz feltÀrja a lelk¢t (megmutassa à¢rzelmi tev¢kenys¢g¢tÊ,
ahogy Ansermet mondanÀ), hanem az, hogy alÀzatosan szebb¢ tegye a liturgiÀt.
Azt hiszem, a dallam müv¢szete Bach fell¢p¢s¢ig megûrzi azt a jelleg¢t, amelyet az
elsû polifonikusok meghatÀroztak. Hallgatom Bach E-DöR HEGEDþVERSENY -¢nek
adagiÂjÀt: akÀrcsak valami cantus firmust, a zenekar (a gordonkÀk) rendkÁv¡l egyszerü,
k´nnyen megjegyezhetû, sürün ism¢tlûdû t¢mÀt jÀtszik, mÁg a hegedü dallama (¢s ebben ´sszpontosul a zeneszerzû melodikus kihÁvÀsa) f´l´tte lebeg, ´sszehasonlÁthatatlanul hosszabban, vÀltozatosabban, gazdagabban, mint a zenekar cantus firmusa (noha
annak van alÀrendelve): gy´ny´rü, elbüv´lû, de megfoghatatlan, megjegyezhetetlen,
¢s szÀmunkra, a mÀsodik f¢lidû gyermekeinek szÀmÀra fens¢gesen archaikus.
A klasszicizmus hajnalÀn vÀltozik a helyzet. A zenemü elveszÁti polifonikus jelleg¢t;
a kÁs¢ret harmÂniÀjÀnak szonoritÀsÀban elv¢sz a k¡l´nb´zû k¡l´nÀllÂ hangok autonÂmiÀja, m¢gpedig annÀl inkÀbb elv¢sz, min¢l nagyobb jelentûs¢get nyer a mÀsodik
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f¢lidû nagy ÃjdonsÀga, a szimfonikus zenekar, a zenekar hangt´mege; az egykor àmÀsodlagosÊ, àalÀrendeltÊ dallam a mü alapgondolatÀvÀ vÀlik, eluralkodik a zenei struktÃrÀn, amely egy¢bk¢nt teljesen Àtalakult.
Ekkor a dallam jellege is megvÀltozik: immÀr nem egy hosszÃ vonal, amely az eg¢sz
müv´n Àtvonul; n¢hÀny ¡temre cs´kkenthetû formula, rendkÁv¡l kifejezû, koncentrÀlt formula, tehÀt k´nnyüszerrel megjegyezhetû, k¢pes arra, hogy azonnali emÂciÂt
ragadjon meg (vagy ¢bresszen), s ily mÂdon sokkal inkÀbb, mint addig bÀrmikor, hatalmas szemantikai feladatot ÀllÁt a zene el¢, nevezetesen azt, hogy foglyul ejtse ¢s zeneileg àmeghatÀrozzaÊ valamennyi emÂciÂt ¢s azok minden ÀrnyalatÀt. Ez¢rt nevezi
a k´z´ns¢g ànagy dallamteremtûÊ-nek a mÀsodik f¢lidû zeneszerzûit, Mozartot, Chopint, de ritkÀn mondja annak Bachot vagy Vivaldit ¢s m¢g ritkÀbban Josquin des Pr¢s-t
vagy PalestrinÀt: a napjainkban elterjedt v¢lem¢nyt arrÂl, hogy mi is a dallam (a sz¢p
dallam), a klasszicizmussal egy¡tt sz¡letett eszt¢tika alakÁtotta ki.
Pedig nem igaz, hogy Bach kev¢sb¢ dallamos, mint Mozart, csak mÀs a dallama.
Vegy¡k A FöGA MþV °SZET°-t; a hÁres t¢ma az a mag,

amelybûl kiindulva (mint Sch´nberg mondta) az eg¢sz mü megsz¡letik; de nem ebben
van A FöGA MþV °SZET°-nek dallamkincse: benne van mindazokban a dallamokban,
amelyek ebbûl a t¢mÀbÂl bomlanak ki ¢s ellenpontjÀul szolgÀlnak. Igen sokra tartom
Hermann Scherchen hangszerel¢s¢t ¢s interpretÀciÂjÀt; p¢ldÀul a negyedik egyszerü fÃgÀt; k¢tszer lassabban jÀtszatja, mint ahogy szokÀsos (Bach nem Árta elû a tempÂkat);
ebben a lassÃsÀgban egy csapÀsra kibontakozik a nem is gyanÁtott dallamossÀg. Bach
eme visszadallamosÁtÀsÀnak semmi k´ze a romantizÀlÀshoz (Scherchenn¢l nincsenek rubatÂk, hozzÀtoldott akkordok); amit hallok, az az elsû f¢lidû hiteles dallama, megfoghatatlan, megjegyezhetetlen, nem lehet egy r´vid formulÀra cs´kkenteni; olyan dallam (dallamok ´sszefonÂdÀsa), amely elbüv´l pÀratlan f´ns¢g¢nek derüj¢vel. Az ember k¢ptelen felindulÀs n¢lk¡l hallgatni. Ez a megindultsÀg azonban mÀs, mint amilyet
egy Chopin-nokt¡rn ¢breszt benn¡nk.
Mintha a dallam müv¢szete m´g´tt k¢t lehets¢ges, egymÀssal szemben ÀllÂ szÀnd¢k
rejtûzne: mintha egy Bach-fÃga azÀltal, hogy a l¢ny szubjektivitÀsÀn kÁv¡l ÀllÂ sz¢ps¢get csodÀltat meg, el akarnÀ feledtetni vel¡nk lelkiÀllapotunkat, szenved¢lyeinket ¢s fÀjdalmainkat, eg¢sz ´nmagunkat; ¢s ellenkezûleg, a romantikus dallam mintha
´nmagunkba akarna lemerÁteni benn¡nket, mintha iszonyatos intenzitÀssal ¢reztetni akarnÀ vel¡nk ¢n¡nket, ¢s mintha azt akarnÀ, hogy mindent felejts¡nk el, ami odakint van.
A modernizmus nagy müvei mint az elsû f¢lidû rehabilitÀciÂja
A Proust utÀni korszak legnagyobb reg¢nyÁrÂi, nevezetesen Kafka, Musil, Broch,
Gombrowicz vagy az ¢n nemzed¢kembûl Fuentes, rendkÁv¡l ¢rz¢kenyek a XIX. szÀzad elûtti reg¢ny jÂformÀn elfelejtett eszt¢tikÀjÀra: be¢pÁtett¢k a reg¢ny müv¢szet¢be
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az essz¢isztikus elm¢lked¢st; szabadabbÀ tett¢k a kompozÁciÂt; visszahÂdÁtottÀk a jogot
a kit¢rûkre; a nem-komolysÀg, a jÀt¢k szellem¢t lehelt¢k a reg¢nybe; elvetett¢k a l¢lektani realizmus dogmÀit, olyan alakokat teremtve, akiknek r¢v¢n nem kÁvÀntak versenyre kelni (mint Balzac) az anyak´nyvvel; ¢s fûk¢nt: tagadtÀk azt a k´telezetts¢get,
hogy az olvasÂnak a valÂszerüs¢g illÃziÂjÀt kell sugallniuk: ez a k´telezetts¢g vez¢relte
szuver¢n mÂdon a reg¢ny eg¢sz mÀsodik f¢lidej¢t.
Az elsû f¢lidû reg¢nyelveinek rehabilitÀciÂja nem jelent visszat¢r¢st valamilyen retro
stÁlushoz, mint ahogy nem jelenti a XIX. szÀzadi reg¢ny naiv elvet¢s¢t sem; ennek a
rehabilitÀciÂnak jelent¢se ÀltalÀnosabb: ÃjbÂl meg kell hatÀrozni ¢s ki kell bûvÁteni a reg¢ny
fogalmÀt, szembe kell szÀllni a XIX. szÀzadi reg¢nyeszt¢tikÀnak azzal a gyakorlatÀval,
hogy redukÀlja azt; a reg¢ny eg¢sz t´rt¢nelmi tapasztalatÀval kell megalapozni.
Nem akarok fel¡letes pÀrhuzamot vonni a reg¢ny ¢s a zene k´z´tt, minthogy e k¢t
müv¢szet szerkezeti probl¢mÀit nem lehet ´sszevetni; a t´rt¢nelmi helyzetek azonban
hasonlÁtanak egymÀsra: akÀrcsak a nagy modern reg¢nyÁrÂk, a nagy modern zeneszerzûk is (ez Stravinskyra ¢ppÃgy vonatkozik, mint Sch´nbergre) a zene valamennyi
korÀt fel akartÀk ´lelni, Ãjra akartÀk gondolni, Ãjra akartÀk szerkeszteni eg¢sz t´rt¢net¢nek ¢rt¢kskÀlÀjÀt; ennek ¢rdek¢ben ki kellett z´kkenteni¡k a zen¢t a mÀsodik f¢lidû ker¢kvÀgÀsÀbÂl (jegyezz¡k meg itt: a neoklasszicizmus jelzû, amit oly gyakran ragasztanak Stravinskyra, megt¢vesztû, hiszen a mÃltba tett legfontosabb kirÀndulÀsai
a klasszicizmus elûtti korokba vezettek); innen erednek ellen¢rz¢seik a szonÀtÀval
egy¡tt sz¡letett kompozÁciÂs technikÀk irÀnt, a dallam elsûs¢ge, a szimfonikus hangszerel¢s harsÀny demagÂgiÀja irÀnt, de mindenekelûtt az, hogy a zene l¢tjogosultsÀgÀt
nem hajlandÂk kizÀrÂlag az ¢rzelmi ¢let megvallÀsÀban lÀtni, noha ez az ÀllÀspont a
XIX. szÀzadban ¢ppoly parancsolÂ ig¢ny lett, mint a reg¢nymüv¢szet szÀmÀra ugyanebben a korban a valÂszerüs¢g k´vetelm¢nye.
Az eg¢sz zeneirodalom ÃjraolvasÀsÀnak ¢s Ãjra¢rt¢kel¢s¢nek ig¢nye minden nagy
modernistÀra jellemzû (¢s n¢zetem szerint ¢ppen ez k¡l´nb´zteti meg a modernista
nagy müv¢szetet a modernista szemf¢nyveszt¢stûl), de Stravinsky az, aki mindenkin¢l
vilÀgosabban (¢s ha szabad Ágy mondanom, eltÃlozva) fejezi ezt ki. Egy¢bk¢nt ¢ppen
erre a pontra ´sszpontosulnak ÂcsÀrlÂinak tÀmadÀsai: abban az erûfeszÁt¢s¢ben, hogy
a zene eg¢sz t´rt¢net¢ben verjen gy´keret, eklekticizmust lÀtnak; az eredetis¢g hiÀnyÀt lÀtjÀk benne; invenciÂn¢lk¡lis¢get. àStilÀris eljÀrÀsainak hihetetlen vÀltozatossÀga...
a stÁlus hiÀnyÀra hasonlÁtÊ, mondja Ansermet. Adorno szarkasztikusan megjegyzi: àStravinsky zen¢je kizÀrÂlag a zen¢bûl merÁti ihlet¢tÊ, àa zene nyomÀn sz¡letett zeneÊ.
IgazsÀgtalan Át¢letek: az, hogy Stravinsky, erûsebben, mint bÀrmelyik zeneszerzû
elûtte vagy utÀna, a zene t´rt¢net¢nek eg¢sz birodalma f´l¢ hajolt, abbÂl merÁtette
ihlet¢t, semmivel sem cs´kkenti müv¢szet¢nek eredetis¢g¢t. Nem csak azt akarom
mondani, hogy stÁlusÀnak vÀltozÀsai m´g´tt mindig felfedezhetj¡k ugyanazokat az
egy¢ni vonÀsokat. Azt akarom mondani, hogy ¢ppen a zene birodalmÀban tett csavargÀsai, tehÀt tudatos, szÀnd¢kos, gigÀszi, egyed¡lÀllÂ àeklekticizmusaÊ a teljes ¢s
´sszehasonlÁthatatlan eredetis¢ge.
A harmadik àf¢lidûÊ
De mit jelent Stravinskynak az a szÀnd¢ka, hogy a zene eg¢sz t´rt¢net¢t fel´lelje? Mi
az ¢rtelme ennek a t´rekv¢snek?
Fiatalkoromban nem haboztam volna felelni: Stravinsky azoknak egyike volt a szememben, akik olyan messzes¢gek kapuit tÀrtÀk fel, amelyeket v¢gtelennek hittem. Azt
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gondoltam, Stravinsky a zene t´rt¢net¢nek minden erej¢t, minden eszk´z¢t harcba
akarta hÁvni, mozgÂsÁtani akarta arra a v¢gtelen utazÀsra, ami a modern müv¢szet.
Hogy a modern müv¢szet v¢gtelen utazÀs volna? Az idû mÃltÀval sz¢tfoszlott ez a
v¢lem¢nyem. Az utazÀs r´vid volt. Ez¢rt a k¢t f¢lidû metaforÀjÀban, mely szerint ezalatt jÀtszÂdott le a zene t´rt¢nete, a modern zen¢t puszta utÂjÀt¢knak k¢pzeltem el,
a zenet´rt¢net epilÂgusÀnak, zÀrÂ¡nnepnek a kaland v¢g¢n, lÀngolÂ ¢gboltnak napnyugtakor.
Most mÀr habozom: ha igaz is, hogy a modern zene ¢lete r´vid volt, csak egy vagy
k¢t nemzed¢kig tartott, vagyis csakugyan epilÂgus, roppant sz¢ps¢ge, müv¢szi jelentûs¢ge, merûben Ãj eszt¢tikÀja, szintetizÀlÂ b´lcsess¢ge jogÀn vajon nem ¢rdemli-e
meg, hogy teljes, ´nÀllÂ korszaknak tekints¡k, mintegy ä ha szabad Ágy mondanom ä
harmadik f¢lidûnek? Nem kellene-e kiigazÁtanom a zene ¢s a reg¢ny t´rt¢net¢re vonatkozÂ metaforÀmat? Nem kellene-e azt mondanom, hogy hÀrom felvonÀsbÂl Àllnak?
Igen, kiigazÁtom metaforÀmat, ¢s ezt mÀr csak az¢rt is szÁvesen teszem, mert szenved¢lyesen szeretem ezt a àharmadik f¢lidûÊ-t, amely ànapnyugtakor lÀngolÂ ¢gboltÊk¢nt jelenik meg elûttem, szenved¢lyesen szeretem, hiszen azt hiszem, hogy magam
is a r¢szese vagyok, m¢g ha olyasminek vagyok is a r¢sze, ami nincs mÀr t´bb¢.
De t¢rj¡nk vissza k¢rd¢semhez: mit jelent Stravinskynak az a szÀnd¢ka, hogy a zene
eg¢sz idej¢t fel´lelje? Mi az ¢rtelme ennek a szÀnd¢knak?
Nem tudok szabadulni egy k¢ptûl: a n¢phit szerint az agÂnia pillanatÀban a haldoklÂ elvonulni lÀtja szeme elûtt eg¢sz elmÃlt ¢let¢t. Stravinsky müv¢ben az eurÂpai
zene ezeresztendûs ¢let¢re eml¢kezett; utolsÂ Àlma volt ez, mielûtt ´r´k, Àlmok n¢lk¡li
alvÀsba mer¡lne.
JÀt¢kos ÀtÁrÀs
K¡l´nb´ztess¡nk meg k¢t dolgot: az egyik oldalon ÀltalÀnos t´rekv¢s a mÃlt zen¢je
elfelejtett alapelveinek rehabilitÀlÀsÀra; ez hatja Àt Stravinsky ¢s nagy kortÀrsai eg¢sz
müv¢t; a mÀsik oldalon az a k´zvetlen pÀrbesz¢d, amit Stravinsky egyszer Csajkovszkijjal folytat, mÀskor Pergolesivel, megint mÀskor GesualdÂval stb.; ezek a àk´zvetlen
pÀrbesz¢dekÊ egy-egy r¢gi mü, egy-egy stÁlus ÀtÁrÀsa, Stravinsky egy¢ni mÂdszere, ehhez
hasonlÂt l¢nyeg¢ben nem talÀlunk a kortÀrs zeneszerzûkn¢l (de PicassÂnÀl igen).
Adorno Ágy ¢rtelmezi Stravinsky ÀtÁrÀsait (a kulcsszavakat kiemelem): àEzek a hangjegyek [vagyis a disszonÀns, a harmÂniÀtÂl idegen hangok, amilyeneket Stravinsky p¢ldÀul a PULCINELLç-ban hasznÀl ä M. K.] annak az erûszaknak jelei lesznek, amelyet a
zeneszerzû az idiÂmÀn k´vet el, ¢s ¢ppen ezt az erûszakot ¢lvezik benn¡k, azt, ahogyan brutalizÀljÀk a zen¢t, bizonyos ¢rtelemben az ¢let¢re t´rnek. A disszonancia egykor a szubjektÁv
szenved¢s kifejez¢se volt, a disszonancia nyerses¢ge, ¢rt¢k¢t vÀltoztatva most a tÀrsadalmi k¢nyszer jele lesz, annak ¡gyn´ke pedig a divatcsinÀlÂ zeneszerzû. Müveinek nincs mÀs nyersanyaga,
mint ennek a k¢nyszernek jelk¢pei, de ez a sz¡ks¢glet kÁv¡l Àll a tÀrgyon, nincs k´z´s m¢rc¢je
vele, egyszerüen kÁv¡lrûl rÀk¢nyszerÁtik. K´nnyen lehet, hogy Stravinsky neoklasszicista müveinek
nagy visszhangja jÂr¢szt annak tudhatÂ be, hogy ´ntudatlanul ugyan ¢s az eszt¢ticizmus palÀstjÀban a maguk mÂdjÀn olyasvalamire formÀltÀk az embereket, amit hamarosan ¢s
mÂdszeresen a politika sÁkjÀn k¢nyszerÁtettek rÀjuk.Ê
Foglaljuk ´ssze: a disszonancia jogos, ha àszubjektÁv szenved¢sÊ kifejez¢se, de StravinskynÀl (aki, mint ismeretes, erk´lcsi tekintetben bün´s, mert nem besz¢l a szenved¢seirûl) ugyanez a disszonancia a brutalitÀs jele; ezek utÀn (az adornÂi gondolkodÀs
ragyogÂ r´vidre zÀrÀsÀnak segÁts¢g¢vel) ez a brutalitÀs pÀrhuzamba ker¡l a politikai
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brutalitÀssal: ily mÂdon a Pergolesi zen¢j¢hez csatolt disszonÀns akkordok elûlegezik
(k´vetkez¢sk¢pp elû is k¢szÁtik) a soron k´vetkezû politikai elnyomÀst (ami az adott
t´rt¢nelmi helyzetben csak egyetlen dolgot jelenthetett: a fasizmust).
Megvan a szem¢lyes tapasztalatom egy r¢gi mü szabad ÀtÁrÀsÀrÂl: a hatvanas ¢vek
elej¢n, amikor m¢g PrÀgÀban ¢ltem, szÁnpadi vÀltozatot kezdtem Árni a MINDENMINDEGY J AKAB -ra. Minthogy Diderot a szabad, racionÀlis, kritikai szellem megtestes¡l¢se
volt szÀmomra, irÀnta ¢rzett rokonszenvemet akkor mint a nyugat irÀnti nosztalgiÀt
¢ltem meg (hazÀm orosz megszÀllÀsa rÀnk k¢nyszerÁtett nyugatlanÁtÀs volt a szememben). Csakhogy a dolgok ¢rtelme, jelent¢se ÀllandÂan vÀltozik: ma azt mondanÀm,
hogy Diderot a reg¢ny müv¢szet¢nek elsû f¢lidej¢t testesÁtette meg szÀmomra, ¢s szÁndarabom n¢hÀny olyan alapelv dicsûÁt¢se volt, amelyek a r¢gi reg¢nyÁrÂk szÀmÀra otthonosak voltak, ¢s amelyek egyszersmind hozzÀm is k´zel Àlltak: 1. a kompozÁciÂ euforikus szabadsÀga; 2. a libertinus t´rt¢netek ¢s a filozÂfiai elm¢lked¢sek ÀllandÂ szomsz¢dsÀga; 3. ezeknek az elm¢lked¢seknek nem-komoly, ironikus, parodisztikus, megh´kkentû jellege. A jÀt¢kszabÀly vilÀgos volt: amit Árok, az nem Diderot adaptÀciÂja,
hanem az ¢n darabom, az ¢n vÀltozatom Diderot-ra, tiszteletadÀsom Diderot elûtt: teljesen Àtszerkesztettem a reg¢nyt; a szerelmi t´rt¢neteket Àtvettem ugyan, de a pÀrbesz¢dekben kifejtett elm¢lked¢sek jÂr¢szt tûlem valÂk; mint bÀrki nyomban felfedezheti, jÂ n¢hÀny mondatrÂl elk¢pzelhetetlen, hogy Diderot tolla alatt sz¡letett volna;
a XV III. szÀzad optimista volt, az eny¢m mÀr nem az, ¢n m¢g kev¢sb¢, a hûs´k pedig,
a Gazda ¢s Jakab nÀlam olyan s´t¢t sz´rnyüs¢gekre vetemednek, amilyenek bajosan
k¢pzelhetûk el a F¢ny szÀzadÀban.
E r´vid szem¢lyes tapasztalat utÀn a Stravinsky brutalitÀsÀrÂl ¢s erûszakossÀgÀrÂl
mondottakat ostobasÀgnak kell tartanom. Stravinsky ¢ppÃgy szerette ´reg mester¢t,
mint ¢n az eny¢met. Amikor a XVIII. szÀzad dallamaihoz a XX. szÀzad disszonanciÀit
csatolta, talÀn azt gondolta, hogy kÁvÀncsivÀ fogja tenni mester¢t a tÃlvilÀgon, mint
¢n az eny¢met, valami fontosat k´z´lhet vele korunkrÂl, mi t´bb, elszÂrakoztatja. Sz¡ks¢ge volt arra, hogy hozzÀ forduljon, szÂljon hozzÀ. Egy r¢gi mü jÀt¢kos ÀtÁrÀsa Stravinsky szÀmÀra annak egyik mÂdja volt, hogy kapcsolatot teremtsen a korok
k´z´tt.
JÀt¢kos ÀtÁrÀs, Kafka mÂdjÀra
Kafka AMERIKç-ja k¡l´n´s reg¢ny: csakugyan, ez a huszonkilenc ¢ves fiatal prÂzaÁrÂ
vajon mi¢rt helyezte elsû reg¢nye cselekm¢ny¢t egy olyan f´ldr¢szre, ahol sohasem
jÀrt? A vÀlasztÀs vilÀgos szÀnd¢krÂl tanÃskodik: nem akart realista k´nyvet Árni; sût:
komoly k´nyvet sem. Arra sem t´rekedett, hogy tudatlansÀgÀt stÃdiumokkal leplezze;
Amerika-k¢p¢t mÀsodrangÃ k´nyvek, vÀsÀri k¢pesk´nyvek nyomÀn ¢pÁtette fel, ¢s reg¢ny¢nek Amerika-k¢p¢t csakugyan (szÀnd¢kosan) sablonok alapjÀn alakÁtotta ki; ami
a hûs´ket ¢s a mesesz´v¢st illeti, legfûbb ihletûje (mint naplÂjÀban bevallja) Dickens,
kivÀltk¢pp a DAVID COPPERFIELD (Kafka az AMERIKA elsû fejezet¢t àtiszta Dickens-utÀnzatÊ-nak nevezi): Àtveszi konkr¢t motÁvumait (fel is sorolja ûket: àaz esernyû t´rt¢nete, a
k¢nyszermunka t´rt¢nete, a piszkos hÀzak, a szeretett lÀny egy vid¢ki hÀzbanÊ), megihletik a
hûs´k is (Karl David Copperfield gy´ng¢d parÂdiÀja), ¢s fûk¢nt az a l¢gk´r, amely
Dickens minden k´nyv¢t belengi: az ¢rzelmess¢g, a jÂ ¢s rossz emberek naiv megk¡l´nb´ztet¢se. Ha Stravinsky zen¢je, mint Adorno mondja, àzene nyomÀn sz¡letett zeneÊ,
Kafka AMERIKç-ja àirodalom nyomÀn sz¡letett irodalomÊ, mi t´bb, klasszikus alkotÀsa ennek a müfajnak, sût alapk´ve.
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A reg¢ny elsû oldala: Karl a New York-i kik´tûben ¢ppen kiszÀllna a hajÂbÂl, amikor
¢szreveszi, hogy esernyûj¢t a kabinban felejtette. Hogy visszamehessen ¢rte, alig hihetû hisz¢kenys¢ggel egy ismeretlenre bÁzza bûr´ndj¢t (ebben a neh¢z bûr´ndben cipeli minden vagyonÀt): ily mÂdon persze bûr´ndj¢t is, esernyûj¢t is elveszÁti. A jÀt¢kos
parÂdia szelleme mÀr az elsû sorokban k¢pzeletbeli vilÀgot teremt, ahol semmi sem
eg¢szen valÂszÁnü, ¢s ahol egy kicsit minden komikus.
Kafka kast¢lya, amely a vilÀg egyetlen t¢rk¢p¢n sem talÀlhatÂ meg, semmivel sem
valÂszerütlenebb, mint a gigÀszi arÀnyokra ¢s a g¢pekre ¢p¡lû Ãj civilizÀciÂ sablonk¢p¢nek alapjÀn felvÀzolt Amerika. NagybÀtyjÀnak, a szenÀtornak hÀzÀban Karl egy ÁrÂasztalt pillant meg, amely hihetetlen¡l bonyolult g¢pezet, szÀz gomb parancsÀnak engedelmeskedû szÀz rekesszel: ez a tÀrgy egyszerre praktikus ¢s teljess¢ggel felesleges,
egyszerre a technika csodÀja ¢s k¢ptelens¢g. TÁz bÀmulatos g¢pezetet szÀmoltam meg
a reg¢nyben, mulatsÀgos ¢s valÂszerütlen mind, a nagybÀcsi ÁrÂasztalÀtÂl a zürzavaros
vid¢ki villÀig, az Occidental SzÀllÂtÂl, mely sz´rnyüs¢gesen komplex ¢pÁtm¢ny, ´rd´gien b¡rokratikus szervezet, az ugyancsak felfoghatatlan, roppant adminisztrÀciÂjÃ
oklahomai szÁnhÀzig. A parodisztikus jÀt¢kkal (a sablonokkal valÂ jÀt¢kkal) Kafka ily
mÂdon elûsz´r nyÃlt legnagyobb t¢mÀjÀhoz, a tÀrsadalom labirintikus szervezet¢nek
t¢mÀjÀhoz, amelyben elv¢sz az ember, ahol a veszt¢be rohan. (Genetikus ¢rtelemben
a nagybÀcsi ÁrÂasztalÀnak komikus g¢pezet¢ben talÀlhatÂ a kast¢ly ijesztû adminisztrÀciÂjÀnak eredete.) Ezt a rendkÁv¡l sÃlyos t¢mÀt KafkÀnak nem egy realista reg¢ny
mÂdszer¢vel siker¡lt megragadnia, amely Zola technikÀjÀt k´vetve vizsgÀlnÀ a tÀrsadalmat, hanem ¢ppen àaz irodalom nyomÀn sz¡letett irodalomÊ lÀtszÂlag l¢ha mÂdszer¢vel, minthogy az adta meg k¢pzelet¢nek a sz¡ks¢ges szabadsÀgot (a tÃlzÀsok, sz´rnyüs¢gek, valÂszerütlens¢gek, jÀt¢kos lelem¢nyek szabadsÀgÀt).
A szÁv ridegs¢ge, amit az ¢rzelmektûl tÃlÀradÂ stÁlus palÀstol
Az AMERIKç-ban jÂ n¢hÀny megmagyarÀzhatatlanul tÃlzÂ ¢rzelmi megnyilatkozÀssal
talÀlkozunk. Az elsû fejezet v¢ge: Karl tÀvozni k¢sz¡l nagybÀtyjÀval, a fütû ott marad,
elhagyatva, a kapitÀny kabinjÀban. Ekkor (kiemelem a kulcsszavakat): àKarl a fütûh´z
l¢pett, kihÃzta annak jobb kez¢t a nadrÀgszÁjbÂl, ¢s jÀt¢kosan k¢t keze k´z¢ fogta... °s Karl
ide-oda hÃzogatta ujjait a fütû ujjai k´z´tt, az meg ragyogÂ szemmel n¢zett k´r¡l, mint akit
roppant gy´ny´rüs¢g jÀr Àt, Àm azt senki sem veheti rossz n¢ven tûle.
ä V¢dekezned kell, igent ¢s nemet mondanod, mÀsk¡l´nben az emberek nem fogjÀk megtudni,
hogy mi a valÂsÀg. Meg kell Ág¢rned, hogy hallgatni fogsz rÀm, mert bizony jÂ okom van rÀ, hogy
attÂl f¢ljek, t´bb¢ egyÀltalÀn nem segÁthetek neked. ä Ezzel Karl sÁrva fakadt, megcsÂkolta a
fütû kez¢t, megragadta az ¢rdes, majdnem ¢lettelen kezet, ¢s az arcÀhoz szorÁtotta, mint valami kincset, amirûl le kell mondania. De mÀr ott volt mellette szenÀtor nagybÀtyja, ¢s habÀr
szinte gy´ng¢den, elvonta onnan.Ê*
MÀs p¢lda: a Pollunder-villÀban t´lt´tt este v¢g¢n Karl hosszasan magyarÀzza, hogy
mi¢rt akar visszamenni nagybÀtyjÀhoz. àPollunder Ãr figyelmesen hallgatta Karl hosszÃ
besz¢d¢t; gyakran, k¡l´n´sen amikor a nagybÀcsit emlegette, magÀhoz szorÁtotta Karlt...Ê
A reg¢ny hûseinek ¢rzelmes gesztusai nemcsak tÃlzÂk, de nem is hely¢nvalÂk. Karl
alig egy ÂrÀja ismeri a fütût, ¢s semmi oka arra, hogy ilyen szenved¢lyesen ragaszkodj¢k hozzÀ. Ha az olvasÂ v¢g¡l azt hinn¢, hogy a fiatalember naivul el¢rz¢keny¡l egy
f¢rfibarÀtsÀg Ág¢ret¢tûl, nyomban megh´kken, hiszen Karl egy perc mÃlva k´nnyen,
minden ellenÀllÀs n¢lk¡l hagyja, hogy elvÀlasszÀk Ãj barÀtjÀtÂl.
* KristÂ Nagy IstvÀn fordÁtÀsa.
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Pollunder az esti jelenet sorÀn tisztÀban van vele, hogy a nagybÀcsi elkergette Karlt:
ez¢rt ´leli meg oly gy´ng¢den. De amikor Karl a jelenl¢t¢ben elolvassa nagybÀtyja
level¢t, ¢s ¢rtes¡l belûle sanyarÃ sorsÀrÂl, Pollunder semmi jel¢t sem adja a szeretetnek, ¢s nem siet a segÁts¢g¢re.
Kafka AMERIKç-jÀban olyan vilÀgba ker¡l¡nk, ahol az ¢rzelmek elcsÃsztak, rossz
helyre ker¡ltek, tÃlzottak, ¢rthetetlenek, vagy, ¢pp ellenkezûleg, furcsÀn hiÀnyoznak.
NaplÂjÀban Kafka ezekkel a szavakkal jellemzi Dickens reg¢nyeit: àA szÁv ridegs¢ge, melyet az ¢rzelmektûl tÃlÀradÂ stÁlus palÀstol.Ê °s csakugyan, ez a jelent¢se a t¡ntetûen megnyilvÀnulÂ, majd nyomban elfelejtett ¢rzelmek szÁnhÀzÀnak ä Kafka reg¢ny¢nek. àAz
¢rzelmess¢gnek ez a kritikÀjaÊ (benne rejlû, de ki nem mondott, parodisztikus, mulatsÀgos, k¡l´n´s, sohasem agresszÁv kritika ez) nemcsak Dickenst veszi c¢lba, hanem ÀltalÀban a romantikÀt, tovÀbbÀ c¢lba veszi a romantika ´r´k´seit, Kafka kortÀrsait, nevezetesen az expresszionistÀkat: azt, hogy magasztaljÀk a hiszt¢riÀt ¢s a t¢bolyt; c¢lba
veszi a szÁv SzentegyhÀzÀt; ez a kritika, ez is rokonÁtja e k¢t lÀtszÂlag olyannyira k¡l´nb´zû müv¢szt, KafkÀt ¢s Stravinskyt.
Egy kisfiÃ, eksztÀzisban
Term¢szetesen nem mondhatjuk azt, hogy a zene (minden zene) k¢ptelen volna ¢rzelmeket kifejezni; a romantika korÀnak zen¢je hitelesen ¢s legitimen kifejezû; de m¢g
errûl a zen¢rûl is elmondhatjuk, hogy ¢rt¢k¢nek semmi k´ze az Àltala gerjesztett ¢rzelmek intenzitÀsÀhoz. A zene ugyanis hatalmasan k¢pes rÀ, hogy nagy erûvel ¢rzelmeket
keltsen minden zenei müv¢szet n¢lk¡l is. Eml¢kszem gyermekkoromra: a zongorÀnÀl
¡lve szenved¢lyes r´gt´nz¢sekbe fogtam, amelyekhez elegendû volt szÀmomra egy
fortissimo v¢g n¢lk¡l jÀtszott c-moll akkord ¢s egy f-moll szubdominÀns. A k¢t akkord ¢s
a primitÁv dallammotÁvum olyan intenzÁv felindulÀst keltett bennem, mint egyetlen
Chopin, egyetlen Beethoven sem. (ApÀm, aki zen¢sz volt, egyszer rettentû d¡h´sen
ä sem azelûtt, sem azutÀn nem lÀttam d¡h´snek ä berohant a szobÀba, felkapott a
zongorasz¢krûl, Àtcipelt az eb¢dlûbe, ¢s undorÀt alig leplezve az asztal alÀ tuszkolt.)
Amit akkor, r´gt´nz¢seim alatt Àt¢ltem, eksztÀzis volt. Mi az eksztÀzis? A billentyüket
ny¡st´lû kisfiÃ lelkesed¢st ¢rez (fÀjdalmat, vidÀmsÀgot), s felindulÀsa az emÂciÂ olyan
fokÀra emelkedik, hogy elviselhetetlenn¢ vÀlik: a fiÃ a vaksÀg ¢s s¡kets¢g ÀllapotÀba
menek¡l, ahol is mindent elfelejt, elfelejti ´nmagÀt is. Az eksztÀzis r¢v¢n tetûfokÀra
hÀg az emÂciÂ, s Ágy egyszersmind ´nn´n tagadÀsÀba (elfelejt¢s¢be) fordul Àt.
Az eksztÀzis azt jelenti: à´nmagunkon kÁv¡lÊ, mint ahogy a g´r´g szÂ etimolÂgiÀja
jelzi: cselekv¢s, melynek r¢v¢n kijutunk helyzet¡nkbûl (sztÀszisz). Aki àmagÀn kÁv¡l
vanÊ, nem Ãgy l¢p ki a jelen pillanatbÂl, mint az ÀlmodozÂ, aki a mÃltba vagy a j´vûbe
menek¡l. °pp ellenkezûleg: az eksztÀzis a teljes azonosulÀs a jelen pillanattal, a mÃlt
¢s a j´vû t´k¢letes elfelejt¢se. Ha megsz¡ntetj¡k a j´vût ¢s a mÃltat, a jelen pillanat
¡res t¢rben lebeg, kÁv¡l az ¢leten ¢s annak idûrendj¢n, kÁv¡l az idûn ¢s f¡ggetlen¡l
tûle (ez¢rt hasonlÁthatjuk az ´r´kk¢valÂsÀghoz, amely ugyancsak az idû tagadÀsa).
Egy lied romantikus dallamÀt bÁzvÀst az emÂciÂ akusztikus k¢p¢nek tekinthetj¡k:
hosszÃsÀga mintha csak itt akarnÀ tartÂztatni az emÂciÂt, ki akarnÀ bontani, lassan
akarnÀ Ázlelni. Az eksztÀzis viszont nem t¡kr´zûdhet egy dallamban, minthogy az Àltala megfojtott eml¢kezet nem k¢pes egy dallamfrÀzis hangjegyeinek egy¡ttes¢t, bÀrmilyen r´vid is az, egy¡tt tartani; az eksztÀzis akusztikai k¢pe a kiÀltÀs, a sikoly (vagy
a kiÀltÀst imitÀlÂ nagyon r´vid dallammotÁvum).
Az eksztÀzis klasszikus p¢ldÀja az orgazmus pillanata. K¢pzelj¡k magunkat abba a
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korba, amikor a nûk m¢g nem ismert¢k a fogamzÀsgÀtlÂ tabletta adomÀnyÀt. Gyakran
megt´rt¢nt, hogy egy f¢rfi a gy´ny´r pillanatÀban megfeledkezett kicsÃszni kedvese
test¢bûl, ¢s jÂllehet n¢hÀny pillanattal elûbb elt´k¢lte, hogy vigyÀzni fog, magÀ¢vÀ tette. Az eksztÀzis pillanata feledtette elhatÀrozÀsÀt (tulajdon k´zvetlen mÃltjÀt) ¢s ¢rdekeit (a j´vûj¢t).
Az eksztÀzis pillanata tehÀt t´bbet nyomott a latban, mint a nem kÁvÀnt gyerek; ¢s
mivel a nem kÁvÀnt gyerek nem kÁvÀnt jelenl¢t¢vel v¢lhetûen a f¢rfi eg¢sz ¢let¢t meg
fogja hatÀrozni, azt mondhatjuk, hogy az eksztÀzis pillanata t´bbet nyomott a latban,
mint az eg¢sz ¢let. A f¢rfi ¢lete az eksztÀzis pillanatÀval szemben l¢nyeg¢ben az alsÂbbrendüs¢g olyan helyzet¢be ker¡lt, mint a v¢gess¢g a v¢gtelens¢ggel szemben. Az ember ´r´kk¢valÂsÀgra vÀgyik, de az ´r´kk¢valÂsÀgnak csak a pÂtl¢kÀt kaphatja meg:
az eksztÀzis pillanatÀt.
Ideid¢zem egy ifjÃkori eml¢kemet: barÀtommal egy kocsiban ¡ltem, emberek mentek Àt elûtt¡nk az Ãttesten. MeglÀttam egy f¢rfit, akit utÀltam, ¢s azt mondtam barÀtomnak: àºsd el!Ê Ez persze csak tr¢fa volt, ¡res besz¢d, de barÀtom roppantul fellelkesedett ¢s gyorsÁtott. A f¢rfi megr¢m¡lt, megbotlott, elesett. BarÀtom az utolsÂ pillanatban f¢kezett. A f¢rfi nem s¢r¡lt meg; a jÀrÂkelûk m¢gis k´r¡lfogtak benn¡nket,
¢s meg akartak lincselni. (Meg¢rtem ûket.) Pedig a barÀtom nem volt gyilkos alkat.
Szavaim r´vid eksztÀzist vÀltottak ki belûle (egy¢bk¢nt igencsak furcsÀt: egy tr¢fa ´nkÁv¡let¢t).
Az eksztÀzis fogalmÀt ÀltalÀban a nagy, misztikus pillanatokhoz kapcsoljuk. Pedig
van mindennapi, banÀlis, vulgÀris eksztÀzis is: a d¡h, a gyorshajtÀs, a zaj Àltal kivÀltott
s¡kets¢g, a labdarÃgÂ-m¢rkûz¢sek eksztÀzisa. °lni annyi, mint ÀllandÂan, nagy erûfeszÁt¢ssel arra t´rekedni, hogy ne veszÁts¡k szem elûl ´nmagunkat, mindig szilÀrdan
jelen legy¡nk ´nmagunkban, sztÀsziszunkban. Ha csak egy r´vid mÀsodpercre kil¢p¡nk magunkbÂl, a halÀl hatÀrmezsgy¢j¢re ¢r¡nk.
BoldogsÀg ¢s eksztÀzis
Azon tünûd´m, vajon Stravinsky zen¢j¢t hallgatva ¢rzett-e valaha is n¢mi gy´ny´rüs¢get Adorno? Szerinte Stravinsky zen¢j¢nek egyetlen gy´ny´re àaz ´nmegfosztÀs perverz gy´ny´reÊ, hiszen mÀst se tesz, mint hogy mindentûl àmegfosztja magÀtÊ: a kifejez¢s
erej¢tûl; a zenekari hangzÀstÂl; a t¢ma kibontÀsÀnak technikÀjÀtÂl; àgonosz tekintetetÊ
vetve rÀjuk, eltorzÁtja a r¢gi formÀkat; mivel ÀllandÂan àfintorokat vÀgÊ, semmit sem
tud kitalÀlni, csak àironizÀlÊ, àparodizÀlÊ, àkarikatÃrÀt rajzolÊ; csupa tagadÀs, m¢gpedig
nemcsak a XIX. szÀzad zen¢j¢nek, hanem ÀltalÀban a zen¢nek tagadÀsa (àStravinsky
zen¢je olyan zene, amelybûl szÀmüzetett a zeneÊ, mondja Adorno).
Furcsa, bizony furcsa. No ¢s a Stravinsky zen¢j¢bûl sugÀrzÂ boldogsÀg?
Eml¢kszem Picasso prÀgai kiÀllÁtÀsÀra a hatvanas ¢vek k´zep¢n. Megragadt bennem egy festm¢ny. Egy nû meg egy f¢rfi g´r´gdinny¢t eszik; a nû ¡l, a f¢rfi a f´ld´n
fekszik, lÀbÀt elmondhatatlan ´r´mmel az ¢g fel¢ l´ki. °s mindez olyan boldog gondtalansÀggal van megfestve, hogy azt gondoltam magamban: amikor ezt a k¢pet festette, Picasso alighanem ugyanolyan ´r´m´t ¢rzett, mint a f¢rfi, aki ¢gnek emeli a
lÀbÀt.
Annak a festûnek boldogsÀga, aki a lÀbÀt az ¢gnek emelû f¢rfit festi, kettûs boldogsÀg; a boldogsÀg (mosolyos) szeml¢l¢s¢nek boldogsÀga. Engem ez a mosoly ¢rdekel.
A lÀbÀt az ¢gnek emelû f¢rfi boldogsÀgÀban a festû a komikum csodÀlatos kis jel¢t lÀtja,
s ´r¡l ennek. Mosolya vidÀm ¢s felelûtlen k¢pzelg¢st ¢breszt benne, ¢ppolyan felelût-
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lent, mint amilyen a lÀbÀt az ¢gnek emelû f¢rfi mozdulata. A boldogsÀg tehÀt, amelyrûl
besz¢lek, magÀn viseli a humor jegy¢t, ez k¡l´nb´zteti meg a müv¢szet mÀs korszakainak boldogsÀgÀtÂl, p¢ldÀul a wagneri TrisztÀn romantikus vagy Phil¢mÂn ¢s Baukisz idilli boldogsÀgÀtÂl. (Adorno vajon v¢gzetes humortalansÀga miatt volt olyannyira
¢rz¢ketlen Stravinsky zen¢j¢re?)
Beethoven, igaz, megÁrta az ¹R¹MñDç-t, de a beethoveni ´r´m szertartÀs, tiszteletteljes vigyÀzzban kell v¢gighallgatnunk. A klasszikus szimfÂniÀk rondÂi ¢s men¡ettjei, ha Ãgy tetszik, tÀncra hÁvnak fel, de az a boldogsÀg, amelyrûl ¢n besz¢lek, ¢s
amely olyannyira vonz, nem a tÀnc kollektÁv gesztusÀval akarja magÀt boldogsÀgnak
nyilvÀnÁtani. Ez¢rt, hogy egyetlen polkÀt hallgatva sem ¢rzek boldogsÀgot, kiv¢ve Stravinsky CIRKUSZPOLKç-jÀt, melyet nem av¢gett Árt, hogy tÀncoljanak rÀ, hanem hogy
¢gnek emelt lÀbbal hallgassÀk.
Vannak alkotÀsok a modern müv¢szetben, amelyek az ember pÀratlan boldogsÀgÀt
fedezt¢k fel, a k¢pzelet euforikus felelûtlens¢g¢ben, az invenciÂ, a megh´kkent¢s, sût
az invenciÂ Àltali megh´kkent¢s gy´ny´r¢ben megnyilatkozÂ boldogsÀgot. HosszÃ
jegyz¢ket lehetne ´sszeÀllÁtani azokbÂl a müvekbûl, amelyeket ez a boldogsÀg itat Àt:
Stravinsky PETRUSKç-jÀt, MENYEGZý-j¢t, RñKç-jÀt, a CAPRICCIO ZONGORçRA °S ZENEKARRA cÁmüt, a HEGEDþVERSENY -t; MirÂ eg¢sz ¢letmüv¢t; Klee k¢peit; Dufyt; Dubuffet-t; Apollinaire n¢melyik prÂzai ÁrÀsÀt; az ´reg JanÀ§eket (K ¹ZMONDçSOK ; SZEXTETT FöVñS ZENEKARRA; operÀja, A RAVASZDI RñKçCSKA); Milhaud-t; Poulenc T EIRESZIçSZ KEBLEI cÁmü, Apollinaire sz´veg¢re szerzett vÁgoperÀjÀt, amelyet a hÀborÃ utolsÂ napjaiban Árt, ¢s amelyet ¢lesen elÁt¢ltek azok, akik botrÀnyosnak v¢lt¢k, hogy egy
tr¢fÀval ¡nnepli meg a felszabadulÀst; a boldogsÀg kora (az¢ a ritka boldogsÀg¢, melyet
a humor f¢nye gyÃjt ki) csakugyan v¢get ¢rt; a mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn csak a nagyon ´reg mesterek, Matisse ¢s Picasso tudtÀk megûrizni müv¢szet¡kben, a kor szellem¢nek ellen¢re.
A boldogsÀg nagy müveinek felsorolÀsakor nem feledkezhetem meg a dzsesszrûl.
A dzsessz repertoÀrja dallamok viszonylag korlÀtozott szÀmÃ variÀciÂjÀbÂl Àll, ez¢rt
minden dzsessz-zen¢ben megfigyelhetj¡k, hogy az eredeti dallam ¢s feldolgozÀsa k´z¢
mosoly lopakodott be. AkÀrcsak Stravinsky, a dzsessz nagy mesterei is kedvelt¢k a jÀt¢kos ÀtÁrÀs müv¢szet¢t, s verziÂikat nemcsak r¢gi n¢ger songokbÂl merÁtett¢k, hanem
BachbÂl, MozartbÂl, Chopinbûl is; Duke Ellington Csajkovszkij- ¢s Grieg-ÀtÁrÀsokat
is szerzett, ¢s UWIS-SZVIT-j¢ben van egy falusi polkavÀltozat, amely szellem¢ben a PETRUSKç-ra eml¢keztet. A mosoly nemcsak abban a t¢rben lebeg, lÀthatatlanul, mely
Duke Ellingtont elvÀlasztja a Grieg-àportr¢Ê-tÂl, amit szerzett, hanem a r¢gi Dixieland
zen¢szeinek arcÀn is: amikor el¢rkezik szÂlÂjÀnak pillanata (amelynek egy r¢sze mindig r´gt´nz¢s, tehÀt mindig meglepet¢sekkel szolgÀl), a zen¢sz egy kicsit elûbbre l¢p,
hogy azutÀn majd Àtadja hely¢t egy mÀsik zen¢sznek, û pedig gy´ny´rüs¢ggel (az
Ãjabb meglepet¢sek keltette gy´ny´rüs¢ggel) hallgassa.
A dzsessz-hangversenyeken tapsol a k´z´ns¢g. A taps azt mondja: figyelmesen hallgattalak, ¢s most tiszteletemet fejezem ki. Az Ãgynevezett rockzen¢n¢l mÀs a helyzet.
Fontos t¢ny: rockkoncerteken nincs taps. Szinte szents¢gt´r¢s volna tapsolni, Ágy jelezni a kritikai k¡l´nbs¢get ak´z´tt, aki jÀtszik, ¢s ak´z´tt, aki hallgatja; ide nem az¢rt
j´n az ember, hogy ¢rt¢keljen ¢s Át¢lkezz¢k, hanem hogy Àtadja magÀt a zen¢nek,
egy¡tt kiabÀljon a zen¢szekkel, eggy¢ olvadjon vel¡k; itt azonosulÀst keres az ember,
nem ¢lvezetet; az ¢rzelmek tÃlÀradÀsÀt keresi, nem a boldogsÀgot. Itt eksztÀzisba esik
az ember: a ritmust nagyon erûsen, szabÀlyosan verik, a dallammotÁvumok r´videk,
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de folyton ism¢tlûdnek, dinamikus kontrasztok nincsenek, fortissimo minden, a dal
a leg¢lesebb regisztereket kedveli, ¢s kiÀltÀshoz hasonlÁt. Ez nem kis tÀnchelyis¢g, ahol
a zene intimitÀsba zÀrja a pÀrokat; ez hatalmas terem, stadion, a hallgatÂk ´sszezsÃfolÂdnak, ¢s ha tÀncolnak, nem pÀrosan: ki-ki egymagÀban ¢s mind a t´bbiekkel
egy¡tt mozog. A zene egyetlen kollektÁv testt¢ gyÃrja ´ssze az egy¢neket: individualizmusrÂl ¢s hedonizmusrÂl besz¢lni ez esetben csak korunk egyik ´nmisztifikÀciÂja volna, amely kor (mint egy¢bk¢nt minden kor) persze mÀsnak akar lÀtszani, mint
amilyen.
A rossz botrÀnyos sz¢ps¢ge
AdornÂnÀl az a mÂdszer zavar, ahogyan ijesztû fel¡letess¢ggel r´vidre zÀrja a kapcsolatot a müalkotÀsok ¢s a politikai (tÀrsadalmi) okok, k´vetkezm¢nyek vagy jelent¢sek
k´z´tt; a rendkÁv¡l Àrnyalt ¢szrev¢telek (Adorno zenei ismeretei bÀmulatosan alaposak) ily mÂdon rendkÁv¡l szeg¢nyes k´vetkeztet¢sekhez vezetnek; minthogy valamely
kor politikai irÀnyai mindig k¢t ellent¢tes irÀnyra egyszerüsÁthetûk, v¢g¡l egy-egy müalkotÀst elker¡lhetetlen¡l a haladÀs vagy a reakciÂ skatulyÀjÀba zÀrnak, ¢s mivel a reakciÂ maga a rossz, az inkvizÁciÂ megindÁthatja a pert.
A SACRE DU PRINTEMPS: balett, amely egy leÀny felÀldozÀsÀval v¢gzûdik: meg kell
halnia, hogy feltÀmadjon a tavasz. Adorno: Stravinsky a barbÀrsÀg oldalÀn Àll; àzen¢je
nem az Àldozattal azonosul, hanem a pusztÁtÂ fensûs¢ggelÊ (k¢rdem ¢n: mit keres itt az àazonosulniÊ ige? honnan tudja Adorno, hogy Stravinsky àazonosulÊ-e vagy sem? mi¢rt
nem mondja azt, hogy àfestiÊ, àportr¢t k¢szÁt rÂlaÊ, àbemutatjaÊ, àÀbrÀzoljaÊ? vÀlasz:
mert csakis a rosszal valÂ azonosulÀs bün, az teszi jogosulttÀ a pert).
Kezdettûl fogva m¢lys¢gesen, ÀdÀzul gyül´l´m azokat, akik egy müalkotÀsban valamilyen magatartÀst (politikai, filozÂfiai, vallÀsi stb. magatartÀst) akarnak talÀlni, ahelyett, hogy a megismer¢s szÀnd¢kÀt keresn¢k benne, annak ig¢ny¢t, hogy a mü meg¢rtse,
megragadja a valÂsÀg valamely aspektusÀt. A zene Stravinsky elûtt sohasem tudott
nagy formÀt adni a barbÀr rÁtusoknak. Nem tudta zeneileg elk¢pzelni ûket. Vagyis:
nem tudta elk¢pzelni a barbÀrsÀg sz¢ps¢g¢t. De sz¢ps¢ge n¢lk¡l a barbÀrsÀg ¢rthetetlen
maradna. (HangsÃlyozom: ahhoz, hogy velej¢ig megismerj¡nk egy jelens¢get, meg
kell ¢rten¡nk valÂsÀgos vagy lehetûs¢gk¢nt l¢tezû sz¢ps¢g¢t.) Azt mondani, hogy egy
v¢res rÁtusban sz¢ps¢g van: ez botrÀny, elviselhetetlen, elfogadhatatlan. çm ha nem
¢rtj¡k meg ezt a botrÀnyt, ha nem hatolunk ennek a botrÀnynak a m¢ly¢re, nem sokat
¢rt¡nk meg az emberbûl. Stravinsky erûs, meggyûzû zenei formÀt ad a barbÀr rÁtusnak, de ez a forma nem hazudik: hallgassuk csak meg a SACRE utolsÂ szekvenciÀjÀt,
az Àldozati tÀncot: nem palÀstolja el a sz´rnyüs¢get. A sz´rnyüs¢g jelen van. Hogy
csak megmutatja? Hogy nem Át¢li el? De ha elÁt¢ln¢, vagyis megfosztanÀ sz¢ps¢g¢tûl,
ha csÃnyasÀgÀban mutatnÀ meg, ez csalÀs volna, egyszerüsÁt¢s, àpropagandaÊ. °ppen
mert sz¢p, az¢rt oly iszonyatos a leÀny meggyilkolÀsa.
Ahogyan megfestette a mise portr¢jÀt, a vÀsÀri ¡nneps¢g¢t (PETRUSKA), Stravinsky
itt a barbÀr eksztÀzis arck¢p¢t festette meg. Ami annÀl ¢rdekesebb, mert mindig ¢s
vilÀgosan az apollÂi elv hÁv¢nek, a dion¡szoszi elv ellenfel¢nek vallotta magÀt: a SACRE
(jelesen a mü rituÀlis tÀncai) a dion¡szoszi eksztÀzis apollÂi portr¢ja: ezen a portr¢n
az eksztatikus elemek (a ritmus agresszÁv dobolÀsa, a rendkÁv¡l r´vid, gyakran ism¢telt, sohasem kibontott, sikolyra eml¢keztetû egy-k¢t dallammotÁvum) kifinomult
nagy müv¢szett¢ alakulnak Àt (p¢ldÀul a ritmus, agresszivitÀsa ellen¢re, a k¡l´nb´zû ¡temek gyors vÀltakozÀsa Àltal oly bonyolulttÀ lesz, hogy mesters¢ges, irreÀlis, tel-
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jess¢ggel stilizÀlt idût teremt); mindazonÀltal a barbÀrsÀg portr¢jÀnak apollÂi sz¢ps¢ge nem fedi el az iszonyatot; megmutatja, hogy az eksztÀzis legaljÀn nincs mÀs,
mint a ritmus kem¢nys¢ge, az ¡tûhangszerek rideg dobbanÀsai, a teljes ¢rz¢ketlens¢g, a halÀl.
Az emigrÀciÂ szÀmtana
Az emigrÀns ¢lete szÀmtani k¢rd¢s: Josef Konrad Korzeniowski (aki Joseph Conrad
n¢ven lett hÁress¢) tizenh¢t ¢vet ¢lt LengyelorszÀgban (vagy OroszorszÀgban, szÀmüz´tt csalÀdjÀval), ¢lete hÀtral¢vû r¢sz¢t, ´tven esztendût pedig AngliÀban (vagy angol
hajÂkon) t´lt´tte. Ily mÂdon az angol nyelvet ÁrÂi nyelv¢v¢ tudta tenni, szintÃgy az
angol tematikÀt. Egyed¡l oroszellenes allergiÀja (Â, szeg¢ny Gide nem tudta meg¢rteni Conrad rejt¢lyes ellenszenv¢t Dosztojevszkij irÀnt!), egyed¡l az ûrzi lengyels¢g¢nek nyomait.
Bohuslav Martinu harminck¢t ¢ves korÀig CsehorszÀgban ¢lt, harminchat ¢vig
FranciaorszÀgban, SvÀjcban, AmerikÀban, majd ism¢t SvÀjcban. Eg¢sz ¢letmüv¢ben
ott rejlik a nosztalgia r¢gi hazÀja utÀn, s mindig cseh zeneszerzûnek mondta magÀt.
A hÀborÃ utÀn ennek ellen¢re elhÀrÁtotta valamennyi hazai meghÁvÀsÀt, s hatÀrozott
kÁvÀnsÀga szerint SvÀjcban temett¢k el. MegcsÃfolva v¢gakaratÀt, hÃsz ¢vvel halÀla
utÀn, 1979-ben sz¡lûhazÀja ¡gyn´keinek siker¡lt elrabolniuk tetem¢t, ¢s ¡nnep¢lyesen hazÀja f´ldj¢be temett¢k.
Gombrowicz harminc´t ¢vet ¢lt LengyelorszÀgban, huszonhÀrmat ArgentÁnÀban,
hatot FranciaorszÀgban. M¢gis csak lengyel¡l tudott Árni, k´nyveinek hûsei is lengyelek. 1964-ben, amikor Berlinben idûzik, meghÁvjÀk LengyelorszÀgba. Gombrowicz
habozik, v¢g¡l nemet mond. Vence-ban temett¢k el.
V ladimir Nabokov hÃsz ¢vet ¢lt OroszorszÀgban, huszonegyet EurÂpÀban (AngliÀban, N¢metorszÀgban, FranciaorszÀgban), hÃszat AmerikÀban, tizenhatot SvÀjcban.
írÂi nyelvnek az angolt vÀlasztotta, tematikÀja n¢mileg kev¢sb¢ amerikai; reg¢nyeiben
sok az orosz szereplû. Ennek ellen¢re egy¢rtelmüen ¢s Àllhatatosan amerikai ÀllampolgÀrnak ¢s ÁrÂnak mondta magÀt. Teste Montreux-ben, SvÀjcban nyugszik.
Kazimierz Brandys hatvan´t ¢vig ¢lt LengyelorszÀgban, majd 1981-ben, a Jaruzelski-puccs utÀn PÀrizsban telepedett le. KizÀrÂlag lengyel¡l Ár, lengyel t¢mÀkat dolgoz fel, ennek ellen¢re, jÂllehet 1989 utÀn nincs politikai oka arra, hogy k¡lf´ld´n
maradjon, nem t¢r vissza LengyelorszÀgba (aminek azt az ¢lvezetet k´sz´nhetem,
hogy olykor talÀlkozhatom vele).
Ez a gyors Àttekint¢s mindenekelûtt az emigrÀns müv¢szi probl¢mÀjÀra vet f¢nyt:
egy ¢let mennyis¢gileg egyforma idûtartamainak a sÃlya nem egyforma, ha az ifjÃkorhoz tartoznak vagy a felnûttkorhoz. A felnûttkor gazdagabb ¢s l¢nyegesebb ugyan
az ¢let ¢s az alkotÂtev¢kenys¢g tekintet¢ben, de a tudatalatti, az eml¢kezet, a nyelv, az
alkotÀs eg¢sz alapzata igen korÀn kialakul; egy orvosnak nem okoz gondot, de egy
reg¢nyÁrÂ, zeneszerzû szÀmÀra t´r¢st jelenthet, ha elker¡l arrÂl a helyrûl, amelyhez
k¢pzelete, obszessziÂi, tehÀt alapt¢mÀi kapcsolÂdnak. Minden erej¢t, minden müv¢szravaszsÀgÀt mozgÂsÁtania kell, hogy ennek a helyzetnek hÀtrÀnyait ¡tûkÀrtyÀvÀ tudja
vÀltoztatni.
Az emigrÀciÂ tisztÀn szem¢lyes tekintetben is neh¢z dolog; ÀltalÀban a nosztalgia
keserveit szoktÀk emlegetni ebben a vonatkozÀsban, Àm annÀl is rosszabb az elidegened¢s keserve; a n¢met die Entfremdung jobban kifejezi a francia ali¢nationnÀl azt, amirûl besz¢lni akarok: arra a folyamatra gondolok, melynek sorÀn az, ami k´zel Àllt hoz-
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zÀnk, idegenn¢ lesz. A befogadÂ orszÀg tekintet¢ben nem ¢lj¡k meg az Entfremdungot:
ott fordÁtott a folyamat: ami idegen volt, lassank¢nt otthonos lesz, ¢s megkedvelj¡k.
Az idegens¢g a maga megh´kkentû, sokkolÂ alakjÀban nem mutatkozik meg abban
az ismeretlen nûben, akit meg akarunk hÂdÁtani, de abban, aki egykor a mienk volt,
mÀr igen. A vilÀg ¢s a l¢t szubsztanciÀlis idegens¢g¢rûl csakis az lebbentheti fel eg¢szen
a fÀtylat, ha hosszÃ tÀvoll¢t utÀn visszat¢r¡nk hazÀnkba.
Gyakran gondolok arra, vajon mit ¢rezhetett Berlinben Gombrowicz. Arra, hogy
nem volt hajlandÂ hazalÀtogatni LengyelorszÀgba. Vajon bizalmatlansÀg ¢lt benne az
akkor m¢g uralmon levû kommunista rendszer irÀnt? Nem hiszem: a lengyel kommunizmus akkoriban mÀr bomlÀsnak indult, az ¢rtelmis¢g szinte teljes eg¢sz¢ben ellenz¢kben volt, Gombrowicz hazalÀtogatÀsÀt diadalmenett¢ vÀltoztattÀk volna. A
visszautasÁtÀs igazi oka csakis egzisztenciÀlis lehetett. °s egyszersmind k´z´lhetetlen.
K´z´lhetetlen, mert nagyon is intim. De az¢rt is k´z´lhetetlen, mert megbÀntotta volna vele a t´bbieket. Vannak dolgok, amikrûl csak hallgatni lehet.
Stravinsky otthona
Stravinsky ¢lete hÀrom, csaknem egyforma hosszÃsÀgÃ r¢szre oszlik: OroszorszÀg: huszonh¢t ¢v; FranciaorszÀg ¢s Francia SvÀjc: huszonkilenc ¢v; Amerika: harminck¢t ¢v.
A bÃcsÃ OroszorszÀgtÂl t´bb szakaszban t´rt¢nt: Stravinsky elûsz´r FranciaorszÀgban tartÂzkodott (1910-tûl), mintegy hosszÃ tanulmÀnyÃton. Egy¢bk¢nt müv¢szi
szempontbÂl ezek az ¢vek a legoroszabbak: PETRUSKA, ZVEZDOLIKIJ (egy orosz k´ltû,
Balmont nyomÀn), a SACRE, PRIBAUTKI , a MENYEGZý elsû r¢sze. Ekkor kit´rt a hÀborÃ, bajos volt kapcsolatot tartani OroszorszÀggal. Stravinsky m¢gis orosz zeneszerzû
marad a hazÀja n¢pk´lt¢szete Àltal ihletett RñKç-val ¢s A KATONA T¹RT°NET°-vel; csak
a forradalom utÀn d´bben rÀ, hogy sz¡lûf´ldje alighanem v¢gleg elveszett a szÀmÀra:
kezdûdik az igazi emigrÀciÂ.
EmigrÀciÂ: k¡lf´ldi k¢nyszertartÂzkodÀs annak szÀmÀra, aki sz¡lûf´ldj¢t tekinti
egyetlen hazÀjÀnak. Csakhogy az emigrÀciÂ elnyÃlik, s ekkor Ãj hüs¢g sz¡letik, hüs¢g
a vÀlasztott orszÀghoz; bek´vetkezik a szakÁtÀs pillanata. Stravinsky fokozatosan felhagy az orosz t¢mÀkkal. 1922-ben megÁrja a MAVRç-t (vÁgopera Puskin nyomÀn), majd
1928-ban A TºND°R CSñKJç-t, ezt a Csajkovszkij-reminiszcenciÀt, de azutÀn, eltekintve n¢hÀny marginÀlis kiv¢teltûl, nem t¢r vissza orosz t¢mÀkhoz. Amikor 1971-ben
meghal, feles¢ge, Vera, teljesÁtve v¢gakaratÀt, visszautasÁtja a szovjet kormÀny ajÀnlatÀt, hogy OroszorszÀgban temess¢k el, s holttest¢t a velencei temetûbe szÀllÁttatja.
Bizonyos, hogy Stravinsky, akÀrcsak mind a t´bbiek, szenvedett emigrÀciÂja sebeitûl; bizonyos, hogy müv¢szete mÀs irÀnyban fejlûd´tt, mint ha ott maradhatott volna,
ahol sz¡letett. Annak az utazÀsnak kezdete, melynek sorÀn bejÀrta a zene t´rt¢net¢t,
nagyjÀbÂl csakugyan egybeesik azzal az idûponttal, amikor sz¡lûhazÀja megszünik l¢tezni a szÀmÀra; mivel meg¢rtette, hogy semmilyen mÀs orszÀg nem helyettesÁtheti,
egyetlen hazÀjÀt a zen¢ben talÀlja meg; nem csinos lÁrai fordulat ez a r¢szemrûl, a lehetû legkonkr¢tabban ¢rtem: Stravinsky egyetlen hazÀja, egyetlen otthona a zene volt,
minden idûk minden zen¢sz¢nek zen¢je, a zene t´rt¢nete; elhatÀrozta, hogy ott fog
letelepedni, oda ereszti gy´kereit, ott fog lakni; v¢g¡l ott talÀlta meg egyed¡li honfitÀrsait, egyed¡li felebarÀtait, szomsz¢dait, PerotinustÂl Webernig; vel¡k kezdett hoszszÃ besz¢lget¢sbe, ¢s ez a pÀrbesz¢d csak halÀlÀval ¢rt v¢get.
Mindent megtett av¢gett, hogy otthon ¢rezze magÀt ebben a hÀzban: minden szobÀban megÀllt, meg¢rintett minden sz´gletet, minden bÃtort megsimogatott; az ûsi
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n¢pzen¢tûl eljutott Pergolesiig, akinek PULCINELLç-jÀt (1919) k´sz´nhette, majd a
t´bbi barokk mesterig, akik n¢lk¡l APOLLON MUSAGETES-e (1928) sohasem sz¡letett
volna meg, Csajkovszkijig, akinek dallamait A TºND°R CSñKJç-ban (1928) Árta Àt,
Bachig, aki a CONCERTO zongorÀra ¢s fÃvÂszenekarra (1924) ¢s a H EGEDþV ERSENY
(1931) keresztapja, akinek ÀtÁrta CHORAL-V ARIATIONEN ºBER V OM H IMMEL HOCH-jÀt
(1956), a dzsesszig, amely elûtt a RAG-TIME tizenegy hangszerre (1918), a PIANO RAGMUSIC (1919), a PRELUDIUM dzsesszegy¡ttesre (1937) ¢s EBONY CONCERTO (1945)
cÁmü müveiben tiszteleg, Perotinusig ¢s mÀs r¢gi polifonikusokig, akik ZSOLTçRSZIMFñNIç-jÀra (1930) ¢s fûk¢nt csodÀlatos MIS°-j¢re (1948) ihletik, Monteverdiig, akit
1957-ben tanulmÀnyoz, GesualdÂig, akinek madrigÀljait 1959-ben Árja Àt, Hugo
Wolfig, akinek Àtdolgozza k¢t dalÀt (1968) ¢s a dodekafon zen¢ig, amelyet eleinte elutasÁtott ugyan, de amelyben v¢g¡l, Sch´nberg halÀla (1951) utÀn felfedezte otthonÀnak egyik szobÀjÀt.
TÀmadÂinak, az ¢rzelmek kifejez¢sek¢nt felfogott zene v¢delmezûinek, akik felhÀborodtak à¢rzelmi tev¢kenys¢g¢Ê-nek elviselhetetlen diszkr¢ciÂjÀn, ¢s akik àridegszÁvüs¢gÊgel vÀdoltÀk ä ¢ppen nekik nem volt szÁv¡k hozzÀ, hogy meg¢rts¢k, milyen ¢rzelmi
seb rejlik a zene t´rt¢net¢ben tett kÂszÀlÀsai m´g´tt.
Nincs ebben semmi meglepû: senki sem olyan ¢rz¢ketlen, mint az ¢rzelmes ember.
Eml¢kezzenek csak: àA szÁv ridegs¢ge, melyet ¢rzelmektûl tÃlÀradÂ stÁlus palÀstol.Ê
(Milan Kundera LES TESTAMENTS
K´nyvkiadÂnÀl.)
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A POLGçRHçBORö
ELý°RZETE
SpirÂ Gy´rgy: T-boy
Ab Ovo, 1994. 172 oldal, 380 Ft
Ismerek egy embert, D¢l-AmerikÀban sz¡letett, ausztrÀl ÀllampolgÀr, skÂciai lakos. Anyanyelve spanyol, angol, magyar. Az apja ä magyar zsidÂ ä a harmincas ¢vek derekÀn gondolt egyet, ¢s felkerekedett. AmiÂta csak hallottam rÂla, talÀlkozni szeretn¢k vele. Hogy
megk¢rdezzem tûle: honnan tudta. L¢nyeg¢ben ugyanez a k¢rd¢s Áratta SpirÂ Gy´rggyel
T-BOY cÁmü elbesz¢l¢sk´tete legt´bb darabjÀt. Egy elker¡lhetetlennek v¢lt katasztrÂfa
Àrny¢kÀban, a kirohanÀs ¢s a torokban k¢sz¡lû ¡v´lt¢s elûtt, m¢g ¢pp innen az artikulÀciÂn utolsÂ v¢szjelz¢st ad le, bÀr maga sem
hiszi, hogy van m¢g segÁts¢g. Nincs hovÀ futni, nem lesz mÂd tÃl¢lni a hÀborÃt, az ÃjvadsÀg ÀllapotÀt, m¢g azt sem fogjuk majd tudni,
hogy elk´zelgett az idû.
A jelenetek k´z´tt eleinte halk, k¢sûbb
egyre hangosabb ÀgyÃd´rg¢st hallunk ä ezzel
a szerzûi utasÁtÀssal bocsÀtotta ÃtjÀra legÃjabb drÀmÀjÀt (DOBARDAN), de ez t´rt¢nik
akkor is, amikor a T-BOY ÁrÀsait olvassuk.
Trag¢dia. JÀtszÂdik 1993ä94-ben MagyarorszÀgon. Az alcÁm k¢szs¢gesen siet meghatÀrozni a müfajt: r¢mnovellÀk, de ami a k´tetben
Árva Àll, az se nem novella, se nem r¢mt´rt¢net (a klasszikus, illetve gÂtikus ¢rtelemben),
de nem is a science fiction egy filozofikusabb
vÀltozata. SpirÂ ugyanis ¢rz¢ketlen a rejt¢lyre, ¢s nem hajlamos a jÀt¢kossÀgra sem, arra
a tudomÀnyos t¢nyekbûl ¢s nekieresztett
k¢pzeletbûl tÀmadÂ agyviharra, amely HernÀdi Gyula jobb lapjain tombol. S mÁg a szerzûnek ä gyanÁthatÂan ä Edgar Poe vagy a
KafkÀra visszamenû kelet-eurÂpai abszurd
(Mro¶ek, ¹rk¢ny) jÀrt az esz¢ben, az olvasÂnak a klasszikus n¢met mes¢k (Grimm,

Hauff) r¢mlenek fel a k´tet r¢ms¢gei ¢s sz¡rreÀlis elemei alapjÀn. (M¢g egy andersen is
akad a k´nyvben. AZ EV EZýS, mely egy festett
embert, alighanem egy Egry JÂzsef-k¢pen
evezû bakarasznyi figurÀt animÀlva p¢ldÀlÂzik az ´r´k müv¢szet sorsÀrÂl egy olyan vilÀgban, amely az emberrel is kutyÀul bÀnik.)
HiÀba keresn¢nk viszont a nagy meseÁrÂk
nyelvi gazdagsÀgÀt, a r¢szletek leÁrÀsÀban talÀlt ¢lvezet¢t.
A mübÁrÀlÂ zavarban van. Ha pÀlyakezdûrûl volna szÂ, megdics¢rhetn¢ az erûs tehets¢get mutatÂ ÁrÀsokat, ¢s jÂindulatÃan eltanÀcsolna a k´tet nagyobbik r¢sz¢ben erûltetett irÀly folytatÀsÀtÂl. Csakhogy SpirÂ
Gy´rgy tÁzk´tetes magyar ÁrÂ, a legjobbak k´z¡l valÂ. Ha tudomÀnyos munkÀrÂl volna
szÂ, kimutathatnÀnk a szerzû t¢ved¢seit, az
elsûk k´z´tt azt a hibÀs premisszÀt, amely a
kilencvenes ¢veket n¢mely k¡lsû jegy alapjÀn
a szÀzad harmincas ¢veivel azonosÁtva jut r´vidzÀrlatos k´vetkeztet¢sekre. De nem Àllja
meg a hely¢t az ember(is¢g) vÀratlan megt¢bolyodÀsÀnak a mai vilÀgjelens¢gekbûl levezetett t¢tele sem, ¢s nem visz sehovÀ a lapos
katasztrofizmus. Pedig a T-BOY nem tudomÀnyos munka, hanem irodalom; ´ngyilkos
kockÀzatot vÀllal: azt, hogy az ¢lethez m¢rik.
Mik´zben legt´bb pÀlyatÀrsa belÀtta, hogy itt
¢s most sz¢p lehet, de okos nem, ¢s ker¡lve
az ¡tk´z¢st, a mai valÂsÀgrÂl csak id¢zûjeles
valÂsÀgk¢nt ¢s Ãgynevezett meg ÀllÁtÂlagos
valÂsÀgk¢nt besz¢l, SpirÂ fejjel megy a reÀlisan l¢tezû falnak. így lesz a T-BOY emberi dokumentum, a szorongÀs, k¢ts¢gbees¢s ¢s
hiszt¢ria dokumentuma, amelynek a prÂf¢tÀk Àtka vagy egyetlen sikoly lehetne a megfelelû àmüformÀÊ-ja.
A kiadÂ jobb szolgÀlatot tett volna a szerzûnek, ha nem lelkesedik oly mÂd n¢lk¡l
ez¢rt a k´tet¢rt: à...alig tudjuk visszafojtani az
elragadtatott szavakat ä olvassuk a f¡l´n ä, minthogy azonban a müfaj a krimivel rokon, f¢l¡nk,
nehogy ellûj¡k a po¢nt... Ãgy e f¡lsz´veget inkÀbb
abbahagyjuk, s kellemes borzongÀst ¢s jÂ mulatÀst
kÁvÀnunk. Jaj... valaki kopogtat... benyit... kez¢ben
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csûre t´lt´tt fegyverrel...Ê Nem tudom, melyik
felt¢telez¢s a s¢rtûbb: a kiadÂban nem olvastÀk el a k´nyvet; olvastÀk, ¢s vaskosan f¢lre¢rtett¢k; olvastÀk is, ¢rtett¢k is, csak meg
akartÀk tr¢fÀlni a gyanÃtlan vevût (arra mÀr
gondolni sem merek, hogy Ágy t´rtek nagyobb p¢ldÀnyszÀmra).
A T-BOY sz´vegeinek semmi k´z¡k a krimihez; sem borzongani, sem jÂt mulatni nem
lehet vel¡k, a legt´bbj¡k m¢g viccnek is
rossz. Humoruk fekete epe, felhÁvÀsuk halÀltÀncra szÂl, de m¢lys¢g hÁjÀn az ÀbrÀzolt valÂsÀg nem megy tÃl a napilapok fekete krÂnikÀin. àLepublicisztikÀznÀnkÊ az eg¢szet,
csakhogy e sommÀs Át¢let SpirÂ eset¢ben, aki
a rendszervÀltÀs elsû, leghektikusabb szakaszÀban kitünû publicisztikÀt tudott müvelni,
nem alkalmazhatÂ. A KANçSZTçNC pillanatnak k¢sz¡lt sz´vegei ä tÀrcÀk, jegyzetek, sût
t¢v¢kritikÀk ä mÀig ¢rv¢nyesek, ¢vek mÃltÀn
is ¢rdemes ûket olvasni; egy k´vetkezetes ¢rt¢krendet k¢pviselû, tisztÀn gondolkodÂ, szuver¢n szem¢lyis¢g hitelesÁti ûket, kinek m¢g
a t¢ved¢sei is vÀllalhatÂk. Most ugyanez a
szerzû az elbesz¢l¢s lÀtszÂlag t´bbet elviselû,
jobban terhelhetû müfajÀban mond csûd´t.
Az ÁrÀsok jÂ r¢sze szokvÀny t´rt¢n¢sekbûl
indul ki, s e szÂra sem ¢rdemes esetek fordulnak aztÀn horrorba ä sz¡rke, h¢tk´znapi
iszonyatba ä, majd tovÀbb egy l¢p¢ssel, tÃl a
realitÀson. (Minta: leÀnyanya f¢rjhez menne,
ez¢rt aprÂ gyermek¢vel kiutazik N¢metorszÀgba. BarÀt nem mondja, de nû ¢rzi, terh¢re van a gyerek. VÁzbe fojtja. HolmijÀt hÀtrahagyva hazat¢r, ¢s k´zli, hogy kint int¢zetbe adta a kicsit. Mindenki elhiszi, szomsz¢d,
koll¢ga, nagyi, egyed¡l a k´zismerten ¢ber
magyar eg¢szs¢g¡gy leplezi le a hazugsÀgot,
a nû vall, de nincs hulla, nincs bizonyÁt¢k, aktÀt elfektetik. MÁgnem t´bb hÂnapos, z´ld vÁzihulla jelenik meg a rendûrs¢gen, s bÀr n¢met kacsÀul besz¢l, kiderÁtik, hogy û a megfojtott gyermek. Nem tudvÀn mit kezdeni vele, a rendûr´k kiteszik, a szint¢n kitett kÂbor
kutyÀk t¢pik sz¢t, àa csontjaival a t´bbi gyerek
jÀtszott sokÀÊ ä REKK .) T´bb r¢mtettet tragikus
¢s feldolgozatlan halÀlesetek vÀltanak ki, de
van itt gyermekgyilkos testv¢r meg sz¡lû, ´lnek barÀtot, hÀzastÀrsat ¢s szomsz¢dot, irtanak csalÀdot, f´ldreng¢skÀrosultakat ¢s kopoltyÃval sz¡letett csecsemûket ä ez utÂbbi¢rt
fejp¢nzt is fizet az Àllam. Az egymÀsnak te-

remtett boldog hÀzaspÀr szexuÀlis probl¢mÀt
n´veszt magÀnak, a nyelvzseni nûv¢r hÀtat
fordÁt a f¢nyes amerikai karriernek ¢s f´lsû
k´z¢posztÀlybeli jÂmÂdnak, hogy a magyar
nyelv ¢s valami zavaros filozÂfia alapjÀn elk¢pzelt n¢p ûsanyja legyen (mindez az¢rt,
mert nem tudott belenyugodni abba, hogy
´ccse kinûtt a gyerekkorbÂl!). A vilÀgot, az
ember test¢t-lelk¢t term¢szeti ¢s tÀrsadalmi
katasztrÂfÀk z´kkentik ki a hely¢bûl, s mind
k´z´tt a legsÃlyosabb az az AIDS-n¢l is pusztÁtÂbb titokzatos t¢bolyvÁrus (ONLY ), exponenciÀlisan terjedû ragÀly, amely r´vid Ãton
el fogja pusztÁtani az emberis¢get ¢s/vagy a
f´ldet.
T¢mÀkban, ´tletekben, lÀtjuk, nincsen hiÀny, csakhogy az elbesz¢lû nem ¢rez kedvet
rÀ, hogy megÁrja ûket. Az elbesz¢l¢sekbûl hiÀnyzik a nyelvi ¢s gondolati megformÀltsÀgnak m¢g az ig¢nye is. BÀrmilyen meglepû,
Ãgy tetszik, hogy a szerzû unottan ¢s viszolyogva nyÃl tÀrgyÀhoz, nem ¢rdeklik a maga
teremtette alakok, sem az, ami t´rt¢nik vel¡k. Arc ¢s l¢lek n¢lk¡li szereplûket l´k oda
heny¢n f´lvÀzolt k¢nyszerhelyzetekbe, s e
n¢vtelen hûs´k csak arra jÂk, hogy lapos t¢teleket illusztrÀljanak a àmire k¢pes az emberÊ tÀrgyk´rben.
A T-BOY dokumentÀlta tÃl¢rz¢kenys¢g, a
pÀnikreakciÂk az ezredv¢g vÀlsÀgjelens¢geire
talÀn ¢rthetûbbek lesznek, ha Ãgy tekint¡nk
a szerzûre, mint aki elvesztette a hazÀjÀt.
Mert SpirÂ egy r¢gi vÀgÀsÃ patriÂta, csak
nemzetÀllam meg kishaza helyett egy tÀgasabb hazÀt gondolt magÀnak. LÂfû kelet-europ¢erk¢nt, egy virtuÀlis Dunai Konf´derÀciÂ polgÀrak¢nt v¢gig kellett n¢znie, mint
herdÀljÀk sz¢t jogos birtokÀt, mint hullik
atomjaira a vÀlasztott haza a szabadsÀg elsû
¢rint¢s¢re. BÀr a vilÀgt´rt¢nelemben ezer halÀl esett mÀr egyetlen àiÊ miatt, SpirÂ konokul tagad mindenf¢le szerbähorvÀt (bosnyÀk, macedÂn) k¡l´nbs¢get; szerinte azonos
nyelvrûl, k´vetkez¢sk¢pp azonos etnikumrÂl van szÂ, minden vallÀsi, hagyomÀnybeli,
kulturÀlis vagy t´rt¢neti elk¡l´n¡l¢s a hamis
tudat term¢ke. A szerzû f´ldj¢n most dÃlÂ
valÂsÀgos ¢s szellemi polgÀrhÀborÃ megem¢szthetetlen ¢lm¢nyk¢nt van jelen a T-BOY
k´tetben.
Az eluralkodÂ ûr¡letben egyszerre ä s tegy¡k hozzÀ, paradox mÂdon ä f´l¢rt¢kelûdik
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a szomsz¢dsÀg. A szociolÂgusok mÀr r¢g f´lismert¢k, mennyivel megbÁzhatÂbb vÀlaszt
kapnak vonzÀsokrÂl ¢s vÀlasztÀsokrÂl, ha a
àkiket szeret, kiket gyül´lÊ helyett Ãgy teszik
f´l a k¢rd¢st: kinek lenne, kinek nem lenne
a szomsz¢dja: àMintha ¢jszaka a szomsz¢dokat kicser¢lt¢k volnaÊ ä olvassuk a REGGEL cÁmü t´rt¢netben, s e homÀlyos tartalmÃ k´zl¢sben
kereshetj¡k v¢g¡l az egyetlen magyarÀzatot
arra, mi¢rt kaszÀlja le g¢ppuskasorozat egy
b¢k¢s tavaszi reggelen a t´rt¢nelemÂrÀra
igyekvû vid¢ki k´ztanÀrt. MELYIK SZOMSZ°D?
ä k¢rdi egy mÀsik ÁrÀs cÁme. Mert az nem
mindegy, hovatovÀbb ¢lethalÀlk¢rd¢s. Ha az
û n¢p¡kbûl valÂ fegyveresek rÀt´rnek a falura, csak hÁrmondÂ marad belûl¡nk, de csak
hasznavehetetlen ¢s unalmas hÁrekkel tudjuk
traktÀlni befogadÂinkat: a fegyveresek fosztogatnak, ´lnek, erûszakolnak, gyÃjtogatnak,
Ágy megy ez, miÂta vilÀg a vilÀg. CsodÀs megmenek¡l¢s¡nkbûl nem ¢p¡lhet a hallgatÂsÀg, nincs titok, ¢s mit sem ¢rnek a r¢grûl ismert tÃl¢l¢stechnikÀk. Menek¡lsz, Ãtk´zben
lekaszÀlnak; elbÃjsz otthon, rÀd gyÃjtjÀk a
hÀzat; akitûl mened¢ket k¢rsz, kiad az ellens¢gnek. Vagy nem ad ki. Mint most benn¡nket a kurvÀs, feket¢zû, bolond szomsz¢d,
mindig az, amelyikrûl sose hitt¡k volna. EmberÀbrÀzolÀsrÂl persze itt sem besz¢lhet¡nk,
az alakoknak nincs szem¢lyis¢g¡k, csak helyzet¡k van; e t´rt¢net m¢gis k¡l´nb a t´bbin¢l, mert mentes attÂl a mizantrÂpiÀtÂl, amelyet bÀtran nevezhet¡nk undornak is. A vilÀgirodalomban sz¢p szÀmmal vannak embergyül´lûk, de nem eml¢kszem olyan
k´nyvre, amelyben annyi ocsmÀny v¢gl¢ny
vonaglott volna, mint a T-BOY-ban. Az ilyen
kÁm¢letlen vilÀg- ¢s emberk¢pet csak nagy
ÁrÂi teljesÁtm¢ny hitelesÁtheti, a sz´vegben a
felhÀborodÀst ¢s a megvet¢st is mindenkor ki
kell munkÀlni. Az elbesz¢lû ´ngyül´lete nem
Àll jÂt a mü igazsÀgÀ¢rt. K¢tlelküs¢get sejtek
em´g´tt: mintha sz¢gyelln¢ sajÀt f¢lelmeit.
Mintha attÂl tartana, nevets¢gess¢ vÀlik, ha
komolyan veszi, megprÂbÀlja hÀt humorosan, k´nnyed¢n tÀlalni ûket, ¢s mivel SpirÂnak nem Àll jÂl a posztmodern l¢hasÀg, marad az erûlk´d¢s, az elbesz¢lû bizonytalansÀga, ki mÀr abban sem hihet, hogy àsz¢gyene
talÀn m¢g tÃl¢li ûtÊ. A r¢m¡letnovellÀk motÁvumait szinte enciklop¢dikusan foglalja ´ssze a
jobbak k´z¡l valÂ ANTIK cÁmü elbesz¢l¢s.

Hûse a mai k´z¢pnemzed¢ket reprezentÀlÂ
´tven¢ves geolÂgus, k¢tgyerekes csalÀdapa;
hÀborÃs gyerekkor, az ´tvenes ¢vek terrorja
(kitelepÁt¢s), az '56 utÀni megtorlÀs ¢lm¢nye
szocializÀlta, ¢let¢t felt¢teles megÀllÂnak tudja k¢t ¢gszakadÀs-f´ldindulÀs k´z´tt. Ismerni
v¢lj¡k ût tÁz ¢vvel korÀbbi novellÀkbÂl (PERSPEKTíVA, NAGYMIKULçS), mikben elsû szem¢lyben mondja el, hogyan nevelt¢k ût tÃl¢lûk¢nt ¢s tÃl¢l¢sre a sz¡lei. Zsenge korÀtÂl
n¢met¡l kellett tanulnia, hogy a k´vetkezû
hÀborÃban jobbak legyenek az es¢lyei, s nyomat¢kul folyton az orra alÀ dugtÀk a rokonok
elsÀrgult k¢p¢t, akik ànem j´ttek visszaÊ. A felnûttek mindaddig ¢rthetetlenek, àdiszfunkcionÀlisakÊ a gyerek szem¢ben, amÁg el nem
j´n 1956 ûsze-tele, egy kvÀzi hÀborÃs helyzet,
mikor v¢gre kider¡l, hogy az eltelt, b¢k¢nek
ÀlcÀzott ¢vtized csak elûk¢sz¡let volt egy
Ãjabb hadiÀllapotra. Csak erre vÀrtak a sz¡lûk, ez¢rt gyültek a k¢szletek a kamrÀban,
ez¢rt tartottak gyertyÀt, vaskÀlyhÀt a villanyf¢nyes, k´zponti füt¢ses lakÀsban: most mintha csak ¢rtelmet nyert volna az ¢let¡k, szinte
kivirulnak, ¢s sorra hÁvjÀk elû eml¢keikbûl a
v¢szhelyzetben tanÃsÁtandÂ c¢lszerü viselked¢s mintÀit, a tÃl¢l¢s ezer aprÂ fort¢lyÀt. Az
ANTIK fûhûse a rendszervÀltÀs minden moccanÀsÀban a k´zelgû trag¢dia jel¢t ismeri f´l.
Megkezdi a hÀborÃs elûk¢sz¡leteket, s mÀniÀkusan keresve a menek¡l¢s ÃtjÀt, elveszÁti
kapcsolatÀt a valÂsÀggal, kihullik a mindennapi l¢tez¢sbûl, mÁg v¢g¡l, nem lÀtva mÀs kiutat, elpusztÁtja a csalÀdjÀt. A t´rt¢net t´bb
ponton is eln¢z a t¢nyek f´l´tt, de m¢g az
ideologikus gondolatmenet sem k¢pes megsemmisÁteni az elbesz¢l¢s igazsÀgÀt: a modern, az urbanizÀlt ¢letforma, egyÀltalÀn, az
emberi civilizÀciÂ v¢gtelen t´r¢kenys¢g¢rûl
van szÂ, arrÂl a borzongatÂ, k´z´s tudÀsrÂl,
amire gondolni sem akarunk, hiszen Ãgysem
tehet¡nk ellene semmit.
Az ANTIK hûse tragikai v¢ts¢get k´vet el.
Nem az a büne, hogy elûbb boldogtalannÀ
tette, majd terrorizÀlta, v¢g¡l kiirtotta a csalÀdjÀt; ez mÀr csak k´vetkezm¢nye az eredendû bünnek, hogy tudva mindent, a d´ntû
pillanatban m¢gis elgyeng¡lt, bedûlt a szerelem Âcska csel¢nek. Itt Ãjabb r¢gi SpirÂ-novellÀt hÁv elû az eml¢kezet, az çLMODTAM NEKED eml¢kezetes nyitÂdarabjÀt (UTñPIA). ºl
egy tÃl¢lû a konyhaasztalnÀl 1945-ben, egy
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perccel a hÀborÃ v¢ge utÀn, ¢s a petrÂleumlÀmpa f¢ny¢n¢l szÀmvet¢st csinÀl. ¹sszem¢r
Àrat ¢s b¢rt, esztelen rem¢nyt ¢s reÀlis kilÀtÀst, az ¢let hosszÀt ¢s bessz¢t: negatÁv szÀm
a v¢geredm¢ny. Mire a f¢rfi kisettenkedik a
f¡rdûszobÀba, halkan, fel ne ¢bressze alvÂ
feles¢g¢t, s egy tüvel mind kiszÃrja a nehezen
beszerzett kotonokat. Akkor ez volt a v¢ge.
Most, egy ¢vtized mÃltÀn az ANTIK szerzûje
megbotozza a r¢gi k´tet apahûs¢nek sÁrjÀt, s
egy mÀsik t´rt¢netben (RABSZOLGALçZADçS)
rÀ is mondja a fiÃ ÀtkÀt, ki àhol borotvÀlkozott,
hol nem, gyermekeket nemzett v¢g¡l, sorsÀba s¡ppedv¢n, azzal Àltatva magÀt, hogy van ¢rtelme,
mintha ehhez az ¢rtelemnek bÀrmi k´ze volna! ä a
gyerekei a foglyai lettek, û meg az ´v¢k... a vilÀg
rabszolgÀinak szÀmÀt gyarapÁtotta vel¡k, ahogyan
az apja ûvele.
Nem akÀrmilyen disznÂsÀgot müvelt az apja,
amikor a borotvÀjÀt nekiadtaÊ.
Az çLMODTAM NEKED 1987-ben jelent
meg, sok jÂ ÁrÀssal, a legjobbak ¢ppen a most
bün´snek talÀlt apÀrÂl szÂltak. SpirÂ persze
nem novellistak¢nt lett jelentûs szerzû, hanem drÀmÀk ¢s nagyreg¢nyek ÁrÂjak¢nt. A
magyar prÂzairodalomban, ha ezt nem szokÀs is kimondani, a nagyobb formÀknak a becs¡lete is nagyobb, egy k´zepes reg¢ny magasabb rangot ad, mint egy remekbe szabott
elbesz¢l¢s. SpirÂ mintha maga is osztozna ebben az Áratlan k´zmegegyez¢sben, a T-BOY -t
kezdû Àlom a K´nyvrûl reg¢nynek (esetleg
szÁnmünek) k¢pzeli el az opus magnumot (A
K¹NYV ).
Az ¢letmüv´n bel¡l hatÀrozottan elvÀlik
egymÀstÂl a k¡l´nf¢le münemek, müfajok tematikÀja ¢s hangv¢tele: az idegenben jÀtszÂdÂ t´rt¢nelmi reg¢nyekkel, t´rt¢nelmi ¢s tÀrsadalmi drÀmÀkkal szemben a novellÀk ´n¢letrajzi elemekbûl ¢p¡lt, szem¢lyes hangÃ
ÁrÀsok. Sorra olvasva ûket egy t´red¢kben
maradt vagy m¢g megÁrÀsra vÀrÂ csalÀdreg¢ny, autobiogrÀfia fejezeteit adjÀk ki. Az çLMODTAM NEKED a sz¡let¢stûl a lengyelorszÀgi
sz¡ks¢gÀllapot idej¢ig tart, ¢s ezt a nyolcvanas ¢vek k´zep¢ig, v¢g¢ig mondott t´rt¢netet folytatjÀk a T-BOY k´tet v¢g¢re illesztett
ÁrÀsok. Nem sok k´z¡k van a r¢mnovellÀkhoz. HÀrom egymÀsba kapcsolÂdÂ sz´veg,
azonosak a hûseik: egy f¢rfi ¢s az elsû ä utÂbb
elvÀlt, mÀra mÀr halott ä feles¢ge, azonos a
tÀrgyuk: a halÀl, szerelm¡k, hÀzassÀguk,

majd az asszony halÀla. Legszebb az utolsÂ,
a FELLINI , K¹D. Nincs hÀrom oldal az eg¢sz.
Itt az elbesz¢lû elsû szem¢lyre vÀlt, ¢s v¢gre
magyarÀzkodÀs, ´nÀltatÀs n¢lk¡l tud besz¢lni
az ¢let egyszerü t¢nyeirûl, szerelemrûl, vesztes¢grûl, sz¢gyenrûl, amit az ¢lû ¢rez a halottal szemben. Csak egy f¢rfi, csak egy nû, akik
valaha szerett¢k egymÀst, ¢s egy¡tt n¢zt¢k az
AMARCORD-ot.
Bori Erzs¢bet

ERD°LYI PRñTEUSZ
KovÀcs AndrÀs Ferenc: K´lt´zk´d¢s
Jelenkor, P¢cs ä Kriterion, Bukarest, 1993.
58 oldal, 125 Ft
KovÀcs AndrÀs Ferenc: Lelkem kockÀn p´rgetem
Jelenkor, P¢cs ä Kriterion, Bukarest, 1994.
118 oldal, 170 Ft
KovÀcs AndrÀs Ferenc: ºdv´zlet a vesztesnek
H¢ttorony, 1993. 84 oldal, 240 Ft
A magyar k´lt¢szetnek abban a gazdag k´zlekedûed¢ny-rendszer¢ben, mely idestova
n¢gy ¢gtÀjra ¢r, az erd¢lyi eredetü k´ltûi
hang jobbadÀn a komoly ¢s komor szÂemel¢sü, k´z´ss¢gi t´ltetü ¢s ûsis¢gre b¡szke
gesztusok tanÃsÀga volt. S az ember (bÀrhol
¢ljen a nagyvilÀgban) t´bbnyire a t´rzsi tudathoz valÂ visszatalÀlÀst, anyanyelv¡nk t´rt¢neti ¡zeneteit kereste az erd¢lyi po¢tÀk
müveiben. Becs¡lte irÀlyuk archaikus igyekezet¢t, fokozottan eurÂpai ¢s ûsmagyar
vÀgyakozÀsaikat, tanulgatta (Ãjratanulgatta)
azt a komÂtosabb ¢s lassÃbb l¢gv¢telü sorsÀbrÀzolÀst, mely a vilÀg mÀs tÀjain, kedvezûbb
t´rt¢nelmi helyzetben megszÂlalÂ lÁrai Ármodor szÀmÀra aggasztÂan idegenn¢ vÀlt, s
m¢gis ä mind a mai napig ä a naiv-produktÁv
magyar szellem let¢tem¢nyese maradt. BÀrmilyen furcsa: ¢ppen a szabadabb ¢ghajlaton
sz¡letû magyar nyelvü k´ltûi gesztustÀrbÂl
veszett ki az a bizonyos àparadicsom¢rz¢sÊ,
mely az erd¢lyi k´ltûknek ä ¢pp mostoha sorsuknÀl fogva, minthogy ûk k¢nytelen-kelletlen lefel¢ fÃrtak a t´rt¢nelemben ä folyama-
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tosan jellemzûje maradt. Itt ugyanis a k´ltûi
tev¢kenys¢g mindig a fundamentumban
folyt, s ami ä mezsgy¢n kÁv¡lrûl tekintve ä
avÁttnak, koronk¢nt csaknem f´l´slegesnek
r¢mlett, az a sorsk´z´ss¢gen bel¡l ugyancsak
mÃltbÂl szervesen sarjadÂ teljesÁtm¢nynek,
sût tettnek minûs¡lt. A k´lt¢szet mÀsutt egy¢ni mozdulatokra sokszorozÂdÂ kultusza ezen
a f´ld´n megûrizte egys¢ges bensû tematikÀit, r¢gi rÁtusrendj¢t, àkÃtba n¢zûÊ ceremÂniÀit, s a magyar mÃlt ´r´k Ãjrakezd¢s¢nek kÁs¢rleteivel ismertette meg a mÀs sz¢less¢gre szakadt t´rzsi ¢rdeklûdût. Az erd¢lyi
k´ltû mintha Àr ellen Ãszott volna a nyelven
bel¡l, ´r´kk¢ a forrÀs fel¢ fordÁtva tekintet¢t.
°s k´zelebb is maradt a szavak ûsi mondandÂihoz, mik´zben fÀradhatatlanul k´z´lte vel¡nk e szavak eredetibb ¢s a k´z´ss¢gi
megegyez¢s keretein bel¡l megragadhatÂ ¢rtelm¢t.
KovÀcs AndrÀs Ferenc k´lt¢szete, semmi
k¢ts¢g, hagyomÀnyos hüs¢ggel ûrzi a magyar
sorsmitolÂgia szÀzados ikonjait. Szavai (helylyel-k´zzel Àrnyalatnyit aggÀlytalanul vÀlasztott szavai) m´g´tt ÀllandÂan ¢rezni ennek a
sürü, csak ¡ggyel-bajjal mozgÂsÁthatÂ eszmefluidumnak a jelenl¢t¢t; k´z´s, magyar
sorstudatunkkal terhes figyelm¡nket persze
szÁves ´r´mest fordÁtjuk KovÀcs müv¢szet¢nek emberien legendÀs vonÀsaira. Azt
mondom: emberien legendÀs. Nyomban f´l
is tolul itt egy k¢rd¢s. Vegy¡k szem¡gyre.
Nevezetesen: KovÀcs k´lt¢szete nem pusztÀn Ãjrafogalmazza az erd¢lyi magyar sors
alapk¢rd¢seit
(nyelvhalÀl,
nemzethalÀl,
àversben bujdosÀsÊ, kurucälabanc szerepvers, biblikus indulatÃ fohÀszkodÀs stb.); formai virtuozitÀsÀnak extenzÁv, szÀmszaporÁtÂ
gyakorlata azonban egyszersmind megfosztja
ût a csak egyf¢le nyelven szÂlamlÂ prÂf¢ta ¢rzelmi àegy¡gyüs¢g¢tûlÊ, s szavait olyan lebeg¢ssel ¢s szem¢lytelen holdudvarral veszi k´r¡l, mely erd¢lyi k´ltûn¢l szokatlan, s csakugyan szÂt ¢rdemel. A sz¢ps¢g, a formai vÀltozatossÀg, a jÀt¢kos elem tÃlhangsÃlyozÀsa
(minthogy nem a fennhangon hirdetett szem¢lytelens¢g ´rv¢n t´rt¢nik) itt nem teszi
elegendûen eml¢kezetess¢ a sz´veget: a folytonos illeszked¢s egy olykor m¢g csak jelen
sem l¢vû, m¢g nem maradandÂan megfogalmazhatÂ tapasztalathoz olykor gyanÃssÀ vÀlik, ¢s meg-megrekkenti egy¢bk¢nt egy

t´mbben moccanÂ lelkesed¢s¡nket. ögy is
mondhatnÀm: a veretes, komoly t¢nyÀllÀsra
eml¢keztetû szavaknak megvan a maguk ¢rv¢nyess¢gi sugara, s e szavakkal nem lehet
egyszerre k¢tf¢le hatÀst el¢rni. PrÂteusz
(mÀrpedig KovÀcs fiÂk-PrÂteusz) nem sorsk¢rd¢sek taglalÀsÀra sz¡letett; s viszont: sorsk¢rd¢seket nem lehet a belsû ¡dv´ss¢g csorbÁtÀsa n¢lk¡l, mintegy akrobatamutatvÀnyk¢nt ¢rz¢kelhetûv¢ tenni. Itt tehÀt n¢mi szÁvtÀntorodÀst lÀtok, s azt hiszem, a j´vû d´nthet arrÂl, hogy s mint olvasztja majd ez a k´lt¢szet magyar indÁttatÀsÃ eszmesÃlyagjait az
egyetemes po¢tikai teljesÁtm¢ny ÀltalÀnos tartal¢kaiba. A magyar legendÀrium idûvel Àtszürûdhet a csillagk¢pszerüen szilÀrd emberi
tapasztalatok ´sszef¡gg¢seibe.
Hiszen ez a tiborci tüzzel szÂlalÂ PrÂteusz
sok mindent tud a versÁrÀs fort¢lyairÂl. Formai sokr¢tüs¢ge pÀrjÀt ritkÁtja kortÀrsai k´z´tt. írjon antik strÂfÀt, ambroziÀnus jambust, tankÀt, szonettet, nibelungi sort vagy
provanszÀl eredetü versszakot: minden¡tt
ugyanaz a k´nnyeds¢g, hajl¢konysÀg, makulÀtlan mondatszerkezet. Verseiben elûszeretettel hasznÀl vend¢gsz´veget, sût egy-egy
darabjÀt szinte kizÀrÂlag idegen sz´vegfoszlÀnyokbÂl szerkeszti ´ssze. Eklektikus futamait kiterjedt po¢tikai tÀj¢kozottsÀg tÀmogatja, s a sz´vegek ezernyi kalÀcsformÀja k´zt
bizonnyal mindenki talÀl itt Ány¢nek megfelelût. íme, ÁzelÁtû¡l, harmadf¢l aszklepiad¢szi
strÂfa:
àN¢zd, hogy rÀncol a f¢ny lÀgy csiganyÀlredût,
s Ãgy vonszolja magÀt bÀdoginas tetûn,
mint egy t´kkel¡t´tt srÀc
arcÀn szÀrnyaszegett mosoly
ÀbrÀkkal maszatolt ablak¡veg m´g´tt,
pr¢selt lepke gyanÀnt ´sszelapÁtva ä Ágy
lopkodhatja magÀt, mint
felnûttkorban a lÀz, kinek
vÀlasztÀsa a k¢t n¢lk¡lis¢g k´z´tt
n¢hÀny verssor, amely forradalommal ¢rt
fel...Ê
(K ¹LT¹ZK¹D°S ä
HORçTZ UTçN SZABADON)
Vagy, Áme, egy kerekded, szapora jÀrÀsÃ
H´lderlin-vÀltozat:
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àIzzani kezd a gy¡m´lcs, n¢zd,
hûk´l a por harapÂs szelekben,
mintha vacogna a f´ld ä
j¢g veri jÃliusok vet¢s¢t,
hattyÃfeh¢r foga villog,
szisszen az ¢g: csupa n¢ma csillag
reszket a vak pocsolyÀban.Ê
(HARMINC FEL°,
H¹LDERLIN-T°MçRA)
Semmi sz´vegellenÀllÀs, semmi d´ccenû vagy
ritmikai tanÀcstalansÀg. M¢gis Ãgy r¢mlik,
hogy a mesters¢gbeli tudÀs m¢g nem cÀfolhatatlan bizonyossÀggal szavatolja itt a müvek ´sszetett tartalmi boldogsÀgÀt, s a felsû,
polifonikusan z¡mm´gû r¢tegek alatt lÀgyan
modellÀlt, hagyomÀnyos ¢rzetek t´mbjei szorongnak. A fÀradhatatlanul gyakorolt k¢zmüvess¢g nem gerjeszt m¢g olyan elm¢ly¡lt,
tÀrgyias figyelmet, mely k¢pes volna a f¡rg¢n
futtatott harmÂniÀkat valamely elemien szem¢lyes mondandÂ k´r¢ csoportosÁtani; n¢ha
olyan benyomÀsunk tÀmad, mintha a sz´veg
¡res k¢szenl¢ti ÀllapottÀ vÀltozna; eleven cirkulÀltatÀs, bÀzisr¢tegek n¢lk¡l. A forma itt
elûre megvetett Àgy, melybe a szavak t´mege
mintegy l´k¢sszerüen belezuhan. LabiÀlis heraldika, doppingolt erûk¢szlet. A sz´veg olykor nem belsû forrÀsbÂl fakad, hanem egy
rokonszenvesen bemutatott szerep k´z´mb´s
tereibûl.
S itt meg kell emlÁteni valami fontosat, egy
sz¢lt¢ben-hosszÀban elterjedt f¢lre¢rt¢st eloszlatandÂ.
Az egy¢nien cizellÀlt nyelvet elutasÁtÂ po¢tikÀk sem mentes¡lnek a k´teless¢g alÂl,
hogy a titokzatosan megtervezett versegys¢gbe Àgyazott hallucinatÂrikus ¢s fogalmi elemeket egy belsû hurokponton stabilizÀljÀk. A
k´ltem¢ny soha nem az¢rt ¢rv¢nyes, mert
pusztÀn l¢tezik, hanem az¢rt, mert jelentûs¢ge van. °s jelentûs¢g¢t ¢pp azzal k¢pes megteremteni, hogy kil´ki magÀbÂl a v¢letlen
elemeket, ¢s szavaival legbel¡l, valamely marad¢ktalan sz¡ks¢gszerüs¢g keret¢ben, v¢glegesen rÀ¢getûdik a versidomra. A sz´veg
birtokbav¢tel¢nek ezt a dogmatikus parancsÀt nem lehet megker¡lni. S ha a sz´vegosztÂdÀst nem elûzi meg a tartalmi-formai azonosulÀs eredendû t¢nye, akkor a mü csak alkalmazott metruml¢ptet¢s marad, lemorzsolt

tirÀda. M¢lyebbre kell telepÁteni a szavakat, s
ott mük´dtetni. A forma perem¢re ¡ltetve
sz¢tpukkannak, mint a csupasz fogÃ hal, ha
kiemelj¡k tropikus m¢lytengeri vilÀgÀbÂl.
Persze KovÀcs k´lt¢szet¢ben sz¢p szÀmmal
talÀlunk bel¡lrûl kikerekÁtett, nem rekordot
c¢lzÂ, k´zvetlen¡l ´sszef¡ggû darabokat is,
Ãgy gondolom, ezen a nyomon kÁnÀlkozn¢k
k´vetkezû l¢p¢s. A sikerrel megformÀlt egyedek k´z¡l megemlÁtem a k´vetkezûket:
ANONYMUS SMYRNAEUSHOZ!, ºDV ¹ZLET A
V ESZTESNEK , E RD°LYI T¹RED°K , F°RFIHANGRA, EGY KIS-çZSIAI K¹LTýRE. çlljon itt n¢hÀny
sor az utÂbbi k´ltem¢nybûl: az ¢rz¢s ¢s jÀt¢k´szt´n itt nem vÀlik ellens¢g¢v¢ a k´ltûnek
(a vers teljesÁtve van), a sz´veg szinte elveszÁti
stÁlusÀt, ¢s summÀrikus erûvel g´rd¡l az antik ¡temekben:
àHerm¢sz vezessen! V¢gtelen sok ¢let
tÀmad tebenned, s v¢dtelen sorokban
elhallgatott vagy
¢pp csak d¡nny´g´tt szavaid
hirtelen elharapott ¡temekre fesz¡lten,
mik¢nt latrok s legyûz´tt lÀzadÂk,
egy hangürben: k¢t d´ccen¢s k´z´tt,
v¢rzûn cipelnek t¢ged vÀllukon,
ki hajdan ûket hordoztad magadban,
s vonszoltad versbe, biztos veres¢gbe,
hiÃ csatÀba,
ahonnan nincs hazat¢r¢s ä
csak Ágy, akÀr a v¢gsû lÀthatÀr,
csak gondolatjelk¢nt a vÀllukon,
hisz pajzsukat ´nk¢nt elhajÁtottÀk
t´bb diadalban, mint ama Arkhilokhosz,
ki midûn menek¡lt...Ê
KovÀcs AndrÀs Ferenc ezekben a versekben
mutatja f´l az egyetlen formÀt; tulajdon k´ltûi anyanyelv¢nek zÀrtabb, de nagyobb kincseket rejtû territÂriumÀt. A k´ltem¢ny akkor
¢ri meg a teljess¢g ´r´m¢t, ha megtartÂztatja
magÀt. Hogyan is mondja Paul Val¢ry? Nem
a forma az ¢rdekes, hanem a k´ltem¢ny dologi szubsztanciÀja. Nem a hegy formÀja, hanem a kûzet. Nem a gy¡m´lcs megpillantÀsa,
hanem a gy¡m´lcs hÃsa.
Min¢l magÀnyosabban szembes¡l vers¢vel
a k´ltû, annÀl kev¢sb¢ fenyegetik a gy´ny´rü
v¢letlenek.
BÀthori Csaba
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MçSF°L MILLIñ L°P°S
A KIRçLYOK F¹LDJ°N
Gergely çgnes: KirÀlyok f´ldje
Tevan KiadÂ, 1994. 332 oldal, 385 Ft
Gergely çgnes vilÀga f´ldrajzi vilÀg. T¢rbe
rendezi versbe kÁvÀnkozÂ ¢lm¢nyeit, versei
nem annyira lÁrai ¢nt, mint inkÀbb teret alkotnak. Alanyi teret, szem¢lyes teret, magÀnorszÀgot. V çROSALAPíTçS , K OBALTORSZçG,
K IRçLYOK F¹LDJE. Legfontosabb lÁrai t¢mÀit
t¢rbe transzponÀlja, az û ideje nem telik, û
tÀgÁtja k¢pzeletbeli birodalmÀt. Gergely çgnes hÂdÁtÂ term¢szetü k´ltû.
Gergely çgnes vilÀga sürün lakott ter¡let.
VÀrosok vannak benne, a vÀrosokban k´nyvtÀrak, k¢ptÀrak, ¢s ezek mellett, m´g´tt gyerekkori hÀlÂszobÀk, jÀtszadozÀs, fantÀzia.
Gergely çgnes tudÂs k´ltû, aki veszi magÀnak azt az intellektuÀlis bÀtorsÀgot, hogy vilÀgÀt a kultÃrÀra, a tudÀsra ¢pÁtse f´l:
àAzt mondja: versben
kultÃrÀrÂl soha ne ä
hanem? r´f´gni?!Ê
(K ILENC HAIKU)
Gergely çgnes t´bb mint hÃsz ¢ve nagy k´tetekben gondolkodik. KomponÀlÂ-, szerkesztûhajlama nem csillapul a versek megÁrÀsÀval, nem is csillapulhat, ha valÂban k´vetkezetes intellektus, mÀrpedig az. 1973-ban
megjelent negyedik versesk´tete mÀr az
elûbb emlÁtett csoportba tartozik. V çLOGATOTT SZERELMEIM. Nagy mügonddal ¢s szigorral ÀllÁtott ´ssze verseibûl ¢s fordÁtÀsaibÂl
egy vÀlogatÀst, amirûl Hajnal Anna azt Árta,
hogy àT´bb t´bb lett volnaÊ (NagyvilÀg, 1974. 4.
sz.), amiben csak r¢szben volt igaza, mert itt
nem a burjÀnzÀs, hanem ¢pp a visszametsz¢s
volt a szerzû c¢lja. Csak azt hagyta meg, ami
a szÁve felûl esett. Meglehetûsen keveset az
addigi versekbûl. De ¢pp Ágy nyert egy szigorÃ struktÃrÀt. °s az alkotÂi ´nmegtartÂztatÀs
fontos tapasztalatÀt, ami elengedhetetlen az
alkotÂi felszabadultsÀghoz is. Gergely çgnes
akkor egy k´nyvbe rendezte addigi k´ltûi
eredm¢nyeit, ¢s l¢trehozta azt a kiv¢teles
egys¢get, amibe k´ltû ¢s müfordÁtÂ kapcsolÂdik azÂta is ebben az ¢letmüben.

Mindez azzal az elszÀntsÀggal van ´sszef¡gg¢sben, hogy û nem nosztalgiÀzik az Ãgynevezett ¢let utÀn, nem t´r ¢letes ¢letre, hanem azt tudja ¢s tekinti ¢let¢nek, amit csinÀl,
¢s ami a valÂban ûrÀ kiszabott ¢let. Ez¢rt nem
is jÀr Ãgy, mint Kundera svÀjci professzora A
L°T ELV ISELHETETLEN K¹NNYþS°G°-ben, aki
a mÀs ¢lete irÀnti sÂvÀrgÀsba ä ami nem mÀs,
mint a gyÀvasÀg egyik formÀja ä bele is hal.
Ebbûl a szempontbÂl Gergely çgnes ¢letmüve a magyar irodalom egyik legbÀtrabbja.
Nem egyszerü intellektuÀlis kalandrÂl van
szÂ tehÀt, hanem az ember szÀmÀra sokszor
legkÁnosabb ¢s legkeservesebb feladat elegÀns elv¢gz¢s¢rûl, az ´nmagunkkal (´nmagÀval) valÂ azonossÀg deklarÀlÀsÀrÂl, de egyÃttal t¢mÀvÀ ¢s motÁvummÀ t¢tel¢rûl is.
Az Edgar Lee Masterst fordÁtÂ Gergely
çgnes a legnagyobb term¢szetess¢ggel folytatja annak az egyed¡lÀllÂ versesk´tetnek (A
SPOON RIV ER-I HOLTAK ) koordinÀtÀit a maga
vilÀgÀban, ¢s a sajÀt nev¢n jegyzett versek
nem is maradnak el a fordÁtott versektûl.
K¢sûbb egy fordÁtÀssal v¢gzett munkÀjÀt
vÀltoztatja megkapÂ verselemz¢ss¢, amenynyiben verselemz¢s m¢g az, ha valaki egy
versbûl kihÃzkodja az epikus szÀlakat, ¢s a
novellaÁrÀs szabÀlyai szerint rendezi ûket Ãjra. °n Ãgy gondolom, hogy igenis az, verselemz¢s is, müfordÁtÂi munka is, elbesz¢l¢s is,
¢s ä amire a versesk´tetben valÂ szerepeltet¢se is mutat ä egyÃttal versszerz¢s is. Szabadon valÂ gondolkodÀs ¢s jÀt¢k a müfajok ¢s
a szem¢lyis¢gek hatÀraival. Ilyenf¢le szellemi
felfedezûutaknak a metaforÀja az a sok f´ldrajzi kifejez¢s Gergely çgnes k´lt¢szet¢ben.
Legmesszebb ebben is ¢pp legÃjabb ¢s
legjelentûsebb lÁrai korszakÀban ment, amikor t´bbnyire Àltala fordÁtott angol nyelvü
versek lÁrai visszf¢ny¢t alkotta meg. Mer¢szen jÀtszva ¢s feleselve Pound, Eliot, Yeats
¢s Auden sz´vegeivel. Ez a verscsoport k¡l´n
elemz¢st ig¢nyelne.
Gergely çgnes t´bbnyire nagy egys¢gekben gondolkodik. Versei ÀltalÀban a Tandori
Dezsû Àltal tÀrgyalt f¢lhosszÃ vers kategÂriÀjÀba sorolhatÂk, nem ¢lm¢nyeket, hanem intellektuÀlis struktÃrÀkat tesz benn¡k papÁrra
a k´ltû. így nem is csoda, hogy azok gyakran
kapcsolÂdnak ciklusokba, ¢s ezeket a ciklusokat aztÀn sokkal szorosabb szÀlak füzik egybe,
mint amilyenek egy Àtlagos versesk´tetbeli
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Àtlagos ciklust szoktak ´sszekapcsolni. K´tetei nagy ¢s bonyolult kompozÁciÂk, t´bbnyire
teljes eg¢sz benyomÀsÀt keltik, ez¢rt mondtam rÀjuk, hogy nagy k´tetek. K´ncz´l Csaba
p¢ldÀul ezt Árja a K OBALTORSZçG-rÂl, Gergely
çgnes mÀsodik (1978-as) nagy k´tet¢rûl:
àEgyetlen, egys¢ges k´ltem¢ny versben ¢s prÂzÀban. Az egyes versek itt nem besorolÂdnak, hanem
szigorÃ szerkeszt¢si terv szerint bele¢p¡lnek az
eg¢szbe.Ê (à...szÀz alakban...Ê In: T ºK¹RSZOBA.
Sz¢pirodalmi, 1986.) Ennek a k´tetnek a teljes anyagÀt megism¢tli Gergely a K IRçLYOK
F¹LDJ°-ben, ezÃttal ä nagyon helyesen ä a
prÂzai ´sszek´tû sz´vegeket is visszahelyezi,
ellent¢tben az elûzû ´sszegyüjt´tt versek, az
çRNY°KVçROS eset¢vel, amikor elhagyta
ûket. Ez a rekonstrukciÂ m¢g akkor is helyes,
ha maguk a sz´vegek itt-ott tÃlmagyarÀzÂk.
A k´vetkezetes k´ltû ettûl se hÀtrÀlhat meg,
ha a mü eg¢sze lebeg a szeme elûtt. Ha hatÀrozott c¢lja van. A siker nem ¢rhetû el Àldozatok n¢lk¡l. A jÂ k´nyv csak ritkÀn valÂsulhat meg a gyeng¢bb megoldÀsok teljes elker¡l¢s¢vel. Azokat ugyanis t´bbnyire kik¢nyszerÁti a mü k´vetkezetes logikÀja. Persze ha valaki ebben a k´t¢lhÃzÀsban folyamatosan veres¢get szenved az ÁrÀsÀnak
k¢sztet¢seivel szemben, akkor furcsa mÂdon
azt engedi meg, hogy a mü megsemmisÁtse
´nmagÀt. Gergely çgnesnÀl ilyesmirûl szÂ
sincs, û mindig a megfelelû pillanatban hÃzza
¢s ereszti meg a k´telet. Gergely çgnesnak
kitünû a k´tetnyi l¢pt¢kü ritmus¢rz¢ke is.
A nagy k´tetek sorÀbÂl kilÂg a HAJñRONCS
cÁmü, 1981-es k´tet, bÀr ebben is szerepelnek
meghatÀrozÂ belsû ciklusok. Ilyen a cÁmadÂ
ciklus vagy a MAGçNSZONETTEK egy¢ni mÂdon ¢pÁtkezû koszorÃja. A k´tet eg¢sze m¢gsem zÀrul egy kobaltorszÀgi ¢rtelemben vett
kompozÁciÂba. Nem mintha ettûl ez a k´nyv
gyeng¢bb volna az elûzûkn¢l. Amire m¢g felt¢tlen¡l sz¡ks¢g volt a V çLOGATOTT SZERELMEIM idej¢ben, a mindent egy koncepciÂba
gyüjtû szigorÃsÀgra, ¢s ami a k´tet eg¢sz¢t jÂval a versek ÀtlagszÁnvonala f´l¢ emelte, arra
itt mÀr nincs sz¡ks¢g, a versek be¢rt¢k a k´ltû fejlûd¢s¢t, gyakran magukban is elementÀrisak. (Ami elûsz´r talÀn a JOHANNA megÁrÀsakor siker¡lt, bÀr az, mint szonettkoszorÃ, szint¢n ciklusnak volna tekinthetû, ha ebben az esetben a tematikus szÀl segÁts¢g¢vel

nem füzte volna m¢gis egyetlen versstruktÃrÀvÀ az eg¢szet a k´ltû.)
EzutÀn k´vetkezett az çRNY°KVçROS
(1986) nagyjÀbÂl az idûrendet k´vetû ¢s az
addigi pÀlya hÀrom szakasza (K OBALTORSZçG
elûtti, K OBALTORSZçG utÀni ¢s K OBALTORSZçG-beli versek) szerint csoportosÁtÂ k´tete.
àEz a gyüjtem¢ny mindenekelûtt bizonyÁt¢knak k¢sz¡ltÊ ä Árta a f¡lsz´vegben Gergely çgnes ä,
àHa f´l¢pÁtette, ¢s aztÀn van ereje elhagyni a vÀrost, akkor alapÁtja meg igazÀn.Ê Ezzel a gesztussal j´n l¢tre aztÀn a K IRçLYOK F¹LDJE Ãj verseinek az a kiv¢teles hÀttere, amely az organikusan ¢p¡lû ¢letmü szÀmÀra az addigi
legnagyobb kockÀzatot jelentette. Olyan kihÁvÀst, melyre az egymÀs utÀn sorjÀzÂ jelentûs versekkel sikerrel tudott vÀlaszolni. Az
çRNY°KVçROS k´tetzÀrÂ darabjÀnak (REKV IEM EGY M°ZMADçR°RT) szÁnvonalÀn szÂl tovÀbb ez a k´lt¢szet, ¢s k¡l´n´s mÂdon m¢gis
ebbûl k´vetkezik, hogy a k´tet eg¢sz¢vel, annak ´sszeÀllÁtÀsÀval kudarcot kell vallania.
Sz¢p kudarc ez. Olyan kudarc, ami minden
igazÀn jelentûss¢ vÀlÂ ¢letmüben ott van, ¢s
amit minden nagy ig¢nyü alkotÀsba be kell
falazni. Ha az ember kockÀztat, valamit mindig veszÁt.
így veszÁti el Gergely çgnes a k´tet egys¢ges kompozÁciÂjÀt. Mert bÀr legjelentûsebb
k´tete ez, mint k´tet m¢gsem a legjobb. Elûsz´r csak k¢tfel¢ t´rik a szem¡nk lÀttÀra. Az
çRNY°KVçROS a k´tet elej¢re helyezett f¡lsz´veg¢vel egy¡tt ism¢tlûdik, az Ãj versek k¢t,
csaknem tiszta feh¢r papÁr ¢s k¡l´n mottÂk
Àltal vannak elvÀlasztva ettûl a r¢sztûl, ¢s k¡l´n cÁmü, k¡l´n k´tett¢ Àllnak ´ssze (K IRçLYOK K¹NYV E). Majd az egyik f¢l k´zep¢bûl
is kiszakad egy harmadik darab, a K OBALTORSZçG. Ennek okÀt a visszaker¡lt prÂzasz´vegek egys¢gesÁtû erej¢ben kereshetj¡k. Ez a
helyreÀllÁtÀs egyfelûl dics¢rendû (ami fentebb
meg is t´rt¢nt), de tovÀbb folytatja a K IRçLYOK F¹LDJE feldarabolÂdÀsÀt. ValÂsÀgos
kontinensvÀndorlÀs indul meg az ¢letmüben.
Mindez term¢szetesen nem ennek a rendkÁv¡li tudatossÀgÃ k´ltûnek a tudta n¢lk¡l t´rt¢nik, nagyon is a szeme lÀttÀra ¢s persze a
beleegyez¢s¢vel. Ami gyarapÁtotta az ¢letmüvet, a tÃl nagy sÃly, sz¢tt´rdelte a k´tetet. (A
SöLY ALATT, ez az Ãj k´tetr¢sz egyik ciklusÀnak cÁme.) Persze egy belsû fejlûd¢se szem-
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pontjÀbÂl t´retlen¡l Ávelû k´ltûi pÀlya eset¢ben egy idû utÀn mÀr valÂban nem is k´tetben, hanem ¢letmüben lehet ¢s kell is gondolkodni. Az pedig akkor sem engedelmeskedik a kompozÁciÂ szabÀlyainak, ha t´rt¢netesen bele is f¢r egy k´tetbe. Ezeket a szabÀlyokat eddig senki sem Árta le. ValÂszÁnüleg
nem is lehet ûket leÁrni, mert sokkal jobban
k´tûdnek egy¢ni ¢s egyszeri szabÀlyokhoz,
mint bÀrmi, ami m¢g az eszt¢tika tÀrgya. Egy
´sszegyüjt´tt k´tet eset¢ben a szerzû m¢gis
megkÁs¢relheti ezt, de csak egyetlen lineÀris
szÀl Àll rendelkez¢s¢re, az pedig csak komponÀlÀsra elegendû. A kritikus egy pillanatra
megtorpan. Nem olyasmire k¢rdez rÀ, amire
neki k¢ne felelnie? Persze erre sincs vÀlasz,
hajol vissza a jegyzetei f´l¢.
A K IRçLYOK F¹LDJE hagyomÀnyos ¢rtelemben vett ´sszegyüjt´tt versek k´nyve,
aminek a megjelentet¢se term¢szetesen sz¡ks¢ges, nemcsak a m¢rleget k¢szÁtû k´ltû szÀmÀra, hanem elsûsorban a mai magyar irodalom szÀmÀra, ¢pp most elengedhetetlen¡l
az. Nem Àrt tudatosÁtanunk, mennyire nem
elhanyagolhatÂ ¢letmü ez. TalÀn mostanra
j´tt l¢tre az a szakmai ¢s befogadÂi k´zeg,
ami ennek a groteszk, fanyar, ÃjÁtÂ ¢s hagyomÀnytisztelû k´lt¢szetnek a befogadÀsÀra a
leginkÀbb alkalmas. Ez a k´ltûi vilÀg, gondolom ¢n, sokkal inkÀbb szÂl a kilencvenes,
mint szÂlt a hetvenes vagy a nyolcvanas ¢vekhez. A nyugatos-Ãjholdas formakincset ¢s besz¢dmÂdot felfrissÁti az amerikai k´lt¢szet
szÀmos eredm¢ny¢vel. Versnyelv¢be besz¢det kever. A kompozÁciÂ teljes sÃlyÀt mÀr
nem a szavakra, szÂk¢pekre helyezi, hanem
a mondatra, a mondatok k´z´tti fesz¡lts¢gre.
Szerkezetei Ágy bonyolultabbak lesznek, olvasÀsa nagyobb odafigyel¢st ¢s mÀsfajta olvasÂi
gyakorlatot kÁvÀn, mint amilyenhez a magyar
versolvasÂ szokva van. K´lt¢szete hatÀrozottan nem dalszerü. Id¢zet ¢s rÀjÀtszÀs technikÀja nem egyszerüen a korstÁlus r¢sze, hanem azt mutatja, hogy û nemcsak van, hanem fûk¢nt gondolkodik verseiben.
Gergely çgnes a f¢lhosszÃ vers ¢s a f¢lhosszÃ versekbûl ¢p¡lû f¢lhosszÃ versciklus
(amolyan minik´tet) müvelûje. Okos ¢s okossÀgÀba belet´rûdû, azt vÀllalÂ, azzal gazdÀlkodÂ k´ltû, aki mindent ´sszef¡gg¢seiben
lÀt, nem lÁrai szituÀciÂkat Ár meg, hanem vi-

szonyrendszerekbûl ¢pÁti a vers¢t. (Csak emiatt idûztem ennyit k´teteinek kompozÁciÂjÀnÀl, hiszen p¢ldÀul egy mÀsik, szint¢n intellektuÀlisk¢nt szÀmon tartott k´ltû ugyanerrûl
Ágy nyilatkozik: àMÀrpedig maga a k´tet nem
müalkotÀs, csak az egyes versek.Ê [BESZ°LGET°SEK PETRI GY¹RGGYEL . 9. o.] Ami persze ¢ppÃgy csak az egyik fele az igazsÀgnak, mint a
Gergely çgnesra ¢rv¢nyes.) A versei anyagÀt
k¢pezû bonyolult viszonyokat bajosan lehet
az egymÀsutÀnisÀg egyetlen dimenziÂjÀban
visszaadni, ez¢rt ÀllÁtja ûket a k´ltû kisebb-nagyobb csoportokba, ¢s ez¢rt jelennek meg a
k¢pzelet¢ben f´ldrajzi jelens¢gk¢nt. A K IRçLYOK F¹LDJ°-n talÀlhatÂ çRNY°KVçROS nem
olyan k¢pzeletbeli vÀrosnak az Àrny¢ka, mint
amilyenbe We´res SÀndor l¢pett be kÂborolni, ¢s ahol teremtm¢nyei azt is v¢gign¢zt¢k
volna, ha ¢hen hal, ez a vÀros nem a fantÀzia,
hanem az intellektuÀlis k¢nyszerüs¢g term¢ke. Gergely çgnes k´lt¢szete f´ldrajzi kiterjed¢st k´vetel magÀnak.
NagyvonalÃ vÀrosrendezû jÀr itt, ebben a
k´lt¢szetben minden v¢giggondolt vÀlasztÀsok eredm¢nye:
àMinden gyilkosnak adva lett a r¢s,
hol vers tÂdul elû, vagy konyhak¢s.
ögy gondoltam, ¢n verselni fogok.Ê
(RAPSZñDIA EGY çLLOMçSON)
íme tehÀt a genezise ennek a vilÀgnak, ami
egyben ars poetica is. A k´ltû valami helyett
Ár verset, de m¢gsem pÂtcselekv¢s, hanem
cselekv¢s¢rt¢kü, amit v¢gbevisz. Gergely çgnes lÁrÀja alapvetûen etikai jellegü lÁra. Gyakran m¢g müv¢szetelm¢leti kijelent¢sei is ebbe
az irÀnyba tolÂdnak el. Az egymÀstÂl rohamosan tÀvolodÂ emberi l¢nyek k´z´tt aff¢le
v´r´s eltolÂdÀs ez.
àTe juttatod el a halandÂt / a megt´ret¢sigÊ
(I MAGO 8, ARçNYOK ) ä mondja, azt az erût
vagy azokat az erûket megszÂlÁtva, amelyek
az embert olyan f¢lfordulatra k¢sztetik, mint
a hegytetûn ÀllÂ k´rtefÀt a sz¢ljÀrÀs. A k¢pzeletbeli fa el¢ tÀrulÂ k¢pzeletbeli lÀtk¢p pedig Ágy vÀltozik meg ennek a f¢lfordulatnak
a r¢v¢n: àöt helyett gyarlÂsÀg a tÀvlat.Ê (Uo.)
Minden moderns¢g utÀni gesztusa ellen¢re
ez a k´lt¢szet megûrzi a komolysÀgÀt: àne l¢gy
k´nnyed, ha ver az IstenÊ (CHARADE). így hang-
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zik az ¢letmü m¢rleg¢¡l szolgÀlÂ k´tet zÀrÂmondata.
Az elûbb nagyvonalÃ vÀrosrendezût emlegettem, m¢gse lakÂtelep-¢pÁtûre gondoljunk,
sokkal inkÀbb vÀrosv¢dûre. Aki a rendez¢sen
a dolgok k´z´tti rend feltÀrÀsÀt ¢rti. Ez persze egyÀltalÀn nem k´nnyü feladat:
à°jszaka van, kez¡nk lehull.
F¢nyt reszkettet a szemr¢s.
ArÀnyai k´zt t¢tovÀz
a felzavart Teremt¢s.Ê
(I MAGO 8, ARçNYOK )
C¢ljainak el¢r¢s¢hez gondolati orszÀgot teremtett a k´ltû, igen, olyan orszÀgot, amely
gondolatok k´z´tt ter¡l el, ahol nincs tÀj,
nincs tÀjk¢p se, ahol àA r¢gi f¢ny sehol. °s sehol
a r¢gi / Àrny¢kÊ (CHALLONER TIZEDES K ARTHçGñ ROMJAIN), ahol nem f´ldrajzi k¢pzûdm¢nyek, hanem fogalmak hatÀrosak egymÀssal,
ez a K IRçLYOK F¹LDJE, ami, mint a kirÀlyvÁz,
megk¡l´nb´ztet egymÀstÂl nemes ¢s nemtelen f¢met, nemes ¢s nemtelen gondolatot,
ahol Ãt helyett gyarlÂsÀg a tÀvlat, de a bokrok
k´z´tt, a legkietlenebb sziklÀkon Àt turistajelz¢s visz, talÀn itt, ebben az orszÀgban nem
k¢k, hanem orszÀgos piros tÃra, mindenhovÀ
eljuttat, csak v¢gig kell menni rajta, titkos Ãt,
aminek a bejÀrÀsa, ha nem is hûstett, de tett,
dokumentÀlÀsra ¢rdemes, harc cs´rgû- ¢s
m¢rgesmondatokkal, esû utÀn felszÁnre vergûdû gyürüs mondatok horogra tüz¢se, mondatok szorosabbra hÃzÀsa a der¢k k´r¡l, utazÀs mondatok k´zt, feltürt szoknyÀval valÂ ÀtgÀzolÀs zÃgÂ hegyi mondatokon, megbotlÀs
esû Àltal kimosott tÀmasztÂmondatokban,
mÀsf¢l milliÂ l¢p¢s a K IRçLYOK F¹LDJ°-n.
V´r´s IstvÀn

AKçR MINT PORTçS*
Kem¢ny IstvÀn: A koboldkÂrus
JAKäPesti Szalon, 1993.
102 oldal, 140 Ft
àä MostanÀban kritikai eszsz¢ken t´r´m a fejemet! ä
mondtam bÀrgyÃ mosollyal,
hogy szembeszÀlljak vÀdaskodÀsÀval, ¢s kib¢kÁtsem hÀborgÂ szellem¢t. ä Kritika?! ä ism¢telte rosszallÂan, mintha
ez a szÂ maga is s¢rt¢st rejtene. Azzal szÀjon vÀgott,
olyan erûvel, hogy a szemem
k´nnybe lÀbadt, az ajkam belsej¢bûl kiserkent a v¢r.Ê
(ALEXANDRIAI N°GYES ä
ezer bocsÀnat, de ezÃttal ez
nem Justine!)
àItt Àllok lehetûs¢geim gÃnyos pompÀjÀbanÊ
(A KOBOLDKñRUS UTAT NYIT)

BezÀrtam a szeretetajtÂkat. SzÀmos, nagym¢retü, alumÁnium. Szenved¢lyajtÂk, tekint¢lyajtÂk zÀrva. Elzett, ez¡st´s, kicsiny. HasznÀltam a k¢ttollÃt is. JÀt¢k ajtÂk rendben. A
mÀgnesest is megkerestem, reteszeltem, kizÀrtam, tÀrtam ¢s engedtem.
K¡l´n´s Titok-Hotel¡nk nyitva. LÀtogatÂkat vÀr k¡l´nf¢le szintjein. Hogy szÂrakoztassuk ¹nt, drÀga ez szÀmunkra, bÀr megvalljuk, szolgÀltatÀsaink szÁnvonala egyenetlen. VackolÂdjon el, g´mb´ly´dj´n ´ssze t´rt¢neteinkben. MacskapuhÀn lessen ki szobÀja
ablakÀn. RiasztÂ? Igen, ha hotel¡nk lakÂja
lesz, el kell fogadnia, a kintl¢t trag¢dia, a feln´vekv¢s trag¢dia, a gyerekkorba kapaszkodnia hasztalan.
Rejt¢lyes szobÀk, bÀr felmer¡lhet ¹nben,
vajon valÂban van-e annyi titkunk, amennyit
¹n elûl rejt¡nk. Szeml¢lûdj¡nk? UtÀnan¢zne? Kulcsot k¢rne? VÀlaszt vÀrna? ¹tre legyen a pÀrna felhÃzva, vagy hatra?
Hozzuk a reggelit. Keserüs¢gkompÂt.
SzilvamagÀny. MeseÁz. TÀlcÀn a zsongÁtÂ leÁrÀsok, a szentimentÀlis lezÀrÀsok, s a sejtet¢s,
hogy a rejt¢ly segÁt. Az el¢rni valahovÀ vÀgya,
a mozdulni k¢ptelens¢g realitÀsa. A nem ¢n
* A cÁm a 49-es szoba egy darabja.
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t´rt¢ntetem a t´rt¢neteket felmentû kinyilatkoztatÀsa. K´zhelypirÁtÂsok, tisztÀn szürt dallevek. çm n¢ha valÂban szÀzszor is el¢rni vÀgyott mondatdarabok, felfejthetûk, hÀmozhatÂk, hagyma alatt a hagyma alatt a hagyma
alatt a...
F¡rdûszobÀink. Reggeli utÀn ¢s szeretkez¢s elûtt, k¢rj¡k, mindig f¡r´dj´n le. ögy
v¢lj¡k ugyanis, ¹nre odakint rÀtapadhattak
k¡l´nf¢le nem ideillû t´rt¢netdarabok. Amit
¹n behozhatott: a àkalmÀrvilÀgÊ, àf¢nyk¢p¢szvilÀgÊ, àhÁrvilÀgÊ villanÀsai. A pillanatvilÀg ÂrÀi. A mainapisÀg mindennapjai. Hotel¡nk tÀvol kÁvÀnja magÀt mindettûl tartani.
T¢v¢, video van. BÀr a f´ldszinten. Vend¢glû a negyediken, mÁg a pezsgûf¡rdû a hetediken. Igen, vannak tÃlzÀsaink, a 33-as szoba p¢ldÀul A VASGOLYñ -jÀval, melyet ¹nnek
meg kellene ¢rtenie, vagy m¢g inkÀbb a mÀsik oldalon fekvû 34-es (SZºRK°S VçNDOR),
amelyben az ÂlomgolyÂt k¢ne szem¡gyre
vennie. Vannak hiteles t´rt¢netszobÀink ¢s
kev¢sb¢ hitelesek. Vannak enigmatikusak
(32, 38, 42-es), ¢s szentimentÀlisak (41, 67,
74-es).
Van olyan, amelyet csak mert Àthelyezt¡nk, sokkal kellemesebb lett. N¢zze meg a
43-as szobÀt A VAK FILOZñFUS-sal ¢s a zajokkal, mennyivel jobb most a kilÀtÀs, hogy nem
zÀr egy eg¢sz k´tetet. Akkor ugyanis a zÀrÂmondat szent helynek ÀllÁtott egy teljes k´nyvet. (àHa valÂban templom van m´g´ttem, Ãgy Áme
a templom.Ê ä T °MçK A ROKOKñ-FILMBýL zÀrÂmondata.)
Vannak tÃldÁszÁtett szobÀink, tÃlcukrozottak, kimÂdoltak (49-es). Van, ahol kiss¢ tÃl
sok a àszÁvÊ (44, 57-es). Vannak k¡l´n´s keletkez¢smitolÂgiÀkat bemutatÂk (47, 48),
vannak furcsa kÁs¢rletszobÀink (54), talÀn tÃl
sok magyarÀzattal a falakon. TÀrlatszobÀk,
de a fens¢ges-rejt¢lyes k¢peket elfedik a falnyi k¢palÀÁrÀsok. S vannak büv´s szobÀk is
(42, 72), kiveheti bÀrki, jÀt¢kosak, csodÀsak,
megh´kkentûk, s vannak elragadottak (85,
87), az elûbbi dinamikusan tÀrul, az utÂbbi
inkÀbb csak szÀrnyaszegetten.
Hogy ¹n ezek utÀn m¢rt vegyen itt ki szobÀt? Hogy m¢rt tekintse meg ezt a sok hibÀval emelt hotelt? A titokfoka miatt. Azok miatt a rejt¢lyes t´rt¢netek miatt, melyek felfejt¢s¡k utÀn is izgalmat hagynak maguk m´g´tt. Sokszor ezek valÂban csak r¢szletek. Ki-

nyit egy ajtÂt, a lÀtvÀny fel¢t elfelejtheti. Kinyit egy mÀsikat, elÀmul, de a szoba v¢g¢n
megbÃvÂ magyarÀzat elszomorÁtja. Meg¢rtem, de a hotel eg¢szben ettûl m¢g ÀmÁtÂ.
Ha ajÀnlhatn¢k, kezdetnek vegye ki a 75´st. El¢g sz¢p. TalÀn most ¢pp nem is foglalt.
TalÀn igen. TalÀn ¹nnek az a szoba egyÀltalÀn nem tetszik. K¢rem, a szem¢lyzet rendelkez¢s¢re Àll. Magam mÀra elfÀradtam. SzolgÀlati idûm is lejÀrt. Beteszem ¢s kinyitom az
ajtÂkat. A kulcsokat bÀrmelyik szobÀban
megtalÀlhatjÀk.
Ambrus Judit
R¢szidûs portÀs

MI AZ, HOGY VILçG?
Frojimovics Kinga, KomorÂczy G¢za, Pusztai ViktÂria ¢s Strbik Andrea: A zsidÂ Budapest IäII
Szerkesztette KomorÂczy G¢za
VÀroshÀza ä MTA Judaisztikai KutatÂcsoport,
1995. 794 oldal, 1290 Ft
Mi az, hogy vilÀg? Az egyik lehets¢ges vÀlasz
a k´nyv alcÁm¢ben rejlik: eml¢kek, szertartÀsok, t´rt¢nelem. VilÀgot alkot-e az ¢p¡letek,
tÀrgyak, k¢ziratt´red¢kek, k´nyvek, f¢nyk¢pek, tÂramutatÂ pÀlcÀk, sÁrk´vek ´sszess¢ge?
Ha a vilÀgot a heideggeri ÃtmutatÀst k´vetve
elûsz´r ontikusan ¢rtelmezz¡k, akkor a k¢zn¢l l¢vûk ¢s a k¢zhez ÀllÂk mindens¢g¢t jelenti, k´zelit ¢s tÀvolit, s Ágy a herendi sz¢dertÀl, az etrogtartÂ dobozka, valamint a zsidÂk lakta vÀrosr¢sz egy-egy r¢szvilÀg. OntolÂgiai terminusk¢nt a l¢tezû l¢t¢t jelenti, a jelenvalÂ l¢tet, aki Àltal a vilÀg konstituÀlÂdik,
illetve a vilÀgisÀg (vilÀg-sÀg?) ontolÂgiai-egzisztenciÀlis fogalmÀt. Az Ágy ¢rtelmezett vilÀg
nem mÀs, mint a jelenvalÂ l¢tben rejlû, Àltala
megjelenÁthetû struktÃra, amely kivet¡l, formÀt ´lt, szertartÀsokban, szokÀsokban, tÀrgyakban, ¢p¡letekben. Ezek a formÀk azonban mÀr nem pusztÀn tÀrgyak vagy eszk´z´k,
hanem idûbelis¢gben, idûben j´ttek l¢tre,
ahogy George Kubler Árja AZ IDý FORMçJA cÁmü k´nyv¢ben: àAkÀrcsak a rÀkok¢t, a mi fennmaradÀsunkat is a k¡lsû vÀz biztosÁtja, sz¡ks¢g¡nk van t´rt¢nelmi vÀrosokra ¢s hÀzakra, azok-
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ban r¢gi tÀrgyakra, hogy a mÃltat meghatÀrozÂ
korszakokra osszuk.Ê (13.)
Ezt a k¡lsû vÀzat, egy belsû szellemi struktÃra idûbeli kivet¡l¢s¢t veszi gondosan szÀmba A ZSIDñ B UDAPEST cÁmü k¢tk´tetes munka. A tizen´t fejezetbûl tÁz r¢szletesen foglalkozik a fejezet cÁm¢t adÂ vÀrosr¢sszel, az ott
zajlÂ zsidÂ ¢letformÀval, s ezek a vÀrosr¢sznevek sorrendben k´vetik egymÀst. A fejezetcÁmek sorrendje az idûbelis¢gen alapul, s
nemcsak az adott korszakra jellemzû ¢letvezet¢si modellekrûl, a k´rnyezettel valÂ kapcsolattartÀsrÂl vagy elk¡l´n¡lts¢grûl Àrulnak
el sokat, hanem olykor szimbolikus ¢rtelemmel is bÁrnak (p¢ldÀul KirÀly utca, LipÂtvÀros, öj-LipÂtvÀros). Kifejezik a zsidÂ k´z´ss¢g belsû szegregÀciÂjÀt: az öj-LipÂtvÀros a
nagypolgÀrsÀg, a K¡lsû-JÂzsefvÀros a szeg¢ny kispolgÀrsÀg jellemzû lakhelye, sût m¢g
a vallÀson bel¡li hovatartozÀsrÂl is Àrulkodnak ä a lipÂtvÀrosi zsinagÂga a neolÂgok szÀmÀra ¢p¡lt, mÁg a szÀzadv¢gen bevÀndorlÂ
hÀszidok a K¡lsû-JÂzsefvÀros imahÀzaiban talÀlnak otthonra.
A k´nyv ¢l¢n ÀllÂ V çRHEGY cÁmü fejezet a
zsidÂ k´z´ss¢g magyarorszÀgi leteleped¢s¢nek XIII. szÀzadi kezdet¢re vezet vissza. IV.
B¢la tatÀrjÀrÀs utÀni ÃjjÀszervez¢si programjÀnak r¢sze volt a zsidÂk 1245ä1250 k´z´tti
budai letelepÁt¢se. A kirÀly rendelkez¢sei
meglepûen t¡relmesek voltak, s n¢hÀny bekezd¢ssel k¢sûbb ennek okÀra is f¢ny der¡l.
Hagyd legelni a juhot, hogy a gyapjÀt nyÁrhasd ä talÀn Ágy lehetne ´sszefoglalni a k´z¢pkori kirÀlyok b´lcsess¢g¢nek eredûj¢t. Az
elsû budai p¢nzverde alapÁtÂja, a zsidÂ Henuk à...alighanem a kirÀlynak nyÃjtott hitelek r¢v¢n jutott ehhez a megbÁzatÀshozÊ. (12.)
Term¢szeti katasztrÂfÀk (pestis, katolikus
hitt¢rÁt¢s) idej¢n felcsend¡lt a r¢gi nÂta: ki
kell üzni a zsidÂkat. De az uralkodÂk pillanatnyi d¡hrohamait mindig lecsillapÁtotta a
zsidÂ k´z´ss¢g gazdasÀgi hasznossÀga, ez¢rt
1464-ben JÀkob Mendel mÀr kardosan,
strucctollasan kÁs¢rte MÀtyÀs kirÀlyt a sz¢kesfeh¢rvÀri koronÀzÀsi ¡nneps¢gre a budai zsidÂsÀg k¢pviselet¢ben. (AkÀr egy LehÀr-operettben ä kackiÀsan, magyarosan.)
A zsidÂk gazdasÀgi n¢lk¡l´zhetetlens¢ge
nem akadÀlyozta meg a k´z¢pkori uralkodÂkat abban, hogy ûket megalÀzÂ megk¡l´nb´ztetû viseletre k´telezz¢k. A budai zsidÂk

veres k´penyt, rajta arasznyi sÀrga foltot (gilber fleck ä zsidÂfolt), valamint hegyes s¡veget
viseltek. AkkurÀtus elûÁrÀs rendelkezett afelûl, hogy a foltot nem szabad eltakarni. A k¢sûbbi, hasonlÂ ¢rtelmü rendelet szerzûinek
volt hovÀ fordulni.
A megszorÁtÀsok ¢s pogromok ellen¢re (a
JagellÂk korÀban t´bbsz´r volt pogrom a zsidÂ utcÀban) sz¢p lakÂ¢p¡letek emeltettek, a
Mendel-hÀz zsinagÂgÀja pedig a k¢sû gÂtika
talÀn legszebb eml¢ke BudÀn. KÂdexeket Ártak, a t´r´k fennhatÂsÀg alatt k´z´ss¢gi ¢let¡k virÀgzÀsnak indult, a rabbik elm¢lkedtek,
a kereskedûk kereskedtek. àLakozÀsunk virulÂ
volt, akÀr a z´ldellû olajfaÊ ä Árta Schulhof
IzsÀk. 1686-ban, Buda visszafoglalÀsakor
semmis¡lt meg a zsidÂ k´zs¢g. Az ¢letben
maradt zsidÂ volt a jÂ zsidÂ, ugyanis ¢rte vÀltsÀgdÁjat lehetett k´vetelni. (Nem voltak sokan, mind´ssze n¢gyszÀzan maradtak.)
Mint mÀr emlÁtettem, a k´nyv szerkezete
a jellegzetes zsidÂ vÀrosr¢szek szÀmbav¢tel¢n
nyugszik, az egyes fejezetek pedig r¢szletesen
kit¢rnek az ¢let minden szellemi ¢s tÀrgyi
megnyilvÀnulÀsÀra.
A tudomÀny ¢s a müv¢szet zsidÂ müvelûi
k´z¡l eleven leÁrÀst kapunk Bloch MÂric
(Ballagi MÂr), Hevesi Simon, Heller BernÀt,
Stein Aur¢l, Scheiber SÀndor ¢let¢rûl. A reformkor atmoszf¢rÀja szolgÀl hÀtter¡l RÂzsav´lgyi MÀrk pÀlyÀjÀnak, a Singer ¢s Wolfner
k´nyveshÀz jelentûs¢g¢t pedig a szÀzadfordulÂ szellemis¢ge segÁt meg¢rteni. Az emlÁtett p¢ldÀkkal arra kÁvÀntam utalni, hogy a
k´nyv a zsidÂ k´z´ss¢g ¢let¢t ¢s annak jelens¢geit nem elszigetelve, hanem annak term¢szetes k´zeg¢ben ¢s k´lcs´nhatÀsaiban ÀbrÀzolja.
A fejezeteket megkomponÀlÂk er¢nye tovÀbbÀ, hogy a sokf¢les¢gbûl egys¢ges benyomÀst, plasztikus ¢s ihletett k¢pet k¢pesek az
olvasÂ el¢ vetÁteni Ãgy, hogy a szerteÀgazÂ
anyag nem zavaros vagy befogadhatatlan.
Ennek ¢rdek¢ben a sz´vegt¡kr´ket logikusan eg¢szÁti ki a magyarÀzatul szolgÀlÂ k¢panyag (p¢ldÀul a DohÀny utcai zsinagÂga
tervrajzai ¢s a megvalÂsult ¢p¡let az eredeti
k´rnyezetben, L. Rohbock 1859-es metszet¢n, vagy a kereskedelmi-vallÀsi-k´z´ss¢gi
¢let gyÃjtÂpontjak¢nt ¢rtelmezhetû OrczyhÀz megid¢z¢se az egykorÃ rajzok ¢s f¢nyk¢pek segÁts¢g¢vel). A dokumentumÀbrÀzolÀso-
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kat (egykorÃ metszetek, tervrajzok, f¢nyk¢pek) szerencs¢sen eg¢szÁtik ki a sz´vegre rÀhangolÂ k¢pzûmüv¢szeti illusztrÀciÂk, p¢ldÀul çmos Imre linÂmetszetei 1940-bûl (A TñRA-TEKERCS FELMUTATçSA, A TEFILLIN FELHELYEZ°SE, SñFçR stb.).
A k¢pzûmüv¢szeti illusztrÀciÂk t´bbnyire
a zsidÂ folklÂrt bemutatÂ sz´vegek margÂjÀn
fordulnak elû, s a k´nyv szerkesztûi nem riadtak vissza a karikatÃrÀk k´zl¢s¢tûl sem
(Herman LipÂt, F¢nyes Adolf). JÂ p¢lda arra,
hogyan lehet egy tudomÀnyos ig¢nyess¢ggel
megÁrt sz´veget ¢lvezetes olvasmÀnnyÀ tenni,
szÀmüzve a patetikus megk´zelÁt¢s elviselhetetlen attitüdj¢t.
K¡l´n´s ¢lvezetet nyÃjthat a nyelvi jelens¢gek, illetve a szociolingvisztika irÀnt ¢rdeklûdûknek a BUDAPESTI ZSIDñ R°TEGNYELV cÁmü alfejezet, melyhez csaknem hÃszoldalas
szÂtÀr tartozik. A talÀlÂ illusztrÀciÂkkal kieg¢szÁtett szÂtÀrban lapozgatva ´r´mmel ismerhet¡nk rÀ olyan r¢gen hallottakra, mint a bÂcher ¢s a h¢der, felfedezhetj¡k a Nobel-dÁjas I.
B. Singer Àltal oly sokat hasznÀlt kvitli, lilit,
rebecin szavakat. A megnevez¢s egy kicsit teremt¢s, ebbûl is ´sszeÀll egy vilÀg.
MÀr az elsû k´tet v¢g¢n, a TER°ZVçROS cÁmü fejezetben k´rvonalazÂdik a pesti zsidÂ
nagypolgÀrsÀg, p¢nzarisztokrÀcia szerepe a
modernitÀs megteremt¢s¢ben. El¢g a PÀrisi
Nagy çruhÀz belsû ter¢t ÀbrÀzolÂ k¢pre vagy
a Wahrmann-palota l¢pcsûhÀzi korlÀtjÀra, maratott ¡vegablakaira pillantani. Az ig¢nyess¢g, a kifinomultsÀg megmutatkozÀsÀnak vagyunk tanÃi. Eljutottunk a zsÃfolt, Âbudai
zsidÂudvar k´z¢pre lejtû, szennyvÁzelvezetûk¢nt is szolgÀlÂ, g´mb´lyüre koptatott kûburkolatÀtÂl a Wahrmann-palotÀig, az Ernst
MÃzeumig. A gondolat formÀt ´lt´tt, megmutatta ´nmagÀt, s a mÃlt szÀzad utolsÂ ¢vtizedeitûl a harmincas ¢vekig olyan szellemekben reprezentÀlÂdott, mint Baumgarten
Ferenc, Szerb Antal, Lajta B¢la, Szabolcsi
Bence. Ernst Lajos m¢g idej¢ben, 1937-ben
´ngyilkos lett.
àA vilÀg nem k¢zn¢l l¢vû, de nem is k¢zhez ÀllÂ,
hanem az idûbelis¢gben idûben j´n l¢treÊ ä mondja Heidegger. S abban is szünik meg. A mÀsodik k´tet a hanyatlÀs¢, bÀr A PESTI I ZRAELITA H ITK¹ZS°G, a LIPñTVçROS , öJ-LIPñTVçROS, A K ºLSý-JñZSEFVçROS ¢s A PESTI HITK¹ZS°G SZOMSZ°DAI cÁmü fejezetek m¢g a ter-

vek ¢s ¢pÁtkez¢sek korÀrÂl szÂlnak, az utolsÂ
fellend¡l¢srûl, a lelkes elk¢pzel¢sekrûl. A jelszÂ azonos KÂbor TamÀs reg¢ny¢nek cÁm¢vel: K I A GETTñBñL! Az 1928ä29-es ZSIDñ °V K¹NYV egyenesen Ágy lelkesedik: àKi a gettÂbÂl! Az ¢pÁtkez¢seket a szabadsÀg, az ´n¢rzet szellem¢ben tervezz¡k. Ki a gettÂbÂl!Ê (395.)
Nem telik bele tÁz ¢v, amikor a zÀrt vilÀg
metaforÀjak¢nt, a modernitÀs akadÀlyak¢nt
¢rtelmezett gettÂbÂl kit´rni akarÂ zsidÂkat
egy eg¢szen valÂsÀgos gettÂba parancsoljÀk
vissza. Vissza a gettÂba, mondjÀk a zsidÂt´rv¢nyek. Ez a gettÂ azonban nem a zsÃfoltsÀgÀban, ny¡zsg¢s¢ben, illataiban eleven ¢s otthonos vilÀg, ahovÀ vissza lehet vÀgyni, ahol
frissen s¡lt keny¢r, kÀv¢, p¢nteki sÂlet illata
szÀll. Ez a gettÂ a zsidÂt´rv¢nyek kiagyalÂi Àltal elk¢pzelt gettÂ, errûl szÂl a tizenkettedik
fejezet (PEST, 1944, GETTñ). A szomorÃ csak
az, hogy min¢l t´bbsz´r halljuk ennek a gettÂnak a t´rt¢net¢t, annÀl k¢ptelenebb¡l
hangzik. Bizony, az abszurdnÀl is abszurdabb
az a szÁnhÀz, amely a Goldmark-teremben
mük´dik a pesti szÁnpadokrÂl leparancsolt
szÁn¢szek ¢s ¢nekesek k´zremük´d¢s¢vel. A
fejezet szeml¢lete kimondottan pozitÁv ä a
borzalmak szÀmbav¢tele mellett az emberi
segÁtûk¢szs¢gre, egy¡tt¢rz¢sre hÁvja fel a figyelmet. Nem a sz´veg tehet arrÂl, hogy az
eff¢le mondatok nehezebben felejthetûk,
mint az ´nfelÀldozÂ embermentûkrûl szÂlÂk:
àNapokon Àt fekszenek a hullÀk az utcÀkon, ¢s
olyan ¡zlethelyis¢gekben, amelyek az utcÀra nyÁlnak.Ê (576.)
Ezek az ¡zlethelyis¢gek l¢teznek. Most talÀn ¢dess¢gboltok, csemege¡zletek, netÀn
pizz¢riÀk. Aki egyszer lÀtta ¡veges portÀljuk
m´g´tt a gettÂ halottait, egymÀsra rakva, januÀri fagytÂl mereven, vajon Àt tudja-e l¢pni
a k¡sz´b´t? Bizonyos k¡sz´b´k nem l¢phetûk Àt t´bb¢, az ajtÂ a bel¢pni szÀnd¢kozÂra
csapÂdik, mint a SORSTALANSçG hûs¢re, aki
egykori otthonÀt keresi, rem¢nytelen¡l.
Logikusan k´vetkeznek ezutÀn a ZSIDñ
TEMETýK , a Z SIDñ °LET MA BUDAPESTEN ¢s a
LçTHATATLAN ZSIDñ BUDAPEST cÁmü fejezetek. SzÀmba veszik az ´sszeomlott ¢let marad¢kait: sÁrk´veket, szeretetotthonokat, j´vev¢nyszavakat (ism¢t egy remek szÂszedet), s
v¢g¡l, vigasztalÀsul a zsidÂ vicceket.
Kisebb hibÀk elûfordulnak, de szÀmuk
eleny¢szû a k¢tk´tetes munka er¢nyei ¢s je-
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lentûs¢ge mellett. A k´tetek k¡lsû megjelen¢s¢rûl csak annyit, hogy a betütÁpus nagyon
sz¢p, a sz´vegt¡k´r eszt¢tikus, az illusztrÀciÂk vÀlogatÀsa ¢s reprodukÀlÀsuk minûs¢ge
nyomdatechnikailag kifogÀstalan. Mind´ssze
azt sajnÀlom, hogy a gazdag ¢s sz¢p k´nyv
nem kapott szilÀrd k´t¢stÀblÀt, tartÂs vÀszonk´t¢st.
Ne bÀnjuk, v¢g¡l is Ágy k´nnyebb olvasni.
UjvÀrosi Emese

A KEZDET V°GE,
AVAGY A V°G KEZDETE
Martin Heidegger: à...k´ltûien lakozik az ember...Ê
VÀlogatta: PongrÀcz Tibor
FordÁtotta: BacsÂ B¢la, H¢vizi OttÂ, Kocziszky °va,
PongrÀcz Tibor, Szijj Ferenc, Vajda MihÀly
T-Twins, Budapest ä Pompeji, Szeged, 1994.
288 oldal, 390 Ft
SajÀt k´ltûje, H´lderlin titokzatosan sz¢p
verssora ä à...k´ltûien lakozik az ember...Ê ä ker¡lt annak a Heidegger-k´tetnek a borÁtÂjÀra, mellyel nemr¢g megajÀnd¢kozott benn¡nket az Athenaeum-k´nyvek sorozata. A
gyüjtem¢nyben talÀlhatÂ egyik HeideggerÁrÀs id¢zetcÁm¢nek ¢lre ÀllÁtÀsa aligha szerkesztûi rutin jele. Ellenkezûleg: ¢rz¢kenys¢gre vall. Ez a kiemel¢s Ágy nem k¡l´n H´lderlint, a k´ltût, vagy Heideggert, a szerzût id¢zi. Egybek´t. Kettûsen utal. Megid¢zi az eg¢szet. Elûsz´r is a poi¢szisz ¢s ph¡szisz (àmaga
a l¢tÊ), a àk´lteni ¢s gondolkodniÊ (dichten
und denken) fellelt egybetartozÀsÀt, mÀsodszor pedig azt, amit Gadamer Ãgy fogalmazott meg, hogy Heidegger a k¢sei H´lderlinben àsajÀt gondolkodÂi c¢ljÀnak egyed¡lÀllÂ jelk¢pes elûfutÀrÀt lÀtta, ami abban Àllt, hogy a l¢t k¢rd¢s¢t megtanulja Ãjrak¢rdezniÊ. Id¢zi tovÀbbÀ
azt, amire a vÀlogatÀskor k¡l´n´sen fontos
volt ¡gyelni, hogy àH´lderlin k´ltûi müvei segÁts¢get nyÃjthattak azon igyekezet¢ben, hogy ÏmeghaladjaÎ a metafizikÀtÊ.
°s ez a k´nyv valÂban errûl szÂl: Heidegger ragaszkodÀsÀrÂl a meghaladÀshoz, àesdek-

lû vÀrakozÀsÀrÂlÊ, rem¢nyeinek teolÂgiÀjÀrÂl,
l¢tk¢rd¢se melletti kitartÀsÀrÂl.
°s ez¢rt kivÀlÂ a vÀlogatÂ szerkesztû PongrÀcz Tibor munkÀja. Kiv¢teles, mert k¢zn¢l
l¢vû darabok egymÀs mell¢ rakÀsa helyett
Ãgy gyüjt egybe, hogy az egyes ÁrÀsok v¢g¡l
az eg¢sz egyetlens¢g¢t k¢pviselik. MegjelenÁt.
Re-prezentÀl. K´vethetne esetleg eg¢szen biztonsÀgos Ãtjelzûket (elû is vette a W EGMARKEN cÁmü k´tetet), Àm inkÀbb magÀt a heideggeri utat k´veti. Helyesebben a L°T °S
IDý utÀni kanyar Áv¢n halad, amely ä mint
Árja ä àa l¢tt´rt¢neti gondolkodÀs elût¢rbe nyomulÀsÀtÂl a k¢sei periÂdusnak a l¢t gondolÀsÀval
szemben alÀzatot sugallÂ, a filozÂfia felszÀmolÀsÀt
szorgalmazÂ müv¢ig tartÊ.
Feltünûen szaporodnak nÀlunk manapsÀg
az acsarkodÂ kritikÀk, s Ágy a dics¢rû szavak
k¡l´n´sen elfogult tÃlzÀsnak tünhetnek. Egy
k¢sei Heidegger-k´tet megjelentet¢se azonban k¢ts¢gkÁv¡l nem h¢tk´znapi teljesÁtm¢ny, nem holmi k´z´ns¢ges dolog. Esem¢ny.
Egyszerre valami eredendûen nem l¢tezû mü
vilÀgraj´vetele, ¢s valami megl¢vû elsajÀtÁtÀsa: l¢trehozÂ t´rt¢n¢s. A SEIN UND ZEIT
utÀni korszak(ok)ra ugyanis egyarÀnt igaz a
fordulat ¢s a visszafordulat (Umkehr), vagyis
azok az à1930 Âta mindig Ãjrakezdett kÁs¢rletekÊ,
amelyek c¢ljÀrÂl Heidegger azt ÀllÁtja (A FILOZñFIA V °GE °S A GONDOLKODçS FELADATA),
hogy a bev¢gezhetetlen fûmü àk¢rd¢sfeltev¢s¢t
illetûen tovÀbbhaladjunk a kezdetek fel¢. Ez pedig
azt jelenti: A L°T °S IDý k¢rd¢seinek kiindulÂpontjÀt prÂbÀljuk meg immanens kritikÀnak alÀvetniÊ.
K. L´with mÀr az ´tvenes ¢vek elej¢n vilÀgosan felismerte, hogy ha a filozÂfus ¢lete
sorÀn mÀs ¢s jobb belÀtÀsra jut, s korai müv¢hez Ãj elû- ¢s utÂszavakat füz, akkor ez
nem mell¢kes biogrÀfiai ¡gy, hanem filozÂfiÀjÀnak l¢nyegi k¢rd¢s¢t ¢rinti. Bizonyos ¢rtelemben term¢szetesen lehet a k¢sei Heidegger àfûmüv¢rûlÊ vagy a hiÀnyzÂ I Dý °S
L°T pÂtlÂ l¢trej´tt¢rûl besz¢lni, de Heidegger nyomÀn inkÀbb az hangsÃlyozandÂ, hogy
a Kehre Ãjrakezdett kÁs¢rletsor ä nem mÀs,
mint Ãj Ãton lenni az ismeretlen fel¢. Keres¢s, àa l¢t igazsÀgÀra valÂ t´rt¢neti k¢szenl¢tÊ.
A k¢szenl¢tet esdeklû vÀrakozÀsk¢nt el¢nk
tÀrni akarÂ vÀllalkozÀs (nyilvÀnvalÂan t´bbf¢le ilyen, egyarÀnt indokolhatÂ lehetûs¢g
adÂdik) messzemenû m¢ltÀnylÀst ¢rdemel.
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Fûleg, ha az adott esetben az elsû sikeres hazai teljesÁtm¢nyrûl van szÂ.
A àvÀlogatott ÁrÀsokÊ publikÀlÀsa mÀs vonatkozÀsban is merûben Ãj t´rt¢n¢s. Heidegger egyes müveinek, de mindenekelûtt a korai
fûmünek a magyarorszÀgi k´zreadÀsa inkÀbb
tett, mint esem¢ny, ¢s inkÀbb nevezhetû prezentÀciÂnak, mint re-prezentÀciÂnak. (E fogalmakat itt nem heideggeri ¢rtelemben hasznÀlom.) Eszem ÀgÀban sincs persze szembeÀllÁtani a l¢trehozÂ t´rt¢n¢st a felmutatÀssal.
M¢gis fontosnak tartom jelezni a k¡l´nbs¢get, mert az ´sszef¡gg mind a befogadÀs elt¢rû mÂdjÀval, mind t´rt¢neti idej¢vel.
A SEIN UND ZEIT magyar prezentÀciÂjÀnak elsûdleges ¢s k´zvetlen probl¢mÀja a fordÁtÀs volt: hogyan lehets¢ges Heidegger magyarul? Em´g´tt azonban, sok minden mÀs
mellett, Heidegger n¢mets¢g¢nek ¢s magÀnak a heideggeri nyelvnek a dilemmÀi hÃzÂdnak meg. An¢lk¡l, hogy most ÀllÀst kellene vagy lehetne foglalnom abban, hogy
egyÀltalÀn àMi a n¢met a filozÂfiÀban?Ê, talÀn
¢ppen itt hely¢nvalÂ eml¢keztetnem Nietzsche k¢rd¢s¢re: àA n¢met filozÂfusok valÂban filozÂfus n¢metek voltak-e?Ê Hely¢nvalÂ mÀr
csak az¢rt is, mert Nietzsche szembeÀllÁtotta
a àhegeliÀnusokatÊ (àmi n¢metek hegeliÀnusok
vagyunkÊ) a àlatin fajtÀvalÊ, amennyiben az
elûbbiek m¢lyebb ¢rtelmet tulajdonÁtanak a
l¢tes¡l¢snek ¢s fejlûd¢snek, mint annak, ami
àvanÊ, vagyis mi ä mondja ä àalig hisz¡nk a
Ïl¢tÎ fogalmÀnak jogosultsÀgÀbanÊ. A pesszimista
Schopenhauer viszont, aki egyÀltalÀn ¢s kiv¢telesen feltette a l¢tk¢rd¢st (ami a àtudomÀnyos ateizmusÊ gyûzelme, àegyetemes eurÂpai esem¢nyÊ volt), azt mint àjÂ eurÂpai, s
nem mint n¢met ÀllÁtotta f´lÊ. T´k¢letesen mell¢kes ezÃttal, hogy milyen szerepet jÀtszott
Nietzsche kulturÀlis idioszinkrÀziÀja ä az,
hogy ´nmagÀt k¢ptelennek tartotta n¢met¡l
gondolkodni ¢s ¢rezni, hogy vidÀman kitiltotta az ¢rdemtelen n¢meteket ÁrÀsainak
àelûkelû ¢s delikÀtÊ vilÀgÀbÂl ä abban, hogy
nevelûj¢t kiragadta a àsz¡ks¢gk¢ppenÊ n¢met ´nmegismer¢s, ´ntapasztalÀs ¢s ´nmegragadÀs nagyjainak sorÀbÂl. Bûven el¢g
annyi, hogy a n¢met filozÂfiÀnak semmi k´ze
a filozÂfus szÀrmazÀsÀhoz vagy nemzeti hovatartozÀsÀhoz.
ögy v¢lem, Heidegger paradox mÂdon
nem n¢met filozÂfus, hanem filozÂfus n¢met,

s ekk¢nt vÀlasztja a l¢tk¢rd¢st a hegeliÀnus ¢s
nietzschei metafizikÀval szemben. S mÁg
Nietzsche gondolkodÂ ¢s k´ltû, nem àpoetizÀlÂ gondolkodÂÊ, addig az idûnk¢nt verselû
Heidegger kisajÀtÁt egy k´ltût, ¢s nyelvet vÀlaszt magÀnak. SzÀmÀra ugyan a n¢met mellett a g´r´g a filozÂfiai nyelv (sût: àa g´r´g az
egyetlen nyelv, amely az, amit mondÊ), Àm ismert
kijelent¢s¢t parafrazeÀlva, mÀsokkal egyetemben ÀllÁthatom, hogy sajÀt egyetlen n¢met nyelve volt gondolkodÂi l¢t¢nek hÀza, l¢ny¢nek hajl¢ka.
NyithatÂ ez a hÀz vagy ´nmagÀra zÀrt? Vajon ajtaja a boldogsÀg¢hoz hasonlÂan (Kierkegaard) nem tÀrul befel¢, hogy nekirohanva benyomhatnÀnk, hanem csak kifel¢, ¢s
ez¢rt tehetetlenek vagyunk? Szabad-e Heideggernek abbÂl a nyilatkozatÀbÂl, amely
szerint àahogy a k´lt¢szetet, Ãgy a gondolkodÀst
sem lehet fordÁtani ä legfeljebb: k´r¡lÁrniÊ, R.
Rortyval azonos k´vetkeztet¢sre jutni: filozÂfiÀja az¢rt fordÁthatatlan, mert nÀla ä mik¢nt
a versben ä a hangzÀs szÀmÁt, àszÀmÀra a filozÂfiai igazsÀg mÀr a fon¢mÀkon, a szavak hangzÀsÀn mÃlikÊ (ESETLEGESS°G, IRñNIA °S SZOLIDARITçS ).
Meggyûzûd¢sem, hogy Heidegger eg¢szen mÀs jellegü neh¢zs¢gre utalt. K¡l´n´sen
egy¢rtelmüen akkor, amikor fordÁtott, amikor àsz¡ks¢gmegoldÀsk¢ntÊ lefordÁtotta p¢ldÀul Arisztotel¢sz HERMENEUTIKç-jÀnak (DE
INTERPRETATIONE) egyik sz´vegr¢szlet¢t. A
neh¢zs¢g l¢nyege, hogy a fordÁtÀs (is) Ãt a
nyelvhez, ahhoz, àami voltak¢ppen besz¢lÊ,
amely àegybefon benn¡nket a besz¢l¢sselÊ; Ãt a
besz¢dhez ¢s az ÁrÀshoz. A fordÁtÀs ä ÀllÁtja ä
egyfajta megmutatÀs, s ezt tartva szem elûtt,
a megmutatÂt, az egymÀshoz hÃzÂt ¢s a hasonlÁtÂt a megjelenni hagyÀs ¢rtelm¢ben fogja f´l. Szememben a heideggeri àlegfeljebbÊ
inkÀbb figyelmeztet¢s, mintsem ¢rt¢kmegvonÀs: mechanikusan hü visszaadÀs lehetetlen,
´nk¢nyes-erûszakos elv¢tel megengedhetetlen, s a megmutatÂ megjelenni hagyÀshoz a
k´r¡lÁrÀson Àt vezet az Ãt. A àlegfeljebbÊ
meglepûen k´zel Àll a H´lderlin-fordÁtÀsok¢rt rajongÂ fiatal W. Benjaminnak ahhoz a
n¢zet¢hez, hogy àa fordÁtÀs lehetetlenn¢ vÀlna,
ha az eredetivel valÂ v¢gsû l¢nyegi egyez¢sre t´rekedneÊ; hogy a visszaadÀs nem a szÂ, hanem
az ¢rtelem k´zvetÁt¢se, m¢gpedig az igazsÀg
nyelv¢n, amely àa k´lt¢szet ¢s az elm¢let k´z´tt
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helyezkedik elÊ. Benjamin a megjelenni hagyÀst
megragadÂan ¢rz¢kletes k¢pbe sürÁti, amikor
azt mondja, hogy a fordÁtÀs az ÁrÀstÂl elt¢rûen àsosincs mintegy a nyelv hegyi erdûs¢g¢nek belsej¢ben, hanem azon kÁv¡l jÀr, azzal szemk´zt helyezkedik el, s an¢lk¡l, hogy bel¢pne oda, hÁvja az
eredeti müvet, hÁvja a müvet arra az egyetlen helyre, ahol sajÀt ä fordÁtÂi ä nyelv¢ben a mü az eredeti
nyelv visszhangjÀt verhetiÊ. A fordÁtÀs ä hÁvÀs, a
k´r¡ljÀrÀs Ãtja a nyelvhez.
T¢ved¢snek tartanÀm tehÀt, ha Heidegger k¢sei nyelvelm¢let¢nek abbÂl a megÀllapÁtÀsÀbÂl, hogy àa l¢t hÀza a nyelv, mert mondak¢nt û a sajÀtot adÂ esem¢ny hangzÀsmÂdjaÊ, vagy
a k´lt¢szet ¢s a gondolkodÀs egybetartozÀsÀrÂl vallott n¢zet¢bûl a fordÁtÀs szÀmÀra olyan
kÁv¡lrûl bet´rhetetlen ajtÂt ÀcsolnÀnak, amelyen Àt legfeljebb hangok szürûdnek ki.
Egy¢bk¢nt az egybetartozÀst illetûen Heidegger azt is vallotta, hogy k´lt¢szet ¢s gondolkodÀs csak addig talÀlkozhatnak, àameddig
megmaradnak l¢nyeg¡k k¡l´nb´zûs¢g¢benÊ.
çll ez a besz¢d ¢s az ÁrÀs eset¢re is. A filozÂfia, k¡l´n´sen a modern ä ÁrÀs; ebben igaza van DerridÀnak. Az, hogy a heideggeri
¢letmüben jelentûs helyet foglalnak el az
egyetemi kurzusok, szeminÀriumok, nyilvÀnos elûadÀsok (a k´tetbe sz¢p szÀmmal jutott
belûl¡k), az ÁrÀsbelis¢gnek az¢rt sem mond
ellent, mert elûadÀsai elûre ¢s ÃjraÁrt sz´vegek. A Nietzsche-kurzusok kiadÀsÀnak elûszavÀban k¡l´n kit¢r arra, mi¢rt indokolt
egybefüzni elûadÀsait ¢s tanulmÀnyait. Eg¢szen mÀs k¢rd¢s, ¢s a fentieket nem cÀfolja,
hogy ä mik¢nt NyÁri KristÂf Árja ä Heidegger
az Ãj szÂbelis¢g filozÂfusa s egyben kritikusa,
aki a r¢gi szÂbelis¢g korÀrÂl Àlmodik.
Heidegger sajÀt egyetlen n¢met nyelve
r¢gÂta filolÂgiai kritika tÀrgya. Ez immÀr tradÁciÂ. A pedÀns, nyelvtudomÀnyi ¢rveket sorolÂ bÁrÀlatok fûk¢nt az ´nk¢nyess¢get rÂjÀk
fel, szÂvÀ teszik etimolÂgiai t¢ved¢seit, k¢tes
nyelvi asszociÀciÂit, hogy magyarÀzataiban
esetlegesen utal az elemann-svÀb nyelvjÀrÀsra, hasznÀl Âfeln¢met, gÂt szavakat, s oly
m¢rt¢kben aknÀzza ki szÀnd¢kosan a n¢met
szÂk¢pz¢s kizÀrÂlagos lehetûs¢geit ¢s sajÀtossÀgait, hogy az szinte rem¢nytelenn¢ teszi
szÂtÀrÀnak visszaadÀsÀt, mondjuk, angolul.
Az az eljÀrÀs pedig, ahogyan a g´r´g filozÂfia
alapszavainak archaikus ¢rtelm¢t a n¢met
nyelv segÁts¢g¢vel (gondolkodÂ fordÁtÂk¢nt!)

kiÀssa az ¢vszÀzadok Âta bevett fordÁtÀsok,
kommentÀrok k´v¡letei alÂl ä egyetlen komoly klasszika-filolÂgus rokonszenv¢re sem
szÀmÁthat. (Az ilyen tÁpusÃ bÁrÀlatok engem
mellesleg Ulrich von Wilamowitz lÀngolÂ haragjÀra eml¢keztetnek, amellyel egykor a fiatal klasszika-filolÂgus Nietzsche müv¢t, A
TRAG°DIA SZºLET°S°-t ostorozta a filolÂgiÀn
elk´vetett erûszak miatt. Afterphilologie ä vÀlaszolta erre Nietzsche barÀtja, Erwin Rhode.) M¢g a k¢sei Heidegger nyelve irÀnt meszszemenûen tolerÀns tanÁtvÀny, L´with is kettûss¢grûl, k¢t¢rtelmüs¢grûl besz¢l, megjegyezve, hogy a heideggeri lenyüg´zû szÂfejt¢sek inkÀbb rÀbesz¢lûk, mint meggyûzûk: a
nyelvi sugallat ellenûrizhetetlen adomÀnya
´sszefonÂdik nÀla a nyelvi megformÀlÀs technikailag t´k¢letes müv¢szet¢vel.
A filozÂfus nyelv¢nek kritikÀja ritkÀn Àrtatlan filolÂgia. Amikor Rorty tiszteleg korÀnak legnagyobb àteoretikus k¢pzelûtehets¢geÊ
elûtt, ¢s szimpÀtiÀjÀrÂl biztosÁtva olyan filozÂfiaprofesszork¢nt olvassa, àaki tÃll¢pett sajÀt
felt¢telein azÀltal, hogy a nagy halott metafizikusok
neveit ¢s szavait egy szem¢lyes litÀnia elemeik¢nt
hasznÀljaÊ; amikor a teÂria po¢zis Àltali megment¢s¢re tett ànagyszerü, de rem¢nytelenÊ kÁs¢rleteinek eredm¢ny¢rûl Ãgy v¢lekedik,
hogy az àteljesen hasznÀlhatatlan... olyan emberek
szÀmÀra, akik nem osztjÀk asszociÀciÂitÊ, mert
alapszavai a modern EurÂpÀban sem mindenkin¢l keltenek visszhangot, akkor a legkevesebb, hogy feldÃlja (dekonstruÀlja) l¢ny¢nek hajl¢kÀt. °ppens¢ggel a l¢nyeg, a
metafizika meghaladÀsÀnak probl¢mÀiban
t¢ved el. °s mivel rÀadÀsul elvÀlasztja a filozÂfiaprofesszort a XX. szÀzadi k´z¢let filozÂfusÀtÂl, politikai elmarasztalÀsa sÃlytalan szidalmazÀsk¢nt hat.
Rorty kritikÀja frivol formÀban ugyan, de
m¢giscsak folytatja az analitikus tradÁciÂt,
legalÀbbis gyanÁthatÂ, hogy ezen a t¢ren szint¢n sokat tanult belûle. Eml¢kezetes, menynyire ¢lesen tÀmadta Carnap 1931-ben a MI
A METAFIZIKA? nyelvhasznÀlatÀt, amelyben a
àSemmiÊ ä ez a k´znyelvben negatÁv egzisztenciÀlis ÀllÁtÀst kifejezû tagadÂszÂ otromba
logikai hibÀk elk´vet¢s¢vel ¢rtelmetlenn¢ vÀlik, jelent¢s n¢lk¡li metafizikai lÀtszatÀllÁtÀsok
megfogalmazÀsÀt szolgÀlja. A nyelvanalitikus
¢rtelemkritika ¢s a l¢thermeneutika k´z´tti
ellent¢t, a hagyomÀnyos ontolÂgiai metafizi-
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ka meghaladÀsÀnak ez a k¢t szemben ÀllÂ,
egymÀssal engesztelhetetlen¡l vitÀzÂ kÁs¢rlete, mint ezt K. O. Apel meggyûzûen kimutatta, nem f¢lre¢rt¢sektûl mentes t´rt¢net. Mindenesetre Apel szerint Heidegger àszokatlan
nyelvhasznÀlatÀnak jogossÀgaÊ messzemenûen
igazolhatÂ, ¢ppen filozÂfiai elûfeltev¢seinek,
a hermeneutika radikalizÀlÀsÀnak f¢ny¢ben.
Az persze szÀmomra nyÁlt k¢rd¢s marad, vajon a nyelvanalÁzis ¢s a hermeneutika, a k¢sei
Wittgenstein àkritikai spekulÀciÂellenesÊ filozofÀlÀsa ¢s Heidegger àeksztatikus-spekulatÁvÊ
gondolkodÀsa egyesÁthetû-e, hogy a ànyelvjÀt¢kÊ ¢s a àvilÀgban valÂ l¢tÊ pÀrhuzamai hol talÀlkoznak.
Mi szolgÀlhat ments¢gem¡l, hogy Heidegger magyar re-prezentÀciÂjÀt dics¢rve, n¢mets¢g¢nek, nyelvhasznÀlatÀnak, fordÁthatÂsÀgÀnak m¢goly sÃlyos, elûzetes dilemmÀit
soroltam, ahelyett, hogy azonnal a n¢met filozÂfia ¢s a mÀr r¢gÂta filozÂfiaidegennek tartott magyar gondolkodÂi alkat ellent¢t¢n merengtem volna? Mivel magyarÀzhatÂ, hogy
nem arra kerestem elûsz´r vÀlaszt, àMi a magyar a filozÂfiÀban?Ê, hogyan fest a filozÂfus
n¢met magyarul? Mi¢rt nem r´gt´n azt latolgattam, hogy Heidegger honosÁtÀsÀval egy
idûben Ãtra kelt-e v¢gre MagyarorszÀgra a
vilÀgszellem, s felt¢ve, hogy a nemr¢g v¢gbement tÀrsadalmi fordulattal mÃltba hanyatlik
szellemi elmaradottsÀgunk, nyÁlik-e valahÀra
es¢ly arra, hogy a filozÂfia n¢p¢v¢ vÀljunk?
A SEIN UND ZEIT magyar prezentÀciÂja
1989-ben ä idûben j´tt tett. Amikor a fûmü,
egyÀltalÀn a müvek (p¢ldÀul A MþALKOTçS
EREDETE, 1988) honosÁtÂ felmutatÀsÀnak k´zvetlen probl¢mÀjak¢nt a fordÁtÀst neveztem
meg, akkor nem a magyar nyelvü visszaadÀs
filolÂgiai k¢rd¢seire, az egyes fogalmak Àt¡ltet¢s¢t kÁs¢rû, feltünûen elt¢rû ¢rtelmez¢sekre, tudÂs vitairatokra c¢loztam, hanem inkÀbb a heideggeri gondolat àk´r¡lÁrÀsÀraÊ, a
mü hÁvÀsÀra, elsajÀtÁtÀs ¢s megmutatÂ megjelenni hagyÀs fesz¡lts¢geire. K´zvetlen¡l az
Ãt kezdet¢re.
çm a fordÁtÀs mÀr kezdetben k´zvetettebb, k´zvetÁtettebb ¢rtelemben is probl¢mak¢nt van jelen, ami ´sszef¡gg Heidegger honosÁtÀsÀnak t´rt¢neti idej¢vel, a magyarorszÀgi ¢s eurÂpai fordulattal. Az àidûben j´ttÊ
a nem korÀn ¢s nem megk¢sve j´tt tett idej¢t
jelenti. Az idû k´zvetÁtette fordÁtÀs probl¢mÀ-

ja a mondÀs, a besz¢d: a filozÂfiai besz¢lget¢s
rem¢nye.
Itt az idû. Kevesen ismert¢k ezt fel olyan
tudatosan ¢s fejezt¢k ki olyan sz¢pszavÃan,
mint Gadamer, amikor 1989-ben k´sz´nt´tte
a budapesti Heidegger-szimpÂziumot. Elj´tt
az idû, mert àa falak mindenfelûl ledûlnekÊ,
mert fel¢bred a meg¢rt¢s, az egyesÁtû filozÂfia sz¡ks¢glete. °s nem csupÀn a filozÂfia
irÀnt r¢gÂta k¡l´n´s szenved¢lyt tÀplÀlÂ n¢metekben. (Mintha t¢nyleg t´rt¢nt volna valami azzal a vilÀgszellemmel!) íme, a kezdet
ideje. àAz elsû jelentûs l¢p¢s, amelyet ma itt tesz¡nk, abban Àll, hogy egy ÃjbÂl ´nmagÀra eszm¢lûdû EurÂpa ´nmagÀval folytatott besz¢lget¢sbe m¢lyed el. Kis l¢p¢s, tudjuk: de mer¢sz l¢p¢s. Az ilyen
elsû l¢p¢sek sorÀn tapasztaljuk mindk¢t r¢szrûl: sajÀt gondolkodÀsunk kisugÀrzÀsa s mÀs ¢letvilÀgok
visszasugÀrzÀsa milyen sokf¢le mÂdon k¢pes besz¢lget¢s¡nket ÀtlelkesÁteni.Ê
SzÀmos elûzm¢nye van annak, ami idûben
elj´tt. A tett-hely nem ¡res, de ¡resedû t¢r.
Heidegger honi t¢rnyer¢se helyfoglalÀs: a
magyarorszÀgi marxizmus hontalanodÀsa
idej¢n megy v¢gbe. Term¢szetesen nem a hivatalos-ideologikus marxizmusäleninizmus
helye szabadult fel, mert az mÀr holt t¢r volt,
r¢gÂta szabad. Az Àllamszocialista rendszer
egypÀrti uralmÀnak utolsÂ korszakÀban lassank¢nt megszabadult sajÀt int¢zm¢nyi hatalmÀt pusztÀn tradicionÀlisan szimbolizÀlÂ, ÀtpolitizÀlt filozÂfiai dogmatikÀjÀnak m¢g a
maradvÀnyaitÂl is. S mik´zben eg¢szen jÂl elviselte a àburzsoÀ filozÂfiaÊ semlegesebb
Àramlatait, betiltotta ¢s ¡ld´zte a reneszÀnsz
marxizmus revizionista k¢pviselûit. A t¢rveszt¢s ez¢rt mÀst jelent. LukÀcs 1953 ¢s
1968 k´z´tt, k¡l´n´sen 1956-tÂl a keleti ¢s
nyugati antisztÀlinista reformhÁvû ¢rtelmis¢g,
a kritikai marxistÀk vÀndorlÀsÀnak ha nem is
MekkÀja, de RÂmÀja volt. Most az utak kanyart vettek, kivezettek, tÀvolodtak.
Az elfordulÀs MarxtÂl ¢s LukÀcstÂl ä t´bbek k´z´tt ä Heidegger fel¢, persze nem kizÀrÂlag MagyarorszÀgon, a kelet-eurÂpai r¢giÂban k´vetkezett be. Marx haldoklÀsa idej¢n Nietzsche ¢s Heidegger ÀthajÂztak AmerikÀba, Àm ott mint a vulgÀrmarxizmus baloldali lehetûs¢ge jelentek meg, ¢s nem LukÀcs helyett kaptak helyet. Ha hinni lehet A.
Bloomnak, akkor az çllamokban ma àgyakorlatilag minden nietzscheÀnus ¢s heideggeriÀnus
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baloldalinak szÀmÁt. Ezt a folyamatot LukÀcs
Gy´rgy, szÀzadunk legkiemelkedûbb marxista gondolkodÂja indÁtotta elÊ. Igaz, Rorty a liberalizmus hÁvek¢nt mÀr a v¢gleges lemondÀsra
buzdÁt: àfel kell hagynunk azzal, hogy a marxizmus utÂdjÀt keress¡k, egy olyan elm¢letet, mely
egyesÁti a tisztess¢get ¢s a fens¢gess¢getÊ, egyesÁti
az ´nmegvalÂsÁtÀst a tÀrsadalmi felelûss¢ggel,
a kontemplÀciÂt a forradalmi szenved¢llyel.
Az amerikai diÀkok legf´ljebb csak untÀk
Marxot, de Gramsci ¢s LukÀcs ¢ppÃgy izgatta ûket, mint Heidegger. çm a v¢n kontinens
keleti peremvid¢kein, ahol a szocialista rendszer totÀlis vÀlsÀgba ker¡lt, az ilyen-olyan
marxizmusok egyarÀnt az ´sszedülni k¢sz¡lû
¢pÁtm¢ny tartÂoszlopainak tüntek. Heidegger honosÁtÀsa Ágy vÀlik egyidejüv¢ a reneszÀnsz marxizmus, a marxista LukÀcs megtagadÀsÀval (a fiatal àdialektikusÊ megûrz¢se
mellett), sz¢lsûs¢ges megsemmisÁtû gesztusk¢nt egyenlûv¢ a magyar filozÂfia l¢tez¢s¢nek ¡berhaupt k¢ts¢gbevonÀsÀval.
MÀrpedig, akÀrmennyire bosszantÂ lehet
is a paradoxon, m¢gis fennÀll: magyar filozÂfiÀt (egyÀltalÀn filozÂfiÀt MagyarorszÀgon) kiv¢teles mÂdon a XX. szÀzadban egyed¡l LukÀcs ¢s a marxizmus csillagjegy¢ben ÀllÂ budapesti iskola kritikai teÂriÀja teremtett, aminek kizÀrÂlag az eredetis¢ghez ¢s a maradandÂ ¢rt¢khez van k´ze, s nem a nemzeti jelleghez. Addig a pontig minden teljesen ¢rthetû, hogy a fordulat ä elfordulÀs LukÀcstÂl,
Àm ezen tÃl aligha akad el¢gs¢ges indok valamif¢le visszamenûleges ´nmegsemmisÁt¢sre, arra, hogy LukÀcsot, aki magyark¢nt volt
egyetemes eurÂpai, cs´kkentett ¢rt¢ken ä
mint erre Vajda MihÀly hajlik ä szûr´st¡l-bûr´st¡l Ãjra besoroljuk a n¢met filozÂfiÀba.
Mindez azonban jottÀnyit sem vÀltoztat
azon, hogy az Ãj kezdet egyÃttal a magyar filozÂfia v¢ge. S ha Heidegger fordÁtÀsa valÂban egybeesik a filozÂfiai besz¢lget¢s sz¡ks¢g¢vel ¢s rem¢ny¢vel, vajon mit sugÀroz
vissza elÀrvult ¢letvilÀgunk EurÂpa ´nmagÀval folytatott dialÂgusÀba.
Mi¢rt Heidegger? A k¢ts¢gkÁv¡li nagysÀg
¢rzete hÁv? Az utÂd apa k¢ts¢gbevonhatatlan,
abszolÃt tekint¢lye vonz? EurÂpai ¢s amerikai Àramlatok (hermeneutika, dekonstrukciÂ, posztmodern) csÀbÁtanak? ä noha ez itt
nem Amerika ¢s a filozÂfiai vizsgÀlÂdÀsok
sem egy tudomÀny¡zem mühelyeiben foly-

nak. Mibûl ered a k¢szenl¢t? V¢letlenbûl, az
¡resedû t¢rbûl aligha fakad, s nehezen lehetne Kelet alkonyÀnak tÀrsadalmi-politikai k´r¡lm¢nyeivel magyarÀzni (erre nem is vÀllalkozn¢k).
MÀssal prÂbÀlkozom. Egy Àllapot leÁrÀsÀval, mely Àllapot sajÀtos ugyan, de nem az¢rt,
mintha ¢ppens¢ggel posztmodern volna.
Egyszerüen ironikus. Az ironikus Àllapot leÁrÀsÀt a meg¢rt¢s szer¢ny kÁs¢rlet¢nek szÀnom,
ami az irÂniafogalom devalvÀlÂdÀsa idej¢n
¢pp el¢g kockÀzatos.
K´zel maradva Heideggerhez, a SEIN UND
ZEIT fordÁtÀsÀnak idûszakÀt ä hasonlÂan ahhoz, amelyben a k¢sei H´lderlin ¢lt ä Áns¢ges
(d¡rftig) kornak nevezem (Heidegger: H¹LDERLIN UND DAS W ESEN DER DICHTUNG). Az
elmenek¡lt-elüz´tt ¢s az elj´vendû istenek
kora ez, mely kettûz´tt hiÀnyban szük´lk´dik. öj, netÀn mÀs kezdet, a mÀr nem ¢s a
m¢g nem t´r¢spontja. Hûse semmik¢pp sem
a k´ltû, a prÂf¢ta vagy a tragikus szubjektum,
hanem az ironikus gondolkodÂ. SzÂkrat¢sz
mai ´r´k´se. Kev¢sb¢ a hegeli, mint inkÀbb
a kierkegaard-i SzÂkrat¢sz¢.
A vilÀgirÂnia bizonyos m¢rt¢kben minden
t´rt¢nelmi fordulÂponton, a r¢gi ¢s az Ãj k´z´tti Àtmenetben megjelenû formÀciÂ, amikor àegyr¢szt napvilÀgra kell hozni az Ãjat, mÀsr¢szt ki kell szorÁtani a hely¢bûl a r¢gitÊ; mik´zben
àaz Ãj valÂsÀg megsz¡letik, az elmÃltnak is megvan
m¢g a respektusa; nem revolÃciÂ, hanem evolÃciÂ
megy v¢gbeÊ. íns¢ges korban az irÂnia nem
egyedi, v¢letlenszerü jelens¢g, korÀntsem
àegyes itt levû [Daseiende] ellen irÀnyul, hanem
az eg¢sz ittl¢t vÀlt az ironikus szubjektum szÀmÀra, s az ironikus szubjektum is az ittl¢t szÀmÀra idegenn¢...Ê. Az ironikus valÂsÀgfelfogÀst ¢rv¢nyesÁtû szubjektum, aki egy¢bk¢nt nem felt¢tlen¡l viselkedik ironikusan, a r¢git csupÀn
azÀltal szorÁtja ki, hogy teljes t´k¢letlens¢g¢ben szeml¢li, s szemben a prÂf¢tÀval, a j´vû
elûhÁrn´k¢vel, àkil¢p sajÀt korÀnak soraibÂl, ¢s
vele szemben foglal ÀllÀst. Az elj´vendû rejtve van
elûtte, a hÀta m´g´tt van...Ê. A l¢tesÁt¢ssel, teremt¢ssel ellent¢tben ä tagad; csak azt tudja,
hogy a fennÀllÂ, a àl¢nyegis¢g eg¢sz valÂsÀgaÊ
mint eg¢sz, egyetlen mozzanatÀban sem felel
meg az eszm¢nek. àíme, az irÂnia mint v¢gtelen abszolÃt negativitÀs ä Árja Kierkegaard. ä
NegativitÀs, mert a tagadÀson kÁv¡l semmit sem
tesz; v¢gtelen, mert nem ezt vagy azt a jelens¢get
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tagadja; abszolÃt, mert az, aminek erej¢vel tagad,
magasabb valami, ami viszont nincsen.Ê
Az irÂnia jogosultsÀgÀrÂl egyed¡l a t´rt¢nelem hivatott Át¢lni, az nem f¡gg az ironikus
szubjektum tudatossÀgÀtÂl vagy annak fokÀtÂl. A szÂkrat¢szi irÂnia ä a szubjektivitÀs legelvontabb meghatÀrozÀsa ä magÀtÂl ¢rtetûdûen vilÀgt´rt¢nelmileg igazolt. Kierkegaard
erûteljesen kiemeli, hogy az ironikus ugyan
àb¢k¢n hagyja a fennÀllÂtÊ, Àm mivel az itt ¢s
most ¢rv¢ny¢t vesztett t´rt¢nelmi valÂsÀgot
nem komolyan hagyja meg, ezÀltal a àbiztos
pusztulÀs fel¢Ê sodorja. Kierkegaard ÂvatossÀgra int, de l¢v¢n maga is ironikus, à¢ppen
korunkbanÊ ajÀnlja az irÂniÀt mint ÃtmutatÂt.
Mesterien felismeri, hogy az ironikus Ãt-mutatÀs irÀnti sz¡ks¢glet elengedhetetlen egy
olyan korban, amikor a tudomÀny hatalmas
eredm¢nyeinek t´mkeleg¢ben neh¢z eligazodni, amikor az ember ¢s az istens¢g titkait
olcsÂn viszik vÀsÀrra. K¡l´nben is: a tudomÀny eredm¢nyeinek àsemmif¢le ¢rt¢ke nincsÊ,
a feladat elsajÀtÁtÀsuk, a szem¢lyes ¢letbe valÂ
Àtvitel¡k. àAz irÂnia mint negatÁv dolog az Ãt ä
nem a valÂsÀg, hanem az Ãt. BÀrkinek van is birtokÀban az eredm¢ny mint olyan, egyÀltalÀn nem
birtokolja, ha nem ismeri az utat.Ê (A fiatal Kierkegaard itt hatÀrozottan a szÂkrat¢szi utat r¢szesÁti elûnyben, az Ãt ¢s igazsÀg krisztusi azonossÀgÀval szemben.)
ögy v¢lem, hogy az Áns¢g korÀnak ironikus szubjektivitÀsa t´rt¢netileg jogosult volt.
°s nemcsak ´nmagÀban. Jogosultan lelt
visszhangra Heideggernek abban a felszÂlÁtÀsÀban, hogy mindent f¢lretolva àfel kell tenni
a l¢t ¢rtelm¢re irÀnyulÂ k¢rd¢stÊ, amely a filozÂfiÀban feled¢sbe mer¡lt, mÁg a jelenlegi Àtlagos, homÀlyos l¢tmeg¢rt¢st hagyomÀnyos elm¢letek ¢s v¢leked¢sek hatjÀk Àt. A mÀr nem
¢s a m¢g nem t´r¢spontjÀn, a r¢gi kiszorÁtÀsÀnak pillanatÀban ¢s az Ãj kezdet kezdet¢n
a L°T °S IDý prezentÀciÂja (a mü maga àsajÀtos felmutatÀsmÂdotÊ Ág¢rt) idûben j´tt ironikus
tett. Az ironikus szubjektum ´nmagÀra talÀlhatott abban a gondolatban, hogy a tudomÀnyoknak radikÀlis ¢s tudatos revÁziÂra van
sz¡ks¢g¡k, Ãj alapokra; hogy a tudomÀny
szÁnvonalÀt az hatÀrozza meg, àmennyire k¢pes sajÀt alapfogalmait vÀlsÀgba hozniÊ. A v¢gtelen abszolÃt negativitÀs ÀllapotÀnak megfelelhetett minden filozÂfiÀnak mint l¢tfeledû
metafizikÀnak a kritikai analÁzise, a megk´-

v¡lt tradÁciÂ olyan destrukciÂja, melynek
àszÀnd¢ka pozitÁv; negatÁv funkciÂja kimondatlan
¢s k´zvetettÊ. Csoda lett volna, ha az ironikus,
aki szÀmÀra az eg¢sz ittl¢t idegenn¢ vÀlt (¢s
fordÁtva), nem ¢rzi meg ´nn´n ÀllapotÀt abban, hogy àa hÀtborzongatÂ otthontalansÀg a vilÀgban benne l¢t ä jÂllehet a mindennapokban elfedett ä alapmÂdjaÊ; ha elmegy amellett, hogy
a àjelenvalÂ l¢te a gondÊ. Mivel a korÀbÂl kil¢pû
ironikus tulajdonk¢ppen jelentagadÂ, de
rejtve marad elûtte az elj´vendû, hogyan fogadhatnÀ el az embert a l¢t trÂnra emelt urak¢nt, a t´rt¢nelem teremtû szubjektumÀnak,
tÀrsadalmi-k´z´ss¢gi, szabad ¢s univerzÀlis
l¢nynek. Fellengzûs nagyravÀgyÀsnak ¢s felett¢bb vesz¢lyesnek tetszik szÀmÀra bÀrmif¢le emancipatÁv felfogÀs, sokkal elfogadhatÂbb
az, hogy a t´rt¢netis¢g a gondban gy´kerezik, s a l¢tezû nem az¢rt àidûbeliÊ, mert a
àt´rt¢nelemben ÀllÊ, hanem megfordÁtva. Ez
az idûbelis¢g ä v¢gess¢g: àA halÀlhoz viszonyulÂ
tulajdonk¢ppeni l¢t, vagyis az idûbelis¢g v¢gess¢ge
a jelenvalÂ l¢t t´rt¢netis¢g¢nek rejtett alapjaÊ, ¢s
Ágy tesz lehetûv¢ olyasvalamit, mint a halÀlra
nyitott sors, amely a tulajdonk¢ppeni t´rt¢netis¢g.
A latin conditio sokjelent¢sü szÂ, Àllapot ¢s
helyzet mellett ¢ppÃgy jelent¢s¢hez tartozik
a viszony ¢s a sors, mint a minûs¢g vagy az
egyezs¢g-megegyez¢s (con-ditio). Az irÂnia ä
mik¢nt SzÂkrat¢sz mÂdszer¢bûl ismert ä k¡l´n´s tettetû besz¢dmÂd, kimondatlanul negatÁv, destruktÁv. VulgÀris dolog lenne azt gondolni, hogy az ironikus conditio olyan besz¢d, amelyben a viszony szavakra, mondatokra, sz´vegre vonatkozik. Ellenkezûleg, a
besz¢lget¢s az ¢rtelmet ¢rinti, a dialÂgus az
ironikus igazsÀgot, a hÁvÀs az olvasatot. Az
ÁrÂnia negatÁv ÃtmutatÀs, azzal szolgÀl, amivel SzÂkrat¢sz daimonionja.
Merem rem¢lni, vilÀgosabbÀ vÀlt, hogy a
k¢sei Heideggert re-prezentÀlÂ esem¢nyt ¡dv´z´lve mi¢rt halasztottam a àHeidegger magyarulÊ k¢rd¢s¢t. TalÀn az¢rt bocsÀthatÂ
meg, mert az, hogy Heidegger megjelent,
mÀr sem k´zvetlen¡l, sem k´zvetve egyÀltalÀn
nem a fordÁtÀs probl¢mÀja. (A szerkesztûnek
persze gondot okozott a fordÁtÀs, amit meg
is oszt vel¡nk. Helyesen oldotta meg p¢ldÀul
a k¡l´nb´zû idûben sz¡letett ÁrÀsok ¢s az elt¢rû terminolÂgiÀjÃ fordÁtÀsok egy¡tt k´zl¢s¢nek gondjÀt, amikor hagyta, hogy a fordÁ-
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tÂk ä jeles kutatÂk ä az eredetit autonÂm mÂdon ÁrjÀk-jÀrjÀk k´r¡l.)
A falak ledûltek, a kezdetnek v¢ge. M´g´tt¡nk van. Megszünt az ironikus Àllapot t´rt¢nelmi l¢tjogosultsÀga. A àvÀlogatott ÁrÀsokÊ
megjelen¢se az Áns¢ges kor t´r¢spontjÀn tÃli
esem¢ny. MÀs ÃtmutatÀs es¢lye, mÀr pusztÀn
amiatt, hogy a k¢sei Heidegger a l¢tt´rt¢neti
gondolkodÀs fel¢ fordult. A à...K¹LTýIEN LAKOZIK AZ EMBER...Ê ¢ppens¢ggel arra szÂlÁt,
prÂbÀljuk meg kritikÀnak alÀvetni azt, amirûl
szÂl: a metafizika meghaladÀsÀt, a filozÂfia
felszÀmolÀsÀnak kÁs¢rlet¢t. Haladjunk tovÀbb
a kezdetek fel¢. A v¢g kezdete fel¢.
N¢mi szorongÀssal emeltem ki a kritikÀt,
mivel ezen a tÀjon, ahol a tisztogatÀsrÂl sem
a higi¢nia jut elûsz´r az ember esz¢be, rossz
eml¢ket id¢z, rÀadÀsul amiÂta Heidegger
magyarul megjelent, mÀr majdnem siker¡lt
feled¢sbe mer¡lnie. F¢lre¢rt¢seket elker¡lendû, ez¢rt fontos megjegyezni, hogy a kritika nem mindig ´lti magÀra a politikai bÁrÀlat
formÀjÀt, Àm itt arra a rangos hivatÀsra sem
tart ig¢nyt, hogy àsz¡ks¢ges megelûzûjeÊ legyen
àaz alapos metafizikÀnak, mint tudomÀnynakÊ. A
kritika kanti ¢rtelmez¢s¢bûl azonban annyit
szeretn¢k megtartani, hogy a kritika elûk¢szÁtûje lehet a metafizika sorsÀrÂl folytatott besz¢lget¢snek, gondolkodÀsmÂdnak. E àkritika tisztÁtottaÊ Ãton haladva pozitÁv haszon attÂl a k¢rd¢stûl rem¢lhetû, hogy hogyan lehets¢ges a meghaladÀs, hogyan igazolhatÂ a filozÂfia v¢ge. çm a l¢tt´rt¢neti gondolkodÀsnak
most mÀr nem egy politikai t´rv¢nysz¢k elûtt
folyÂ perben kell jogossÀgÀt igazolnia.
Ez bizonyÀra kisebb m¢rt¢kben adÂdik
abbÂl, hogy az emberis¢g a rosszabbtÂl a kev¢sb¢ rossz fel¢ halad, mint inkÀbb abbÂl,
hogy a fordulattal Heidegger politikai-szociolÂgiai megÁt¢l¢se, valamint aggasztÂ esete
a nÀcizmussal a hÀtunk m´g¢ ker¡lt. Nem
azt ÀllÁtom, hogy felment¢se t´rt¢nt meg,
nem azt, hogy politika ¢s filozÂfia viszonyÀnak dilemmÀja oldÂdott meg, ¢s azt sem,
hogy a j´vûben az ¡gy mÀs formÀban ne ker¡lhetne el¢nk. A Heidegger-eset (DER FALL
HEIDEGGER ä mondanÀ Nietzsche) azonban
immÀr t´rt¢net, ¢s mint probl¢ma abban az
¢rtelemben ker¡lt mÃlt idûbe, hogy sz¢tt´rtek
a korÀbbi Át¢lkez¢s keretei.
A legerûsebb szavakkal szidhatÂ, vÀltozatos jelzûkkel illethetû, sût Àtokkal sÃjthatÂ

LukÀcs mindaz¢rt, amit Heideggerrel szemben AZ °SZ TRñNFOSZTçSç-ban elk´vetett, de
meg¢rteni, akÀr patolÂgiak¢nt, akÀr vallÀsi
fanatizmusk¢nt, kizÀrÂlag az antifasiszta
n¢pfrontpolitika, az imperializmus ¢s a szocializmus konfrontÀciÂja, a k¢t vilÀgrendszer
hideghÀborÃjÀnak konceptuÀlis keretei k´z´tt lehets¢ges. Ezt mellûzve legfeljebb a filozÂfus n¢metet amÃgy nem kedvelû Adorno
nyomÀn Ãjra meg Ãjra iskolamesteri hangon
k¢rhetj¡k szÀmon, hogy LukÀcs a vilmosi
idûk provinciÀlis iskolamester¢nek lebecs¡lû hangnem¢ben nyilatkozott Heideggerrûl,
kijelentv¢n t´bbek k´z´tt: a L°T °S IDý legerûsebb, legnagyobb hatÀst kivÀltÂ r¢szeiben
àegy sor igen ¢rdekes k¢pet ad a hÀborÃ utÀni ¢vek
felbomlasztott polgÀri ¢rtelmis¢g¢nek belsû ¢let¢rûlÊ, a filiszter vilÀgn¢zet¢rûl; ism¢telten felrÂhatjuk, hogy botrÀnyos ÀllÁtÀsÀval besorolta a prefasisztÀk, Hitler nevelûi k´z¢: àHeidegger Ãgy viszonylik Hitlerhez ¢s Rosenberghez, mint annak idej¢n Schopenhauer viszonylott
Nietzsch¢hez.Ê
Az antifasizmus irodalmÀban meghonosodott hangnem (engem Schopenhauer ¢s
Nietzsche Bildungsphilister-ellenes hangv¢tel¢re eml¢keztet) E. Bloch müveiben is akkor azonosÁthatÂ igazÀn, ha hozzÀvessz¡k az
àosztÀlyt´rt¢nelembûlÊ fakadÂ àdialektikus
rem¢nyÊ perspektÁvÀjÀt. Ebben a keretben
vÀlik evidensebb¢ a àszorongÀs ¢s a gond professzoraÊ felett hozott szigorÃ Át¢let: egyik egzisztenciakategÂriÀja (szorongÀs) a kispolgÀrt, a mÀsik (gond) pedig a nagypolgÀrt talÀlta telibe. A blochi politikai-szociolÂgiai bÁrÀlat eredm¢ny¢nek tekinthetû ´sszegez¢s
Ágy hangzik: àHeidegger s¡llyedû r¢tegek belsû architektÃrÀjÀt reflektÀlta egy ÀllÁtÂlagos ÏÀltalÀban
vett jelenvalÂ l¢t analitikÀjÀbanÎ, Ágy azonban az
irracionÀlis reakciÂtÂl is, melyhez tartozik... elvezetett egy csatornÀnyi v¢rt.Ê A K ORUNK ¹R¹KS°G°-nek Heidegger-olvasata 1935-ben a felhÀborodÀst k¢ri szÀmon, a felhÀborodÀst az elkesered¢sben, a rem¢nyre talÀlÀst a felhÀborodÀsban. A LukÀccsal egyszerre vitÀban ¢s
sz´vets¢gben ÀllÂ Bloch szerint Heideggern¢l a halÀl mint abszolÃt sors ¢s egyed¡li Ãt
igenl¢se a fasizmus, àa mai ellenforradalom szÀmÀra ugyanaz, ami korÀbban a jobb tÃlvilÀgbÂl
merÁtett vigasz voltÊ; s mÁg komolysÀga r¢v¢n
(àmely nem is komolysÀgÊ) a liberÀlis burzsoÀziÀnak ajÀnlotta magÀt, addig mÀsodsorban, az
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emberi semmiss¢g r¢gi protestÀns ´r´ks¢ge
r¢v¢n, a fasisztÀvÀ vÀlt burzsoÀziÀnak.
Szeretn¢k erûsen hinni abban, hogy szint¢n m´g´tt¡nk van a Heidegger-eset elbesz¢l¢s¢nek az a vÀltozata, melyben a t´rt¢net a
àbarnaÊ ¢s a àv´r´sÊ, a ànÀci HeideggerÊ ¢s
a àbolsevik LukÀcsÊ ´sszevet¢s¢vel ker¡l elûadÀsra, ¢s a kommentÀtor eff¢le dramaturgiÀbÂl merÁt erût, akÀr a barna foltok tisztogatÀsÀhoz, akÀr bÀtorsÀgot igazsÀgosztÂ gesztusokhoz, avagy a filozÂfiÀnak a hatalommal
valÂ bünbees¢s¢ben rejlû figyelmeztetû tanulsÀgok levonÀsÀhoz.
A felhÀborodÀs kÁnos hiÀnya s fûleg Heidegger Auschwitz utÀni hallgatÀsa minden
mÃltidejüs¢g ellen¢re komolyabb eset, mint
amit Rorty ÀllÁt rÂla: àAmi Heidegger gondolkodÀsÀnak a nÀcizmushoz füzûdû kapcsolatÀt illeti,
nem hiszem, hogy t´bbet mondhatunk annÀl, mint
hogy a szÀzad egyik legeredetibb gondolkodÂja meglehetûsen rossz jellem volt. Az a tÁpus, aki k¢pes elÀrulni zsidÂ koll¢gÀit sajÀt ambÁciÂja ¢rdek¢ben, s
aztÀn m¢g k¢pes elfelejteni is, amit tett.Ê A XX.
szÀzadi t´rt¢nelem t´r¢spontjÀn tÃlmutatÂ
komolysÀg abbÂl k´vetkezik, hogy Heidegger àijesztû, talÀn megbocsÀthatatlan hallgatÀsaÊ
(Derrida) rÀnk hagyott ´r´ks¢g. Parancs:
àgondoljuk v¢gig, amit Heidegger maga nem gondolt v¢gigÊ. Derrida ÃjraolvasÀsra hÁv benn¡nket, felteszi, hogy a heideggeri ´r´ks¢g a legijesztûbb, de egyben a leg¢rt¢kesebb es¢lyt
nyÃjtja arra, hogy t´bbet mondjunk annÀl:
àAuschwitz az abszolÃt borzalom.Ê
A Heidegger-eset megid¢z¢s¢re az¢rt is
sz¡ks¢g volt, mert szorosan kapcsolÂdik a
Kehre ¢rtelmez¢s¢hez. Habermas szÀmÀra
p¢ldÀul àaz a k¢rd¢s ¢rdekes, hogyan jÀtszott k´zre
a fasizmus magÀnak a heideggeri elm¢letnek a fejlûd¢s¢benÊ. VizsgÀlata sorÀn arra a k´vetkeztet¢sre jut, hogy a k¢sei Heidegger a nemzetiszocialista mozgalommal valÂ idûleges azonosulÀsÀt szublimÀlva t¢rt Àt a fenomenolÂgiai ontolÂgiÀrÂl a àtemporalizÀlt eredetfilozÂfiÀraÊ. A megt¢ved¢sbûl, majd csalÂdÀsbÂl eredû fordulatnak mint elfordulÀsnak a politikÀtÂl m¢g szÀmos egy¢b ¢rtelmez¢se van forgalomban. Akad k´zt¡k olyan, amelyik nem
pusztÀn azt hangsÃlyozza, hogy Heidegger
àutolsÂ gondolkodÂi korszakÀban nem akarta mÀr
politikai eszk´z´kkel megoldani az ¢letk¢rd¢seketÊ,
hogy elhatÀrolta magÀt minden totÀlis uralmi
formÀtÂl ä bele¢rtve a demokrÀciÀt ä, amely

àa legadekvÀtabban testesÁti meg nyugati kultÃrÀnknak a metafizikai beÀllÁtÂdÀsban benne rejlû
alaptendenciÀjÀt, az akaratra t´rû akaratotÊ, hanem a politikai igazsÀgra t´rû minden filozÂfiÀtÂl, egyÀltalÀn a filozÂfia tÀrsadalmi k¡ldet¢s¢tûl, hiszen mÀr egy Istenre vÀrt (Vajda
MihÀly). Felfoghatjuk az elfordulÀst a fordulatban sajÀtos hallgatÀsk¢nt is, olyk¢ppen,
hogy a filozÂfia, mely magÀt a àtanÁtÀstÊ, a l¢nyegi dolgokat Ãgy mondja, hogy àkimondatlanul hagyjaÊ, besz¢desen hallgat a politikÀrÂl, mivel azt t´bb¢ nem tekinti az igazsÀg l¢nyeg¢hez tartozÂnak. BÀrhogy ¢rtelmezz¡k azonban az elfordulÂ hallgatÀst ä
egyenesen a metafizikÀrÂl folytatott besz¢lget¢shez jutunk vissza, a L°T °S IDý immanens kritikÀjÀnak Ãjra ¢s Ãjra megnyÁlÂ lehetûs¢g¢hez.
A filozÂfus igazi otthona a gondolkodÀs ä
v¢lekedett H. Arendt, amikor kifejtette, hogy
Heidegger tÁz hÂnapos t¢velyg¢se utÀn a politikai ar¢nÀbÂl visszat¢rve kunyhÂja magÀnyÀba, csupÀn tulajdonk¢ppeni feladatÀhoz
t¢rt meg. O. P´ggeler szerint ez a jellemz¢s
f¢lre¢rti Heidegger ÃtjÀt. MÀr a L°T °S IDý
sem egzisztenciÀlfilozÂfia, hanem a filozÂfia
olyan logikÀjÀt keresi, mely lehetûv¢ teszi a
k¡l´nb´zû l¢tmÂdokra valÂ vonatkozÀst.
Arendt àlebecs¡li a fordulat [Kehre] tulajdonk¢ppeni kezdet¢t, mely kivezet a L°T °S IDý k´r¢bûl, s mely az ontolÂgiak¢pz¢st a t´rt¢nelembe helyezi vissza. F¢lreismeri, hogy Heidegger 1933-as
Ãj nietzscheanizmusa magamagÀtÂl kereste az utat
a politikÀba. Ez a jellemz¢s egyÀltalÀban nem k¢rdezi, vajon a magÀnyos gondolkodÀs, mint az egy
eredet keres¢se, nem marad-e k´zel a kritizÀlt
totalitarizmushoz azÀltal, hogy nem ismeri el az
¢let megsz¡ntethetetlen differenciÀlÂdÀsÀtÊ. Amit
Arendt nem k¢rdez, az ¢ppens¢ggel egyik
elûzetes k¢rd¢se lehet a metafizikÀrÂl, mint
l¢tt´rt¢netrûl valÂ gondolkodÀsnak. P´ggeler attÂl tart, hogy ha a metafizikai tradÁciÂ a
vilÀg feletti technikai uralommal ¢r v¢get, ha
a modern kor lehetûs¢gei negatÁvak, akkor
rejtve marad antik ¢s modern d´ntû k¡l´nbs¢ge (az emberek k´z´tt kialakulÂ Ãj tÀrsadalmi kapcsolatok, a term¢szethez ¢s sajÀt belsû
term¢szet¡kh´z füzûdû megvÀltozott viszonyaik), Hegel àpolgÀri tÀrsadalmÀnakÊ minden specifikuma, a t´rt¢nelem nyitottsÀga. A
k¢sei Heidegger àaz egys¢ges t´rt¢nelmi folyamattal szembeni k¡l´nf¢le opciÂkat (mint mondjuk
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a liberalizmus, a konzervativizmus, a szocializmus
opciÂjÀt) teljesen egy szintre nivellÀlja. Csak egyetlen nagy drÀma marad, egyik oldalon a totÀlis technikÀvÀ lett totÀlis politika, a mÀsikon Isten, aki m¢g
egyed¡l megmenthet benn¡nket, ¢s alkalomadtÀn
egy kultikus müv¢szet müveiben ¢s jeladÀsaiban
szÂl hozzÀnkÊ. A heideggeri l¢tt´rt¢net elmondÀsÀnak ezek szerint elengedhetetlen felt¢tele az ¢let, a t´rt¢nelem, a politika differenciÀltsÀgÀnak, a specifikÀciÂnak a hiÀnya, a nivellÀlÀs. TalÀn tÃlzÀs, hogy e totalizÀlÂ-homogenizÀlÂ szeml¢letbûl kikerekedett egyetlen
nagy drÀma a totalitarizmus vesz¢ly¢t rejti
magÀban, de elhÀrÁthatÂ-e az a sejt¢s, hogy
ott bujkÀl benne egy nagy, sût szuper narratÁva
kÁs¢rlete.
Ha megengedhetû lenne itt n¢mi frivolitÀs, azt mondanÀm, hogy Isten e szuper narratÁva szupersztÀrja, mik¢nt az elidegened¢s
nagy elbesz¢l¢s¢nek csillaga a proletariÀtus.
Be¢rem azonban annyival, hogy a metafizika
(filozÂfia) v¢g¢n ¢s a gondolkodÀs kezdet¢n
sz¡ks¢gszerüen Àll ott Heidegger Istene. A
àmegmentûÊ Isten a heideggeri rem¢ny teolÂgiÀjÀnak a priorija. Elûfelt¢tel, hiszen ä
mint TatÀr Gy´rgy megjegyzi ä àIsten n¢lk¡l
a metafizika nem meghaladhatÂÊ. Megmentû, de
nem megvÀltÂ vagy csodatevû, kit az ember
hÁv a bajban. (àCsodÀt vÀrni mindig a krÁzis jele.
AmÁg nincsen baj, addig az ember hÁvni tudja a
csodÀt. Akkor meg is j´n az! A vÀrt csoda mindig
a lehetetlens¢gÊ ä jegyezte fel NAPLñ-jÀban a
fiatal LukÀcs.) Ki van zÀrva, hogy ez az Isten
azonos volna a kereszt¢ny vilÀg¢val, akirûl
Nietzsche egyszer mÀr v¢g¢rv¢nyesen kinyilatkoztatta: halott. Ebben az esetben viszont
legjobb, ha ´nk¢nt bevallom: a megmentûrûl
¢ppÃgy semmi sem jut eszembe, mint Kierkegaard-nak a kezdet kezdet¢n çdÀmot ¢s
°vÀt megkÁs¢rtû kÁgyÂval kapcsolatban. A kÁs¢rtû kÁgyÂval ugyanis baj van, àm¢gpedig az,
hogy kÁv¡lrûl j´nÊ.
Tartok tûle, a bajt csak tet¢zi, hogy ha az
Istennek nevezett transzcendens megmentûvel v¢get ¢r a àracionalizÀlÀs feltartÂztathatatlan
ûrj´ng¢seÊ, s lehetûs¢g nyÁlik Àtt¢rni a jÂzanabb gondolkodÀsra, akkor vajon ez utÂbbi
bet´ltheti-e feladatÀt, a megfelelû viszony kialakÁtÀsÀt a technika ¢s kibernetika vilÀgÀhoz,
¢rv¢nyes marad-e a mÀsik kezdetre amaz
¢p¡letes ä ¢rtsd: a vilÀg felett gyûzelmet aratÂ, ´r´mteli ä gondolat, hogy àIstennel szemben

soha nincs igazunkÊ. Elker¡lhetû-e az abszolÃt
v¢g, biztosÁthatÂ-e, hogy a àcsak most kezdûdû
vilÀgcivilizÀciÂ egyszer majd meghaladja technikaitudomÀnyos-ipari meghatÀrozottsÀgÀt, mint az ember vilÀgban tartÂzkodÀsÀnak egyed¡l m¢rt¢kadÂ
formÀjÀt, jÂllehet nem ´nmagÀbÂl ¢s ´nmaga Àltal,
hanem azÀltal, hogy az ember k¢szen Àll egy rendeltet¢sre [Bestimmung], amely ä akÀr halljuk,
akÀr nem ä bÀrmikor beleszÂl az ember m¢g el nem
d´nt´tt k¡ldet¢s¢nek sorsÀbaÊ. Heidegger a rem¢ny papja volna, kinek lÀbÀhoz hÁvûk szektÀja gy¡lekezik?
Lehet, hogy minden baj elhÀrÁthatÂ akkor,
ha a v¢g kezdet¢hez füzûdû teolÂgiai rem¢nyben a hangsÃlyt a megment¢s helyett
inkÀbb a megmenek¡l¢sre, a vÀrakozÀsra helyezz¡k, vagyis arra, hogy a gondolkodÀsban
¢s a k´lt¢sben àk¢szen legy¡nkÊ Isten megjelen¢s¢re avagy tÀvoll¢t¢re a pusztulÀsban,
noha maga a k¢szenl¢t m¢g nem teszi m¢ltÂvÀ az embert a megment¢sre.
A filozÂfia v¢g¢nek ¢s a gondolkodÀs feladatÀnak elbesz¢l¢se tehÀt a àmegment¢sÊ ¢s
àk¢szenl¢tÊ egy¡ttese Àltal igazolhatÂ, azzal a
felt¢tellel, hogy a megmentû kÁv¡lrûl bÀrmikor beleszÂl a k¢szen levû ember eld´ntetlen
k¡ldet¢s¢be. Legfeljebb ennyi jut eszembe
arrÂl, hogy àmÀr csak egy Isten menthet meg benn¡nketÊ.
Kezdet ¢s v¢g, v¢g ¢s mÀsik kezdet felt¢telezik egymÀst, ¢s k´z´tt¡k t´rt¢netileg-elm¢letileg immanens vagy transzcendens k´zvetÁt¢sre van sz¡ks¢g. Hegeln¢l ezt a szerepet
a t´rt¢nelem t´lti be. A t´rt¢nelem v¢get ¢r,
s vele egy¡tt ¢r c¢lhoz a szellem k¢t ¢s f¢l ezer
¢ves fÀradozÀsa, melybûl semmi sem felejtûdik el. Befejezûdik a vilÀg àintellektualitÀsaÊ, mivel a filozÂfia t´rt¢nete àa vilÀgt´rt¢net
legbensejeÊ. A hegeli jogfilozÂfiÀt kritizÀlÂ fiatal MarxnÀl a filozÂfia v¢ge ä megvalÂsulÀs,
¢s ezt mÀr a t´rt¢nelmi-tÀrsadalmi praxis
k´zvetÁti: a filozÂfia nem valÂsÁthatja meg
magÀt a proletariÀtus megsz¡ntet¢se n¢lk¡l,
a proletariÀtus nem sz¡ntetheti meg magÀt a
filozÂfia megvalÂsulÀsa n¢lk¡l. A megvalÂsulÀs egyben egy Ãj, mÀsik t´rt¢nelem kezdete.
Heidegger a filozÂfia v¢g¢t legitim beteljes¡l¢sk¢nt ¢rtelmezi, aminek k´zepette persze
folytatÂdhat a filozÂfia mÂdjÀn valÂ gondolkodÀs. Marx v¢gpont. àA metafizika megfordÁtÀsÀval, melyet mÀr Karl Marx v¢grehajtott, a fi-
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lozÂfia el¢rte legv¢gsû lehetûs¢g¢t. A filozÂfia el¢rt
a v¢g stÀdiumÀba. Amennyiben m¢g kÁs¢rletek t´rt¢nnek a filozÂfiai gondolkodÀsra, az csak epigon
jellegü reneszÀnszokat ¢s annak vÀltozatait hozza.Ê
Ez utÂbbiak felûl bizonytalan vagyok, a t´rt¢nelmi tapasztalat azonban arrÂl el¢g megbÁzhatÂ, hogy ha a filozÂfia netÀn valÂban el¢rt a v¢g stÀdiumÀba, akkor nem az¢rt, mert
a proletariÀtus Àltal megvalÂsÁtotta magÀt.
Kevesen lepûdhetnek meg azon, hogy a
metafizika marxi megfordÁtÀsÀban Heidegger azt az immanenciat¢telt bÁrÀlja, miszerint
àaz ember gy´kere maga az emberÊ. A polgÀri civilizÀciÂban, amely t´k¢letesen megfelel a
metafizikÀnak, az ember ´nelûÀllÁtÀsa az ´npusztÁtÀs vesz¢ly¢t id¢zte elû, s k¢rd¢ses,
hogy a progressziÂ- ¢s produkciÂk¢nyszer
uralmÀt l¢trehozÂ ember k¢pes-e azt maga ä
à´nmagÀbÂl ¢s ´nmaga ÀltalÊ ä valaha is sz¢tt´rni. A metafizika àMarxszal a legv¢gsû nihilizmusÊ pozÁciÂjÀt ¢rte el, amennyiben az ember
a legmagasabb rendü l¢ny az ember szÀmÀra,
¢s a àl¢t mint l¢t t´bb¢ semmi (nihil)Ê.
Nem itt a helye megvitatni a metafizika lehets¢ges visszafordÁtÀsÀt (a k¢sei Heidegger
szÀmÀra az ember mint ember t´bb¢ semmi),
mivel pozitÁv haszon most attÂl a k¢rd¢stûl
vÀrhatÂ, mi k´zvetÁt v¢g ¢s kezdet k´z´tt Heideggern¢l. Az a benyomÀsom, hogy az apokaliptikus hangnemü eszkatolÂgia. Ezt erûsÁti
figyelemre m¢ltÂn Derrida ¢szrev¢tele: à°s
ha Heidegger a metafizika vagy ontoteolÂgia
ºberwindungjÀt Ãgy gondolja el, mint a tûle elvÀlaszthatatlan eszkatolÂgiÀt is egyÃttal, ezt egy
mÀsik eszkatolÂgia nev¢ben teszi. T´bb Ázben elmondja, hogy a gondolkodÀs, mely itt k¡l´nb´zik a
filozÂfiÀtÂl, l¢nyege szerint eszkatologikus.Ê
A kritika tisztÁtotta Ãton haladva szÀmomra ä mint eddig ä ezÃttal sem ´nmagÀban az
eszkatolÂgia ¢rdekes, nem is az apokalipszis
demisztifikÀlÀsÀnak szenved¢lye füt, vagy az
a c¢lkitüz¢s vezet, hogy àdekonstruÀljuk magÀt
az apokaliptikus diskurzustÊ, hanem kizÀrÂlag a
DerridÀnÀl is fellelhetû szÀnd¢k, a rÀk¢rdez¢s.
àKezdûdik a v¢g, jelenti az apokaliptikus hangnem.
De milyen c¢lbÂl jelenti? Kit hÁv? Kihez szÂlnak,
amikor ennek vagy annak a v¢g¢t hirdetik, az ember v¢g¢t vagy a szubjektum¢t, a tudat¢t, a t´rt¢nelem¢t, a Nyugat¢t vagy az irodalom¢t, ¢s a legÃjabb hÁrek szerint magÀnak a haladÀsnak a v¢g¢t
is, amelynek eszm¢je sohasem Àllt ilyen cseh¡l jobb¢s baloldalon egyarÀnt.Ê Kit szÂlÁt meg a àfilo-

zÂfia v¢geÊ Heideggere, ki elûtt magaslik fel
a gondolkodÀs feladata?
Az, hogy az apokaliptikus müfaj konzervatÁv, ¢ppoly k¢zenfekvû, mint hogy a kommunizmus a messianisztikus müfajhoz tartozik. Vitathatatlan az is, hogy a modern apokalipszissal az atomkorban egy¡tt jÀr a tudomÀnnyal szembeni Ãt keres¢se ¢s az a gondolat, hogy a filozÂfia v¢ge: sz¢tbomlÀs egyes
tudomÀnyokra. Ezzel szemben a gondolkodÀs (b´lcselet) a metafizikÀn tÃl tudomÀny
sem lehet. A metafizika elt¢rû ihletetts¢gü
gyÀszjelent¢seinek hangneme szinte kiv¢tel
n¢lk¡l, Kant szavÀval ¢lve, mizologikus, a filozÂfiÀnak mint tudomÀnyos diskurzusnak a
v¢g¢t jelenti. A szÀzad elej¢n mÀr a kierkegaard-i ironikus ÃtmutatÀs mell¢ is k¢rdûjel
ker¡lt: a tudomÀny eredm¢nyeit lehetetlen
Àtvinni az ¢letprobl¢mÀk megoldÀsÀra, mivel
a tudomÀnytÂl az ¢lethez egyszerüen nem
vezet Ãt. Az apokaliptikus hangnem mizologikus szÂlama egy¡tt zeng a konzervatÁv dallammal a k¢sei Wittgenstein jegyzeteiben: àA
vilÀg apokaliptikus szeml¢lete tulajdonk¢ppen az,
hogy a dolgok nem ism¢tlûdnek. P¢ldÀul nem ¢rtelmetlen azt gondolni, hogy a tudomÀnyos ¢s technikai korszak az emberis¢g v¢g¢nek kezdete; hogy
a nagy haladÀs eszm¢je illÃziÂ, mint ahogyan a
v¢gre megismert igazsÀg¢ is; hogy a tudomÀnyos
megismer¢sben semmi jÂ vagy kÁvÀnatos sincs, s
hogy az emberis¢g, amely erre a megismer¢sre t´rekszik, csapdÀba rohan.Ê
MÀrkus Gy´rgy jogosan ÀllapÁtja meg,
hogy az ontoteolÂgia, a humanizmus, a metafizika v¢g¢nek gondolata csupÀn a modern
vilÀghoz füzûdû olyan viszonyk¢nt lehets¢ges, melyben az jut kifejez¢sre, hogy az eg¢sz
nyugati kultÃra fejlûd¢se egy apokaliptikus
vesz¢lyekkel fenyegetû hanyatlÀst´rt¢net v¢ge. Ez¢rt egyed¡li az a lehetûs¢g, hogy felk¢sz¡lj¡nk, vÀrjunk a nagy fordulatra. à°n f¢lek
ennek a jelent abszolÃte elvetû, de a j´vûrûl semmif¢le k¢pet kirajzolni nem akarÂ ¢s nem k¢pes attentativizmusnak az ÀllÀspontjÀtÂl, mert szerintem
ez f´ljogosÁt mindennek ä bÀrminek ä a vÀllalÀsÀra, ami azt hirdeti, hogy radikÀlisan mÀs.Ê
A radikÀlisan mÀst hozÂ fordulatra vÀrÀs
dilemmÀjÀbÂl k¢t k´vetkeztet¢s vonhatÂ le.
Az egyik az es¢ly. Ha v¢giggondoljuk az attentativizmus vesz¢ly¢t, es¢ly¡nk lehet, hogy
t´bbet mondjunk annÀl: àAuschwitz az abszolÃt
borzalom.Ê A mÀsik a f¢lelem. °n attÂl f¢lek,
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hogy az attentatÁv ÀllÀspontban k´nnyen felismerhetû a v¢gtelen abszolÃt negativitÀs. Az
apokaliptikus v¢g-szÂ az ironikus Àllapotot
hÁvja.
A megmentûre vÀrÂ ironikus ember k¢szenl¢te a rem¢ny egyik, bÀr elmosÂdott, teolÂgiai arculata. A gondolkodÀsnak azonban
megvan a maga feladata. Mit jelent gondolkodni? ä k¢rdezi Heidegger. A v¢g kezdet¢n Àllunk ä a m¢g nem idej¢ben. àA l¢tezû l¢nyegeredete elgondolatlan. A tulajdonk¢ppeni elgondolandÂ visszatartott marad. M¢g nem vÀlt szÀmunkra
gondolkodÀsra m¢ltÂvÀ.Ê A m¢g nem a l¢t t´rt¢neti igazsÀgÀra valÂ idûbeli k¢szenl¢t Àllapota, melyben àegy dolog marad szÀmunkra, amÁg
az elgondolandÂ megszÂlÁt minketÊ: vÀrakozni.
Term¢szetesen a vÀrakozÀs nem passzÁv Àllapot, nem elodÀzÀs, hanem keres¢s, nem mÀs,
mint Ãton lenni az elgondolandÂhoz. çm ez
m¢g nem tulajdonk¢ppeni gondolkodÀs.
A k¢sei Heidegger akkor jelent meg MagyarorszÀgon, amikor igazolhatÂan mÀr nem
maradhatunk meg az ironikus Àllapotban. A
vÀrakozÀsra szÂlÁtÂ hÁvÀst ez¢rt kell elhÀrÁtanunk. A fordulat a hÀtunk m´g´tt van. Az elgondolandÂ rÀnk t´rt. MegszÂlÁtott minket ä
akÀr halljuk, akÀr nem. De pontosan a vesz¢lyes attentativizmus elutasÁtÀsÀhoz elengedhetetlen a heideggeri àesdeklû vÀrakozÀsÊ rÀnk
hagyott ´r´ks¢ge, mert ä Philippe LacoueLabarthe szavait id¢zve ä àHeidegger olvasÀsa,
nem ortodox ¢s nem filolÂgiai, hanem bizonyos fokig aktÁv olvasÀsa segÁthet minket abban, hogy k´zelebb jussunk ahhoz, amit elÁt¢l¡nkÊ. Nem egyed¡l Auschwitzra Àll, hogy gondoljuk v¢gig,
amit Heidegger nem gondolt v¢gig; egyr¢szt,
mert sajÀt nyelv¢n nem gondolhatja v¢gig,
mÀsr¢szt, mert a rÀnk t´rt elgondolandÂ rajta tÃl van. A keres¢s ÃtjÀn keresztÃthoz ¢rt¡nk. öjra tÀj¢kozÂdnunk kell a n¢gyezettben (das Geviert), F´ld ¢s °g, Ember ¢s Isten
¢gtÀjai szerint. öjra tÀj¢kozÂdnunk kell gondolatok k´z´tt ä ez a filozÂfia feladata. A t´rt¢nelem nem ¢rt v¢get ¢s nem kezdûd´tt el,
¢ppen àcsakÊ megt´rt.
A à...K¹LTýIEN LAKOZIK AZ EMBER...Ê megjelen¢se komoly lehetûs¢get nyÃjt, hogy tÀj¢kozÂdjunk most k¢sz¡lû gondolatokrÂl, a filozÂfiÀrÂl szÂlÂ besz¢lget¢sben. ºdv´zl¢st,
k´sz´netet ¢rdemlû esem¢ny.
A v¢g vÀrhat.
Sziklai LÀszlÂ

çSATçSOK AZ UTñPIA
ROMJAI K¹RºL
Ilya Kabakov: àC'est ici que nous vivonsÊ
Centre Georges Pompidou, PÀrizs,
1995. mÀjusäszeptember
La cuisine communautaire (Mus¢e Maillol,
PÀrizs)
Itt ¢l¡nk mi, mondja Kabakov, mint annak
idej¢n JÂzsef Attila, ¢s a kijelent¢s nyilvÀnvalÂan t´bb, mint tÀrgyilagos ÀllÁtÀs. Az itt helyett inkÀbb az Ágy vÀdjÀt ´nti formÀba: Ágy
¢l¡nk mi, a ragyogÂ j´vû mauzÂleumÀnak
Àrny¢kÀban, egy barakkvilÀg lefosztott dÁszletei k´z´tt.
Ilya Kabakov, a jelenleg New Yorkban ¢lû
szovjet-orosz festû Centre Georges Pompidou-beli kiÀllÁtÀsa hatalmas installÀciÂ, pontosabban installÀciÂk sora, ´sszesen tizenkilenc àegys¢gÊ, melyek, mint az orosz matrjoskababÀk, egymÀsba ¢p¡lnek, ¢s mindegyiknek megvan a maga k¡l´n t´rt¢nete ¢s
kompozÁciÂja. Az I TT °LºNK MI k¢t szint
m¢lys¢g¢ben helyezkedik el, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben m¢lys¢grûl besz¢lek, mert a f´ldszinti t¢rs¢g utÀn valÂban lefel¢ kell menn¡nk, az alagsorba, a f´ld alatti pinc¢be,
hogy az ¢p¡let teljes ¢let¢t ÀtlÀssuk. ñriÀsi
ipari konstrukciÂba ¢rkez¡nk, melyet kÁv¡lrûl k´r´s-k´r¡l deszkapalÀnk vesz k´r¡l,
egyetlen kicsiny r¢st hagyva csupÀn valamely
ideiglenes bejÀrat szÀmÀra. Bel¡l a nagy ¢pÁtkez¢sek ismerûs k¢pe tÀrul el¢nk: fapallÂk ¢s
cementzsÀkok, ¢p¡lû oszlopok felÀllvÀnyozva, k´z¢pen a tervet bemutatÂ szÁnes panneau, mely a k¢sz¡lû palotÀt ÀbrÀzolja. PompÀzatos, monumentÀlis münek Ág¢rkezik,
tornyokkal ¢s kupolÀval, a futurista cifrÀzat
minden dekÂrumÀval felszerelve. K´r´tte
barakkok sokasÀga sorakozik, szabÀlyosan,
de szabÀlytalanul is, vagonok, ahogy Kabakov nevezi, ezek szolgÀltak?, szolgÀlhattak?,
fognak szolgÀlni? a munkÀsok szÀllÀsÀul. Szabad bejÀrÀs nyÁlik a barakkokba, melyek a
rengeteg vÀltozat ellen¢re d´bbenetesen egyforma k¢pet mutatnak: egy-egy durva pokrÂccal letakart Àgy, k¢t-hÀrom ´ssze nem illû
sz¢k, asztal, esetleg kis ´sszetÀkolt szekr¢ny,
lÀda, ¢s a àszobaÊ mÀsik r¢sz¢ben mindig, k´telezûen: szerszÀmok, v´dr´k, huzalok ¢s te-
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herautÂgumik, sz¢tszedett szerelv¢nyek halmozÂdnak a nyers fapolcokra dobÀlva. A
mindennapi l¢t legelemibb sz¡ks¢gletei ¢s a
munka tartoz¢kai. A tÀrgyak minûs¢ge ¢s
egy¡ttese a legbesz¢desebb: leÁrhatatlan a
pontossÀg, amellyel Kabakov ez elÂcskult, kiszolgÀlt, mindig is komisz holmikat ´sszeszedte: rÃtsÀg, illetve erûlk´dû megsz¢pÁtû
igyekezet, kopott szeg¢nys¢g, gondatlansÀg
¢s elhanyagoltsÀg szÂl minden r¢szlet¡kbûl.
A szÁnes felszegezett giccsreprodukciÂk csÃfondÀrosan n¢znek vissza rÀnk a falakrÂl.
DrÂtrÂl cs¡ngû, egyetlen gyenge f¢nyü izzÂ
a vilÀgÁtÀs forrÀsa. Konyha vagy eb¢dlû, gyerekszoba vagy kamarazene-sarok, a sz¢tes¢s,
elÀrvultsÀg azonos l¢gk´re uralkodik benn¡k. A le¢p¡l¢s szomorÃ rendetlens¢ge. A
k´z´nytûl vagy kelletlens¢gtûl sebzett tÀrgyak
panasza. Egyetlen hullad¢khalmaznak tetszik
az eg¢sz, melybûl kik´lt´z´tt az ¢let. Pedig a
k´z´ss¢gi l¢t egy csomÂ jele figyelmeztet: a
mechanizmus m¢g mük´dik, mük´dhetne.
Csak a kedv, a libidÂ, a figyelem ¢s az energia
az, ami hiÀnyzik. A nyitott k´nyv ¢s porlepte
¢jjeliszekr¢ny, az odal´k´tt takarÂ egyformÀn
valami paradox jelenl¢trûl szÂl. M¢g hasznÀljÀk vagy hasznÀltÀk ezeket a dolgokat, csak
¢ppen l¢lektelen¡l. °s az alagsori helyis¢gekben hiÀba szÂl sz¡ntelen¡l vidÀman a zene,
ki hallgat rÀ? A frissÁtû indulÂk ¢s ¢rzelmes
Dunajevszkij-dalok harsognak a recsegû
hangszÂrÂkbÂl, a gy´ny´rü szocreÀl festm¢nyek Àrny¢kÀban. HÀrom egyforma, z´ldesbarna falÃ gyül¢sterem, ezÃttal ragyogÂ vilÀgÁtÀssal, vÀrja a r¢sztvevûket, hiszen a sorba
rakott falÂcÀk ezt sugalljÀk, de mintha ez is
csak ´nmagÀ¢rt valÂ volna.
Hova cs´ppent¡nk? A mÃlt mif¢le katakombÀjÀba? °s fûleg mely idûben jÀrunk? A
j´vû k¢sz¡l itt vagy ¢ppen fordÁtva: a jelen
zÀtonyra futÀsÀt lÀtjuk? Mert az ¢pÁtkez¢s a
tervek szerint valamely utÂpia megvalÂsÁtÀsÀn fÀradozik vagy fÀradozott. Ugyanakkor
nyilvÀnvalÂ, hogy a munka mÀr r¢gÂta abbamaradt, ¢s ami elûtt¡nk hever, mint àegy halom
hasÁtott faÊ, az mÀr odahagyott maradvÀny
csupÀn, selejt, kiÀltÂ roncstemetû. Otthon
helyett egy felvonulÀsi ter¡let lakÂinak hÀza,
egymÀsra hÀnyt dolgok f¢nytelen, sivÀr raktÀra. àA metafora k´nnyen megfejthetû ä mondja
Kabakov ä, a XX. sz. utÂpikus eml¢kmüv¢rûl van
szÂ, Ïa kommunizmus ¢pÁt¢se egy orszÀgbanÎ ka-

landjÀrÂl. A ragyogÂ holnap Ág¢rete megrekedt a
jelenben. °s ami ideiglenes f¡ggel¢knek tünt ä a
lakhatatlan munkÀsbarakkok tÀrsb¢rlete ä, t´bb
nemzed¢k lakhely¢v¢ vÀlt.Ê
A metafora azonban m¢gsem ilyen egyszerü. °ppen mert egy mindent a j´vûbe halasztÂ beteljes¡l¢s, messianisztikus c¢lk¢pzet t¢telez¢se Àll e vilÀg k´z¢ppontjÀban, a brutÀlis
megszakÁtÀs k¢pe, a befejezetlens¢g drÀmÀi.
Csûdrûl, ´sszeomlÀsrÂl szÂl, a nagy C¢l bukÀsÀrÂl. MÀsfelûl viszont van valami ironikusan diadalmas, mindenekfelett gyûzedelmeskedû szer¢ny vitalitÀs is benne, hiszen ha
k¢ptelen¡l ¢s nyomorÃsÀgosan is, àAz °let ¢l
¢s ¢lni akarÊ. A k´z´ns¢ges l¢tez¢s, a folytonossÀg, az emberi vegetÀciÂ ronthatatlansÀga
a pusztulÀs f´l¢ kerekedik. A bÀnatos terÁtûk
¢s dÁszek, a cseszett virÀgÀgyak a kopÀr bejÀratok k¢t oldalÀn nemcsak szomorÃak, igyekezet is van benn¡k, ig¢ny, csinosÁtani az otromba k´rnyezetet, valami derüt lopni a
m¢goly sivÀr kubusokba. A f¢lretaposott cipû
¢s mosatlan ed¢ny mellett a kiolthatatlan ´szt´n jelei ezek. àV¢g¡l is ä folytatja Kabakov ä
akÀr kis vagy globÀlis utÂpiÀkrÂl van szÂ, mindig
ugyanÃgy jÀrunk vel¡k, nem szabadulhatunk
tûl¡k.Ê
Kabakov csoda-rompalotÀja eszerint egyszerre a j´vû ¢s a mÃlt jelk¢pe. A j´vû ott van
a nagyravÀgyÂ terv k¢p¢ben, de halÀlraÁt¢lten, megdermedve. A jelen a h¢tk´znapi ¢let
vegetÀciÂjak¢nt t´lti ki a hatalmas temetû
szÁnhely¢t. °s Ágy a mÃlt eml¢ke is egyben,
mely, mint a mÃzeumok ¢s templomok, az
Àlom illÃziÂjÀt ¢s annak halÀlÀt egy ÀllandÂ
jelenbe transzformÀljÀk. Mindk¢t szÁnhely,
a mÃzeum ¢s a templom kivÀltsÀgos motÁvum Kabakov szeml¢let¢ben, mert szerep¡k
mintegy mened¢ket nyÃjtani a pusztulÂ tÀrgyaknak ¢s otthontalansÀgra Át¢lt tulajdonosaiknak.
Kettûss¢g veszi k´r¡l ezt a vilÀgot, a nyilvÀnos helyek megzavart, eltorzult term¢szete
egyszerre zord ¢s roppant h¢tk´znapi. Az
ironikus t´bb¢rtelmüs¢g sajÀtos aurÀt k´lcs´n´z nekik. Maga a k´z´ss¢gi gondolat is
k¢tarcÃ Kabakov szÀmÀra. Hiszen ÀbrÀzolÀsÀban a k¢nyszerü k´z´ss¢gi ¢letforma egyfelûl nyilvÀnvalÂan pokol, embertelen jogfosztottsÀg, mÀsfelûl nincs-e benne az emberi
melegs¢gnek, egymÀsrautaltsÀgnak valami
ûsi hagyomÀnya is? ä k¢rdezi, ¢s mindk¢t ol-
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dalÀt megvilÀgÁtja, minden hangzatos Át¢lkez¢s n¢lk¡l.
A beaubourg-beli installÀciÂ ä a hatvankilencedik a sorban! ä Kabakov visszat¢rû nagy
t¢mÀinak ´sszefoglalÀsa. °s k¡l´n´sk¢ppen a
nagy sikerü '93-as velencei V ¹R¹S PAV ILONmotÁvum folytatÀsÀnak tünik. Ott is hasonlÂ
deszkakerÁt¢ssel k´r¡lvett, elhagyatott ¢pÁtkez¢sen kellett a n¢zûnek kereszt¡lvergûdnie, s´t¢t, zegzugos helyis¢geken, hogy el¢rjen a lÀtvÀny csÃcsÀhoz. Ez a csoda pedig
nem volt mÀs, mint egy kis, valÂban miniat¡rizÀlt, v´r´s pavilon, id¢tlen rÂzsaszÁnü bÂd¢, szÀmtalan v´r´s zÀszlÂval ¢s a szovjet cÁmerrel ¢kesÁtve. Hogy a jelent¢s m¢g f¢lre¢rthetetlenebb legyen, egy mÀjus elsejei felvonulÀs teljes hangzenekara recsegett a
hangszÂrÂkbÂl: dalok, jelszavak, katonai parancsok... egyszÂval minden egy¡tt volt, ami
¡nnepet, sz¢pet kell hogy ajÀnd¢kozzon az
embernek ä a maga egyed¡lÀllÂ szovjet mozgalmi kiadÀsÀban.
Kabakov a hangsÃlyt a kontraszt fesz¡lts¢g¢re helyezi. Neh¢z volna harsÀnyabb ellent¢tet elk¢pzelni, mint ami ennek az àajÀnd¢kÊ-nak hivatalos ¢s valÂdi ¢rt¢ke k´z´tt l¢tezik. çm ezt a v¢gtelen tÀvolsÀgot a humor
megsemmisÁtû erej¢vel mutatja fel. A k¢nyszerhÀzassÀg, mely Àllami l¢t ¢s magÀntudat
k´z´tt krÂnikus skizofr¢niÀt tartott fenn az
orosz, nemcsak a szovjet gyakorlatban, lÀthatÂan meghatÀrozÂ ¢lm¢ny Kabakov szÀmÀra,
ez¢rt fordul müveiben a àkisemberÊ ¢letfelt¢teleinek ¢s lelkiÀllapotÀnak ÀbrÀzolÀsÀhoz.
Meglehet, az ember hangya, arctalan csavar
az Àllam, az int¢zm¢ny g¢pezet¢ben ä sugallja. ¹nÀllÂ cselekv¢s helyett legfeljebb ¢rzelmileg ¢li Àt a maga l¢t¢t: szenved¢stûl belet´rûd¢sig, ´nsajnÀlattÂl a lusta oblomovizmusig. K¢ts¢gtelen, van benne valamely alÀzatos k¢pess¢g a szolgÀlatra. De tehets¢ge a
tÃl¢l¢sre is ¢ppen ebben rejlik. Igen, a megalÀzottak ¢s megszomorÁtottak nemcsak Àldozatok, a nagy orosz hagyomÀny szellem¢nek
megfelelûen hûs´k is. SorsuktÂl a groteszk
abszurditÀs nem lehet idegen. Kabakov ¢ppen ezt a kettûss¢get viszi szÁnre alkotÀsaiban: az ¢letforma nyüg¢t ¢s elevens¢g¢t, trivialitÀsÀt ¢s àszents¢g¢tÊ. A vesztes¢g ¢s m¢gis
pusztÁthatatlan erû paradoxonjÀt.
A t¢r, egy kiv¢telesen ¢pÁtett ¢s berendezett szÁnhely, ¢s benne sajÀtosan ´sszehordott

tÀrgyak halmaza hivatott felid¢zni a mondandÂt. Mert Kabakovot elsûsorban a k´rnyezet
¢rdekli, mint mondja, ami mindent k´r¡lvesz, bele¢rtve a n¢zût is, hogy ezen kereszt¡l
fejezze ki azt a szinte megnevezhetetlen l¢gk´rt, nyomÀst, amely k¢pes megsemmisÁteni
az embert ¢s lerombolni az emberek k´zti viszonyokat is.
így lett a tÀrsb¢rlet, a k´z´s konyha egyik
fûhordozÂja az ¢lm¢nynek. MÀr a nyolcvanas
¢vek elej¢tûl dolgozott a t¢mÀn, albumokat,
´sszesen ´tven´t´t k¢szÁtve, amibe dialÂgusokat, rajzokat, k¢peket gyüjt´tt ´ssze. Egy
New York-i installÀciÂja ezekbûl a vÀzlatokbÂl
merÁtett. °s a Mus¢e Maillolban kiÀllÁtott vÀltozat, A K¹Z¹S KONYHA, egy kÀpolna formÀjÀt vÀlasztotta szÁnhely¡l, hogy a k¢ptelen ellentmondÀst ¢ppen a t¢rformÀlÀssal hangsÃlyozza. Templomban vagyunk tehÀt, hatsz´gü roppant magas ¢pÁtm¢nyben, mely ipari
sz¡rke, olajbarna szÁneivel ¢s m¢lys¢gi elhelyez¢s¢vel ugyanakkor keszonra eml¢keztet.
Ebbe a kongÂan kietlen t¢rbe helyezett el
Âcska lÀbosokat, fazekakat, konyharuhÀkat ¢s
fotÂkat. A mennyezet magasÀban pÀrhuzamos rendben kis cÁmk¢k lengenek, amelyek
a l¢gmozgÀs k´vetkezt¢ben ide-oda jÀrnak.
Sz¡ntelen mormolÀs, besz¢lget¢s hallatszik:
igazi konyhai perpatvar, a fÀradt panasztÂl a
csacska fecseg¢sig, sÁrgyalÀzÀstÂl a goromba
kifakadÀsig. TorlÂdÂ t´red¢kek, egy v¢gtelen
folyam szakadatlan ÀradÀsa. S a cetlik odaf´nt mintha az egykori lakÂk àlelkeiÊ volnÀnak, megrekedve a plafon szintje alatt. A triviÀlis sz´veget vel¡k azonosÁtjuk. De m¢g a
mindig szÀradÂ, cs´p´gû mosott ruha eml¢k¢t is id¢zik. A k´telek¢t, amiken a gatyÀk ¢s
ingek pÀrÀjÀtÂl a cseppnyi, takar¢kos vilÀgÁtÀs is tovÀbb homÀlyosult. àTÀrsb¢rleti konyha!... m¢ltÂ arra, hogy vilÀgunk k´zpontja legyen!,
mÀgikus, mint egy kristÀlyg´mb, ´sszpontosÁtja ¢s
t¡kr´zi ¢let¡nk h¢tk´znapjainak minden szÁn¢t,
´r´m¢t ¢s bÀnatÀt, rem¢nyeit ¢s kisszerüs¢g¢tÊ ä
mondja Kabakov. Akolmeleg, f¢szek, ahol a
szÁv¢lyes jÂindulat egy pillanat alatt r¢mes veszeked¢sbe csaphat Àt a szem¢t ¢s villanyszÀmla k´r¡l. Agora, szÁnhÀz, gyalÀzatos balh¢k ¢s barÀtsÀgok szÁnhelye. Mindenki itt ¢l
igazÀn, ¢s ez¢rt a templom r¢gi, k´z¢pkori
funkciÂt bet´ltû szerepe Àll a legk´zelebb
hozzÀ. Kabakov transzformÀlÀsÀban az ÀhÁtat
¢s a durva banalitÀs, az ¡ress¢g ¢s a zsÃfolt-
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sÀg ¢lm¢nye, a helyszüke minden ellentmondÀsa ott fesz¡l.
Az installÀciÂk minden darabja, a legutolsÂ sz´gig naturÀlis tÀrgyakbÂl Àll. °letbûl egyszerüen kiemelt rozoga sz¢kek ¢s foltos takarÂk, vÀsott csipketerÁtûk ¢s fazekak, igazi cementgyürük ¢s falÂcÀk alkotjÀk a telÁtett ¢letet. Nem puszta valÂsÀgutÀnzat-e mindez?
UtÀnzat persze, de milyen egyed¡lÀllÂan elrendezett, szigorÃan megszerkesztett! Mint
minden kifejezû kompozÁciÂban, a kihagyÀs,
az utalÀs ugyanolyan fontos eleme a k´zlendûnek, mint az explicit bemutatÀs. A gyül¢stermekben vagy az emlÁtett kÀpolnÀban p¢ldÀul ¢ppen a csupasz t¢r id¢zi fel ellent¢t¢t,
az ´sszeszorult t´meg jelenl¢t¢t. A befejezetlens¢g motÁvuma is ilyen felid¢zû erûvel hat:
vajon a f¢lig felhÃzott oszlopok nem azÀltal
vÀlnak-e metaforÀvÀ, hogy egyszerre hiteles
objektumok, de f¢lre¢rthetetlen t´bbletjelent¢ssel rendelkezû jelz¢sek is, a haszontalannÀ
vÀlt erûfeszÁt¢s megtestesÁtûi? Az absztrakciÂ
olykor rejtettebben, mÀskor hatÀrozottabban
alakÁtja Kabakov müveit. Az anekdotikus
elem mindig csak valamely kiindulÂpont, erre ¢pÁti t´bbdimenziÂjÃ konstrukciÂit. Mint
p¢ldÀul egy mÀsik hÁres New York-i kiÀllÁtÀsÀn: BALESET A MöZEUMBAN, AVAGY A V íZ MUZSIKçJç-ban. Itt az ´tlet egy sz¢pen berendezett kiÀllÁtÂterem ¡zemzavarÀra ¢p¡l: a falakon Kabakov nagyszerü szocreÀl festm¢nyutÀnzatai sorakoznak, Àm Ãgy lÀtszik, valahol
csûreped¢s lehetett, vÁz borÁtja el a termet, kis
cseppekben hullva a plasztiktakarÂra, mely
alatt v´dr´k, lavÂrok prÂbÀljÀk felfogni a vizet, megÂvandÂ a nagy ¢rt¢keket. A katasztrÂfÀt azonban meglepû mÂdon zene kÁs¢ri,
eg¢szen mÀs, mÀgikus hangulatot k´lcs´n´z-

ve a jelenetnek, disszonÀns polifonikus eg¢szet alkotva a z´rej term¢szetes hangjaival.
Kabakov vilÀgÀban a rendetlens¢g kihÁvÂ
rendje szÂl hozzÀnk, amelyben a megelevenÁtett zürzavar az irÂnia ¢less¢g¢vel, a humor
szinte nosztalgikus kritikÀjÀval is ¢rtelmez, kihasznÀlva a szÁnpadiassÀg minden szuggesztivitÀsÀt. F¢ny ¢s hang kompozÁciÂja eml¢keztet arra, hogy mennyire ´sszetett elûadÀssal, szÁnhÀzzal van dolgunk. A nyomorÃsÀgos
vilÀgÁtÀs ¢s a harsÀny zene Àthangolja, mÀs
´sszef¡gg¢sbe helyezi a lÀtvÀnyt, mint egy
pastiche, gunyoros tÀvolsÀgot teremt. Kabakov totÀlis installÀciÂnak nevezi vÀllalkozÀsÀt,
mely a sz´veg, a festm¢ny, a zene ¢s a fotÂ,
valamint a tÀrgyformÀlÀs sokf¢le eszk´z¢t
ig¢nybe veszi, egy tudatosan vÀlasztott teatralitÀs ¢rdek¢ben. A neh¢zsÃlyÃ naturalista
szÁnhÀz szinte minden eleme jelen van, olyan
sürÁtetts¢gben, hogy ¢ppen ez fordul Àt parodisztikussÀ, id¢zûjeless¢. Meglehet, ¢ppen
itt vannak a hatÀrai. De ebben a jelenlegi,
nagy ´sszefoglalÀsnak szÀnt monumentalitÀsban meg¢rtj¡k a teljess¢g ig¢ny¢t. A mü elementÀrisan hat, a n¢zût magÀt is r¢sztvevûv¢,
aktorrÀ teszi. V¢gigs¢tÀlva ez esetleges ´sv¢nyek labirintusÀn, e vigasztalan konyhÀk, elÀzott termek, k¢ptelen otthonok f¡gg´ny´kkel elvÀlasztott lakÂterein, kicsit magunk is
bek´lt´z¡nk ebbe a vilÀgba, hideglelûsen
bandukolva Àporodott, levegûtlen puszta t¢rs¢gein Àt. Romok k´z´tt jÀrunk, ahol minden
r¢szlet egy hajdani nagy, torz ÀbrÀndra utal,
s mint az ÀsatÀsok szÁnhely¢n a t´r´tt tÀrgyak
¢s maradvÀnyeml¢kek, emberi ¢letformÀrÂl,
egy pusztulÀsra Át¢lt kultÃrÀrÂl tudÂsÁtanak.
BirÂ Yvette
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