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RÀba Gy´rgy

HAZAJçRñ L°LEK
HÀnyf¢le hazat¢r¢srûl olvastam beszÀmolÂt
dicsûs¢geset viszontagsÀgosat tragikust
a sokat türt nagyÃr az a legendÀs lelem¢nyes
foszladozÂ rongyokban roskatag idegen k¢p¢ben
legalantasabb hÁv¢n¢l a kondÀsnÀl kopogtatott
mikor Ãjra ûsi f´ldj¢re l¢pett IthakÀban
Ãgy hÀgott f´ljebb a rÀismerû szeretetnek
utÂbb hÀzÀnak k¡sz´b¢re v¢rfakasztÂ harc sürüj¢be
v¢g¡l valÂdi otthonÀba az asszonyi ´lbe
olvastam a francia strÀzsamester visszavonulÀsÀrÂl
a hÂmezûk´n hol lÂd´g´kbe dugta lÀbÀt melegedni
hol pr¢mekbe kis hÁjÀn rogyott Ágy is fagyhalÀlba
¡ld´zûibe Âlmot r´pÁtett s tÀrolt hÃsÀban maga is
egy-k¢t napi jÀrÂf´ldre sz¡lûhazÀja elûtt
fegyverrel zsarolt pihenût kihÁzott b¢ke-zabÀlÂktÂl
a legsz´rnyübb eset azonban a szÀmüz´tt fiÃ¢
aki visszat¢rve anyja s nûv¢re fogadÂjÀban szÀll meg
mit se tudva v¢rei felszÁnre t´rt gyilkos hajlamÀrÂl
rendre kifosztjÀk s meg´lik a f´del¡k alÀ t¢rt vend¢get
persze a fiÃt is anya gyermek¢t lÀny a bÀtyjÀt
mÁg jÂ dolgod van addig mutass magadra halandÂ
nem mindenki elûtt jelenik meg nyÁltan az isten
kibontakozÀs megmenek¡l¢s bukÀs mind-mind t´rt¢net
de nem Ágy az ¢n hazat¢r¢sem hadifogsÀgbÂl
Bukarest csomÂpontjÀrÂl zsebemben szabadulÂc¢dula
a m¢g zsenge b¢ke¢v szerelv¢ny¢nek n´v¢nygyüjtûj¢ben
az erd¢lyi Ãt csak egy-egy filmkocka bennem
az elsû a brassÂi pÀlyaudvaron szertefutÂ sÁnpÀrok
lezÀratlan vonalai v¢gtelenbe nyÁlÂ lehetûs¢gek
a mÀsik k¢pen erûss¢g koronÀzta dombtetû fel¢
nyÃjtogatom nyakam az ott alighanem magas D¢va vÀra
elûtte nem forgalmista hanem tÀny¢rsapkÀs tiszt
peckesen a mozdonynak mint beosztottjÀnak tiszteleg
visszapergetve a filmet eml¢kezetembe a Maros mente
tolakodik ism¢telten Ãgy mint tÀn sehol a valÂsÀgban
keskeny medr¢nek partjÀn ejtûz¢sre hÁvogatÂ r¢t
¢s ism¢t a hatÀr a sz¡lûf´ld b´lcsûbûl sugÀrzÂ ereje
Â a f´lajzÂ felsûfokÃ ¢letet sugallÂ r¢szletek
alakot adnak sÃlyt a kalandnak hazat¢r¢semnek is
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nev¡k rem¢ny majd h¢tk´znapi k¢ptelens¢g
azutÀn a mindens¢gbe oldÂdÂ derüs tünûd¢s
lemÀllottak rÂluk a zavarÂ sz´gletek ¢lek
bezzeg a hallgatag helyszÁn az eml¢kezet ¡resjÀrata

T°RK°POLVASçS
RadnÂti MiklÂs eml¢k¢nek

SzÁnek fecsegnek
hegyekrûl a barna mezûkrûl a z´ld
folyÂrÂl vagy ¢pp folyamrÂl a k¢k g´rbe
a fekete a rût mind-mind ¢lettelen jelbesz¢d
¢rtelmetlen papagÀjnyelven szÂl
de v¢gighÃzom rajtuk ujjamat
ez a l¢gypiszok vasÃtÀllomÀs
szomjamban a veszteglû marhavagon deszkÀjÀrÂl
itt nyaltam a rÀfagyott verejt¢ket
amott az aszimmetrikus v´r´s folt
idegen fûvÀros barÀtsÀgos parkja
tÃl korÀn ¢rkezve k¡ltelki talÀlkÀmrÂl
r´vid ujjas ingben barÀtsÀgtalan padjÀn
lÃdbûr´ztem jÃniusi csillagok alatt
mert ifjabb morva szobatÀrsam
barÀtnûj¢vel ¢jszakai müszakot is vÀllalt
emerre f¢lmegy¢nyi pacni vereslik
k¢t ¢vezredes oszlopai t´v¢ben
letoprongyosodott keleti utazÂk¢nt
fogpasztÀt kentem v¢g¡l kenyeremre
s m¢g lejjebb vonva k´rm´met
a z´ldet hamvask¢ktûl elvÀlasztÂ kar¢jig
egy tüszÃrÀs a legendÀs ¡d¡lûhely
november v¢g¢n vilÀghÁrü promenÀdjÀn
egymagam borzongtam a tenger csaholÀsÀra
s melegedni mert legolcsÂbb pornÂmoziba hÃzÂdtam
szavamra a k¢t dimenziÂ halÀlosan unalmas
s a r¢g megszokott tarkasÀgra b´kve
ott a lenk¢k zsineg g´nd´r´dû vonalÀt
keresztezû r´nkpallÂn bukdÀcsoltam
k´r´ttem jobbra-balra cuppogtak ac¢lvarangyok
be mÀs a pirossal hurkolt mÀsik k¢k fonal
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be ismerûs a hang is amint e helyt megid¢z
Maga olyan mint a komondor
az a kiveszûben levû fajta haragjÀban
termet¢n¢l nagyobb palÀnkon ugrik Àt

ELK°SETT FAGYOSSZENT
Mit csinÀlok ezen a kora nyÀron
mÀr kerek egy hÂnapja fÀzom
t´retlen¡l k´vetkezetesen
s nem jut el agyam perem¢re sem
vÀmhÀborÃ kereskedelmi vÀlsÀg
rÀ is szikrÀzom kajÀnkodva ÀlsÀg
mit nekem azonossÀg szabad akarat
makacsul borzongok a nap alatt
amely most persze ¢pp ¢szlelhetetlen
igazmondÂ v¢g¡l is Ágy lehettem
didergek reszketek csak ez a szÂ
s nem l¢t vagy ¢rt¢k csak ez a valÂ
s mi t´bb amire soha senki pÀrtban
vacogÂk k´zt sorstÀrsakra talÀltam
pedig valaha drÂts´v¢ny m´g´tt
meg¢ltem enn¢l dermesztûbb idût
mÁnusz huszon´t-harminc fokban ¢tlen
egy szÀl zakÂban ñ-Moldva sziv¢ben
szÀmlÀlÀskor mÁg viaszpÀlcika
gyanÀnt dûlt ki tegnapi cimbora
kettûs lÀtÀsÃ ki sandÁt ma hÀtra
a r¢szbûl is Àlm¢lkodva a mÀsra
lesek kereszt¡l ujjrÀcsaimon
eml¢kezem tehÀt hazudozom
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OTTLIK-MOZAIK
K´zz¢teszi G. Merva MÀria

ºzenet¢rt¢ke van annak, hogy Ottlik G¢za mindent megûrz´tt. A kis piros cipûcske, talpÀn a
mama k¢zÁrÀsÀval, àCipik¢nk elsû cipûje, 1912. karÀcsonytÂl 1913. hÃsv¢tig viselteÊ, Àt¢lt k¢t
vilÀghÀborÃt, hÀrom forradalmat, n¢gy-´t k´lt´z¢st, ¢s megmaradt. AzonkÁv¡l, hogy a mama
k¢zÁrÀsÀt Ãgy is felfoghatjuk, mint egy hagyomÀny v¢djegy¢t, ez a gyerekkori eml¢k a maga
tÀrgyi valÂsÀgÀval k´zelebb hozza azt a drÀmÀt, amelyet a tizenegy ¢ves kisdiÀk ¢lhetett Àt, amikor a cûgerÀj nyers, rideg vilÀgÀba ker¡lt a meleg csalÀdi otthon v¢detts¢g¢bûl. Ottlik nemcsak
a tÀrgyakhoz ragaszkodott, levelez¢s¢bûl, igazolvÀnyaibÂl, dokumentumaibÂl is minden megvan irodalmi hagyat¢kÀban (mely halÀla utÀn az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀba
ker¡lt). A l¢vai Szilassy SÀri szÀzn¢gy fÂliÂt kitevû nyolcvann¢gy level¢t, melyekben ä hüen a
B UDç-ban olvasottakhoz ä valÂban sürün szerepel a àrem¢nylemÊ szÂ, ¢ppÃgy eltette, mint az
ÁrÂsz´vets¢g 1953-as tÀviratÀt, amely k´z´s gyÀszolÀsra invitÀlja tagjait a nagy SztÀlin halÀla alkalmÀbÂl.
Ha az ÁrÂ fontosnak, ¢rdemesnek tartotta megûrizni ezeket a holmikat, talÀn megtehetj¡k,
hogy levelez¢s¢n Àt bepillantsunk egy-k¢t jelentûsebb kapcsolatÀba ¢s korszakÀba.
Legjobb barÀtja Koromzay D¢nes brÀcsamüv¢sz volt, a vilÀghÁrü Magyar VonÂsn¢gyes alapÁtÂ
tagja. Egy¡tt t´lt´tt ifjÃsÀg, azonos neveltet¢s, hasonlÂ idût´lt¢s (kÀrtya, lÀnyok, tÀnc) k´ti ´ssze
ûket. Koromzay feles¢ge, Tormay C¢cile unokahÃga mutatja be Ottlikot k¢sûbbi feles¢g¢nek,
Debreczeni Gy´ngyinek. Az 1935-ben alakult Magyar VonÂsn¢gyes rendszeresen k¡lf´ld´n
koncertezik, a hÀborÃ kit´r¢sekor tagjai Ãgy d´ntenek, hogy kinn is maradnak. Ottlik G¢za
levelez¢s¢nek jelentûs hÀnyadÀt teszik ki a Koromzay D¢nestûl ¢s feles¢g¢tûl kapott levelek. Az
itt k´z´lt k¢t lev¢l egy Ottlikkal rokon, autonÂm, szuver¢n müv¢szegy¢nis¢g gondolkodÀsmÂdjÀt, szellemis¢g¢t, humorÀt ¢s stÁlusÀt mutatja be, ÁzelÁtûk¢ppen. EzenkÁv¡l esz¡nkbe juttatja
azt a k´zismert t¢nyt, hogy Ottlik G¢za MINDEN MEGVAN cÁmü novellÀjÀnak fûhûs¢t, Jacobi P¢tert t´bb¢-kev¢sb¢ Koromzay D¢nesrûl mintÀzta.

Koromzay D¢nes levelei Ottlik G¢zÀnak
Maison Dor¢e H³tel L'Auberge
6, Rue de Hollande, Tunis
1938. mÀrcius 20.
Kedves G¢zÀm!
RendkÁv¡li sajnÀlatomra nem tett¢l eleget CasablancÀba szÂlÂ meghÁvÀsomnak, amit
csak Ãgy tudok magyarÀzni, hogy kÁnos kÀrtyaaff¢rod fejlem¢nyei gÀtoltak a szabad
helyvÀltoztatÀsban. Rem¢lem, siker¡lt az ¡gyet azÂta elint¢zned ä ÀthÀrÁtva a felelûss¢get GÀll Bandira, ki rosszul tanÁtott meg a pikk Àsz elrejt¢s¢nek fogÀsÀra. ä Nagyon
n¢lk¡l´ztelek, ugyanis a pompÀs berber nûk lÀtÀsÀra egy nagyobb hÀrem felÀllÁtÀsÀn
gondolkoztam, itt pedig nagy sz¡ks¢gem lett volna kivÀlÂ szakismeretedre ¢s szervezûk¢szs¢gedre. így csak kisebb tanulmÀnyokra szorÁtkoztam ä valamelyes elûmenetelt
mutathatok fel az arab szexuÀlis ¢rintkez¢si t´rv¢nyek gyakorlati alkalmazÀsÀt illetûen. çm ha jÂl ¢lt¡nk egy¢bk¢nt, ezek az arabok itt t¢nyleg sokkal nagyobb t´megben
¢lnek, mint mÀsutt ä a nûknek mind be van k´tve a szÀja, a jÀmborok szamÀron meg
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tev¢n jÀrnak, ¢s fezt hordanak ä, lehetetlen volna el nem ismerni bizonyos t´rekv¢st
ama sajÀtossÀgok maguk¢vÀ t¢tel¢re, melyeket utazÂ- ¢s n¢prajzi k´nyveink szÀmukra
elûÁrnak. Az eurÂpai szellem ÀldÀsos hatÀsÀnak eredm¢nyek¢nt ma mÀr kitünûen begyakorolva, ÃgyszÂlvÀn fennakadÀs n¢lk¡l v¢gzik k´teless¢geiket ä a turbÀnk´t¢snek,
esti lÀbmosÀsnak ¢s baksisk´vetel¢snek valÂsÀgos virtuÂzait ismertem meg. öti benyomÀsaim ilyenformÀn teljes m¢rt¢kben egybevÀgÂk a baedeckerek idevonatkozÂ utasÁtÀsaival ä most Áme a lelkiismeretesen ¢s alaposan kereszt¡lvitt utazÀs megnyugtatÂ
tudatÀban adhatom Àt magam a meg¢rdemelt n¢hÀny napos pihen¢snek ä mikor is
szeretetteimre gondolva ûket is r¢szesÁteni kÁvÀnom tapasztalataim gy¡m´lcseinek ¢lvezet¢ben.
ýr¡lt siker¡nk volt, teljesen kÀba vagyok a mÀr k´zel hÀrom hete naponta jÂformÀn
szÂ szerint megism¢tlûdû teljesen ¢rt¢ktelen ¢s butÁtÂ ¢lettûl, k¢pzelheted, az embernek a v¢g¢n nincs mÀs gondja, mint hogy el¢rje a vonatot, lehetûleg jÂl telezabÀlja
magÀt, ¢s est¢re valahogyan mozogjanak az ujjai. Az eg¢sznek semmi k´ze müv¢szethez ä Àlmaimban n¢ha m¢g elûfordul egy kicsi, arisztokratikusan ¡nnepi, zÀrt
k´rü szalon, ahol az ember sz¢pen jÀtszik, Ágy csak egyre jobban ¢s hibÀtlanabbul szolgÀljuk ki a k´z´ns¢get. Persze az intenciÂk, amikbûl valamikor kiindultunk, jÂk, ma
is megvannak, de ez sajnos nehezen bÁrja el az àiparosÁtÀstÊ. Az ¡nnepek, mikor az
ember valamilyen okbÂl nem fÀradt, ¢s elcsÁp egypÀr jÂ pillanatot. Viszont t¢nyleg
fantasztikus siker¡nk van, ahovÀ megy¡nk, ´mlengenek az ÃjsÀgok, r´gt´n szerzûdtetnek Ãjra, majdnem minden¡tt ezt halljuk: àilyen m¢g nem voltÊ ä teljes joggal,
mert most v¢gighallgattuk Londonban az ´sszes àkonkurenseketÊ, ¢s bizony el¢g
gy´ng¢csk¢k. Az ember ´r¡lne neki v¢geredm¢nyben ä Ãgynevezett karrier elûtt Àllunk ä, de egyr¢szt fentiek miatt aggodalmasan unalmasnak ¢s r¢szben immorÀlisnak
lÀtszik az eg¢sz, mÀsr¢szt praktikusan Ãgyis v¢ge lesz r´videsen, ha nem jutunk idej¢n
ki AmerikÀba, miÂta ezt az ûr¡ltet rÀszabadÁtottÀk EurÂpÀra, itt semmif¢le rem¢ny
nincs a hÀborÃ elker¡l¢s¢re. HÀtborzongatÂ volt ä m¢g Londonban, Eden lemondÀsÀnak napjÀn, a t´meg ordÁtott az utcÀn (az angolok!), gyerekmes¢ink 914-rûl olyan
pontosan elevenedtek meg, hogy percig nem lehetett k¢telkedni a mÀsnapi had¡zenetben. UtolsÂ gazemberek ä ¢s fogvicsorÁtva k¢nytelen vagyok tudomÀst venni rÂluk!
MÀjusban valÂszÁnüleg hazaj´v´k hÀrom-n¢gy h¢tre, utÀna valÂszÁnüleg egy ¢vig
nem, vagy egyÀltalÀn ä a k¢rd¢s szÀmomra most mÀr kizÀrÂlag az, mikor tudom Zsuzsit kihozni. Nem Âhajtok MagyarorszÀgon felemelt karral k´sz´ngetni.
Kedves G¢zÀm, Árj, ha egyszer idûd van, most HollandiÀban maradok (Quinlustparkweg 48, Santpoort-Station), jÂ volna, ha ki tudnÀl j´nni valahogy te is idej¢n!
¹lel
Bûne
Bloemendaal, 1946. december 21.
Kedves ´reg G¢zÀm!
íme a beÁg¢rt lev¢l; sokÀ halasztgattam, r¢szben lustasÀgbÂl, meg valÂszÁnüleg nem is
tudtam eld´nteni, mit ¢rtsek pontosan felszÂlÁtÀsod alatt, hogy beszÀmolÂt Árjak. Hogy
magvas ´sszefoglalÀst adjak sorsomnak az utÂbbi h¢t ¢v alatt t´rt¢nt fordulatairÂl, szÁnes ¢s ´sszef¡ggû leÁrÀsÀt a hollandiai individuÀlis ¢s kollektÁv hÀborÃs ¢lm¢nyeknek,
arra nemigen ¢rzem magam k¢pesnek; megjegyz¢sed, hogy ezÃttal lemondasz csillogÂ ¢s ellenÀllhatatlan humoromrÂl, megfosztott attÂl a lehetûs¢gtûl, hogy megint egy-
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szer marhasÀgokkal szÂrakoztassalak; Ágy n¢mi t´preng¢s utÀn elhatÀroztam, hogy sajÀt magamrÂl fogok megkÁs¢relni egyet-mÀst k´z´lni ä l¢v¢n az egyetlen t¢ma, hol
kompetenciÀm elvitathatatlan. Magadra vess, ha k´zl¢seim itt-ott Àtl¢pik a hatÀrt, amit
a jÂlnevelts¢g ¢s Ãri jellem ajÀnlanak a tÃl bizalmas ¢s tÃl szem¢lyes vallomÀsok megf¢kez¢se ¢rdek¢ben; jÂmagam legalÀbbis nemigen tudok vel¡k mit kezdeni, ¢s enyhe
menek¡l¢si vÀgyaim tÀmadnak, ha valaki t´rt¢netesen engem Át¢l m¢ltÂnak meghallgatÀsukra.
Hogy elûbb jÂl f¢lrevezesselek, itt egy r´vid, àobjektÁvÊ vÀzlat szem¢lyis¢gemrûl,
ahogy kb. mÀsok fej¢ben ¢lhet:
tehets¢ges fiatal muzsikus, ki ¢vek kitartÂ ¢s c¢ltudatos munkÀjÀval, rÀtermetts¢g¢vel ¢s bizonyos finom ´szt´n¢vel a tÃl nagy neh¢zs¢gek kiker¡l¢s¢re igen irigyl¢sre
m¢ltÂ pozÁciÂt ¢rt el: tagja a vilÀg egyik legjobb (v¢lem¢nyem szerint legjobb!) vonÂsn¢gyes¢nek ä minden orszÀg nyitva szÀmÀra, minden¡tt siker, lelkesed¢s, sût csodÀlat
vÀrja, anyagi jÂl¢te biztosÁtva, megÀldva egy csinos, hü (?) ¢s nem mindennapi tehets¢gü feles¢ggel ¢s k¢t pompÀs fickÂval; kik jobban ismernek, nyilvÀn hozzÀteszik, hogy
kedves, jÂindulatÃ ¢s szer¢ny vagyok, ¢s hibÀmul rÂnak fel bizonyos karaktern¢lk¡lis¢get, befolyÀsolhatÂsÀgot ¢s gyenge Át¢lûk¢pess¢get a praktikus ¢letben. Meg¡tk´z¢sre adhat m¢g alkalmat idûnk¢nti mogorvasÀgom ä egyfajta r´vids¢g, ami gûgnek
is tünhet, de ez àrossz lÀbbal kelt f´lÊ jelig¢vel elhanyagolhatÂ, ¢s nem vÀltoztat a szilÀrdan ÀllÂ Át¢leten: szerencs¢s fickÂ, de meg¢rdemli!
Nemigen tudnÀm a fenti vÀdirat egyik ÀllÁtÀsÀt sem helytÀllÂ ¢rvekkel megcÀfolni,
m¢gis ellenÀllhatatlan komikummal hat ä nem annyira àhazugsÀgaÊ, mint teljes ¢rt¢ktelens¢ge miatt. Ne hidd, hogy sajÀt bensû l¢nyegem k¡l´nleges bonyolultsÀgÀban
tetszelgek, meg vagyok rÂla gyûzûdve, hogy ilyen ¢s hasonlÂ Át¢leteket, miket mÀsokkal szemben teljesen jogosnak ¢rzek, naponta szÀzszor teszek, ¢s egyÀltalÀn, a mindennapi gondolkozÀs szilÀrd k´vei ä pont ennyit ¢rnek. Ti, ÁrÂk persze tudjÀtok ezt,
¢s egyebet se tesztek ä legalÀbbis a becs¡letesek ä, mint prÂbÀltok keserves t¡relemmel
kihÀmozni valami igazsÀgot az emberrûl, de micsoda munka ez, ahol minden leÁrt szÂ
mÀr f¢lhazugsÀg, amit hogy korrigÀlj, sz¡ntelen¡l Ãjakat ragasztasz hozzÀ, mÁg a v¢g¢n valahogy tartjÀk egymÀst, mint a boltÁvben a t¢glÀk, ¢s azt mondod: k¢sz. ä °s ez
m¢g istenes egy k´nyvben ä ott megteremtett¢l t´bb-kevesebb sikerrel egy embert,
aki megteszi neked azt a szÁvess¢get, hogy nem vÀltozik akÀr 1000 ¢vig, Ãgyhogy mindaz, amit ÁrtÀl rÂla, rÀvonatkoztatva igaz is marad; de mit tegyek ¢n, szerencs¢tlen brÀcsÀs, eszk´zeitek ¢s tudÀsotok n¢lk¡l, ha Ágy egy lev¢lben el akarom mes¢lni Neked,
kinek elûlegezek ilyen irÀnyÃ ¢rdeklûd¢st, hogy milyen vagyok valÂjÀban?
Hogy a negatÁvumnÀl maradjak; nem igaz, hogy c¢ltudatos ¢s t´rekvû voln¢k; az,
ami vagyok, lettem, hogy brÀcsÀzok, feles¢gem van, ¢s gyermekeim sz¡lettek, hogy
ezt tudom ¢s azt nem, ez megt´rt¢nt velem, tagadom, hogy valami ¢rdemem ä majdnem azt mondtam, szerepem ä volna benne. MÀrpedig, ha nem ¢n csinÀltam tervvel
az ¢letem, akkor mÀsvalaki vagy valami biztosan nem, az eg¢sz megcsinÀlhatatlan v¢letleneken mÃlik, ¢s ¢ppÃgy lehetett volna milliÂ mÀs mÂdon. Az eg¢sz ¢rdem a àminûs¢gÊ k¢rd¢se, mint ahogy fÀbÂl nem lehet (egyelûre) vasat csinÀlni, de tÁzezerf¢le
fatÀrgyat. Gyerekkorom Âta m¢lys¢ges tisztelettel ¢s nosztalgiÀval viseltetem az Ãn.
àegyfÀbÂlfaragottÊ, àkarakteresÊ emberek irÀnt, akik mindig tudtÀk, mit gondoljanak,
tegyenek, megrendÁthetetlen bizonyossÀgaik voltak, ¢s hüek maradtak magukhoz,
bÀrmikor k¢szen voltak eg¢sz l¢ny¡ket latba vetni nemes (vagy kev¢sb¢ nemes) c¢lok¢rt ¢s elvek¢rt. °n sose tudtam eg¢sz pontosan; ez¢rt voltam ¢s vagyok talÀn befo-
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lyÀsolhatÂ. BÀmulatosan kev¢s ¢rz¢kem van az akÀr materiÀlis, akÀr erk´lcsi vagy eszt¢tikai ¢rt¢kek hierarchiÀja irÀnt. ä Lassan k¢telyeim tÀmadnak, vajon meg¢rdemelnek-e ezek az àegyfÀbÂlfaragottakÊ ennyi tiszteletet; gondolom, mind hazudnak. àLes
salaudsÊ ä mondja t´m´ren Sartre ¢s Camus. Ez tÀn tÃl szigorÃ; mert ¢lni¡k kell szeg¢nyeknek, ¢s k¢rd¢s, lehet-e egyÀltalÀn cselekedni, tehÀt ¢letben maradni elvek,
meggyûzûd¢sek n¢lk¡l. Amit ûk kÁnÀlnak, az megint r´gt´n elvv¢, szabÀllyÀ dermed
ä neh¢z eligazodni. Ami a l¢nyeg, hogy hova teszed a hangsÃlyt; azt hiszem, tÃl sokat
besz¢ltek emberi szellemrûl, spirituÀlis ¢s kreatÁv erûkrûl ¢s ami m¢g idetartozik, ¢s
jÂformÀn soha a puszta, animÀlis l¢tez¢srûl; ha az existencializmus ä amit nem ismerek
ä itt akarja a dolgokat helyrebillenteni, akkor igaza lehet.
°n legalÀbbis idûm oroszlÀnr¢sz¢ben àexisztÀlokÊ. InkÀbb rosszul, mint jÂl ä esz¢be
ne jusson valakinek irigyelni. Ami jÂ, az n¢ha napon ¡lni, bridge- vagy sakkversenyen
r¢szt venni, idûnk¢nt a zene, ¢s ha egyszer-egyszer siker¡l agyamat tompasÀgÀbÂl k¡l´nb´zû ravasz fogÀsokkal felbirizgÀlni ¢s abban a kategÂriÀban megtartani, amit feljebb mint àszellem, gondolat, teremtûerûÊ stb. emlÁtettem. ä Ami minden k¢ts¢gen
kÁv¡l vonz, az az emberi k´zels¢g. Nincs mondanivalÂm senki szÀmÀra, ¢s rettegek,
hogy ¢szreveszik. KÁm¢letlen¡l utasÁtok vissza minden kÁs¢rletet a k´zeled¢sre. Most
k¢t hÂnapja ä elûsz´r ¢vek Âta ä szabadon l¢legzek, ¢s eg¢sz elviselhetûen ¢lek, mert
egyed¡l vagyok. (K¢rlek, ne mutasd ezt a levelet Zsuzsinak, ha lehet, Matyinak sem.)
Pedig szeretem ûket, csak rettenetes sokat kÁvÀnnak tûlem: k¢szenl¢tet. N¢ha azt gondolom, tÀn beteg vagyok, vagy bolond; egyÀltalÀn, sokszor gy´t´r a r¢mk¢p, hogy az
ember Ázl¢se, v¢lem¢nyei, rokon- ¢s ellenszenvei, kapacitÀsa ´r´mre ¢s fÀjdalomra,
mindaz, amit rejtett b¡szkes¢ggel vÀltoztathatatlan karakter¢nek nevez, semmi mÀs,
mint fiziolÂgiai funkciÂ, ¢s hogy holnap egy jÂl irÀnyzott injekciÂval pl. lelkes kommunistÀt csinÀlnak belûlem.
Marad a zene. Szeretem, de ezt is 15 ¢vvel ezelûtt valahogy t´bb biztonsÀggal mertem mondani. Akkor m¢g voltak ä ha nem k¢pzelûd´m ä azok a csontvelûig hatÂ megrend¡l¢sek, idûtlen Àmulatok, mik ä ha hiszek a tudÂsoknak ä az igazi magva minden
eszt¢tikai ¢lm¢nynek. Most mÀr tÃlsÀgosan bele vagyok keverve ´sszes funkciÂimmal.
Majdnem sose hallgatom, mindig csinÀlom. JÀtszani, egy ÀllandÂ àqui viveÊ, nem szünû gonddal az arÀnyok, formÀk irÀnt, tulajdonk¢ppen igen keserves; az ´r´mrûl, amit
ad, sose tudom biztosan, nem a perfekt¡l mük´dû mechanizmus, a virtuozitÀs, a leigÀzott mat¢ria ´r´me-e.
Ma el¢g jÂ volt, mondjuk n¢ha, rendesen bizonytalanul ¢s gyakran ellenv¢lem¢nyen ä kritikusaink pedig nem haboznak a legszem¢rmetlenebb szavakkal a komponistÀk mell¢ ÀllÁtani, egy¢rt¢künek Át¢lve az interpretÀciÂt a müvel ¢s bel¢nk magyarÀzva minden ¢gi ¢s f´ldi maszlagot. Itt is, amit ¢vek kÁnjÀval kibÀnyÀszol, tudatosÁtsz,
lem¢ricsk¢lsz, ´sszevetsz, eldobsz ¢s Ãjrakezdesz, amit akarsz, sokkal kisebb jelentûs¢gü, mint ami vagy, amirûl nem tehetsz ¢s nem is tudsz. Most persze mondhatnÀd,
hogy az is te vagy, arrÂl sem tehetsz.
Egy¢bk¢nt nem vagyok valami àeszt¢tikusÊ l¢ny. Kev¢s sz¢pet fedezek fel, ¢s nemigen hat rÀm. A k¢pzûmüv¢szet csukott k´nyv szÀmomra ä ha elûfordul n¢ha, hogy
egy k¢p megtetszik, sose vagyok biztos benne, nem ´nszuggesztiÂ-e, mert tudom,
hogy Botticelli, ¢s mert szinte erûszakkal keresek magamban valamif¢le visszhangot.
Nem hinn¢m, hogy valaha is meg fogok tudni k¡l´nb´ztetni egy rossz k¢pet egy jÂtÂl,
egy t´k¢letes katedrÀlist egy kev¢sb¢ t´k¢letestûl.
Egyik legnagyobb probl¢mÀm az eszt¢tikÀ¢ eg¢szben v¢ve; eddig m¢g nem talÀltam
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egy gondolatmenetet sem, amely t¢nyleg a gy´ker¢ben fognÀ meg a k¢rd¢st, ¢s n¢mi
vilÀgot vetne arra, mi az Isten csudÀjÀnak talÀlunk bizonyos dolgokat sz¢pnek.
Amennyire az ember szÀmÀra valami egyÀltalÀn ¢rthetû, akkor csak mint sz¡ks¢gszerü
lehet az; pl. a morÀlra, lelkiismeretre, amirûl egy¢bk¢nt tÁzszer ennyit szavalnak, legalÀbb 15-f¢le elm¢letet lehet felÀllÁtani, ami mind t´bb¢-kev¢sb¢ elfogadhatÂ lehet
ilyen ¢rtelemben; az egyik azt mondja, hogy a mennyorszÀgba jutsz Àltala, a mÀsik,
hogy regulatÁv szerepe van az egy¢n pszichikai eg¢szs¢gtanÀban, a harmadik, hogy
egy az egy¢neket mint sejteket magÀban foglalÂ totÀlorganizmus belsû higi¢niÀjÀt szolgÀlja, ¢s Ágy tovÀbb. Minden¡tt egy c¢lra irÀnyÁtottsÀg, egy sz¡ks¢ges, az ¢letet szolgÀlÂ
szerep, el lehet fogadni mint kiindulÂpontot. De mire jÂ, mi haszna van, mi a funkciÂja, vagy k¢rdezd, ahogy akarod ä a sz¢pnek?
Schopenhauer eszt¢tikÀja pl. lenyüg´zû, egy pillanatig minden vilÀgos, mert pontosan kapcsolÂdik a rendszerhez, sz¡ks¢ges r¢sze ennek a pazar gondolat¢pÁtm¢nynek, ami maga, arÀnyaiban, befejezetlens¢g¢ben ä pÀratlanul sz¢p! °s megint ott vagy,
ahol elindultÀl ä egy sz¢p mese csak addig valÂsÀg, mÁg a varÀzsa alatt vagy. ä Egy¢bk¢nt talÀn senkit sem szeretek Ãgy, mint ezt a mogorva ´regurat, talÀn legjobban gyeng¢iben, mikor acsarkodik ¢s d¡h´ng ä micsoda ember! Ismered?
Azt hiszem, ideje, hogy befejezzem a fecseg¢st; Zsuzsi Árja, hogy bÁzik hÃsv¢ti hazaj´vetelemben ä Ágy ¢n is. Figyelmeztetlek, hogy pont olyannak Âhajtlak benneteket
viszontlÀtni, mint voltatok 10 ¢ve ä rettenetesen f¢lek Budapesttûl, ¢s Ti vagytok az
egyetlen ´z´nvÁz elûtti valÂsÀg, amiben bÁzhatom; azonkÁv¡l pÂtolnotok kell a LÀnchidat meg a VÀrat ¢s az eg¢sz frÀszt, ami volt ä az egyetlen igazÀn jÂt ä, nem lesz k´nnyü
dolgotok.
Matyival egy¡tt szeretettel ´lel
Bûne
Ui. Boldog Ãj ¢vet, ¢s Árj egyszer; ZsuzsitÂl megtudhatod cÁmeimet.
(OSZK K¢zirattÀr, Ottlik-hagyat¢k)
Ottlik G¢za levelez¢se talÀn a g´d´llûi korszakban (1946ä1954) a leggazdagabb; az ÁrÂ ekkor
szinte elszigetelten, barÀtaitÂl tÀvol ¢l ä ebbûl k´vetkezik a gyakori lev¢lvÀltÀs. Ezekben az ¢vekben egy¢bk¢nt lefoglaljÀk a hÀzÀt ¢s f´ldj¢t (m¢gis kulÀklistÀra teszik), 1949 utÀn kiszorÁtjÀk az
irodalmi ¢letbûl, ¢s a fordÁtÀs àgÀlyapadÊ-jÀra k¢nyszer¡l ä mÀsr¢szt viszont ekkor Árja meg az
I SKOLA A HATçRON elsû vÀltozatÀt.
A hÀborÃ utÀn egyes nyugati szervezetek ¢s magÀnemberek segÁteni igyekeznek azokat a
rÀszorulÂ magyarokat, akiket el¢rnek. Az 1937 Âta AngliÀban ¢lû TÀbori PÀllal Ottlik levelez¢se
Ãgy indul el 1946-ban, hogy egy k´z´s ismerûs megadja Ottlik cÁm¢t TÀborinak, aki elsû level¢t
a Pro Libertate Friends of Free Hungary (A Szabad MagyarorszÀg SzabadsÀgharcos BarÀtai) c¢ges lev¢lpapÁrjÀn Árja meg, majd hol ÁrÂg¢pszalagot, hol ÃjsÀgokat k¡ld G´d´llûre, vagy megprÂbÀlja
angliai ¢s amerikai lapokban, antolÂgiÀkban elhelyezni Ottlik ÁrÀsait. 1947 mÀjusÀban, a svÀjci
PEN-kongresszuson talÀlkoznak is.
TÀbori PÀl (1908ä1974) ÁrÂ, ÃjsÀgÁrÂ. Berlini filolÂgiai tanulmÀnyok utÀn 1932-ben doktori
oklevelet szerzett Budapesten. 1937-ben AngliÀba emigrÀlt, a II. vilÀghÀborÃ alatt a BBC magyar osztÀlyÀn volt bemondÂ. 1943 ¢s 1948 k´z´tt Korda SÀndor filmvÀllalatÀnÀl, a London
Film c¢gn¢l forgatÂk´nyvÁrÂ. 1946-tÂl a PEN Club vÀlasztmÀnyi tagja, 1954ä1957 k´z´tt a PEN
in Exil eln´ke. T´bb amerikai egyetemen reg¢nyÁrÀst tanÁtott. Fûk¢nt angol nyelven Árt ä Christopher Stevens, Peter Stafford, Paul Hefner Àlneveken is. ä Evelyn Waugh BRIDESHEAD REV ISITED cÁmü müve UTOLSñ LçTOGATçS cÁmmel 1948-ban, Dickens BLEAK H OUSE-a ¹R¹K¹S¹K
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cÁmmel 1950-ben jelenik meg Ottlik fordÁtÀsÀban. Ezekben az ¢vekben a magyar fordÁtÂ nemigen gondolhat arra, hogy az eredeti helyszÁnen tanulmÀnyozza a reg¢ny utcÀit, tereit vagy a
dialÂgusok hanglejt¢s¢t, de segÁts¢g¢re van az olyan àhelyszÁni tudÂsÁtÀsÊ, mint a TÀbori PÀl¢.
Az 1926. nyÀri megyeri cserk¢sz nagytÀborozÀssal kapcsolatos eml¢k majd a B UDç-ba ker¡l be.

TÀbori PÀl levelei Ottlik G¢zÀnak
1947. januÀr 17.
Kedves BarÀtom,
nagyon k´sz´n´m Ãjabb level¢t, s ´r¡l´k, hogyha n¢gy hÂnap utÀn is, de meg¢rkezett
a SzabadsÀg csomagja. Jobb k¢sûn, mint soha. S ´r¡l´k, hogy Mrs. Phillips is rendesen
àmük´dikÊ. Az angol, ellent¢tben a franciÀval, nagyon hÁzelgûnek talÀlja, ha valaki
megtanulja a nyelv¢t, s minden igyekezetet elismer, Ãgyhogy nem kell aggÂdnia a
nyelvi hibÀk miatt.
Nagyon mulattatott ¢s meg is hatott, amit r¢gi ¢lm¢ny¢rûl Árt. A megyeri nagytÀbor
1926 nyarÀn volt; ¢ppen 18 ¢ves voltam, s Farkas GyulÀval ¢s RadvÀnyi KÀlmÀnnal a
tÀbor napilapjÀt szerkesztettem. Hogy milyen novellÀt olvashattam f´l, arra bizony
mÀr nem eml¢kszem; azt tudom, hogy volt egy szavalÂverseny, amelynek ¢n voltam
a d´ntûbÁrÀja. Ketten nyert¢k. Az egyiket ma ApÀthi Imr¢nek, a mÀsikat Both B¢lÀnak hÁvjÀk (akkor mindkettûnek mÀs volt a neve). Azok k´z¡l, akik a hÃsz ¢v elûtti
tÀborban r¢szt vettek, sokan sz¢tszÂrÂdtak. MolnÀr Frici ma AusztrÀliÀban van; de SÁk
SÀndor m¢g mindig ¢l, hÀl' istennek. Igaz, hogy a cserk¢szvezetûk egy r¢sze mint hÀborÃs bün´s b´rt´nbe ker¡lt, s jÂ n¢hÀnyan b´rt´nt ¢rdemeln¢nek; de az¢rt m¢gis
sz¢p napok voltak!
A karÀcsonyi Budapest meg¢rkezett, angol szak¢rtû barÀtaimnak elÀllt a szeme-szÀja a kiÀllÁtÀsa miatt. ValÂban gy´ny´rü munka, ¢s k¡l´n´sen a szÁnnyomÀs kitünû.
NovellÀjÀt elolvastam, s mint minden ÁrÀsa: nagyon tetszett. A napokban kezdj¡k fordÁtani àA rakpartonÊ-t, amely most mÀr v¢glegesen beleker¡lt a novellaantolÂgiÀba.
AttÂl f¢lek, ûsz lesz, mire megjelenik; ¢n ¢ppen tÁz hÂnapja vÀrok a B¢ketudÂsÁtÂ elk¢sz¡l¢s¢re, s csak mÀrciusban ker¡l rÀ sor. Itt egy¢bk¢nt nem sok ÃjsÀg van; a nevelûsz¡lûk szÀma el¢rte a 250-et; ha van valaki jel´ltje vagy olyan ismerûse, aki nincs
megel¢gedve jelenlegi nevelûpapÀjÀval vagy mamÀjÀval, hÀlÀs lenn¢k, ha megÁrnÀ,
mert pillanatnyilag mÀs àfeleslegemÊ is van.
Szeretettel k´sz´nti jÂ barÀtja
TÀbori PÀl

1947. Àprilis 7.
Kedves BarÀtom,
nagyon k´sz´n´m mÀrcius 26-i level¢t. Rem¢lem, azÂta megkapta az àOn the quayÊ-t
is, amely most mÀr v¢glegesen beker¡lt az antolÂgiÀba. Azt hiszem, novemberre meg
is jelenik a k´tet, ha Ãjabb sztrÀjk vagy ÀramkorlÀtozÀs nem j´n k´zbe. Rettentûen
lassan mennek itt a nyomdai dolgok, ¢n szeptember Âta vÀrom az Ãj k´nyvemet, s
m¢g nyoma sincs!
A Waugh-ok hÀrman vannak. Az apa, aki nemr¢giben halt meg, kritikus ¢s k´nyvkiadÂ volt; Alec ¢s Evelyn mindketten igen tehets¢ges ÁrÂk. Evelyn Waugh pÀr ¢vvel
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ezelûtt katolizÀlt. A hÀborÃ elûtt ¢s alatt AbesszÁniÀban jÀrt, igen mulatsÀgos k¢t reg¢nyt Árt rÂla. A àBrideshead RevisitedÊ valÂban briliÀns reg¢ny; nekem k¡l´n´sen
az elsû r¢sze tetszett. LegÃjabb k´nyve egy¢bk¢nt reprint, n¢gy Ãtik´nyv¢nek ´sszefoglalÀsa àWhen the Going was goodÊ cÁmen.
¹r¡l´k, hogy KÀlnoky ¢s Vas kaptak hÁrt nevelûmamÀiktÂl; lassan-lassan rendbe
j´nnek ezek a dolgok is. Nagyon ´r¡ln¢k, ha SvÀjcban talÀlkozhatnÀnk; ha egy hirtelen amerikai utazÀsom nem j´n k´zbe, feles¢gemmel egy¡tt ott leszek a kongreszszuson.
Igaz barÀtsÀggal k´sz´nti
TÀbori PÀl
1949. mÀjus 15.
Kedves G¢zÀm,
ism¢t nagyon ´r¡ltem a levelednek s annak, hogy az ÃjsÀgok meg¢rkeztek. Ma megint
Ãtnak indÁtok k¢t csomagot a cÁmedre.
A àBleak HouseÊ bizony sz¢p feladat; de rem¢lem, kiadÂd tisztÀban van vele, hogy
azÂta kiss¢ megvÀltoztak az erk´lcsi, anyagi ¢s jogi viszonyok AngliÀban. Igaz, az igazsÀgszolgÀltatÀs m¢g mindig k´lts¢ges ¢s lassÃ dolog. Viszont eg¢sz Anglia a hitelre van
f´l¢pÁtve, s ¢vek telnek el, amÁg egy adÂst beperel valaki. (Kiv¢ve az adÂkat; azokat
drÀkÂi mÂdon hajtjÀk be, bÀr mindig lehet vel¡k ¢rtelmesen besz¢lni, ha becs¡letes
oka van a nem fizet¢snek.)
Ha kezedbe jut, nagyon melegen ajÀnlom Carlyle àReminiscencesÊ c. k´nyv¢t, amelyet sokkal nagyobbnak tartok, mint a àFrancia Forradalom T´rt¢net¢Ê-t ¢s mint kitünû fordÁtÀsi tÀrgyat, Stevenson àSt. IvesÊ-Àt. Stevenson tavaly szabadult f´l, ´tven
¢v telv¢n el halÀla Âta, s Ágy szabadon, jog n¢lk¡l fordÁthatÂ. A àSt. IvesÊ-t k¡l´nben
csak 8/10 r¢szt tudta befejezni; de Quiller Couch remek¡l megfejelte a reg¢nyt.
A Holborn ´reg sikÀtorai mÀr nincsenek meg; modern munkÀslakÀsokat ¢s irodahÀzakat ¢pÁtenek most ott. A borough egy¢bk¢nt most ker¡lt konzervatÁv k¢zre a minapi vÀlasztÀsok utÀn. °n is szavaztam Kensingtonban; nem Àrulom el, kire. S a claret
mÀr nemigen n¢pszerü bor; a gin ¢s vermuth jÀr helyette vagy legjobb esetben port,
aminek nutty, diÂs Áze kell hogy legyen.
Oxfordban a szabadelvü intellectuellek feladatairÂl besz¢ltem csomÂ diÀk ¢s diÀklÀny elûtt, nagyon ¢rdekes volt. UtÀna elautÂztunk Minster Lovellbe, egy parÀnyi kis
costwoldi faluba, amelynek ûsi manor house-a m¢g romokban megvan. Kis folyÂ muzsikÀl a r¢t lÀbÀnÀl, ¢s egy 1456-ban ¢p¡lt fogadÂ kertj¢ben teÀztunk. Asztalt nem adtak hozzÀ, csak tÀlcÀt, hÀt a f¡v´n hasaltunk. VirÀgzott az orgona. RitkÀk az ilyen pihenûnapjaim, annyi a dolgom. Blackwelln¢l bent voltunk, s egy amerikai barÀtom
megvett egy ac¢lmetszetes, k¢tk´tetes eurÂpai Ãtik´nyvet 1835-bûl. A legjobb k´nyvkereskedûk egyike, ¢s igen Ázl¢ses kiadÂ is.
Most korrigÀlom a trilÂgiÀm harmadik k´tet¢t, a mÀsodik mÀr ki van nyomva, de
csak jÃniusban jelenik meg. Ha akarod, k¡ld´k belûle egy p¢ldÀnyt ä talÀn ¢rdekel,
bÀr aligha fordÁtÀsi propozÁciÂ.
¹lel szeretettel
Pali
(OSZK K¢zirattÀr, Ottlik-hagyat¢k)
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K¢t lektori jelent¢s
Ottlik G¢zÀnak A NYUGATRñL cÁmü tanulmÀnyÀbÂl ¢s a nyomÀban jÀrÂ legendÀkbÂl tudjuk,
hogy az I SKOLA A HATçRON-nak volt egy elsû vÀltozata, melyet Sch´pflin AladÀr v¢lem¢nyezett.
Ottlik hagyat¢kÀban fennmaradt a nyolcvankilenc g¢pelt oldalas k¢zirat ¢s Sch´pflin lektori
jelent¢s¢n kÁv¡l Czibor JÀnos datÀlt v¢lem¢nye is.

Jelent¢s Ottlik G¢za TOVçBB°LýK cÁmü reg¢ny¢rûl
(K¢zirat, 89 g¢pelt oldal)
Idû: a hÃszas ¢vek MagyarorszÀgon, a polgÀrsÀg fejlûd¢sbûl valÂ kies¢s¢nek, valÂsÀgbÂl valÂ kireked¢s¢nek zÀrÂ¢vei. SzÁnhely: egy katonai iskola zÀrt, fojtott vilÀga ä mely
k¡l´n´sen alkalmas ter¡let annak a bemutatÀsÀra, hogy a kapitalista polgÀrsÀg ¢s a
dzsentriosztÀly fiai kisebb-nagyobb belsû akadÀlyokon Àt is milyen k´nnyen nevelûdnek bele az imperialista katonai rend formÀiba. A reg¢ny ennek a àbelenevelûd¢sÊ-nek
a menet¢t ÀbrÀzolja k¡lsû esem¢nyek epizÂdjainak ´sszefüz¢s¢vel, az atmoszf¢ra teljes
felid¢z¢s¢vel s nem utolsÂsorban a n´vend¢kek belsû ÀtalakulÀsÀnak folyamatos ¢rz¢keltet¢s¢vel.
A reg¢ny k´zponti alakja DamjÀni n´vend¢k, gazdag pesti ¡gyv¢d fia, aki tÁz¢ves
korÀban ker¡l a katonaiskolÀba, s a reg¢ny v¢g¢ig elv¢gzi a n¢gy alsÂ osztÀlyt. Az û
ÀtalakulÀsÀban sürüs´dik ´ssze a reg¢ny fontos tÀrsadalmi tanulsÀga. Az elsû fejezetben megismerked¡nk àcivilÊ ¢let¢nek k¢t gyermek¢v¢vel is. Egy fikciÂkban, k¢pzeletekben ¢lû gyermekkor ez, DamjÀni mÀr tÁz¢ves korÀra el¢rkezett oda, hogy a valÂsÀg
¢rz¢kel¢s¢re mÀr szervei sincsenek, ¢lete lelki vegetÀciÂ, egy gyermeki intellektus teljes befel¢ fordulÀsa, ´nmagÀba zÀrÂdÀsa. Az emberi valÂsÀgot legfeljebb àsajÀtsÀgosÊnak tartja. így ker¡l be a katonai iskolÀba, az imperialista katonanevel¢s ¢rtelmet ¢s
embers¢get folyamatosan elnyomorÁtÂ, majd v¢gleg ki´lû mechanizmusÀba. °lete a
hirtelen vÀltozÀstÂl t´r¢st szenved, nem nagyot, hamar Àtv¢szeli, ¢s fokozatosan beilleszkedik az Ãj formÀkba, melyek csak fel¡letesen Ãjak szÀmÀra, l¢nyeg¡kben azonban
nagyon jÂl kiteljesÁtik polgÀri nevel¢s¢nek ¢s osztÀlyÀnak magÀval hozott formÀit. Intellektusa legfeljebb annyira marad ¢p, hogy meg¢rtse, az û ¢let¢nek tartalma a semmi
ä de hogy volna mÀs megoldÀs is, ezt mÀr meg sem ¢rti.
DamjÀni nem fûhûse a reg¢nynek, csak k´zponti figurÀja, ûrÀ esik leggyakrabban
az ÀbrÀzolÀs reflektora. Rajta kÁv¡l sok mell¢kfigurÀn mutatja be a n´vend¢kek ÀtalakulÀsÀnak folyamatÀt a reg¢ny. Ezek a mell¢kfigurÀk mind DamjÀni osztÀlyÀbÂl ¢rkeznek ide. Lelki àelûk¢szÁtetts¢g¡kÊ nagyobb vagy kisebb a DamjÀni¢nÀl, beÀllÁtottsÀguk, hajlamaik, alkatuk k¡l´nb´zû, de a maguk mÂdjÀn mindnyÀjan megteszik a
DamjÀni ÃtjÀt: ÃrifiÃkbÂl mindnyÀjan eljutnak kisebb-nagyobb ker¡lûkkel az imperialista katonatiszt ideÀljÀig. A katonai iskola ¢let¢nek egyszÁnüs¢g¢t ¢s egyhangÃsÀgÀt
az û ÀtalakulÀsuk k¡l´nb´zû Àrnyalatai ¢s ¡temei teszik vÀltozatossÀ ¢s ¢rdekess¢. °let¡ket egy parasztfiÃ r´vid szerepeltet¢s¢vel ellenpontozza az ÁrÂ. Apagyi ä term¢szetes
embers¢g¢vel egyszerüen k¢ptelen elfogadni a katonaiskola ¢let¢nek k´vetelm¢nyeit,
¢rtelmetlen mechanizmusÀt. Olyan magÀtÂl ¢rtetûdûen ¢s olyan konokul Àll ellen,
hogy r´videsen kidobjÀk az iskolÀbÂl. DamjÀni ¢s tÀrsai bÀmuljÀk ¢s n¢mileg irigylik
ezt a magatartÀst ä de meg¢rteni egyÀltalÀn nem tudjÀk, mi a titka. Ezzel az epizÂddal
lesz kerek a k¢p, mely a reg¢nyben kialakul rÂluk.
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Az ÀbrÀzolÀs tÀrgya tehÀt az eg¢sz tanulÂ osztÀly k´z´s ¢lete, a maga zÀrtsÀgÀban,
a maga szigorÃ belsû t´rv¢nyeivel. Ebben a kistÀrsadalomban ä melyben a korlÀtlan
¢s f¢ktelen hatalmat egy drill gyakorolja az erûszak jogÀn, melyben intrikÀk ¢s ¢rdeksz´vets¢gek dÃlnak ä benne van az eg¢sz Horthy-rendszer uralmi mÂdszere kicsinyben. V¢gre a legaprÂbb r¢szletekig megismerhetj¡k a titkÀt annak, hogyan nevelûdtek
ki a Horthy-korszak ¡res fejü katonatisztjei, polgÀri tÀrsadalmunk legvisszataszÁtÂbb
s legaljasabb emberei.
Ottlik ÀbrÀzolÂ mÂdszere a tÀrgyilagos megbÁzhatÂsÀg maximumÀra t´rekszik. A
realizmusnak egy sajÀtos mÂdszere ez nÀla, indulattalan, nagyjÀbÂl egyforma hûfokÃ,
szkepszist ¢s lelkesed¢st leginkÀbb mellûzni igyekvû. Az ÁrÂ sohasem mond kÁv¡lrûl
Át¢letet, m¢g egy-egy szÂnyi jellemz¢s erej¢ig sem, mindent bel¡lrûl, az anyagÀbÂl bont
ki. Alapvetû szÀnd¢ka, hogy kÁv¡lrûl ne mondjon kritikÀt az ÀbrÀzolt valÂsÀgrÂl, mert
Ágy esetleg kockÀztatnÀ a teljes hiteless¢get ä hanem a valÂsÀgot olyan m¢lyen ¢s tÀrgyilagosan tÀrja fel, hogy az olvasÂ egy percre se menek¡lhessen az ´nÀllÂ v¢lem¢nyalkotÀs k¢nyszer¢tûl. Az elemzû reg¢nyek felelûtlen kritikÀtlansÀga utÀn ez a mÂdszer
k¢ts¢gkÁv¡l nagy k´zeled¢st jelent a nagyrealizmus fel¢. Ezt a k´zeled¢st lÀtszanak biztosÁtani Ottlik mÂdszer¢nek azok az ellentmondÀsai is, melyeknek tudatosodÀsa felt¢tlen egy teljesebb realizmus fel¢ fogja vezetni az ÁrÂt. Ilyen ellentmondÀs ä hogy a
legfeltünûbbet emlÁtsem ä az, hogy az ÁrÂ mindig tartÂzkodik alakjainak k´zvetlen
megÁt¢l¢s¢tûl, ha k¡lsû ¢let¡ket ÀbrÀzolja, de ha belsû ¢let¡ket akarja bemutatni, akkor Àtsiklik a fogalmi ÀbrÀzolÀs sÁkjÀra. A pszicholÂgiai elemz¢srûl nem mindig tud
lemondani, bÀr arrÂl mÀr teljesen lemondott, hogy a l¢lektani ÀbrÀzolÀst elûnybe helyezze a valÂsÀg konkr¢t ÀbrÀzolÀsÀval szemben. Innen a reg¢ny inkÀbb kiss¢ zavarÂ,
mintsem sÃlyos hibÀja, hogy a valÂsÀgos ¢s k´zvetlen cselekm¢nyt n¢ha-n¢ha a gondolatmenet szakÁtja meg, bÀr igen meggyûzûen, m¢gis kiss¢ az ÀbrÀzolÀs er¢nyeinek
rovÀsÀra.
A reg¢ny szerkezete inkÀbb negatÁv, az esem¢nyek nem a tengely¢t adjÀk az ÀbrÀzolt
valÂsÀgnak, hanem kanyargÂ ¢s rejtett folyosÂul szolgÀlnak ahhoz a sÃlyos ¢pÁtm¢nyhez, mely a katonaiskolai ¢let k¡lsû ¢s belsû mechanizmusÀbÂl Àll ´ssze ¢s emelkedik
fel. Ez a megoldÀs a legszorosabban adÂdik a reg¢ny anyagÀbÂl, tartalom ¢s forma
kitünû egys¢g¢t valÂsÁtvÀn meg.
Mindent ´sszev¢ve k¢t fontos eredm¢ny teszi kiadÀsra mindenk¢pp ¢rdemess¢ ezt
a reg¢nyt. Az elsû: k´zvetlen¡l ÀbrÀzolÂ r¢szeinek kitünû realizmusa, mely sÃlyban s
erûben messze tÃltesz az elemzû r¢szek bet¢tjein. A mÀsodik nagy eredm¢ny ä melynek kiemel¢s¢t fontosnak tartom ä a reg¢ny rendkÁv¡li dokumentum¢rt¢ke. Hiteles
¢s teljes k¢pet kapunk itt arrÂl, hogyan nyomorÁtott el minden embers¢get az imperialista katonai nevel¢s, s hogyan alapult valÂjÀban az emberellenes ´szt´n´k felszabadÁtÀsÀra. S ami enn¢l is fontosabb, hogyan f¡gg´tt ´ssze ez a àkatonai szellemÊ a
kapitalizmus polgÀrsÀgÀnak vilÀgÀval.
Befejez¢s¡l: a reg¢ny cÁm¢t hibÀsnak, kicsit olcsÂn divatosnak, mÀraisnak s fûleg
magyartalannak ¢rzem. (Magyarul ezt talÀn àtengûdûkÊ-nek lehetne mondani.) Mindenesetre jÂ volna megvÀltoztatni.
Kispest, 1949. mÀrcius 3.

Czibor JÀnos
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TOVçBB°LýK . Ottlik G¢za reg¢nye
MÀr ¢vek Âta noszogatom Ottlik G¢zÀt, hogy Árjon reg¢nyt, s most ´r¡l´k, hogy v¢gre
nekidurÀlta magÀt.
Reg¢ny¢nek fûszereplûje egy DamjÀni nevü fiÃ. Gy´nge lelkü, t¢pelûdû ¢s nagyon
¢rz¢keny fiÃ, ellenkezûje annak, akit katonÀnak lehetne nevezni. Apja gazdag ¡gyv¢d,
s a sz¡lûk, an¢lk¡l hogy csak esz¡kbe is jutna azon gondolkozni, hogy a gyerek alkalmas-e rÀ, az elemi iskola utÀn beadjÀk a kad¢tiskolÀba. (A reg¢ny m¢g a k´z´s hadsereg idej¢ben jÀtszÂdik.) DamjÀni az elsû pillanattÂl fogva sz´rnyü rosszul ¢rzi magÀt az iskolÀban. Roppant nehezen tudja csak megszokni az ottani ¢letet, a katonÀs
rendszert, az ott lakÂ tisztek okvetetlenked¢seit ¢s a t´bbi fiÃk t´bb¢-kev¢sb¢ durva
¢s minden bajtÀrsiassÀgot n¢lk¡l´zû modorÀt. çllandÂ retteg¢sben ¢l a tisztektûl ¢s a
t´bbi fiÃktÂl, sohasem tudja, mikor tesz valamit, ami¢rt b¡ntet¢s jÀr, vagy ami¢rt a
t´bbi fiÃk goromba csÁnyjeinek teszi ki magÀt. Ez a reg¢ny tulajdonk¢ppeni t¢mÀja,
a r¢gi szabÀsÃ copfos ¢s kegyetlen katonai iskolai nevel¢s. Ebben benne van a t¡kre a
r¢gi rendszer alatti tÀrsadalom alapvetû hibÀinak. Amennyi a k¡lvilÀgbÂl ebbe az iskolÀbÂl [sic!] belejut, a sz¡lûk fel¡letess¢ge gyermekeikkel szemben ¢s a t´bbi felnûttek
teljes k´z´mb´ss¢ge, mintegy t¡k´rk¢pe annak a tÀrsadalomnak, amelybûl ezek a leendû katonatisztek kiker¡ltek. V¢geredm¢nyben a r¢gi tÀrsadalmi szellem bomlÀsa
der¡l ki az eg¢szbûl. A fiÃk magatartÀsa m´g´tt ott van az eg¢sz tÀrsadalmi rendszer
embertelens¢ge, hiszen a fiÃk m´g´tt ott r¢mlik az a szellem, amelybûl a katonaiskolÀbÂl kiker¡ltek. Ebbûl az eg¢sz ¢letformÀbÂl valami rossz is ¢rzûdik, valami rothadÀsnak az Áze. V¢gsû ¢rtelemben ez az igazi mondanivalÂja a reg¢nynek. Egy sereg fiatal
arc tünik el¢nk, ¢s majdnem valamennyi ¢les profillal van ÀbrÀzolva. Azt lehet mondani, a r¢gi fiatalsÀg pontos ÀbrÀzolÀsa ker¡l ki mindebbûl. Az Át¢let, melyet az ÁrÂ
errûl az ¢letformÀrÂl hoz, inkÀbb ¢reztet, mint kimond, a legnagyobb m¢rt¢kben lesÃjtÂ. °rezni lehet, hogy a reg¢ny ¢lm¢nyalapra van ¢pÁtve, mert ennyi helyes megfigyel¢st, ennyi l¢lektani ÀbrÀzolÀst csak az tud ´sszehordani, aki valÂban Àt¢lte mindezt, amirûl besz¢l.
Teljesen egyet¢rtek Czibor JÀnos v¢lem¢ny¢vel, hogy ezt a reg¢nyt nemcsak lehet,
hanem kell is kiadni. A mostanÀban megjelent magyar reg¢nyek k´z´tt alig talÀlok
egyet is, amely annyira megfelelne a korszerü kÁvÀnalmaknak is. Kitünûen is van megÁrva, jellegzetes stÁlusban, szeml¢letes ¢s Ázes elbesz¢lû mÂdon.
Mindezt term¢szetesen n¢mi fenntartÀssal mondom, mert a reg¢ny m¢g nincs befejezve, ¢s nem tudhatom, nem keveredik-e bele az ezutÀn megÁrandÂ r¢szbe valami
alapvetû hiba.
Sch´pflin AladÀr
(OSZK K¢zirattÀr, Ottlik-hagyat¢k)
A k´vetkezû hÀrom lev¢l ¢letk¢p a g´d´llûi korszakbÂl. A Nemes Nagy çgnesnak Árott levelezûlapon az ÁrÂ G´d´llû nevezetess¢gein¢l tr¢fÀsan emlÁti a kirÀlyi vÀrÂterem ¢s a Grassalkovichkast¢ly mellett Ottlik lakÂhÀzÀnak kerti kapujÀt. Ma mÀr ez nem tr¢fa; a kapun 1993-ban elhelyezett eml¢ktÀbla jelzi, hogy itt lakott Ottlik G¢za.
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Ottlik G¢za levelezûlapja Nemes Nagy çgnesnak
G´d´llû, 1948. Àprilis 27.
çgneskÀm, kedves hütlen kutyÀk, nagyon ´r¡lt¡nk becs¡letes hosszÃsÀgÃ level¢nek,
annak is, hogy jÂkedvüek (ami kider¡l belûle), m¢g a ronda RÂmÀban is (a szutykos,
egyetlen ¢des RÂmÀban, ami tulajdonk¢ppen az ember sz¡lûvÀrosa, de ezt nem Àrulom el!) ä ¢s szÁvesen viszonoznÀm is level¢t hasonlÂval, de itt G´d´llûn kev¢s az emlÁt¢sre m¢ltÂ dolog az egykori kirÀlyi vÀrÂterem romjain, a Grassalkovich-kast¢lyon
¢s Ottlik lakÂhÀzÀnak kerti kapujÀn kÁv¡l, mely utÂbbi a XX. szd. 20-as ¢veiben k¢sz¡lt, ¢s a szabadsÀgharc centenÀriumÀban lett Ãjrafestve ä a mester Àltal ä kellemes
¢s nem eg¢szen egyenletes k¢kes-sz¡rke szÁnre. SzÂval mulassanak fene jÂl, teljenek
meg term¢keny izgalommal (¢s itt nem a nÀpolyi falfestm¢nyekre c¢lzok), ¢s tegyenek
le a Pªre-Lachaise temetûben egy szÀl virÀgot a nevemben is Balzac sÁrjÀra, elmondvÀn
egy fohÀszt hozzÀ, hogy segÁtse meg a magyar reg¢nyÁrÂkat ¢s a àNe olvass ÃjsÀgotÊ
vilÀgmozgalmunkat, amit majd akkor indÁtunk meg, ha hazaj´ttek. Blaise-zel egyetemben ´lelj¡k, csÂkoljuk MagÀt (ezt Gy´ngyi), k¢zcsÂk (ezt ¢n).
Cipi
(Lengyel BalÀzs tulajdona)

Ottlik G¢za levele Vas IstvÀnnak
G´d´llû, 1950. januÀr 31.
Kedves PistÀm,
nagy megd´bben¢ssel kaptam meg ¢rtesÁt¢sedet, hogy a R¢vai Àtvette a Dickens-fordÁtÀsomat. K´zben ¢ppen ugyanekkor adattam postÀra (a Franklin cÁm¢re) Ãjabb 100
oldal k¢ziratot. Fogalmam sincs, hogy most mi a helyzet ä hogy az ilyesmi hogyan volt
lehets¢ges an¢lk¡l, hogy engem m¢g csak ¢rtesÁtett is volna a Franklin, akit v¢g¡l is a
szerzûd¢s k´telez velem szemben ä ÀmbÀr lehets¢ges, hogy t¢vedek, mint ahogy mÀr
nagyon sokszor kellett tapasztalnom ¢letemben, hogy àirreÀlisÊ ¢s t¢ves elk¢pzel¢seim
voltak az egy¢n jogairÂl a kapitalista vÀllalattal ¢s az Àllamhatalommal szemben. ögy
¢rtem, hogy lehets¢ges (¢s attÂl f¢lek), hogy szerzûd¢sestûl, Dickensestûl kidobtak volna valami ÀtalakulÀs kapcsÀn innen is, onnan is, ¢s neked kellett k´zbel¢pned a v¢delmemre. Amit nagyon szÁvesen ¢s nagyon hÀlÀsan venn¢k ä mÀs k´r¡lm¢nyek k´z´tt. így azonban m¢g annak sincs ¢rtelme, hogy kisebb kellemetlens¢geket vegy¢l a
nyakadba miattam (van el¢g bajod en¢lk¡l is). àígyÊ alatt m¢g csak nem is Endr¢t
¢rtem, akire ¢n nem haragszom (ha neh¢z is elfelejteni, hogy utÀl ¢s len¢z, ¢s ´t ¢v
mÃlva sem bÀnta meg sÃlyos igazsÀgtalansÀgÀt irÀntam, ¢s nem bocsÀtotta meg nekem
azt, amiben nyilvÀn igaza volt, hogy felelûtlenebb ¢s fellengzûsebb ¢s talÀn megbÁzhatatlanabb vagyok nÀla) ä hanem azt ¢rtem, hogy Ágy Ãgysem tudunk tovÀbb meg¢lni,
tekintve, hogy sem innen, sem onnan nem fogok t´bb fordÁtÀst kapni, sem k¢rni ä
mÀs j´vedelmem pedig nincsen. SzÂval, ha simÀn Àtveszi a Dickenst a R¢vai, ¢s ki is
fizeti, akkor jÂ ä az m¢g egy jÂ f¢l¢vi meg¢lhet¢st jelent (m¢g kb. 10 ezer forinttal
tartozik) ä, de àdon't bother aboutÊ it's all the same, as times go ä ¢s ¢n sem Âhajtom
Ãjabb kiadÂi rosszÁzüs¢gekkel nyomasztani magamat. Nagyon lesÃjtott persze a dolog,
mert itthon karÀcsony Âta teljesen berendezkedtem a munkÀra, belelelkesÁtettem ma-
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gam, hogy g¢piesen csinÀljam napi 8 ÂrÀn Àt, mert sajnos keserves ¢s neh¢z munka
a szÀmomra, s mostanÀig sz¢pen be is tudtam tartani az elûirÀnyzott tervemet (csak a
szemem bÁrja rosszul), s mÀrcius 15-re k¢sz is leszek vele ä mert most, mialatt Árom
neked ezt a levelet, k´zben eld´nt´ttem, hogy f¡ty¡l´k az eg¢szre, csinÀlom tovÀbb
rend¡letlen¡l, akÀr kiadjÀk, akÀr nem, akÀr kifizetik, akÀr nem, mert jÂt tesz nekem
ez a baromi ¢letmÂd (jÂformÀn olvasni sem ¢rek rÀ, mert ¢jszaka meg a reg¢nyemet
Árom ä ¢s azt is csinÀlom tovÀbb, egye meg a fene ä, elkezdtem megint el´lrûl, ÃjraÁrom
az eg¢szet ä hiszen arrÂl mÀr Ãgyis eld´nt´ttem nagyjÀbÂl, hogy nem adom ki, m¢gis
egyre vacakolok vele, talÀn csak lesz belûle valami egyszer; amit eddig olvastÀl belûle,
az csakugyan nem t´bb, mint anyag- ¢s kell¢k-´sszeszedeget¢s...).
PiroskÀnak persze esze ÀgÀban sem volt kij´nni! Mi van az operÀciÂjÀval? ¹lel
Cipi
(OSZK K¢zirattÀr, Vas IstvÀn hagyat¢ka)
R¢vai Àtvette a Dickens-fordÁtÀsomat ä Ottlik ekkor Dickens B LEAK HOUSE cÁmü reg¢ny¢nek fordÁtÀsÀn dolgozik, mely ¹R¹K¹S¹K cÁmen jelenik meg. A megbÁzÀst a Franklin KiadÂtÂl kapja,
idûk´zben azonban ezt a munkÀt Àtteszik a R¢vai Testv¢rek Irodalmi Int¢zet Rt.-hez. ä Endre
ä Ill¢s Endre (1902ä1985), a R¢vai irodalmi igazgatÂja. ä Dont't bother about... ä ne fÀjjon a fejed
miatta, Ãgyis mindegy, amilyen idûk jÀrnak.

Vas IstvÀn levele Ottlik G¢zÀnak
Budapest, 1950. februÀr 4.
DrÀga Cipik¢m!
Most kaptam meg a leveledet, s azonnal felelek rÀ, hogy megprÂbÀljalak megnyugtatni. Hogy a Dickenst Àtvett¡k, ez a N¢pmüvel¢si hatÀrozata, ami semmi ´sszef¡gg¢sben nincs Veled, hanem egyszerüen bizonyos programÀtcsoportosÁtÀs k´vetkezm¢nye, tehÀt a Franklin r¢sz¢rûl sem t´rt¢nt nagyobb illetlens¢g. °n csupÀn az¢rt ¢rtesÁtettelek, mert Bandi szÂlt, hogy ¢n int¢zzem a dolgot. ä Bandi tekintet¢ben igazad
van, de hÀt hiÀba van meg a v¢lem¢nyem, mÀr az emberi szuverenitÀst s¢rten¢ a tovÀbbi beavatkozÀs.
°s nyugodj meg, amÁg lesz fordÁtanivalÂ, fogsz kapni, s ha mÀr nem, hasonlÂ favÀgÀst ä ha akarsz.
°n gûzerûvel dolgozom a Villonon, a fordÁtÀst befejeztem, Ártam egy nagy bevezetû
tanulmÀnyt, s most a (meglehetûsen Ãjfajta) jegyzeteken dolgozom. Piri meg a VilloncÁmlapon, mielûtt kÂrhÀzba vonul.
¹lel
Pista
Gy´ngyik¢m, Cipik¢m, nem mentem ki, mert dolgoztam. Kedden bemegyek kÂrhÀzba. Az egy h¢t, de aztÀn igazÀn gyere be, Gy´ngyike, ¢s j´jj´n be, Cipi, akkor majd
elmes¢lem. Mi, operÀltak, ugye...
CsÂk
Piroska
(OSZK K¢zirattÀr, Ottlik-hagyat¢k)
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A k´vetkezû lev¢l Lengyel BalÀzs tr¢fÀja. Amikor 1958 ûsz¢n egy¡tt idûznek a szigligeti alkotÂhÀzban, azt tapasztaljÀk, hogy Ottlik a reg¢nyÁrÀs helyett ÀllandÂan egy frissen kapott t´bbk´tetes angol lexikont b´ng¢sz, amelyben mÀr az 1956-os forradalom is szerepel. Ekkor Árja
Lengyel BalÀzs az Irodalmi Alap nev¢ben az alÀbbi levelet, mely Ottlikot m¢lys¢gesen f´lhÀborÁtja, mÁg meg nem tudja, hogy tr¢fÀrÂl van szÂ. LÀsd errûl Lengyel BalÀzs eml¢kez¢s¢t Ottlik
G¢zÀra. K¢rdez: Kelev¢z çgnes. 1991. februÀr 28. Petûfi Irodalmi MÃzeum, HangtÀr K/932.

A Magyar N¢pk´ztÀrsasÀg Irodalmi AlapjÀnak levele
Ottlik G¢zÀnak
Szigliget
Ottlik G¢za ÁrÂ elvtÀrsnak
Az Irodalmi Alap feladatÀnak tekinti, hogy az ÁrÂk zavartalan munkÀjÀt biztosÁtsa. T´bben is hozzÀnk fordultak azzal a k¢r¢ssel, hogy az elvtÀrs reg¢ny¢nek befejez¢s¢hez
adjunk elvtÀrsi segÁts¢get. Ez¢rt a vezetûs¢g Ãgy hatÀrozott, hogy a reg¢ny elûrehaladÀsÀnak elûsegÁt¢s¢re ideiglenesen megvonja elvtÀrstÂl a k´nyvtÀr hasznÀlatÀt. TovÀbbÀ a szobÀjÀban talÀlhatÂ ´sszes k´nyveket, albumokat, idegen nyelvü lexikonokat tulajdonjoga fenntartÀsa mellett Àtmenetileg bevonja. Int¢zkedt¡nk tovÀbbÀ, hogy elvtÀrsat minden este 20.30-kor KrizsÀn elvtÀrs szobÀjÀba bezÀrja, s a szoba csak a reggeli
felszolgÀlÀsa alkalmÀbÂl nyithatÂ ki ÃjbÂl. A sz¡ks¢ges int¢zked¢sek megt¢tel¢vel jelenlegi gondnokunkat, Vigh JÂzsefn¢t egyidejüleg megbÁztuk. Rem¢lj¡k, hogy elvtÀrs
segÁts¢g¡nk k´vetkezt¢ben a tovÀbbiakban eredm¢nyes munkÀt fog v¢gezni, s Ágy a
netÀn fesz¢lyezû rendelkez¢sek r´videsen megsz¡ntethetûk.
Budapest, 1958. november hÂ 26-Àn.
B´l´ni
igazgatÂ
(OSZK K¢zirattÀr, Ottlik-hagyat¢k)
Az utolsÂ levelet az¢rt tartottam ¢rdekesnek, mert itt Ottlik maga elemzi az I SKOLA A HATçRON-t.

Ottlik G¢za levele TÀbori PÀlnak
Budapest, 1968. jÃlius 30.
°des PalikÀm!
K´sz´n´m leveledet ¢s a sz¢p tanulmÀnyt (meg a fÀradsÀgodat, milliÂf¢le munkÀd
k´zben!) ä LÀng Gy´rgy meghatÂan kedvesen fogadott, s persze nagyon ´r¡lt a gyÂgyszernek, amit k¡ldt¢l. Szeg¢nynek, Ãgy lÀtom, nagy sz¡ks¢ge van rÀ. ý is nagyon rem¢li, hogy nemsokÀra lÀthatunk.
A tanulmÀnyod, mondanom sem kell, nagyon megtisztelû, hÁzelgû, jÂlesû ä ¢s ¢rdekes, elegÀnsan megÁrt, megszerkesztett ÁrÀs. AprÂ vÀltoztatÀsokat pirossal belejegyeztem: az elsû oldal aljÀn talÀn nem kell az àan uncle of his... etc. etc.Ê ä His first
stories (amikre nagyon nem szÁvesen eml¢kszem)-hez beszÃrnÀm, hogy 18 ¢ves korÀban ä azaz ¢retlen k´ly´kk¢nt adtam Tormay C¢cile-nek, s azonnal fak¢pn¢l hagytam
ûket (mÀsf¢l hÂnap utÀn) ä tehÀt nem àas the Fascist menace rose in Central EuropeÊ
ä ezt a f¢lmondatot viszont a àhe became an early member...Ê el¢ lehetne Àttenni. A
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harmadik oldalon (a lexikon t¢ved¢se:) nem hÀrom, csak k¢t k´tetem jelent meg, s
Ágy nem a àlast 27 yearsÊ, hanem àlast decadeÊ-ban. Legalul, àhis deepest inspirationÊ
(if any!): Joyce, E. M. Forster, Evelyn Waugh, Graham Greene (¢s esetleg a àlost generation: Fitzgerald, Hemingway, FaulknerÊ ä Isherwood). Durrellt egyÀltalÀn nem
ismerem, Updike-ot alig. Salingert, Bellow-t, Capote-ot szeretem. Tanulni MaughamtÂl tanultam, ¢s Verne GyulÀtÂl, s persze Mark Twaintûl.
Ezek aprÂsÀgok, de van egy n¢zetelt¢r¢s k´zt¡nk, a negyedik oldal java r¢sze, az
Iskola elemz¢se. °n nem ezt akartam megÁrni, s rem¢lem, hogy nem is eg¢szen ezt
Ártam meg. A piros zÀrÂjelbe tett r¢szek kihagyÀsÀval prÂbÀlom neked jellemezni, hogy
mirûl besz¢lek: az utolsÂ mondat utÀn (...the only natural one) ¢n azt mondanÀm: Or
indeed, isn't this the only and natural world, amelyben mindnyÀjan ¢l¡nk? °n rem¢lem, hogy nem pusztÀn a t´rt¢nelmi ¢s tÀrsadalmi t¢nyezûket, a f¢lfeudÀlis K´z¢pEurÂpÀt ÀbrÀzoltam, hanem ÀltalÀban az egy¢n helyzet¢t a t´bbiek k´zt, azaz bÀrmilyen korban, bÀrmilyen tÀrsadalomban bÀrmelyik¡nknek rem¢nytelen elszigetelts¢g¢t ¢s nem rem¢nytelen valÂsÀgteremtû lehetûs¢geit, egy cs´ppecsk¢t legalÀbb abbÂl
a (marvellous, miraculous, magic) stuffjÀbÂl, texture-j¢bûl, structure-j¢bûl az emberi
l¢tez¢snek ä ami nem arrÂl vall, hogy milyen kilÀtÀstalan minden, hanem arrÂl, hogy
milyen csodÀlatos, milyen àcsodÀlatosan jÂl van mindenÊ. A Harcourt, Brace k¢rdûÁv¢re ezt vÀlaszoltam ä de nem hasznÀltÀk fel: I definitely and most emphatically do
not give you a summary of my book. There is no such thing. It is a fatal mistake to
sum up a novel on the dust cover or to make blurb texts about its scope, purpose or
whatever. Anybody who wants to know what a novel is about must read it. Tell the
readers ä of course in a corrected English, something like àthe author seems to think
that novels do not convey messages, tell stories, explain life, create characters, picture
society, teach moral lectures: in short they do not want to say something, they want
to be something. And as for a summary, a novel is already a summary of such and
sundry summaries, i. e., a highly organized, condensed structure you mustn't try and
undo againÊ.
Ezt ä kijavÁtva ä beleveheted, ha jÂnak lÀtod. A hetedik oldalon, a sz¢p mesefordÁtÀsod v¢g¢n kihagyhatÂ a jelzett f¢l sor, ami csak a àkacsalÀbon forgÀsrÂlÊ szÂl, s angolul f´l´sleges.
Persze ezek az ¢n szubjektÁv megjegyz¢seim ä for what they are worth ä, egy¢bk¢nt
nem szÂlhatok bele a dolgodba, csak k´sz´netet mondhatok m¢g egyszer a munkÀd¢rt. Kitünû, amit a kis nyelvekrûl Ársz, k¡l´n ´r¡l´k a D. MacCarthy id¢z¢s¢nek.
Katit ´lelem, S. F. novellÀjÀt megprÂbÀlom eladni.
PÀrist nem nagyon szerettem, itthon r´gt´n kit´rt rajtam egy csomÂ aprÂ nyavalya,
torokfÀjÀs, f¡l-l¢gcsû etc. ä de el¢g ronda hideg idûnk is volt ä mÀr javul. Vera megkapta a k´tetemet (itt van Budapesten k¢t h¢tre), k´sz´n´m, hogy visszak¡ldted, sz¡ks¢gem is lesz rÀ. A csatornÀn kitünûen utaztam, mÀsodosztÀlyon olyan t´meg volt,
hogy m¢g Àllni se tudtam volna. PÀrisbÂl haza viszont megoldottam alvÀssal, couchette-ekkel a hosszÃ utat: az ´reged¢s elsû igazi jelei, hogy nagyon kimerÁt a k¢nyelmetlen
utazÀs, holott mindig imÀdtam a vonatokat, bÀrmif¢le vonatokat. Rep¡lûre is 34 ¢v
utÀn most ¡ltem mÀsodszor, Br¡sszelben; nem mertem vÀllalkozni a sz¢p, de hosszÃ
ostendei Àtkel¢sre ¢s a lassÃ vonatozÀsra. Persze az¢rt Ágy is maga az utazÀs, meg a
vÀrosokban ä fûleg Londonban ä valÂ magÀnyos mÀszkÀlÀs jelenti a sz¡ks¢ges vitamint, nyersanyaggyüjt¢st, fog¢konyabb, intenzÁvebb l¢tet ä szÂval nagyon jÂ volt az
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eg¢sz. (Ha az ember tudja, hogy van egy barÀti hÀz Kensingtonban, ahovÀ meg¢rkezhet vÀratlanul ¢jszaka a rep¡lût¢rrûl.) ¹r¡ltem, hogy megismerhettem a v¢gtelen¡l
rokonszenves, kitünû ´cs¢det is.
Szeretettel ´lel¡nk
Cipi
(Petûfi Irodalmi MÃzeum, K¢zirattÀr, V. 4741/188/81)
LÀng Gy´rgy ä valÂszÁnüleg az ÁrÂrÂl ¢s zeneszerzûrûl van szÂ (1908ä1976), aki zenei tÀrgyÃ reg¢nyeivel aratta legnagyobb sikereit (A TAMçS-TEMPLOM KARNAGYA stb.). Az 1950-es ¢vekben
nem publikÀlhatott, ¢ttermekben zongorÀzott. ä Tormay C¢cile-nek ä Ottlik G¢za elsû ÁrÀsai a
Napkeletben jelentek meg 1931-ben: APRñ íRçSOK (ESTE, PJOTR, K ETTEN AZ ISKOLAPADBAN,
1931/5), EGYEDºL (1931/8), de csak r´vid ideig volt munkatÀrsa Tormay C¢cile folyÂiratÀnak.
ä A Harcourt, Brace k¢rdûÁv¢re ä a New York-i Harcourt, Brace and World kiadÂnÀl jelent meg
1966-ban angolul az I SKOLA A HATçRON. ä I definitely and most emphatically... ä hatÀrozottan ¢s
igen nyomat¢kosan visszautasÁtom, hogy ´sszefoglalÀst adjak ´n´knek a k´nyvemrûl. Ilyen
nincs. V¢gzetes t¢ved¢s egy reg¢nyt ´sszegezni a borÁtÂn, vagy reklÀmsz´veget k¢szÁteni a cselekm¢ny¢rûl, a c¢ljÀrÂl vagy bÀrmirûl. Aki tudni akarja egy reg¢nyrûl, hogy az micsoda, annak
el kell olvasnia. Az olvasÂknak ä javÁtott angolsÀggal persze ä mondjanak valami olyasmit, hogy
àa szerzû alkalmasint Ãgy v¢li, hogy a reg¢nyek nem hordoznak ¡zeneteket, nem alkotnak jellemeket: egyszÂval nem mondani akarnak valamit, hanem lenni akarnak valami. Ami pedig az
´sszefoglalÀst illeti: a reg¢ny eleve a legk¡l´nf¢l¢bb ´sszefoglalÀsok ´sszefoglalÀsa, azaz magasan szervezett, sürÁtett szerkezet, amit nem szabad megprÂbÀlni Ãjra sz¢tszedniÊ. ä Kati ä TÀbori
PÀl feles¢ge. ä PÀrist nem nagyon szerettem ä TÀbori PÀl 1962-tûl a PEN nemzetk´zi ÁrÂalapjÀnak
(International Writer's Fund) fûtitkÀra. Ez a szervezet hÁvta meg Ottlik G¢zÀt 1968-ban k¢t hÂnapra. (L. TÀbori PÀl hivatalos, angol nyelvü level¢t ä London, 1968. februÀr 23. OSZK K¢zirattÀr, Ottlik-hagyat¢k.) ä Vera ä Ber¢ny SÂs Vera, Ber¢ny RÂbert lÀnya, Ottlik G¢za 1956-tÂl
AngliÀban ¢lû barÀtja. ä ¹cs¢det... ä TÀbori Gy´rgy, George Tabori (sz. 1914-ben) angol, amerikai, n¢met ÁrÂ, szÁnhÀzi rendezû, szÁn¢sz. Apjuk, TÀbori Korn¢l (1879ä1944) ÁrÂ, ÃjsÀgÁrÂ.
TÀbori Gy´rgy, akÀrcsak bÀtyja, 1937-ben k´lt´z´tt AngliÀba. A II. vilÀghÀborÃ alatt a BBC
egyiptomi ¢s izraeli tudÂsÁtÂja volt. 1949-ben az USA-ba k´lt´z´tt, jelenleg t´bbnyire AusztriÀban, illetve N¢metorszÀgban ¢l; egy darabjÀt Budapesten is bemutattÀk.
(K´sz´n´m Lengyel BalÀzsnak ¢s Lengyel P¢ternek a kutatÀs ¢s a publikÀlÀs lehetûs¢g¢t.)

SzÀntÂ Piroska

ITT LAKTUNK

ä Melyikrûl szeretn¢l inkÀbb Árni? Ill¢s Endr¢¢k vagy Illy¢s GyulÀ¢k lakÀsÀrÂl? Most
jelenik meg Ãjra, tudod, az a k´nyv, ahovÀ Pista Árt a Babits lakÀsÀrÂl. KibûvÁtve. HÀt
vÀlassz, melyiket szeretn¢d ä telefonÀlt Erki Edit.
ä °n a mi¢nket szeretn¢m megÁrni. Azt igazÀn ¢n tudom a legjobban.
ä De azt csak akkor lehet, hogyha mÀr elhalÀloztatok, tudod!
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Tudom.
°s most m¢gis megÁrom. Hiszen l¢nyeg¢ben elhalÀloztunk, ha ¢n m¢g nem is. A Vas
IstvÀn¢k lakÀsÀt Árom. Most Pannival lakom itt, Pannival, aki term¢szetesen vel¡nk
lakott, a legkisebb s a legs´t¢tebb szobÀban, pedig û szerezte a lakÀst. Ahogy û szervezte
az eg¢sz ¢let¡nket, kezelte a p¢nzt, amit kerest¡nk, ¢s v¢dett a k¡lvilÀg ellen ä n¢ha
tÃlsÀgosan is.
ä N¢zzetek ki! ä parancsolta Panni, mikor elûsz´r jÀrtunk lakÀsn¢zûben, amint kijutottunk a furcsÀn zegzugos, s´t¢t elûterekbûl a DunÀra n¢zû k¢t nagy szoba hÀrmas
osztÀsÃ ablakÀhoz.
1963 februÀrja van. K´d Ãszik a Duna felett, sürü tejfeh¢r k´d, csak az ablakaink
tÀjÀn oldÂdik kicsit sz¡rk¢v¢. °s vilÀgÁt a vastag feh¢r k´dben a m¢g festetlen b¡szke
fûpill¢rje az Erzs¢bet hÁdnak. °s fesz¡l a k¢t part pill¢rje k´z´tt a v¢rpiros szerelûszûnyeg, f´l-le s¢tÀlnak rajta munkÀsok, sirÀlyok csapkodnak ¢s lebegnek a kis fekete ¢pÁtûfigurÀk k´z´tt, s fel-fellebbenve, kavarogva csaknem az ablakainkat sÃroljÀk.
ä Itt lakhatnÀnk, ¢s ezt n¢zhetn¢nk mindennap ä csak Àllunk dermedten a büv´lettûl.
Abban az idûben csak lakÀs¢rt lehetett lakÀst cser¢lni, halÀlos titokban kellett tartanunk, milyen sok-sok p¢nz¢rt volt hajlandÂ cser¢lni a tulajdonos, s azonkÁv¡l, hogy
nem bÁzott az ilyen ÁrÂ-, festûn¢ps¢g Ág¢ret¢ben, m¢g az archimedesi csavar t´rv¢ny¢t
is ismerte. Mi csak k¢rdezt¡k, egyre k¢rdezt¡k a lakÀsrÂl tÀrgyalÂ PannitÂl: àAdja a
Groza?Ê ä Nem, pokoli ember, mindig t´bbet k´vetel ä j´n haza cs¡ggedten Panni, s
mÀsf¢l ¢vbe telik, amÁg siker¡l megegyezn¡nk, s v¢g¡l is az ¢desanyÀm sÁrjÀra esk¡dtem meg, hogy soha senkinek sem Àrulom el, mennyit fizett¡nk neki. Nem is Àrultam
el, csak ¢vekre belerokkantunk anyagilag. Mindegy. Mienk lett a Duna, mindjÀrt produkÀlt is a kedv¡nk¢rt egy ÀradÀst, a kimosott fat´rzseken b¡szk¢n utazÂ sirÀlyokkal,
az el´nt´tt alsÂ rakparttal. De az ÃszÂ j¢gtÀblÀk finoman sÃrlÂdÂ hangja is, a hÂpr¢mes
lep¢nyen jÂ egyet¢rt¢sben tanyÀzÂ, egy¡tt utazÂ vadkacsÀk, varjÃk ¢s sirÀlyok tÀrsasÀga is a mienk lett, m¢g csÂka is akadt k´z´tt¡k, nem kellett n¢lk¡l´zn´m az Egyetemi-templom tornyÀbÂl a pesti lakÀs ablakÀba szoktatott csÂkÀimat sem. Az alsÂ rakpart m¢g nem ¢p¡lt meg, t´k¢letes falu vett k´r¡l benn¡nket, azÂta mÀr megnûtt az
a fiatal hÀrsfa, ami alatt borsÂt fejtett s nagy k¢k lÀbosba szilvÀt magvalt a szomsz¢d
hÀzmester feles¢gest¡l. A hÁdon m¢g villamos jÀrt, s a tabÀni templom elûtti kis teret
m¢g nem rontottÀk el a mühÀzak (lÀsd RÂnay Gy´rgy sz¢ps¢ges verse: Egy t¢r halÀlÀra.)
°s a Duna ott nyugtalankodik a k¢t nagy szoba ablaka alatt, iszonyÃ k´nnyelmüs¢g
¢s ÂriÀsi vigasz, ahogy lopjuk az idût Àllva ¢s kibÀmulva az ablak elûtt. Csoda a vÁz
nek¡nk, megnyugtatÂ, gyÂgyszer minden baj ellen, ¢s folyik ä miÂta? ä, s egy percre
meg nem Àll.
HÀt igen, mire odajut az ember, hogy n¢zheti a vizet. De addig mif¢le tekerv¢nyeken kell Àthatolni! Valaha a hÀziÃr¢ volt az eg¢sz elsû emelet, ¢s mostanra hÀrom
lakÀs lett belûle. A mienk konyhabejÀratÃ. Nagyon sz¢p volt ez valaha falun, de aki
benyit hozzÀnk, m¢giscsak megd´bben ä hiÀba hÃzunk keresztbe egy f¡gg´nyt, hogy
elfedje a gÀztüzhelyet, a szagot nem fedheti el, s a fogas ¢s a t¡k´r k´z´tt t¢tovÀn t¢blÀbol a vend¢g. Terelni kell befel¢, elûbb egy t´k¢letesen s´t¢t, aprÂ elûszobaf¢l¢be, a
fennh¢jÀzÂan hallnak nevezett, füthetetlen ¢s szÀmos, udvarra nyÁlÂ, tehÀt nem vilÀgÁtÂ ablakkal vesz¢lyeztetett, azazhogy bet´r¢snek kitett helyis¢gbe, ami voltak¢ppen
az eb¢dlû funkciÂjÀt t´lti be, sz´v¢sig lekopott szûnyeggel letakart padlÂjÀn a tekint¢lyes, r¢gi, kihÃzhatÂ hatalmas asztallal, k´r¢je idûvel majd komoly sz¢kek is ker¡lnek,
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de egyelûre m¢g nagyon oda nem illû ¡lûhelyek hurcolÂdnak mell¢, ha a barÀtaink
netalÀn nÀlunk vacsorÀznak.
A f¡rdûszoba, barÀtaink v¢lem¢nye szerint, kizÀrÂlag ipari mÃzeumokba illû csaptelepe vonzÂ ellent¢tben Àll a kÀd k¢nyelm¢vel ä ÂriÀsi, vaskos testü f¢mkÀd, JÂnÀs, a
hajdani hÁres pesti vÁzilÂ is belef¢rne, sût kinyÃjtÂzhatna benne. A zuhany rÂzsÀja pontosan olyan, mintha elsûdleges funkciÂja gÀz Àltali n¢pirtÀs volna. Egy Auschwitzot
megjÀrt barÀtunk furcsÀlkodva szeml¢li ä viszont mük´dik, nem Ãgy, mint az az Ãj
term¢k, amivel egy k¢peladÀs mÀmorÀban k´nnyelmüen kicser¢ltettem. A mell¢khelyis¢gek bûs¢ge ä k¡l´n àcsel¢dszobaÊ, k¡l´n àk¡lsû v¢c¢Ê, k¡l´n, de parÀnyi kamra,
riasztÂ volna, ha nem der¡lne ki, hogy p¢ldÀul t¢v¢megszÀllÀs eset¢n mennyire hasznos, ha az ember kiÁrhatja: àv¢c¢, k¢zmosÂÊ. De Ãj neve sz¡letik, ¢s ´r´kk¢ rajta marad
az, hogy: ANTOLñGIA. Mert k´ltûk ¢s prÂzaÁrÂk elkezdenek odaillû verseket Árni a
falra ä ha egy-egy vend¢gem ceruzÀt k¢r, mÀr tudom, hogy hasznÀlni Âhajtja a pompÀs
helyet s a meszelt falait. ögy tünik, a müfaj nemzetk´zi, mert angol ¢s francia rigmus
is ker¡l. Magyarul pedig a leg¢teribb k´ltû Árja a legrondÀbb disznÂsÀgot, s az a k´ltû
barÀtunk, aki nem r´stell verseiben dÃskÀlni ezeken a tÀjakon ä alul, fel¡l, k´r¡l, bel¡l
ä Árja az egyetlen tÀrgyilagos t¢nyt: àItt jÂ volna befüteni, ezt kÁvÀnja JuhÀsz Feri.Ê
K¢ts¢gtelen, hogy mi¢nk az egyik legszebb kilÀtÀs Pestre, jÂt kanyarodik elûtt¡nk
a Duna, az Erzs¢bet hÁd meg egyszerüen ben¢z hozzÀnk, a belvÀrosi templom el¢ fesz¡l a pesti hÁdfû, balrÂl ezer f¢nye csillog a sok vend¢get fogadÂ vÀrosunk b¡szke
LÀnchÁdjÀnak, s r¡gyez¢stûl lombhullÀsig dÁszÁti Pista ablakÀnak ¢szaki harmadÀt a
bepillantÂ gesztenyefasor harmadik tagja. Z´ld patinÀs a belvÀrosi szerb templom kecses tornya, ¢s, sajnos, takarja a VigadÂ ¢p¡let¢t az àÃjÊ Intercontinental. Jaj, csak
szeresse Pista ezt a lakÀst, istenem. Eleget k´lt´z´tt ¢let¢ben, ¢s a Papn´velde utcai
igazÀn az otthona volt. Hiszen û pesti, pesti ¢s nem budai. Meg fogja szokni vajon?
Most fordul a teherautÂ utolsÂt, Magdi maradt velem a r¢gi lakÀsban, hozott kÀv¢t
termoszban, csak megszorÁtja a kezemet, ahogy m¢g utoljÀra kin¢zek a KÀrolyi-kertre,
m¢giscsak itt voltunk fiatalok, jaj, hovÀ lesz a belvÀros ezutÀn, hovÀ fÃj ez a sz¢l?
ñriÀsi n¢p¡nnep¢ly keret¢ben zajlik maga a bek´lt´z¢s is. ¹sszeszaladnak az emberek segÁteni, hurcolkodnak, mint egy hangyabolyban. Kellenek is, mert a volt tulaj
(hasznÀlati nev¢n Groza) ¢s neje pontosan erre a napra hagyta a t¢li krumplik¢szlet¡k
lecsÁrÀzÀsÀt, ¡lnek a konyha k´zep¢n egy ÂriÀsi halom mellett ä egyszerüen nem lehet
bel¢pni.
ä Hogy tisztuljunk mÀr innen, ugye? ä n¢z fel szemrehÀnyÂan Groza. ä Ezt a napot
besz¢lt¡k meg? ä Persze hogy ezt, hajaj! °s a hatalmas csillÀrjuk is fent van m¢g, milliÂ
csÃnya aprÂ csilingelû ¡vegbûl k¢sz¡lt, hordÂ nagysÀgÃ randasÀg ä szerencs¢re Karcsi
(keresztkomÀm ¢s keretezûm) meg Rudi (lakatos, Pista volt sÂgora) Âvatosan leemeli
ä mindkettû jÂ Ázl¢sü f¢rfiÃ, hÀt rÀm n¢znek:
ä VÀgjuk a f´ldh´z? V¢letlen¡l.
ä Jaj, jÂ volna, persze, de sajnos...
A vasketrecszerü k´nyveslÀdÀkkal egyszerre futnak be Pista meg a fiÃk, Szabolcs,
Zoli, Vasy, Gyuri, ugranak neki, s hurcoljÀk sz¢jjel a hely¡kre, a k´nyvespolcokat mÀr
felrakta Karcsi meg Rudi. Szabolcs papÀja fedezi fel Pista szobÀjÀban a falban ÃszÂ
Àramot, ¢n a àcsel¢dszobÀnÊ ÀtvonulÂ k¢m¢ny f¡stszivÀrgÀsÀt, ¢s valamennyien egy¡tt
azt a lesÃjtÂ t¢nyt, hogy a cser¢pkÀlyhÀkat Àt kell rakatni, a redûny´k hasznÀlhatatlanok, s ha nem akarjuk Pannit udvarszagban ¢s s´t¢tben tÀrolni, hÀt ajtÂt kell t´rni az
¢n szobÀm (müterem!) s az ´v¢ k´z´tt. °n vagyok ´tvenegy ¢ves, Pista ´tvenn¢gy, Panni ´tvenkilenc. °rdemes m¢g erre a kis idûre kialakÁtani egy lakÀs arcÀt?
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°s kialakult, olyan v¢glegesre, hogy az elsû elrendez¢s Âta nem vÀltozott, csak idûnk¢nt vÀndorolt a kis dÁvÀny, ha valamelyik¡nk betegszobÀba vonult. Nem kellett àrendezniÊ. Pista ÂriÀsi, fertelmes, kiadÂbÂl ´r´k´lt ÁrÂasztala term¢szetesen a szoba bal
sarkÀba ker¡l, mell¢je a k¡l´n kis ÁrÂg¢pasztal, hogy balrÂl kapjÀk a vilÀgossÀgot. Az
ÁrÂasztalt ÀllandÂan olyan k¢zirat-, g¢pirathalmok borÁtjÀk, hogy ha Pista ott akar Árni,
hÀt kaparnia kell egy kicsike helyet k´z´tt¡k. Fontos tÀrgyak szegik k´r¡l az asztal
perem¢t ¢s potyognak le rÂla minden mozdulatra. PipatartÂ ¢s ceruzÀs doboz, egy
kûdarab a Via AppiÀrÂl, kis fekete medve fÀbÂl, dohÀnyzacskÂk ¢s hamutartÂk k´z¢
bÃjik RadnÂti abdai szobrÀnak kis agyagmodellje, Varga Imre ajÀnd¢ka. Az ugyancsak
kiadÂtÂl ´r´k´lt neh¢zkes fekete fiÂkos szekr¢ny a f¢l ajtÂt elzÀrja, rajta Fekete TamÀs
FolyosÂ cÁmü szobra, Pista szereti a szobrokat, a falon Goldmann Gy´rgy ¢lûmaszkja
Etirûl ¢s Vali zaire-i ajÀnd¢ka, egy igazi n¢pi harci maszk. A falakat k¡l´nben k´nyvespolcok takarjÀk, de a nemes arÀnyÃ szobÀk itt igazÀn jÂ magasak, a k´nyvespolcok
¢s a mennyezet k´z´tt m¢g van hely a k¢peimnek, hÀrom k¢pnek, amit Pista helyesel
a szobÀjÀban. Ott van Vas °vi k¢t gy´ny´rü k¢pe, istenem, milyen jÂ festû volt, meghalt
fiatalon, ki tud rÂla? A legszebb portr¢t festette a huszon¢ves PistÀrÂl s a tizen¢ves
´nmagÀrÂl. Szanasz¢t fal-, k´nyvespolc elûtt, ÁrÂasztal k´r¡l r¢gi lemeztÀrolÂkban
(amik engem mindig a àhiba van a kocsibanÊ-t jelzû, az Ãtra kitett autÂmicsodÀra eml¢keztetnek) rengeteg lemez. Zen¢lhetek? ä szÂl Àt hozzÀm Pista, mert engem fest¢s
k´zben zavar a zene, ebben is k¡l´nb´z´k mÀs tisztess¢ges festûktûl, ¢n mondÂkÀkat
vagy verssorokat ism¢telgetek magamban, ha dolgozom. °s szÂl a zene, ha j´v´k haza,
mÀr az ajtÂban hallom, teljes hangerûvel szÂl, t´bbnyire barokk muzsika, idûnk¢nt
BartÂk, n¢pzene, Mahler ¢s sok Schumann, hangf¡gg´ny, mintha bizony fiatalok lenn¢nk. Az ÀllandÂ zene, a valaha gazdag Vas¢k lakÀsÀbÂl megmentett s´t¢t tarka szûnyegek, egy sz¢les heverû, a f¢legyhÀzi nagymama empire garnitÃrÀja ´sszebÃjva a
m¢zeskalÀcsszÁnü, bÀr, sajnos, modern cser¢pkÀlyhÀval, sz¢pen ´sszefoglalja azt, amit
Pista ig¢nyel ä ez az û szobÀja. Azonban belekiabÀl a negyedik k¢pem, az Abrakos tarisznya, amit Pista, elk¢sz¡ltekor, egyszerüen nem volt hajlandÂ elviselni ä most ez az
a k¢p, amit sohasem szabad kicser¢lnem, nem tud meglenni n¢lk¡le. N¢ha azt hiszem,
hogy ¢nvelem is Ágy jÀrt, szeg¢nyk¢m.
A mÀsik nagyszoba az eny¢m ä müterem. Dehogyis az. A vend¢gek persze csodÀljÀk,
hÀt itt lehet l¢legzeni, de sz¢p, itt dolgozik, ez a mütermed? Ilyenkor hanyagul megjegyzem, Â, csak t¢len! NyÀron Szentendr¢n dolgozunk ä az idegenek azt hiszik, a
müv¢sztelepen, de ott nincs helyem. A kert¡nkben van egy garÀzsszerü lapos ¢p¡let,
a vilÀgÁtÀsa remek, ¢szaki, s almafÀkra ¢s hegyekre n¢z. Ez a pesti meg egyÃttal lakÂ¢s fogadÂszoba is, hatalmas rajzasztal ¢s fest¢kes- meg vegyszeres ¡vegek, ¢s a papÁrtÀrolÂk mellett k´r¡l¡lhetû kisasztal ¢s sovÀny kis fekvûhely is van benne. S a vilÀgÁtÀsa
sz´rnyü, hajnaltÂl tÁz ÂrÀig ¡v´lt bele a nap, s aztÀn m´g¢je ker¡l, s minden ellenf¢nyben kontÃrozÂdik. De ez persze r¢gimÂdi h¡lye elk¢pzel¢s, minek egy festûnek lÀtni?
°s szanasz¢t mindenf¢le olyan vacak, amit szeretek. De hasznÀlok is. Az ¢n korosztÀlyom m¢g csak ecsettel festett, s az ecseteket lehetûleg sz¢p, n¢pi k´cs´g´kben tartotta,
¢n is. Az akvarellecseteket egy remekmüvü bajÂti fa sÂtartÂban. A falon magÀnszent¢lyem k¢pei, Pista BranyiszkÂn, Panni a szentendrei kertben, Szuszi nevü vend¢g
cica hÀtÀt vakarja ¢s egy sz¢p, eg¢szen kicsi hÀrmasoltÀr, valahonnan hozta valamelyik
nagyapÀm, f¢lek, hogy hadizsÀkmÀny, m¢g az elsû hÀborÃbÂl, ¢s egy igen primitÁv
n¢pi fesz¡let fotÂja a Balaton-felvid¢krûl. A heverûn cserge van, d´gneh¢z ¢s gy´ny´rü, mellette k´nyvespolc, müv¢szeti, n¢prajzi ¢s biolÂgiai k´nyvek, hÁven ûrz´m m¢g
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a hajdani nyÀlcsurogva n¢zett ¢s nagy nehezen m¢gis megvÀsÀrolt Skira-sorozatot, a
drÀga, Ãj csodaalbumok mellett. Kezem ¡gy¢ben gyerekkori kedvenceim k´z¡l A nyÀr
sziget¢n, Kipling, MaczkÂ Ãr utazÀsai szÀrazon ¢s vÁzen, Hamsun, Az anyaf´ld ÀldÀsa, a JÂzsef-tetralÂgia ¢s Dickens ä ezek az elalvÀs elûtti kedvenc olvasmÀnyaim, hiszen ott van
Pista nyolcezer k´nyve a szomsz¢d szobÀban, a hallban ¢s a k¡l´n l¢pcsûhÀzban v¢gestelen-v¢gig, ¢s szaporodik, mÀr el se f¢r, Pista k¢ts¢gbeesetten k´zli idûrûl idûre:
Nincs mÀr helyem! Mire Panni Ãj sort csinÀltat a k´nyvespolcokra, ¢s Pista rendezheti
Ãjra v¢res verejt¢kkel a k´nyveit ä Ãgy kell neki, ebben a szÀzhetvenn¢gy n¢gyzetm¢ternyi lakÀsban nem f¢r el? Hisz lassan mÀr a l¢pcsûhÀz is megtelik. A k¡l´n l¢pcsûhÀz
az elûterek zugaibÂl indul vÀratlanul, s fogja magÀt ¢s egy s´t¢tbe nyÃlÂ meredek l¢pcsûsorral kil¢p a Groza P¢ter rakpartra. çllandÂ b¡szkes¢g ¢s m¢reg forrÀsa egy szem¢lyben. Valaha piros szûnyeg futhatott rajta, s az Ãri n¢p itt l¢pegetett fel a nyilvÀn
kapus kitÀrta, ugyancsak sz¢p formÀjÃ, de azÂta erûsen elhasznÀlÂdott kapu szÀjÀn, s
odafent balra fordultak, a hall fel¢, a konyha-kamra komplexumot lÀtniok sem kellett.
Itt engedi ki Pista a k¢sei leballagÂ vend¢geket, nem sajnÀlja megmÀszni a l¢pcsût,
csak Àll, kedves mosollyal bÃcsÃzik, ¢s ki is l¢p az utcÀra vel¡k egy szippantÀsnyi Duna-szagra. AztÀn k¢ts¢gbeesetten ott Àll, mert nem bÁrja becsukni a kaput, ¢n is leszaladok hÀt, s ketten valahogy elbÀnunk a rozoga k¢szs¢ggel. A kapu erûsen beljebb hÃzÂdik a hÀzfalbÂl, s ez indÁtja az ifjÃsÀgi parkbÂl hazaigyekvûk jÂ r¢sz¢t, hogy szabad
v¢c¢nek hasznÀljÀk a kapunkat, a k¡sz´b´t k¡l´n´sen. De m¢gis, k¡l´n l¢pcsûhÀzi
bejÀratunk van, sz´rnyen elegÀns dolog, majdnem olyan b¡szk¢k vagyunk rÀ, mint a
hajdani Papn´velde utcai hordÀrra, Baglyas bÀcsira, aki utolsÂ p¢ldÀnyak¢nt a hordÀrint¢zm¢nynek a hÀzunk elûtt posztolt, s ¡gyeinket int¢zte, mert sokÀig nem volt
telefonunk ä de hÀt az akkori KrÃdy-belvÀroshoz s a mi ¢let¡nkh´z t´k¢letesen illett.
Igen, a lakÀsunk kopottan elegÀns, ahogy Bertha Bulcsu Árta egy r¢gi, interjÃszerü
kedves cikk¢ben. °s arcpirÁtÂ sz¢gyenfoltja a Panni szobÀja. Persze. Egy hatemeletes
b¢rhÀz elsû emeleti szobÀja, a parÀnyi, udvarnak sem nevezhetû udvarra n¢z, indokolatlan bÀdogtetûre ä tele lehajigÀlt szem¢ttel, ¢vezredek Âta ott dÁszelgû lÀbassal,
k¡l´n fecskef¢szekkel, mert a mÀsodik emeleti falon is van egy, s a müeml¢k lifthÀz is
idejut. A lift ugyanis henger alakÃ, a rÀcsa is sz¢p, ¢s idûnk¢nt mük´dik is, Àldjuk
isten¡nket, hogy csak egy emeletnyi l¢pcsû vezet hozzÀnk, a konyhabejÀrathoz, az is
sz¢nfekete csigal¢pcsû, a korlÀtja is müeml¢k lenne, ha m¢g idej¢ben el nem loptÀk
volna. Panni szobÀjÀban m¢g szekr¢ny is van ä mi PistÀval, ´nzû disznÂk, a szekr¢nyeket szÀmüzt¡k a hallba ¢s a f¡rdûszobÀba. PanninÀl smizett (nem tudom a magyar nev¢t), azonkÁv¡l sz¢ps¢ges fiÂkos szekr¢ny, cserge a falon, cserge a heverûn, k¢t
kis empire fotel, k´nyvespolcok, a k¢t lef¡gg´nyz´tt, udvarra n¢zû ablakzugban k¡l´n
n¢metäfrancia k´nyvgyüjtem¢ny. BajÂtrÂl szÀrmazÂ ÂriÀsi z´ld-feh¢r csÁkos cser¢ptÀl
¢s Korniss piros bodobÀcs-k¢pe a falÀn, meg az ¢n szamÀrportr¢m ¢s z´ld-fekete-sz¡rke igazi szûnyeg. Minden bÃtordarabja a hely¢n van, a kisasztalt kiv¢ve mÃzeumba is
beillen¢k, ¢s m¢gis, nincs mit tenni, s´t¢t, s´t¢t, rem¢nytelen a megvilÀgÁtÀsa, a nap
csak a nyÀri hÂnapokban mer¢szkedik bes¡tni n¢hÀny ÂrÀra, amikor pedig kint vagyunk Szentendr¢n. VilÀg sz¢gyen¢re ¢s mindnyÀjunk fÀjdalmÀra ¢gû seb a lelkiismeret¡nk´n ez a szoba.
K¢ts¢gtelen, hogy a hÀrom szobÀt a hÀrom lakÂja Ãgy rendezte be, hogy ä noha
term¢szetellenesen t´k¢letes a jÂ viszony testv¢r-testv¢r, sÂgor-sÂgornû, f¢rj ¢s feles¢g
k´z´tt ä ha valamelyik¡nk a szobÀjÀba vonul, ¢let¢nek minden l¢nyegesebb pill¢rj¢t
maga k´r¡l talÀlja.
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Az ajtÂkat persze be lehet csukni egymÀs elûtt, de nemigen csukjuk be, mÀr csak a
cicÀk k´zleked¢si lehetûs¢ge miatt sem. Van, aki utÀlja a macskÀkat ä sÃjtsa megvet¢s
¢s a sors keze, vagyis a macska akarata. Mert ha egy macska Ãgy d´nt, hogy ez az
ember az û szolgÀja, ott nincs helye ¢s mÂdja az ellenÀllÀsnak ä no de ez egy mÀsik
t´rt¢net. °lt nÀlunk Cyrano, Cicelle, Cimbeline, Zerlina, Cipi ¢s Fumi, ¢s Cyrus ¢s
Cinegecinke, Matahari ¢s Cond¢, aztÀn Pista rÀm ripakodott, hogy ne intelligenskedjek az irodalmi nevekkel, adjak becs¡letes nevet a cicÀknak, hÀt Luci fiÀnak û lett a
keresztapja, a neve Pisti. ý a rokonsÀgra hivatkozva rendszeresen Pista mell¢ t¢rt d¢lutÀni pihenûre.
K´z´s ¢let¡nk a hallban zajlik, ahogy a k´z´s ¢tkez¢sek is, kiss¢ szokatlan mÂdon,
reggelizni p¢ldÀul elreggelizget¡nk tizenegy-f¢l tizenkettûig, mert k´zben szÂl a telefon, kihül a tea, amit iszonyÃ mennyis¢gben vedel¡nk, s k´zben mohÂn besz¢lget¡nk
egymÀssal, ahogy a kurta eb¢d ¢s a szint¢n hosszÃra nyÃlÂ vacsora k´zben is, itt olvas
fel egy-egy r¢szletet a reg¢nybûl Panninak ¢s nekem Pista, s itt n¢z¡nk t¢v¢t, fûleg
Panni ¢s ¢n ä Pista visszavonul dolgozni ¢s munka k´zben zen¢lni, amin ¢n egyfolytÀban csodÀlkozom ´tven ¢ve ä hogy lehets¢ges, hogy a zene ¡teme nem zavarja a
vers ¡tem¢t. A prÂza persze mÀs, de Ágy is csak n¢ha bukkan fel az ÁrÀs m¢lys¢geibûl,
kil¢p a hallba hozzÀnk, ha p¢ldÀul krimit jÀtszanak, s ilyenkor belek¢rdez: Ez a gyilkos? Vagy ez a feles¢ge? ä De hamar megunja. Viszont elej¢tûl v¢gig megn¢z minden
kardos, csipkegall¢ros, hajÂs filmet, ûszinte lelkesed¢ssel izgul v¢gig minden pÀrbajt,
ha m¢goly silÀny utÀnzata is A hÀrom testûrnek.
àA lakÀs a vÁzre kiugrikÊ, Árja Pista, ¢s igaza van. A lakÀsunk hajÂ a tengeren, erûd
a szigeten, de a bejÀrat nyitva, k´t¢lhÀgcsÂ leeresztve ä sokan jÀrnak hozzÀnk. °s kialakult a rend, nem minden vend¢get kell mind a hÀrmunknak fogadni. A csak egyik¡nkh´z j´vû vend¢ggel ki-ki becsukÂdhatik a sajÀt szobÀjÀba, esetleg a k´z´s teÀhoz
tÂdulunk ´ssze a hallba. KÁvÀncsi vagyok, ki az, akinek fontos a lakÀsunk szaga, ami
egy¢rtelmüen dohÀnyszag lenne, ha ä ¢s most j´n a fenes¢g! JÂ, szenteltess¢k meg a
vasÀrnap, a p´rk´lt, a bableves ¢s a rÀntott hÃs mindent bet´ltû intenzÁv szagÀval. De
ez a szag alattomosan meg¡lepedik, elrejtûzik a hÀz tekerv¢nyeiben, s nincs az a k¢t
keresztbe nyitott ablak, ami v¢glegesen kiüzn¢. A k¡l´n l¢pcsûhÀzba elraktÀrozott
szentendrei almÀslÀdÀk s a felett¡nk lakÂ kÀv¢jÀnak friss illata belefuvall idûnk¢nt, de
a sokat emlegetett nem udvar udvar szigorÃan gyüjti ¢s tÀrolja is a àmagyar szagÊ-ot,
ahogy egykori angol barÀtunk meghatÀrozta. °n sem vagyok rest hozzÀjÀrulni a szagcsokorhoz, rendszeresen el¢getem a pirÁtÂk¢sz¡l¢kbe rakott keny¢rszeleteket, ¢s hiÀba a f¡ty¡lû fazekam, mindig kifuttatom a tejet, s vÁgan f¡st´l, mÁg a szomsz¢d Àt nem
szÂl, hogy nem ¢g nÀlatok valami? Egy¢bk¢nt is ez ¡nneptartÂ hÀz, karÀcsonykor Ãszik
a l¢pcsûhÀzban a fenyû, a gyertya ¢s a àbejgliÊ illata. HÃsv¢tkor ¢n szoktam oda¢getni
a sonkÀt. NemhiÀba hallatszik Àt Pestrûl is a harangszÂ s a hÀtunk m´g¡l a tabÀni templom harangjÀnak a kedves zeng¢se, ¡nnepeken ez az ¡nnepszag uralkodik, ¢s k¢sz.
Meghonosodtunk itt, a t¢li Duna partjÀn. Hisz t¢len lÀttuk meg legelûsz´r, s karÀcsonyeste vett¡k v¢glegesen tudomÀsul, hogy idehaza vagyunk. Hirtelen cs´nd lett,
ki¡r¡lt a rakpart, l¢lek se jÀr. De a fekete Duna f´l´tt, m´g´tt ott csillogott Pest minden
f¢nye, s a hÂfeh¢ren vilÀgÁtÂ Erzs¢bet hÁdon futottak az autÂk Pestrûl Buda fel¢ hosszÃ,
hosszÃ sorban.
ä Mennek anyukÀ¢khoz borlevest enni ä mondtam PistÀnak ¢s Panninak, ahogy
bÀmultuk a karÀcsonyi csendet, hisz m¢g a kilences ¢s a tizenkilences villamosnak az
ablakunk mell¢ ¡gyesen odaszerkesztett drÂtja se rezd¡lt, s az eloltott gyertyÀk ¢des
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f¡stje szÀllt a cigarettÀnk mellett. TÁz ÂrÀtÂl kezdve aztÀn kezdtek visszafel¢ futni a
hÁdon, ugyancsak hangtalanul, talÀn a hÂ miatt, az autÂk, s mi az Ãjra meggyÃjtott
gyertyÀk f¢ny¢ben hallgattuk a tabÀni templom ¢jf¢li mis¢re szÂlÂ harangszavÀt.
ä Megsz¡letett! ä mondta Pista. ä Mi pedig budaiak lett¡nk.
De m¢gsem eg¢szen. Mert sokszor elûfordul, hogy mindenf¢le elint¢zendûket int¢zve v¢letlen¡l talÀlkozunk a belvÀrosban.
ä Szervusz! HÀt te hol jÀrsz erre? ä rÀztunk kezet egymÀssal nevetve, tÃlzott csodÀlkozÀssal eleinte, aztÀn mÀr csak ´r¡lt¡nk, ¢s egymÀsba karolva ment¡nk tovÀbb, ¢s
be¡lt¡nk ´sszebÃjva, mint hajdani illegÀlis szerelmes korunkban, egy presszÂba vagy
a MÀtyÀs-pinc¢be. K´zben vÀltozott k´r¡l´tt¡nk a belvÀros, elmÃlt p¢ldÀul a kurta kis
Duna utca, benyelte az Erzs¢bet hÁd aluljÀrÂjÀnak a ki¢pÁt¢se, de nek¡nk ez volt ¢s
maradt is az ¢let¡nk k´zepe, az elsû k´z´s lakÀsunk, a f¢lelemmel dÃsÁtott fiatalsÀg.
°s mielûtt fell¢pt¡nk a hÁdra, Pista megÀllt, ¢s visszan¢zett.
ä Ugye valahol errefel¢ laktak Vas PistÀ¢k? Mikor is haltak meg?

GÀbor MiklÂs

TOLLAL
A gesztenyefÀk ideje

Olvasom '95-ben: milyen ostoba voltam! Ártam '54. mÀjus 29-¢n '45-´s magamrÂl; '45ben k´r¡l´ttem Ãj ¢let kezdûd´tt, ¢n meg keserü voltam ¢s magÀnyos. '45-ben, Ártam
'54-ben, mialatt egy n¢p nap mint nap hûstetteket vitt v¢gbe, ¢n sajÀt kis lelki szem¢tdombomon turkÀlgattam, Ártam '54-ben, olvasgatva a '45-´s naplÂmat. AztÀn talÀn
megokosodtam? az orszÀg kezdte rosszul ¢rezni magÀt, ¢n meg pÀrtszerü marhasÀgokat kezdtem firkÀlni, àaz igazsÀg bajnokak¢ntÊ ÀgÀltam, d¡h´dt makacssÀggal hûsileg àharcoltamÊ hozzÀm hasonlÂ, meleghÀzban elûÀllÁtott forradalmÀrokkal egy¡tt.
Azt hittem, hogy felÀldozom magam, mik´zben hiÃ voltam, s¢rtûd´tt ¢s szolgalelkü.
°s mindezt az elhivatott zseni ´ntudatÀval! Mi minden voltam ¢n mÀr eddig ¢letem
harminc´t esztendeje alatt! A àkamasz zseniÊ ä a àjampec zseniÊ ä a àpesszimista zseniÊ
ä a àmorÀlis zseniÊ ä ¢s most? ¢s ma? k¢rdeztem naplÂmat '54-ben?! L¢gy szer¢nyebb!
Nem arra sz¡lett¢l, hogy mÀsok vezetûje l¢gy! Csak szer¢nyen, az isten¢rt, csak szer¢nyen! Nem hiszem, hogy ahol ez t´rt¢nt bennem, ahol ez vagyok, nem tudom, hol
ez a hely, hogy ott valaha is megvÀltozn¢k, sajna nem hiszem. Saskia azt mondja: ä
Nem ¢rtem, mit Árhatsz a naplÂdba!? Nekem egyformÀn fontos minden: egy nap a szinkronban,
egy ¢rtekezlet, egy prÂba ä nem, nem is tudom, mi a fontos! °n sem tudom. Nemcsak tehets¢gemben nem hiszek t´bb¢, de szÁvemben, ûszintes¢gemben sem. Mert hisz mindez
szÁv ¢s ûszintes¢g dolga volt. Mert okosnak okos voltam ¢n, de mennyire, okos, az mindig vagyok, d¡h´dten, konokul, gyilkosan okos, a t´kfej! A vak! Vajon most tovÀbb
lÀtok az orromnÀl? Ami ebben a naplÂban ¢r valamit, az annyi, hogy egy-egy nap tÁz
¢v tÀvlatÀbÂl is ¢letre kap. Az idûjÀrÀsrÂl k¢ne Árni, pÀrbesz¢dt´red¢keket lejegyezni,
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meg anekdotÀkat. ElûadÀs utÀn v¢gigs¢tÀlunk a Duna-parton, szombat este van, a kÀv¢hÀzi teraszok t´mve, a korzÂn korzÂznak, az akÀcok illatoznak, a szerelmespÀrok
csatangolnak, ¢s a s¢tahajÂkrÂl a lÀbuk alatt hintÀzÂ pallÂkon ´z´nlik partra a n¢p.
Tervezget¡nk, tervezget¡nk, de nincs p¢nz¡nk. Az Àgyban pedig, Ártam '54-ben, ma
este az Àgyban egy k´nyvben sienai festûk, etruszk falfestm¢nyek, meg az egyiptomiak,
aztÀn egy mÀsik, komor k´t¢sü n¢met k´nyvben (olyan vastag, hogy alig bÁrom a felhÃzott t¢rdemen tartani), ebben a tudÂs k¡lsejü k´nyvben (ilyen tudomÀnyos k´t¢sben ennyi szabadsÀg, ennyi vadsÀg) indiÀn festm¢nyek, n¢ger maszkok ¢s tÀrgyak:
vÀzÀk, sz¢kek, szûnyegek, hasznÀlati tÀrgyak k¢pei. SzÁn¢sznek realista vagyok, de
most, lÀttukon, e tÀrgyak k¢pei lÀttÀn, ahogy a tavasz tudja megtÀmadni, telibe talÀlni
az embert, fel¢led bennem a vadember, ûrj´ngû vÀgyat ¢rzek ismeretlen gy´ny´r´kre,
ki kellene ugrani az ÀgybÂl, de mit kezden¢k azutÀn magammal? Itt Àlln¢k papucsban
az Àgyam mellett, ¢s mihez kezden¢k? így ¢rkezik ez a tavasz, Ártam '54-ben. °s hogy
festeni k¢ne, azt k¢ne! MÀjus 31. Julika egy¢ves. A Pasar¢ten a gesztenyefÀk, a rengeteg gesztenyefa telve virÀggal. A teniszpÀlyÀn kisfiÃk ¢s kislÀnyok ¡t´getnek a profik
komolysÀgÀval. A vilÀgosk¢k ¢gen sietve ny¡zsgû felhûk alatt a k´rnyezû dombok tÃlzsÃfoltak rikÁtÂ lombokkal, kertekkel ¢s villÀkkal, a vilÀg kicsordul. A villamosok zajtalan gurulnak a lombok alatt a Hüv´sv´lgy fel¢, kerekeik d¡b´rg¢s¢t felissza a madÀrcsicserg¢s meg a n´v¢nyi csend. A filmgyÀri melÂsok fociznak. °s gesztenyefÀk,
felvirÀgozott tavaszi gesztenyefÀk a k´vek k´zt. Akkor voltak legszebbek a fÀk, amikor
szanasz¢t hevert a sz¢tbombÀzott vilÀg, '45 tavaszÀn. Az emberi lakhely anyagaira
bomlott, t¢gla, m¢sz, k´vek, gerendÀk, ¡vegcser¢p, malter, vÀrosunk nyersanyaga ledobta mindazt, amit az emberek adtak a nyersanyagokhoz, a n¢vvel nevezett utcÀk
elfelejtett¢k nev¡ket, nem ismert¡nk rÀjuk, Budapest a term¢szet r¢sze lett, a civilizÀlatlan anyagok ¢s ÀsvÀnyok k´z´tt kinûtt a fü, ¢s vadvirÀgok jelentek meg egyszerre
a Savoy kÀv¢hÀz elûtt az aszfaltban. De vÀltozatlanul virÀgba borultak a gesztenyefÀk.
'45-ben ¢pp virÀgzott a vadgesztenye, amikor BudÀra ment¡nk Àt RomÀn GyurkÀval,
délelőtt Bánk-előadás volt Újpesten, jó és nagy közönség előtt, délután Gyurkával felmegyünk a Várba. Le kéne írni ezt az utat, Ártam aznap este, m¢g mindig felizgatva a romvÀros ¢s a gesztenyefÀk tavaszÀtÂl, de kimer¡lten a fÀrasztÂ kalandtÂl, szeretném leírni
az átkelést a Dunán, ¡gyes ¡zletemberek akkor mÀr jÀratokat rendszeresÁtettek a hÁd-

jait vesztett folyÂn, nagy motorosladikokkal szÀllÁtottÀk a fizetû n¢peket a k¢t part k´z´tt, a nagy motoroscsónak annyira tele van, hogy csaknem elsüllyed velünk. Külön kaland, ráadás, hogy a Duna közepén leáll a motorja is, a víz, az ár sodor bennünket lefelé
a folyón, az Erzsébet híd romjai felé. Csak mi ketten Gyurkával, mi nem aggódunk e bennszülöttek közt, mintha kalandregényben utaznánk, az összezsúfolt hajótöröttek közt mi
ketten, Verne Gyula két újságírója a Távol-Keleten vagy Távol-Nyugaton, kockás malaclopóval vállukon, „látjátok, hogy úszom”, mint Zsebibaba, mi csak vigyorgunk. A nagy ladik
tizenöt vagy több utasa aggódva és kétkedőn nézi, hogy a csónak vezetője és tulajdonosa
kapkodva rángatja a motor zsinórját, de az üzletember, nem ért hozzá, láthatja mindenki.
A híd csonkja meg közeledik. A folyó fölött erős szél is fúj, tajtékos a Duna, sodródunk
lefelé, de Gyurka meg én nem bánjuk, mintha a szorongva vihogó többiek ott se lennének,
hangosan beszélgetve mutogatjuk egymásnak a füstös, szétdúlt, csonka körvonalú két
part szépségeit. Mert gyönyörűek a romok, az ittenieknek talán szívszakasztók is, mi azonban szívtelenek vagyunk. Gyurka süketségének szabad világából látok mindent én is. Végre megszabadultunk hazánktól, legyőzetett, szétzúzatott, talán ezen a földön is lehet majd
élni ezután. Se istenünk, se apánk, se Budapestünk. Aztán a motor végre mégis beindul
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újra, irány Buda! Aztán a budai part romba dőlt házai közt járunk, azokat is jó lenne leírni,
megfesteni. A villamossíneken tehervagonok döglenek, rajtuk ég felé ásító, elhagyott német légvédelmi ágyúk. Leírni, megfesteni. A Lánchíd romba dőlt, körülbarikádozott hídfőjét
leírni, lefesteni. Az elbarikádozott alagút torkolatát is lefesteni, telve szeméttel, törmelékkel.
Milyen gyönyörű tud lenni a rom és a szemét, gyönyörű felettünk a királyi vár lyukas kupolája, néhány napja még a megmaradt vázak közt a lángok vörösét lehetett látni, ma azonban már nem ég a városban semmi, kialudtak a lángok, elültek a füstök. Aztán leírni felfelé
az utat a csorba, itt-ott letört, lebombázott lépcsőkön. No meg a fák megtépett, de erős
zöldje! Tájkép a város, plein air, a környező erdőktől a királyi palotáig. A fákat is megtépték
a forró repeszek, beléjük nyírtak, kegyetlenül megcsonkították egyikét-másikát, m¢g ¢vekig lehetett lÀtni ilyen csonkolt k´rvonalÃ, hadirokkant lombokat utcÀinkon, de virágjaik égnek merednek fehéren. Egyes fákon lilán. A fehéret jobban szeretem. Bár a fehérben
is bujkál valami lila, közelről látni, a bibék? A porzók? Bejárjuk a Királyi Palota udvarait is,
egyiket a másik után, csak úgy besétálunk a Palota udvaraiba is. Mintha az ostrom óta
nem járt volna itt ember. A császári-királyi és kormányzói udvarokban, mint az avar, úgy
lep el mindent a szemét, alig lehet lépni, néhol mászni kell, mint a szabadban a turistáknak,
kőrakásokon és törmelékeken át. Mindenütt autóroncsok, a kiirtott katonaság itt maradt
rongyai, szétázott levelezőlap, elszórt gázálarc és földön odébb gurult, a mosdatlan katona
hajzsírjától koszos bélését mutató sisak, mindenféle vackok, amilyeneket csak a megvert
katonák használnak mindenfélére. Törmelék. Elképzeljük, mikor az acélos német katonaság szürke és zárt alakzatokban, germán parancsszókat kiáltva, katonai formák közt ide
bevonult, elhelyezkedett, hogy aztán itt dögöljön meg, és legyen ezzé a szeméthalommá,
amelyen most mi gázolunk föl-le mint angol gyarmatosítók az indiai templomok őserdő
lepte romjain, vigyázva, hogy szarba ne lépjünk, mert az is van mindenfelé, száradt lószar
meg emberszar. A hullákat már eltakarították. A palota gyönyörű így, de fura is, hisz nem
ősi, nem történelmi e rom, nem harcos ősök hagyták itt, csak csibukos nagyapáink, mint
az egész város, privát, családi. Az emeleteken, a téglarétegek lyukaiban szalonias, aranyozott székek és asztalok töredékei, de mintha jómódú hálószobákba, nappalikba kukkantanánk be, polgári kártyapartik, családi uzsonnák folyhattak itt, a reggelizőasztalkákon
friss zsemle és kakaó, a procc oszlopok és a testőrök háta mögött bilit hordtak az inasok
meg szobalányok, így folyt az élet e most kettényírt kőoroszlánok védelmében. A királyi
kupola félig lezuhant, félig a magasban fennakadt patinás-zöld pléhje zörög a szélben,

¢let¡nkben elûsz´r ¢rezt¡k szabadnak, Ãrnak magunkat. Fiatalok voltunk ¢s tÃl¢lûk,
gyûztesek, senki se Àllta utunkat, nek¡nk volt kiszolgÀltatva a vilÀg, ez a vÀros, amelynek utcÀin eddig csak Ãgy s¢tifikÀltunk, ked¢lyesen, de csak mint szabadnapos szolgÀlÂk, ¢s amely most v¢gre romokban a lÀbunknÀl hevert, fiataloknak valÂ vilÀg volt
ez, a romok, de virÀgzÂ fÀk vilÀga, barangolásunk közben a Vár hátsó, nyugati peremének magasából, a Bethlen István sétány felől elénk tárulnak panorámákban Buda szomszédos hegyoldalai, dombjai, s mindenfelé a gesztenyefáknak ez a még nap nem fakította,
tavaszi fekete-zöldje, a borongó fény e gyengéden tónusolt világában, a romok e szürke
és okker tájában teljes erővel, önfeledt büszkeséggel zöldellnek és uralkodnak a vadgesztenyefák. Az ég borús, a szél szabadon fúj, szokatlan utakon, labirintusokon át, hisz a
házakon, a lakásokon, a szobákon is átfúj, kitört ablakokon, helyükből kitépett ajtók keretei
közt, a kilyukadt falakon át. Gyurka minduntalan felhívja a figyelmemet, mutogat arra, amit
éppen különösen hangulatosnak talál, én csak sétálok némán, és nézelődöm. Elhagyott
a hegyi városrész nyugati oldala, csak néhány kókadt budai polgár végzi erre vasárnapi
sétáját, odalenn Pesten talicskÀt, k¢zikocsit toltak az emberek, ¡zleteltek, csencseltek,

¢l¢nkek voltak, hangos kiÀltÀsokkal egymÀs nyakÀba borultak az egymÀsra talÀlÂk,
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ezek itt fenn c¢l n¢lk¡l s¢tÀltak, nem n¢ztek az arcunkba, ezek itt fenn a vesztesek
voltak, ez elegÀnssÀ, romantikussÀ tette ûket. Egy palotácska behorpadt, zöld vaskapuja
kidőlt az útra, egy balkon vagy ablakrács barokk hajlításai a falból félig kiszakadva csüngnek emeletnyi magasban, és a lábunk előtt egy-egy darab szakadt tapéta, mindez festûi

volt, ¢s nek¡nk, àpestieknekÊ, m¢g mindig idegen, mint egy tÀvoli tÀj, mesebeli vilÀg,
alig-alig jár erre ember, csak lézengenek, többnyire öregek, őszülő urak és hölgyek, raglánban és idejétmúlt kalapokban, mintha csupa agglegény meg vénkisasszony volna.
Gyurka mondja is: – Farkas István. Ha éppen arra jönne kedvünk, akár vállunkra kaphatnánk egy gobelines biedermeier karosszéket, nem szólnának, tűrnék, megvetően. A Hadtörténeti Múzeum előtt a ’48-as, múzeumi ágyúk kerekei alatt pár kisgyerek lőport gyújtogat. Vissza a forgalmasabb utcák, terek felé. Bemegyünk a híres régi cukrászdába (most
nem jut eszembe, hogy hívják...? Russwurm!), rossz feketét és rossz dobostortát fogyasztunk. Egy szocdem párthelyiségből tánczene hallatszik ki, majdnem bemegyünk lányokkal
ismerkedni. A Halászbástya alatt, egy vadgesztenyefa tövében leülünk egy csorba padra.
Kicsit csöpög az eső, de a gesztenyefa véd. Fejünk fölött a levelek sötét barlangokat formálnak, fekete barázdákat és üregeket, duzzadó tömegeket az ágak láthatatlan szerkezete mentén. A levelek a föld felé lógatják tenyerüket, ujjaikkal egymás fölé hajolva odaadón összesimulnak, csaknem bágyadtan, de ez csak a fiatalságtól van, csecsemői tehetetlenség. Hanem a tornyos virágok! Az volna az igazi, ha beszélgetésünket a romokról,
a gesztenyefákról, hangulatokról és romantikáról, beszélgetésünket a szerelemről kihallgatná egy leány, és ettől belénk szeretne, mondja Gyurka. A jövőben aztán ketten, két
igazi jó barát, versengnénk a leány szerelméért, a barátság és becsület örök szabályai
szerint. Ő mindig így is érzi, mondja Gyurka, hogy ezeket a bajtársi beszélgetéseket valóban végighallgatja az a bizonyos lány. Ódon lépcsőkön aztán vissza a Duna-partra, és
haza, a gyönyörű pusztulás különös csendjében. írtam '45-ben. Csupa izgalom voltam

abban az ¢vben, csupa szerelem. '54-ben pedig: KÀllai Feri feles¢ge szerint JagÂm àszexepilesenÊ gonosz, Saskia meg azt mondja, hogy az arcom n¢ha olyan a szÁnpadon,
mint szeretkez¢s k´zben. Mi¢rt, szem¢rmetlens¢g n¢lk¡l akarnak tÀn szÁnhÀzat csinÀlni? Este a CasinÂban vacsorÀzunk SaskiÀval, utÀna v¢gigs¢tÀlunk a Szigeten. Meleg
van, de hüs szellû is fÃjdogÀl, ¢s csak kicsit ¡ld´g¢l¡nk ott a szabadban, mÀr Àthül a
test¡nk. Mint SaskiÀval kettesben rendszerint, felenged sz¡ntelen, oktalan fÀradtsÀgom. A Sziget csodÀlatos. Ha idegen voln¢k ebben a vÀrosban, ha most jÀrn¢k elûsz´r
ezeken az utakon? Milyen gy´ny´rü ez a burjÀnzÂ sziget itt, a vÀros szÁv¢ben, a nagy
folyÂ k´zep¢n! Kevesen s¢tÀlnak csak erre. K´r¡l´tt¡nk a sz¢l, a sÃlyos, a terhes lombok, a szagok meg a t¡csk´k ä ¢s ezek a kavicsos utak! Itt a VÁztorony, itt a szÁnpad, itt
jÀtszottuk egy¡tt a SzentivÀn¢jit... milyen k¡l´n´s, hogy mÀr nek¡nk is vannak eml¢keink, nem? °s hogy vÀltozik a szerelem! Hogy bujkÀlnak ¢s kertelnek a vÀgyak! ¹lel¢s
a szerelem tagadÀsÀval, csak a n¢vtelen test¢rt; a pillanatra meglÀtott nûi testek ¢s arcok
nyomÀn a tavaszi futÀs vÀgya; aztÀn a fantÀzia variÀciÂi; ¢s ez mind egyszerre. Otthon
pedig Juli idetotyog hozzÀm SaskiÀtÂl, visszatotyog tûlem SaskiÀhoz, vakmerûn ¢s Âvatosan, mint egy sokat tapasztalt v¢n, a szekr¢nyek falÀnak tapasztja Âvatos tenyer¢t ä
l¢p! ArcÀn ´r´m ¢s fesz¡lts¢g. VigyÀz magÀra. JÃnius 1. ¹nbecsapÀs volt az eg¢sz!
csak nem akad olyan h¡lye, aki elhiszi, hogy ez a mi Kongresszusunk vita volt? Nem,
rendezv¢ny volt ez, mint az eddigiek is. AztÀn lassan kezd¡nk hinni abban, amit magunk hazudtunk magunknak. így kezdûdik. De amikor este, mozi utÀn hazaj´v¡nk,
Juli ä a szobÀban minden bÃtor f¢lretolva ä, Juli s¢tifikÀl, szaladgÀl a szûnyegen, bÃtortÂl bÃtorig, keresztbe Àt az eg¢sz szobÀn, nevet, ¢lvezi sajÀt nagy produkciÂjÀt, to-
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tyog, jÀr! most mÀr nem n¢hÀny l¢p¢st, most mÀr igazÀn jÀr, c¢lszerüen, innen oda,
onnan ide, megÀllÁthatatlan, fordul a karikalÀbain, oldalt farol, seggre esik, t¡relmetlen¡l nyÃjtja kez¢t, hogy segÁts¡k mÀr fel, mert neki s¡rgûs jÀrnivalÂja van. így kezdûdik ¢lete mÀsodik ¢ve. JÃnius 6. Saskia nem olvas, û csak Àlmodozik ¢s jÀtszik, magÀban t´preng, vajon min? Ma p¢ldÀul kieszel valamit, kis¡t egy meglepet¢st; a fûprÂbÀt bemutatja JulikÀnak, aztÀn vÀrnak rÀm n¢gyen: Saskia, Juli meg a k¢t baba,
egy iparmüv¢sznû k¢t k¢zre hÃzhatÂ ajÀnd¢k babÀja, Saskia ¢s MiklÂs. °s amikor megj´v´k, bemutatjÀk legÃjabb szÀmukat: MiklÂs ¢s Saskia babÀk duettben, Saskia ¢s Juli
hangjÀn ¢neklik: SzÁvedre hallgass, l¢gy eny¢m... JÃnius 7. JÂl ¢l¡nk, semmi dolgunk,
¡ld´g¢l¡nk a Dupla presszÂ elûtt a K´rÃton, mellett¡nk a kocsiban Juli ä ez aztÀn! A
drÀga semmittev¢s! MindjÀrt mÀs az ¢let! Csak dolgozni ne kelljen! Este viszont Ilosvai
Katival az AstoriÀban. Kicsit r¢szeg ¢s nagyon elkeseredett, Horvaira panaszkodik, a
MadÀch SzÁnhÀzra, az ¢letre, a PÀrtra; k´r¡lm¢nyesen besz¢l, bûbesz¢dü ¢s nyakatekert, de mindezzel egy¡tt, azzal egy¡tt, hogy t´bbnek k¢pzeli magÀt, fontosabbnak,
mint amilyen, hogy m¢g mindig azt hiszi, hogy û a nagy Ág¢ret, ami n¢hÀny ¢ve m¢g
volt, ezzel egy¡tt: szeretni valÂ, ¢rtelmes ¢s tiszta. De ez mÀr igazi divat, ahogy mi, egy
¢ve m¢g sematikusan pÀrthü komcsik, most nekikesered¡nk ¢s kritizÀlunk. Kati mes¢li, hogy Gobbi Hilda is fr´csk´lve szidja a PÀrtot, k´zben kabar¢tr¢fÀkban l¢p fel,
hajszolja a p¢nzt, keres is rengeteget. No, tÃl egyszerüen k¢pzelt¡k el az ¢letet, most
aztÀn meglepûdt¡nk. KirÀly IstvÀn felk¢rt, hogy szÂljak hozzÀ a Nemzetirûl megindult vitÀhoz, de nem! ýszint¢n nem besz¢lhetek, mÀst pedig t´bb¢ nem mondok, csak
az ûszint¢t. Major ¢s Gell¢rt? K¢t nagy bitang, de a magyar szÁnhÀz k¢t legnagyobb
alakja. Minek zavarnÀnk a munkÀjukat, ha nem muszÀj? Legyenek ànagy emberekÊ,
nyilatkozzanak, üzz¢k politikai jÀt¢kaikat, amÁg jÂ szÁnhÀzat csinÀlnak. Akinek nem
tetszik, csinÀljon jobbat! írtam a naplÂmba e napon. JÃnius 11. KovÀcs Alizt megoperÀltÀk, miÂmÀval vagy mivel. (Ezek a v¢szjÂslÂan bizonytalan betegs¢gek!) Rajtakapom magam, hogy sajnÀlom ezt a szerencs¢tlen lÀnyt, vagy asszonyt, vagy v¢nkisasszonyt, vagy minek nevezzem, micsoda, kicsoda is û? °vek Âta vakon rajongva ¢l
Major Àrny¢kÀban, v¢di, Âvja, istenÁti, eltüri minden szesz¢ly¢t, kutyaalÀzattal imÀdja
igazgatÂjÀt ¢s szÁnhÀzÀt, pedig hÀt Major vÀsott, kegyetlen gazda. PÀrttitkÀr koromban
mennyit kritizÀltam, àkritikÀt gyakoroltamÊ, bÀntottam ût szervilizmusa, szolgalelküs¢ge miatt, azt akartam, hogy k¡ldj¢k el a szÁnhÀztÂl, hogy felrobbantsuk Major àklikkj¢tÊ. Milyen kegyetlen voltam! Hiszen ez a szÁnhÀz ¢s gazdÀja, Major, egyetlen boldogsÀga ennek az ´regedû nûnek, ¢lete tartalma. °s ¢ppen hatÀrt nem ismerû rajongÀsÀban nagyszerü munkaerû. Mi lenne ebbûl a szÁnhÀzbÂl, ha nincs û ¢s Magyar BÀlint?
°s ha ¢n nem tudtam, nem tudom szeretni a Nemzetit, û semmit se szeretett ¢s szeret,
csak ezt. MÀjus 13. HorvÀth Feri¢kkel a Szigeten. (HorvÀth Feri talÀlkozott KÀllai GyufÀval, aki mÀr szabadlÀbon van.) UtolsÂ tÁzeseinket k´ltj¡k. VasÀrnap d¢lelûtt, az idû
ragyogÂ, a Sziget zsÃfolÀsig tele, s´r´z¡nk, megn¢z¡nk egy rollerversenyt, luftballont
vÀsÀrolunk Julinak, de az sajnos egy perc mÃlva sz¢tpukkad, hja, a minûs¢g, a minûs¢g! °s jÂ HorvÀth Feri¢kkel. Mindig az ilyen emberekhez vonzÂdtam, nem ànagyÊ
fiÃkhoz, a politikai munka meg mindig mÀsfajta n¢pek k´z¢ visz, mi¢rt hagyom? A
Casino kerthelyis¢ge tele van divatosan ´lt´z´tt, jÂk¢pü fiÃkkal, akik mind azt szeretn¢k, ha amerikainak vagy olasznak n¢zn¢nk ûket, k´t´tt mell¢nyt viselnek, feltürik
az ingujjukat, magasra f¢s¡lik a hajukat. T´bb s´r fogy, mint kÀv¢, csak n¢hÀny asztalnÀl ¡lnek r¢gimÂdi, uzsonnÀzÂ asszonyok. °s sok a gyerek. Juli is ott totyog a Casino
kerti asztalai, a sz¢kek ¢s asztalok lÀbai k´zt, a vend¢gek lÀbai alatt, idegen gyerekekkel
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ismerkedik, hasra esik, hogy lej´n a glazÃr az orrÀrÂl, de nincs messze egymÀstÂl a
f´ldszint meg a felemelt fej, mÀr talpra is Àllt. °s k´r¡l´tt¡nk a Sziget pukkadozik a
lomboktÂl ä a fÀk ¢vrûl ¢vre hogy nûnek! kezdûdik a nyÀr, ¢s ûk el´ntik a Szigetet, ez
a tengernyi, megszÀmlÀlhatatlan lev¢l! Mennyi lesz, mekkora lesz ez a szelÁd dzsungel,
mire meg´regszem? Tarka ¢s b¢k¢s ez a vasÀrnap. Este pedig szalonnÀt s¡t¡nk Max
Jani¢k kertj¢ben, borozgatunk, boldogok vagyunk. °s aztÀn ahogy hazat¢rve bel¢pek
a lakÀsunkba, vÀratlanul meglÀtom, amit mÀr megszoktam, mÀr ¢szre se veszek, de
most, megh´kkenve, vÀratlanul... a kopott terÁtûk... a szük szobÀk szedett-vedett bÃtorzata... az a kit´rt lÀbÃ sz¢k ott... a jÀrÂka az udvarra n¢zû ablak alatt... ha egy ÃjsÀgban lÀtnÀm ezt f¢nyk¢pen, alatta a felÁrÀst: àK¢t vezetû müv¢sz lakÀsa a n¢pi demokratikus MagyarorszÀgonÊ?! Szovjet k¢peslapokban a csalÀdi felv¢telek az ¢lmunkÀsokrÂl, a luxusnak szÀmÁtÂ rÀdiÂval, a hÃzott f¡gg´ny´kkel, a szÀzad eleji ernyûs
lÀmpÀval, ez a szeg¢nyes, szovjet Ázl¢stelens¢g...
Este a Sz´vets¢gben egy meglepûen eredm¢nyesnek lÀtszÂ vezetûs¢gi ¡l¢s szÁnhÀzaink müsorpolitikÀjÀrÂl ¢s tÀrsulataink ´sszet¢tel¢rûl. Majornak megmondom, hogy
tÀrgyalni akarok Horvaival. ä Gondold meg ä ennyi a vÀlasza. °rtekezlet utÀn pedig egy
Âra a F¢szek kerthelyis¢g¢ben: Dajka, HorvÀth Feri, ApÀthi, Bea, T¢ry, BozÂky. DajkÀnak ä mint Gobbinak is ä f¢lek ellentmondani, sose tudom, mire hogyan reagÀl
majd, idegen ¢s kiszÀmÁthatatlan. °l¢nk kis szeme gyanakvÂn vizsgÀlja, akivel besz¢l;
rajtam mintha szeretettel megcsillanna n¢ha, de ez tÀn csak beugratÀs. Mert gonoszkÀsan jÀtszik is, szÀnd¢kosan zavarba akarja hozni, akivel besz¢l ä m¢g mielûtt az zavarba hoznÀ ût? BÀrmennyire ki´nti is a szÁv¢t, bÀrmennyire szemmel lÀthatÂan ¢s
szinte sz¡net n¢lk¡l az ÀradÂ szeretet, az ¢rzelmi megindulÀsok ÀllapotÀban ¢l, sz¡net
n¢lk¡l szÀmÁtÂn figyel is; talÀn nem, mert gonosz, hanem csak mert ÀllandÂan zavarban van, mert fesz¡lt ¢s s¢rtûd¢keny, mert nem tudja, hogy is k¢ne viselkednie, mert
gyÀmoltalansÀgÀt titkolja. Mintha ¢lete minden perc¢ben attÂl f¢lne, hogy leleplezûdik, hogy kider¡l, mi der¡l ki? TalÀn hogy nem is akkora zseni û, mint a vilÀg hiszi ¢s
hirdeti. TalÀn ¢ppen ez az û ¢let¢nek nagy titka: û tudja egyed¡l, hogy û nem zseni.
Hisz a tehets¢ges emberek ä ¢s a zsenik ä annyira gyÀmoltalanok, k¢tbalkezesek! °s
itt van Gell¢rt, Gell¢rt! FelszÂlalsz az ¢rtekezleten, te besz¢lsz, Gell¢rt hallgat; arca kifejez¢stelen, nemcsak az¢rt, mert mindig ilyen szÁnehagyott, hanem szÀnd¢kosan k´z´ny´s, nem is titkolja, sût ez a k´z´ny mintha visszafojtott nevet¢st, gÃnyt ¢s lebecs¡l¢st takarna, ¢rtekezlet utÀn aztÀn majd elmondja elvbarÀtainak azt a szellemest, ami
most jut esz¢be, terÂlad. Zavarba j´ssz. M¢g mindig jÀr a szÀd, de pillantÀsod mÀr
ide-oda ugrÀl, legsürübben abba az irÀnyba, ahol û ¡l; magad se ¢rted, mi¢rt, ¢szre
se vetted, miÂta, de mÀr csak neki magyarÀzol, csak ût akarod meggyûzni; mÀr nem
is meggyûzni akarod, kedv¢ben szeretn¢l jÀrni! milyen jÂ lenne, ha kib¢k¡lhetn¢tek! l¢p¢srûl l¢p¢sre k´zeledsz az û ÀllÀspontjÀhoz, mÀrmint ahhoz, amirûl felt¢telezed, hogy
az û ÀllÀspontja; mÀr nem is a magad¢t, mÀr az û ¢rveit hangoztatod, mÀrmint azt,
amirûl felt¢telezed, hogy az û ¢rvei; v¢g¡l rem¢nytelen¡l leÀllÁtod mondÂkÀdat, bÀrhol, akÀr egy mondat k´zep¢n, feladod, semmi ¢rtelme, ez a mozdulatlan arc Ãgyse
Àrul el semmit, id¢tlen¡l, hatÀstalanul befejezted. °s k´nnyen lehet, hogy ekkor vÀratlanul Gell¢rt k¢r szÂt, ¢s elmondja, most mÀr û, az ¢rtekezlet r¢sztvevûinek ÀltalÀnos
helyesl¢se k´zben, mindazt, amit te akartÀl elmondani, de amit elÀrultÀl, nem mert¢l
kiny´gni, ¢ppen ûmiatta, mozdulatlan arcÀnak egyetlen helyeslû ÀrnyalatÀra vÀrva,
hiÀba. Ezekkel az emberekkel csatÀzni valÂban a jellem ¢s bÀtorsÀg iskolÀja. (1968.
Àprilis 22. Azt hittem, hogy Jago, hogy gonosz és hideg. Cserkésznek is megjátszotta
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magát, tréfált, heccelődött, napokig elhúzódó ugratásokat szervezett. Papírszalvétában
hozta magával a tízórait, próbaszünetben azt ette. [Néha két átnedvesedett kenyérszelet
közt már kihűlt rántottát: ezt gusztustalannak találtam. Iskolás koromban voltam ilyen viszonyban egy-egy osztálytársam tízóraijával.] Már akkor is őrült volt? De őrült volt-e egyáltalán? Ha közeledtem hozzá, kitért, elutasított. Egyszer a 3-as öltöző ajtajában, a folyosón
arra kértem, hogy üljünk le, és beszélgessünk végre egymással, próbáljunk meg szót érteni. Tartózkodón, udvariasan, de határozottan elutasított. Nyilván úgy gondolta, hogy a
párttitkár megpróbálja őt alattomosan megkörnyékezni, befonni. Ha tévedett, amikor így
gondolta, nem ilyen tévesen ítélt-e meg egész környezetem? és miért ne tévedtek volna?
[Ha tévedtek.] Nem én voltam akkor én. Legegyszerűbb emberi reflexeim se működtek,
egészen mélyen voltam megtámadva, létem gyökereiben, a gyerekkoromban. És nem arra
vágytam-e valóban, hogy megbontsam szövetségét Majorral? Ketten együtt voltak erősek,
hát a hátnak harcoltak. Én meg Majort szerettem volna megkapni, kettősük arisztokratikus
zártságát megtörni, befurakodni közibük, valahogy odadörgölődzni. Nem tudom. Jót is
akartam, aljas is voltam, senki se tudta, mennyire naiv vagyok. Aztán elintézték ők egymást
egymás között, nem kellett oda külső cselszövés. És önmagát meggyalázva a cserkész
Gellért is lezuhant, mint később Sarkadi Imre, még sokkal csúnyábban valahogy, elszántan, a csúfságig ragaszkodva a halálhoz. „Major megölte”, mondták. És politikai okokról
beszéltek, elvégre ’56 után... De hol gyökerezett bennük ez a „politika”? És mi zajlott le a
két ember között, akik semmit se tudhattak, mert túl korán meghaltak, egy olyan korban,
amikor még senki se tudott semmit? [Hogy Major él? Nem hiszem, hogy kihasználja ezt
a véletlent, és utánagondol.] Vagy csak én nem tudtam? Ők tudták? [Mindenki mellett kiskorúnak érzem magam.] Az azóta lerombolt Nemzeti Színház igazgatói szobájában?! Hisz
már én is halottakkal vitázom, mint Füst Milán. De nem erről van szó. [Erről is.] Ami ma
történik az igazgatói irodákban, rendezők és igazgatók meg színészek közt, sivár életünk
politikai poklában, abból is két ember marad majd, két ostoba és tehetetlen figura összebilincselve egy bilincsben, és mit láthatnak mást, mint saját maguk eltorzult, összekapaszkodott árnyékát? Ölelkeznek vagy ölik egymást? A fényesség? Azt elmulasztottuk. Az ardennes-i erdő, Rosalinda, Viola – nem két gyötrődő férfi, aki kést márt egymásba, vakon
és elvakultan. Bizony lehet, hogy Gellért Bandi is derék fiú volt, egyszerűen egy derék fiú.
Egy derék fiú.) JÃlius 12. D¢lelûtt nyaralÀsi bevÀsÀrlÀsok. Mintha az ember k´rÃtra

indulna, hogy min¢l t´bben bosszanthassÀk. Julinak feh¢r frottÁrt akarunk venni a
f¡rdûk´peny¢hez: frottÁr csak komor f¢rfiszÁnekben kaphatÂ. Magamnak is venn¢k
k¢sz k´penyt, de f¢rfik´peny csak feh¢r van, pedig ¢n s´t¢tebbet szeretn¢k. °s a gyerek¡zletekben ezek a rÂzsaszÁnünek nevezett holmik, rÀn¢zni is rossz. De a VÀci utca
Ãjra¢ledt, a maszek ¡zletek kirakatÀban sz¢p nûi ruhÀk jelennek meg ¢s finom anyagok. M¢regdrÀgÀk. Estefel¢ levissz¡k Julit a Duna-partra. A parton t´megek n¢zik a
betegesen duzzadt folyÂt. A vÁz rendkÁv¡l magas, a legfelsû l¢pcsût mossa. Egy kenuban hat fiÃ evez el mellett¡nk, szinte a parton, vel¡nk egy magassÀgban. Izmosak,
sz¢pek, barnÀk. Ilyen ¢n mÀr soha nem leszek. Az ¢g tÀgas, nagy, sz¡rke felhûk Ãsznak
a k¢k s rÂzsaszÁn hÀtt¢r elûtt. A sok ember a vÁzparton, az ¢g alatt: mintha szÁnpadi
k¢p volna. Juli jÂkedvü: àIssz-isszÊ (¢rtsd: vÁz-vÁz) ä mondja. MÀr vacsorÀzunk, de m¢g
korÀn van, tÁz Âra k´r¡l, Saskia m¢gis Àgyba bÃjt mÀr. A rÀdiÂban egy-egy hangszer
melankolikus szÂlÂja: zongora, hegedü, brÀcsa; Emma a kis erk¢lyen meggyÃjtja a
villanyt, a virÀgokat ´nt´zi, z´rren a v´d´r, csobog a vÁz. KosztolÀnyi sz¢p AranysÀrkÀnyÀt olvasom; Juli mÀr alszik; Debussy-dal; gordonkahang. Mi t´rt¢nik most, ebben
az ÂrÀban? Hogy talÀl vissza a szÁvem sok r¢gi barÀthoz, hangulathoz, sok mindenhez,
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ami volt? TÀjak jelennek meg ism¢t. A vilÀg Ãjra ig¢nyli, hogy foglalkozzam vele, Ãjra
felkavar, boldoggÀ vagy szomorÃvÀ tesz. öjra emberr¢ kezdek vÀlni. öjra ¢rzem, hogy
indul velem a nyÀr. '54. jÃlius 1. Este a Szigeten hatalmas vihar kergeti sz¢t a SzentivÀn¢ji prÂbÀjÀt. T´m´tt autÂbuszon utazom be a vÀrosba. Ahogy a Margit hÁd pesti
hÁdfûj¢n¢l levergûd´m a buszrÂl, rÀm zÃdul a sz¢l, a robajlÂ mennyd´rg¢sek, az elvadultan csapkodÂ esû. Futok az utcÀn, sortban ¢s ingujjban, felvillanyozva, megfiatalodva, most nem hazamenni szeretn¢k, hanem ki, valahovÀ ki, az esûbe, vagy jÂ,
legalÀbb kifeszÁtett vÀszon alÂl n¢zni a vihart, csak be ne, ne be a szobÀkba, ahovÀ pedig
futva tartok! HÀny ¢ve vÀgom el magam erûszakkal az ¢lettûl!? Milyen nagyszerü ez
a r´vid percekig bûr´mbe vÀgÂdÂ, oly villogÂn vad esû, milyen remek jÂkedvü leszek
tûle! Micsoda b¡rokratÀvÀ vÀltoztam ¢n?! (így Árom most le magamrÂl, amit nem hittem el, amÁg Gell¢rt Bandi mondta rÂlam.)

SomlyÂ Gy´rgy

T¹R°SVONALAK
Egy k´ltûi konferencia ment¢n
(R¢szben) Michel Deguy-nek

Egy magyar szÂlÀs meg egy Browning-sor
vagy àYo-ho-ho meg egy pofa rumÊ
Hegyen-v´lgy´n lakodalom
HÀrom nap ¢s hÀrom ¢jjel
RÂzsÀs-Fontenay ¢s PÀrizs
K´ltûk HÀza °cole Normale
Revue Parl¢e Kerekasztal
Rakva mindenf¢le jÂval
BarÀttal ¢s hÂdolÂval
VitÀval ¢s intrikÀval
Roubaud-val ¢s DerridÀval
Nincs egyed¡l a k´lt¢szet
Consolatio philosophiae
(Vigaszt bÃs elme talÀl)
Consolatio? Ki tudja
Hogy Tacitus vagy Arany
à°l-e m¢g?Ê s valÂban à¢lt-eÊ?
FilozÂfia k´lt¢szet
Agyba-fûbe gabalyodva
°lûkkel ¢s halottakkal
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Egyre-mÀsra nagy a rakÀs
Nosza rakjunk rÀ m¢g egyet
Vajon ki a k´vetkezû?
àMüvem fentebb jÀr, de ¢n itt ¡l´kÊ
Mi tagadÀs? Ez a szitu
Lakodalom lakodalom
Hegyen-v´lgy´n nappal-¢jjel

MadrigÀl
Madonna mia cara
SzÂl Lassus madrigÀlja
Ma-dondondon-diridiri-dondon-don
Madonna mia cara
Csak mondja mi a kÀra
De mÀra
MÀs Lassus madrigÀlja
Ma-dondondon-diridiri-dondon-don
àNa mondja mi az Àra?Ê
DrÀga
Mia cara

Mennyit? minek?
Ki ennyit ki annyit enged¢lyezne
(Letagadom ä mint gazdagok az adÂbÂl)
A nagylelkü jÂ- vagy rosszakarÂk
De ¢n semennyit sem akarok
Tudom csak a szÀmok szÀmÁtanak
A l¢ny a szÀmok ´rv¢ny¢ben forog
Letagadjam az ¢letem?
Kapok hely¢be mÀsikat?
Hacsak nem egy l¢ha isten Àlma
Az ¢let hanem valÂs t¢ridûs esem¢ny
Az lesz ami volt ¢s az volt ami lett
(TalÀn ha hinni tudn¢k
De azt sem hiszem el amit tudok
°s azt sem tudom amit nem hiszek)
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Nostalgie tennistique
TalÀn m¢gis az ¡tût az ¡tût! kellett volna
Kebeledhez szorÁtanod nem a Lantot a lantot!
(Persze hÀborÃ munkatÀbor Mizsepuszta
S¢rtett vÀlladon a hasÁtott sert¢sek
Naponta 200x vagon ¢s hütûhÀz k´z´tt
Ez inkÀbb a lÁrÀnak kedvezett
Meg a t´bbi a t´bbi a t´bbi...)
Most talÀn te is b¢k¢s veterÀn lehetn¢l
Nem kellene k¢tes francia neologizmu
Musokkal kac¢rkodnod se keserillatÃ ûszik¢kkel
TakarÂznod
TakarÂznodAz Antenne 2 galambûsz
Fejjel mutogatna f´nt a dÁsztrib¡n´n
Visszavonult eleganciÀban mint BorotrÀt
MÀr r¢ges-r¢gen nem kellene k¡zdened
Se gyepen se salakon se tatamin
Semmif¢le nevets¢ges kis gyûzelmek¢rt
(A Roland Garroson)

J´tt-ment
ögy j´tt mint aki mÀr r¢gÂta j´n
LeszÀllt a n¢ptelen ÀllomÀson ¢s vÀrta hogy vÀrjÀk
PoggyÀszÀban elhozta magÀt a titkaival egy¡tt
CsellÂval a lÀbai k´zt
A csellÂ nyakÀval a nyakÀban mintha vesszût
Jelk¢pezû kÁgyÂ Àgaskodna fel¢je
TorkÀbÂl dalra kelt magÀnhangzÂk r´ppentek ki
Ujjai k´zt tüznyelvek sz´rnyei tÀmadtak
Sivatagi pÀlyaudvarokon meztelen testek
Peregtek ki a peron homokjÀra
°s Ãgy ment el mint aki itt se volt
Nem vitt el semmit ¢s nem hagyott itt semmit
Mint egy tisztÀson ÀtsuhanÂ k´nnyü rût vad
Kivillant az aljbÂl s mÀr el is tünt az aljban
IrhÀjÀnak nyoma se maradt az Àgyamon
çgyamnak nyoma se maradt az irhÀjÀn
Csak a hangja tapadt meg az ¡zenetr´gzÁtûn
AzÂta folyvÀst ugyanazt hajtogatja mint egy rekedt
PapagÀj mÁg v¢gleg le nem t´rl´m A teste
A lelke amely itt volt (ha volt)
A nem ¡res ürben bolyong
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MadrigÀl 2
(MSZ EsterhÀzy tÁpusÃ)
Egy nû. Nem tudom, szeret-e. Feltehetûen nem. Csak
szeretne. °n is szeretn¢m. Ha szeretne. °s ha szeretn¢m. De valami mind a kettûnket meggÀtol ebben. Az
idûk nem egyeztethetûk. AkÀr azok az ig¢k, amelyeknek nincs mÃlt idej¡k. Illetve j´vû idej¡k. De akkor
mihez k¢pest legyenek jelen? Pedig jelen van bennem.
°s jelen vagyok benne. BÀr lehet, hogy csak a mÃltam
van benne jelen. A melle napraforgÂ. Mindig fel¢m
fordul. Akkor is, ha hÀtat fordÁt. A hÀtulja mindig hüv´s tÀvolsÀgban marad. Akkor is, ha fel¢m fordul. A
legfel¢mebben. Mikor a k¢t tenyerembe fogva, mint
egy hüv´s sima kûkorsÂt, illû Àhitattal a szÀmhoz
emelem. K¡l´nben imÀdja Bach 1. G-dÃr csellÂ szÂlÂszvitj¢t (BMW 1007). AkÀrcsak ¢n. Ez ´sszek´t. A
zene idûtlen k´tel¢keivel. Mit szÀmÁt Bachnak, hogy
mikor ¢lt? ¢s mikor mi? Meg Schiele ¢s Modigliani is
ä egyszerre. Nem is az a k¢rd¢s, Modigliani vagy
Schiele. Tudjuk, hogy ilyenek is vagyunk meg olyanok is. Mint a szemcs¢s homokkû meg a mÀrvÀny. Mit
szÀmÁt k´zt¡k az a porszemnyi idû? Az¢rt n¢ha talÀlkozunk egymÀsban. Mint aki elk¢sve is el¢ri a vÀrva
vÀrt vonatot, amelyik ä v¢letlen¡l ä szint¢n k¢sve ¢rkezik. A mÀr-mÀr rem¢nytelen vÀrakozÀsban v¢gre
ott talÀljÀk magukat (egymÀst?) egymÀs mellett a n¢ptelen pÀlyaudvaron. A poggyÀszuk, titkaikkal t´mve,
a lÀbuk elûtt hever. Mint egy hüs¢ges, de hamis kutya.

MadrigÀl 3
S most itt van bÀr senki se tudja hol
Kincses sziget vagy kalÂzok szigete
HullÀmmelle hullÀmok hÀtÀn vetûdik a partra
A tengerek seholjÀn ott ahol nem
De a fuldoklÂ m¢gis megtalÀlja
°s marad¢k erej¢vel f´lkapaszkodik rÀ
Ha mind a tÁz k´rme beleszakadna is
Hogy sÂmarta ajkaival el¢rje a kincses
KÃtkÀvÀt a kincs ¢des locusÀt
°s ne tudja ez m¢g az ¢let vagy mÀr a halÀl
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VÁrus
°let jeleit szeretn¢m rÂni a papÁrra
LerÂni m¢g fennÀllÂ tartozÀsaimat
(°s nem rÂni fel senkinek amivel netÀn tartozik)
De egyre csak a halÀl billentyüibe botlanak
Ujjaim mintha vÁrus bÃjt volna a g¢pbe
Vagy zsigereim r¢ges-r¢g elfeledett babonÀja
A randevÃk elûtt ism¢telten vacogva
Hajtogatott Nem j´n el! Nem j´n el!
(Hogy elj´jj´n) s most a folytonos Elj´n!
Elj´n! kis¢rtû k¢nyszere (hÀtha Ágy
m¢gsem j´n el) (Erre a pedig kiker¡lhetetlen
randevÃra) De tudom a lÀthatÀron Ãgyse lÀthatÂ
HiÀba minden exorcizÀciÂ...

MadrigÀl 4
(Nem MSZ r¢gi tÁpusÃ)
àögy ¢ltem a boldogtalansÀg
k´zep¢n, mint szeretûm k´ld´ke a hasÀn: az az icipicike m¢lyed¢s volt szÀmomra a nûi
test-virÀg visszafejlûd´tt kelyhe [...], a centralitÀs legszebb
paradigmÀja...Ê
(Szentkuthy MiklÂs:
NARCISSZUSZTºKRE)*

nem is lÀttam a k´ld´k¢t
lÀttam a bal lÀbujjhegy¢t
s a v¢gtelen Selyemutat
mely lÀba szÀrÀn f´lhalad
mÁgnem k¢t Àgra vÀlva sz¢t
egy Àga m¢gis megszakad
az izzÂ HÀromsz´g alatt
a mÀsik megg´rb¡lve ¢pp
k´veti teste k´zep¢t
ahogyan elhajol a Nap

* A mottÂt csak a vers megÁrÀsa utÀn vÀlasztottam. Hiszen elûbb nem is ismertem. Csak k¢sûbb jutott el
hozzÀm Sz. M. legÃjabb posztumusz müve, s mindjÀrt a sz´veg 4. (a k´nyv 8.) oldalÀn ezekre a mondatokra
bukkantam, melyek oly megejtûen elûzm¢nyezik e vers àcentralitÀstÊ id¢zû k¢peit, hogy nem Àllhattam
meg id¢z¢s n¢lk¡l, s hogy a verset Szentkuthy MiklÂsnak ne ajÀnljam. (A szerzû jegyzete.)
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k´zel¢be ker¡lt anyag
de nem lÀttam a k´ld´k¢t
a titkon befel¢ csavart
devonkori csigavonalt
csak a skurcba dûlt vÀllakat
s az orr a szÀj az Àll alatt
a korongon csiszolt nyakat
csak melle k¢t f¢lholdiv¢t
de nem lÀttam a k´ld´k¢t
a minden l¢t elûtti l¢t
borostyÀnba zÀrt kezdet¢t
s mÁg nem lÀttam a k´ld´k¢t
nekem nyugalmat mÀr a vak
nekehalÀl sem ad

AjÀnlÀs (H´lderlin segÁts¢g¢vel)
Herceg igazad van (ha nincs is)
A k´lt¢szet nincs egyed¡l
Nem lÀtjÀtok hogy minden k´r¡l´tte forog
(Ha nem is lÀthatÂ)
Az ember dichterisch lakja e f´ldet
Ez kenyere ¢s bora Csak nem tud rÂla de
Olykor VillÀm ¢s D´rg¢s k´z´tt rÀ lehet ¢breszteni
Mit tudom ¢n mire kell Áns¢ges idûben a k´ltû
De ami megmarad azt a k´ltûk teremtik
(°s ha semmi sem marad akkor a semmit)
(PÀrizsäBudapest, 1995. jÃnius)

HorvÀth Elem¢r

FþZFASíP
minden kispap
minden kispap
cÀfolni tudja Àgostont
minden b´lcs¢sz
minden kispap
cÀfolni tudja marxot
ezen kÁv¡l mit tud?
kifÃjni az orrÀt?
kit´r´lni a fenek¢t?
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egyszer r¢gen egy rÀbak´zi faluban
lÀttam egy suttyÂ parasztgyereket
aki füzfasÁpot csinÀlt
idûnk¢nt hallom ma is amint belefÃj
s a vilÀg m¢g csupa rem¢ny

ALKONYI AURA
alkonyul de a k¢k erdûkben f´lkel
utolsÂ mindens¢g
a specifikus Àlom
elveszti k´rvonalait
tarantula
ismerûs csillagk¢p
ez¡st´s por pereg
egy ifjÃkori versben
egy ifjÃkori versben
k¡sz´b´n
a vend¢g ´ssz¢bb hÃzza hideg k´peny¢t
s egy lesz vele
a bezÀrult peregrÁnusz
szÁn¢sz szÀjÀn normann leszÀrmazott
¢kesen szÂvÀ teszi v¢gzet¢t
j´ttem tÀvoli partjairÂl s az erûm...
ablak¡veg m´g´tt a f¢nyforrÀs
aranyos aurÀt teremt a keresztnek
a f¢rfi gyermekei alusznak
a telt asszony jobb ¢s bal oldalÀn

EVENING LAND
oktÂber van megint a hatalmas fetis
do not forget the field...
a parlament f´lÀll zakÂk elv¢tett bocskaik
s a f¢lperces cs´ndben versek talÀn
¢s talÀn megr¢m¡lt g¢ppisztolyok
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v¢rtelen k¢z megsÀrgult csipk¢t simogat
divatjamÃlt bÃtorokon patinÀs por
kabÀtujj n¢ha megt´rli az obsitot
ä villanÀs mint hamlet kÁs¢rtete
r¢gen meg¢rkeztek az eltÀvozottak levelei
a leÀztatott b¢lyegek 20. gazdÀjuknÀl tartanak
¢s aki Ãjra olvasnÀ ûket barÀt vagy szeretû
egyre kevesebb ¢lettel rendelkezik
a j´vûre
a j´vûre visszatekint
a j´vûrevisszatekint
¢s elfelejti Àlmait

Kovalovszky MÀrta

A VALñSçG àHþLT HELYEÊ
JovÀnovics Gy´rgy szobrÀszatÀrÂl

1
àSzÀmomra Suger apÀt ¢pÁt¢szete vagy a nagy francia katedrÀlisok ¢pÁtûi pontosan azt csinÀltÀk, amit
Schwitters vagy amit Kandinszkij csinÀl, amikor egy feladatot elv¢gzett.Ê (JovÀnovics, 1993)

JovÀnovics Gy´rgy fenti mondatÀval pontosabban hatÀrozza meg sajÀt hely¢t a vilÀgban ¢s a kortÀrs müv¢szet t´rekv¢sei k´z´tt, mint bÀrmelyik rÂla szÂlÂ ÁrÀs vagy kritika.
Maguk a müvek hüs¢gesen igazoljÀk ezt az ÀllÁtÀst. K¡lsû formÀikban ¢s a JovÀnovics
Àltal hasznÀlt anyag ä a gipsz ä alkalmazÀsÀban elsû pillantÀsra inkÀbb a hagyomÀnyokkal valÂ szakÁtÀsra gyanakszik a n¢zû, a müvek m¢ly¢rûl sugÀrzÂ f¢ny, az arÀnyok
¢s a szerkezetek rendszere, a formÀkban mük´dû m¢rt¢k vagy a t´rt¢nelem ¢s a müv¢szett´rt¢net ÀramÀval oly term¢szetesen egy¡tt haladÂ gondolkodÀsmÂd m¢gis a
hagyomÀnyok gyermek¢nek, b¡szke ´r´k´s¢nek ¢s folytatÂjÀnak mutatja. Eg¢sz eddigi szobrÀszi tev¢kenys¢ge ¢s müv¢szi gondolkodÀsmÂdja a tradÁciÂban gy´kerezik:
indulÀsakor àugyanabba a folyÂba l¢pettÊ, amely az egyetemes müv¢szet forrÀsvid¢k¢tûl mÀig ¢s tovÀbb, a j´vû fel¢ hullÀmzik tova. Ugyanabban a vilÀgban van szellemi
otthona, amelyben a r¢gi mesterek¢ a g´r´g´ktûl mÀig. A perspektÁva, amelybûl k´r¡ln¢zve a jelent, visszatekintve a mÃltat szeml¢li, nem az avantgÀrd perspektÁvÀja,
csupÀn egy szelÁden ¢s ¢lesen lÀtÂ szobrÀsz¢, olyan gondolkodÂ¢, aki a kultÃrÀt ¢s a
müv¢szetet a legmagasabb kilÀtÂtoronybÂl is egyetlennek, oszthatatlannak ¢rz¢keli.
JovÀnovics müv¢szete ä elsûsorban szobrai, de k¢preg¢nyei, ÁrÀsai is ä f¢lretoljÀk
mind az avantgÀrd, mind a hagyomÀny kategÂriÀit, nyÀjasan ¢s elegÀnsan nem v¢ve
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tudomÀst azok l¢t¢rûl: pillanatnyi aktualitÀsoktÂl f¡ggetlen magatartÀsÀnak szellemi
bÀtorsÀgÀval itatja Àt az ´nmagÀban àholtÊ gipszanyagot eleven erûvel ¢s titokzatosan
f¢nylû kultÃrÀval. JovÀnovics müv¢szete a kortÀrs magyar szobrÀszat folyamatÀban
k¡l´n´s zÀrvÀny, noha sokf¢le lÀthatatlan szÀllal k´tûdik annak kulturÀlis anyagÀhoz.
Elm¢ly¡lt radikalizmusa, amellyel plasztikÀinak t¢ri kiterjed¢s¢t pÀlyÀjÀnak legnagyobb r¢sz¢ben a relief alig n¢hÀny millim¢teres viszonylataira korlÀtozta, vagy a mer¢szs¢g, ahogyan a bronz vagy a mÀrvÀny klasszikus nemess¢g¢t habozÀs n¢lk¡l a àszeg¢nyÊ gipsz anyagÀban fellelte ä olyan gesztusok, amelyek ugyancsak szokatlanok a
hazai szobrÀszati gondolkodÀsban. De nem k´nnyü megtalÀlni JovÀnovics plasztikÀjÀnak hely¢t, kapcsolÂdÀsi pontjait ¢s rokonsÀgÀt a nemzetk´zi mezûnyben sem. MunkÀssÀga az eddig eltelt hÀrom ¢vtizedben term¢szetesen t´bbsz´r ¢rintkezett hoszszabb-r´videbb ideig a müv¢szet nagy egyetemes Àramlataival, Ágy elsûsorban pÀlyÀja
kezdet¢n a pop-arttal, majd a konceptuÀlis tendenciÀkkal. Ezeknek hatÀsa a k´vetkezû
¢vek sorÀn eleny¢szett, de tanulsÀgaik a müvek m¢ly¢n lappangva tovÀbb ¢lnek.
Konkr¢t pÀrhuzamokat azonban csak k¢nyszeredetten talÀlhatunk, megnehezÁti ezt
a szigorÃ ´nfegyelem, amellyel lemond a plasztika sok ter¡let¢rûl (k´rplasztika, k¡l´nf¢le anyagok stb.), meg az Ágy megjel´lt probl¢mÀkra koncentrÀlÂ marad¢ktalan
¢s k´ny´rtelen figyelem; s v¢g¡l megnehezÁti egyfajta k¡l´n´s teljess¢gvÀgy is, hogy
a maga probl¢mÀira ä a müv¢szet mindenkori mestereihez hasonlÂan ä az eg¢sz vilÀgnak szÂlÂ vÀlaszokat fogalmazzon meg. Most, hogy szobrai Velenc¢ben ä ha nem
magÀban a vÀrosban is, de mindenesetre annak f¢ny¢ben ¢s atmoszf¢rÀjÀban ä Àllnak
egy ideig, talÀn k¢zzelfoghatÂan ¢rz¢kelhetû az a szellemi k´zeg, amelyben a legterm¢szetesebb mÂdon vannak otthon. A histÂria, egyetemes kultÃra ¢s müv¢szet folyamatos k´zege ez.
2
àMÀst kell mondanom. Errûl van szÂ.Ê (JovÀnovics, 1993)

JovÀnovics tanulÂ¢vei tulajdonk¢ppen vÀndor¢vek, szÂ szerinti ¢rtelemben: a budapesti K¢pzûmüv¢szeti FûiskolÀt elhagyva elûsz´r B¢csben, azutÀn PÀrizsban tanult.
De vÀndorlÀs volt ez a szobrÀszat, a müv¢szet k¢rd¢sei k´r¡l is; a lehetûs¢gek, a vÀlasztÀsok, a szem¢lyes feladatok Âvatos ¢s a dolgok v¢g¢re jÀrÂ keres¢se. Egy homÀlyos
amatûr f¢nyk¢p pÀrizsi szobÀjÀrÂl azt mutatja, hogy ott, 1965ä66 tÀjÀn megsejtett,
megtalÀlt valamit: egy kicsiny hÀzrelief f¡gg a falon ä a k´vetkezû ¢vtizedek reliefjeinek, de legutÂbb k¢sz¡lt NAGY HASçB -jÀnak elûzm¢nyek¢nt is, a sublÂton pedig ott
Àllnak elsû Ãn. àzacskÂszobraiÊ ä fÂliazacskÂkba ´nt´tt ¢s a szilÀrdulÀs k´zben formÀlt
gipszkompozÁciÂk ä elsû figuratÁv korszakÀnak ¢s a hetvenes ¢vek elej¢n k¢sz¡lt drap¢ria´ntv¢nyeinek ûsei. JovÀnovics Ágy hÀt r´vid idû alatt rÀtalÀlt az anyagra, a technikÀra ¢s arra a bizonytalanul k´r¡lhatÀrolt vid¢kre, amely a klasszikus szobrÀszat ideÀi ¢s a szeg¢nyes, olcsÂ anyag, diadalmas teljess¢g ¢s az esendû t´red¢kess¢g, a figura
organikus fel¢pÁt¢se ¢s a bÀbuk vagy bÀlvÀnyok k¡l´n´s, marionettalakok¢ra eml¢keztetû à´sszeszereltÊ jellege k´z´tt ter¡l el. Ezekbûl a tudatosan vÀllalt, sût hangsÃlyozott ellentmondÀsokbÂl tÀplÀlkozott a korai JovÀnovics-müvek belsû fesz¡lts¢ge.
A pÀlya elej¢n, monumentÀlis nyitÀnyk¢nt, hÀrom ¢letnagysÀgÃ figurÀlis ´ntv¢ny Àll,
a R°SZLET A NAGY GILLESBýL (1967ä68), az EMBER (1968) ¢s a FEKV ý FIGURA (1969).
Az elsûnek a cÁme Antoine Watteau ismert kompozÁciÂjÀra utal, de JovÀnovics csak
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a bohÂc ruhÀjÀnak egy r¢sz¢t, a k´nt´s alsÂ fel¢t ¢s a nadrÀgszÀrakat formÀlta meg,
az emberi test n¢lk¡l. Ekkor jelent meg elûsz´r szobrÀszatÀban a kÁv¡l zÀrt, de bel¡l
¡res, h¢jszerü forma, melynek ¢ppen ¡ress¢ge a tartalma. E h¢jszerüs¢g, ¡ress¢g a
mÀsik k¢t szobor egy-egy drap¢riar¢szlet¢n¢l is megism¢tlûdik. Ugyancsak elsû Ázben
mer¡lt fel itt a drap¢ria, az a motÁvum, amely azutÀn hosszÃ idûn kereszt¡l, eg¢szen
a nyolcvanas ¢vek k´zep¢ig egyik legfontosabb ¢s legszem¢lyesebb t¢mÀja ä sokszor
egyetlen, fû t¢mÀja ä JovÀnovics ´ntv¢nyeinek. A FEKVý FIGURA, de k¡l´n´sen az
E MBER meglepû ¢retts¢ggel ¢s vilÀgossÀggal fogalmazta meg azt a fesz¡lts¢get, amely
az ´nt¢ssel k¢sz¡lt r¢szletek ànaturalizmusaÊ ¢s a kompozÁciÂ szerkezet¢nek k´ny´rtelen ä egyÀltalÀn nem naturÀlis ä logikÀja k´z´tti pÀrbesz¢dbûl sz¡letett. E fesz¡lts¢g
rajzolja Àt, csÃsztatja Àt leheletnyit a szilÀrd formÀkat vibrÀlÂan eleven test- ¢s ruhadarabokkÀ, hogy azutÀn e l¡ktetû mozgÀsbÂl visszadermedjenek egy mozdÁthatatlan
szobor helyzet¢be. NegyedszÀzad tÀvolÀbÂl ezek a plasztikÀk az egyiptomi fÀraÂÀbrÀzolÀsok, az archaikus kuroszok vagy a kora reneszÀnsz bronzszobrok leszÀrmazottjainak tünnek, nyugtalanÁtÂ ellentmondÀsaik azonban tovÀbbra is sz¡ntelen¡l sugÀroznak a felszÁn alÂl. Valami nincs rendben: a derüs, komoly ¢s m¢ltÂsÀgteljes natÃra m¢ly¢n zavarbaejtû ¢s egyre messzebb vezetû gondolatok lapulnak, melyekben
maga a szobor ä a szobor fogalma, a kompozÁciÂ, a formÀk, a valÂsÀg ¢s a lÀtszat viszonya ä a t¢t.
JovÀnovics e korai müvei a hatvanas ¢vek v¢g¢n megjelenû magyar neoavantgÀrd
generÀciÂ legfontosabb kiÀllÁtÀsain szerepeltek. ý maga nemcsak kiÀllÁtÂk¢nt, de szervezûk¢nt is r¢szt vett abban a mozgalomban, amely a magyar müv¢szetet Ãjra vissza
akarta kapcsolni az egykorÃ egyetemes müv¢szet ÀramÀba. Gyûzelm¡k ideiglenes
volt: a pop-art vagy az arte povera, a tache-izmus, az Ãj konstruktivizmus vagy az opart megk¢sett hatÀsa csupÀn n¢hÀny ¢vre szabadÁtotta fel a müveket (Bak Imre, Konkoly Gyula, Lakner LÀszlÂ, St. Auby ¢s mÀsok müveit). A hetvenes ¢vek elej¢tûl egy
Ãjabb ¢vtizeden Àt a neoavantgÀrd t´rekv¢seknek csupÀn erk´lcsi tûk¢je ¢s titokzatos
legendÀja maradt eleven a kulisszÀk m´g´tt. JovÀnovics szÀmÀra tÀrsainak kollektÁv
k¡zdelmeivel egybeesett szem¢lyes müv¢szi szabadsÀgharca. Az, hogy müveinek a
pop-arthoz valÂ k´zels¢g¢t a k´vetkezû ¢vekben, pontosan 1970-tûl kezdve a konceptuÀlis tendenciÀkhoz valÂ k´zeled¢s vÀltotta fel, ennek a k¡zdelemnek Ãjabb megjelen¢si formÀja. Korai szobraiban, ahol az ´nt¢ssel k¢sz¡lt formÀk organikus term¢szete az eg¢sz kompozÁciÂ nem organikus, ´sszeszerelt jelleg¢vel k¡l´n´s kettûss¢get,
nyÁltan bevallott ellentmondÀst alkot, mindig ¢rz¢kelhetû valami nyugtalanÁtÂ t´bblet.
Ez pedig az anyagon, a plasztikÀn tÃlmutatÂ, az anyagot ÀtlelkesÁtû, a plasztikÀt feszÁtû
elm¢ly¡lt figyelem, amely a plasztikai forma, a t¢rben megjelenû vizuÀlis k¢p mellett
ugyanolyan erûvel ¢s sÃllyal irÀnyult a benne ¢s Àltala felvetett gondolatokra, mÀr-mÀr
filozÂfiai probl¢mÀkra. Azt gondolnÀm, hogy egy olyan szobor, mint az EMBER, a maga
k¢tf¢le elvet (natÃra ¢s szerkezet) egyesÁtû dualizmusÀval egyenes Ãton vezet el a valÂsÀg ¢s a lÀtszat egys¢g¢nek ¢s ellentmondÀsainak k¢rd¢seihez; ez az Ãjabb dualizmus
hosszÃ ideig JovÀnovics konceptuÀlis munkÀinak ä ¢s persze szobrainak is ä k´z¢ppontjÀban Àllt. A MENNYEZETRE SZORíTñ K°SZºL°K (1971) ä egyszerü rugÂs szerkezet,
amelynek hosszÃ rÃdjaival k¡l´nf¢le tÀrgyakat lehet a mennyezethez szorÁtani ä egy
fordÁtott, feje tetej¢re ÀllÁtott vilÀg lehetûs¢g¢t bizonyÁtotta, ahol egyes dolgok, adott
irÀnyok (lent, fent) felcser¢lhetûk, ott k¢p ¢s t¡k´rk¢p, valÂsÀg ¢s lÀtszat egyenrangÃ,
¢s egyidejüleg lehet kÀprÀzat ¢s realitÀs. Errûl szÂl JovÀnovics k¢t müve, az 1977-es
LIZA W IATHRUCK k¢preg¢ny ¢s a jÂval k¢sûbbi FESTýI UTAZçS TURNERREL (1989).
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Az elsû tulajdonk¢ppen hatvan fotÂbÂl ÀllÂ k¢psorozat, titokzatos cselekm¢nyü àreg¢nyÊ, amelynek àfûhûseÊ Liza. AlakjÀt a szobrÀsz egy ´nt´tt gipszmaszk ¢s valÂsÀgos
ruhadarabok segÁts¢g¢vel à¢letnagysÀgbanÊ is megformÀlta: csak a nyersanyag mÀs,
a bÀbuszerü à´sszeszerelts¢gÊ elve ugyanaz, mint a figurÀlis szobroknÀl. A t´rt¢netet,
amely titokzatos alakja k´r¡l gomolyog, r¢szben a sz´veges kommentÀrok mondatai,
bonyolult utalÀsai sejtetik, r¢szben maguk a k¢pek rejtik. Amit rajtuk lÀtunk, csupa
mindennapi r¢szlet: ablakszÀrnyak, pÀrkÀny, Liza sapkÀs feje, n´v¢nyi r¢szletek, Àrny¢kok, egy kert. Mindez azonban sajÀtos montÀzsk¢nt jelenik meg szem¡nk elûtt (noha az egyes k¢pek nem montÀzsok!), valÂsÀg ¢s lÀtszat, k¢p ¢s t¡k´rk¢p ÀllandÂ ¢s
meglepû helycser¢je jÀtszÂdik le szem¡nkben. Ezt a montÀzsszerüs¢get, az ablakdeszkÀkra eml¢keztetû l¢cek formÀjÀt, a t¡kr´zûd¢sek bonyolult alakzatait ¢s metszûd¢seit
k¢sûbb felismerhetj¡k a nyolcvanas ¢vek k´zep¢n k¢sz¡lt reliefeken ä ebben az ¢rtelemben a Liza-sorozat fotÂkompozÁciÂi elûk¢pei a k¢sûbbi gipszszobroknak. A FESTýI
UTAZçS TURNERREL A BIBLIAI TçJAKON: fiktÁv elbesz¢l¢s, amelynek atmoszf¢rÀja nem
Àll messze a Poirier hÀzaspÀr, Simmonds vagy a JovÀnovicsnÀl fiatalabb magyar Gell¢r
B. IstvÀn pszeudoarcheolÂgiai müveitûl. JovÀnovics munkÀja egy archaizÀlÂ nyelvezetü ¢s hangulatÃ elbesz¢l¢sbûl, illetve annak k¢pi mell¢kleteibûl Àll, s l¢nyeg¢ben Turnerrel t´lt´tt napjairÂl szÀmol be. Szerepel a histÂriÀban Tiepolo, Menzel ¢s egy mai
magyar ÁrÂ is: JovÀnovics, akÀr a Liza-k¢preg¢nyben, a t¢r k¡l´nb´zû sÁkjain itt az
idûsÁkok labirintusÀban gombolyÁtja a t´rt¢netet; mÃlt ¢s jelen, r¢gmÃlt ¢s j´vû k´z´tt
akadÀlytalanul ingÀzik az, aki megtapasztalta, hogy nemcsak a t¢r, de az idû is viszonylagos, elemei felcser¢lhetûk.
Innen n¢zve egyÀltalÀn nem tünik v¢letlennek, hogy a hetvenes ¢vek elsû fel¢ben
fontos eleme szobrainak az ideigleness¢g, pontosabban az anyagba, formÀba dermedt
pillanatnyi ÀllandÂsÀg. Nemcsak az olyan kompozÁciÂkra ¢rv¢nyes ez, mint a V AGYVAGY . EKSZTATIKUS C°G°R I. (1970), ahol ilyesmi a k¡l´nf¢le anyagok ä gipsz, vas,
k´t¢l, fa ä alkalmazÀsÀbÂl ¢s az ´sszeszerel¢s mÂdjÀbÂl mÀr eleve k´vetkezhet, hanem
azokra is, amelyeknek t¢mÀja az ablak (SAROKABLAK, 1971; NAGY ABLAK , 1971), de
legfontosabb motÁvuma a f¡gg´ny, az a rÀncait, hajtÀsait ûrzû drap¢ria, amely a N AGY
GILLES-tûl kezdve JovÀnovics szobrÀszatÀnak ÀllandÂ, szem¢lyes mitolÂgiÀval Àtitatott
eleme. °s ugyanebbe a gondolatk´rbe illeszkednek az Ãn. CAMERA OBSCURç-k (1971ä
1980 k´z´tt t´bb is k¢sz¡lt). Dobozok ezek, amelyekbe kerek nyÁlÀson pillanthat be
a szeml¢lû; odabent holt bÀbuk, gipszdrap¢riÀk, kartondarabok hÃzÂdnak meg, egy
k¡l´n´s marionett mozdulatlan szereplûi ¢s dÁszletei. Csak a kigyÃlÂ f¢ny àmozdÁtjaÊ meg ûket, s teszi egy idûre lÀthatÂvÀ, reÀlissÀ, ¢rv¢nyess¢ ¢s ¢rtelmess¢ a k¢pet,
mÁg a f¢ny kihunyvÀn, Ãjra lÀthatatlan, irreÀlis, ¢rv¢nytelen ¢s ¢rtelm¢t vesztett lesz
az eg¢sz, bÀr ´nmagÀban minden r¢szlet vÀltozatlan maradt mindv¢gig. A k¢pi
jelens¢geknek ez a viszonylagossÀga ¢s a f¢nytûl f¡gg¢se a nyolcvanas ¢vek reliefjeinek vilÀgÀban eleven alakÁtÂerûk¢nt ¢l tovÀbb, mint ahogyan a konceptuÀlis müvek
egyszerre nyers ¢s meghitt anyagai ä a fa, a karton, a hullÀmpapÁr ä is mÀig kÁs¢rik
munkÀssÀgÀt.
A hetvenes ¢vek elej¢nek fûmüve az 1970-es environment, amely NÀdler IstvÀn
festûvel rendezett k´z´s kiÀllÁtÀsÀra k¢sz¡lt, s a kiÀllÁtÂterem ´tsz´g alaprajzÀt k´vetû,
drap¢riÀval letakart asztalt àÀbrÀzoltÊ. Elûsz´r jelent meg itt a gipszdrap¢ria ´nÀllÂan,
´nmagÀban, figura, fal, ablak n¢lk¡l, s egy teremnyi teret bet´lteni k¢pes l¢pt¢kben.
A fÂliÀrÂl k¢sz¡lt àterm¢szethüÊ ´ntv¢ny ¢s az ´tsz´gü elrendez¢sben ¢rv¢nyes¡lû
àmesters¢gesÊ kompozÁciÂ kettûss¢ge ä talÀn az ¢letnagysÀgÃ m¢ret miatt ä ezÃttal
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valami majdnem szakrÀlis ¡nnep¢lyess¢get sugÀrzott. Olyan vonÀsa volt ez, amellyel
a k¢sûbbi JovÀnovics-szobroknÀl is talÀlkozunk.
A müv¢sz 1974ä1975 k´z´tt ¢pÁtette fel müterm¢t. A m¢g ¡res helyis¢grûl k¢sz¡lt
felv¢tel feh¢r falakat, ablakot, rejt¢lyes ¡ress¢get ¢s egyszerü geometrikus formÀk
perspektivikus r´vid¡l¢s¢t mutatja a n¢hÀny r¢tegre redukÀlt, alig mozdulÂ t¢rben:
akÀr egy JovÀnovics-reliefet lÀtnÀnk, k´zvetlen¡l a befejez¢s elûtt.

3
àAz ¢n m¢diumom, az a gipsz´ntv¢ny, ezt mÀr '65-ben PÀrizsban felfedeztem magamnak.Ê (JovÀnovics,
1980)

Az a hatÀrozottsÀg, amellyel JovÀnovics mÀr pÀlyÀja kezdet¢n kivÀlasztotta azt az
egyetlen anyagot, amely azÂta is müveinek kizÀrÂlagos m¢diuma, k¢tf¢lek¢ppen is
¢rtelmezhetû. Tagadhatatlanul van benne valami avantgÀrd, tagadÂ gesztus: a gipsz
a klasszikus ¢rtelemben vett szobrÀszat felûl n¢zve ànem anyagÊ, a v¢gleges münek
nem lehet mat¢riÀja, az ´nt¢s technikÀjÀban fontos ä noha korlÀtozott ä k´zvetÁtûszerepet jÀtszik, egy r´vid Àtmeneti idûben ûrzi a formÀt, hogy azutÀn Àtadja azt a nemes
bronznak, f¢mnek. A XIX. szÀzadi müv¢szeti akad¢miÀk tantermeiben n´vend¢kek
generÀciÂi tanulmÀnyoztÀk az ÀllvÀnyokon, a polcokon porosodÂ gipszmÀsolatokat;
az antik g´r´g ¢s rÂmai szobroknak azt a tÀvoli, halovÀny visszf¢ny¢t, amely ezekbûl
a kÂpiÀkbÂl egyÀltalÀn vilÀgÁtott, csupÀn a nosztalgia k´lcs´n´zhette. Mai szemmel a
gipsz egyszerüen d´gl´tt anyagnak tünik, amelyben nyoma sincs a klasszikus ¢s eleven
ragyogÀsnak.
Bizonyos, hogy JovÀnovicsban nem ¢lt semmilyen nosztalgia, anyagvÀlasztÀsa oppozÁciÂ, tagadÀs volt, egy hatvanas ¢vek k´zep¢n indulÂ fiatal mer¢sz, bÀr halk d´nt¢se. UtÂlag ¢rtelmezhetj¡k Ãgy is, mint a r¢gi nagy müv¢szeti korszakok tradÁciÂjÀhoz
valÂ szer¢ny ¢s term¢szetes kapcsolÂdÀst: ha a XV I. szÀzadi ¢letnagysÀgÃ ¢szakolasz
terrakottaszobrokra vagy a barokk stukkÂkra gondolunk, ¢rz¢kelhetj¡k, hogy JovÀnovics gipszeinek lÀtszÂlag alig mozdulÂ, szikÀr term¢szete rejt¢lyes rokonsÀgban Àll
azoknak term¢szetes, az anyagot ÀtlelkesÁtû elevens¢g¢vel ¢s ¢lettelis¢g¢vel. JovÀnovics szÀmÀra a gipsz szent, klasszikus ¢s nemes anyag, amelynek t¡k´rf¢nyes simasÀga
olyan, akÀr a mÀrvÀny¢, feh¢rs¢ge pedig akÀr a belsû f¢nytûl sugÀrzÂ g´r´g szobrok¢.
Ismer¡nk mÀs magyar szobrÀszokat, JovÀnovics idûsebb ¢s fiatalabb kortÀrsait, akik
nemegyszer k¢szÁtettek gipszszobrokat. Vilt Tibor (1905ä1983) hosszÃ pÀlyÀja sorÀn
k¢t korszakÀban is: az ´tvenes ¢vekben, amikor a hivatalos müv¢szeti ideÀloktÂl
annyira k¡l´nb´zû kisplasztikÀit formÀlta müterme m¢ly¢n, illetve ¢lete utolsÂ ¢veinek nagym¢retü kompozÁciÂiban. Az elsû esetben anyagi okokbÂl alkalmazta az olcsÂ
gipszet, ¢s mert csak a hatvanas ¢vek k´zep¢n tudta bronzba ´nteni munkÀit; ´regkori
tragikus-groteszk plasztikÀinÀl pedig ä ha egyÀltalÀn gondolt is bronzba ´nt¢s¡kre ä
tulajdonk¢ppen mÀr nem ¢rdekelte maga az anyag, egy sokat lÀtott nagy mester b´lcsess¢g¢vel ¢s nemt´rûd´m bÀtorsÀgÀval s´p´rte f¢lre az ilyen àanyagiÊ szempontokat. SchaÀr Erzs¢bet (1908ä1975) 1970-tûl kezdve ¢letnagysÀgÃ f¢rfi- ¢s nûalakjainak
arcÀt, gyakran k¢z- ¢s lÀbfej¢t is eleven modellrûl ´nt´tte. MÁg a figurÀk teste egyszerü
hasÀb volt, ezek a r¢szletek elevens¢ggel, az individuÀlis l¢t meleg¢vel t´lt´tt¢k meg
a kompozÁciÂt. SchaÀrnak nagyon megfelelt a gipsz eredeti formÀkat rezd¡l¢snyi pon-
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tossÀggal k´vetû ¢rz¢kenys¢ge, ¢s fontos volt feh¢rs¢ge: egy k¡l´n´s, Àlomba dermedt
valÂsÀg szÁn¢t talÀlta meg benne. Szobrait ¢s szoboregy¡tteseit azonban m¢gis v¢gleges
anyagba, feh¢r mükûbe ´ntve k¢pzelte el. A JovÀnovicsnÀl fiatalabb GulyÀs Gyula
(1944) a nyolcvanas ¢vek elej¢n eg¢szen mÀsk¢ppen hasznÀlta a gipszet: b¡sztjeit
gipszt´mb´kbûl faragta ä mintha kûbûl tenn¢ ä, csiszolÀssal ¢s szÁnez¢ssel formÀlta, a
pop-art k¢sûi utÂdak¢nt annak eszk´zeit mintegy id¢zûjelbe t¢ve, ironikus felhangokkal alkalmazta.
Tudjuk persze, hogy a gipsz a pop-artnak az Ãj anyagokat felfedezû ¢s a r¢gi
klasszikus mat¢riÀkat Àt¢rt¢kelû tev¢kenys¢ge k´vetkezt¢ben vÀlt a szobrÀszat, a müv¢szet elfogadott, v¢glegesnek tekintett m¢diumÀvÀ. JovÀnovics vÀlasztÀsÀnak hÀtter¢ben is ez a müv¢szett´rt¢neti t¢ny hÃzÂdik meg, s nem idûsebb kortÀrsainak p¢ldÀja: ûk eszk´znek tekintett¢k a gipszet, JovÀnovics szÀmÀra c¢l volt. Ebbûl a szempontbÂl megker¡lhetetlen George Segallal valÂ rokonsÀga. Minden formai k¡l´nbs¢g
ellen¢re van benn¡k valami m¢lys¢gesen k´z´s. Mindkettej¡k szÀmÀra rendkÁv¡li jelentûs¢gü a valÂsÀg lenyomata, àhült helyeÊ, s ki-ki a maga mÂdjÀn, a gipszet talÀlja
k¢pesnek annak megûrz¢s¢re, meg´r´kÁt¢s¢re. Mindenesetre JovÀnovics ä n¢hÀny
pÀlyakezdû aranyozott viaszszobrocska kiv¢tel¢vel ä k¢sûbb sem kalandozott a k¡l´nf¢le anyagok birodalmÀban. 1965-´s d´nt¢se sÃlyos, visszavonhatatlan ¢s mÀig ¢rv¢nyes, mondhatnÀnk filozÂfiai d´nt¢s volt.
Ebbûl egyenesen k´vetkezett a technika: JovÀnovics müveit ´nt¢ssel hozza l¢tre.
Egy 1980-as interjÃban ezt mondta errûl: àEzzel a m¢diummal, ezzel az ´nt¢si eljÀrÀssal
azt ¢rtem el, hogy nem kellett hozzÀ¢rnem az anyaghoz. Ennek a l¢nyege az, hogy a kezem ¢rint¢se
n¢lk¡l, mintÀzÀs, modellÀlÀs n¢lk¡l l¢tre tudok hozni nemcsak absztrakt vagy elvont vagy irracionÀlis tÀrgyat. °pp az az ¢rdekes benne, hogy olyan naturalitÀst, olyan realitÀst, olyan hagyomÀnyosnak tünû figurÀt lehet vele kialakÁtani, amit [...] csak a legbravÃrosabb k¢zi mintÀzÀssal.Ê
Kezdetben emberi alakrÂl k¢szÁtett ´ntv¢nyeket. àNem k´teleztem el magam ezek mellett,
¢s nem akartam ezeket ism¢telni.Ê AzutÀn drap¢riÀk lettek àmodelljeiÊ. 1979-tûl mÀig reliefjeit ¢s plasztikÀit ´nt¢ssel k¢szÁti. FÂliÀra helyezett fadarabok, l¢cek, sima ¢s rovÀtkolt, hajtogatott müanyag lapocskÀk szesz¢lyes rendje adja a lÀtszÂlag improvizÀlt
kompozÁciÂt. Az errûl k¢sz¡lt gipsz´ntv¢ny csak egyetlen p¢ldÀnyban l¢tezik. Meg´r´kÁti a fÂlia rÀncait, a hajtogatÀsok nyomÀt, az alkalmazott anyagok faktÃrÀjÀt; rebben¢keny, t´r¢keny ¢s m¢gis sziklaszilÀrd a v¢gleges mü, amelyben mÀr nyoma sincs
az ´nt¢s sorÀn olyan meghatÀrozÂ szerepet jÀtszÂ àhullad¢kÊ-nak. Az ´ntv¢ny v¢gleges, àeredetiÊ.
4
àSok k¢prûl teljesen eltünik az elût¢r ¢s a hÀtt¢r, a szem birkÂzik a lÀthatatlannal. A k¢pzûmüv¢szet a LçTSZAT müv¢szete, ¢s sok minden egyÀltalÀn nem lÀtszik.Ê (JovÀnovics, 1992)

1979-ben k¢sz¡lt az elsû relief, az ELýFºGG¹NY AZ EKSZTATIKUS MARIONETTHEZ. Bizonyos ¢rtelemben bevezet¢s a k´vetkezû ¢vekhez, olyan àelûf¡gg´nyÊ, amelyen gyeng¢den Àtsejlenek az utÀna k´vetkezû idûszak müvei. JovÀnovics 1980ä83 k´z´tt a DAAD ´szt´ndÁjÀval Berlinben ¢lt, s ez a vÀros neki is ä akÀr az elûtte ¢s utÀna ott megfordulÂ magyar kortÀrsainak, k¢pzûmüv¢szeknek ¢s ÁrÂknak ä ànagyvÀrosi szimfÂniÀjÀvalÊ, szellemi ¢ghajlatÀval szinte mitolÂgiai helyszÁnt jelentett. NyilvÀn nem v¢letlen
hÀt, hogy pÀlyÀjÀnak d´ntû fordulata, a reliefek sorozata is Berlinben realizÀlÂdott.
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A r¢gi t¢ma, a drap¢ria t¢rt vissza itt, de most figura n¢lk¡l, tÀrgy n¢lk¡l, ´nmagÀban,
izolÀlva. Ettûl kezdve esztendûk´n Àt ez JovÀnovics reliefjeinek t¢mÀja, tÀrgya, formÀja. Az a lefojtott, a szÂ szoros ¢rtelm¢ben elleplezett mozgÀs, a drap¢ria redûinek eltompÁtott drÀmaisÀga, amely a k¢sûbbi darabok titokzatossÀgÀnak egyik forrÀsa, itt
m¢g nyersebben, egy¢rtelmübben ¢s tetten ¢rhetûbben jelenik meg; az anyag testesebb, ¢s csak az ´ntûsz¢lek finoman remegû, ¢rz¢keny vonala Àrulja el, milyen t´r¢keny ¢s sebezhetû vilÀg bÃjik meg m´g´tte.
JovÀnovics mÀig reliefszobrÀsznak tartja magÀt, pontosabban olyan müv¢sznek, aki
reliefeket k¢szÁt, mert ez a legsajÀtabb, legszem¢lyesebb müfaja. Olyan ´nkorlÀtozÀs
ez, amelynek legfûbb indÁt¢ka talÀn az a felismer¢s, hogy a vilÀgot lÀtÀsunk, ismeretvÀgyunk ¢s k¢pzelet¡nk elûl ä akÀr egy drap¢ria/f¡gg´ny ä v¢kony, rebben¢keny h¢j
takarja el; a felszÁn m´g´tt megbÃvÂ tartomÀnyok kit´rû, a belsû mozgÀsokat szeizmogrÀfk¢nt r´gzÁtû jelei v¢gighullÀmzanak a fel¡leten, de a m¢lys¢gbûl sok minden
nem jelenik meg, nem lÀtszik. A reliefekben àÀbrÀzoltÊ fel¡leteket mÀr ismerj¡k a hatvanas ¢vek v¢g¢nek figurÀlis szobraibÂl: ott arcokat, testr¢szeket ´leltek k´r¡l, k¢z- ¢s
lÀbformÀt vagy egy ruhÀzat alakjÀt ´lt´tt¢k fel, egyre megy; egy adott forma k¡lsû
burkÀt alkottÀk, h¢jat, amely m´g´tt nem t´meg, nem test, nem anyag lapul, hanem
az à¡ress¢gÊ, az à¡ress¢ggel teli t¢rÊ. °s ahogyan ezekben a müvekben v¢gsû soron a
valÂsÀg ¢s lÀtszat ´sszef¡gg¢seinek ¢s ellentmondÀsainak k¢rd¢sei ¢rdekelt¢k JovÀnovicsot, Ãgy a reliefek mÀsfajta erûter¢ben is ugyanezekre a probl¢mÀkra keresett feleletet.
A reliefek t¢rbeli kiterjed¢se gyakran mind´ssze n¢hÀny millim¢ter, ez csak a nyolcvanas ¢vek k´zepetÀjt ¢s 1994-es daraboknÀl vÀltozott meg ¢s nûtt centim¢terekkel
m¢rhetû k¡l´nbs¢gekk¢. A formÀknak szinte leheletnyi, minimÀlis mozgÀsa ä mely
gyakran csak annyi, amennyit a meggyürt ¢s aztÀn kisimÁtott vÀszon eml¢kk¢nt megûriz ä elk¢pesztû figyelmet ¢s szellemi koncentrÀciÂt sugÀroz, ¢s ugyanezt a figyelmet
¢s koncentrÀciÂt kÁvÀnja meg a szeml¢lûtûl is. Cser¢be felfedi azokat a bonyolult r¢tegeket, az optika, a geometria, az eml¢kezet, a k¢pzelet egymÀsba oldÂdÂ ter¡leteit,
amelyek a gipsz anyagÀn ÀtszÁvÂdva k¡l´n´s f¢nyburokba vonjÀk a müveket.
JovÀnovics anyagk¢nt kezeli a f¢nyt is. A reliefen megjelenû formÀkat, formahalmazokat, drap¢rialenyomatokat vagy egymÀson Àttünû, egymÀsra r¢tegezett geometrikus r¢szleteket a k´rvonalak meg a minimÀlisra redukÀlt szintk¡l´nbs¢gek alig k¡l´nb´ztetik meg egymÀstÂl; a relief belsû vilÀgÀt, viszonylatait, formÀit, vonalainak,
gyürûd¢seinek, hullÀmzÀsÀnak k¢p¢t a f¢ny ä ¢s nyomÀban az Àrny¢k ä rajzolja ki. A
f¢ny differenciÀlja a r¢tegeket, halvÀnyulÂ ¢s m¢ly¡lû Àrny¢kaival szÁnezi ¢s tagolja a
k¡l´nben egybemosÂdÂ ¢s vakÁtÂan szÁntelen fel¡letet. Ha a f¢ny kialszik, ha nincs
jelen, maga a mü is kihuny, n¢masÀgba s¡pped, noha fizikai valÂjÀban l¢tezik. JovÀnovics reliefjeit szÀnd¢kosan a semmi perem¢re, a l¢t ¢s neml¢t sz¢dÁtû hatÀrvid¢k¢re
sodorja, arra a riasztÂan keskeny senki f´ldj¢re, ahol valÂsÀgos l¢t ¢s jelenl¢t lÀtszata
pillanatonk¢nt vÀltakozva oldÂdik egymÀsba ¢s vÀlik sz¢t.
Mindezek term¢szetesen csupÀn ÀltalÀnossÀgban ¢rv¢nyesek JovÀnovics reliefjeire:
az elmÃlt tizen´t ¢v alatt munkÀi folyamatosan vÀltoztak, ¢s Âvatosan k´r¡lhatÀrolhatÂ
csoportokra tagolhatÂk. 1980ä1983 k´z´tt Berlinben k¢sz¡lt munkÀi t´bbnyire nagyon laposak, kartonpapÁrbÂl kivÀgott formÀk¢nÀl nem t´bb a kompozÁciÂkban megjelenû szintk¡l´nbs¢g. A f¢ny ¢lesen metszett, szabÀlytalanul geometrikus sÁkok fegyelmezett, egymÀst f¢lig eltakarÂ vagy vÀratlanul Àtszelû r¢tegeit rajzolja ki. Mintha
szikrÀzÂan feh¢r, z´rgûsre kem¢nyÁtett vÀszondarabokbÂl Àllna ´ssze a k¢p: a drap¢-
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ria, a lepel k¢pzete a maga kulturÀlis felhangjaival (f¡gg´ny, ruha, àtorinÂi lepelÊ, Veronika kendûje) ¢szrev¢tlen¡l, ugyanakkor meggyûzûen sugÀrzik a m¢lybûl (LENGYEL
RELIEF, 1981; SCHWITTERS K REUZBERGBEN II, 1981; E DELPUTZ I, 1981). N¢hÀny
esetben a fel¡letet keskeny ¢s a k¢z mozdulatainak ritmusÀt, a tapintÀs jeleit ûrzû
gipszcsÁkok fonad¢ka t´lti be; finom gyolcsk´t¢sre, az egyiptomi mÃmiÀk ritmikusan
szerkesztett vÀszonpÂlyÀira eml¢keztet (RELIEF cÁm n¢lk¡l, 1980; RELIEF K/1, 1981;
E DELPUTZ II, 1980). Akad k´zt¡k olyan is, amelyet àfigurÀlisÊ-nak nevezhet¡nk, mert
ûrzi valami alig megnevezhetû valÂsÀgdarabka k´zvetlen eml¢k¢t (K OPT , 1980;
W ELTSPIEGEL, 1980; AZ U TOLSñ VACSORA TITKOS ºL°SRENDJE sorozat, 1980).
Az ¢vek sorÀn erûs´d´tt a reliefek plasztikÀja, a millim¢teres m¢lys¢gek ¢s magassÀgok megnûttek, m¢lys¢g ¢s magassÀg kontrasztja, az ellent¢tes irÀnyok ¢s erûk drÀmai k¡zdelme ¢s egyensÃlya Àllt a mü k´z¢ppontjÀban (RELIEF BT, 1983). öj formÀk,
motÁvumok is megjelentek, mint a hÀtsÂ sÁkbÂl erûteljesen kiemelkedû, szigetszerü,
szabÀlytalan hasÀbok, vagy a hol negatÁv, hol pozitÁv plasztikÀjÃ àl¢cÊ (CHOPIN B ERLINBEN, 1984); ezeket a motÁvumokat a nyolcvanas ¢vek mÀsodik fel¢ben ¢s az 1994-es
munkÀkon lÀtjuk viszont. A belsû dimenziÂk megvÀltozÀsa n¢hÀny kism¢retü reliefen
kereszt¡l (V ER°BLçTTA RELIEF, 1984; BIER VOM F Aù, 1984) egyenesen vezetett az
1984ä85-´s nagy kompozÁciÂkhoz (RELIEF, 84. 12. 17ä18., RELIEF, 84. 12. 03., RELIEF,
85. 03. 04., RELIEF, 85. 03. 28., LET'S GO NACH GLASGOW , 1985). Itt a sÁkok fegyelmezetten Àtszakadnak, a plasztika test¢ben ¡regek, szakad¢kok nyÁlnak meg, f´l´tt¡k
tapintatos hÁdk¢nt egyensÃlyoznak a pÀlcaszerü, l¢cszerü formÀk. A müvek mÀr nem
olyan visszafogottak ¢s kiegyensÃlyozottak, mint a korÀbbi ¢vekben, drÀmai t´r¢sek,
nekilÂdulÂ ¢s szakad¢kokban hirtelen eltünû mozgÀssorok mÀsfajta energiÀkkal t´ltik
be a teret. JovÀnovics mÀs, kiss¢ korÀbbi szobraiban is felfedezhett¡k a drÀmaisÀg ¢s
az erûteljesebb plasztika vÀgyÀt (A. S. NAPñRA, AKASZTOTT EMBER HçZA, 1984), bÀr a
maga ´nkorlÀtozÂ mÂdjÀn a t¢r minden irÀnyÀba hatÂ ¢s terjeszkedû szobrÀszat kihÁvÀsÀt igyekezett elker¡lni. A MARIONETT-THEATER FºR CHOPIN (1984), a F°NYTçR
(1986) vagy a SZ¹KTET°S A SZERçJBñL (1986) k¢toldalÃ reliefk¢nt szeml¢lhetû. A k¢t
oldal k¡l´nb´zik egymÀstÂl, de a fel¡letek Àtt´rts¢ge r¢v¢n mindegyik jelen van a mÀsikban, kieg¢szÁti, opponÀlja a mÀsikat, ¢s vitorlak¢nt lebegû hÀromsz´g alakÃ vagy
Áves formÀik, elfordulÂ l¢ctagozataik fizikailag is Àthatolnak a mÀsik oldal ter¢be. Innen mÀr csak egyetlen l¢p¢st kellett megtennie JovÀnovicsnak, hogy a teljes teret birtokba vevû ¢s a klasszikus ¢rtelemben vett k´rplasztikÀt a maga redukÀlt, aszketikus
mÂdjÀn m¢gis megvalÂsÁtsa; 1987-ben a sz´uli Olimpiai Parkban felÀllÁtotta tizenk¢t
m¢teres TRñJAI PAPíRGYçR cÁmü kompozÁciÂjÀt, a budapesti RÀkoskeresztÃri k´ztemetûbe pedig elk¢szÁtette az 1956-os mÀrtÁrok nagyszabÀsÃ, t´bbr¢szes eml¢kmüv¢t
(1989ä1992).
1994 ûsz¢n Berlinben ism¢t reliefeket mutatott be. A müvek egyik csoportjÀn az
alig megmunkÀlt, helyenk¢nt finoman rajzos alapsÁk ¢s a rÀhelyezett erûteljes, tagolatlan kubusok kiszÀmÁtott ellent¢te volt feltünû: ¢rdesebb, Ãj hang ez JovÀnovics szobrÀszatÀban. A mÀsik csoportot azok a munkÀk alkottÀk, amelyeken a hÀtt¢r megmozdult, hogy dagadÂ vitorlÀra vagy megdermedt vÁzhullÀmra eml¢keztetû fel¡letk¢nt
g´rd¡lj´n egyik t¢rr¢tegbûl a mÀsikba. A hullÀmokon ringatÂzÂ l¢cszerü formÀk
plasztikÀja ism¢t vÀltozott, n¢hol a àl¢cekÊ hÁdszerüen, szabadon lebegnek (RELIEF 90
MAL 97, IV. ARSENALE), felerûsÁtve azt az alaprajzjelleget, amely JovÀnovics reliefjeit
mindig is jellemezte, s egyÃttal Àtvitt ¢rtelemben is hidat k¢pezve a BiennÀl¢ra k¢sz¡lt
nagym¢retü kompozÁciÂhoz (A NAGY HASçB , EGY , I, 1, 1995).
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àA feh¢r nagyon fontos, ezt az egy konkr¢tumot az abszolÃtum szintj¢re merem emelni...Ê (JovÀnovics,
1994)

LÀttuk, JovÀnovics müveinek a f¢ny valÂban n¢lk¡l´zhetetlen, ¢letet adÂ, teremtû eleme, amely n¢lk¡l l¢teznek ugyan, ¢s l¢tez¢s¡k fizikai realitÀs, de nem lÀtszanak. A f¢ny
az û szÀmÀra elsûsorban a feh¢r f¢nyt jelenti, bÀr reliefjei n¢ha szÁnesek. Egy korai,
1981-es darabon kÁv¡l 1986ä87-bûl ismer¡nk olyanokat, amelyeken a kompozÁciÂ bizonyos r¢sze sz¡rke, k¢kessz¡rke vagy fekete. A szÁn Àtitatja az anyagot, akÀr a v¢r
szÁvÂdik Àt a textilen: JovÀnovics nem kÁv¡lrûl viszi rÀ a fest¢ket a fel¡letre, hanem
´nt¢s elûtt a gipszbe keveri. A szÁn nÀla az anyag, a gipsz tulajdonsÀgak¢nt, legbelsûbb
term¢szetek¢nt jelenik meg. 1988ä89-ben t´bb kism¢retü, olykor v´r´seslilÀkban izzÂ, m¢ly¡lû k¢kekbe vagy narancssÀrgÀkba mer¡lû reliefet ´nt´tt (CSONTVçRY AVAGY
A MANDULAVIRçGZçS, RELIEF, 88. 10. 23., RELIEF, 88. 10. 26., RELIEF, 88. 10. 28.,
SCELSI, 89. 02. 12., ARCIMBOLDO V ITRUV IUSNçL, 89. 01. 16ä17., ADñGARAS, 88. 08.
17.). M¢gis azt kell mondanunk, hogy a feh¢r JovÀnovics igazi, sajÀt szÁne, müveinek
attribÃtuma, sugÀrzÂ fluiduma. Kezdettûl fogva Ágy van ez, ¢s nemcsak kisplasztikÀin,
àkamaradarabjainÊ, hanem monumentÀlis szobrain is, akÀr a sz´ulira, akÀr a budapestire gondolunk. AZ 1956-OS MAGYAR FORRADALOM MçRTíRJAINAK EML°KMþV °-n
hÀrom ¢vig, 1989ä1992-ig dolgozott, ebben az idûszakban mÀs müve nem k¢sz¡lt,
kizÀrÂlag ennek a feladatnak szentelte minden idej¢t, energiÀjÀt, eg¢sz müv¢szi gondolkodÀsÀt. A nagyszabÀsÃ kompozÁciÂ nem csupÀn egyetlen eml¢kszobor, hanem
olyan t´bbr¢szes egy¡ttes, amelyben a term¢szeti k´rnyezet, a müv¢sz Àltal kivÀlasztott
¢s alig formÀlt ÂriÀsi kû, a talajba m¢lyesztett, szimbolikus nyitott sÁr ¢s maga a sÁreml¢k
egyetlen heroikus ¢s ugyanakkor csendes eg¢ssz¢ simult ´ssze. A sÁreml¢k feh¢r cementbûl k¢sz¡lt, ez Àll legk´zelebb JovÀnovics müveinek gipszanyagÀhoz. A kompozÁciÂ felsû szintj¢n egy JovÀnovics-drap¢riÀkba burkolt szarkofÀg emelkedik, s vele
megjelenik a feh¢ren sugÀrzÂ abszolÃtum, a halÀl ¢s megdicsû¡l¢s ¡nnep¢lyes szimbÂluma.
Az abszolÃtumra t´rekv¢s JovÀnovics valamennyi müv¢ben benne ¢l a kezdetektûl
mÀig, ez vonja be sugÀrzÂ feh¢r f¢nnyel a szobrokat, a reliefeket, a monumentÀlis kompozÁciÂkat egyarÀnt. E t´rekv¢st ismerhetj¡k fel abban is, ahogyan az egyetemes kultÃra vizein kalandozva Ambrogio Lorenzetti sienai freskÂjÀn, Giorgione T EMPESTÖ jÀnak hÀtter¢ben, az 1480 k´r¡li garamszentbenedeki ÃrkoporsÂ fel¢pÁt¢s¢ben, a velencei Palazzo Dario homlokzatÀn vagy egy terecsk¢n ÀllÂ deszkabÂd¢ban, de a koreai
pagodaszobrÀszatban, Kierkegaard müveiben, Mozart DON GIOVANNI-jÀban is sajÀt
gondolatait, ´nn´n motÁvumait, rokon vÀgyait, szellemi hajl¢kÀt talÀlja fel.

6
àNem szabad sajnÀlni az idût; a müre idût kell szÀnni. Az ¢rv¢nyes Àllapot Ãgyis utÂlag fog ´sszeÀllni. Nem
szabad t´rûdni azzal, hogy az ¢len vagyok-e vagy sem, lemaradok-e vagy sem. Olyan lelkierûket kell ´sszegyüjteni, hogy az ember nyugodtan elv¢gezhesse a dolgÀt, ¢s bÁzzon abban, hogy talÀn nem tekintenek el
f´l´tte.Ê (JovÀnovics, 1993)
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A DEKONSTRUçLT KEGYELET
JovÀnovics Gy´rgy 1956-os eml¢k/müve
¢s a posztmodern szobrÀszat

Az alÀbbi ÁrÀs megsz¡let¢s¢nek k´zvetlen kivÀltÂ oka F´ld¢nyi F. LÀszlÂ azon emelkedett hangÃ sz¢p essz¢je volt, amely S°TA A 301-ES PARCELLçBAN cÁmmel elûsz´r a Jelenkor 1992-es ¢vfolyamÀban jelent meg, s amely JovÀnovics Gy´rgy sokat vitatott '56os mÀrtÁreml¢kmüv¢t ä F´ld¢nyi megfogalmazÀsa szerint àthanatoplasztikÀjÀtÊ ä m¢ltatja.1 Ez a megragadÂ ÁrÀs, amelyet most Ãjra olvashatunk az idûk´zben megjelent
JovÀnovics-eml¢kk´nyvben2 ä voltak¢pp asszociatÁv ¢lm¢nybeszÀmolÂja egy igen müvelt ¢s ¢rz¢keny k´ltûnek, aki egy k¢sû nyÀri d¢lutÀnon ÀbrÀndos l¢lekkel kibarangol
a vÀrossz¢li temetûbe, hogy annak megnyugtatÂ csendj¢ben meditÀlva, egy sÁreml¢k
k´r¡ls¢tÀlÀsa k´zben valami fontosat, szem¢lyesen hozzÀ szÂlÂt ¢ljen Àt. A s¢ta sorÀn,
mik´zben aprÂl¢kosan szem¡gyre veszi a k¡l´n´s szoborpark minden darabjÀt, kezdeti zavara lassan oszlani kezd, eml¢kek tolulnak fel benne rokon ¢rz¢seket kivÀltÂ
koncertekrûl, valamely tÀrlat egy-egy k¢p¢rûl: k´ltûi ¢lm¢nyek id¢zûdnek, nagy misztikusok szavai jutnak esz¢be. àMindegyik¡k tÃlmutat ´nmagÀnÊ, akÀrcsak JovÀnovics müve, amelyrûl v¢g¡l is megtudjuk: àa kozmosz megannyi erûvonalÀt fogja egybeÊ. A s¢ta k´zben minden ugyanarra utal, minden ugyanazt sugallja: àa lÀtogatÂ sejteni kezdi, hogy
beavatÂdÀsban r¢szes¡l. Teste ugyanannak a ritmusnak engedelmeskedik, amely az elûtte levû
müveket is meghatÀrozza, s û, eddigi korlÀtait Àtl¢pve, oda t¢r meg, amit v¢gre otthonÀnak tud
nevezniÊ.
F´ld¢nyi romantikus ä s ennyiben, mi tagadÀs, szÀmomra idegen ihlet¢sü ä essz¢je
elsûsorban az¢rt ragadott meg, mert tele van olyan kifinomult szobrÀszi megfigyel¢sekkel, amelyet az ember ritkÀn olvas hazai sajtÂorgÀnumokban, bele¢rtve a k¢pzûmüv¢szeti szaksajtÂt is. Egy plasztikai müalkotÀs adekvÀt befogadÀsa eg¢szen specifikus figyelmet ¢s ¢rz¢kenys¢get kÁvÀn, F´ld¢nyi pedig ä minden vitÀra ingerlû v¢leked¢se ellen¢re ä messzemenûen e kompetencia birtokÀban Át¢l ¢s ¢rtelmez. TanulmÀnya Ágy joggal bÁrÀlhatÂ szigorÃan szakmai alapon ä vagyis aszerint, hogy az Àltala
a münek tulajdonÁtott ¢rtelmek mennyire igazolhatÂk annak a sajÀtlagos szobrÀszati
logikÀnak a segÁts¢g¢vel, amelyet a müfaj ¢s a müv¢szeti Àg kifejlett ä vagyis modern ä
ÀllapotÀban, illetve az ahhoz vezetû Ãt t´rt¢neti hagyomÀnyÀban talÀlunk k¢szen. AlÀbb
k´vetkezû dolgozatom ennek f¢ny¢ben bÁrÀlja F´ld¢nyi munkÀjÀt ä s ennek alapjÀn
tesz kÁs¢rletet JovÀnovics müv¢nek egy k´vetkezetesen plasztikai-hermeneutikus ¢rtelmez¢s¢re is.
El´ljÀrÂban
(S¢ta a 301-es parcellÀban, avagy az eszt¢tikai tudat elvontsÀga) F´ld¢nyi essz¢je v¢gsû soron egy megvÀltÂdÀs irÀnti vÀggyal telt szubjektum ¢lm¢nyfolyamÀt, a mü k´zvetlen megtapasztalÀsÀnak ¢s spontÀn racionalizÀlÀsÀnak folyamatÀt dokumentÀlja.
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Nem v¢letlen¡l kezdûdik a parcella b¢kÁtû nyugalmÀnak, müv¢szileg inszcenÀlt otthonossÀgÀnak, test ¢s t¢r harmonikus egy¡tt l¢legz¢s¢nek felid¢z¢s¢vel: e nehezen tudatosulÂ, nehezen kimondhatÂ ¢rz¢sek k¢szÁtik fel a t¢tova kÂszÀlÂt àegy Ãj, korÀbban
nem sejtett rendÊ megtapasztalÀsÀra. Minden emfatikus szem¢lyess¢ge ¢s k´ltûi ereje
ellen¢re mÀr ezt a fel¡t¢st is valami k¡l´n´s elvontsÀg jellemzi. F´ld¢nyi p¢ldÀul Ãgy
besz¢l a parcellÀban s¢tÀlÂ lÀtogatÂkrÂl, mint akik idet¢vedtek: mintha bizony leginkÀbb
a nagyvÀrosbÂl valÂ menek¡l¢s, a b¢k¢s mereng¢s vÀgya hoznÀ ki a lÀtogatÂt a 301-es
parcellÀba. Nem mintha az ilyesfajta motivÀciÂ eleve k¢ptelens¢g volna ä de f´ltehetû
a k¢rd¢s: lehet-e az ellazult, c¢ltalan s¢ta ig¢ny¢t ¢pp a 301-es parcella lÀtogatÂi eset¢ben reprezentatÁvnak tekinteni? Nem tartozik-e kivÀltk¢ppen ennek a münek a l¢nyeg¢hez az a k´r¡lm¢ny, hogy a vÀrosbÂl j´vû lÀtogatÂnak nemcsak hosszadalmasan
utaznia, de m¢g kilom¢tereket gyalogolnia is kell ahhoz, hogy szembe talÀlja magÀt
vele ä r´viden szÂlva, hogy el kell zarÀndokolnia hozzÀ? Nem inkÀbb az elszÀntsÀgot ¢s
kitartÀst kÁvÀnÂ, nagyon is c¢lirÀnyos odaÃt az, amely fel kell hogy k¢szÁtse a lÀtogatÂt
a talÀlkozÀs miszt¢riumÀra? Mintha F´ld¢nyinek a temetûi k´rnyezet csak Ãgy ÀltalÀban, mint alkalmas meditÀciÂs helyszÁn volna a fontos, s nem a 300/301-es parcella
mint az '56-os mÀrtÁrok ¢s Àldozatok t´megsÁrjÀnak konkr¢t helye ¢rdekeln¢, amelyrûl
jÂl tudjuk, hogy harminc-egyn¢hÀny ¢ve ¢ppen az¢rt vÀlasztottÀk ki, mert oda nem
lehetett csak Ãgy odat¢vedni...
A k´zelÁt¢smÂd absztraktsÀga egy¢b dolgokban is megmutatkozik. A legalÀbb mÀsf¢l Ávnyi, igazÀn kimerÁtû r¢szletess¢gü tanulmÀnyban Loyolai Szent IgnÀc ¢s Szent
PÀl, Kleist ¢s Schelling, Klee ¢s Cage, Rilke, Hamvas ¢s mÀsok neve mellett egyetlenegyszer sem fordul elû Nagy Imr¢¢ vagy Angyal IstvÀn¢. Az 1956-os forradalom is
csak egyszer, egy hangsÃlytalan f¢lmondatban emlÁttetik: F´ld¢nyi megel¢gszik
annyival, hogy a mü politikai, vallÀsi, illetve historizÀlÂ szimbÂlumok alkalmazÀsa n¢lk¡l is megfelel feladatÀnak ä ami igaz ugyan, de ¢rdemben nincs kifejtve. Egyetlen
szÂ nem esik az eml¢kmü konkr¢t hely¢rûl, a felÀllÁtÀs idej¢rûl ¢s motÁvumairÂl. Term¢szetesen nem valamilyen triviÀlis hÀtt¢rrajzot s k¡l´n´sk¢ppen nem politikai ¢rtelmez¢st hiÀnyolok ä minthogy JovÀnovics müve ä ebben F´ld¢nyinek t´k¢letesen
igaza van ä nem politikai eml¢kmü.3 De az¢rt eml¢kmü, amely ezer szÀllal k´tûdik ahhoz,
amire eml¢keztet ä s amelyre maximÀlisan ¢rv¢nyes Gadamer t¢tele: àa monumentum
specifikus jelenbelis¢gben tartja azt, amit bemutat, s ez a jelenbelis¢g nyilvÀnvalÂan eg¢szen mÀsf¢le, mint az eszt¢tikai tudat¢Ê.4 Az eml¢kmü per definitionem nem lehet tisztÀn ´nreferenciÀlis müalkotÀs, mindig valaminek az eml¢kezet¢t szolgÀlja: annak tehÀt, amire eml¢keztet, valamely vonatkozÀsÀt sz¡ks¢gk¢ppen tematizÀlnia kell. Ha igaz is, hogy a 301es parcella eml¢kmüve nem az 1956-os forradalom ¢s az utÀna k´vetkezû v¢res megtorlÀs politikai aspektusait tematizÀlja, ha igaz is, hogy egyszerüen zÀrÂjelbe teszi azokat a diffÃz eszm¢ket, ¢rt¢keket, ideolÂgiÀkat, amelyek a parcella halottait ¢s az eml¢kmü felÀllÁtÂit mozgattÀk, az¢rt fel kell tenn¡nk a k¢rd¢st: mit sugall ez a mü Nagy
Imr¢¢k mÀrtÁriumÀnak mai ¢rt¢k¢rûl ¢s ¢rv¢nyess¢g¢rûl, mik¢nt viszonyul 1956-hoz
¢s ÀltalÀban a t´rt¢nelmi idûh´z.
K¢ts¢ges tehÀt, hogy F´ld¢nyinek a schellingi intellektuÀlis szeml¢letre eml¢keztetû
attitüdje ¢s mÂdszertana k¢pes-e megfelelni az eff¢le mü ¢rtelemk´vetel¢s¢nek. A tanulmÀnyÁrÂ mindenesetre szÂ n¢lk¡l megy el p¢ldÀul egy olyan ä a szobrÀsz-tervezû szerint is ä jelentûs k´r¡lm¢ny mellett, hogy a talajba s¡llyesztett fekete grÀnitoszlop ¢ppen 1956 mm magas; vagy hogy ä szint¢n a szobrÀsz ÁrÀsba is foglalt szÀnd¢kai
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szerint ä a nekropolisz hatalmas sziklÀja az Angyal IstvÀn szÂbeli v¢grendelet¢ben,
illetve a pÀlyÀzati kiÁrÀsban szereplû ànagy rusztikus kûnekÊ tekintendû.5 A mü szimbolikus totalitÀsÀra ¢s az ¢lm¢ny k´zvetlens¢g¢re alapozÂ àeszt¢tikai tudatÊ ÀllÀspontjÀrÂl ezek csakugyan ¡res allegorizÀlÀsnak, elhanyagolhatÂ mell¢kk´r¡lm¢nyeknek
tünhetnek. Nem is k¢ts¢ges, hogy ´nmagukban müv¢szileg ¢ppoly kev¢ss¢ relevÀnsak, mint azok a vallÀsi-politikai jelv¢nyek vagy feliratok, amelyeket az eml¢kezetes
konfliktus sorÀn olyannyira hiÀnyoltak a sz¢kelykaput felÀllÁtÂ konzervatÁv csoportok.
Az '56-os forradalom ¢rt¢keinek nagyon is elk´telezett JovÀnovics6 k´vetkezetesen elutasÁtotta ugyanis, hogy ezek a tartalmak k´zvetlen¡l ä pontosabban: mindennapi
jelformÀikban ä jelenÁts¢k meg az eml¢kmü ¡zenet¢t, ¢s ragaszkodott ahhoz, hogy
müv¢t szigorÃan architektonikus-szobrÀszi müalkotÀsk¢nt ¢rts¢k meg. De indokolja-e a mü vitathatatlan eszt¢tikai immanenciÀja F´ld¢nyi eljÀrÀsÀt, aki azt valamif¢le
¢lm¢nymüv¢szet objektumak¢nt kezeli? IgnorÀlhatÂk-e JovÀnovics allegorikus gesztusai, amelyek a befogadÂt a mü m¢lyebb ¢rtelemben vett alkalmisÀgÀra eml¢keztetik,
¢s ezzel eszt¢tikai egy´ntetüs¢g¢t problematizÀljÀk? Nem ¢pp az immanens-szobrÀszi
artikulÀciÂ ¢s a müv´n kÁv¡li vilÀg, az eszt¢tikai ¢s a nem eszt¢tikai aspektusok k´zvetÁt¢seit kell-e az eml¢kmü korrekt eszt¢tikai interpretÀciÂjÀnak k´z¢ppontjÀba ÀllÁtanunk?7
(A kiindulÂpont) A szobrÀszi moderns¢g t´rt¢nete elvÀlaszthatatlan az eml¢kmü modern kori funkciÂveszt¢s¢nek ritkÀn tÀrgyalt, Àm annÀl nyilvÀnvalÂbb t¢ny¢tûl. LegutÂbb Rosalind Krauss mutatott rÀ arra, hogy a modernizmus ott teszi t´k¢letesen
univerzÀlis ä vagyis elvont ¢s ¡res ä fogalommÀ a szobrÀszatot, ahol az Àtl¢pi az eml¢kmü t´rt¢netileg kialakult ¢s kev¢ss¢ vÀltozÂ belsû logikÀjÀnak k¡sz´b¢t.8 Mert a
szobrÀszat nem univerzÀlis, hanem jÂl definiÀlhatÂ t´rt¢neti kategÂria: az idûk folyamÀn kialakult-kikristÀlyosodott feladata bizonyos jelent¢keny helyek megjel´l¢se a
t¢rben Ãgy, hogy az eml¢kezû reflexiÂ szÀmÀra jelenvalÂvÀ tegyen (re-prezentÀljon)
olyan szem¢lyeket vagy esem¢nyeket, amelyek valamilyen mÂdon e helyhez k´tûdnek,
s amelyek tisztelete az adott tÀrsadalmi k´z´ss¢g szÀmÀra fontos ¢rt¢k. A monumentum szimbolikus nyelven besz¢l a hely ¢s az idû fontossÀgÀrÂl, ¢s szervezi a tÀrsadalmi
t¢r eml¢kezû hasznÀlatÀt. Minthogy l¢nyege szerint egy pontot jel´l meg, illetve emel
ki e t¢rben, rendszerint f¡ggûleges irÀnyÃ, a jÀrÂszint f´l¢ emelkedû ¢pÁtm¢ny: minthogy pedig ÀltalÀban valakinek vagy valaminek a megjelenÁtûje, rendszerint figuratÁv
(de legalÀbbis szimbolikus). A piedesztÀl ennyiben nem egyszerüen formai, dekoratÁv
kÁs¢rûje az eml¢kmünek, hanem konstitutÁv eleme: ez k´zvetÁt ugyanis a konkr¢t-t¢rbeli hely ¢s a megjelenÁtû figura vagy szimbÂlum univerzÀlis ¢rv¢nyess¢ge k´z´tt. MÀrmost a moderns¢g kezdet¢n az eml¢kmüÀllÁtÀs olyan monumentÀlis kudarcai Àllanak,
mint amilyen Rodin B ALZAC-ja, ez a zseniÀlis, de eml¢kmük¢nt felÀllÁthatatlan ä a kollektÁv rituÀl¢ban hasznÀlhatatlan ä szobortorzÂ. A moderns¢g jegy¢ben a szÀzadfordulÂn egyfajta hely¢t vesztett szobrÀszat sz¡letik, egy mind elvontabban szimbolikus,
funkcionÀlisan mindinkÀbb t¢rtelen ¢s tendenciÀjÀban ´nreferenciÀlis plasztika. Archipenko, Gabo, Pevsner, Brancusi, Tatlin ¢s a t´bbi klasszikus modern müvei mÀr
leginkÀbb a szobrÀszat autonÂmiÀjÀt magÀt ä az anyagot, a teret ¢s a l¢trehozÀs folyamatÀt
mint olyat ä ÀbrÀzoljÀk. Ez a müv¢szi forradalom ÀtalakÁtja a t¢rrûl ¢s a testrûl valÂ
plasztikai àgondolkodÀsÊ jelleg¢t is: a modernek felfedezik az ürt, a reprezentÀciÂ
meghatÀrozottsÀgaitÂl f¡ggetlenÁtett ideÀlisan àtisztaÊ teret, valamint az ebben lebegû,
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minden egy¢b dolog megjelenÁt¢s¢nek terh¢tûl megszabadÁtott àtisztÀn plasztikaiÊ tÀrgyat.
Az eszt¢tikai moderns¢g e purisztikus-reduktivista, illetve univerzalisztikus test- ¢s
t¢rfelfogÀsa ott mutatja meg leginkÀbb valÂdi arcÀt, ahol a leghagyomÀnyosabban
szobrÀszi müfajban kell helytÀllnia: p¢ldÀul Picasso 1928-ban fogant zseniÀlis Apollinaire-sÁreml¢k¢n, ezen az egyenletes vastagsÀgÃ f¢mdrÂtbÂl hegesztett t¢rkonstrukciÂn, amelyet joggal tekinthet¡nk a modernitÀs paradigmatikus eml¢kmüv¢nek. A
t´bb vÀltozatÀban is ismert szobor keretszerü t¢rformÀbÂl ¢s egy ebbe belerajzolÂdÂ
sematikus emberalakbÂl Àll: ezek az egyarÀnt testetlen, tengelyesen szimmetrikus ¢s
szigorÃan egymÀsra vonatkoztatott alakzatok levegûs, rendezett kozmosz k¢p¢t mutatjÀk fel, amely rejtett struktÃrÀiban magÀn viseli demiurgoszÀnak vonÀsait. A humanizÀlt t¢r e szobrÀszi koncepciÂja ä mint a müv¢szett´rt¢neti szakkutatÀs mÀr r¢gÂta
feltÀrta ä k´zvetlen¡l Picasso nem sokkal korÀbban rajzolt Ãgynevezett csillagk¢p-variÀciÂibÂl ä v¢kony vonalakkal ´sszek´t´tt fekete pontok grafikai konstellÀciÂibÂl
ered: voltak¢ppen ezek kivetÁt¢se a hÀromdimenziÂs t¢rbe.9 Szorosan kapcsolÂdik tehÀt a dessin dans l'espace elûbb Julio GonzÀlez, majd Kahnweiler Àltal megfogalmazott
programjÀhoz,10 amely a testetlen t¢rplasztika meghirdet¢s¢vel a tradicionÀlis szobrÀszat minden hagyomÀnyÀval ellent¢tes volt. K¢sûbbi m¢ltatÂi nem v¢letlen¡l lÀttak
´sszef¡gg¢st az eml¢kmü egyetemes-kozmikus transzparenciÀja, t¢rdoboz ¢s figura
egymÀsba forgatÀsa ¢s a kubizmus Apollinaire Àltal is megfogalmazott utÂpisztikusidealista vilÀgk¢pe k´z´tt. Az a sokatmondÂ k´r¡lm¢ny, hogy Picasso teljess¢ggel k´z´mb´s maradt eredetileg a Pªre Lachaise-be szÀnt müve k¢sûbbi felÀllÁtÀsÀnak helyei
irÀnt, hogy k¢szs¢ggel jÀrult hozzÀ az eml¢kmü multiplikÀlÀsÀhoz, k¡l´nb´zû m¢retekben, anyagokban ¢s helyeken valÂ felÀllÁtÀsÀhoz, tovÀbbÀ hogy ä egyfajta geometriai perfekcionizmus jegy¢ben ä v¢gig ragaszkodott a modell-eredeti k¢zmüves esetlegess¢geinek kiiktatÀsÀhoz,11 jÂl jellemzik a szobrÀszi sÁreml¢k XX. szÀzadi paradigmavÀltÀsÀt. Mert Picasso az Apollinaire-monumentumot olyan ´nelvü ä hely, sÃly ¢s
anyag n¢lk¡li ä eszmei vilÀgmodellnek szÀnta, amelynek ¢rv¢nyess¢ge ä a makrokozmosszal v¢lt belsû ´sszehangzÀsa folytÀn ä univerzÀlis, ¢s azt mindig ¢s minden¡tt ä
bÀrmely m¢retben ¢s bÀrmely anyagban ä egyformÀn megûrzi. Magam hajlamos voln¢k elfogadni azt a f´lt¢telez¢st is, hogy t¢rhÀlÂ ¢s figura csillagk´zi egymÀsban l¢te
itt voltak¢pp a tradicionÀlis eml¢kmüvet konstituÀlÂ alak-piedesztÀl viszonyt tematizÀlja, annak logikai ellenpontja: mÁg a hagyomÀnyos eml¢kmü maga a f´ldben gy´kerezve ¢s az ¢gbolt fel¢ irÀnyulva egy nem eszt¢tikai kozmosz pÂlusai k´z´tt k´zvetÁt,
addig ez a mü ä radikÀlisan egynemüsÁtve az eml¢kmü roppant heterog¢n valÂsÀgvonatkozÀsait ä ´nmagÀban k´zvetÁtett, vagyis magÀt a mindens¢get inkorporÀlja a
maga humanizÀlt-eszt¢tikai kozmoszÀba.
MÀrmost a kubizmusbÂl ¢s a konstruktivizmusbÂl merÁtû geometrizmus Ãjabb ¢s
Ãjabb hullÀmai ä mint p¢ldÀul a minimalszobrÀszat a hatvanas ¢vekben ä a modernitÀs
elvont-utÂpisztikus rem¢nyeinek lassÃ elsorvadÀsÀval mind t´bbet vesztettek metafizikai komolysÀgukbÂl. Segal hordozhatÂ gipsz eml¢kmüveinek blaszf¢miÀja a hatvanas ¢vekben csupÀn nyersen ¢s ¢lesen fogalmazta meg a klasszikus moderneket k´vetû
dezillÃziÂnak ezt az ¢lm¢ny¢t. Ez a radikÀlis antimüv¢szeti attitüd JovÀnovics munkÀssÀgÀnak is egyik legfontosabb forrÀsvid¢ke: az û Segalhoz szorosan kapcsolÂdÂ korai konceptualizmusa is a szobrÀszat totÀlisan univerzÀlissÀ lett fogalmÀnak ¢rtelm¢t ¢s
hatÀrait kezdte firtatni.
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(A feladat ¢s megoldhatÂsÀga) Nem meglepû tehÀt, ha JovÀnovics ä huszon´t ¢v mÃltÀn, elsû valÂdi (s nem is akÀrmilyen) eml¢kmümegbÁzÀsa alkalmÀval ¢ppen a feladatban rejlû eszt¢tikai paradoxont ÀllÁtotta müve k´z¢ppontjÀba. Egy interjÃban a pÀlyÀzÀstÂl valÂ kezdeti vonakodÀsÀt eszt¢tikai s nem politikai okokkal magyarÀzta: àaz
eml¢kmü meg a k´zt¢ri szobor tûlem oly m¢rt¢kig idegen ä maga a hatalom, tehÀt a k´zt¢r, ami
kizÀrja a r¢szv¢telemet... Ez eleve gyanÃs müfaj, amelyben egy sor konzervatÁv, XIX. szÀzadi
idej¢tmÃlt müv¢szeti elem van, ¢s hamis ig¢nyre ¢p¡l, az elvÀrÀsai is k´z¢pszerüek ¢s silÀnyak...
hihetetlen k¡zdelem volt, amÁg rÀj´ttem, hogy lehet avantgÀrd eml¢kmüvet csinÀlniÊ. Az
àavantgÀrd eml¢kmüÊ neh¢zs¢gei, mint lÀttuk, nem egyszerüen stilisztikai term¢szetüek, ¢s JovÀnovics ezt pontosan tudta is. Aligha v¢letlen¡l kezdte azzal pÀlyÀzati MþLEíRçS-Àt, hogy ànevets¢gesen hangzik t´bb szÀz Àrtatlanul meggyilkolt ember nyugvÂhely¢vel kapcsolatban eszt¢tikÀrÂl besz¢lniÊ.12 A dilemma Ágy fogalmazhatÂ meg: lehets¢ges-e
àa t´megsÁr eszt¢tikÀjaÊ? L¢trehozhatÂ-e olyan eml¢kmü a 301-es parcellÀban, amely
valÂdi müalkotÀs, m¢gsem eszt¢tizÀl, amely valÂdi borzalommal szembesÁt, ¢s m¢gis
vigasztal? Egy fokkal konkr¢tabban: l¢trehozhatÂ-e immanens szobrÀszi eszk´z´kkel
a mÀrtÁreml¢k a modernitÀs korÀban, ha ezek az eszk´z´k ¢ppen a szobor eml¢kmük¢nt valÂ funkcionÀlÀsÀnak modernista megtagadÀsÀbÂl nyert¢k Ãj keletü immanenciÀjukat?
Megelûlegezve ¢rtelmez¢sem fût¢tel¢t, Ãgy gondolom, hogy JovÀnovics a feladatot
magÀnak a probl¢mÀnak a tudatosÁtÀsÀval ¢s k´z¢ppontba ÀllÁtÀsÀval oldotta meg.
MunkÀja sikeresen felel meg k¢tf¢le, egymÀsnak ellentmondÂ k´vetelm¢nynek: eml¢k is,
mü is ä ¢s egyiknek sem enged a mÀsik kedv¢¢rt. °rtelmez¢sem szerint az 1956-os
eml¢k azon a hatÀron Àll, illetve arrÂl a hatÀrrÂl tudÂsÁt, amely az eszt¢tikai ¢s a nem
eszt¢tikai k´z´tt hÃzÂdik: arrÂl az ´sszekapcsolÂ-elvÀlasztÂ jelrûl, amely ez Árott alakjÀban dekonstruÀlt szÂ ä eml¢k/mü ä k´zep¢n talÀlhatÂ. JovÀnovics a feladatot azzal oldotta meg, hogy eml¢k ¢s mü ellentmondÀsÀt nem oldotta fel, hanem ellenkezûleg: ¢pp
ezt artikulÀlta. LÀtni fogjuk, hogy bizonyos ¢rtelemben ez volt szÀmÀra az egyetlen lehetûs¢g, s ennyiben az 1956-os eml¢k csakugyan remekmü: egyszeri ¢s megism¢telhetetlen megoldÀs.
A feladat ugyanis tÃlnû az eszt¢tikai szf¢rÀn, s ez¢rt megoldÀsa az alkotÂtÂl sajÀt
müv¢szi lehetûs¢geinek ä ¢s egyÀltalÀn: a müv¢szet lehetûs¢geinek ä ´nkritikus f´l¡lvizsgÀlatÀt k´veteli meg. Mit tehet meg ä sût mit kell megtennie ä ilyenkor a müv¢szetnek, ¢s mit nem tehet meg ä mi az, amit nem szabad megtennie? ä ez itt a k¢rd¢s. ögy v¢lem, az 1956-os eml¢k megrendÁtû ereje, müv¢szi koherenciÀja abbÂl a
k´vetkezetesen ¢s szabatosan artikulÀlt distanciÀlÂdÀsbÂl fakad, amellyel JovÀnovics e
munkÀjÀban a szobrÀszi moderns¢g eg¢sz eszt¢tikai univerzumÀhoz, az azt konstituÀlÂ plasztikai probl¢mÀkhoz ¢s diskurzusokhoz viszonyul ä ¢s müalkotÀsk¢nt csak innen ¢rtelmezhetû k´vetkezetesen. Persze nem valamif¢le verbÀlis kinyilatkoztatÀs
vagy ideolÂgiai elhatÀrolÂdÀs ¢rtelm¢ben ä az immanens-szobrÀszi ¢rtelemadÀs olyan
ä a tovÀbbiakban r¢szletesen kifejtendû ä eljÀrÀsairÂl van szÂ, amelyek m¢gis e àtisztÀn szobrÀsziÊ hatÀraira k¢rdeznek rÀ. Posztmodern tehÀt, de nem a szÂ gÀtlÀstalan
relativizmust hirdetû ¢rtelm¢ben, hanem annyiban, amennyiben meg¢rt¢se az eszt¢tikai moderns¢g pozÁciÂinak ÃjragondolÀsÀt, a modern szobrÀszi àdiskurzusokÊ belsû logikÀjÀnak ¢s az ûket kÁs¢rû eszt¢tikai mitolÂgiÀk kritikai fel¡lvizsgÀlatÀt k´veteli meg.
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Exkurzus a mÂdszerrûl
Mielûtt a konkr¢t analÁzisbe fogn¢k, sz¡ks¢ges r´vid mÂdszertani kit¢rût tennem. E
tekintetben abbÂl indulok ki, hogy JovÀnovics munkÀja, bÀrmilyen m¢rt¢kig problematizÀlja is az eszt¢tikai szf¢rÀt, müalkotÀs, ¢s mindent, amit e tekintetben meg¢rthet¡nk benne ¢s Àltala, csakis müv¢szi, pontosabban szobrÀszi-architektonikus artikulÀltsÀgÀnak k´sz´nhetûen ¢rthetj¡k meg. K´vetkez¢sk¢ppen a plasztikai ¢rtelemadÀs speciÀlisan e müben hat¢kony eljÀrÀsait kell mindenekelûtt feltÀrni ä mÀsk¢nt fogalmazva: egyfajta plasztikai hermeneutikai megk´zelÁt¢sre van sz¡ks¢g.
Ez r´viden ¢s leegyszerüsÁtve azt jelenti, hogy megprÂbÀljuk valamelyest szisztematikusan leÁrni ¢s egybef¡ggû jelent¢sfolyamatk¢nt ¢rtelmezni azokat a roppant szerteÀgazÂ relÀciÂkat, amelyek e bonyolult mü egyes elemeinek, illetve elemcsoportjainak k¡l´nf¢le plasztikai ¢s t¢rbeli minûs¢gei k´z´tt megÀllapÁthatÂk. AbbÂl a
hipot¢zisbûl indulok ki, hogy ezek a kvalitÀsok (sÃly, t¢rfogat, anyagminûs¢g, fel¡letmegmunkÀlÀs, tektonikai minûs¢gek, alak, szÁn, t¢rpozÁciÂ, hozzÀf¢rhetûs¢g stb.) egyfajta nyelvi rendszerk¢nt ¢rtelmezhetûk. Nem abban a k´zkeletü mechanikus ¢rtelemben, hogy minden egyes plasztikai jelentûh´z valamilyen fogalmi jelentett volna rendelhetû, hanem inkÀbb Saussure, illetve a strukturalistÀk felfogÀsÀt k´vetve, amely
szerint a nyelv olyan ´nelvü jelentûk rendszere, amelyek csakis egymÀstÂl valÂ elmozdulÀsaik r¢v¢n, elk¡l´nb´zûd¢seik folyamatÀban indukÀlnak jelent¢seket. A plasztikai ¢rt¢ket tehÀt (mintegy a nyelvi ¢rt¢k saussure-i fogalmÀnak analÂgiÀjak¢nt ¢s azt parafrazÀlva) nem a plasztikai jel tartalma ä a formÀjÀhoz vagy anyagÀhoz kapcsolÂdÂ szimbolikus k¢pzetek, ¢rt¢kek, hagyomÀnyok, hasznÀlatmÂdok ¢s fogalmi tudÀs ä hatÀrozza meg valamilyen szubsztantÁv mÂdon, hanem mÀs plasztikai jelekkel valÂ egy¡ttÀllÀsai ¢s oppozÁciÂi: vel¡k valÂ azonossÀgainak ¢s k¡l´nb´zûs¢geinek konkr¢t dinamikÀja.
A 301-es parcella eml¢kmüve nagyszÀmÃ plasztikai objektum igen jÂl tagolt egy¡ttese: eg¢szen leegyszerüsÁtve t¢rbeli pozÁciÂik alapjÀn ezek az elemek egyr¢szt vertikÀlisan tagolÂdnak (talajszint alatti, f´ldfelszÁni ¢s emeleti szintek), mÀsr¢szt horizontÀlisan is elk¡l´n¡lnek egymÀstÂl (ànyitott sÁrÊ, àoltÀr¢pÁtm¢nyÊ, àrusztikus kûÊ). LÀtni
fogjuk, hogy ezek nem sz¡ks¢gk¢ppen müv¢szileg (architektonikusan ¢s szobrÀszilag)
artikulÀlt elemek, m¢gis t¢rbeli-plasztikai tÀrgyak, ¢s egy eszt¢tikai kiindulÀsÃ ¢rtelmez¢s szÀmÀra csak ilyenk¢nt j´hetnek szÀmÁtÀsba.
Ha mÀrmost p¢ldÀul a nyitott sÁr fekete oszlopÀnak à¢rtelm¢rûlÊ vagy àjelent¢s¢rûlÊ
besz¢l¡nk, nem el¢gedhet¡nk meg pusztÀn annak r´gzÁt¢s¢vel, hogy e tÀrgy m¢rete
a forradalom dÀtumÀra c¢loz, vagy hogy alkotÂja egy hely¡tt àa halÀl fekete tüj¢nekÊ
titulÀlta: valÂjÀban az objektum plasztikai ¢rt¢k¢t kell meghatÀroznunk, ennek pedig
nincs mÀs mÂdja, mint azoknak a minûs¢gi relÀciÂknak a rendszeres szÀmbav¢tele,
amely ezt az objektumot a k´r¡l´tte ÀllÂ t´bbihez füzi. A jobb Àttekinthetûs¢g ¢rdek¢ben p¢ldÀmban ezt a mütÀrgyat ä jel´lj¡k (a)-val ä csak k¢t, morfolÂgiailag rokon
mÀsikkal vetem ´ssze: az àoltÀrÊ lÀbazatÀnÀl ÀllÂ sima fel¡letü hengeres oszloppal (b),
valamint az emeleten ¢gbe magasodÂ toronnyal (c). A nagyjÀbÂl azonos m¢ret ¢s az
alaktani rokonsÀg k´z´s nevezûj¢nek alapjÀn tehÀt e hÀrom elem pÀronk¢nt k´z´s ¢s
elt¢rû sajÀtossÀgait az alÀbbi kis tÀblÀzatban foglalhatjuk ´ssze:
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plasztikai kvalitÀsok
vertikÀlis topolÂgiai
pozÁciÂ
m¢ret

(a)
a jÀrÂszint alatt; a talaj sÁkjÀval szigorÃan
der¢ksz´gben Àll
1956 mm

(b)
jÀrÂszint; a talaj sÁkjÀval szigorÃan der¢ksz´gben Àll
205 cm: àegy ember
¢ppen Àthaladhat
rajtaÊ14
szabÀlyos henger
+ annak hiÀnya

testforma

szabÀlyos hatsz´gü
hasÀb

t´m´rs¢g
anyag
szÁn
technolÂgia
fel¡let

t´m´r
grÀnit
fekete
gyÀri megmunkÀlÀs
t¡k´rsima

t´m´r + testetlen
mükû + m¢szkû
feh¢r + m¢szkûszÁn
´nt¢s + kûfaragÀs
matt sima + durvÀn
faragott

megjelenÁtett funkciÂ

sÁrjel

hozzÀf¢rhetûs¢g
lÀthatÂsÀg

alig ¢rinthetû
alig lÀthatÂ

àfejezet ¢s lÀbazat
n¢lk¡li oszlopÊ;
tartÂpill¢r
meg¢rinthetû
lÀthatÂ is, takart is

a test ¢s a k´rnyezû t¢r
relÀciÂja

a pozitÁv testforma
egy tengelyesen
szimmetrikus,
fel¡lrûl
nyitott n¢gysz´gü
tartÀlyban

(c)
emelet; a platÂ egyenetlen fel¡let¢n àenyh¢n hÀtrahajlikÊ13
kb. k¢t, k¢t ¢s f¢l
m¢ter
àgeometriai szempontbÂl nem merev, nem
szabÀlyosÊ15 n¢gyzetes t¢glatest
¡reges
mükû
hÂfeh¢r
mintÀzÀs
gazdag relief borÁtja

àeml¢koszlop,
tulajdonk¢ppen
toronyÊ
nem ¢rinthetû
mindenhonnan jÂl
lÀthatÂ
a pozitÁv testforma + a pozitÁv testforma
vele egybevÀgÂ ä a
egyed¡l szabad
kûbe vÀjt ä negatÁv
t¢rben
t¢rformÀk szabadon,
egymÀs mellett

E tÀblÀzatbÂl kitetszik p¢ldÀul, hogy ä a t´bbi objektumhoz viszonyÁtva ä a fekete
oszlop minden kvalitÀsa valami tovÀbb nem fokozhatÂ egzaktsÀgot, v¢g¢rv¢nyess¢get
¢s megvÀltoztathatatlansÀgot sugÀroz: millim¢terben megadott m¢rete, szigorÃ geometrikus szabÀlyossÀga, monadikus tagolatlansÀga ¢s hozzÀf¢rhetetlens¢ge valamif¢le
Àt nem hÀghatÂ hatÀrpontot jel´l. De a fekete objektum kizÀrÂlag relacionÀlisan, p¢ldÀul az emeleti feh¢r torony imbolygÂ, finom szabÀlytalansÀgaihoz k¢pest hordozza a
transzcendÀlhatatlan v¢g¢rv¢nyess¢gnek ¢s osztatlansÀgnak ezt a àjelent¢s¢tÊ. M¢g
hangsÃlyosabb a k´z¢pszint feh¢r tartÂoszlopÀtÂl valÂ elt¢r¢s. Ez a tagozat feh¢r szÁn¢ben ¢s anyagÀban az emeleti ¢pÁtm¢nyekhez hasonlatos, de hozzÀtartozik hÀrom,
a szÁnes m¢szkût´mb´kbûl kinagyolt homorÃ vÀjat is ä az oszlophenger negatÁvjai, hiÀnya az anyagban. A jÀrÂszinten tehÀt JovÀnovics a szobrÀszi-¢pÁt¢szeti formateremt¢s
egyik legalapvetûbb ´sszef¡gg¢s¢t, a t¢rbe formÀlt anyag ¢s az anyagba formÀlt t¢r,
pozitÁv testforma ¢s negatÁv t¢rforma dialektikÀjÀt, az ¢p¡let-, illetve szobortest bonyolult identitÀsÀnak k¢rd¢sk´r¢t id¢zi meg. Ennek a dialektikÀnak azonban nyoma
sincs a szemantikus sor mÀsik k¢t elem¢n¢l: (a)-t ¢s (c)-t ´sszek´ti, illetve szembeÀllÁtja
(b)-vel az, hogy hozzÀ k¢pest mintegy ´nazonosnak mutatkoznak. De ez a k´z´ss¢g csak
annÀl hangsÃlyosabbÀ teszi (a) ¢s (c) mÀs vonatkozÀsban polÀris ellent¢t¢t. A fekete
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oszloptest ä ez a àa 70 cm-es k´rbe szerkesztett hatsz´gü fekete grÀnithasÀbÊ16 p¢ldÀul egy
olyan n¢gyzetes alaprajzÃ aknÀba ÀgyazÂdik, amellyel k´z¢ppontosan szimmetrikus
ugyan, viszonyuk t¢rgeometriailag m¢gsem szabÀlyos: az akna idegenk¢nt veszi k´r¡l.
Ez a pozicionÀlÀs eg¢szen mÀs ¢rtelmet ad a sÁrbeli objektum à´nazonossÀgÀnakÊ, ¢s
szembeÀllÁtja a semmi Àltal nem korlÀtozott, a nyitott, tÀgas t¢rben lebegû emeleti tÀrsÀval, amelynek osztatlansÀga ily mÂdon a probl¢mamentes àszabadsÀgÊ ¢s àautonÂmiaÊ ¢rtelm¢t nyeri. LÀtni fogjuk viszont, hogy ez az ´nazonossÀg ¢s àszabadsÀgÊ ä a
mü rendkÁv¡l k´vetkezetes plasztikai logikÀja szerint ä m¢gis valami lÀtszatszerü, szemben a grÀnitoszloppal, amelynek minden tÀrgyi kvalitÀsa precÁzen tudhatÂ ¢s ellenûrizhetû.
AkÀrhogy ¢rtelmezz¡k is mÀrmost ezeket a relÀciÂkat, annyi bizonyos: jelent¢skonstituÀlÂ ereje csak az elemek ¢s elemcsoportok szeml¢letes viszonyÀnak, azonos
¢s elt¢rû plasztikus-architektonikus minûs¢geik a befogadÀsban folyamatszerüen feltÀrulÂ konkr¢t dinamikÀjÀnak van. Minthogy a mü t´bb ilyen objektumbÂl, sût ezek
´nÀllÂan viselkedû csoportjaibÂl is Àll, az ezekhez k¡l´n-k¡l´n ¢s csoportonk¢nt feltÀrhatÂ tovÀbbi viszonylatok ä mintegy a gurulÂ hÂlabda mintÀjÀra ä tovÀbb dÃsÁtjÀk
¢s differenciÀljÀk a mÀr meg¢rtett jelent¢skontinuumot. A plasztikai hermeneutikÀt
tehÀt nem maguk a tÀrgyak, hanem azok egymÀsba valÂ àÀtmeneteiÊ ¢rdeklik: a tÀrgyak ¢s terek metamorfÂzisai, ism¢tlûd¢seik, reciprok viszonyaik, elhatÀrolÂdÀsaik,
Àttün¢seik ¢s behelyettesÁthetûs¢geik, felcser¢lûd¢seik, megfordÁtÀsaik, metonimikus
¢s metaforikus viszonylataik stb. A plasztikai tÀrgy identitÀsÀt tekinti a kiindulÂ probl¢mÀnak: ezt ugyanis m¢g a lÀtszÂlag lezÀrt-v¢g¢rv¢nyes tÀrgyak eset¢ben is folyamatk¢nt hatÀrozza meg.
Az Ágy ä tehÀt tisztÀn plasztikailag ä kibomlÂ jelent¢skontinuum azonban egyÀltalÀn
nem valamilyen àabszolÃt szobrÀszatÊ, àtisztaÊ, merûben ´nreferenciÀlis plasztikai ¢rt¢kek jÀt¢ka, mint azt a modernizmus sok eszt¢tikai doktrÁnÀja v¢li. Az azonosÁtÀsok
¢s megk¡l´nb´ztet¢sek e komplex dialektikus jÀt¢kÀban a k¡l´nf¢le alkotÂelemek
roppant heterog¢n ¢rtelmei, a hozzÀjuk kapcsolÂdÂ vallÀsi, liturgikus, politikai, irodalmi ¢s egy¢b konvencionÀlis jelent¢sek ¢s k¢pzetek messzemenûen aktivizÀlÂdnak.
Maguk is bel¢pnek mintegy a k´lcs´n´s identitÀsk¢pz¢s folyamatÀba, konkretizÀljÀk,
szÁnezik, ellenpontozzÀk stb. a mÀr kijegecesedett jelent¢sk´r´ket. A plasztikai ¢rt¢k
nem àjelentiÊ, nem àszimbolizÀljaÊ, nem àhelyettesÁtiÊ ezeket az ¢rtelmeket, hanem
vonatkozÀsba hozza, rendezi, szervezi ûket. A szobrÀsz azzal mond Át¢letet erk´lcsrûl
¢s politikÀrÂl, hitrûl ¢s bizonyossÀgrÂl, hogy plasztikai sÃlyt ad az egyik elemnek, ¢s
megvonja ugyanazt a mÀsiktÂl, oppozÁciÂkat, ´sszecseng¢seket, hierarchiÀkat stb. teremt k´z´tt¡k. Az ¢rtelmezûnek pedig arra kell t´rekednie, hogy ezek komplex hÀlÂjÀt felfejtve valamilyen, a formÀlÀs sorÀn k´vetkezetesen ¢rv¢nyes¡lû belsû koherenciÀra leljen az ¢rtelmez¢s munkÀja sorÀn.
A szemantikus sorok v¢gigk´vet¢s¢hez mÀrmost az ¢rtelmezûnek olyan plasztikailag ¢s szimbolikusan egyarÀnt pontosan definiÀlt elemeket sz¡ks¢ges meghatÀroznia,
amelyek az ¢rtelemrekonstrukciÂ tovÀbb nem redukÀlhatÂ vonatkoztatÀsi pontjaik¢nt
szolgÀlhatnak. N¢zetem szerint JovÀnovics müve mindjÀrt hÀrom ilyen àarchimedesi
pontotÊ is tartalmaz: ilyenek az 1956 mm-es fekete hasÀb, az àoltÀrÊ emeleti szintj¢nek
feh¢r mükû objektumai, valamint az oltÀr m´g´tti ànagy rusztikus kûÊ. Ezek k´lcs´n´s
interdependenciÀja jel´li ki az ¢rtelmez¢s munkÀjÀnak sz¡ks¢gszerü kereteit. LÀtni
fogjuk, hogy mindegyik¡k csak bizonyos szempontbÂl tekinthetû v¢gpontnak, s egyik¡k
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sem alapozhatja meg ´nmagÀban a mü ¢rtelmi vilÀgÀnak eg¢sz¢t. A hÀrombÂl kettû
ä utaltam mÀr rÀ ä allegorikus ¢rtelemmel felruhÀzott tÀrgy, a k´z¢psû viszont kifejezetten a modern szobrÀszat eszt¢tikai univerzumÀban gy´kerezik. A müvet k´vetkezetesen eszt¢tikailag megk´zelÁtû ¢rtelmez¢snek tehÀt c¢lszerü ezt vÀlasztania kiindulÂpontnak.
Az ´nid¢z¢s irÂniÀja
àA szobrÀszatnak mindig reakciÂs müv¢szetnek
kell maradnia. Az ´sszes k´z¡l a legkev¢sb¢ k¢pes
a fejlûd¢sre. Ez¢rt a szobrÀszatnÀl, inkÀbb, mint
akÀrmelyik mÀs müv¢szetn¢l, a r¢gi p¢ldÀhoz valÂ visszanyÃlÀs m¢lyenszÀntÂ cselekedet. ValÂjÀban primitÁv müv¢szet.Ê
(Popper LeÂ)17

(K¢zjegy az eml¢kmüv´n) VÀlasszuk elsûdleges vonatkoztatÀsi pontk¢nt a nagy kû¢pÁtm¢ny tetej¢re telepÁtett hÂfeh¢r mütÀrgyakat, mindenekelûtt a àszarkofÀgotÊ ¢s a
àtornyotÊ. F´ld¢nyi ¢rtelmez¢se szerint az eml¢kmünek ez a legfelsû ä egy´ntetüen
hÂfeh¢r ä szintje a àv¢gc¢lÊ ä àide t¢r a l¢lekÊ. Pontos ¢s kifinomult megfigyel¢sek szolgÀlnak ¢rvk¢nt e t¢telhez, mint p¢ldÀul az a nagyon fontos k´r¡lm¢ny, hogy ä szemben
a talajba s¡llyesztett fekete grÀnitoszlop ¢s a jÀrÂszint vÀltozatos szÁnü kût´mbjeinek
sÃlyossÀgÀval ä ezen a szinten minden lebegni lÀtszik. Az oszlop, mint egy velencei
campanile, enyh¢n megdûlt ä alatta az oltÀr asztallapjÀul szolgÀlÂ feh¢r cementlap
felsû sÁkja hullÀmos fel¡letü. F´ld¢nyi a szoboregy¡ttest nagyon helyesen plasztikai
folyamatnak tekinti, amelyben az egyes elemek à´sszeolvasÀsaÊ generÀlja az ¢rtelmet.
K¢rd¢s azonban, hogy helytÀllÂ-e e folyamat teleologikus ¢rtelmez¢se, a halÀl negativitÀsÀtÂl az ¢let k´zvetÁt¢s¢n Àt a àkozmikus teljess¢gÊ pozitivitÀsÀig leÁrt Ãt eszkatolÂgiÀjÀnak sugallata? F´ld¢nyi ¢rtelmez¢se szerint rÀadÀsul a hÀrom szint egyben àa szobrÀszat t´rt¢net¢nek menet¢tÊ is reprezentÀlja: a fekete kû a àkezdetÊ volna, àamikor a szobrÀsz
a kozmikus erûkre bÁzta magÀt... amelynek birtokÀban egy kûben akkor is felfedezhetû a mikrokozmosz, ha a szobrÀsz k¢zzel nem is illetiÊ: a k´z¢pszint a àjelenÊ-nek felelne meg,
amennyiben az anyag itt az alkotÂ keze ¢s v¢sûje nyomÀt viseli magÀn, àhogy a nyersanyagot megsz¡ntesse, ¢s annak nyerses¢g¢t müv¢szettel ÀlcÀzzaÊ ä mÁg a tetû nem volna
egy¢b, mint a àj´vû, amikor az anyag nem anyagi minûs¢gekkel kezd telÁtûdni, a kû lebegni
kezd, s az anyag plaszticitÀsa a l¢lek ¢s a szellem f¢nyszerü, megfoghatatlan, de m¢gis ¢rz¢kelhetû
plaszticitÀsÀval vÀlik egynemüv¢Ê? F´ld¢nyinek sz¡ks¢ge van erre a hegeli ihlet¢sü ä ¢s
hegelien elvont ä triadikus s¢mÀra, hiszen az okfejt¢s belsû koherenciÀjÀnak parancsa
mindenn¢l erûsebb ä ¢s kapÂra j´n neki JovÀnovics müv¢nek vitathatatlan hÀrmas
tagolÀsa. De mi igazolja plasztikailag, hogy ami a talajba van s¡llyesztve ¢s fekete, az
primitÁv, mÀgikus ¢s a mÃlthoz tartozik, mÁg ami magasan lebeg ¢s feh¢r, az szellemi
¢s egy elj´vendû vilÀg hÁrn´ke?
K¢tes ¢rt¢kü szimbolizmusok helyett a magam r¢sz¢rûl inkÀbb egy olyan evidenciÀbÂl induln¢k ki, amit egy¢bk¢nt F´ld¢nyi is emlÁt: nevezetesen, hogy a àszarkofÀgÊ
¢s a àtoronyÊ f¢lre nem ¢rthetû utalÀs JovÀnovics egy-egy korÀbbi periÂdusÀnak müv¢szi problematikÀjÀra. MÁg a àtoronyÊ dombormüvü borÁtÀsa a szobrÀsz nyolcvanas
¢vekbeli munkÀira, Ágy az Ãgynevezett berlini reliefekre ¢s a Sz´ulban felÀllÁtott monumentÀlis toronyplasztikÀra eml¢keztet, addig a àszarkofÀgÊ egyenesen a hatvanas-
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hetvenes ¢vek fordulÂjÀnak avantgardista JovÀnovicsÀt id¢zi. Egyet¢rtek F´ld¢nyivel
abban, hogy a pÀlya korÀbbi szakaszainak àk¢rd¢sfeltev¢seiÊ jelennek itt meg ä de az
´v¢n¢l konkr¢tabb, egyszersmind mÀs funkciÂjÃ id¢zeteket v¢lek felfedezni. ögy gondolom, hogy az eml¢kmü csakugyan csÃcspontja JovÀnovics pÀlyÀjÀnak, de nem csupÀn abban az ¢rtelemben, hogy àegyre ´sszetettebb ¢s ÀtfogÂbb megformÀlÀsaÊ volna àugyanannak a k´zponti, mindent mozgatÂ vÁziÂnakÊ. InkÀbb Ãgy gondolom, hogy csak eg¢sz eddigi ¢letmüv¢t m¢rlegre t¢ve, korÀbbi plasztikÀjÀval kritikusan is szemben¢zve hozhatta l¢tre remekmüv¢t a 301-es parcellÀban.
Vegy¡k tehÀt k´zelebbrûl is szem¡gyre az eml¢kmüv´n demonstratÁve, a legfelsû
szinten elhelyezett àk¢zjegyeketÊ. A szarkofÀg p¢ldÀul a münek jÂszer¢vel az egyetlen
olyan mozzanata, amely elsû pillantÀsra is megfelelni lÀtszik a sÁreml¢kplasztika konvencionÀlis k´vetelm¢nyeinek: enyh¢n historizÀlÂ architektÃrÀjÀval ¢s a mÀrvÀnyba
faragott drap¢riÀk barokkos ¡nnep¢lyess¢g¢nek felid¢z¢s¢vel a ceremoniÀlis emelkedetts¢g aurÀjÀt k´lcs´nzi a sÁreml¢knek. Persze ez az àelsû pillantÀsÊ nagyon csalÂka.
K´zelebbrûl vizsgÀlva ugyanis a àhÂfeh¢r lepellel letakart, hÂfeh¢r mÀrvÀnyszarkofÀgÊ18 valÂsÀgos szobrÀszi paradoxonnak bizonyul, amely pontosan rÁmel JovÀnovics hatvanas
¢vek v¢g¢tûl üz´tt konceptuÀlis plasztikÀjÀnak csaknem valamennyi l¢nyeges k¢rd¢s¢re. Az eg¢sz mütÀrgy ÃgyszÂlvÀn sajÀt kezü parafrÀzisa annak a hatalmas gipszenvironmentnek, amelyet a szobrÀsz 1970-es, NÀdler IstvÀnnal k´z´s F¢nyes Adolf terembeli kiÀllÁtÀsÀn mutatott be. Itt ugyan a drap¢ria nem az oldalfal sÁkjÀra borul rÀ, hogy
a textilanyag pozitÁv plasztikumÀval, dÃs, anyagszerüen sÃlyos redûivel burkolja be a
koporsÂ architektonikus merevs¢g¢t: ellenkezûleg, ez a barokk drap¢riailluzionizmusnak ¢pp a megfordÁtÀsa. A redûzet ugyanis a szarkofÀg valÂsÀgos oldalsÁkjaihoz
k¢pest negatÁv valami, mintegy a szabÀlyos t¢glatestbe m¢ly¡l. JovÀnovics ragyogÂ
szobrÀszi kvalitÀsait dics¢ri, hogy a mütÀrgy Ágy is t´k¢letesen k¢pes felid¢zni a terÁtûvel letakart oltÀr¢pÁtm¢ny illÃziÂjÀt. A fel¡let megt¢vesztû optikai folytonossÀgÀt
csak a doboz ¢lei, az oldalfalak illeszt¢sei t´rik meg ä ism¢t egy olyan vonÀs, amely
mÀr az 1970-es gipszmunkÀn is megfigyelhetû volt. A virtuÀlis, negatÁv drap¢riÀra
most timpanonos kialakÁtÀsÃ kvÀzi-tetû illeszkedik, tovÀbb problematizÀlva test ¢s drap¢ria viszonyÀt. Beke LÀszlÂ àtÀrgyalkotÀs vagy lek¢pez¢s dilemmÀjÀnakÊ nevezte azt a JovÀnovicsot akkoriban foglalkoztatÂ tipikusan konceptualista k¢rd¢st, amely itt Ãjra felbukkanni lÀtszik: àtÀrgyai azok ¢s m¢gsem azok, amit ÀbrÀzolnak ¢s m¢gsem ÀbrÀzolnakÊ.19
çm ez a mostani megoldÀs nem folytatÀsa vagy tovÀbbgondolÀsa az egykori k¢rd¢seknek: inkÀbb embl¢maszerü id¢zet. Olyannyira jelz¢sszerü, hogy az a benyomÀsom,
mintha JovÀnovics itt egyenesen Pauer Gyula korabeli pszeudo-kockÀinak paradoxonjÀig radikalizÀlnÀ az ût akkoriban foglalkoztatÂ ismeretfilozÂfiai dilemmÀkat ä holott korÀbbi konceptuÀlis szobrÀszatÀban inkÀbb ker¡lte az eff¢le, abszurdba hajlÂ v¢gletess¢get.20
Nem kev¢sb¢ rÀmutatÂ-elidegenÁtû jellegü a sima dobra ÀllÁtott n¢gyzetes pill¢r. Ennek kiv¢telesen artisztikus dÁszÁt¢se elsûsorban JovÀnovics berlini reliefjeit, illetve a
nyolcvanas ¢vek eszt¢tikai kifinomultsÀgÀt ¢s ¢rz¢kenys¢g¢t id¢zi eml¢kezet¡nkbe.
Ugyanakkor a pill¢rborÁtÀs kifinomultsÀga, a hÀrtyav¢konyan egymÀsra r¢tegzûdû
sÁkfel¡letek roppant bonyolult faktÃrÀja a nagy magassÀgban csak lÀtvÀnyk¢nt ¢lvezhetû ä ezt az elvontsÀgot mindenki azonnal ¢szleli, aki valÂban Àllt mÀr szemk´zt ilyen
ä kifejezetten intim befogadÀsra, vagyis a szem ¢s a teny¢r nagyon k´zeli àletapogatÀsÀraÊ szÀnt JovÀnovics-relieffel a nyolcvanas ¢vekbûl. A forma alkalmazÀsa itt m¢gsem müv¢szi t¢ved¢s, hanem reflektÀlt effektus, hasonlatos a szarkofÀg¢hoz: voltak¢pp jel ä vagyis ´nmagÀtÂl k´lcs´nz´tt, elidegenÁtett ¢s k¢pletszerü stÁlusid¢zet.
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Mindenesetre mÀr ennyi utÀn is f´ltehetû a k¢rd¢s: mit keresnek az alkotÂi szem¢lyess¢gnek ezek a csaknem tolakodÂ jelv¢nyei egy ´ssznemzeti ¢rdekü eml¢kmü ä kivÀltk¢pp egy mÀrtÁreml¢kmü ä kiemelt helyein? Nem volna-e illendûbb a szobrÀsznak
szer¢nyen a hÀtt¢rbe hÃzÂdnia a maga szem¢lyes t´rt¢net¢vel, c¢hes-belterjes probl¢mÀival?
(Az anyag probl¢mÀja: plastica versus sculptura) ögy gondolom, ez a k¢rd¢s egyÀltalÀn nem jogosulatlan, ¢s nagyon is vÀlaszra vÀr. Elûtte azonban m¢g egy fontos
´sszef¡gg¢sre ki kell t¢rnem. F´ld¢nyi figyelm¢t sem ker¡lte el, hogy az 1956-os eml¢k
àemeletiÊ mütÀrgyainak anyaga ä szemben az egy¡ttes t´bbi darabjÀ¢val ä ànegatÁvba
´nt´tt cement, vagyis nem term¢szetes, hanem mesters¢ges kûÊ. InterpretÀciÂja azonban lÀthatÂlag nem tudott mit kezdeni e fontos k´r¡lm¢nnyel. ValÂban, ezek egy olyan
anyagbÂl ä feh¢r cement ¢s kvarcliszt kever¢k¢bûl ä ¢s egy olyan speciÀlis zsaluzÀsi
technikÀval k¢sz¡ltek, amelyet JovÀnovics maga fejlesztett ki Sz´ulban felÀllÁtott csaknem tÁzm¢teres szobrÀnak c¢ljaira. Erre a technikÀra eredetileg az¢rt volt sz¡ks¢ge,
hogy a kiÀllÁtÀsi c¢lra szÀnt ¢s tÃlnyomÂr¢szt gipszbûl k¢sz¡lt reliefplasztikÀit szabad
t¢ren is, ÀllandÂ jelleggel kiÀllÁthatÂ müvekk¢ fejleszthesse.21 Tudval¢vû, hogy a gipsz
jÂformÀn minden tulajdonsÀga ellent¢tes a szobrÀszat bevett, nemes anyagai¢val ä
nem tartÂs, nem mintÀzhatÂ, nem konzervÀlhatÂ. Seg¢danyag, amely n¢lk¡l´zhetetlen az ´ntûforma ä vagyis az eredeti negatÁvjÀnak ä k¢szÁt¢s¢n¢l. Enn¢lfogva a gipsz
ideÀlis m¢dium annak a konceptuÀlis müv¢sznek a szÀmÀra, aki mindenekelûtt a szobrÀszat elm¢leti hatÀraira ä a mü idûben valÂ l¢tez¢s¢re, az eredetinek a kÂpiÀhoz valÂ viszonyÀra, pozitÁvnak ¢s negatÁvnak, testformÀknak ¢s t¢rformÀknak egymÀshoz valÂ viszonyÀra s ehhez hasonlÂkra akar rÀk¢rdezni. Beke LÀszlÂ mÀr korÀn ¢szrevette,22 hogy
a gipsz mindenekelûtt mint eml¢kmüellenes mat¢ria volt fontos JovÀnovicsnak ä nem is
ok n¢lk¡l hozta ´sszef¡gg¢sbe a szint¢n gipsszel dolgozÂ Segallal, aki a hatvanas ¢vekben ¢ppen efemer anyagbÂl ¢pÁtett, hordozhatÂ eml¢kmüv¢vel int¢zte a legprovokatÁvabb
kihÁvÀsokat a hagyomÀnyos szobrÀszat hatÀrai ellen. JovÀnovics itt hasznÀlt mük´ve
mindenesetre egy¢rtelmüen ûrzi a gipsz hasznÀlatÀban rejlû avantgardista-konceptuÀlis implikÀciÂkat. BizonyÁtja ezt az az irÂniÀt sejtetû id¢zûjel is, amelyet maga fogalmazta müleÁrÀsÀban hasznÀl, amikor a kvÀzi-szarkofÀgrÂl ä àa nemzet k¢sei, de ´r´k
tiszteletadÀsa szimbÂlumÀrÂlÊ ä mint àmÀrvÀnybÂlÊ l¢vûrûl besz¢l.23 Az eml¢kmünek ezen
a szintj¢n tehÀt kettûs szimulÀciÂval van dolgunk: egyr¢szt a funkciÂhoz illû nemes
mÀrvÀnyt nemtelen cement, a term¢szetes anyagot mesters¢ges szimulÀlja, mÀsfelûl
viszont ä egy mÀs kontextusban ä ugyanez a mükû gipsz helyett is Àll. Ebben a speciÀlis
anyagban JovÀnovics alkalmas k´zvetÁtût talÀlt, amely fel is oldja, de meg is ûrzi a szÀmÀra oly fontos Segal-paradoxont.
MÀrmost mindezt egyed¡l az teszi lehetûv¢, hogy JovÀnovics ezeket a mütÀrgyakat
k¢pl¢keny anyagbÂl mintÀzta. Ez a k´r¡lm¢ny az emeleti objektumokat kategoriÀlis ¢less¢ggel k¡l´nb´zteti meg az ´sszes t´bbi elemtûl, amelyek viszont Ágy vagy Ãgy, de eleve
kem¢ny anyagbÂl faragott objektumok. Plastica (mintÀzÀs) ¢s sculptura (faragÀs) k¡l´nbs¢g¢rûl van szÂ, amely a szobrÀszati hermeneutika n¢zûpontjÀbÂl tekintve alapvetû
jelentûs¢ggel bÁr, s amely legalÀbb Leon Battista Alberti Âta a szobrÀszok gondolkodÀsÀnak homlokter¢ben Àll.24 JovÀnovics¢ban is, aki aligha v¢letlen¡l jegyezte fel naplÂjÀba valamikor 1989 ¢s 1992 k´z´tt mint idûszerü teendût: àmegtÀrgyalni egyszer a
modern MINTçZçS t´rt¢net¢t. Vagyis a PUHA ANYAGBAN VALñ ALAKíTçS modern t´rt¢net¢tÊ.25 K¢rd¢s mÀrmost, hogy mi¢rt ¢ppen az ¢lete legnagyobb monumentÀlis feladatÀra valÂ szellemi f´lk¢sz¡l¢s sorÀn vÀlik egyszerre oly fontossÀ JovÀnovicsnak àaz
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ujjnyom k´zvetlens¢geÊ, a Focillon emlegette touche, a senki mÀs¢val ´ssze nem t¢veszthetû odanyÃlÀs?
JovÀnovics szerint a modern mintÀzÀs t´rt¢nete arrÂl szÂl, hogy mik¢nt tudja a
szobrÀsz ä a naplÂÁrÂ itt Medardo Rosso szavait id¢zi ä àelfelejtetni az anyagotÊ. Nem volt
e programnak ¢lesebb kritikusa szÀzadunkban Popper LeÂnÀl, aki Rodint ¢ppen az¢rt
bÁrÀlta, mert szobrÀszata àmüv¢szet a kû ellen¢benÊ: àa legcsek¢lyebb rezd¡l¢s¢t is mÀrvÀnyba
v¢ste, ¢s belevitte a legcseppfolyÂsabbat, a csak tovatün¢s¢ben igazat, mÁgnem a mÀrvÀnybÂl minden kû eltüntÊ.26 E bÁrÀlat m¢ly igazsÀgÀt nem cs´kkenti Popper tÀrgyi t¢ved¢se: Rodin
ugyanis maga gyakorlatilag sohasem faragott, mindig csak mintÀzott, ¢s seg¢deire bÁzta agyagmodelljei kûbe valÂ ÀtmÀsolÀsÀt. Mindenesetre a k¢tf¢le technika d´ntûen k¡l´nb´zû alkotÂi probl¢mÀkat vet fel, ¢lesen el¡tû szobrÀszi gondolkodÀsmÂdokat ¢s
szem¢lyes attitüd´ket implikÀl, s ezek k¡l´nbs¢ge JovÀnovics müv¢nek egyik kulcsa.
AmÁg a plasztika a szobrÀsznak lehetûv¢ teszi, hogy az anyagot elk¢pzel¢seinek megfelelûen eg¢szen ä akÀr az anyagszerütlens¢gig ä szabadon alakÁtsa, addig a sculptura
az anyag ellenÀllÀsÀnak fokozottabb tudomÀsulv¢tel¢t, a müv¢szi akarat bizonyos alÀzatÀt k´veteli meg. Michelangelo hÁres konceptusa a mÀrvÀnyt´mbben eleve benne rejlû
szobor kiszabadÁtÀsÀrÂl nemcsak a sz¢ps¢g szem¢lytelen idealitÀsÀt ÀllÁtÂ neoplatonikus eszt¢tika egyik sz¢p metaforÀja, de a jellegzetesen kûfaragÂi gondolkodÀsmÂd legszeml¢letesebb p¢ldÀja is. Az anyag objektÁv term¢szet¢tûl valÂ nagyobb m¢rvü f¡gg¢s
itt mÀsfajta jÀt¢kteret teremt, ¢s mÀsfajta ä a kiprÂbÀlhatatlan, a megvÀltoztathatatlan,
a transzcendens irÀnyÀban is nyitott tapasztalati mezût nyit meg a szobrÀszi munka
sorÀn. A Rodin tÁpusÃ mintÀzÂ ´sszehasonlÁthatatlanul kisebb kockÀzatot vÀllal, amikor agyagmodelljeibûl tetszûlegesen vesz el vagy tesz hozzÀ a gyÃrhatÂ anyagbÂl:
anyagvÀlasztÀsa mÂdot ad arra, hogy felszabadultan kÁs¢rletezzen, hogy k¢ny¢t-kedv¢t csaknem szabadon ¢rv¢nyesÁtse az anyaggal szemben. A tetszûleges korrigÀlhatÂsÀg felt¢tlen¡l rokonÁtja a plasztikÀt a fest¢szettel ¢s ÀltalÀban a tisztÀn vizuÀlis hatÀsokra ¢pÁtû müv¢szi technikÀkkal szemben: àszobron azt a dolgot ¢rtem, amit Ãgy hoznak
l¢tre, hogy kivÀgjÀk a kût´mbbûl: az, amit felrakÀssal csinÀlnak, a festm¢nyhez hasonlÁtÊ ä mondja Michelangelo.27 F´ld¢nyi helyesen vette ¢szre, hogy JovÀnovicsnÀl is a f¢ny ¢s Àrny¢k jÀt¢ka k¢pezi a reliefek eszt¢tikai potenciÀljÀnak alapjÀt, ÀmbÀr szÀmomra kev¢ss¢ meggyûzû, hogy ¢rtelmez¢se szerint ebben àa f¢ny ¢s s´t¢ts¢g ûsi metafizikai pÀrviadalÀra ismerhet¡nkÊ, nem besz¢lve àa jÂnak ¢s rossznak a gnosztikusok Àltal megoldhatatlannak v¢lt konfliktusÀrÂlÊ. Ugyanakkor pontosan regisztrÀlja, hogy JovÀnovics ezt a vizuÀlis ¢lm¢nyt a tapintÀs, a testk´zels¢g amaz atavisztikus tapasztalatÀval kontrasztÀlja,
amelyet a jÀrÂszint durva fel¡letü m¢szkût´mbjei provokÀlnak ki a szeml¢lûbûl: àszinte
csÀbÁtjÀk a tenyeret, hogy simÁtsa v¢gig ûket, s bûr¢vel tapadjon hozzÀjukÊ. A szobrÀszi gondolkodÀs szÀmÀra a f¢nnyel ¢s Àrny¢kkal valÂ optikai jÀt¢k Âhatatlanul lÀtszatszerüv¢,
plasztikai ¢rtelemben absztrakttÀ teszi a szobrot. BÀrmennyire tÃlfeszÁtettek ¢s r´vidre zÀrtak is ehhez füz´tt kommentÀrjai, F´ld¢nyi a probl¢mÀt vilÀgosan ¢rz¢keli. A reliefek
optikai sz¢ps¢ge csakugyan meg¢rinthetetlens¢g¡kbûl fakad: tÀvoliak, tehÀt absztraktak a
n¢zû szÀmÀra. AkÀrcsak a nyitott sÁr fekete oszlopa, amelynek hibÀtlanul sima, f¢nyesre polÁrozott fel¡lete bizonyos n¢zûpontokbÂl t´k¢letesen foncsorozott t¡k´rk¢nt mük´dik (s ezzel ¢ppens¢ggel visszautasÁtja f¢nynek ¢s Àrny¢knak vÀltozatos jÀt¢kÀt ´nn´n test¢n). A fekete hasÀb t¢rgeometriailag t´k¢letes szabÀlyossÀga, t´m´rs¢ge ¢s fel¡let¢nek ideÀlis simasÀga csupa olyan sajÀtossÀg, amely inkÀbb szembeÀllÁtja az emelet feh¢r, szellûs mütÀrgyainak eleven tagoltsÀgÀval, finom aszimmetriÀival, gazdag ¢s
differenciÀlt megmunkÀlÀsÀval. De meg¢rinthetetlens¢ge mint plasztikÀt ugyanolyan
elvonttÀ teszi, mint amazokat (noha, mint m¢g hangsÃlyozni fogom, a fekete grÀnit-
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t´mb eset¢ben ez ¢ppen nem eszt¢tizÀlÂ elvontsÀg). Az emeleti mütÀrgyak t¡n¢keny
¢s k´vetkezm¢nyek n¢lk¡li f¢ny-Àrny¢k effektusokra valÂ komponÀltsÀga mindenesetre szorosan ´sszef¡gg e tÀrgyak elûbb ¢rintett imbolygÀsÀval ä ez is valamik¢ppen
az eszt¢tizÀlÀs sÃlytalansÀgÀnak ¢s elvontsÀgÀnak benyomÀsÀt erûsÁti.
(A relief mint a modernitÀs plasztikai metaforÀja) A festûi effektusokon tÃl m¢g egy
¢rv szÂl amellett, hogy az àemeletÊ ´nid¢zû mütÀrgyait ne pusztÀn szem¢lyes k¢zjegyeknek, hanem ÀltalÀban a modern szobrÀszi szubjektivizmus embl¢mÀinak tekints¡k.
Ez pedig a szarkofÀg ¢s a pill¢r egyszerre nyilvÀnvalÂ ¢s m¢gis rejtûzk´dû reliefszerüs¢ge.28 °rdemes megfigyelni, hogy mindkettû k´rplasztika ugyan, de hasÀbszerüs¢g¢n¢l fogva m¢gis frontÀlis szerkezetü. Bel¡lrûl ¡regesek l¢v¢n (s ez az eml¢kmü ´sszes
t´bbi objektumÀtÂl megk¡l´nb´zteti ûket) valÂjÀban n¢gy-n¢gy ´nÀllÂ reliefsÁk alkotja
mindkettût. Az illeszt¢sek k´vetkezetesen megûrz´tt egyenetlens¢gei is egy¢rtelmüsÁtik ezt a szÀnd¢kot. A keretezû lapok megmunkÀlt fel¡letein tÃl e testeknek nincs ´nÀllÂ
plasztikai szubsztanciÀjuk. Az ¡ress¢g az ÀlszarkofÀg motÁvuma eset¢ben eleve k¢t¢rtelmü, hiszen ez a tÀrgy ¢ppens¢ggel a legszentebb erekly¢k tartÀlyak¢nt kellene hogy
szolgÀljon.29 Jellemzû tovÀbbÀ, hogy az egyetlen nem frontÀlis ¢s nem reliefborÁtÀsÃ
elemnek ä a henger alakÃ dobnak ä JovÀnovics nem is adott ´nÀllÂ hangsÃlyt ä feladata kimer¡l a pill¢r csaknem elrejtett posztamens¢nek szerep¢ben, illetve tÀvolrÂl
eml¢keztet a jÀrÂszint hasonlÂ anyagÀbÂl ´nt´tt feh¢r oszlopÀra, amelynek fel¡lete
szint¢n nincs szobrÀszilag ¢rt¢kelhetû mÂdon megmunkÀlva.
JovÀnovics eg¢sz ¢letmüv¢n mÀrmost v¢gighÃzÂdik a relieffel valÂ foglalkozÀs,
amelyben a szobrÀszat egyetemes fogalmÀnak hatÀrait feszegetû ¢rdeklûd¢se alkalmas
tÀrgyat ¢s metaforÀt talÀlt. A relief ugyanis ä tudjuk ä a modern szobrÀszat kezdeti
korszakÀnak nagy t¢mÀja ¢s egyik vezetû ideÀlja volt. Adolf Hildebrand nagy hatÀsÃ
elm¢leti munkÀja (DAS PROBLEM DER FORM IN DEN BILDENDEN K ºNSTEN, 1893) egyenesen a reliefet ä ezt az absztrakt falsÁkra szÀnt, tetszûleges m¢retü, funkcionÀlisan k´z´mb´s,
a tapintÀs ¢s lÀtÀs dialektikÀjÀt ki¢lezû sÁkplasztikÀt ä teszi meg a par excellence szobrÀszi
forma let¢tem¢nyes¢nek. Hildebrand teor¢mÀja nyilvÀnvalÂan a szobor funkcionÀlis
otthontalansÀgÀnak egyik elsû elm¢leti ´sszegz¢se, a Krauss Àltal leÁrt ànomadizÀlÂdÀsÊ
eszt¢tikai konzekvenciÀinak levonÀsa. Amikor tehÀt JovÀnovics az eml¢kmü leglÀtvÀnyosabb pontjÀra ¢ppen reliefekbûl ´sszeÀllÁtott kvÀzi-tÀrgyakat helyez, voltak¢pp sajÀt r¢gi t¢mÀjÀt, àa tapintÀsra ¢s k´r¡ljÀrÀsra teremtett szobor puszta lÀtvÀnnyÀ redukÀlÀsÀnakÊ eszt¢tikai programjÀt, àaz Ãjkori szobrÀszat nagy kalandjÀtÊ30 id¢zi fel ä igaz, ezÃttal
id¢zûjelesen, inkÀbb e program elvontsÀgÀnak ¢rz¢s¢t keltve. MegÁt¢l¢sem szerint JovÀnovics az emeleti szf¢ra artisztikus (¢rtsd itt: mesterk¢lt) plasztikÀjÀban az eszt¢tizÀlÂ
müv¢szi individualizmus elvont szabadsÀgeszm¢ny¢t, az akarat, k¢pzelet ¢s kreativitÀs
korlÀtlansÀgÀnak modernista utÂpiÀjÀt (Popper szavÀval: àtaszÁtÂ szabadsÀg¢rz¢s¢tÊ) ÀllÁtja szembe a jÀrÂszint roppant fens¢ges kûkockÀinak archaikus szem¢lytelens¢g¢vel
ä voltak¢pp t´r¢keny test¢nek ¢s civilizatÂrikus szellem¢nek k´nnyüs¢g¢vel szembesÁti
a temetûben jÀrkÀlÂ modern szubjektumot. Ez az immanens-szobrÀszi kiindulÀsÃ
szembeÀllÁtÀs veti a leg¢lesebb f¢nyt arra, hogy mik¢nt is viszonyul JovÀnovics magÀhoz a feladathoz, a gyÀsz ¢s a kegyelet t¢nyleges sÃlyÀhoz.
(A forma objektÁv irÂniÀja) ögy tünik tehÀt, hogy mind az ÀlszarkofÀg, mind az Àltorony ä r¢szben a drap¢ria, r¢szben a relief optikai tr¡kkje okÀn, tovÀbbÀ anyaguk tekintet¢ben is lÀtszatszerü, ÃgyszÂlvÀn ironikus tÀrgyak ä plasztikai simulacrumok. Ezt
erûsÁti az eg¢sz emelet imbolygÂ, lebeg¢st sejtetû jellege is: ha ¢ppen a transzcenden-
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tÀlis szf¢rÀjÀt jel´lû hieratikus formÀk kezdenek d¡l´ng¢lni, az Âhatatlanul k¢t¢rtelmü
hatÀst kelt, ¢s mintegy viszonylagossÀ teszi, ironizÀlja a monumentum per definitionem
az ´r´kk¢valÂsÀgra vonatkozÂ intenciÂit. S mindezt egy valÂdi eml¢kmüv´n, annak is
leghangsÃlyosabbnak lÀtszÂ pontjÀn...
Szeretn¢m hangsÃlyozni: a materiÀlis ¢s forma´sszef¡gg¢sek objektÁv irÂniÀjÀrÂl besz¢lek ¢s nem a Nagy Imr¢¢k mÀrtÁriumÀt vagy a forradalom szellem¢t illetû bÀrmif¢le
frivolsÀgrÂl. °pp ellenkezûleg: Ãgy gondolom, JovÀnovics legm¢lyebb komolysÀgÀt
bizonyÁtja a modernitÀs ä s benne sajÀt ¢letmüve ä müv¢szi eredm¢nyeinek ilyesfajta
relativizÀlÀsa. V¢g¡l is nem û maga minûsÁti-e az eml¢kmüv¢n regisztrÀlt àanyagtalan
hatÀsÊ-t a modernizmus eszt¢tizÀlÂ perverziÂjÀnak: à...a t´megsÁrokat sz¢pÁtgetj¡k itt, ebben a rohadt XX. szÀzadban...Ê?31
Innen ¢s tÃl a szobrÀszaton
(Az oszlop konceptualizmusa) Az egyszerre nyomat¢kos ¢s elidegenÁtû ´nid¢z¢sben
tehÀt nem a müv¢sz merû hivalkodÀsÀt kell lÀtnunk, hanem a szobrÀszi artikulÀciÂ
sz¡ks¢ges ä ¢s sz¡ks¢gszerüen id¢zûjelesÁtett ä tÀmpontjait. Mert innen n¢zve p¢ldÀul
a jÀrÂszint m¢szkût´mbjeinek durva felszÁne ¢s a sÁrakna oszlopÀnak t¡k´rsima fel¡lete ä mint szobrÀszilag alig artikulÀlt, illetve mint nem szobrÀszilag artikulÀlt plasztikai
minûs¢gek jelennek meg. A k´z¢psû ¢pÁtm¢nyen a jÀrÂszint ¢s az emelet tÀrgyai
´sszetartoznak, sût szobrÀszi szempontbÂl folyamatszerüen egybeolvashatÂk (mozgÀs
a primitÁvtûl a szofisztikÀltig vagy fordÁtva: ezt erûsÁti a kettej¡k k´z´tt Àtmenetet biztosÁtÂ f´ldszinti oszlop is), ¢s ennyiben elk¡l´n¡lnek a f´ldbe s¡llyesztett hasÀbtÂl,
amely szabÀlyos ¢s mÁvesen àkidolgozottÊ ugyan, m¢gsem ÁrhatÂ le szobrÀszati, illetve
müv¢szett´rt¢neti kategÂriÀkkal. MegmunkÀlÀsÀnak elve ugyanis nem müv¢szi elv:
nemcsak olyan, a reprezentÀciÂra, a stÁlust´rt¢netre vagy a mintÀzÀs szem¢lyess¢g¢re
valÂ Àtt¢teles, m¢gis jelent¢keny utalÀsoknak van hÁjÀn, amelyek az emeleti mütÀrgyakat jellemzik, de a pozitÁv ¢s negatÁv formÀk ama nyers ¢s k´vetkezetes dialektikÀjÀnak
is, amely a f´ldszint kûfaragÂi logikÀjÀnak sajÀtja. HibÀtlanul, sût gy´ny´rüen megformÀlt tÀrgy, m¢gsem szobor: hiÀnyzik belûle az immanens szobrÀszi jelent¢st kibontakoztatÂ, ¢rtelmez¢st kik¢nyszerÁtû plasztikai tagoltsÀg. Bel¡l van a müv´n, de kÁv¡l
a müv¢szi (szobrÀszi) diskurzuson.
Ez magyarÀzza meg, hogy JovÀnovics ä nem tagadva meg konceptualista kiindulÀsÀt ä mi¢rt ÀllÁttatta ki a hivatalos egyetemi lev¢lpapÁrra g¢pelt, pontosan datÀlt, lepecs¢telt ¢s tudomÀnyos szaktekint¢lyek Àltal alÀÁrt àhiteless¢gi leveletÊ a fekete hasÀbrÂl:
à...a szobrÀsz tervei szerint 70 cm Àtm¢rûjü k´rbe szerkesztett, hatlapÃ hasÀb ¢lmagassÀga 1956
mm kell hogy legyenÊ, ami egy sor n¢v szerint felsorolt tanÃ jelenl¢t¢ben àhiteles m¢rûszalaggal ¢s müszerekkel megvizsgÀlvaÊ be is igazolÂdott: àMegÀllapÁtottuk, hogy a hasÀb mind
a hat ¢len m¢rve 1956 mm hosszÃ.Ê De mi¢rt? Mi¢rt fontos, hogy az oszloprÂl beszerezhetû tudnivalÂk tudomÀnyos legitimitÀst nyerjenek, mi¢rt kell e szimbolikus tÀrgy mibenl¢t¢t (anyagÀt, eredet¢t, t¢rgeometriai alakzatÀt, m¢reteit) ä ¢s tovÀbbmenve, a
szobrÀszi szÀnd¢knak valÂ megfelel¢s¢t ä minden k¢ts¢get kizÀrÂan egy müv¢szileg
t´k¢letesen irrelevÀns okiratban r´gzÁteni? JovÀnovics k´zz¢ is tette32 a dokumentumot, ¢s azÂta is mindenhol elûszeretettel hivatkozik rÀ. Aligha k¢ts¢ges, hogy tudatos,
a mü koncepciÂjÀba szorosan illeszkedû mÁtoszteremt¢srûl van szÂ, a mü mesters¢ges megalapÁtÀsÀnak ä tehÀt a müv´n kÁv¡li lehorgonyzÀsÀnak ä egyik hangsÃlyos ¢s tipikusan
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konceptualista33 gesztusÀrÂl. JovÀnovics pontosan tudja, hogy a problematikussÀ vÀlt
monumentumnak sz¡ks¢ge van legalÀbb viszonylag stabilnak tekinthetû referenciapontokra, ¢s a fekete oszlop felt¢tlen¡l az egyik legfontosabb ilyen mozzanat. A hitelesÁt¢si procedÃra ¢s a rÀ valÂ folytonos hivatkozÀs ¢rtelme egy olyan mesters¢ges mÁtosznak a gerjeszt¢se, amely valamelyest pÂtolhatja az eml¢kmü hiÀnyzÂ metafizikai
megalapozottsÀgÀt a kollektÁv tudatban.
(A mÀsik hatÀr: a rusztikus kû) A fekete oszlop szobrÀszatonkÁv¡lis¢ge tehÀt nem ¢rt¢kÁt¢let, hanem t¢nymegÀllapÁtÀs, amely jÂl jellemzi e münek magÀhoz a szobrÀszathoz füzûdû paradox viszonyÀt: az 1956-os eml¢knek a szobrÀszat nem egyszerüen müv¢szi k´zege, de legalÀbb annyira referenciÀlis tÀrgya is. Mindez mÀrmost a
fekete oszlopot ä ebben a szemantikai folyamatban ä egy csapÀsra jelentûs¢gteljes viszonyba hozza a ànagy rusztikus kûvelÊ, amely k´zvetlen¡l a nekropolisz m´g´tt, de
attÂl hangsÃlyosan elk¡l´n¡lten helyezkedik el. A müv¢szetenkÁv¡lis¢g e k´z´s nevezûj¢n
bontakozik ki polÀris ellent¢t¡k, amely sokkal v¢gletesebb, mint a àmüv¢szi szf¢raÊ
szintjeinek im¢nt ¢rintett ¢s Àtmenetekkel tompÁtott ellentmondÀsa: itt a szabÀlyossÀg
abszolÃt v¢gpontja Àll szemben a szabÀlyn¢lk¡lis¢g abszolÃt v¢gpontjÀval. JovÀnovics
olyan objektumot vÀlasztott a ànagy rusztikus kûÊ feladatÀra, amelyet m¢g csak bÀnyÀszni sem kellett: àin situ, belsûleg geolÂgiailag elvÀlt, faragatlan... enyh¢n rozsda, enyh¢n
alvadt v¢r szÁn¢re eml¢keztetû goricai kûÊ.34 M¢g annyira sem formÀlta emberi k¢z,
amennyire durvÀn kinagyolt tÀrsait a jÀrÂszinten. Az alaktalan ûsterm¢szet maga jelenik meg ebben a 220 milliÂ ¢ves, roppant m¢retü, negyventonnÀs testben, amelyet
anyagÀnak vulkanikus eredete is szembeÀllÁt ä pontosabban szÂlva: szemantikus viszonyba hoz ä a nekropolisz viszonylag fiatal, jÂl faraghatÂ àpuhaÊ m¢szk´veivel. A
k¡l´nb´z¢st erûsÁti az is, hogy csak a puszta gyep veszi k´r¡l, ¢s nem a gondosan kik´vezett alapsÁkra nehezedik, mint a t´bbi: minthogy àhegyes csÃcsÀra van fordÁtvaÊ,35
teljes sÃlyÀval belefÃrÂdik a talajba. GrandiÂzus megformÀlatlansÀgÀval ez a tÀrgy
nemcsak a müv¢szis¢g szf¢rÀjÀn, de minden àemberinÊ radikÀlisan kÁv¡l l¢vûk¢nt jelenik meg ä valamif¢le tovÀbb nem redukÀlhatÂ v¢gpontnak bizonyul tehÀt. Ez¢rt van
jelentûs¢ge annak, hogy egy eg¢szen szük, ÀmbÀr nagyon hangsÃlyos helyen m¢gis
¢rintkezik a megformÀlt vilÀggal: a sÁr fel¢ fordulÂ oldalÀn f¢l n¢gyzetm¢ternyi fel¡letü,
ÀllÂ t¢glalap alakÃ, alig n¢hÀny centim¢ter m¢lys¢gü f¡lk¢t faragott bele a szobrÀsz.
JovÀnovics sajÀt ¢rtelmez¢se szerint az Âkori egyiptomi sÁrkamrÀk àhalotti kapuiraÊ
eml¢keztetû ÀlajtÂrÂl van szÂ: àitt l¢ptek Àt mÀrtÁrjaink a halÀlbaÊ. Csakugyan, k´z´s tengely¡k folytÀn a motÁvum mind a nyitott sÁrral, mind a tûle kiindulÂ ¢s a nekropolisz
alatt folytatÂdÂ Ãttal ä a àBÀnat ötjÀvalÊ ä jelent¢salkotÂ kapcsolatba ker¡l. De ez nem
az egyetlen jelentûs vonatkozÀs. Egy mÀs szemantikai dimenziÂban ugyanis a kis lapos
f¡lke a f´l´tte lebegû tÃlvilÀgi reliefekkel is kapcsolatba l¢p, l¢v¢n bizonyos ¢rtelemben
maga is sÁkdombormü, egyfajta relief. Pontosabban, az emeleten precÁz müv¢szett´rt¢neti referenciak¢nt megid¢zett reliefek negatÁvja, amennyiben nem a kû mesters¢ges sÁkfel¡let¢t domborÁtja fiktÁv testt¢, hanem annak term¢szetesen domborodÂ
test¢be m¢lyÁt valÂsÀgos sÁkot. ¹nt´tt dombormü Àll szemben faragott dombormüvel.
A relieftechnika mindk¢t esetben valami fiktÁv, k¢pzeleti dimenziÂt k´lcs´n´z a k´zvetlen¡l megmunkÀlt nyers mat¢riÀnak, de sz´gesen elt¢rû ¢rtelmüt: a szarkofÀgon
¢s a tornyon ä az anyag f´l´tti alkotÂi szuverenitÀs lepÀrolt müv¢szi formÀjak¢nt ¢s
az eszt¢tikai lÀtszat korÀbban ¢rintett programja jegy¢ben ä az anyag ÀtszellemÁt¢s¢t,
tehÀt transzcendÀlÀsÀnak Ág¢ret¢t ¢s vigasztalÀsÀt (àa rusztikus k´vek vÀrosa felett irreÀlis,
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feh¢r tÃlvilÀg lebegÊ:36 àf´l´tte lebeg a semmiben... valami irreÀlis k´nnyü tÃlvilÀgban...Ê)37
hordozza, mÁg a àrusztikus k´v´nÊ ¢pp ellenkezûleg, ´nn´n hatÀraira figyelmezteti a
formÀlÂ akaratot. Mert itt a àrelief Ê alig t´bb, mint a hatalmas szikla puszta meg¢rint¢se:
mintha az ûsterm¢szet e roppant objektuma nem engedn¢, hogy m¢lyebbre hatoljon
benne a v¢sû s az azt irÀnyÁtÂ alkotÂ szellem. Az ebben a negativitÀsban feltÀrulÂ transzcendencia ellent¢tes ¢rtelmü azzal a mÀsikkal, amely az anyag lÀtszatszerü elt¡ntet¢s¢nek müv¢szies manipulÀciÂjÀval (a mintÀzÀssal, valamilyen dolog ÀbrÀzolÀsÀval, az
optikai lÀtszatkelt¢ssel stb.) mint bravÃros hatÀs ä mintegy a megvÀltÀs Ág¢rete ä ¢rhetû
el. Ellent¢tes, mert a àmüv¢szetÊ e ponton a àterm¢szetetÊ mint ÀthÀghatatlan hatÀrt
¢ri el ä a lapos f¡lke nem egy¢b, mint annak a helynek a megjel´l¢se, ahonnan az
¢lûnek vissza kell fordulnia.
F´ld¢nyi vilÀgosan ¢rz¢keli ¢s erûteljes k´ltûi nyelven ¢rz¢kelteti is a nagy kûnek
ezt az ÀthatolhatatlansÀgÀt ä amit t´bbek k´z´tt JovÀnovicsnak az a tudatos müv¢szi
gesztusa id¢z elû, hogy a sÁrtÂl az oltÀr alatt kereszt¡lhÃzÂdÂ Ãton mintegy ÃtakadÀlyk¢nt helyezi el a sziklÀt: àaz oszlopcsarnok meghitt tere ebbe a sziklÀba Ï¡tk´zveÎ leplezûdik
le: amit az emberi l¢pt¢kü oszlopok ¢s arÀnyok lÀtvÀnyÀtÂl elcsÀbÁtva bensûs¢gesnek ¢rzett a lÀtogatÂ, azt a szikla lÀttÀn szorongatÂnak kezdi ¢rezni... A sziklÀba vÀjt vakajtÂ... a l¢lek szÀmÀra... olyasmibe kÁnÀl bel¢p¢st, ami tÃl van az ¢leten is, halÀlon is... magÀnak a kozmosznak a
test¢be, amely a lelket elûbb-utÂbb a halhatatlansÀg ig¢zet¢vel fertûzi megÊ. Magam Âvakodn¢k
ezt a k´vetkeztet¢st levonni. Ezen àa kapun tÃlÊ csakugyan v¢get ¢r az ¢let (ami itt
annyit tesz: az ember Àltal meg- ¢s ÀtformÀlhatÂ term¢szet): de ami m´g´tte kezdûdik,
az nem a halÀl vagy a kozmosz amÃgy nem kev¢sb¢ antropomorf vilÀga (ezekrûl m¢g
lehets¢ges emberi ä müv¢szi, b´lcseleti vagy tudomÀnyos ä kategÂriÀkban nyilatkozni), hanem az anyag magÀban t´k¢letesen n¢ma ¢s kommunikÀlhatatlan, egyÀltalÀn nem vilÀgszerü uralma. A àhalÀl ajtajaÊ az anyag intranzigenciÀjÀnak ilyen hangsÃlyozÀsÀval
¢pp azt a pontot jel´li meg, amelyen tÃlrÂl egyszerüen nem lehet, tehÀt nem is szabad mit
mondani: olyan pontot tehÀt, amely csak ´nmagÀhoz t¢rÁtheti vissza a àtÃlÊ fel¢ irÀnyulÂ t¡relmetlen szellemet. JÂzan ´nreflexiÂt k¢nyszerÁt ki tehÀt, az egyÀltalÀn el¢rhetû hatÀrok vilÀgos tudomÀsulv¢tel¢t. Ami benne vigasztalÂ, az annak a k´zhelynek
a v¢gtelen lapossÀga, amelyet JovÀnovics nem sz¢gyellt szÂ szerint is megfogalmazni:
ànem fÀjdalmas, mert minden ember meghalÊ.38
Nem az¢rt felesleges tehÀt a megsz¢pÁtû szobrÀszi munka Angyal IstvÀn k´v¢n, mert
ä mint a misztikus F´ld¢nyi sugallja ä ezt a munkÀt maga a mindens¢g, àegy ismeretlen
formÀlÂ akaratÊ elv¢gezte mÀr, s ez¢rt àez a robusztus kû semmivel sem kev¢sb¢ szobor, mint a
fekete grÀnitoszlop vagy az oszlopcsarnok sziklapill¢reiÊ. Ha ennyire kitÀgÁtjuk a szobrÀszat
fogalmÀt, akkor az ¢rtelm¢t veszti, ¢s v¢gsû soron feleslegess¢ vÀlik minden ¢rvelû besz¢d. S ami m¢g l¢nyegesebb: a mü maga is elveszÁti a forma- ¢s jelent¢sadÀs egyetlen
megbÁzhatÂ krit¢riumÀt. JovÀnovics àszobrÀszi tev¢kenys¢geÊ a nagy rusztikus kû eset¢ben csakugyan azt jelenti, hogy lemond az anyag megmunkÀlÀsÀrÂl ä de nem a gigantikus sziklÀt vonja be a szobrÀszat (a müv¢szet) v¢gtelenn¢ ¢s univerzÀlissÀ tÀgÁtott
k´r¢be ä ez ¢ppens¢ggel annak a müv¢szi akarnoksÀgnak a gesztusa volna, amelyet ¢pp
F´ld¢nyi kÀrhoztat a leginkÀbb ä hanem, ellenkezûleg: az¢rt hagyja ¢rintetlen¡l, mert
a àszobrÀszi tev¢kenys¢gÊ nagyon is t´r¢keny ¢s viszonylagos univerzumÀnak ä vagyis a
müv¢szet Àltal megformÀlhatÂ igazsÀgnak ä hatÀrÀba ¡tk´zik. Mivel pedig a szobrÀsznak nincs mÀs kiindulÂpontja, mÀs eszk´ze, csak a szobrÀszati artikulÀciÂ t´rt¢netileg kialakult nyelve, ha nem artikulÀlja (vagy nem szobrÀszilag artikulÀlja) a k´vet,
akkor azt ¢ppen mint nem szobrot emeli be a mübe. JovÀnovics a hatÀrok e tematizÀlÀ-
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sÀval voltak¢pp dekonstruÀlja a szobrÀszatot (ami itt a müv¢szet szinonimÀja),
amennyiben elvitatja tûle az igazsÀg univerzÀlis ¢s kizÀrÂlagos k¢pviselet¢nek jogÀt39
ä de m¢gis ¢s nyomat¢kkal megtartja mint az egyetlen lehetûs¢get ahhoz, hogy egyÀltalÀn ¢rtelmesen tudjon m¢g àbesz¢lniÊ.
(àLebegûÊ referenciÀk) A mü plasztikai ¢rtelm¢nek bonyolult sz´v¢sü hÀlÂja tehÀt
hÀrom, tovÀbb nem redukÀlhatÂ sarokpontra van kipÀnyvÀzva: ezek mindegyike valamif¢le ´nt´rv¢nyü ¢s a mÀsik kettû felûl k´lcs´n´sen el¢rhetetlen àabszolÃtÊ v¢gpontot jel´l. Foglaljuk ezt is egy r´vid tÀblÀzatba:
szempontok
formai jellemzûk

megmunkÀlÀs
az artikulÀciÂ
mÂdja
´nt´rv¢nyüs¢g

megalapozÀs

allegorikus
jelent¢s
t¢r-dimenziÂ40

idû-dimenziÂ

hozzÀ k¢pest
a mÀsik kettû:

a nyitott sÁr
az oltÀr
t´k¢letesen szabÀlyos a szabÀlyossÀg ¢s
monolitikus alakzat szabÀlytalansÀg
dialektikÀjÀnak
alÀvetett, heteronÂm
alakzatok
mechanikus g¢pi
emberi k¢z
megmunkÀlÀs
k´zvetlen munkÀja
tisztÀn geometriai
müv¢szi-t´rt¢neti
artikulÀciÂ
artikulÀciÂ
az elvont gondolati a müv¢szet ¢rz¢ki
idealizÀciÂ
¢s szellemi
´nt´rv¢nyüs¢ge
idealizÀciÂjÀnak
´nt´rv¢nyüs¢ge
aktusszerü
a müv¢szet t´rt¢neti
megalapÁtÀs:
hagyomÀnyÀban vaàtudomÀnyosÊ
lÂ megalapozottsÀg:
legitimitÀs
eszt¢tikai legitimitÀs
az 1956-os forradalom mint monÀszszerü eszme
a megrend¡lt emberi
kozmosz
k´z¢ppontjÀban
à1956Ê mint kit¡ntetett pont a t´rt¢nelemben: az ´r´kre
megÀllÁtott idû
¢rz¢ki, zavaros,
tisztÀtalan

az artisztikum
mint a megvÀltÀs
utÂpikus Ág¢rete
kiszorulva a megrend¡lt emberi kozmosz
perif¢riÀjÀra
a àt´rt¢nelemÊ mint
mÃlt-jelen-j´vû:
az emberi kultÃra
szakadatlan vÀltozÀsa
n¢ma ¢s kifejez¢sk¢ptelen

a nagy rusztikus kû
t´k¢letesen
szabÀlytalan
monolitikus alakzat

megmunkÀlatlan
term¢szeti tÀrgy
artikulÀlatlansÀg
a nyers term¢szet
´nt´rv¢nyüs¢ge

a mÀrtÁrok szem¢lyes
v¢gakarata, ill. az
eml¢ket ÀllÁtÂk kÁvÀnsÀga: a szem¢lyes
hiteless¢g legitimitÀsa
a megvÀlthatatlan
àcsûcsel¢kÊ
kÁv¡l a humanizÀlt
kozmosz ter¢n
kÁv¡l a t´rt¢nelmi
idûn

sÃlytalan, erûtlen,
àkulturÀltÊ

Ezek a sarokpontok azonban csupÀn relacionÀlisan ä csak bizonyos szempontbÂl
¢s csak egymÀshoz k¢pest ä tekinthetûk àabszolÃtnakÊ. Ezt a tÀblÀzat utolsÂ sorÀban
jeleztem. Mindenesetre mindegyik egy-egy szemantikus folyamat kiindulÂ-, illetve
v¢gpontja. A ànyitott sÁrÊ tisztÀn geometrikus, monÀsz-szerü ¢pÁtm¢ny, valami szilÀrd,
szem¢lytelen ¢s kortalan t´k¢letess¢g Àrad belûle: ez a mü tisztÀn eszmei gyÃjtÂpontja.
HozzÀ k¢pest a parcella minden mÀs eleme ä ha, mint lÀttuk, nem is jelentûs¢gteljes
k¡l´nbs¢gek n¢lk¡l ä zavarosnak, diffÃznak, heterog¢nnek lÀtszik. K´vetkezetes re-
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duktivizmusa az elvont utÂpia radikÀlis erk´lcsi igazsÀgÀt jel´li ¢s szegezi szembe a àmüv¢szetÊ dialektikusan k´zvetÁtett ¢s a àterm¢szetÊ spontÀn-k´zvetlen ¢rz¢kis¢g¢vel. Ez
a tÀrgyegy¡ttes oly k¢ptelen¡l elvont, kristÀlyos ¢s szem¢lytelen, mint a Kant emlegette àerk´lcsi t´rv¢ny a szÁv¡nkbenÊ: a monadikus igazsÀg felt¢tlens¢ge Àrad belûle. A
àtudomÀnyosÊ m¢r¢sekkel valÂ legitimÀlÀs c¢lja is csak ennek a magÀnvalÂsÀgnak a nyomat¢kosÁtÀsa, amelyre ä lÀttuk korÀbban ä JovÀnovics a müv¢szet szubjektÁv hitelesÁt¢si
formÀit (p¢ldÀul az expressziÂt) mÀr nem tartotta alkalmasnak. Hogy az 1956-ra valÂ
allegorikus hivatkozÀs ¢pp ezen az elemen jelenik meg, vilÀgosan mutatja, hogy JovÀnovics szÀmÀra maga a forradalom nem nemzeti, politikai vagy tÀrsadalomt´rt¢neti
t¢ny, hanem kizÀrÂlag erk´lcsi tettk¢nt j´n szÀmÁtÀsba: halottai is csak erk´lcsi ¢rtelemben hûs´k. A t´bbi elemet uralÂ egyediess¢g ¢s ¢rz¢ki sokr¢tüs¢g nem teszi lehetûv¢, hogy a tisztÀn erk´lcsi tettnek erre a fens¢ges-univerzÀlis aspektusÀra eml¢keztessenek.
A ànagy rusztikus kûÊ viszont ¢ppens¢ggel nagyon is individuÀlis tÀrgynak lÀtszik:
szemben a monokrÂm fekete hasÀbbal, amely egy idea materializÀciÂja, ez t´k¢letesen
egyedi ¢s megism¢telhetetlen darab, amely csakis ´nmagÀt reprezentÀlja. Ha a nyitott
sÁr geometrizmusa az erk´lcsi t´rv¢ny àÀltalÀnossÀgÀtÊ ÀllÁtotta, akkor Angyal IstvÀn
k´ve az àegyesÊ meghaladhatatlansÀgÀnak metaforÀja. Nincs pÀrja, megfelelûje, ûsk¢pe: semmit nem ÀbrÀzol, semmit nem helyettesÁt, semmilyen ÀltalÀnosnak nem
egyedies¡l¢se. UgyanÃgy tisztÀn magÀnvalÂk¢nt jelenik meg, mint a àt´rv¢nyÊ oszlopa, de nem tartozik semmilyen szabÀly vagy fogalom ÀltalÀnossÀga alÀ. GondolkodÀs,
erk´lcs, müv¢szet ä mit sem tudnak vele kezdeni. Egy àezÊ, ahogyan Hegel mondanÀ:
csak rÀmutatni lehet, Ãgy, ahogy Angyal IstvÀn a v¢grendelet¢ben vagy JovÀnovics
Gy´rgy a gyakorlatban is tette. (Jelenl¢t¢t ennyiben csak azoknak a szem¢lyes hitele legitimÀlja, akik ily mÂdon rÀmutattak.) Irdatlan sÃlyÀban, mozdÁthatatlansÀgÀban, robusztus alaktalansÀgÀban ä akÀr a konceptuÀlis oszlop tiszta, elvont t´rv¢nyszerüs¢g¢ben ä van valami fens¢ges. A 301-es parcella tÀrgyegy¡ttes¢ben valamik¢ppen minden szellemi kultÃra ellenpontjÀt, az anarchisztikus, szem¢lytelen ¢s integrÀlhatatlan
egyedis¢g sarkpontjÀt k¢pviseli. M¢gsem puszta negativitÀs: ez az elem k¢pviseli müv¡nk´n az impulzivitÀst, a kultÃra Àltal nem domesztikÀlt term¢szet ´nt´rv¢nyüs¢g¢t.
Vulkanikus eredete mintha a feltartÂztathatatlan ûserûnek volna metaforÀja. Allegorikus ¢rtelemben az Angyal IstvÀn Àltal tetemre hÁvott csûcsel¢knek, mondhatni, az istenadta n¢pnek felel meg. Mindenesetre olyasmi, amit nem lehet megker¡lni, ÀtszellemÁteni, dialektikusan transzcendÀlni.
V¢g¡l a harmadik vonatkoztatÀsi pont: a konceptus àÀltalÀnosaÊ ¢s a nyers term¢szet
àegyeseÊ k´z¢ esû mezû, az oltÀr¢pÁtm¢ny mint az eszt¢tikai k´zvetÁt¢sek, a àk¡l´n´sÊ szf¢rÀja. Nem v¢letlen¡l Àll t´bb objektumbÂl, amelyek folyamatszerüen kapcsolÂdnak
egymÀsba, s nem v¢letlen, hogy az eml¢kmü müv¢szett´rt¢neti hivatkozÀsai erre az
elemcsoportra szorÁtkoznak. Itt egyetlen objektum sem Àll meg ´nmagÀban, a k´lcs´n´s vonatkozÀsok sürü hÀlÂja fonja be ûket, ¢s mindegyik¡k alÀ van vetve a k¡l´n´s
dialektikÀjÀnak. LÀttuk ezt a feh¢r oszlop pozitivitÀsÀnak ¢s a kûbe faragott t¢rhengerek negativitÀsÀnak kettûss¢g¢ben ¢ppÃgy, mint az elemcsoport t´bbszintess¢g¢ben, a szobrÀszatt´rt¢neti allÃziÂk bonyolult reflexivitÀsÀban. Ez a müv¢szi szf¢rÀja,
mondhatni, az anyag ´ntudatÀnak, ¢s ´nreflexiÂjÀnak birodalma. A münek errûl a
szekciÂjÀrÂl csakugyan ¢rtelmesen besz¢lhet¡nk olyan dialektikus-eszt¢tikai kategÂriapÀrokban, mint àlÀtszat vagy valÂsÀgÊ, àanyag vagy szellemÊ, àszubjektÁv vagy objektÁvÊ, àlek¢pez¢s vagy tÀrgyalkotÀsÊ, àplastica vagy sculpturaÊ ¢s Ágy tovÀbb: mÀrpe-
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dig ¢pp ez a fajta besz¢d az, ami a mÀsik k¢t vonatkoztatÀsi pont eset¢ben semmitmondÂnak bizonyul. A specifikusan müv¢szi ugyanis az eg¢sz eml¢kmünek nem eleve
term¢szetes k´zege: maga is csupÀn az egyik referenciapont a t´bbi k´z´tt, amelyet ä
k´ztes pozÁciÂja ellen¢re ä nem illet meg semmilyen elûjog. A àk¡l´n´sÊ e szf¢rÀja nem
dialektikus szint¢zise egyesnek ¢s ÀltalÀnosnak: az àoltÀrÊ a maga bonyolultsÀgaival
nem egyesÁt¢se ¢s transzcendÀlÀsa a geometrikus hasÀb ¢s a durva kûszikla kettûss¢g¢nek. M¢gis, mint utaltam rÀ, egyed¡l a szobrÀszatnak ez az id¢zûjelbe tett nyelve, a
plasztikai tÀrgy dialektikus identitÀsÀra valÂ hivatkozÀs engedi meglÀtnunk a mÀsik k¢t
elem konstitutÁv ¢s egymÀst is opponÀlÂ kÁv¡lÀllÀsÀt a szobrÀszati idiÂmÀn. N¢lk¡le,
az Àltala meghatÀrozott vonatkoztatÀsi keret hiÀnyÀban a fekete hasÀb ¢s a ànagy rusztikus kûÊ valÂban nem lenne t´bb n¢ma ¢s kifejez¢stelen tÀrgynÀl, merûben esetleges,
¡res allegÂriÀnÀl. M¢gis: a müv¢szis¢g nyelve csak arra k¢pes, hogy a hatÀrt jel´lje
meg ´nmaga ¢s a rajta kÁv¡l l¢vûk k´z´tt: nem k¢pes valamilyen eszt¢tikai egy´ntetüs¢g eszm¢nye jegy¢ben megsz¡ntetni az eml¢kmü radikÀlis heteronÂmiÀjÀt. Ami a
müv¢szet nyelv¢n itt k´zvetlen¡l elmondhatÂ volna, az csupÀn konvencionÀlis, k´z´ns¢ges, v¢gsû soron hazug lehetne. A àmüv¢szetÊ itt megint egyszer olyasmit mutat
meg, amelyet ä autonÂmiÀjÀra b¡szk¢n ä ¢pp ´nmaga takarna el: olyasmit àmond elÊ,
amit ¢pp sajÀt nyelve rejt el elûle.
JovÀnovics müve tehÀt az¢rt k¢pes az eml¢k/mü feladatÀnak megfelelni, mert egyfelûl belsû ¢rtelem-´sszef¡gg¢se rendkÁv¡l k´vetkezetes, mÀsfelûl àlebegû referenciÀkraÊ tÀmaszkodik. àLebegûnekÊ az¢rt nevezem ezeket, mert egyik hivatkozÀs sem
lehet k¢pes ´nmagÀban megalapozni a müvet: egyik sem szolgÀlhat a mü ¢rtelm¢nek
v¢gsû instanciÀjak¢nt. Sem Angyal IstvÀn szavÀnak szubjektÁv hitele, sem az 1956-os
forradalom objektÁv erk´lcsi-eszmei igaza, sem a müv¢szet v¢gtelen ¢rz¢ki gazdagsÀga
nem valÂsÀgosabb dolog a t´bbin¢l, vagyis nem lehet inkÀbb a mü alapja, mint a t´bbi.
A mü azt tanÃsÁtja, hogy e vonatkozÀsok k´z´tt nem lehets¢ges semmif¢le hierarchia,
fontossÀgi vagy ¢rt¢ksorrend, s ha ilyen keretben prÂbÀljuk megragadni ûket, ¢rtelmez¢s¡nk sz¡ks¢gk¢ppen egyoldalÃvÀ ¢s beszük¡ltt¢ vÀlik. A referenciÀk e lebegtet¢se ¢ppen azt a c¢lt szolgÀlja, hogy a n¢zû szÀmÀra tudatossÀ tegye eml¢k ¢s mü hatÀrait, amelyek egy-egy monolitikus vilÀglÀtÀson bel¡l k´nnyen ÀtjÀrhatÂnak lÀtszhatnak ä s ezzel az eml¢kez¢s Ãj reflexiÂjÀt àk¢nyszerÁtseÊ ki.

A àhely szellemeÊ
àMeg kellene tanulnunk, hogy a dolog a hely
maga, nem pedig olyasvalami, ami ehhez vagy
amahhoz a helyhez tartozik... A szobrÀszat... helyek testt¢ alakÁtÀsa.Ê
(Heidegger)41

(A locus meghatÀrozottsÀga) Mindeddig az eml¢kmüvet tisztÀn szobrÀszi kontextusban vizsgÀltam ä ez¢rt mindaz, amit eddig mondtam, ¢rv¢nyes lehetne akÀr egy kiÀllÁtÂtermi installÀciÂra is. Itt az ideje, hogy szÀmÁtÀsba vegy¡k: JovÀnovics munkÀja
nem a modern szobrÀszat absztrakt ter¢ben Àll, hanem sÁreml¢k, sajÀtosan temetûi müalkotÀs, amely nem ÀllÁthatÂ fel akÀrhol. KorÀbban r´viden id¢ztem F´ld¢nyit, akinek
olvasatÀban mÀr hangot kapott a helynek ez a fontossÀga. ý a modern nagyvÀros, az
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àelvont emberrelÊ kalkulÀlÂ technikai civilizÀciÂ otthontalan, nyomasztÂ ürj¢t ÀllÁtotta
szembe a parcellÀnak az eleven ember biolÂgiai-szellemi sz¡ks¢gleteihez igazodÂ, bensûs¢ges ter¢vel. Ez a romantizÀlÂ modernitÀskritika, illetve az eml¢kmü ezen alapulÂ
interpretÀciÂja azonban ä megÁt¢l¢sem szerint ä elv¢ti JovÀnovics valÂdi intenciÂjÀt,
amely egyszerre konzekvens megûrz¢se ¢s a F´ld¢nyi¢n¢l radikÀlisabb bÁrÀlata a modernek univerzalista t¢rfelfogÀsÀnak. Nem mintha a szobrÀsz nem t´rekedett volna a
parcellÀban egy valÂban emberl¢pt¢kü, àl¢legzûÊ t¢r kialakÁtÀsÀra ä s nem mintha nem
volna ezerszer jogosult sok nagyvÀros fullasztÂ t¢rtelens¢g¢nek bÁrÀlata. De ez a szembeÀllÁtÀs itt merûben absztrakt, s elmegy a müben magÀban tematizÀlt voltak¢ppeni
t¢rprobl¢ma: a t¢r ¢s a hely konfliktusa mellett. ögy gondolom, hogy JovÀnovics nagyon m¢lyen ¢s pontosan ¢rtelmezte a feladatot, amikor a t¢r kialakÁtÀsÀban eg¢szen
az Âkereszt¢ny szentkultusz liturgikus t¢rformÀiig nyÃlt vissza: mint lÀtni fogjuk, a
parcellÀban felÀllÁtott tÀrgyegy¡ttes ¢s a kapcsolÂdÂ terek a rejtett sÁrhelyeket megjel´lû
kora kereszt¢ny martyriumok elemeibûl ¢pÁtkeznek, ezeket rendezik Ãj ä meglehet, szokatlan, sût provokatÁvan Ãjszerü ä ´sszef¡gg¢sbe.
A k¢rd¢st, hogy mi k´lcs´n´zte e helynek àa szent t¢r ¢lm¢ny¢tÊ,42 nem neh¢z megvÀlaszolni. Nagy Imre ¢s mÀrtÁrtÀrsainak megalÀzÂ, egyszersmind f´lhÀborÁtÂ elkaparÀsa, a holttestek felkutatÀsÀnak ¢s azonosÁtÀsÀnak n¢ma borzalma, valamint az Ãjratemet¢s megrendÁtû pompÀja adott akkora sÃlyt a temetû e sarkÀnak, hogy az ide kilÀtogatÂ egyszerüen nem tekinthet el attÂl, ami itt t´rt¢nt, s aminek ereje Ágy csak itt
¢rezhetû. Ez a kollektÁv tapasztalat jel´lte ki àazt a szilÀrd pontot a profÀn t¢r formÀtlan
meghatÀrozÀsÀbaÊ (Eliade), amely k´r¢ az eml¢kmü egyÀltalÀn meg¢p¡lhetett. ä Tegy¡k
hozzÀ: az Âkereszt¢ny hagyomÀny hithü kommunistÀkra valÂ alkalmazÀsa ezÃttal nem
szents¢gt´r¢s. A mÀrtÁr ugyanis nem felt¢tlen¡l vallÀsos jÀmborsÀga okÀn, tehÀt elsûsorban nem hit¢nek, meggyûzûd¢s¢nek tartalma miatt m¢ltÂ a megbecs¡l¢sre, hanem
mindenekelûtt az ´nfelÀldozÀs morÀlis p¢ldÀja ä maga vÀlasztotta isten¢hez valÂ k´vetkezetes hüs¢ge ä r¢v¢n parancsol tiszteletet a k´vetûktûl. °pp az autonÂmiÀnak ¢s a
szem¢lyess¢gnek ez az emfatikus sÃlya az, ami miatt a mÀrtÁrium àint¢zm¢nyeÊ a radikÀlis
szekularizÀciÂ idej¢n sem veszÁtett semmit erk´lcsi jelent¢kenys¢g¢bûl. JovÀnovics a
kereszt¢ny hagyomÀnyra utalÂ gesztusa, amely hÁjÀn van minden vallÀsos akcentusnak, nyilvÀnvalÂan nem valamilyen felekezeti partikularizmust szolgÀl, hanem a morÀlis radikalizmusnak ¢s a bensûs¢ges k´z´ss¢gi szolidaritÀsnak azt a ma is ¢rv¢nyes
szellem¢t id¢zi fel, amely olyannyira szembeÀllÁtotta az archaikus k´z´ss¢gek m¢ly vallÀsossÀgÀt a hatalomra ker¡lt egyhÀz int¢zm¢nyes ÀjtatoskodÀsÀval. A tradÁciÂ¢rt¢s e
m¢lys¢ge folytÀn ker¡lte el JovÀnovics a historizÀlÂ hivatkozÀsok szokÀsos buktatÂit
is: mind a hagyomÀnyos vallÀsi-kegyeleti formÀk puszta megism¢tl¢s¢t, mind az archaizÀlÀs posztmodern divatjÀnak sek¢lyess¢g¢t.
Mivel a hagyomÀny szerint a locushoz mindig olyan, a helyi mÀrtÁrokkal kapcsolatos
eleven ¢s valÂsÀgos ¢lm¢nyek tapadnak, melyeket a k´z´ss¢g àa szents¢g bet´r¢s¢nekÊ, a f´ldi ¢s az ¢gi szf¢ra k´z´tti ÀtjÀrhatÂsÀg bizonyÁt¢kÀnak ismer el, a martyrium
nemcsak alkalmi talÀlkozÂhely, de az °g ¢s F´ld ¢rintkez¢s¢nek, a szent vilÀg megnyilatkozÀsÀnak szÁntere is. A memoria felÀllÁtÀsa a vallÀsos tudat szÀmÀra egyben kozmogÂniai aktus, egy e pont k´r¢ ¢pÁtett àvilÀgÊ megalapÁtÀsa, e konkr¢t helynek Isten
rendezett kozmoszÀba valÂ integrÀlÀsa is.43 A k¢rd¢s csak az, hogy lehets¢ges-e a 301es parcella genius locijÀt, ezt az Ázig-v¢rig modern kollektÁv ¢lm¢nyt a mÀsodik ¢vezred
v¢g¢n egy àszent vilÀgÊ epifÀniÀjak¢nt megjelenÁteni. Van-e Krisztus utÀn a mÀsodik
¢vezred v¢g¢n metafizikai bÀzisa a hely ilyen szakralizÀlÀsÀnak? Lehets¢ges-e, ¢s ha
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igen, mire alapozva lehets¢ges a XX. szÀzad v¢g¢n a mÀrtÁreml¢kmü? Hiszen hiÀba
vÀlt a temetû e sokÀig rejtett sarka (legalÀbbis k´zvetlen¡l a rendszervÀltÀs idej¢n) egyfajta bÃcsÃjÀrÂhelly¢, ¢s hiÀba vÀlt ¢vrûl ¢vre ism¢tlûdû Àllami ceremÂniÀk szÁnter¢v¢,
a kortÀrs alkotÂ m¢gsem tÀmaszkodhat mÀr a àk´z´ss¢gÊ semmif¢le eleve meglevû
hitb¢li-vilÀgn¢zeti-Ázl¢sb¢li konszenzusÀra. Ennek legszeml¢letesebb bizonyÁt¢kÀt ¢ppen az eml¢kmü felavatÀsa k´r¡li Ázetlen politikai ¢s presztÁzsharcok szolgÀltattÀk.
(A àkiz´kkentÊ t¢r) Vegy¡k tehÀt sorra, mik¢nt hivatkozik JovÀnovics a csaknem k¢tezer ¢ves Âkereszt¢ny temetûi hagyomÀnyokra. E tradÁciÂban a k´z´ss¢g titkos-eml¢kezû ´sszej´vetelei rendre egy k¡l´n´s becsben tartott, egyszersmind nyilvÀnos tilalom alÀ esû temetkezûhely k´r¢ szervezûdtek: a pÀrhuzam a 301-es parcella tiltott-eltagadott, majd nyilvÀnos kultuszhelly¢ tett ´vezet¢vel mÀr e tekintetben is k¢zenfekvû.
De JovÀnovics Àt¢rtelmezi a hagyomÀnyt. Az ûskereszt¢ny v¢rtanÃk kultikus becsben
ûrz´tt maradvÀnyait egykor f´ld alatti koporsÂ vagy sÁrkamra rejtette: JovÀnovics
most f¡ggûlegess¢ teszi ¢s megnyitja ezt a sÁrt. Ez alighanem t´bbet jelent, mint a nyughelyek utÂlagos feltÀrÀsÀnak aktuÀlis eml¢k¢re valÂ c¢lzÀst. A nekropoliszt44 az emelet
szakrÀlis tÀrgyaival ä ebben az ´sszef¡gg¢sben ä Ãgy ¢rtelmezhetj¡k, mint annak az
oltÀrnak megfelelûj¢t, amelyet az Âkereszt¢nyek ä mint az eml¢kez¢s gyakorlati kultuszÀnak eszk´z¢t, a halotti agap¢ asztalÀt, illetve a formÀlÂdÂ szentmise mensÀjÀt ä a
f´ld felszÁn¢n, rendszerint ¢ppen a sÁrok f´l´tt ÀllÁtottak fel: az ¢lûk valÂsÀgos ¢letter¢ben valÂjÀban ez jel´li meg a megszentelt sÁr hely¢t. JovÀnovicsnÀl viszont ez az oltÀr
mintegy kimozdul voltak¢ppeni hely¢rûl, eltolÂdik a sÁr f´l´tti ä k´z¢pponti ä pozÁciÂjÀbÂl: csaknem ´tven m¢terrel od¢bb, ugyanakkor szigorÃan azonos sÁkban helyezkedik el. Az¢rt hihetj¡k, hogy oltÀrrÂl van szÂ, mert ä motivikus megfontolÀsokon tÃl
ä nem szabadulhatunk attÂl az erûteljes vizuÀlis-plasztikai szuggesztiÂtÂl, hogy az emelet hÂfeh¢r tornyÀnak voltak¢pp a rejtett sÁr oszlopÀnak tengely¢ben kellene Àllnia: annak lÀthatÂ jelek¢nt, vertikÀlis meghosszabbÁtÀsak¢nt, a halottak gyûzelmes megigazulÀsÀnak szimbÂlumak¢nt kellene f´lmagasodnia. °ppen Ãgy, ahogy az oltÀr maga egykor a lÀthatatlan sÁr megjelenÁtûje volt: az a hely az ¢lûk ter¢ben, amelyben ´sszekapcsolÂdott a lokÀlis szent nyughely¢nek tisztelete az eucharisztikus Àldozat bemutatÀsÀval s ezen kereszt¡l a megvÀltÀs egyetemes Ág¢ret¢vel.
Be kell jÀrnunk tehÀt a gy¡lekezût¢r imbolygÂ fel¡let¢t, a sÁrhelyeket ¢rintû Áves
´sv¢nyek c¢ltalan zsÀkutcÀit, ¢s v¢gig kell ballagnunk a BÀnat lejtûs, hosszÃ ÃtjÀn ahhoz, hogy test¡nkkel ¢s ¢rz¢keinkkel is felfogjuk: itt csakugyan àkiz´kkentÊ a t¢r. Ellent¢tben azzal, amit F´ld¢nyi mond a àk´z¢ppontbÂlÊ sz¢tÀradÂ nyugalomrÂl, ez a
t¢r inkÀbb k¢rd¢sess¢ teszi a àk´z¢ppontÊ mÁtoszÀt, inkÀbb az egy centrum k´r¢ szervezûd´tt vilÀg sz¢thullÀsÀrÂl tudÂsÁt. Mintha a 301-es parcella sÁrja egyenesen attÂl
nyÁlt volna meg, hogy gigantikus erûk elhÃztÀk f´l¡le a megvÀltÀs bizonyossÀgÀt hirdetû oltÀrt vagy megfordÁtva, a sÁr m¢ly¢nek roppant erejü f´lhasadÀsa tolta volna
f¢lre ä s tette volna k¢ts¢gess¢ ä a mensa s a rÀÀllÁtott tabernaculum (a sÁrt helyettesÁtû
erekly¢k tartÂed¢nye mint a sÁr szimulÀciÂja) vigasztalÂ monumentumÀt. (A ànagy
rusztikus kûÊ maga ä a fentiek alapjÀn mÀr vilÀgos, hogy mi¢rt ä t¡ntetûleg kÁv¡l Àll
ezen az ¢rtelem-´sszef¡gg¢sen is.)
Az itt megid¢zett hagyomÀnyban mÀrmost a sÁrhoz ¢s az oltÀrhoz tartozik a f´l¢j¡k
borulÂ baldachin vagy cibÂrium tere45 is, amelybûl k¢sûbb a kupola monumentÀlis t¢rformÀja fejlûdik ki ä amely az Isten Àltal teremtett ¢gbolt metaforÀjak¢nt ä a mennyei
megvÀltÀs eszkatologikus Ág¢ret¢t borÁtja a loculus f´l¢. A kozmikus sÀtor eredetileg

1426 ã R¢nyi AndrÀs: A dekonstruÀlt kegyelet

egyetlen k´z´s ä k¡l´nb´zû l¢tszinteket (halÀl, ¢let, ´r´k ¢let) ¢s k¡l´nb´zû idûdimenziÂkat (mÃlt, jelen, j´vû) ´sszefogÂ ä t¢rbeli tengelyen, egyfajta axis mundin helyezkedett el a sÁrral ¢s az oltÀrral:46 ez a szerkezet jelenik meg az olyan k¢sei p¢ldÀkon is,
mint ä hogy egy sajÀtosan magyar nemzeti kegyhelyet emlÁtsek ä a DeÀk-mauzÂleum
(1884ä1887) a Kerepesi Ãti temetûben. A kupolamotÁvum mÀrmost rejtett, de roppant
fontos szerepet jÀtszik a 301-es parcella berendez¢s¢ben is: ennek felel meg ugyanis
a nyitott sÁr k´r¢ ¢p¡lt, koncentrikus elrendez¢sü àk´zponti gy¡lekezût¢rÊ. A nem t´k¢letesen szabÀlyos k´r alaprajzÃ kûpadlÂzat JovÀnovics szÂhasznÀlatÀval valÂjÀban àeltaposott kupolaÊ:47 ez a hagyomÀnyosan dicsûÁtû, l¢giesen-diadalmasan ´bl´s´dû t¢rforma itt csak negatÁve, a àm¢g meg¢pÁthetû legkisebb Ávess¢greÊ lapÁtva, mint a f´ldfelszÁn m¢g ¢pp ¢szlelhetû domborulata jelenik meg. Mintha belezuhant volna a talajba, beletünt volna az anyagba: t¢rben-anyagban ´sszetorlÂdik mintegy a sÁrral,
amely ä megtagadva hagyomÀnyos helyzet¢t ¢s elrejtetts¢g¢t ä most megnyÁlik, ¢s ä
mint àa halÀl fekete tüjeÊ ä ¢pp legmagasabb pontjÀn, a lanterna hely¢n lyukasztja Àt
a kupola virtuÀlis palÀstjÀt. Ha korÀbban azt lÀttuk, hogy az oltÀr ä megûrizve a vertikÀlis szintk¡l´nbs¢geket ä horizontÀlisan tolÂdott ki a fûtengely sÁkjÀbÂl, akkor JovÀnovics most ¢pp fordÁtva dekonstruÀl: itt megmarad ugyan a vertikÀlis tengely k´z´ss¢ge, de a szintek egymÀsba csÃszÀsa, az anagogikus irÀny megfordulÀsa nem kev¢sb¢ hatÀsosan roppantja ´ssze az axis mundi metafizikai rendj¢t. TovÀbbÀ: a tÀvlatos
negatÁv t¢rforma (kupola) sürü ¢s neh¢z pozitÁv anyagformÀvÀ (domb) transzformÀlÂdik, s hasonlÂ kombinatorika ¢rv¢nyes¡l a sÁr plasztikai jelent¢s¢ben is. A nyitott,
f¡ggûleges akna s benne a fekete grÀnitoszlop nemcsak t¢rbeli helyzete folytÀn lehet
a ànyitott sÁrÊ plasztikai metaforÀja, de az¢rt is, mert aknat¢r ¢s oszloptest e kombinÀciÂja egyben a koporsÂ/sÁrg´d´r (mint negatÁv, befogadÂ t¢rformÀk) ¢s a corpus (mint
pozitÁv, kit´ltû testforma) megfelelûje is. (Jellemzû, hogy a koporsÂt csupÀn ¡nnep¢lyesen ÀbrÀzolÂ-szimulÀlÂ emeleti szarkofÀgon nyoma sincs ennek a tragikus, m¢gis tisztÀn plasztikai logikÀnak.) így nyer ¢rtelmet az a paradox szabÀlytalansÀg is, amelyre
mÀr utaltam e geometriai szabÀlyossÀggal megszerkesztett k¢t objektum kapcsÀn: a
hatsz´gü hasÀb ¢s a n¢gyzetes akna (illetve a virtuÀlis kupolan¢gyezet) ´ssze nem ill¢se
metaforikusan a test ´r´k nyugtalansÀgÀt jel´li a sÁrban.
M¢g egy ¢rvem van annak alÀtÀmasztÀsÀra, hogy JovÀnovics szelÁden, de vask´vetkezetess¢ggel t´rekszik tÃlsÀgosan is k´nnyen ¢gnek-j´vûnek fordulÂ tekintet¡nket
visszafordÁtani a f´ld ¢s ´nmagunk fel¢. A pÀlyanyertes eml¢kmü eredeti terv¢ben
szerepelt valami, amit a kivitelez¢s sorÀn v¢g¡l m¢gsem ¢pÁtettek meg: a szabÀlytalan
alakÃ parcella mind a n¢gy sarkÀn egy-egy hatalmas, 8ä8,5 m¢ter magas, feket¢re festett sarokpilon Àllt volna, àtetej¡k´n a k¢t szomsz¢dos sarokpont irÀnyÀba mutatÂ csonkokkalÊ.48 E csonkokat, mint egy lÀthatatlan ¡vegdoboz sarkait, a szem automatikusan
´sszek´thette volna egymÀssal a t¢rben. így egy hatalmas virtuÀlis ¢pÁtm¢ny borult
volna a parcella tere f´l¢, amely roppant arÀnyai ¢s erûteljes plasztikai-vizuÀlis szuggesztiÂja r¢v¢n v¢gleg relativizÀlta volna az eml¢kmü legmagasabbra kiemelkedû objektumaiban ä az oltÀr¢pÁtm¢nyen ä ´sszpontosulÂ megvÀltÀsÁg¢retet. íme a picassÂiä
gonzalezi t¢rbe valÂ rajzolÀs posztmodern vÀltozata: itt a leginkÀbb àszellemiÊ kifejezûeszk´z szolgÀl az ÀtszellemÁt¢si t´rekv¢sek korlÀtainak nyomat¢kosÁtÀsÀra.49
Az eml¢kmü tehÀt Ãgy teljesÁti hivatÀsÀt, hogy k´zben l¢pten-nyomon megk¢rdûjelezi sajÀt l¢talapjait: a hely ¢s az univerzum, a t´rt¢nelmi pillanat ¢s a teremt¢s ´r´kk¢valÂsÀga, az individuum ¢s Isten k´z´ss¢g¢nek hagyomÀnyos viszonyÀt.
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(A kegyelet mint hermeneutikus gyakorlat) S¢tÀja v¢g¢n F´ld¢nyi Ãgy ¢rzi, hogy ä
bebolyongva a sÁrkertet ä kezdeti zavarÀt ¢s megindultsÀgÀt àlassan kiszorÁtja a m¢ly nyugalomÊ. SzÀmomra ¢pp fordÁtva t´rt¢nik a dolog. A mü ter¢nek bejÀrÀsa, a terek ¢s
testek ´sszef¡gg¢seinek mind komplexebb meg¢rt¢se egyre nyugtalanÁtÂbb k´vetkeztet¢sek levonÀsÀra k¢sztet. Az architektonikusan-szobrÀszilag àgondolkodÂÊ n¢zû lassan meg¢rti: JovÀnovics v¢g¡l is a metafizikai tÀvlatveszt¢s monumentÀlis drÀmÀjÀvÀ formÀlja a parcella k´zponti ter¢t. Azzal, hogy ¢ppen a nyitott (pontosabban: a nyitva
maradt) sÁr motÁvumÀt ÀllÁtja a k´z¢ppontba, elvitatja az utÂlagos ¢rtelmet ¢s igazolÀst
az ÀldozattÂl. Felid¢zi, de k¢ts¢gbe is vonja az Àldozat affirmatÁv ¢rtelm¢t: felkÁnÀlja az
eml¢kezûnek ¢s meg is tagadja tûle az anagÂgia rem¢ny¢t. Megadja a v¢gtisztess¢get,
amennyiben m¢ltÂ eml¢ket ÀllÁt a halottaknak, de nem ¢pÁti meg f´l¢j¡k halÀluk à¢rtelmess¢g¢nekÊ eszkatologikus templomÀt. A àsÁrÊ, az àoltÀrÊ ¢s a àkupolaÊ ilyen k´vetkezetesen kifordÁtott plasztikai logikÀja, valamint hagyomÀnyos viszonyrendszer¡k
àkiz´kkent tereÊ megk¢rdûjelezi azt, hogy valaha is lehets¢ges lesz transzcendÀlni ä
¢rtsd: meg¢rteni, megbocsÀtani, tehÀt elfelejteni ä azt, ami itt t´rt¢nt.
KorÀbban igyekeztem amellett ¢rvelni, hogy JovÀnovics ragaszkodÀsa az ¢rtelemadÀs tisztÀn plasztikai-vizuÀlis ¢s architektonikus formÀihoz nem valamif¢le eszt¢ticizmus vagy absztrakcionizmus jegy¢ben t´rt¢nik. ögy v¢lem, hogy a szobrÀsz inkÀbb
arra t´rekedett, hogy müv¢t alkalmatlannÀ tegye bÀrmif¢le politikai, ideolÂgiai vagy
mÀs ¢rdek legitimÀciÂjÀnak c¢ljaira. Az environment c¢lja nem egy adott vallÀsi-politikai szertartÀs ter¢nek ¢s dÁszleteinek àmüv¢szi eszk´z´kkelÊ valÂ kialakÁtÀsa ä inkÀbb
a szem¢lyes eml¢kez¢s folyamatÀnak müv¢szi inszcenÀlÀsa lehetett. MÀsk¢nt fogalmazva: JovÀnovics a n¢zû plasztikai ¢s topolÂgiai kompetenciÀjÀra50 alapozva megkÁs¢rli vez¢relni-befolyÀsolni annak mozgÀsÀt, illetve tapasztalÀsi folyamatÀt a t¢rben. Ezzel talÀn
¢rtelmezhetj¡k azt a k¡l´nf¢le interpretÀciÂkban rendre felbukkanÂ gondolatot is,
hogy a mü szeml¢l¢se folyamÀn, Ãgymond, egyfajta beavatÀsi szertartÀsban vesz¡nk
r¢szt. A beavatÀs olyan szertartÀs, amelynek szubjektuma maga kell hogy Àtadja magÀt
annak a mÀsik vilÀgnak, amelybe bevezettetik. A beavatÂdÀst akarni kell. A sÁrkert lÀtogatÂjÀnak ezt magÀnak kell kik¢nyszerÁtenie, ami itt annyit jelent: a monumentum
miszt¢riumÀnak meg¢rt¢s¢t akarnia kell. Mert a mü a maga egyszerre k¡l´n´s-idegenszerü ¢s m¢gis vilÀgosan Àttekinthetû jelleg¢vel hatÀrozott felszÂlÁtÀst int¢z a befogadÂhoz: kapcsolja ´ssze mindazt, amit a 301-es parcellÀrÂl minden idelÀtogatÂnak tudnia kell, azzal, amit k´zvetlen¡l ¢rz¢kileg tapasztal: keressen ¢rtelmet a t¢r hatÀrozott
tagolÀsÀban, a k´vek szabatos elrendez¢s¢ben, vagy inkÀbb: adjon ¢rtelmet a felismert
´sszef¡gg¢seknek. Ez a felszÂlÁtÀs itt, a àhely szellem¢nekÊ jelenvalÂsÀga ¢s az eml¢kez¢s k¢nyszere folytÀn sokkal nyomat¢kosabb, mint ÀltalÀban, a kiÀllÁtÂterem semleges ter¢ben ÀllÂ àmodernÊ müvek eset¢ben. Meg merem kockÀztatni: az eml¢kez¢s
nem is mÀs, mint az eml¢kmü ter¢nek ilyen t´prengû-¢rtelmezû bejÀrÀsa, mint intenzÁv kÁs¢rlet a mü meg¢rt¢s¢re. Vagy ami ugyanaz: kÁs¢rlet olyan ¢rtelemadÀsra, amely
nem ¢ri be konvencionÀlis meg¢rt¢si s¢mÀk k´nnyed-fel¡letes alkalmazÀsÀval, a szeml¢lû spontÀn reakciÂival ä hanem makacsul ragaszkodik ahhoz az objektivitÀshoz ¢s
komolysÀghoz ä nevezhetj¡k alÀzatnak ¢s szer¢nys¢gnek is ä, amelyet a genius loci ¢s
a hagyomÀnyoknak a mü szigorÃ konstrukciÂja Àltal megid¢zett szellemei k´vetelnek
meg a m¢g ¢lû eml¢kezûktûl. Az ¢n ¢rtelmez¢semben ez azt jelenti: a 301-es parcella
azzal teremti meg eml¢kmük¢nt ´nn´n lehets¢ges l¢talapjÀt a kollektÁvum tudatÀban,
hogy elvileg minden befogadÂjÀt szem¢lyesen a sajÀt metafizikai elûfeltev¢seivel ä iste-
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n¢vel, hiteivel, ¢let- ¢s t´rt¢nelemfelfogÀsÀval, v¢gsû soron ´nmagÀval ä szembesÁti ¢s
vonja k¢rdûre.
(Mese a kûrûl ¢s a tudÀsrÂl) Mert ami itt t´rt¢nt, az soha nem feledhetû, ¢s soha nem
tehetû jÂvÀ. Az ilyen-olyan ´nigazolÀsok k´nnyen el¢rhetû, olcsÂ vigasza helyett JovÀnovics fûmüve k¢ts¢geket tÀmaszt, zavarba hoz, t´preng¢sre ¢s ´nvizsgÀlatra k¢sztet. így vÀlhat alkalmassÀ arra, hogy az 1956-os barikÀd ellent¢tes oldalakra sodrÂdott
szereplûi egyarÀnt a szem¢lyes meditÀciÂ terek¢nt jÀrhassÀk be. Nem sz¡nteti meg a
k¡l´nbs¢get gyilkos ¢s Àldozat k´z´tt, nem egynemüsÁti a k¡l´nnemüeket valamilyen
fiktÁv istenb¢k¢je nev¢ben, de mindenki szÀmÀra egyformÀn ¢rv¢nyes k´vetelm¢nny¢
teszi a szem¢lyes ´nvizsgÀlatot. Ezzel a mü, Ãgy hiszem, beteljesÁti a nemzeti eml¢kmü
hivatÀsÀt: az ideolÂgiai, felekezeti vagy egy¢b pÀrtÀllÀsok sz¡ks¢gk¢ppen sz¢ttartÂ ¢s
gyorsan vÀltozÂ vilÀgÀn tÃl ä vagy inkÀbb e vilÀg sz¢lsû hatÀraiig mer¢szkedve ¢s onnan
visszatekintve ä m¢gis ¢s egyszer Ãjra l¢trehozza az ¢lûk eml¢kezû k´z´ss¢g¢t. JovÀnovics müve csakugyan àhalÀlmüÊ, àthanatoplasztikaÊ, amennyiben ä a halÀl mezsgy¢j¢n felÀllÁtott monumentÀlis camera obscurak¢nt ä egy szÀmunkra ismeretlen perspektÁvÀbÂl k¢pes meglÀttatni az olyan fogalmak, mint àt´rt¢nelemÊ, ànemzetÊ vagy àindividuumÊ viszonylagossÀgÀt, eg¢sz pazar civilizÀciÂnk v¢dtelens¢g¢t, az ¢lûk vilÀgÀnak t´r¢kenys¢g¢t. Az eml¢kez¢s e mü Àrny¢kÀban ennyiben nem mÀs, mint annak
a katartikus k´z´s cs´ndnek a meghallÀsa, amelyrûl eml¢kezetes k´ltûi mes¢j¢ben NÀdas P¢ter besz¢lt: àNincsen szÂ, mely a k´z´s cs´ndn¢l hatalmasabb... az egyik magyar cs´ndje
a mÀsik magyar cs´ndje lett. Olyan k´z´s lett a cs´nd, hogy nem lehetett elk¡l´nÁteni, melyik cs´nd
kihez tartozik ä holott mindenki¢, vÀltozatlanul, ´nmagÀhoz tartozott... De senki nem szÂlt. Mert
attÂl kezdve, mindannyiunk szerencs¢j¢re, senki nem tudott mÀst, mint amit a mÀsik is gondolhatott.Ê51
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kisebb cseh boltozatÃ kupola (a csegelyek a k´r´n bel¡lre esnek) van belepr¢selve. A lanterna a nyitott
sÁr, melyben az ¢letet adÂ beÀramlÂ f¢ny, a halÀl fekete tüje lebeg. Az eltaposott kupola fel¡let¢nek a
m¢g meg¢pÁthetû legkisebb Ávess¢g¢t ûrizte meg.Ê JovÀnovics: EKSZTATIKUS KATALñGUS... 4.
48. V´. PçLYçZAT , 4.
49. V´. Krauss: THIS NEW ART... Id. kiad. (10.
sz. jegyzet) 121.
50. V´. Felix Th¡rlemann: V OM B ILD ZUM
RAUM. B EITR®GE ZU EINER SEMIOTISCHEN
K UNSTW ISSENSCHAFT. DuMont, K´ln, 1990.
141.
51. NÀdas P¢ter: MESE A TþZRýL °S A TUDçSRñL. In: NÀdas P¢ter: JçT°KT°R. Sz¢pirodalmi, 1988. 101ä102.
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Az ókeresztény martyrium logikai szerkezete (a) és dekonstrukciója Jovánovics emlékművén (b)
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Imre FlÂra

DISCUS HERNIA
Â hogy nem tudok Ãgy gondolni rÀd
hogy ne lÀtnÀm a testedben a vÀzat
rajzos gy´ny´rü izmaidon Àt
a csigolyÀkat ¢s ahogyan Àllnak
feszes rendj¡k k´zt a szorongatott
porckorongokat ahogy meglapÁtja
ûket kiss¢ a sÃly a sÃly ahogy
rÀjuk nehez¡l izmaidnak sÃlya
s a f¡ggûleges feszÁtûerû
vÁzszintesen deformÀlÂ hatÀsÀt
ahogy nyomja a kisz¢lesedû
porc az ideget ahogy alig ÀlljÀk
csontok porcok izmok ¢s idegek
sajÀt belsû fesz¡lts¢geiket

ISTENK¹ZELBEN
istenk´zelben ¢lek itt
amiÂta csak rÀd talÀltam
jelenl¢t¢nek f¢nyeit
¢rzem minden l¢nyben ¢s tÀrgyban
szÂba Àll velem Ãgy hiszem
jeleket k¡ld ha nem is ¢rtem
formÀid sz¢ps¢geiben
ebben a kettûs szenved¢sben
tested fÀjdalmas fesz¡l¢s¢t
ahogy izmaimmal tudom
hogy ide-oda vet hit k¢ts¢g
tartana vissza k¢t karom
halandÂsÀgunkban van itt
¢rzem kis mozdulatait
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A MíTOSZOK
a mÁtoszok a mÁtoszok
hogy Àtcsillogtak testeden
izmaid fesz¡l¢se hogy
a Krisztus fÀjdalma legyen
nem kellett sok k¢pzeleted
magadra vonatkoztatott
minden sz´vegr¢szt amelyet
szÂba hoztunk (nekem a JÂbsztori volt kedvenc szerepem)
rÀd ismertem a mÁtoszokban
t¢nyleg nÀbi voltÀl nekem
¢s Isten fel¢ fordÁtottam
fek¢lyes arcom ¢s a k¢t szemedben
forgÂszel¢t egyszerre lÀtni kezdtem

A NAP, AZ SºT
a nap az s¡t de mind hidegebb az idû
mintha nem is tavasz lenne nem mÀrcius
oktÂberi az ¢g hamis k¢k drÀgakû
folyton borzong a bûr borzong a hÃs a hÃs
¢szakkeleti sz¢l mi¢rt vagyunk mi itt
esendû ¢let¡nk el-elmosÂdÂ ¢nek
a hideg levegût kortyoljuk mint a gint
ÀtlÀtszÂ ¢s erûs nem r¢szegÁt csak ¢get
mi¢rt vagyunk mi itt leitmotÁv s¡t a nap
az ¢g kihül kihül kint is bent is a tÀj¢k
mint Isten angyalÀt olyannak lÀttalak
ha ideiglenes ¢s m¢giscsak ajÀnd¢k
ha tavaszt mÀr soha de ezt az ¢neket
¢s Isten angyala hideg ´nkÁv¡let
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JÀvor Benedek

EVERY DAY BLUES
àä °ppens¢ggel meg lehet magyarÀzni ä mondta
apa. ä De minek? Hiszen mindent Ãgy magyarÀzunk, ahogy tetszik. InkÀbb hallgass zen¢t ä ¢s
f¡ty¡lni kezdett egy vidÀm dallamot, egy szomorÃ dal vidÀm dallamÀt. Egy blues volt: az Every
Day Blues. Mindennap blues.Ê
(Jurij Galperin: JçTSSZUNK BLUEST)

1
Mindig ugyanaz. VÀltjÀk egymÀst ¢jszakÀk ¢s nappalok, ¢vszakok, ¢vek ¢s ¢letek, ¢s
ebben az Àlomszerüen otthontalan vilÀgban û idegen. Idegen...? LÀt egy f¢rfit egy
borÃs, kora tavaszi d¢lutÀnon ferd¢n ÀtvÀgni a Moszkva t¢ren, ¢s akkor meglÂdul a
szÁve, hogy igen, most valamire eml¢kezni k¢ne, valamire, ami t´rt¢nt. AztÀn elfordul.
Erre nem alkalmas. °s mire m¢g? Fel´tlik benne a morbid gondolat, hogy sÁrk´v¢re
majd a katonaorvosi vizsgÀlat v¢geredm¢ny¢t v¢sesse: àSorkatonai szolgÀlat teljesÁt¢s¢re nem alkalmas.Ê Nem volt alkalmas. Erre sem.
Mindig ugyanaz. Bel¢p a szobÀba, kinyitja a f¢lhomÀlyos sarokban ÀllÂ nagy, barna
szekr¢ny halkan nyikordulÂ ajtajÀt, ¢s hÀtulrÂl, a sarok s´t¢tj¢bûl kiemeli a tokot. Lerakja a szoba k´zep¢re, a piszkos, cigarettahamuval borÁtott padlÂra. Csattan a k¢t
zÀr, ¢s Âvatosan kiveszi a szaxofont. Felrakja a sÁpot, nyakÀba akasztja a hangszert, ujjait a f¢mbillentyük ez¡st´sen hüv´s g´dreibe helyezi ä ¢s nem jÀtszik. Ez a k¢t dolog,
a barna szekr¢ny a szoba homÀlyos zugÀban, ¢s ez a nem jÀtszÀs az, amihez hozzÀtartozik. Zen¢sz. Tudja magÀrÂl, ¢s azok az emberek, akik ismerik, szint¢n tudjÀk rÂla.
Zen¢sz, aki ¢vek Âta nem fÃjt egy hangot sem.
Bluest nem jÀtszik. Ez nagyon fontos szÀmÀra. A blues, amit nem jÀtszik, az ¢lete,
az a dolog, ami legalÀbb valamif¢le ÀlomvilÀghoz k´ti, az ¢lete pedig egyfajta f¡st´s,
fel-felsÁrÂ blues, egy v¢gtelen, m¢lybûl elût´rû zene, amit ´nmagÀn jÀtszik. °s mindenki tudja, hogy nagyon nagy bluest jÀtszik, talÀn a legnagyobbat, amit ember valaha
alkotott. Mindig ugyanez a blues, amit soha nem osztott meg senkivel. °s ez¢rt idegen.
2
ºl a metrÂn. Szemben vele egy lÀny ¡l k¢k kabÀtban, ¢s egy k´nyvet olvas, aminek
hasztalan prÂbÀlja elolvasni a cÁm¢t, a lÀny tÃl vÁzszintesen tartja a k´nyvet. ArcÀt lÀtja
t¡kr´zûdni az ablak¡vegen, egy mÀsik, egy valÂdi arc mellett, ami egy k´nyv feh¢r
lapjaira figyel. A lÀny hosszÃ barna haja hÀtul copfba van fonva, hogy meddig ¢r, azt
innen el´lrûl nem lehet lÀtni, ¢s a f¢rfi rem¢li, hogy Ãgy a lapockÀk vonalÀig. Szereti
a lapockÀig ¢rû barna copfokat, amik fekete befûttesgumival vannak ´sszefogva, ¢s
mÀr lÀtja maga elûtt a lÀnyt, ahogy este hazamegy, r´vid ujjÃ, k¢k-feh¢r keresztcsÁkos
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pizsamÀt hÃz, amihez r´vid szÀrÃ tengerk¢k pizsamanadrÀgot hord, kibontja a hajÀt,
¢s befekszik az Àgyba, amit reggel nem volt ideje beÀgyazni.
A lÀny vÀratlanul becsukja a k´nyvet, a tÀskÀjÀba rakja ä a f¢rfit kicsit bosszantja,
hogy most sem volt alkalma elolvasni a cÁmet ä ¢s hÀtradûl az ¡l¢sen. Egy darabig n¢zi
a f¢rfi zavart arcÀt, majd megÀllapÁtva, hogy az valÂban ût figyeli, kedvesen elmosolyodik, ¢s tekintete tovÀbbsiklik az arcokon. A k´vetkezû ÀllomÀsnÀl a lÀny kiszÀll, a
f¢rfi f´lpattan, m¢g siker¡l kiugrania a csukÂdÂ ajtÂn. A barna copf mÀr a mozgÂl¢pcsûn jÀr, ¢s mire a f¢rfi is f´l¢r a t¢rre, eltünik a ny¡zsg¢sben. CigarettÀra gyÃjt, ¢s
hÀtÀt a metrÂ falÀnak vetve a teret figyeli. MÀr s´t¢tedik, amikor lassan elindul a MÀrtÁrok Ãtja irÀnyÀba, szorosabbra hÃzva magÀn a kabÀtot. A Fû utcÀn bet¢r egy borozÂba, a pultnÀl rendel hÀrom deci KadarkÀt, majd a f¡st´s helyis¢gben le¡l egy asztalhoz. A szomsz¢dban k¢t hosszÃ hajÃ, egyetemistaszerü fiÃ valami gyufÀs jÀt¢kot jÀtszik, ûket sem k´ti le igazÀn, r´videsen abba is hagyjÀk, m¢lÀn p´ck´lgetik tovÀbb a
gyufaszÀlakat. Az asztal lapja ragad a k´ny´ke alatt. Szemben vele egy ´reg alkoholista
issza ki tudja hÀnyadik borÀt, egy a sok k´z¡l, akik Ágy este hattÀjt ´sszegyülnek a k´rny¢krûl, hogy egy¡tt folytassÀk otthoni tev¢kenys¢g¡ket.
ä Mindig itt vagyok ä mondja n¢mi vizsgÀlÂdÀs utÀn az ´reg, majd hogy a f¢rfi nem
szÂl semmit, hozzÀteszi, mintegy magyarÀzÂlag:
ä JÂ a boruk.
ä JÂ ä bÂlint az rÀ.
ä A csapos rendes fiÃ, hitelben is lehet inni nÀla. Sok az ismerûs.
ä Aha ä hagyja rÀ a f¢rfi, aztÀn tovÀbb hallgatnak.
K´zben a pult k´r¡l a csapos hangosan vitatkozik ismerûseivel, ¢s ebbe alkalmi besz¢lgetûtÀrsa is belekapcsolÂdik. ý m¢g ¡ld´g¢l egy darabig, aztÀn elnyomja a cigarettÀt, kiissza a poharat, ¢s felÀll az asztaltÂl.
ä Mindig itt vagyok ä szÂl m¢g utÀna az ´reg, Ãjabb pohÀr borÀba kÂstolva.
S¢tÀl v¢gig a Fû utcÀn, ÀtvÀg a Bem t¢ren, a Frankel LeÂ utcÀn, ¢s ahol az kifut a
MÀrtÁrok ÃtjÀra, megÀll. Szereti ezt a helyet, t¢len, k¢sû ¢jszaka, amikor a lÀmpÀk sÀrga
f¢nybe vonjÀk a hÁdfût, ¢s a Duna felûl bevÀgÂ hideg sz¢l szemetet hord a lÀba k´r¡l.
°rzi, hogy csak hangulatokat birtokol, ¢s m¢gis Ãgy gondolja, ez a hangulat annyira
sajÀtjÀvÀ teszi a helyet, hogy az mÀshoz mÀr nem tartozhat. Egy kicsit talÀn û maga ez
a hely, ez a hangulat, amit Ágy nem kell megosztania senkivel.
VÀratlanul szemben, a villamosmegÀllÂban megpillantja a lÀnyt, a tÀskÀjÀban keresg¢l. çtl¢pi a lÀncot, a ritkÀs forgalomban ÀtvÀg az Ãttesten, ¢s vagy tÁz m¢terre tûle
a korlÀtnak dûlve beÀll a vÀrakozÂk k´z¢. Gondosan mÀsik ajtÂt vÀlaszt a felszÀllÀshoz,
amikor befut a villamos, k´zben f¢l szemmel azt figyeli, ¢szrevette-e a lÀny. A Moszkva
t¢rig mennek. Itt mÀr jÀrt ma, csak a t¢r azÂta ki¡r¡lt, ¢s erûsebb¢ vÀlt az ¢telszag.
Hideg van, a villamos m¢g nem Àllt be, a lÀny pedig szemmel lÀthatÂan fÀzik. A t¢r
oldalÀn egy bÂd¢ban teÀt Àrulnak, a f¢rfi vesz kettût, majd Âvatosan, hogy ki ne ´ntse,
ÀtvÀg az ¡res t¢ren.
ä MeghÁvhatom egy teÀra?
A lÀny ´sszerezzen, feln¢z a f¢rfi arcÀra, tekintet¡k talÀlkozik. így Àllnak egy darabig, egymÀs szem¢be n¢zve.
ä Igen. K´sz´n´m ä mondja aztÀn halkan.
çllnak egymÀssal szemben, mindketten a poharukat bÀmuljÀk.
ä Mondja, mi¢rt k´vet? A metrÂn is lÀttam.
A f¢rfi nem szÂl semmit. Ha tudnÀ, hogy mi¢rt k´veti a lÀnyt! Most egy kicsit d¡h´s
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magÀra, kiz´kkent megszokott ¢let¢bûl, hagyta, hogy kiz´kkents¢k. ¹sszekuszÀlÂdott
a ritmus, a blues a darabjaira hullott, k¡l´n szÂl a szaxofon, ¢s egy teljesen mÀsik vilÀgban, k¡l´n a zongora, egymÀs mellett jÀtszanak, nem egymÀsnak, ¢s ez bÀntja a
f¡l¢t. Lelûtt¢k a zenekarvezetût, ott hever a szÁnpad elej¢n, a zen¢szek pedig r¢m¡lten
igyekeznek Ãgy csinÀlni, mintha mi sem t´rt¢nt volna, de mÀr nincs, ami ´sszetartsa
ûket. çll a Moszkva t¢ren egy idegen lÀnnyal, sz¢thullott bluesÀnak darabjaiban t¢rdig
gÀzolva, hÀt persze hogy d¡h´s. Most mÀr persze mindegy.
ä HazakÁs¢rhetem?
ä Nem haza megyek. Elvesztettem a kulcsomat, ¢s nincs otthon senki, egy barÀtnûmh´z megyek, nÀla biztos alhatok, amÁg nem tudok bejutni a lakÀsomba. El¢g kÁnos
helyzet ä neveti el magÀt a lÀny. ä Holnap j´n meg a lakÂtÀrsnûm, otthon volt a sz¡lein¢l. Ketten b¢relj¡k a lakÀst. ä Elhallgat, de a fesz¡lts¢g mÀr oldÂdott. ä De... a barÀtnûmh´z elkÁs¢rhet.
ä JÂ ä mondja a f¢rfi nem eg¢szen odaillûen.
Megint hallgatnak. K´zben beÀll a villamos, felszÀllnak. A villamos megy a hegynek
felfel¢, k´zben a lÀny mes¢l errûl-arrÂl, a lakÂtÀrsnûj¢rûl, az egyetemrûl, ahova jÀr, a
csalÀdjÀrÂl, a terveirûl. A f¢rfi t´bbnyire csak hallgat, k¡l´n´s szÀmÀra a lÀny vilÀga,
elk¢pzeli a szobÀjÀt, ahol csÁkos pizsamÀban Àll az ablaknÀl, lÀtja a lakÂtelepi szoba
nagy ablakÀn Àt az alul parkolÂ autÂkat, ¢s Ãgy ¢rzi, tÃl a barna szekr¢nyen ¢s a szaxofonon, az otthona ez a vilÀg, az otthona, telve a lÀny illatÀval ¢s mindennapi ¢let¢nek
elejtett tÀrgyaival, amelyek pusztÀn az û kedv¢¢rt maradtak el´l.
K´zben mÀr a barÀtnû¢k fel¢ s¢tÀlnak, a f¢rfinak ismerûs a vid¢k, û is errefel¢ lakik.
Oda¢rnek a hÀzhoz, de hiÀba cs´ngetnek, nem nyitnak nekik ajtÂt. A lÀny bosszankodik egy kicsit, a f¢rfi pedig f´lajÀnlja, Ãgyis a k´rny¢ken lakik, aludjon nÀla, majd
lÀtva, hogy a jÂkedv ellen¢re megijed egy pillanatra, hozzÀteszi:
ä MagÀra zÀrhatja a hÀlÂszobÀt. °n majd alszom a mÀsik szobÀban.
Ebben v¢g¡l megegyeznek. S¢tÀlnak hazafel¢, a lÀny besz¢l tovÀbbra is, a f¢rfi hallgat, ismerkedik a vilÀggal, ami tÀvolrÂl rabul ejtette.
ä Furcsa ember maga ä jegyzi meg a lÀny. ä Ahhoz k¢pest, hogy tulajdonk¢ppen
maga szÂlÁtott le, nem sokat besz¢l.
ä Nem k´nnyü olyasvalakinek besz¢lni magamrÂl, akiben az vonz, hogy ennyire
otthon van egy tûlem tÀvoli vilÀgban ä mondja aztÀn n¢mi tünûd¢s utÀn.
A f¢rfi hÀzÀhoz ¢rnek. A fenyûk k´zt v¢gigmennek a kerten, a k´dben k¡l´n´s,
homÀlyos f¢nye van a lÀmpÀknak. F´lmennek az emeletre, a f¢rfi bedugja a zÀrba a
kulcsot, ¢s kinyitja az ajtÂt. Bemennek az elûszobÀba, a f¢rfi megmutatja a lÀny szobÀjÀt, a konyhÀt, a f¡rdût, odaadja a kulcsot, ¢s keres neki egy hÀlÂzsÀkot. A lÀny bevonul a szobÀba, az ¡veges ajtÂn kereszt¡l lÀtni Àrny¢kÀt, ahogy vetkûzik, aztÀn eloltja
a villanyt. A f¢rfi odal¢p az ajtÂhoz, Âvatosan lenyomja a kilincset ä nincs bezÀrva.
Csendben visszacsukja az ajtÂt. Bel¢p a mÀsik szobÀba, kinyitja a sarokban ÀllÂ nagy,
barna szekr¢ny halkan nyikordulÂ ajtajÀt, ¢s hÀtulrÂl, a sarok s´t¢tj¢bûl kiemeli a tokot. Lerakja a szoba k´zep¢re, a piszkos, cigarettahamuval borÁtott padlÂra. Csattan
a k¢t zÀr, ¢s Âvatosan kiveszi a szaxofont. Felrakja a sÁpot, nyakÀba akasztja a hangszert,
¢s ujjait a billentyükre helyezi. SzÀjÀba veszi a sÁpot, ajkÀval megszorÁtja a nÀdat, ¢s
belefÃj. A szaxofon m¢ly¢rûl bubor¢kk¢nt t´r elû az elsû hang, a t´bbi pedig recsegve,
szÀrnyalva k´veti az elsût, valahonnan nagyon m¢lyrûl, ¢s a f¢rfi jÀtszik, egy ûsi, fÀjdalmas-boldog n¢ger bluest, egy keserves, csodavÀrÂ gyapotszedûzen¢t, a rem¢nytelens¢g ¢s a hit zen¢j¢t, ¢s ahogy jÀtszik, ¢rzi, hogy ¡r¡lnek ki a tagjai, a hangok pedig
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sorra szakadnak elû a hangszer f¢mtorkÀbÂl, hogy sz¢tszÂrÂdjanak az ¢jszakÀban. A
f¢rfi jÀtszik, jÀtszik, szorÁtja a szaxofont, ¢s belesimul a nyak g´rb¡let¢be, eddig û volt
a hangszer, amin jÀtszott, most a hangszer û maga, belebÃjik, û sÁr ¢s ¡v´lt fel a szaxofon m¢ly¢rûl, ez mÀr nem zene, ez szeretkez¢s, ¢s csak fÃjja, gyomorbÂl, a hangok
bet´ltik a szobÀt ä aztÀn vÀratlanul leereszti a hangszert. A lÀny Àll a k¡sz´b´n, hÀlÂzsÀkba burkolÂzva, n¢zi a f¢rfit, ahogy az furcsa pÂzban Àll a szoba k´zep¢n, a felborult
hamutartÂ mellett, a padlÂt por, hamu ¢s cigarettacsikkek borÁtjÀk, a szaxofon tokja
hanyatt dûlve fekszik a piszokban, n¢zi a f¢rfi k¡l´n´s tekintet¢t, ¢s halkan megszÂlal:
ä Soha nem szerettem a bluest.
A f¢rfi egy darabig n¢zi, aztÀn elmosolyodik, lassan leemeli a nyakÀbÂl a hangszert,
leveszi a sÁpot, visszarakja a tokba, a tokot a barna szekr¢nybe teszi, kulcsra zÀrja a
szekr¢nyajtÂt, kinyitja az ablakot, ¢s kivÀgja rajta a kulcsot. AztÀn Àts¢tÀl a szobÀn, nyugodtan bezÀrja a lÀny elûtt az ajtÂt, ¢s cigarettÀra gyÃjt a sarokban.

Suhai PÀl

ARS POETICA
Lator LÀszlÂnak

HÂnapok, napok Ãgy kopognak,
mint ÁrÂg¢pen a betük:
m¢g el se mÃlt a tegnap, de a holnap
arcodra ¡ti mÀris jeleit.
Nap nap utÀn, ¢s lassan megtelik
a nemr¢g m¢g ¡res papÁrlap
szavakkal: betü minden¡tt,
amelyet Ársz, s amelyek t¢ged Árnak.
így k¢sz¡l, Ágy ÁrÂdik a beadvÀny:
f´llebbez¢s vagy vers, ki tudja, mi,
szÀnd¢kÀt nem szokta bevallani
a Mester, legf´ljebb c¢lzÀssal, halvÀny
utalÀssal arra, ami ä
m¢g jÂ, ha lÀtszik ¢letrajzÀn,
hogy nem egyetlen szÂt motyogvÀn
kell ´nmagÀt kimondani.
Napok kopognak: ÁrÂg¢pen
a betük ä de ezen az ¢gen
szÀz nap kering egyszerre ¢s ezer,
Te hÃzod mind, mint flottÀt Gulliver,
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Te Àllsz itt napok l¢gg´mbjeivel,
s amit gyermeki ´r´m¢ben
egyenk¢nt gyüjt a k¢pzelet, Te v¢nen,
¢s egyszerre r´pÁted el.

V jacseszlav Ivanov

AZ OROSZ REG°NY 1992-BEN
M. Nagy MiklÂs fordÁtÀsa

A sz´vegnek, melyet az ´n´k figyelm¢be ajÀnlok, kettûs az irÀnya. Egyr¢szt r´viden
megprÂbÀltam kifejteni n¢zeteimet a reg¢nyrûl, az irodalom t´rt¢net¢vel ¢s j´vûj¢vel
valÂ viszonyÀban. Ugyanakkor van egy f´ldh´zragadtabb c¢lom is: ebben az ¢vben
engem vÀlasztottak meg annak a zsürinek az eln´k¢v¢, amely az ¢v legjobb orosz
reg¢ny¢¢rt jÀrÂ Booker-dÁjat odaÁt¢li, s most megragadom az alkalmat, hogy elmondjam az olvasottak kapcsÀn tÀmadt gondolataimat. ZsüritÀrsaim meglÀtÀsait ¢s javaslatait mindannyiszor ´r´mmel fogadtam, n¢ha egyet¢rtve vel¡k ¢s az û ¢szrev¢teleiket tovÀbbgondolva, n¢ha vitÀzva. Mindenesetre fenntartom magamnak a jogot,
hogy meglehetûsen szubjektÁv legyek. Ha csak r´viden teszek emlÁt¢st egy reg¢nyrûl,
az nem azt jelenti, hogy a mü rossz. R¢szletesebben arrÂl besz¢lek, ami probl¢mÀkat
vet fel.
JÂ lenne, ha az ¢v legjobb reg¢ny¢nek rendszeres dÁjazÀsa fokoznÀ az ¢rdeklûd¢st
ÀltalÀban a prÂza irÀnt. Egyetlen mü kivÀlasztÀsa bizonyos fokig mindig v¢letlenszerü:
az ¢ppen adott Ázl¢sbeli elfogultsÀgok eredm¢nye. A legÃjabb orosz prÂza t´bbet ¢rdemel, mint az ¢venk¢nt egyszeri vÀllonvereget¢st.
A müfaji korlÀtozÀs a Booker-dÁjjal kapcsolatos gyakorlati okokbÂl fakad. Fûk¢nt
tehÀt reg¢nyekrûl fogok besz¢lni, jÂllehet a reg¢ny ¢s a kisreg¢ny (vagy olykor az elbesz¢l¢sk´tet) k´z´tt igencsak neh¢z hatÀrvonalat hÃzni, s n¢ha Âhatatlanul ÀltalÀban
a prÂzÀrÂl kell szÂlnom.
Az orosz ÁrÂk mindig ragaszkodtak a müfaj sajÀtos ¢rtelmez¢s¢hez. Errûl Árt Lev
Tolsztoj a H çBORö °S B°KE kapcsÀn, p¢ldak¢nt felhozva az orosz prÂza valamennyi
jelentûsebb alkotÀsÀt a HOLT LELKEK-tûl kezdve a FELJEGYZ°SEK A HOLTAK HçZçBñLig; ¢s persze ne feledkezz¡nk meg az ANYEGIN-rûl, errûl a àverses reg¢nyrûlÊ sem.
çm bÀrmilyen sz¢lesen ¢rtelmezz¡k a reg¢nyt, m¢giscsak vannak olyan k´nyvek, amelyeknek nemigen tudunk helyet szorÁtani e tetû alatt, m¢g ha maga a szerzû hajlik is
rÀ (p¢ldak¢nt szolgÀlhat Fazil Iszkander nemr¢g megjelent ragyogÂ k´nyve, a CSELOV EK I JIVO OKRESZTNOSZTYI ä AZ EMBER °S K¹RNYEZETE).
A reg¢ny nem egyszerüen ÀllandÂan igyekszik kil¢pni a müfaj szigorÃan megrajzolt
kereteibûl. A reg¢ny az Àltala ÀbrÀzolt tÀrsadalommal ¢s az Àltala k´zvetÁtett filozÂfiÀval
egy¡tt vÀltozik. A REG°NY PUSZTULçSA cÁmü ragyogÂ cikk¢ben Oszip Mandelstam elsûk¢nt, mÀr a hÃszas ¢vekben megfogalmazta azokat az okokat, amelyek miatt a re-
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g¢ny (szerinte a JEAN-CRISTOPHE utÀn) megszünik az egyes ember ´nmagÀt teremtû
¢letrajzt´rt¢nete lenni. A balzaci vagy stendhali ¢rtelemben vett reg¢nynek befellegzett a szem¢lyis¢g ´nÀllÂsÀgÀval egy¡tt, amelyet a tÀrsadalom rabol el az embertûl. Az
egyetlen vagy n¢hÀny emberi sorsra ¢p¡lû klasszikus reg¢ny koncentrÀltsÀgÀt, melyben a f¡ggetlen akaratÃ hûs´k a sajÀt Ãtjukat fektetik le az ¢letben, felvÀltja a legÃjabb
kor sokalakos kompozÁciÂinak sz¢tszÂrtsÀga. A hûs sorsa szenvedû szerkezett¢ vÀlik.
A hÀborÃ utÀni orosz irodalombÂl p¢ldak¢ppen olyan, egymÀstÂl nagyon is k¡l´nb´zû
s az orosz olvasÂk t´megeihez csak nemr¢g eljutott k´nyveket emlÁthetek, mint Borisz
Paszternak ZSIVAGO DOKTOR-a ¢s Vaszilij Grosszman ZSIZNY I SZUGYBA (°LET °S SORS)
cÁmü reg¢nye. Zsivago nem sajÀt jÂszÀntÀbÂl lett partizÀn: a felelûs d´nt¢seket mÀsok
hoztÀk meg helyette.
A mai tÀrsadalom (nem csak a totalitÀrius) megfosztja a hûst a biogrÀfia ´nÀllÂ fel¢pÁt¢s¢nek lehetûs¢g¢tûl, a reg¢nyÁrÂt pedig a szigorÃan determinÀlt, egyetlen szem¢lyis¢gben koncentrÀlÂdÂ sz¡zs¢tûl. A t´meg vÀlik hûss¢, mik¢nt Vargas Llosa V ILçGV°GI HçBORö -jÀban, amely az utÂbbi ¢vtizedek vilÀgirodalmÀnak egyik legjellemzûbb k´nyve. A mÃlt ¢vben napvilÀgot lÀtott sz´vegek k´z¡l p¢ldak¢nt Asztafjev
PROKLJATI I UBITI (AKIKET ELçTKOZTAK °S MEGGYILKOLTAK ) ¢s Fjodorov ZSARENIJ
PETUH (SºLT KAKAS ) cÁmü k´nyv¢t emlÁthetem (az utÂbbi korÀbban mÀr megjelent
folyÂiratban, ez¢rt a Booker-bizottsÀg nem vehette figyelembe, jÂllehet a zsüritagok
t´bbs¢ge k¡l´n´sen nagyra ¢rt¢kelte). AkÀrcsak àlÀgerirodalmunkÊ addigi legjobb
müveiben, mindaz, amit Fjodorov hûse a rabsÀgban Àt¢l, tÀg k´rnyezetbe ÀgyazÂdik.
Sokf¢le szem¢lyis¢ggel talÀlkozhatunk, amelyek Ágy vagy Ãgy kapcsolatba ker¡lnek a
fûhûssel, Krasznovval. A szerzû mindûj¡ket m¢g r¢szletesebben Árja le egy ragyogÂ,
de egyelûre m¢g kiadatlan müv¢ben, amellyel jÂ n¢hÀny ¢vvel ezelûtt alkalmam volt
k¢ziratban megismerkedni. A Booker-dÁj odaÁt¢l¢s¢nek egyik fû neh¢zs¢ge az orosz
k´nyvek kiadÀsÀnak romlÂ k´r¡lm¢nyeibûl fakad. N¢hÀny ¢rdekes k´nyvet (Fjodorov¢t, Galkovszkij¢t, Cvetkov¢t) az olvasÂk egyelûre csak r¢szletekben ismerhetnek.
çm t¢rj¡nk vissza a tavaly ´nÀllÂ k´tetk¢nt is megjelent SºLT KAKAS sz´veg¢hez.
Fjodorov k´nyv¢nek egyik fûszereplûje a t´meg, amely fûk¢nt nyomorÃsÀgban megt´rt vagy elz¡ll´tt emberekbûl Àll. A kollektÁv nemi erûszak jelenete ¢ppen azÀltal nyeri
erej¢t, amennyivel a lÀger valÂsÀga sÃlyosabb, mint Fjodorov hûs¢nek, Krasznovnak
minden szellemi Ãtkeres¢se; filozÂfiai kinyilatkoztatÀsai ¢s fellÀngolÀsai. Babel a LOVASHADSEREG egyik elbesz¢l¢s¢ben a hasonlÂ epizÂdot talÀn m¢g kÁm¢letlenebb¡l Árja
le, de ott nincs meg az a fesz¡lt, egzisztencialista k¢ts¢gbees¢s, amely FjodorovnÀl e
valÂsÀg ¢s az utÂpia ´ssze¡tk´z¢s¢bûl fakad. Krasznov a lÀger mindennapos borzalmÀnak nyomÀsÀra v¢g¡l is elutasÁtja az utÂpiÀt. Fjodorov reg¢nye gyakorlati antiutÂpia, amelyben a hûs Àlmait ¢s filozÂfiÀjÀt sz¢tt´ri a lÀger iszonytatÂ valÂsÀga.
MÀr Puskin is azt hangoztatta, hogy a prÂzÀhoz àgondolat meg gondolatÊ kell. A
katasztrÂfa, amely a szovjet korszak prÂzÀjÀt sÃjtotta, ¢ppen ezzel kapcsolatos. Az Àllam megfosztotta az ÁrÂt a f¡ggetlen gondolattÂl, a cenzÃra akadÀlyozta az eszm¢k
kifejt¢s¢t. N¢lk¡l¡k az orosz prÂza nem sz¡lethet ÃjjÀ. Ez¢rt van olyan nagy sz¡ks¢g
filozÂfiai reg¢nyekre.
Az utÂbbi idûben az olvasÂinkhoz eljutott ä hazai kiadÀsÃ ä filozÂfiai reg¢nyek k´z¡l
a legsiker¡ltebb talÀn Alekszandr Pjatyigorszkij FILOSZOFIJA ODNOVO PEREULKA (E GY
KIS UTCA FILOZñFIçJA) cÁmü reg¢nye, amely Nyugaton n¢hÀny ¢vvel ezelûtt jelent
meg. °s nemcsak az¢rt kiemelkedû ez a mü, mert a szerzû k¡l´n´sen eredeti ¢s szikrÀzÂ elme, akiben a buddhista b´lcsess¢g ismerete a legfrissebb eurÂpai gondolkodÀs
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csÃcsaival ´tv´zûdik. Mindezt a szerzû tudomÀnyos müveibûl tudhatjuk, p¢ldÀul a
nemr¢g angolul megjelent fenomenolÂgiai tanulmÀnyÀbÂl. A reg¢ny¢ben Pjatyigorszkij nem annyira ezekrûl az absztrakciÂkrÂl besz¢l, hanem inkÀbb az ´tvenes ¢vek
Lenin-k´nyvtÀrÀnak hÁres dohÀnyzÂszobÀjÀrÂl. A reg¢nyben minden kis r¢szlet¢vel
egy¡tt Ãjra¢led a hÀborÃ utÀni ¢vek szellemi erjed¢s¢nek hangulata, amely n¢lk¡l k¢sûbb nem kaphattak volna szÀrnyra a humÀn tudomÀnyok OroszorszÀgban, k´zt¡k
magÀnak Pjatyigorszkijnak az indolÂgiai b´lcselete. Az ÁrÂi tehets¢g jelen esetben ¢ppen a k´nyv filozÂfiai anyagÀnak korlÀtozÀsÀban mutatkozott meg. Ebben a tekintetben ¢pp az ellenkezû pÂlusra helyezhetû, mint Dmitrij Galkovszkij reg¢nye, amely a
megjelent r¢szleteibûl Át¢lve csordultig van t´ltve filozÂfiai ¢s ÀlfilozÂfiai elm¢lked¢sekkel, amelyeket a szerzû r¢szben ûsr¢gi, szÀzad eleji iromÀnyokbÂl vett k´lcs´n.
A filozÂfiai gondolkodÀs magas szÁnvonala nem mindig garantÀlja, hogy az eredm¢nyeit siker¡l ´sszhangba hozni a tulajdonk¢ppeni müv¢szi feladattal, amik¢nt azt
Pjatyigorszkij mesterien megoldotta. Ellent¢tes p¢ldÀval szolgÀl A. F. Loszev prÂzÀja,
amellyel csak most ismerkedhett¡nk meg: a Loszev sz¢pÁrÂi prÂbÀlkozÀsait tartalmazÂ
k´tet (melyek egy r¢sz¢t a Novij Zsurnal k´z´lte) a filozÂfus sz¡let¢s¢nek szÀzadik ¢vfordulÂjÀra jelent meg.
HiÀba Loszev minden filozÂfiai ¢s zeneelm¢leti b´lcsess¢ge, a prÂzÀja attÂl m¢g
nem vÀlik ¢rdekess¢. A fûhûsnû, egy filozofÀlgatÂ zen¢sz mÀr-mÀr karikatÃraszerü
alakjÀban nem annyira a szerzû müv¢szi k¢pess¢geit fedezz¡k fel, mint inkÀbb feldolgozatlan pszich¢s probl¢mÀit az M. V. JugyinÀhoz, kultÃrÀnk e kiemelkedû asszonyÀhoz füzûdû kapcsolatÀban. Loszev ¢let¢nek egy neh¢z szakaszÀban Árt prÂzÀt, a b´rt´nbûl valÂ szabadulÀsa utÀn, amikor korÀbbi tev¢kenys¢g¢t nem folytathatta. Csakhogy a prÂza aligha arra valÂ, hogy pÂtolja a filozofÀlÀst, amikor arra nincs mÂd.
Egy¢birÀnt nem Loszev volt az egyetlen, aki a prÂzÀhoz fordult akkor, amikor a filozÂfia tÃlsÀgosan vesz¢lyes foglalkozÀssÀ vÀlt. így sz¡letett Jakov Goloszovker reg¢nye
is, amellyel a Druzsba Narodovnak k´sz´nhetûen ismerkedhetett meg az olvasÂ. AZ EL°GETETT REG°NY attÂl izgalmas, hogy A MESTER °S MARGARITA vÀratlanul felbukkant
pÀrjÀnak ¢rezz¡k; egy olyan, nem csak irodalmi j¢ghegy r¢sze ez a mü, amelynek most
mÀr legalÀbb a csÃcsÀt lÀthatjuk. A legs´t¢tebb ¢vekben az àasztalfiÂkbaÊ Árt, nem kiadÀsra szÀnt k´nyvekrûl van szÂ. S ahogy fokozatosan megismerj¡k ezeket, Ãgy szorul
f¢lre a hivatalos àirodalomÊ, ¢s kider¡l, hogy irodalmunk eg¢sz t´rt¢net¢t Ãjra kell
Árnunk.
A korÀbbi idûkben annÀl nagyobb megbecs¡l¢sre szÀmÁthatott egy mü, min¢l kevesebb volt benne a gondolat. Ebbe a kategÂriÀba korÀntsem csak a SztÀlin-dÁjasok
hivatalos, Âcska iromÀnyai tartoztak, hanem a k¢sûi pszeudoavantgÀrd is, vagy ¢ppen
a velej¢ig hazug Katajev (¢s nem csupÀn a memoÀrjÀban elk´vetett hazudozÀsÀra gondolok), aki pedig a hruscsovi olvadÀs alatt egy r´vid idûre majdhogynem a tehets¢ges
fiatal ÁrÂk vilÀgÁtÂtornya lett. Sût mi t´bb: annak a gondolati fesz¡lts¢gnek a kipurgÀlÀsa, amelytûl ma is eleven Lev Tolsztoj ¢s Dosztojevszkij müv¢szete, talÀn mÀr a szimbolista ¢s posztszimbolista reg¢nyekben kezdûd´tt.
OroszorszÀgban a filozÂfia (k¡l´n´sen a vallÀsfilozÂfia) ¢s az irodalom (egyebek k´z´tt a reg¢ny) mÀr a szÀzad elej¢n elvÀlt egymÀstÂl. Az ÃjraegyesÁt¢s¡kre tett kÁs¢rlet,
amikor a reg¢ny sz´vet¢t filozÂfiai kinyilatkoztatÀsok alkotjÀk (mik¢nt azt Galkovszkij
r¢szletekben k´z´lt müv¢ben lÀtjuk) inkÀbb tanÃskodik arrÂl, hogy a gondolat, a k¢p
¢s a reg¢nysz¡zs¢ mÀig sem talÀlt egymÀsra.
Amikor Kundera a reg¢nyrûl Árt lebilincselû essz¢j¢ben Musil, Kafka ¢s Broch k´-

Vjacseszlav Ivanov: Az orosz reg¢ny 1992-ben ã 1441

z¢p-eurÂpai filozÂfiai reg¢ny¢nek k¡l´n´ss¢g¢rûl Ár, egyvalamiben igaza van: a reg¢nyformÀban sz¡letett müveket a szerzûik korÀbban is az¢rt ÁrtÀk ugyan, hogy komoly t¢mÀkrÂl elm¢lkedjenek, Àm a megnevezett szerzûk olykor igencsak irracionÀlis
k¢pei k¡l´n´sk¢ppen szervesen kapcsolÂdnak ´ssze ÀltalÀnos vilÀgszeml¢let¡kkel.
Kafka nem v¢letlen¡l vonzÂdik a mese müfajÀhoz ä sajÀt filozÂfiÀjÀt allegÂriÀn kereszt¡l k´zvetÁti, amely eleinte talÀn meglehetûsen talÀnyosnak tünhet. Hadd emlÁtsem
meg, hogy a szÀzad eleji prÀgai, de n¢met¡l alkotÂ ÁrÂknak ugyanehhez a csoportjÀhoz
tartozott Meyrink is. Az û GñLEM-e (amelyet nemr¢g adtak ki nÀlunk Ãjra) volt a kedvenc k´nyve ¢s vez¢rlû csillaga egy olyan ÁrÂnak, akitûl mi sem Àllt tÀvolabb, mint a
hüv´s racionalitÀs: Danyiil Harmsznak. Az orosz irodalom Ãjabb alkotÀsai k´z¡l szÁvem szerint ebbe a sorba illeszten¢m Fridrih Gorenstejn egyn¢mely reg¢ny¢t, p¢ldÀul
a PSZALOM-ot (ZSOLTçR ) is (errûl a k´nyvrûl r¢szletesen Ártam az Oktyabr folyÂiratbeli
k´zl¢s¢nek elûszavÀban, ¢s nem kÁvÀnom ism¢telni magam).
Az orosz irodalom, akÀrcsak eg¢sz OroszorszÀg, gondolkodÂba esett. Lehet, hogy
m¢g nem siker¡lt mindent v¢giggondolni ¢s kimondani, de prÂzÀnk ma mÀr semmik¢ppen sem mondhatÂ gondolattalannak (s talÀn legfûk¢ppen ebben k¡l´nb´zik az
olvadÀskori fiatal ÁrÂk müveitûl). Nem mond ellent ennek a jÀt¢kos ¢s humoros müvek
bûs¢ge: elv¢gre Harmsz is gyakran ironikus.
A komoly, megalapozott gondolatisÀggal bÁrÂ tavalyi reg¢nyek sorÀbÂl is kiemelkedik Szemjon Lipkin ZAPISZKI ZSILCA (EGY LAKñ FELJEGYZ°SEI) cÁmü ÁrÀsa. A k´nyvben
Odessza nagyl¢legzetü t´rt¢net¢t olvashatjuk, szÀzadunk elsû ¢vtizedeitûl kezdve. Alakok eg¢sz gal¢riÀjÀt ismerj¡k meg, akik k¡l´nb´znek egymÀstÂl tÀrsadalmi helyzet¡k,
etnikai hovatartozÀsuk, hit¡k ¢s politikai n¢zeteik szerint. A szerzû nem engedi, hogy
elt¢vedj¡nk az esem¢nyek sürüj¢ben: elmagyarÀzza ûket, megosztja vel¡nk sok munkÀval szerzett tapasztalatait.
Mihail Bahtyin az elsûk k´z´tt vette ¢szre, hogy a reg¢ny az Ãj irodalom legfûbb
müfaja, ¢s tûle ered a àkronotoposzÊ, vagyis a reg¢nybeli àt¢r-idûÊ fogalma. Bahtyin
magÀt a szÂt a modern term¢szettudomÀny szÂtÀrÀbÂl vette k´lcs´n. A vilÀgot a tudomÀny mindig meghatÀrozott t¢r- ¢s idûbeli keretek k´z´tt gondolja el. Ez a reg¢nyre is igaz, ¢s k¡l´n´sen azÂta, hogy mÀr nem egyetlen hûs adja a cselekm¢ny vÀzÀt,
az elût¢rbe azok a hatÀrok ker¡ltek, amelyeket a szerzû a kronolÂgiailag ¢s geogrÀfiailag parttalan anyagban kijel´l. Lipkinn¢l megismerj¡k Odessza t´rt¢net¢t ä de csak
annyira, amennyi ahhoz kell, hogy bepillanthassunk az odesszai kronotoposz Àltala
megmutatott kis r¢szlet¢be. A reg¢ny nem akar grandiÂzus korrajzzÀ kisz¢lesedni,
hogy bemutassa f¢l ¢vszÀzad minden esem¢ny¢t. Egyetlen hÀzat lÀtunk, ¢s a vele szomsz¢dos ¢p¡leteket; boltot, raktÀrat, l¢pcsûhÀzat, udvart, s mind´ssze n¢hÀny csalÀd
sorsÀt kÁs¢rj¡k figyelemmel. çm ebben a premier plÀnban ÀbrÀzolt kis zugban, amely
eleinte ¢li vidÀm mindennapi ¢let¢t, majd ezt felvÀltjÀk a forradalmi ¢vek viszontagsÀgai, benne van OroszorszÀg eg¢sz t´rt¢nelme. E prÂza szer¢nys¢ge, a becsvÀgyÂ lend¡let hiÀnya csak alÀhÃzza az ÁrÂi siker jelentûs¢g¢t. Ha nagyon akad¢koskodunk,
belek´thet¡nk abba, hogy a kompozÁciÂ szempontjÀbÂl sz¡ks¢g van-e a zÀrÂ, n¢met
fejezetre, amely mintegy a visszÀjÀrÂl bizonyÁtja, hogy a szerzû akkor ¢rzi magÀt teljesen szabadnak ¢s magabiztosnak, amikor a sajÀt hazai kronotoposzÀban mozog, s a
belûle valÂ kil¢p¢s ÁrÂi kudarccal fenyeget. Pontosan ugyanÁgy korlÀtozza KaukÀzuson
tÃli kronotoposza Iszkandert ¢s Oganovot (mindkettût a maga mÂdjÀn), illetve a vid¢ki vÀrosi vagy falusi realitÀs ä Mihail Kurajevet ¢s Pjotr Aleskovszkijt.
Szemjon Lipkinnek az odesszai fejezetekben siker¡lt erûszakmentesen Àtadnia az
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olvasÂknak sajÀt t´rt¢nelemfilozÂfiÀjÀt. Megtudjuk, mik¢nt gondolkodik a szerzû sok
olyan dologrÂl, ami m¢g ma is izgatja az elm¢t. A valÂsÀg ¢s a fantÀzia b´lcs elegy¢t
nyÃjtÂ Lipkin-reg¢nyhez m¢g sokan vissza fognak t¢rni. Egyeseket eleinte talÀn
visszariaszt a szerzû stÁlusÀnak komÂtos hagyomÀnyossÀga, mÀsokat meg talÀn ¢ppen
az ejt rabul, hogy Lipkin rÀ se hederÁt a modern divatra.
A klasszikusok nyomdokain haladÂ prÂza, m¢gpedig azon bel¡l is a csalÀdreg¢ny
müfajÀhoz tartozik Ljudmila Ulickaja SZONYECSKA cÁmü reg¢nye. JÂl megÁrt, tr¡kkmentes prÂza ez, amely egyetlen hûsnû k´r¡l forog, s mÀr csak ez¢rt is a r¢gi hagyomÀny k´r¢be sorolhatÂ. A kisreg¢ny jelentûs¢g¢t egyÃttal az adja, hogy segÁt ¢rt¢kelni
a visszafogott, nyugodt elbesz¢l¢s lehetûs¢geit, amire Viktorija Platova nemr¢g megjelent novellÀsk´tete is jÂ p¢lda.
Az ¢v k´nyvei k´z¡l k¡l´nleges helyet foglal el V lagyimir Makanyin SZTOL, POKRITIJ SZUKNOM I SZ GRAFINOM POSZEREGYINYE (ASZTAL ABROSSZAL LETERíTV E °S PALACKKAL A K¹ZEP°N) cÁmü ÁrÀsa. Ez a kisreg¢ny stÁlusÀban elt¢r az ÁrÂ korÀbbi munkÀitÂl. Az eg¢sz egy olyan ember lelkiÀllapotÀnak pszicholÂgiai leÁrÀsÀban ´sszpontosul, akinek valamilyen hivatalos Át¢lûsz¢k el¢ kell Àllnia. Annak a tÀrsadalmi ¢s pszicholÂgiai drÀmÀnak Ãjabb vÀltozata ez, amelyet az irodalomban legelûsz´r talÀn Kafka
Árt le A PER-ben. A mi olvasÂnk szÀmÀra ez a drÀma nagyon is a tÀrsadalmi valÂsÀghoz
k´tûdik, bÀr ä mik¢nt Kafka eset¢ben ä az eg¢sz helyzetet az¢rt filozÂfiai metaforak¢nt
is lehet olvasni. Az eff¢le ¢rtelmez¢st sugallja a Makanyin Àltal vÀlasztott elvont narrÀciÂs t¢r is, amelyben nem jut hely a fûhûst fenyegetû konkr¢t vÀdak r¢szleteinek. A
hûs retteg, s a szerzû megteremti a rÀ vÀrÂ szerencs¢tlens¢g atmoszf¢rÀjÀt. Aki ¢lt totalitÀrius rendszerben, eml¢kszik a hamarosan bek´vetkezû szerencs¢tlens¢gnek erre
az ¢rz¢s¢re. Lehet, hogy sokak szÀmÀra mindenn¢l borzalmasabb volt ez, elûre megfosztotta az embert minden erej¢tûl ¢s fegyver¢tûl, ¢s eleve ¢rtelmetlenn¢ tette a k´zelgû ´sszecsapÀst, mert a csatÀt Ãgyis elûre elvesztette, s v¢g¡l is harc n¢lk¡l adta fel
a vÀrost. Mint minden igazi irodalmi münek, valÂszÁnüleg Makanyin ASZTAL-Ànak is
lehetnek egy¢b, kev¢sb¢ politikai ¢lü olvasatai.
A f¡ggetlenebb kritikus, akit nem szennyezett be annyira a volt szovjet int¢zm¢nyek
mindennapos megtapasztalÀsa, talÀn csak a bajba ker¡lt ember rendkÁv¡l m¢ly pszicholÂgiai ÀbrÀzolÀsÀt lÀtja Makanyin kisreg¢ny¢ben. çm nem lehet v¢letlen, hogy mÀr
a cÁmben is megjelennek a b¡rokratikus ¡gyint¢z¢s tartoz¢kai, amelyek ÀllandÂan ott
motoszkÀlnak a fûhûs fej¢ben, akit a rÀ vÀrÂ sz¢gyen lid¢rcei gy´t´rnek. Valamikor
meg¢rj¡k, hogy az irodalom ä mik¢nt az egyelûre csak utÂpiak¢nt l¢tezû majdani,
szabad ¢let ä elfelejtheti, hogyan ¡ld´zt¢k ¢s kÁnoztÀk az embert valaha. çm egyelûre
Makanyin csak hadd folytassa azt az utat, amelyet a XV III. szÀzadi szatirikusok kezdtek, akik utÀn Gogol ¢s Szuhovo-Kobilin k´vetkezett. Az ¡ld´z´tt àkisemberÊ szenved¢seit ÀbrÀzolÂ orosz hagyomÀny aff¢le nyomvonal: az a borzalmas Àllamg¢pezet
hagyta az irodalmunkban, amely mellett ¢s amellyel szemben ez az irodalom l¢trej´tt.
Ez a k¢t erû egyenlûtlen k¡zdelemben Àll szemben egymÀssal, ami akÀr segÁthet is
maguknak az irodalmi hûs´knek (Àm n¢ha megnehezÁti a szerzû dolgÀt, sût akÀr vesz¢lybe is sodorja). Megk´sz´nhetj¡k hÀt Makanyinnak, hogy nem t¢rt le errûl a
nyomrÂl, nem ijedt meg irodalmi ¢s irodalmon kÁv¡li vesz¢lyeitûl. Makanyin k´nyve
egyszerre k´t ´ssze benn¡nket a àkisember-ÀbrÀzolÀsÊ r¢gi orosz hagyomÀnyÀval,
amikor valaki egyszerüen attÂl vÀlik àkicsiv¢Ê, hogy egy hatalmas Àllamg¢pezet ´szszenyomja, illetve az eurÂpai prÂzÀnak azzal az ÀramlatÀval, amely nem magÀt a cselekv¢st, hanem az ¢rz¢sek sürü pszicholÂgiai sz´ved¢k¢t ÀbrÀzolja.
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Oleg Jermakov ZNAK ZVERJA (A VADçLLAT JELE) cÁmü reg¢nye egyszerre t´bb szempontbÂl is rendkÁv¡li jelens¢g, s nem csoda a kritikusok ¢l¢nk ¢rdeklûd¢se irÀnta. Elûsz´r is ezzel a reg¢nnyel a legifjabb nemzed¢k l¢p be mai prÂzÀnkba. Ez a nemzed¢k
nemcsak sajÀt k¡l´nleges tapasztalatÀt hozza magÀval (Jermakov eset¢ben ä az afgÀn
hÀborÃ tapasztalatait), hanem sajÀt vilÀg¢rz¢s¢t is. MÀsodszor, a reg¢nyben leÁrt esem¢nyek be nem hegedt sebekk¢nt ¢lnek eml¢kezet¡nkben ¢s lelkiismeret¡nkben. A
tragikus megprÂbÀltatÀsokat ä akÀr a n¢hÀny ¢ve befejezûd´tt gyarmatosÁtÂ hÀborÃt,
akÀr azokat az alighogy magunk m´g´tt hagyott esem¢nyeket, amelyek a polgÀrhÀborÃ k¡sz´b¢re sodortak benn¡nket ä nem szabad tÀrsadalmunk tudatalattijÀba zÀrnunk. ögy csak j´vendû robbanÀsokkal fenyegetû komplexusokat hoznÀnk l¢tre. Az
olyan k´nyveknek, mint A VADçLLAT JELE, a müv¢szi ¢rt¢k¡k´n tÃl m¢g terÀpiÀs hatÀsuk is van mind az eg¢sz tÀrsadalomra, mind egyes emberek pszich¢j¢re.
A reg¢nyben szembe´tlû hangsÃllyal szerepel a Kelet ¢s Nyugat avagy EurÀzsia egys¢g¢nek t¢mÀja. HasonlÂan a fiatal amerikai ÁrÂ, Jay McInerney n¢hÀny ¢vvel korÀbban sz¡letett reg¢ny¢hez (amelyben a fûhûs ¢s barÀtai csak futÂlag l¢pnek kapcsolatba
az afgÀn hÀborÃ pakisztÀn hatÀr menti elÀgazÀsÀval), a szerzût ¢l¢nken foglalkoztatja
fiatal szereplûinek viszonya a tÀvol-keleti kultÃrÀhoz: McInerney hûse JapÀnba utazik,
Jermakov¢ a tÀvol-keleti k´lt¢szet k¢peiben gondolkodik. A taoizmus ¢s a klasszikus
zen-buddhista kÁnai ¢s japÀn irodalom irÀnti vonzÂdÀs nem csak a mi fiatalsÀgunkra
jellemzû. AkÀr Salingertûl is eredeztethetj¡k az ´r´k´s´d¢si vonalat, aki nagy hatÀssal
volt a hatvanas ¢vekben indult prÂzaÁrÂ-nemzed¢kre. De nem is ez a legfontosabb.
OroszorszÀgban a buddhizmus irÀnt harminc ¢ve fellÀngolt ¢rdeklûd¢s ä mely a
DZSAMMAPADA lefordÁtÀsÀval kezdûd´tt ä azÂta sem lanyhult. A mÃlt szÀzadban sok
orosz kereszt¢ny gondolkodÂ HomjakovtÂl Fjodorovig inkÀbb arra figyelt, ami a
buddhista negatÁv ¢s passzÁv vilÀgfelfogÀsban k¡l´nb´zik a pravoszlÀv ¢letfilozÂfia eszm¢nyeitûl. Ma mÀr ä Rozenberg, Scserbackij ¢s mÀs buddholÂgusaink ¢rtelmez¢seinek k´sz´nhetûen ä nemcsak jobban ¢rtj¡k a buddhizmus alapt¢teleit, hanem azt is
vilÀgosan lÀtjuk, hogy ez a vallÀs igenis beletartozik az ¢lethez valÂ komoly viszony
alapvetû lelki forrÀsai k´z¢. MÁg pravoszlÀv egyhÀzunk m¢g csak t´preng az ´kumenizmus hasznÀn, az Àllam pedig csak nem akar megb¢k¢lni vele, a kultÃra ä ¢s az irodalom ä rend¡letlen¡l halad egy jÂval sz¢lesebb vallÀsi-filozÂfiai szint¢zis fel¢. °s Jermakov reg¢nye, Ãgy lÀtom, fontos m¢rf´ldkû ezen a neh¢z, de OroszorszÀg (sût az
eg¢sz vilÀg) j´vûje szempontjÀbÂl elker¡lhetetlen Ãton.
Jermakov k´nyv¢nek cÁme Szent JÀnosra ¢s a JELEN°SEK K¹NYV°-re utal. Az Apokalipszis szelleme nem csak a vadÀllatszimbÂlumban jelenik meg, amelynek politikai,
aktuÀlis olvasatÀrÂl ragyogÂan Árt Szergej Bulgakov az Apokalipszisrûl szÂlÂ k´nyv¢ben. Jermakov reg¢ny¢nek legjobb r¢szei, a k´z¢p-Àzsiai tÀjleÁrÀsok, amelyekben nap
¢s f´ld ´sszeolvad a f´ldi kataklizmÀkban, arrÂl tanÃskodnak, hogy a szerzû nagyra
becs¡li az ¢letet. A reg¢ny nem csak k¢peket ad az afgÀn hÀborÃrÂl (melyeket a sz¡zs¢
n¢ha csak lazÀn ´sszef¢rcel), e k¢pek m´g´tt ott van a hûs¢gtûl fulladozÂ, perzselû
Àzsiai term¢szet ¢ppÃgy, mint a reg¢nyhûs k´ltûi lÀtomÀsai. °pp a kontraszt folytÀn
hat olyan borzalmasnak a laktanyai à´reguralomÊ, a gyedovscsina leÁrÀsa. A szerzû keserü igazsÀgot tÀrt fel, ¢s a katonÀk k´zti szigorÃ kasztrendszert ÀbrÀzolÂ r¢szek m¢g
az afgÀn t¢mÀnÀl is szenved¢lyesebben szÂlnak. A gyedovscsina k¡l´n´sen fontos szerepet jÀtszik a fûhûs sorsÀban, û ugyanis ´sszebesz¢l n¢hÀny ezredtÀrsÀval, hogy lÀzadjanak fel ellene. Az utolsÂ pillanatban persze cserbenhagyjÀk, s û egyed¡l n¢z szembe a kasztrendszert v¢dûk t´meg¢vel. °s nem egyszerüen fizikai veres¢get szenved a

1444 ã V jacseszlav Ivanov: Az orosz reg¢ny 1992-ben

harcban, hanem passzÁv Ãtra kÀrhoztatjÀk, s ez a passzÁv Ãt hamarosan v¢letlen gyilkossÀghoz vezet. A s´t¢tben rÀlû egy katonasz´kev¢nyre, akirûl aztÀn kider¡l, hogy a
legjobb barÀtja volt ¢s tÀrsa a filozÂfiai besz¢lget¢sekben itt K´z¢p-çzsiÀban, mielûtt
m¢g mindketten ä Borisz ¢s Gleb ä harcolÂ egys¢gekhez ker¡ltek. K¡l´nb´zûk¢ppen
lehet ¢rt¢kelni ennek a v¢letlennek a szerep¢t a reg¢ny fel¢pÁt¢s¢ben. Visszat¢rve a
reg¢ny pusztulÀsÀrÂl szÂlÂ Mandelstam-cikk gondolataihoz, akÀr azt is mondhatjuk,
hogy bÀr Jermakov a reg¢nyformÀt vÀlasztja, de a hûse, amint az k´vetkezik is Mandelstam t¢tel¢bûl, nem n´vekszik, nem emelkedik magasabbra az ¢letben, nincs ´nÀllÂ
akarata. Esetrûl esetre sodrÂdik, a katonasz´kev¢nyre ä volt barÀtjÀra ä leadott l´v¢stûl egy afgÀn faluba, amelyet let´r´lnek a f´ld szÁn¢rûl, s a hûs tanÃja lesz annak, hogyan szÀmolnak el egy mÀsik sz´kev¢nnyel. Ezeket az esem¢nyeket az ¢let ¢s a hÀborÃ
logikÀja kapcsolja ´ssze, de a hûs tettei nem f¡ggnek sajÀt akaratÀtÂl, azokat a hÀborÃ
¢s a konkr¢t hadmüvelet menete k¢nyszerÁti rÀ. A cselekm¢nynek ezekben a csomÂpontjaiban a v¢letlen szerepe konstruktÁv ¢s hely¢nvalÂ. çm a reg¢ny mÀs epizÂdjai
tÃlsÀgosan kev¢ss¢ kapcsolÂdnak a mÀr emlÁtett fejezetekhez, de m¢g egymÀshoz is.
Ez vonatkozik a àb¢keÊ viszonylag kev¢sb¢ siker¡lt jeleneteire, amelyekben a falu megsemmisÁt¢s¢ben v¢tkes parancsnoknak mintegy bel¡lrûl kell bünhûdnie, m¢gpedig
egy asszonyhoz (a k´nyvtÀrosnûh´z) füzûdû viszonyÀban. TalÀn a szerzû tÀrsadalmi
tapasztalata nem volt elegendû ezekhez a majdhogynem frivol jelenetekhez, amelyekbûl hiÀnyoznak a hÀborÃs fejezetek hatÀrozott kontÃrjai. Az egyik utolsÂ jelenetben
a parancsnokot meg´lik, de az olvasÂnak olyan benyomÀsa tÀmad, hogy a szerzû nem
tudott mit kezdeni vele. A kompozÁciÂ beragad, a gyilkossÀg nem viszi elûre a cselekm¢nyt, mert nincs motivÀciÂja a mü m¢lyr¢tegeiben. M¢g erûtlenebbek a àtÀvol-keletiÊ lÀtomÀsok, amelyek ´nÀllÂ fejezeteket alkotnak a reg¢ny finÀl¢ja, a hosszadalmas
hazat¢r¢s elûtt (amely szint¢n csak felt¢telesen kapcsolÂdik a sz¡zs¢ fû sodrÀhoz).
Hadd eml¢keztessek m¢g egyszer az EGY KIS UTCA FILOZñFIçJç-ra (melynek szerzûje,
Pjatyigorszkij, ha nem is ezzel a reg¢ny¢vel, de ÀltalÀban a keleti vilÀgszeml¢let¢vel
k´zel Àll A VADçLLAT JELE szerzûj¢hez). Pjatyigorszkij, ¢ppen mivel nincsenek k¢telyei
filozÂfiai credÂjÀt illetûen, nem fecs¢rli a fest¢ket annak k¡l´n kifejt¢s¢re, mÁg Jermakov a sajÀt àfilozÂfiÀjÀtÊ belesz´vi a reg¢ny tÀvol-keleti àmell¢klet¢beÊ, amelyre igazÀbÂl talÀn nem is lenne sz¡ks¢g. K¢t okbÂl t¢rek ki ilyen r¢szletesen egy jÂ k´nyv fel¢pÁt¢sbeli hibÀira. Elûsz´r is Jermakovnak van hovÀ mennie elûre. íg¢retes, de m¢g
nem teljesen be¢rett ÁrÂ. °s ¢rdemes eltünûdnie a gondolat ¢s a cselekv¢s, illetve az
egyes epizÂdok szerves ´sszekapcsolÀsÀn. MÀsodszor, hasonlÂ vagy akÀr m¢g nagyobb
kompozÁciÂs hiÀnyossÀgok jellemzik az Ãj orosz irodalomnak m¢g t´m¢rdek reg¢ny¢t.
Alig akad igazÀn jÂl fel¢pÁtett k´nyv, olyan, mint Bulgakov A MESTER °S MARGARITç -ja
vagy Platonov DZSAN-ja. Az ´sszes t´bbit minden k¢ts¢gbevonhatatlan er¢nye ellen¢re
kisebb-nagyobb m¢rt¢kben sz¢tesû vagy amorf kompozÁciÂ jellemzi. Ez nehezÁti meg
a V ¹R¹S KER°K egyes àcsomÂpontjainakÊ olvasÂi befogadÀsÀt is, de fel lehetett fedezni
mÀr Szolzsenyicin elsû nagyl¢legzetü müveiben, amelyek nem is ¢rik el r´videbb ÁrÀsainak szÁnvonalÀt.
GyanÁthatÂ, hogy a kÁs¢rt¢s a reg¢ny ÀtalakÁtÀsÀra egymÀssal nem tÃlsÀgosan erûsen
´sszeforrasztott elbesz¢l¢sek lÀncolatÀvÀ, k¡l´n´sen nagy az olyan t´rt¢nelmi reg¢ny
müfajÀban, amely Ágy vagy Ãgy kapcsolÂdik a tolsztoji ä bahtyini ¢rtelemben vett ä
àmonologikusÊ hagyomÀnyhoz. Az ÁrÂt csÀbÁthatja az a megoldÀs, hogy magÀt a t´rt¢nelmi esem¢nyek lÀncolatÀt tegye meg a k´nyv gerinc¢v¢. Ilyen szerepet t´lt be a
SztÀlingrÀdhoz valÂ visszavonulÀs Vaszilij Grosszman ZA PRAVOJE GYELO (A Jñ
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ºGY°RT ) cÁmü reg¢ny¢nek legjobb fejezeteiben, illetve maga a sztÀlingrÀdi csata a folytatÀsÀban, a ZSIZNY I SZUGYBA (°LET °S SORS) cÁmü ragyogÂ k´nyvben. A hûs´k sorsa

¢s ¢lete csak r¢szben metszi ezt a t´rt¢nelmi keretet, amelyet a szerzû egyszerüen rÀillesztett a müre.
A sokszereplûs realista t´rt¢nelmi reg¢ny tolsztoji hagyomÀnyÀhoz kapcsolÂdik
Viktor Asztafjev PROKLJATI I UBITI (AKIKET ELçTKOZTAK °S MEGGYILKOLTAK ) cÁmü
reg¢nye is, amely az elsû r¢sze a mÀsodik vilÀghÀborÃrÂl szÂlÂ, k¢sz¡lû reg¢nyciklusnak. Ebben a r¢szben a hûs´k m¢g nem ker¡lnek a frontra. A szerzû roppant r¢szletesen, gy´ny´rü nyelven, a rÀ jellemzû naturalista technikÀval mes¢li el a neh¢zs¢geket, amelyeket Àt¢lnek r´gt´n azutÀn, hogy behÁvjÀk ûket a hadseregbe. Errûl a t¢mÀrÂl a bûs¢ges oroszorszÀgi ¢s k¡lf´ldi hÀborÃs irodalomban alig-alig talÀlni szÀmottevû ÁrÀst. Ha tehÀt a t¢mÀt ¢s a mü t´rt¢nelmi ¢rt¢k¢t tekintj¡k, Asztafjev k´nyv¢rûl
sok jÂt mondhatunk. Eml¢kezz¡nk rÀ, hogy az orosz irodalom a front¢let neh¢zs¢geirûl sem besz¢lt r´gt´n, pontosabban: nem hagytÀk besz¢lni rÂla. Viktor Nyekraszov FORDUL A KER°K cÁmü reg¢ny¢t ¢ppen amiatt ¡ld´zt¢k, mert tÃlsÀgosan ¢lesen
ÀbrÀzolta a viszontagsÀgokat, amelyeken kereszt¡lmegy a fûhûs a tÀrsaival egy¡tt. HÀborÃs ÁrÂink hangja aztÀn fokozatosan megerûs´d´tt, sût mi t´bb, a negyvenes ¢vekrûl
szÂlÂ enged¢lyezett irodalom ¢ppen ezen a ter¡leten ÀbrÀzolta viszonylag hitelesen a
valÂsÀgot. Asztafjev k´nyv¢bûl lÀtjuk, hogy m¢g ez az igazsÀg is mennyire csorba volt:
egy eg¢sz vilÀgot tÀr fel elûtt¡nk az ÁrÂ, amelyben a katonÀk embertelen zaklatÀsÀnak
valÂban nem volt hatÀra. Asztafjevnek hisz¡nk, a k´nyve felzaklat mint dokumentum
(m¢g ha n¢ha kiss¢ vontatott is). De ha mÀr e k´nyv kapcsÀn szÂba hoztuk ä jÂ okkal
ä irodalmon kÁv¡li t¢mÀjÀt, felmer¡lnek egy¢b k¢rd¢sek is. Olyan r¢szleteket tudunk
meg a katonÀk ¢let¢rûl, amelyek csak ahhoz foghatÂk, ami ugyanebben az idûben (¢s
addig is, azutÀn is) a sztÀlini lÀgerekben folyt. Ugyanebben az idûben mÀr n¢met lÀgerekben is pusztultak az emberek (amitûl OroszorszÀg lakossÀgÀt a k´nyv hûseinek
kell megmenteni¡k, amikor kiker¡lnek a frontra), emberek p¡ffedtek fel az ¢hez¢stûl
¢s haltak meg a bekerÁtett LeningrÀdban (van, aki az Asztafjev Àltal leÁrt szib¢riai laktanyÀkbÂl a LeningrÀd alatti frontszakaszra utazik), ¢s az orszÀg mÀs r¢szein is. Nincs
jogunk megfeledkezni a pokolnak egyik bugyrÀrÂl sem ezek k´z¡l. De vajon van-e
jogunk elvÀlasztani ûket egymÀstÂl? Hiszen nem memoÀrt olvasunk, amely csakis azt
id¢zi fel a lehetû legpontosabban, amit a fiatal katona az adott pillanatban Àt¢lt, s akinek a sajÀt megalÀztatÀsa ¢s fÀjdalma lehetett a legkeserübb a vilÀgon, meg aztÀn annyi
mindenrûl m¢g csak nem is tudott akkor. Csakhogy a k´nyvet egy ¢rett ÁrÂ alkotta,
aki jÂl tudja, a nyomorÃsÀg ¢s megalÀztatÀs milyen ÂceÀnja tombolt OroszorszÀgban
ezeknek a laktanyÀknak a falain kÁv¡l is. Szabad-e csakis sajÀt be nem hegedt sebeinkkel, sajÀt s¢relmeinkkel elszÀmolni, vagy mÀs emberek szenved¢se is kell hogy vessen
valamif¢le visszf¢nyt erre ä t´bbek k´z´tt azok¢, akik¢rt a k´nyv sok hûse aztÀn az
¢let¢t Àldozza? Lehet, hogy e k¢rd¢sek r¢szben f´l´slegesek, ¢s csak az¢rt mer¡ltek
fel bennem, mert a münek m¢g csak az elsû r¢sze lÀtott napvilÀgot.
Asztafjev reg¢nye csupa-csupa borzalmat tÀr fel a hÀborÃ elsû ¢veinek OroszorszÀgÀrÂl, orosz hadsereg¢rûl, laktanyÀirÂl. Ebben az ¢rtelemben kapcsolÂdik ahhoz a fûk¢nt EurÂpÀban, de az eg¢sz vilÀgon l¢tezû pacifista ¢s deheroizÀlÂ irodalomhoz, amelyet a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt p¢ldÀul Remarque ¢s Barbusse, a mÀsodik vilÀghÀborÃ
utÀn pedig sok mÀs ÁrÂ mellett B´ll k¢pviselt. ýk is gyakran Ártak hasonlÂ t¢mÀkrÂl.
çm Asztafjev eset¢ben a laktanya valÂsÀgÀt eltorzÁtjÀk ismereteink a szovjet lÀgerekrûl.
A hÀborÃ utÀni irodalomnak ezt a vÀratlan epilÂgusÀt ¢n t´rt¢nelmileg logikusnak
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talÀlom, Àm ¢rdekes ´sszehasonlÁtani a k¢t k¡l´nb´zû nemzed¢khez tartozÂ ¢s mÀsmÀs korszakot ÀbrÀzolÂ ÁrÂ ä Jermakov ¢s Asztafjev ä k´nyv¢t. A gyedovscsina jermakovi
leÁrÀsa ¢s a laktanya¢let sz´rnyüs¢geinek asztafjevi ÀbrÀzolÀsa n¢mik¢pp hasonlÁt egymÀsra. A k¢t k´nyv k´z¡l szÀmomra a Jermakov¢ tünik emberileg tÀgasabbnak, Àt¢lhetûbbnek. Jermakovot nem foglalkoztatja annyira az emberek szÀrmazÀs szerinti csoportosÁtÀsa, mint Asztafjevet, aki szinte k¢ptelen szabadulni ettûl a t¢mÀtÂl. JermakovnÀl, Ãgy ¢rzem, egyensÃlyban van a gonosz erûinek felkutatÀsa ä amelyeket oly koncentrÀltan mutat meg Asztafjev ä, illetve a vele ellent¢tes elvek¢. °s ha ebbûl lehet
k´vetkeztet¢st levonni a k¢t nemzed¢k k´zti k¡l´nbs¢get illetûen, akkor optimistÀk
lehet¡nk.
Az ifjabb nemzed¢k az utÂbbi idûben felszabadultan ´r´mteli k´nyvekkel ´rvendeztetett meg benn¡nket, amelyek ¢rdekess¢g¢t elsûsorban a sziporkÀzÂan ´tletes stÁluskÁs¢rletek adjÀk. P¢ldak¢ppen Narbikova OKOLO-EKOLO cÁmü k´nyv¢t nevezn¢m
meg. LÀzas ´r´mtûl duzzadÂ ÁrÀs ez ä viharzÂan zÃdulÂ, egymÀsba ´mlû k¢pek Àradata. A k´nyv mÀsodik fejezet¢ben az olvasÂ k´nnyed¢n felfedezi a politikai m´g´ttes
tartalmat, amely a szerelmi intrikÀt ´sszekapcsolja OroszorszÀg mai t´rt¢net¢vel. çm
a cselekm¢nynek ez a csavarja, a fûhûs-szeretû ´sszekapcsolÀsa egy mai neves politikai
szem¢lyis¢ggel, aligha k¡l´n´sebben l¢nyeges. CsupÀn egy r¢sze a lend¡letes, zabolÀtlan szÂ¢pÁtm¢nynek. Narbikova k´nyve nem k´vet semmif¢le hagyomÀnyt. °s a
nyelvi lelem¢nyeken, olykor pedig a szakadatlan sziporkÀzÀs f´l´slegein Àt irodalmunk j´vûje dereng fel ä egy v¢gre minden b¢klyÂbÂl szabadult, bÀtor, semmitûl meg
nem riadÂ irodalom.
Az orosz irodalom sajÀtos gondja a hivatalossÀg, ¡nnep¢lyess¢g, fennk´lts¢g. K¡l´nb´zû formÀkat ´lt ez: a legegyszerübb esetben szervilizmusrÂl van szÂ, a hatalom
talpnyalÂirÂl, akiket oly busÀsan megjutalmaztak a sztÀlini korban, de m¢g utÀna is
jÂ darabig. çm az ÂdaÁrÀs effajta tradÁciÂja mellett l¢tezik egy bonyolultabb k¢rd¢s is.
Az orosz prÂzaÁrÂ megszokta, hogy û az ¢let tanÁtÂmestere, sût aff¢le prÂf¢ta. °s nemcsak a bahtyini ¢rtelemben vett àmonologikusÊ ÁrÂk okÁtanak, hanem m¢g a dialogikusan sokszÂlamÃ Dosztojevszkij is. Sût m¢g azok is, akiket majdhogynem az istenkÀromlÂ irodalom k´r¢be sorolunk, mint p¢ldÀul Rozanov, egyszer csak erk´lcsi szÂnoklatokban t´rnek ki.
çm a hivatalos, okÁtÂ irodalom mellett l¢tezett egy mÀsik is, amely kigÃnyolta a hivatalossÀgot ä ilyen volt a szovjet idûkben Bulgakov LçNGV¹R¹S SZIGET-e, Erdman
NEV ET°SºGYI TANçCSKOZçS-a, Harmsz ¢s a t´bbi Oberiu-tag prÂzÀja ¢s drÀmÀi. Andrej SzinyavszkijtÂl tudjuk, akinek a cikkei ¢s müvei maguk is nagyon jelentûsek a nem
hivatalos orosz irodalom kibontakozÀsÀban, hogy mennyire fontos alkotÂr¢sze ennek
a n¢pi eredetü anekdota.
Amikor a nem hivatalos s a bahtyini sz¢les ¢rtelemben vett vidÀm irodalom az utÂbbi ¢vekben megizmosodott, akarva vagy akaratlanul ÃjjÀ¢lesztette az anekdota jellemzû vonÀsait. Az anekdotÀban (ami¢rt SztÀlin alatt le is ¡ltethett¢k az embert) vagy nem
hivatalos irodalomban antivilÀg keletkezik, amely a szovjet vilÀg polÀris ellent¢te.
Ilyen s¢mÀra k¢sz¡lnek a groteszk irÀnyzat talÀn legnevesebb ifjÃ k¢pviselûj¢nek, Viktor Pelevinnek a müvei. AMON Rç cÁmü reg¢ny¢t a àKozmosz hûseinekÊ ajÀnlja. ValÂjÀban antihûs´krûl van szÂ. A reg¢nyben ÀbrÀzolt fiatalemberek eleinte teli vannak
kozmikus Àlmokkal: ürhajÂsok akarnak lenni, a Holdra rep¡lni. Beiratkoznak hÀt a
rep¡lûs fûiskolÀra. Mindeddig az AMON Rç kezdete megfelelni lÀtszik a szovjet hivatalos irodalom szabÀlyainak. çm innen minden kezd a feje tetej¢re Àllni. A fûiskola az
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E GY IGAZ EMBER cÁmü legendÀs reg¢ny nev¢t viseli. Borisz Polevoj k´nyve s szintÃgy
Nyikolaj Osztrovszkij AZ AC°LT MEGEDZIK cÁmü reg¢nye a testi bajoknak, a megnyomorodÀsnak, illetve a hûs rendÁthetetlen akaratÀnak ¢s hit¢nek (a pÀrtban, a szovjet
n¢p irÀnti k´teless¢g¢ben) ´ssze¡tk´ztet¢s¢re ¢p¡lt. Lehets¢ges, hogy ez a szembeÀllÁtÀs Ãj formÀban a test ¢s a l¢lek hagyomÀnyos dualizmusÀt elevenÁti fel, amelyet mÀr
Csernisevszkij ¢s a narodovolecek is igencsak radikÀlisan Àt¢rtelmeztek (mik¢nt k¢sûbb mindenf¢le forradalmÀrok, de ÀltalÀban az ¢rtelmis¢gi ´ntudat is). így vagy Ãgy,
de a gy´nge aszk¢tatestnek ¢s a kommunista pÀrttag vagy a szovjet hÀborÃs hûs erûs
akaratÀnak az ellent¢te a szovjet prÂza egyik fontos t¢mÀja lett. Polevoj hûse elvesztette
a hÀborÃban a k¢t lÀbÀt, de akkor is harcolt tovÀbb. A nev¢t viselû int¢zetben az Ãjonnan ¢rkezett fiatalembereken vÀratlanul, a megk¢rdez¢s¡k n¢lk¡l müt¢tet hajtanak
v¢gre: eltÀvolÁtjÀk alsÂ v¢gtagjaikat. A csonkÁtÀsnak technikai magyarÀzata is van: a
lÀb helyett csonkot viselû ürhajÂs k´nnyebben belef¢r a kabinba, amelyben a Holdra
r´pÁtik. A cselekm¢nyt tekinthetj¡k a fekete humor müfajÀban fogant feldÃsÁtott anekdotÀnak (vagy hÃsz ¢vvel ezelûtt vÀrosi ¢rtelmis¢gi k´r´kben voltak divatosak az ilyen
hÀtborzongatÂ antiheroikus viccek). Pelevin müv¢ben vÀratlanul cselekm¢nybeli hasonlÂsÀgokat talÀlunk Jermakov reg¢ny¢vel: mindk¢t ÁrÀs elej¢n k¢t fiatal hûs szerepel, s mindkettûben meghal az egyik: JermakovnÀl lel´vik mint katonasz´kev¢nyt,
Pelevinn¢l a titkosszolgÀlat v¢gez vele, miutÀn felfedezi megbÁzhatatlansÀgÀt. Az
AMON Rç fel¢pÁt¢se alÀhÃzza az Ãjszerü sz¡zs¢alakÁtÀsra valÂ t´rekv¢st: az olvasÂ m¢g
fel sem ocsÃdott az egyik vÀratlan fordulatbÂl, s mÀris j´n a k´vetkezû. A holdjÀrÂ,
amellyel a hûs a Hold felszÁn¢n utazik, valÂjÀban egy zÀrt telepen van a vÀros alatt, az
ifjÃ kozmonauta semmif¢le ürutazÀst nem tett. A tÃltengû k¢pzelûerû zavarja a szerzût. Egy ilyen viszonylag r´vid reg¢nybe tÃl sok hirtelen ÀtalakulÀst zsÃfol bele. Igaz,
ezeket r¢szben motivÀlja a mindent ÀthatÂ titkossÀg atmoszf¢rÀja, amelynek ÀbrÀzolÀsa Pelevin egyik fû ÁrÂi sikere. AntiutÂpiÀja ebben a tekintetben inkÀbb hiperrealista.
Ez a f¢ktelen fantÀzia jellemzi leginkÀbb Pelevin elbesz¢l¢sk´tet¢t is: hatÀst hatÀsra
halmoz, s az egyik mer¢szebb, mint a mÀsik. Az egyik k´zponti elbesz¢l¢s¢ben a fûhûsrûl, aki rÀn¢z¢sre nû, rÀadÀsul prostituÀlt, kider¡l, hogy ÀtvÀltoztatott f¢rfi, aki a
mÃltban a nÂmenklatÃra tagja volt. Az effajta vÀratlan felfedez¢sektûl Pelevin ÁrÀsai
olyanok, mint a matrjoskababÀk: minden egyes vÀratlan hatÀs csak egy m¢g vÀratlanabbat k¢szÁt elû.
R¢gÂta (mondjuk Borisz Grojsznak a àtotÀlisÊ müv¢szetrûl Árt hÁres k´nyve Âta) V lagyimir Szorokin szÀmÁt az àÃj hullÀmosÊ orosz prÂza talÀn legnevesebb k¢pviselûj¢nek. A legendÀjÀt korÀbban csak a k¢ziratai tÀplÀltÀk, Àm 1992-ben megjelent v¢kony
novellÀsk´tet¢vel v¢gre û is bel¢pett a publikÀlt irodalom k´reibe. A totÀlis tiltottsÀg
ÀllapotÀbÂl l¢p Àt (egy¢bk¢nt igen lassan) a fokozatos àpublikÀltsÀgbaÊ. Nemr¢g napvilÀgot lÀtott elbesz¢l¢sei fel¢pÁt¢s¡ket tekintve hasonlÁtanak OroszorszÀgban egyelûre
m¢g kiadatlan reg¢nyeihez. A sz´veg eleinte szinte megk¡l´nb´ztethetetlen a
klasszikus, tisztes minûs¢gü szovjet prÂzÀtÂl. AztÀn egy vÀratlan fordulattal beindul
az igazi, sokkolÂ hatÀsÃ cselekm¢ny, amelyben tabuk vagy nyomdafest¢ket nem türû
t¢mÀk szerepelnek: nemi szervek, ¡r¡l¢k, emberev¢s, darabolÂs gyilkossÀg stb. E vÀratlan r¢sz utÀn valamilyen avantgÀrd vagy szakadatlan textus k´vetkezik (amelyben
nincsenek k´zpontozÀsi jelek, esetleg egyazon szavakbÂl ¢s kifejez¢sekbûl Àll). Szembe´tlû a szerzû stilisztikai korlÀtozottsÀga: valamennyi elbesz¢l¢s¢ben csakis ezt a hÀrom stÁlusfogÀst alkalmazza (k¡l´nb´zû kombinÀciÂkban), ¢s a felhasznÀlt tabut¢mÀk
k´re is igencsak behatÀrolt. Ebben a tekintetben Szorokin ä f¢ktelen ifjÃ ÁrÂinkkal
´sszehasonlÁtva ä mÂdfelett szolid virtuÂznak lÀtszik.
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A tabuk ÀthÀgÀsa ¢s a test fiziolÂgiai funkciÂinak hangsÃlyozÀsa mindig is a nem
hivatalos irodalom egyik szembe´tlû sajÀtossÀga volt. çm az alapvetû tiltÀsok szÀma
csek¢ly, mint ahogy a tabut¢mÀk¢ ¢s tabuszavak¢ is. Ez¢rt a felszÁnen anarchistÀnak
tetszû ÁrÂ k´nnyen egyhangÃsÀgba fulladhat.
Viktor Jerofejev RUSSZKAJA KRASZAV ICA (OROSZ SZ°PS°G) cÁmü reg¢ny¢ben van egy
kifejez¢s, amely az ¡r¡l¢k kivÀlasztÀsÀt a k´lt¢szethez hasonlÁtja. Az excrementum po¢tikÀja azonban ma mÀr szemmel lÀthatÂan az orosz prÂza mÃltjÀhoz tartozik (prÂzÀnk mÀr nem àa klozetban ¢nekelÊ, mint Jurij Olesa hûse), a lÀtszÂlagos ä s egyebek
k´z´tt nyelvi ä anarchia r´vid idûszakÀhoz.
Borisz Grojsz a mÀr emlÁtett k´nyv¢ben megjegyzi, hogy Szorokin talÀn nem k¢pes
a bahtyini ¢rtelemben vett karnevÀl megteremt¢s¢re. Lehets¢ges, hogy Ágy van. A karnevÀl f¢ktelens¢get, igazi vidÀmsÀgot jelent. A tabuk ÀllandÂ ÀthÀgÀsa Szorokin elbesz¢l¢seinek v¢g¢n mechanikus ¢s majdhogynem akad¢mikus fogÀssÀ vÀlik. A trÀgÀr
szavakban bûvelkedû irodalomnak rettegnie kellene az egyhangÃsÀgtÂl. Igazi antik
karnevÀlt egyelûre csak Konsztantyin Vaginov K ECSKE°NEK-¢ben lÀthattunk.
A megerûszakolÀs t¢mÀi, bÀrmennyire elterjedtek is a mai müv¢szetben (mint
ahogy a mai vilÀgban is, bevÀltva Bergyajev eszm¢j¢t az avantgÀrd müv¢szi fogÀsok
¢letbeli gyakorlattÀ valÂ ÀtalakulÀsÀrÂl), ´nmagukban m¢g nem tesznek egy irodalmi
müvet ¢rdekess¢. Az ¢letben, a filmben, a prÂzÀban tÃl sok mÀr a v¢r, semhogy a n¢zû
vagy az olvasÂ term¢szetes, eredeti mÂdon reagÀlhatna rÀ. Ebbûl fakad Anatolij Kim
K ENTAUROK-jÀnak viszonylagos hatÀstalansÀga is. Az erûszakra ¢p¡lû archetipikus t¢mÀt Ãj tartalommal kell megt´lteni ahhoz, hogy a mai olvasÂ szÀmÀra is ¢rdekes legyen.
A nyelvi ¢s egy¢b tiltÀsok, sût ÀltalÀban mindenfajta szokÀsos viselked¢si szabÀly ÀthÀgÀsa mellett a hivatalos ¡nnep¢lyess¢ggel tudatosan szakÁtÂ irodalom m¢g olyan
erûs fegyverekkel rendelkezik, mint a groteszk ¢s a parÂdia. A prÂzÀban ez m¢g nem
vÀlt uralkodÂ irÀnyzattÀ, ellent¢tben a k´lt¢szettel, ahol Dmitrij PrigovnÀl ¢s a hozzÀ
kapcsolÂdÂ szerzûkn¢l mÀr azoknak a fogÀsoknak a kanonizÀlÀsÀt lÀtjuk, amelyek hoszszÃ idûn Àt csiszolÂdtak a parodisztikus ¢s groteszk müfajokban. Az¢rt persze vannak
eg¢szen Ãj reg¢nyek, amelyek teljesen a parÂdiÀra ¢p¡lnek, p¢ldÀul Jevgenyij PopovtÂl A KºSZ¹B KºSZ¹B°N. Az irodalmi sablon hasznÀlatÀnak technikÀja ugyanaz, akÀr
k´ltûkrûl, akÀr prÂzaÁrÂkrÂl van szÂ. Lehet vitatkozni azon, hogy ezek a kÁs¢rletek
mennyire siker¡ltek, Àm a fû neh¢zs¢get a szerzûk szÀmÀra mindenk¢ppen az adott
müfaj t´megtermel¢se jelenti. Amikor parÂdiÀbÂl tÃl sok van, sût az irodalom szÀnd¢kosan a parÂdia hatÀrvid¢k¢n mozog, akkor nem k´nnyü eredetinek lenni. çm ¢ppen ez¢rt k¡l´n´sen fontos ez az irÀnyzat irodalmunk j´vûj¢nek elûk¢szÁt¢s¢ben,
amely valÂszÁnüleg eg¢szen mÀs Ãton halad majd.
A latin-amerikai mÀgikus realizmussal (s megint csak Vargas LlosÀval) kapcsolÂdik
´ssze m¢g egy ¢rdekes kÁs¢rlet: a t´rt¢nelem ÀtalakÁtÀsa, amint azt Vjacseszlav Pjecuh
¢s Jevgenyij Popov müveli Ãjabb ÁrÀsaiban. Az egyik legelsû effajta prÂbÀlkozÀs Vaszilij
Akszjonov OSZTROV K RIM (K RíM SZIGET) cÁmü reg¢nye volt, amely hasonlÁt Llosa egy
idûben sz¡letett t´rt¢nelmi-fantasztikus reg¢ny¢re. N¢mely tudomÀnyos elm¢letek
szerint t´bbf¢le vilÀg l¢tezhet. Az ÁrÂk ¢s a tudÂsok elt´prengtek hÀt azon, hogy milyen, v¢g¡l is megvalÂsulatlan lehetûs¢geket kÁnÀlt az elmÃlt t´rt¢nelem. Iszacsenko
essz¢t Árt arrÂl, hogyan alakult volna az orosz t´rt¢nelem, ha Moszkva nem gyûzte
volna le Novgorod sereg¢t. Ez a müfaj term¢szetszerüleg vonzÂ egy olyan idûben, amikor a t´rt¢nelem szakadatlanul prÂbÀlgatja a j´vû k¡l´nb´zû variÀnsait.
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Az orosz irodalom (¢s ÀltalÀban az orosz kultÃra) egyik megk¡l´nb´ztetû jegye a
k¡lvilÀggal valÂ kapcsolatÀnak k¡l´n´ss¢ge. Idûnk¢nt (mik¢nt a XX. szÀzad legelej¢n)
teljesen kitÀrja magÀt, rekordmennyis¢gü fordÁtÀst hoz l¢tre mindenf¢le nyelvekrûl,
¢s az orosz szerzûket egyre-mÀsra a k¡lf´ldrûl vett p¢lda ihleti alkotÀsra. Ilyen volt a
francia irodalom ¢s az angol reg¢ny hatÀsa Puskin idej¢n. çm a nyitottsÀg idûszakai
a gy´keres fordulatokat k´vetû kulturÀlis elszigetelts¢g ¢vtizedeivel vÀltakoznak. A
legutÂbbi ilyen elszigetelts¢g a sztÀlini kor legv¢g¢re ¢rte el a csÃcsÀt, s jÂ sokÀig tartott.
JÂformÀn minden jelentûs nyugat-eurÂpai vagy amerikai reg¢ny lefordÁtÀsÀ¢rt meg
kellett harcolni: eml¢kezz¡nk csak Hemingway AKI°RT A HARANG SZñL cÁmü reg¢ny¢re, amelynek a kiadÀsa mÀr a mÀsodik vilÀghÀborÃ alatt szÂba ker¡lt, de csak jÂ
mÀsf¢l ¢vtized mÃltÀn t´rt¢nt meg a csoda, hogy a reg¢ny valÂban megjelent oroszul.
A gÀton, amely elvÀlasztotta az eurÂpai reg¢nyt (s persze az emigrÀciÂba ker¡lt kivÀlÂ
orosz ÁrÂkat is) az orosztÂl, reped¢sek ¢s kisebb-nagyobb h¢zagok keletkeztek: megjelent valami KafkÀtÂl, mÀsodszor is kiadtÀk Proustot (a nemr¢g meghalt kivÀlÂ müfordÁtÂ, Nyikolaj Ljubimov tolmÀcsolÀsÀban, aki Proust stÁlusÀt szÀnd¢kosan k´zelÁtette a k¢sei Bunyin¢hoz). çm az orosz prÂzÀt az¢rt jobbÀra az azt megelûzû hagyomÀny ¢ltette, s a helyzet csak a legutÂbbi idûkben vÀltozott meg ä m¢gpedig gy´keresen. A politikai ¢s gazdasÀgi reformokkal egy¡tt lehetûv¢ vÀlt azoknak az ÁrÂknak a
lefordÁtÀsa, akiket legt´bben csak hallomÀsbÂl vagy viszonylag kis r¢szletek alapjÀn
(mint p¢ldÀul Joyce ULYSSES-¢t) ismerhettek addig. Az elsû teljes orosz ULYSSES mind´ssze n¢hÀny ¢ve jelent meg ä Nabokov k´nyveivel ¢s Broch reg¢nyeinek elsû fordÁtÀsaival egy¡tt. °s Joyce hatÀsa azonnal ¢rezhetû volt fiatal ÁrÂink müveiben. Amikor
Zujev CSORNIJ JASIK (FEKETE FIñK) cÁmü reg¢ny¢t olvassuk, amelyben egymÀst k´vetik a k¡l´nb´zû ä gyakran f¢lig parodisztikus ä stÁlusokban alkotott fejezetek, az a
benyomÀsunk tÀmad, hogy a szerzû Joyce hatÀsa alÀ ker¡lt, ¢s tûle tanulta ezt a kompozÁciÂs technikÀt. S ez a gyanÃnk m¢g inkÀbb megerûs´dik, amikor Zujev egyszer
maga is megemlÁti a mintÀt, amelyet ism¢telni prÂbÀlt: Marion Bloom monolÂgjÀt a
Joyce-reg¢ny utolsÂ fejezet¢bûl. Igaz, nem Joyce volt az egyetlen ÁrÂ, aki k¡l´nb´zû
stÁlusokat alkalmazott az egymÀst vÀltÂ fejezetekben. Sût ez a megoldÀs jellemzû az
orosz irodalomnak egy eg¢sz korszakÀra, s a legragyogÂbban Velimir Hlebnyikov
ZAMBEZI-j¢ben fejezûd´tt ki. Hlebnyikov m¢g k¡l´n nevet is adott ennek a müfajnak:
àszverhpovesztyÊ (metaelbesz¢l¢s). Hlebnyikov szerint a àszverhpovesztyÊ minden
egyes r¢sze k¡l´nÀllÂ elbesz¢l¢s a sajÀt nyelv¢vel ¢s àszabÀlyaivalÊ. Ebben a megfogalmazÀsban ¢n nemcsak a ZAMBEZI kulcsÀt lÀtom, hanem Joyce nagy reg¢nyei¢t is ä
amilyen p¢ldÀul a FINNEGAN °BRED°SE. Ennek a reg¢nynek minden fejezet¢ben valamely eurÂpai nyelv szavai jelennek meg az eredeti formÀjukban, k´zt¡k az olvasÂk
t´bbs¢ge szÀmÀra kev¢ss¢ ismert nyelvek szavai is ä a finn¢, a baszk¢, az orosz¢ (szerepel benne m¢g Majakovszkij egyik verssorÀnak hallÀs alapjÀn leÁrt r¢szlete is: àGrib,
grab, grobÊ). Hlebnyikov nyomÀn ¢ppens¢ggel besz¢lhet¡nk àmetareg¢nyrûlÊ is. A
reg¢nyfejlûd¢snek ezt a vonalÀt ¢n elt¢rûnek lÀtom az avantgÀrdnak attÂl az irÀnyÀtÂl,
amelyet Viktor Szosznora k¢pvisel. Szosznora nemr¢g megjelent reg¢ny¢nek minden
egyes fejezet¢ben ugyanazok a kompozÁciÂs ¢s stilisztikai fogÀsok ism¢tlûdnek. Az
eg¢sz sz´veget Àtsz´vik a jobbrÂl balra ¢s balrÂl jobbra is olvashatÂ àvarÀzsszavakÊ. A
mü ettûl egyhangÃvÀ vÀlik, ¢s fokozatosan eltünik az effajta lÁrai prÂza eset¢ben oly
erûs improvizÀciÂs hatÀs.
Mindenesetre e felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges kifogÀsok ellen¢re Szosznora reg¢ny¢nek
megjelen¢se szimptomatikusnak tetszik. A nagy k´ltû Ãj, a prÂzÀra addig nem jellem-
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zû vonÀsokkal gazdagÁtja reg¢nyirodalmunkat. A reg¢ny nyitottÀ vÀlik, szabadon keresztezûdik mÀs müfajokkal, akÀr m¢g a k´lt¢szettel is. Az orosz prÂza formai ÀtalakulÀsa m¢g csak a kezdetekn¢l tart. Teljesen elûtte Àll m¢g az az Ãt, amely elvezeti a
(minden ¢rtelemben v¢ve) àszabadÊ ä azaz: korÀbban àtiltottÊ ä irodalomhoz, amelyrûl
Mandelstam Árt a NEGYEDIK PRñZç-ban. Ez¢rt ¢rthetû, hogy annyian keresik az irÀnyjeleket abban az ´r´ks¢gben, amelyet csak most ismerhett¡nk meg.
A hÃszas-harmincas ¢vek nagy k´ltûi k´z¡l, akiknek a prÂzÀja csak az elmÃlt ¢v
sorÀn vÀlt teljes eg¢sz¢ben hozzÀf¢rhetûv¢ az orosz olvasÂ szÀmÀra itthon ¢s k¡lf´ld´n,
kiemelkedik Borisz Poplavszkij. A pÀrizsi emigrÀciÂ ifjÃ k´ltûinek elismert vez¢re csak
most, oly sok ¢vvel korai halÀla utÀn vÀlt hÁress¢ APOLLON BEZOBRAZOV cÁmü reg¢ny¢vel. A k´nyv atmoszf¢rÀjÀban k¢ts¢gtelen¡l ¢rzûdik Rimbaud ¢s mÀs francia k´ltûk
hatÀsa, s nem v¢letlen, hogy a mottÂk is tûl¡k szÀrmaznak. A fûhûs ¢s a t´bbi szereplû
viselked¢s¢nek hÂbortossÀgÀban ¢rezhetû annak a kornak az irodalmi Ázl¢se, amikor
megsz¡letett a sz¡rrealista prÂza. De Poplavszkij kem¢nyen ¢s pontosan Árja le a pÀrizsi k´zeget, amely kiveti magÀbÂl a fûhûst: a BçL cÁmü fejezet az orosz realista ¢s az
eurÂpai naturalista reg¢ny hagyomÀnyÀba illeszkedik. A hlebnyikovi àmetaelbesz¢l¢sÊ-hez hasonlÂ reg¢ny minden egyes fejezet¢t mÀs hangnemben Árta a szerzû, az apÀcajel´ltnek a pap Àltali elcsÀbÁtÀsÀrÂl szÂlÂ epizÂdban p¢ldÀul szÀnd¢kos irodalmiassÀgot ¢rz¡nk, mik¢nt a zÀrÂt´rt¢netben is, amikor a fûhûs a hegyekben gyilkossÀgot
hajt v¢gre. Az APOLLON B EZOBRAZOV kompozÁciÂjÀnak neh¢zkess¢g¢vel, valamint hûseinek ¢s helyzeteinek k¡l´n´ss¢g¢vel a ZSIVAGO DOKTOR-ral helyezhetû egy sorba:
az orosz ¢s eurÂpai reg¢nyhagyomÀny nem annyira folytatÂdik, mint inkÀbb eltorzul
benn¡k, ¢s ez adja az Ãjszerü formÀt.
Az orosz prÂza ¢s fûk¢nt a reg¢ny lehets¢ges j´vendûbeli Ãtjain elm¢lkedve esz¡nkbe juthat a hÃszas ¢vek legjobb ÁrÂinak ¢ppen mostanÀban Ãjra kiadott sz¡zs¢ n¢lk¡li
àtiltottÊ prÂzÀja, s leginkÀbb Mandelstam¢, az û EGYIPTOMI B°LYEG-e ¢s NEGYEDIK
PRñZç-ja. A szÀzadelû rendkÁv¡li ÁrÂi k´z¡l, akik Mandelstamra is nagy hatÀssal voltak,
s akiknek müvei csak a legutÂbbi ¢vekben jelentek meg ÃjbÂl, az orosz prÂza j´vûje
szempontjÀbÂl alighanem Rozanov a legjelentûsebb. Nem v¢letlen, hogy Árt rÂla Venyegyikt Jerofejev is, akinek a MOSZKVA-PETUSKI cÁmü reg¢nye ä Szasa Szokolov elsû
k´nyveivel egy¡tt ä az elmÃlt idûszak nem hivatalos prÂzÀjÀnak csÃcsÀt jelenti. MostanÀban az Egyes¡lt çllamokban, OroszorszÀgban ¢s FranciaorszÀgban megjelentek
Rozanov t´red¢kes prÂzai müveinek korÀbban nem publikÀlt r¢szletei is, amelyek
azonban nem sokat tesznek hozzÀ ahhoz a k¢phez, amelyet az OPAV SIE LISZTYA (LEHULLOTT LEVELEK ) ¢s az UJEGYINYONNOJE (MAGçNYOSAN) olvasÂi kialakÁthattak az
ÁrÂrÂl. Nemr¢g jelent meg ÃjbÂl Viktor Sklovszkij rÂla szÂlÂ remek korai ÁrÀsa is,
amelyben elemzi a szerzû t´redezett, n¢hÀny fû t¢ma k´r¢ csoportosÁtott r¢szletek
montÀzsÀbÂl ÀllÂ stÁlusÀt (amit Sklovszkij szembeÀllÁtott azzal az ´sszef¡gg¢stelens¢ggel, amely p¢ldÀul Borisz Pilnyak prÂzÀjÀt jellemzi). Sklovszkijnak, mint ahogy mÀsoknak is, akik Ártak RozanovrÂl, imponÀlt az ÁrÂban a sz¢lsûs¢ges antimonologizmus
is ä az oly k´nnyen mÁnuszba vÀltÂ plusz irÀnti k´z´ny. Rozanov ä akÀrcsak k¢sûbb
Sklovszkij ä nem t´rûd´tt vele, hogy milyen szÁnü zÀszlÂ lobog az erûd f´l´tt. A prÂzÀnak ez a hangsÃlyozottan eszt¢tikai megk´zelÁt¢se k¡l´nb´z´tt az azt megelûzû fû
tradÁciÂtÂl, de sok mindennel egybecseng legÃjabb irodalmunkbÂl. Azt a t´redezett
stÁlust, amelyet Sklovszkij is Àtvett RozanovtÂl, Mandelstam fejlesztette tovÀbb az
E GYIPTOMI B°LYEG-¢ben ¢s NEGYEDIK PRñZç-jÀban. °s ugyanezzel a stÁlussal ¢lt a maga mÂdjÀn m¢g k¢t ragyogÂ prÂzaÁrÂ, Venyegyikt Jerofejev ¢s Andrej Szinyavszkij,
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akik nem v¢letlen¡l szenteltek egy-egy k¡l´n müvet is Rozanovnak. çm mindezek
ellen¢re a fentebb k´r¡lrajzolt irÀnyzat egyelûre magÀnyos erûdk¢nt Àll az orosz irodalomban. M¢g ha nem szÂlunk is k¡l´n az olyan kÁs¢rletekrûl, amikor a szerzû a t´megirodalom jÂl bevÀlt t¢mÀihoz nyÃl (mint Grisovics a detektÁvreg¢nyhez az OBMENYJONNIJE GOLOV I ä E LCSER°LT FEJEK ä cÁmü müv¢ben, vagy Pjotr Aleskovszkij a
bün¡gyi kalandokhoz CSAJKI ä SIRçLYOK cÁmü ÁrÀsÀban), a mai prÂza mindenk¢ppen
szereti a cselekm¢nyess¢get, m¢g ha a cselekm¢ny gyakran viszonylag egyszerü is.
Nem minden reg¢nyÁrÂ szÀmÀra jÀrhatÂ Ãt m¢g a puskini kit¢rû se (amelyet ä utalÀssal
az ANYEGIN-re ä Louis Aragon utÀnzott a LA MISE Ö MORT ä K IV°GZ°S ä cÁmü müv¢ben). A fabulÀrÂl valÂ teljes lemondÀs pedig, mik¢nt azt Sterne vagy Rozanov tette,
inkÀbb csak lehetûs¢g, amely megcsillant a felsorolt ÁrÂknÀl, de semmik¢ppen sem
ÀltalÀnosan elfogadott megoldÀs.
A szovjet korszakot a prÂza filozÂfiai tartalmÀnak elszeg¢nyed¢se mellett az is jellemezte, hogy az ÁrÂk k¡l´n´s figyelmet fordÁtottak a nyelvi technikÀkra. A hÃszas
¢vekben ez leginkÀbb a àszkazÊ-t, a fûhûs n¢zûpontjÀbÂl elûadott t´rt¢netet jelentette
ä ami Ãj vÀltozatban felbukkant most olyan szerzûkn¢l, mint p¢ldÀul Fjodorov ä, illetve
a f¢lmüvelt vÀroslakÂ besz¢d¢nek beemel¢s¢t az irodalomba. Zoscsenko remekmüveivel napjainkban Ljudmila Petrusevszkaja kisebb ÁrÀsai vetekednek. PrÂzÀnk nem
vesztette el ¢rdeklûd¢s¢t a nyelv technikÀja irÀnt, ¢s az ilyen tekintetben kiemelkedû
ÁrÂk, mint Viktor Asztafjev ¢s Borisz Mozsajev vagy akÀr Mihail Kurajev ¢s Tatyjana
Tolsztaja vÀltozatlanul ¢s meg¢rdemelten nagy megbecs¡l¢st ¢lveznek az olvasÂk k´r¢ben. çm a nyelvi lelem¢nyess¢g viszonylagos sÃlya a prÂza lehetûs¢geinek f¡ggv¢ny¢ben vÀltozik. Csak csodÀlkozhatunk azon, hogy a szokatlan prÂzai szÂ´sszet¢telek
nagymestere, Andrej Platonov megmutathatta ÁrÂi g¢niuszÀt, m¢gpedig nem csak a
nyelvben: hiszen maga SztÀlin, mintegy parÂdiak¢nt megvalÂsÁtva Majakovszkij ÀlmÀt, trÀgÀr szavakkal illette Platonovot a Politb¡ro ¡l¢s¢n. çm min¢l inkÀbb megszabadul a prÂza a cenzurÀlis ¢s egy¢b korlÀtoktÂl, annÀl vilÀgosabbÀ vÀlik, hogy a nyelvre
mint eszk´zre van sz¡ks¢ge, s az nem vÀlhat ´nc¢llÀ (ami m¢g Szolzsenyicinn¢l is elûfordul).
Az orosz irodalom ä minden korÀbbi, szakadatlan stilisztikai fejlûd¢s¢vel ¢s OroszorszÀg teljes t´rt¢nelmi tapasztalatÀval ä felk¢sz¡lt arra, hogy l¢trehozzon egy valÂban
rendkÁv¡li, szabad prÂzÀt, amelynek elsû hajtÀsait mÀr fel lehet fedezni a fentiekben
futÂlag megszeml¢lt k´nyvekben is.

A fordÁtÂ kieg¢szÁt¢se
V jacseszlav Ivanov essz¢j¢ben hemzsegnek a t´bbnyire talÀn ismeretlennek tetszû nevek, Àm
a legt´bb Àltala emlÁtett orosz ÁrÂtÂl ä m¢g a fiataloktÂl is ä t´bb-kevesebb müvet az¢rt lehet
olvasni magyarul. P¢ldÀul (csak az utÂbbi n¢hÀny ¢vet tekintve) a k´vetkezûket:
FAZIL ISZKANDER: K ROLIKI I UDAV I (NYULAK °S KíGYñK ) cÁmü kisreg¢ny¢rûl a NagyvilÀg
1988/10. szÀmÀban olvashatÂ cikk. A mü magyar fordÁtÀsa is elk¢sz¡lt, de k´nyvterjesztûi
¢rdektelens¢g miatt nem jelent meg. KorÀbban A SZARVASFIö ¢s V °RBOSSZö cÁmen jelent meg
k´tete.
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OSZIP MANDELSTAM: A REG°NY PUSZTULçSA cÁmü essz¢ olvashatÂ az çRNYAK TçNCA cÁmü
essz¢k´tetben (Sz¢phalom k´nyvmühely, 1992). Versei a SñF°NYþ CSILLAGOK (MÂra, 1991)
¢s a FARKASKOPñ SZçZAD (Unikornis, 1991) cÁmü k´tetekben jelentek meg. Magyarra szint¢n
lefordÁtott prÂzai ÁrÀsai vÀllalkozÂ kiadÂt keresnek.
BORISZ PASZTERNAK: ZSIVAGO DOKTOR (EurÂpa, 1988); V ERSEK (EurÂpa, 1990). HAMLET
cÁmü vers¢t a Szovjet irodalom 1988/2. szÀma tizenhÀrom fordÁtÀsban k´z´lte.
VASZILIJ GROSSZMAN: az ¢vekkel ezelûtt lefordÁtott °LET °S SORS cÁmü reg¢ny¢bûl csak egy
r¢szlet jelent meg a Szovjet irodalomban (1989/5). OlvashatÂ magyarul PANTA RHEI cÁmü kisreg¢nye (Magvetû, 1990).
ISZAAK BABEL: az utÂbbi ¢vekben megjelent k´nyvek, publikÀciÂk k´z¡l kiemelkedik a NAPLñ, 1920 cÁmü k´tet (Pesti Szalon, 1993), Gereben çgnes B ABEL V ILçGA (EurÂpa, 1990) ¢s
I SZAAK BABEL ISMERETLEN NAPLñJA (Akad¢miai, 1989) cÁmü k´nyve, ill. Het¢nyi Zsuzsa CSILLAGOSOK ä KERESZTESEK cÁmü k´tete (Tank´nyvkiadÂ, 1992).
JAKOV GOLOSZOV KER: AZ EL°GETETT REG°NY megjelent k¢t r¢szletben a Lettre Internationale
5. ¢s 7. szÀmÀban.
MIHAIL BULGAKOV: az utÂbbi ¢vek publikÀciÂi k´z¡l k¡l´n emlÁt¢st ¢rdemel A MESTER °S
MARGARITA egyik elsû vÀltozatÀnak egyik fejezete, A FEH°R MçGIA °S LELEPLEZ°SE, amely a
NagyvilÀg 1993/5. szÀmÀban olvashatÂ, Kiss Ilona bevezetûj¢vel, ill. a Szovjet irodalom 1988/6.
szÀma, amely magyarul korÀbban meg nem jelent müveket k´z´lt tûle.
DANYIIL HARMSZ: a NagyvilÀg 1989/3. szÀmÀban jelent meg ¹REGASSZONY cÁmü elbesz¢l¢se,
ill. n¢hÀny verse. A HiÀny 1994/2ä3. szÀmÀban Puskin-anekdotÀibÂl olvashatÂ vÀlogatÀs.
FRIDRIH GORENSTEJN: 1966-ban mÀr megjelent egy novellÀja magyarul, A TORNYOCSKçS
HçZ (K ILçTñ, 21 Ãj szovjet novella, Magvetû), de az emigrÀciÂban Árt nagyreg¢nyei, k´zt¡k
a PSZALOM (ZSOLTçR ) egyelûre nem olvashatÂk magyarul.
SZEMJON LIPKIN: DEKADA cÁmü fûmüv¢bûl K IþZET°S cÁmmel a NagyvilÀg k´z´lt r¢szletet
1995/5ä6. szÀmÀban.
MIHAIL BAHTYIN: fû müvei magyarul is megjelentek. A SZñ ESZT°TIKçJA, 1976; FRAN OIS
RABELAIS MþV °SZETE, A K¹Z°PKOR °S A RENESZçNSZ N°PI KULTöRçJA, 1982; A SZñ AZ °LETBEN
°S A K¹LT°SZETBEN, 1985.
MIHAIL KURAJEV: a NagyvilÀg 1990/5. szÀmÀban jelent meg °JSZAKAI ºGYELET cÁmü elbesz¢l¢se, 1995/5ä6. szÀmÀban A MEGSZçLLñ K¹NNYCSEPPJE cÁmü essz¢novellÀja.
VLAGYIMIR MAKANYIN: legutÂbb a NagyvilÀg 1993/12. szÀmÀban jelent meg egy tanulmÀnya A K¹Z°PSZERþS¹D°S T°MçJA cÁmmel. A Szovjet irodalom 1990/2. szÀmÀban k´z´lte egy
novellÀjÀt. KorÀbban n¢hÀny kisreg¢nye is megjelent magyarul.
OLEG JERMAKOV: a NagyvilÀg 1990/9. szÀmÀban jelent meg T þZKERESZTS°G cÁmü elbesz¢l¢se.
ANDREJ PLATONOV: legjelentûsebb reg¢nyei n¢hÀny ¢ve jelentek meg magyarul. MUNKAG¹D¹R, AZ IFJöSçG TENGERE (EurÂpa, 1989); CSEV ENGUR (Magvetû, 1989). ANTISEXUS cÁmü
kÁs¢rleti novellÀja a NagyvilÀg 1992/7ä8. szÀmÀban olvashatÂ.
ALEKSZANDR SZOLZSENYICIN: I VAN GYENYISZOV ICS EGY NAPJA (EurÂpa, 1989); A POKOL
TORNçCA (Magvetû, 1990); RçKOSZTçLY (EurÂpa, 1990); H OGYAN MENTSºK MEG OROSZORSZçGOT? (Magvetû, 1991); GULAG SZIGETV ILçG (EurÂpa, 1993); H öSV °TI K¹RMENET (EurÂpa, 1994).
VIKTOR ASZTAFJEV: utoljÀra ¹R¹KK° °LJ, V IV I PATAK cÁmü ÁrÀsa (Szovjet irodalom, 1990/1),
ill. A SZOMORö DETEKTíV cÁmü kisreg¢nye jelent meg (Magvetû, 1987).
VIKTOR NYEKRASZOV: ANNA AHMATOVA EML°KE cÁmü ÁrÀsa a Szovjet irodalom 1989/6. szÀmÀban jelent meg. V çROSI S°TçK cÁmü essz¢isztikus kisreg¢ny¢nek k¢sz magyar fordÁtÀsa
k´nyvterjesztûi ¢rdektelens¢g miatt nem jelent meg.
VASZILIJ ROZANOV: A KERESZT°NYS°G HELYE A T¹RT°NELEMBEN cÁmü ÁrÀsa AZ OROSZ VALLçSB¹LCSELET V IRçGKORA cÁmü k´tetben olvashatÂ (Vigilia, 1988).
NYIKOLAJ ERDMAN: DRçMçK cÁmmel jelent meg k´tete (EurÂpa, 1990).
ANDREJ SZINYAV SZKIJ: egy k´tete jelent meg magyarul: S°TçK PUSKINNAL (EurÂpa, 1994);
ill. n¢hÀny r´videbb ÁrÀsa: A TERM°SZET PASZTERNAK LíRçJçBAN (Szovjet irodalom, 1990/2); A
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DISSZIDENSS°G MINT SZEM°LYES TAPASZTALAT (Holmi, 1989/2); S KI LESZ AKKOR A MI ¹R¹K BþNBAKUNK ?

(Besz¢lû, 1992. V II. 25.); SZTçLINRñL (HiÀny, 1992/9); A SZABADSçG öTV ESZTýIBEN
(Lettre Internationale, 7); A V ILçG ALAPZATA (NagyvilÀg, 1993/1ä2); FELV ILLANñ GONDOLATOK
(NagyvilÀg, 1994/1ä3).
VLAGYIMIR SZOROKIN: a Nappali hÀz 1993/4. szÀmÀban jelent meg hÀrom elbesz¢l¢se, ill.
a Besz¢lû 1994. II. 17-i szÀmÀban interjÃja.
VIKTOR JEROFEJEV: HALOTTI BESZ°D A SZOV JET IRODALOM FELETT; LEV °L ANYçMHOZ (NagyvilÀg, 1990/1); A PAPAGçJ (Lettre Internationale, 3); A SZ°PLçNYSZEMþ HER°LT KANDöR (NagyvilÀg, 1992/6); MOSZKVA SZ°PE (NagyvilÀg, 1992/7ä8); AZ öJHUMANIZMUS ¹SSZEOMLçSA (NagyvilÀg, 1993/6ä7); A ROMLçS OROSZ V IRçGAI (Nappali hÀz, 1993/4).
KONSZTANTYIN VAGINOV: HARPAGONIçDA cÁmmel jelent meg k´tete (SzÀzadv¢g, 1994).
ANATOLIJ KIM: ERDý-APçNK cÁmü reg¢ny¢bûl a Szovjet irodalom 1989/6. szÀmÀban jelent meg
r¢szlet Sebeûk JÀnos bevezetûj¢vel.
JEVGENYIJ POPOV: ºRES A HçZ; HOGYAN ETT°K MEG A KAKAST (NagyvilÀg, 1988/4); B OLDOG
IFJöKOROMBAN (NagyvilÀg, 1990/6); V AGY -VAGY . RñLAM, A REPºLý CS°SZEALJRñL °S A KOMMUNIZMUSRñL (Lettre Internationale, 11); NORMçLIS EMBEREK (Besz¢lû, 1994. IV. 28.; ugyanitt
olvashatÂ interjÃja is).
VJACSESZLAV PJECUH: a NagyvilÀg 1989/2. szÀmÀban jelent meg öJºZEM cÁmü elbesz¢l¢se.
VASZILIJ AKSZJONOV: TçJK°P PAPíRBñL (EurÂpa, 1991); OROSZORSZçG °RZ°SE (UTAZçS
HOLLYW OODBA cÁmü antolÂgia, T°KA, 1990); SZV IJAZSSZK (JçTSSZUNK BLUEST cÁmü antolÂgia, EurÂpa, 1992); JOGUNK EGY SZIGETRE (HiÀny, 1993/11). K¡l´nb´zû folyÂiratokban m¢g
t´bb kisebb essz¢je, cikke jelent meg. K RíM SZIGET cÁmü reg¢ny¢nek fordÁtÀsa ¢vekkel ezelûtt
elk¢sz¡lt, de a rem¢nybeli kiadÂ elÀllt a kiadÀsÀtÂl.
VLADIMIR NABOKOV: a XX. szÀzad egyik legjelentûsebb ¢letmüv¢bûl magyarul egyelûre
hat reg¢ny, valamint n¢hÀny novella ¢s vers olvashatÂ. A reg¢nyek: LOLITA (EurÂpa, 1987);
V °GZETES V °GJçT°K (EurÂpa, 1990); PNYIN PROFESSZOR (Magvetû, 1991); MEGHíVçS KIV °GZ°SRE (EurÂpa, 1991); CAMERA OBSCURA (EurÂpa, 1994); B ALJñS KANYAR (NagyvilÀg, 1994).
Nemr¢g jelent meg elbesz¢l¢sk´tete is: TERRA INCOGNITA (KrÀter Mühely Egyes¡let, 1995).
VELIMIR HLEBNYIKOV: ZAMBEZI cÁmü po¢mÀja 1986-ban jelent meg (Helikon KiadÂ). HçBORö AZ EG°RFOGñBAN cÁmü po¢mÀjÀbÂl a NagyvilÀg 1992/9. szÀma k´z´lt r¢szletet.
VIKTOR SZOSZNORA: 1986-ban jelent meg versesk´tete az EurÂpÀnÀl. LegutÂbb a NagyvilÀg
1991/11. szÀma k´z´lte verseit.
VENYEGYIKT JEROFEJEV: W ALPURGIS-°J, AVAGY A KORMçNYZñ L°PTEI (NagyvilÀg, 1990/10);
V ASZILIJ ROZANOV , AHOGYAN EGY KºL¹NC LçTJA (NagyvilÀg, 1992/4); MOSZKVA-PETUSKI
(JAKäJelenkor, 1994).
SZASA SZOKOLOV: BOLONDOK ISKOLçJA (reg¢nyr¢szlet, NagyvilÀg, 1989/10); ASZTROFñBIA
(EurÂpa, 1993); MINDENESFºZET, AVAGY A SZMOG CSOPORTK°PE (NagyvilÀg, 1994/3); A MEGV ILçGOSODçS JELE (HiÀny, 1994/5).
BORISZ PILNYAK: sokÀig betiltott hÁres kisreg¢nye, A KIOLTHATATLAN HOLD T¹RT°NETE a
NagyvilÀg 1988/5. szÀmÀban jelent meg.
MIHAIL ZOSCSENKO: NAPFELKELTE ELýTT cÁmü reg¢nye 1990-ben jelent meg (EurÂpa).
LJUDMILA PETRUSEVSZKAJA: ELKºL¹NíTETTEK cÁmü novellÀja a Lettre Internationale 2., öJ
ROBINSONOK cÁmü ÁrÀsa a NagyvilÀg 1991/3., A KELETI SZLçVOK DALAI cÁmü ciklusa a NagyvilÀg
1993/8. szÀmÀban jelent meg.
TATYJANA TOLSZTAJA: a korÀbban fûk¢nt a Szovjet irodalomban k´z´lt elbesz¢l¢sei 1992-ben
jelentek meg k´tetben is MAMUTVADçSZAT cÁmmel (EurÂpa).

1454 ã Pjotr Aleskovszkij: A t´rzsûrmester

Danyiil Harmsz

REHABILITçLçS
M. Nagy MiklÂs fordÁtÀsa

Minden dicsekv¢s n¢lk¡l mondhatom, hogy amikor Vologya f¡lt´v´n vÀgott, ¢s a
homlokomra k´p´tt, Ãgy elkaptam, hogy megemlegeti. A petrÂleumfûzûvel csak utÀna estem neki, a vasalÂval meg csak este. ögyhogy egyÀltalÀn nem halt meg azonnal.
Semmit sem bizonyÁt, hogy a lÀbÀt m¢g napk´zben vÀgtam le. Akkor m¢g ¢letben volt.
AndrjusÀt pedig csak a lend¡lettûl ´ltem meg, Ãgyhogy ezt nem tudom felrÂni magamnak. Mi¢rt ker¡lt a kezem ¡gy¢be Jelizaveta AntonovnÀval egy¡tt? Teljesen f´l´sleges volt kiugraniuk az ajtÂ m´g¡l. Azzal is vÀdolnak, hogy v¢rszomjas vagyok,
v¢rt ittam, mondjÀk, de ez nem igaz, ¢n csak felnyalogattam a v¢rtÂcsÀkat ¢s a v¢rfoltokat; elv¢gre az ember term¢szetes ig¢nye, hogy elt¡ntesse bÀrmily jelent¢ktelen
büntett¢nek nyomait. Jelizaveta AntonovnÀt sem erûszakoltam meg. Elûsz´r is nem
volt mÀr kislÀny, mÀsodszor pedig nekem a holttesttel volt dolgom, mÀrpedig egy holttest nem panaszkodik. Hogy ¢ppen sz¡l¢s elûtt Àllt? Na ¢s? Kiszedtem ¢n belûle a gyereket. Hogy olyan kis csenev¢sz volt, nem ¢letrevalÂ, az mÀr nem az ¢n hibÀm. °s nem
szakÁtottam ¢n le a fej¢t, csak nagyon v¢kony volt a nyaka. Nem volt ¢letrevalÂ, ¢s
k¢sz. ValÂ igaz, a csizmÀmmal sz¢tkentem a padlÂn a kiskutyÀjukat. No de micsoda
cinizmus egy kutya meggyilkolÀsÀval vÀdolni, amikor hÀrom emberi ¢let pusztult el
ÃgyszÂlvÀn a szemem lÀttÀra. A gyereket nem is szÀmolva. JÂ, rendben; elismerem,
hogy mindebben fellelhetû n¢mi kegyetlens¢g a r¢szemrûl. De büncselekm¢nynek tekinteni, hogy az Àldozataimra ¡rÁtettem ä ez, mÀr megbocsÀssanak, abszurd. Az ¡rÁt¢s
term¢szetes emberi sz¡ks¢glet, k´vetkez¢sk¢ppen a legcsek¢lyebb m¢rt¢kben sem
b¡ntetendû. Enn¢lfogva, bÀr meg¢rtem v¢dû¡gyv¢dem aggÀlyait, bizakodom a teljes
felment¢sben.

Pjotr Aleskovszkij

A T¹RZSýRMESTER
M. Nagy MiklÂs fordÁtÀsa

Mikor r¢szeg ä ¡l a padon, a feje hÀtranyaklik, a szÀja kitÀtva. N¢zi az eget. Mikor
nagyon r¢szeg ä a t¢rd¢re lÂgatja a fej¢t, ¢s sÁr. BorostÀs arcÀn sz¢tkeni a k´nnyeket
mocskos, olajos kez¢vel. A k´lyk´ket sajnÀlja. AztÀn megy, hogy megverje NÀgyÀt. De
az mÀr kitanulta a dolgÀt ä r´gt´n beleakaszkodik a hajÀba, ¢s a k´rme egyenesen az
´reg szem¢t keresi. HÀt Ágy ¢lnek ä û folyton agyonkarmolva, NÀgya k¢k foltokkal.
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Reggel elmegy a jachtklub mühely¢be ä babrÀl a motorokkal, fûz, kalapÀl f¢l ´tig.
AztÀn k¢t ÂrÀt maszekol, ha addigra nem rÃgott m¢g be. UtÀna elissza, amit ´sszemaszekolt. A haverokkal. NÀgyÀval. KvÀszt iszik hozzÀ, de elûsz´r megitatja vele a kis
kedvenc¢t, SzvetlankÀt. M¢g csak hÀrom¢ves, de mÀr annyi esze van, hogy ihaj: Ãgy
elkerekÁti, hogy dûlnek a r´h´g¢stûl. Szvetlanka az ´t´dik gyerek. Az utolsÂ. NÀgyka
az Istenre esk¡d´tt, hogy nem sz¡l t´bbet. Igaz, mindig Ágy esk¡d´zik, û meg mindig
megbocsÀt neki. °s tess¢k, n¢gy fiÃ utÀn ez v¢gre kislÀny lett. NÀgyka ût szorÁtja magÀhoz, amikor a papa verekedni akar. Nem is verekszik ilyenkor ä ha ott a gyerek
NÀgyka kez¢ben, meg nem ¡tn¢. Lefekszik aludni. Reggel meg nem is eszik, Ãgy megy
a mühelybe. A fiÃk mind ûhozzÀ s¡nd´r´gnek ä csak hogy lÂghassanak az iskolÀbÂl.
Meg aztÀn û nem is szigorÃ vel¡k. A hÀrom idûsebb k¢t ¢v alatt jÀr ki egy osztÀlyt.
KÀtya mama, az û anyukÀja csak a fej¢t csÂvÀlja: minek kÁnozni a gyerekeket, ha egyszer nem eszes fajtÀk? Meg¢lt û is, pedig olvasni sem tanult meg, aztÀn m¢gis meg¢lt,
dolgozott ä adja Isten, hogy mindenki Ãgy dolgozzon, ahogy û. A k´nyvek csak bajt
hoznak az emberre. Ott a p¢lda a csalÀdban ä Olenyka, a hÃgÀnak a leÀnya, az folyton
olvasott, ¢jjel ¢s nappal, el se lehetett szakÁtani a k´nyvtûl. AztÀn meg mindent sajnÀlni
kezdett ä csak ¡lt ¢s sÁrt: csorgott belûle a szÀnalom. Most mÀr meg se ismer senkit,
m¢g az anyjÀt se, amikor meglÀtogatja. Na nem, jobb akkor k´nyvek n¢lk¡l...
KÀtya mama templomba jÀr. HiÀba, hogy olvasni nem olvas, jobban tudja a zsoltÀrokat bÀrkin¢l, de most mÀr nem ¢nekel ä golyva kÁnozza. Az idei t¢len mÀr meghalni
k¢sz¡lt, m¢g jÂ, hogy Valjusa, az idûsebbik leÀnya megmentette. A karjÀban vitte el a
sajÀt hÀzÀbÂl, megmelengette. °s most ¡l a padon KÀtya mama, a fiÀtÂl a mÀsodik
szomsz¢dban, az meg n¢zi az eget nyaklott fej¢vel. Vagy sÁr. A k´lykeit szÀnja.
SajnÀlja azokat KÀtya mama is. Ha j´nnek, mindig megeteti ûket. De az idûsebbek
mÀr r´stellik a v¢nasszonyt ä nem jÀrnak hozzÀ. Ki´ntik a padlÂra a szÀraz keny¢rh¢jakat, kivÀlogatjÀk, mit lehet m¢g megenni, teÀba ÀztatjÀk. Szvetlanka meg k´zt¡k csÃszik-mÀszik, aztÀn elalszik valahol, ¢s bepisil ÀlmÀban. Vagy Àllva alszik, mint a lovak,
leteszi a fej¢t a dÁvÀnyra, ¢s alszik is.
Ez akkor van, amikor NÀgyka fizet¢st kapott. SzÀz rubelt keres a jachtklubban felmosÀssal. NyÀron m¢g plusz hetvenet a turbinatelepen, ahol a v¢c¢ket takarÁtja. M¢g
marad¢k levest vagy mÀsodikat is visz haza, Ãgyhogy nyÀron esznek a k´lyk´k eleget.
RÀadÀsul hûs anya, az¢rt is kap p¢nzt; vesz rajta egy ¡veg valamit, a t´bbi meg a gyerekek¢. KvÀsszal itatja SzvetlankÀt, az meg dalolja: àMama, s´j, mama, s´j.Ê NÀgyka
felkacag: àNem s´r ez, kislÀnyom, hanem kvÀsz.Ê Szvetlanka erre ravaszul elmosolyodik, ¢s megmossa benne a kez¢t. UtÀna iszik is, nehogy eligyÀk elûle a nagyok. A kvÀsz
finom!
Amint haza¢r, irÀny SzvetlankÀhoz. Az meg csicsereg: àPapa, papa.Ê °s a papa, ha
erej¢ben van, a karjÀba veszi, n¢ha m¢g a fej¢t is megsimogatja, ¢s a borostÀjÀval megbirizgÀlja selymes kis arcÀt. Amikor NÀgyka fizet¢st kap, û pedig leissza magÀt, nekiÀll
eltÀngÀlni. Ez¢rt utÂbb mÀr Ãgy van, hogy NÀgyka, amint megkapja a p¢nz¢t, szalad
is ki a kapun, irÀny a vÀros. Azelûtt a fizet¢se n¢lk¡l is elsz´k´tt ä leitattÀk, most viszont
csak a fizet¢ssel egy¡tt ä talÀn mÀr neki kell itatnia mÀsokat? K¢t-hÀrom napig oda
van, aztÀn visszaj´n. Persze, egy garas n¢lk¡l. A szeme d¡lledt, fekszik a dÁvÀnyon,
ny´gd¢csel, a gyerekek meg hordjÀk neki a teÀt. Az jÂt tesz anyukÀnak. Megj´n a papa,
rÀmordul, aztÀn csak le¡l a padra. NÀgyka meg, mikor kicsit mÀr kipihente magÀt,
odavÀnszorog hozzÀ, le¡l û is. SzotyolÀt rÀgcsÀl, ¢s panaszkodik a l¢p¢re. Vagy bocsÀnatot k¢r. De van Ãgy, hogy nem k¢r. HÀt csak ¡ld´g¢lnek.
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Ha elmegy valaki, k´sz´nnek neki. K´sz´nnek azok is. UtÀna meg jÂl kibesz¢lik
NÀgykÀt. De hÀt mit lehet tenni? Ott vannak azok a szeg¢ny k´lyk´k.
SajnÀlja ûket.
El¡ld´g¢l k¢sûig. NÀgyka megn¢zi a filmet, azt nagyon szereti. N¢zik a gyerekek
is, amÁg el nem alszanak, ki-ki ahol az Àlom elnyomta.
ý meg csak ¡l. °s ha sÁr, akkor mÀr nagyon r¢szeg.
Harminchat ¢ves, de meg nem mondanÀ az ember. MÀr azt is elfelejtette, mikor
j´tt haza a flottÀbÂl. Atom-tengeralattjÀrÂrÂl. AztÀn feles¢g¡l vette NÀgykÀt ä valakinek lecsapta a kez¢rûl: tizenh¢t ¢ves korÀban elkergett¢k hazulrÂl. ý meg sz¢p szÀl
leg¢ny volt ä ki, ha û nem! °s j´ttek a gyerekek. Nem r´gt´n, csak ´t ¢v mÃlva.
Elment az orvoshoz, hÀtha vele van baj. Az orvos azt mondta, sajÀt gyereke nem
lehet mÀr soha. De megvigasztalta ä attÂl m¢g Ãgy mük´dhet a szerkezet, hogy ihaj.
Mikor megj´tt, teli volt rangjelz¢ssel, ¢remmel, m¢g ¢rdemrendet is kapott. T´rzsûrmesterk¢nt szerelt. BizonyÁt¢k is van rÀ ä egy f¢nyk¢p. KÀtya mama Àgya f´l´tt lÂg,
a gyerekei ¢s unokÀi k´z´tt.
àMondhatnak bÀrmit, amikor megj´tt, û volt a csÀszÀr, bÀrki hozzÀment volna. De
û egy riherongyot vÀlasztott, Isten bocsÀssa megÊ ä morogja a v¢nasszony a padon.
ºl a mÀsodik szomsz¢dban ä sÁrdogÀl, szÀnja a gyerekeket, magÀt, NÀgykÀt ä az
eg¢sz vilÀgot.
A szomsz¢dban meg sajnÀlni sincs kit ä a f¢rfi egy h¢ttel az esk¡vû utÀn baltÀval
agyonvÀgta a feles¢g¢t. KitalÀlt valami ostobasÀgot, ¢s felforrt az agya. MÀig is k¡ldik
neki a csomagokat Szib¢riÀba.

V jacseszlav Pjecuh

PANASZ
M. Nagy MiklÂs fordÁtÀsa

A nyugdÁjas Szviridovot megs¢rtett¢k a boltban. Amikor megk¢rte a szint¢n nem fiatal
eladÂnût, hogy m¢rjen le neki ´t ¢s f¢l deka Kedvenc szalÀmit, a nû vÀratlanul olyan
durva szavakat vÀgott a fej¢hez, hogy Szviridov megdermedt a d´bbenettûl. No de a
k´vetkezû pillanatban az¢rt t´k¢letesen ´sszeszedte magÀt, ¢s a panaszk´nyvet k´vetelte. TalÀn ebben az ¡zletben kesztyüs k¢zzel bÀntak az eladÂkkal, vagy pedig a hasonlÂ botrÀnyok mindennaposak voltak, mindenesetre Szviridov k¡l´n´sebb c¢cÂ
n¢lk¡l megkapta a panaszk´nyvet. Kinyitotta a megfelelû oldalon, az ablakpÀrkÀnyra
k´ny´k´lt, m¢lÀzva megbÀmulta a marha- ¢s sert¢sdarabolÀs s¢mÀjÀt, kicsit megrÀgta
golyÂstolla v¢g¢t, bÀnatosan krÀkogott, ¢s Árni kezdett...
àFolyÂ ¢v oktÂber 17-¢n ä Árta term¢szetellenesen balra dûlû betüivel ä reggel kilenc
Ârakor az ´n´k ¡zlet¢nek eladÂnûje s¢rtû szavakkal illetett. Az illetû eladÂnû nem volt
hajlandÂ megnevezni magÀt, ez¢rt leÁrom. K´v¢r, festett hajÃ, idûs, kapzsi tekintetü.
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A k´vetkezûk¢ppen t´rt¢nt. Megk¢rtem a fentiekben leÁrt eladÂnût, hogy m¢rjen
le nekem ´t ¢s f¢l deka Kedvenc szalÀmit, ¢s vÀlaszul k¢r¢semre olyan f¢kevesztett
szavakat kellett hallanom, melyek id¢z¢s¢t nem engedi se a korom, se a neveltet¢sem.
Teljess¢ggel szÀmot vetek azzal, hogy ideges idûket ¢l¡nk, de az¢rt Àlljon meg a vilÀg!
Nekem, p¢ldÀnak okÀ¢rt, eszembe nem jutna jÂl lehordani egy embert azon az alapon,
hogy napi ´t ¢s f¢l deka szalÀmit fogyaszt, nem pedig hat ¢s hÀromnegyed dekÀt, mert
hiszen ez minden egyes ember szuver¢n joga. Az ´n´k dolgozÂi pedig egy ilyen csipcsup dolog miatt mindenf¢le vad szavakra ragadtatjÀk magukat. °s, sajnos, korÀntsem
elszigetelt jelens¢grûl van szÂ. Nem ritka minÀlunk m¢g az olyan ember, aki nem vet
szÀmot azzal, hogy az embert minden oldalrÂl tisztelet ¢s gondoskodÀs kell hogy k´r¡lvegye. A tulajdon leÀnyom p¢ldÀul, aki egy¢birÀnt nem ¡t´tt se az anyjÀra, se az
apjÀra, hanem holmi vÀndorbetyÀrra, ÀllandÂan v¢n trÂgernak nevez, elveszi a nyugdÁjamat, nem engedi, hogy benyÃljak a hütûbe, arra tanÁtja a k´lykeit, hogy engem
bosszantsanak, ¢s mindenf¢lek¢ppen igyekszik fokozni siralmas helyzetemet. A fiam
meg tolvaj. HiÀba, hogy kitanÁttattam fûiskolÀn, most rakodÂmunkÀs a 44. szÀmÃ bÃtorÀruhÀzban, ¢s megkopasztja a b¢k¢s vÀsÀrlÂkat, akik tisztess¢gesen megkeresett kis
p¢nz¡kkel j´nnek berendez¢st vÀsÀrolni. JÂ kis firma a menyem is. Iszik, mint a kefek´tû, ¢s kapatos fejjel hozzÀm vagdossa a keze ¡gy¢be ker¡lû konyhai eszk´z´ket.
RÀadÀsul valami nûi baja is van.
A szomsz¢dokrÂl mÀr nem is besz¢lek. Egyik¡k, egy volt katonatiszt, nemr¢g rÀeresztette a kutyÀjÀt egy tÁz¢ves fiÃra, aki csib¢sz egy k´ly´k, annyi szent, ¢s felmÀszott
az illetû szem¢lyautÂjÀnak a tetej¢re ä a kocsi tÁpusÀt illetûen k´zelebbi informÀciÂval
nem szolgÀlhatok, mivel az autÂkhoz nemigen konyÁtok. Term¢szetesen akadnak jÂ
emberek is a szomsz¢daim k´z´tt, de p¢ldÀul a szint¢n nyugdÁjas Klavgyija V jacseszlavovna Ivanova gyakorta a l¢pcsûhÀzban ¢jszakÀzik, a fia ugyanis alkoholos befolyÀsoltsÀg alatt mindenre k¢pes. Az utÂbbi egy¢birÀnt gondnok a mi ebek harmincadjÀra
jutott lakÀssz´vetkezet¡nkben, ¢s valÂban bÀrmi kitelik tûle. °s ez szint¢n nem elszigetelt eset, de nem Àm. Annak idej¢n talÀlkoztam ¢n ilyen abnormÀlis emberekkel a
Feh¢r-tengeri-csatorna ¢pÁt¢s¢n is, a szüzf´ldek felt´r¢s¢n is, ami¢rt, egy¢birÀnt, kit¡ntet¢st ¢s ¢rmet kaptam, ¢s m¢g amikor takarÁtÂ voltam a geolÂgiai k´zpontban,
akkor is. De nehogy azt higgy¢k, hogy aff¢le vÀndormadÀr vagyok. Csak hÀt az ¢let
felkapott ¢s leejtett, felkapott ¢s leejtett, minek k´vetkezt¢ben olyan sok munkahelyem
¢s beosztÀsom volt, hogy mindre nem is eml¢kszem. K¡l´nben is rossz lett az eml¢kezetem. LÀtni is rosszul lÀtok. De az eml¢kezetem a legrosszabb: mindent elfelejtek,
a mÃlt k´dbe v¢sz. Le¢ltem hatvannyolc ¢vet, ¢s csak arra eml¢kszem tisztÀn, hogy
eg¢sz ¢letemben takar¢koskodtam, pedig jaj de nem szerettem. De oda se neki, csak
ne s¢rtegetn¢nek annyiszor. Mert most mindenki engem bÀnt, engem s¢rteget. ElvtÀrsak, olyan rossz nekem, hogy azt el sem tudom mondani! írok ¢s sÁrok...Ê
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V lagyimir Makanyin

A MI REGGELºNK
M. Nagy MiklÂs fordÁtÀsa

Az Âcska f´ldszintes kû¢p¡let (kûbarakk) bel¡l szobÀkra van osztva, s nem is csak holmi
´sszetÀkolt, ideiglenes furn¢rlemezekkel, hanem igazi, masszÁv t¢glafalakkal. Elv¢gre
m¢giscsak csalÀdos emberek ¢lnek itt. Igaz, gyermektelen csalÀdok. TÀvoli vid¢kekrûl
hÁvtÀk ide ûket dolgozni, ¢s ideiglenes moszkvai tartÂzkodÀsi enged¢lyt kapnak, de
ha ledolgoznak egyhuzamban hÀrom ¢vet (egyes szerzûd¢sek szerint ´t´t), akkor az
enged¢ly¡ket ÀllandÂsÁtjÀk, vagyis akkor mÀr MOSZKVAIAK. De hÀrom ¢ven Àt a
f´ld alatt kell dolgozniuk. Munkag´dr´ket Àsnak a metrÂnak, le- vagy f´lrakodnak,
ûk a mindenes seg¢dmunkÀsok, a culÀgerek. De akadnak k´zt¡k kûmüvesek, Àcsok,
villanyszerelûk is.
Ez alatt a hÀrom ¢v alatt nem lehet gyerek¡k (akkor a t´rv¢ny szerint lakÀst kellene
adni nekik, lakÀs viszont nincs); mindannyian az alÀÁrÀsukkal igazoltÀk a szem¢lyzeti
osztÀlyon, hogy elfogadjÀk ezt a felt¢telt, ¢s hÀrom ¢ven Àt vigyÀzni fognak: nem lesz
gyerek¡k. Persze n¢ha az¢rt be-becsÃszik egy kis gikszer. °s ha ilyenkor az asszony
maflÀskodik, ¢s nem csinÀltatja meg idûben az abortuszt, akkor meg is sz¡letik a baba.
Ilyenkor a barakk parancsnoka, egy Sztrekalov nevü sÀnta, g´rbe lÀbÃ sz´rnyeteg elviszi suba alatt egy olyan helyre, ahol az anyÀtlan ÀrvÀk cseperednek. Ez persze nem
szabÀlyos, m¢g sz¢p, hogy nem az, de Sztrekalovnak jÂl bejÀratott kapcsolatai vannak,
meg aztÀn akÀr a lÀbÀt is lejÀrja, kuncsorog itt, k´ny´r´g ott ä kÀromkodik, erûsk´dik
a maga egyszerü mÂdjÀn: àNa, vedd mÀn el, h¢j... mit szarakodsz!?Ê ä ¢s v¢g¡l csak
elhelyezi a k´lyk´t valahogy, pedig fizetni nem tud ¢rte. M¢g csak nem is magyarÀzkodik, de makacs, nem hagyja lerÀzni magÀt ä na, vedd mÀn eee! àAztÀn nem a te
gyerekeid-e ezek?Ê ä nevetnek rajta a gyermekotthonokban. Van ott az ´v¢i n¢lk¡l is
el¢g gyerek, akiket iszÀkos anyÀktÂl vettek el (meg sz¡l¢s k´zben meghalt egyed¡lÀllÂ
nûk gyerekei is). àDehogynem, az enyim¢k hÀtÊ ä feleli komoran Sztrekalov. Mikor
elhelyezte a gyereket, ¢s felÁrta, hol van, hazaballag ä g´rbe lÀbÀn lassan, sÀntikÀlva
d´c´g a f´ldszintes munkÀsszÀllÂ fel¢. Az anyÀnak odaadja a vilÀgosk¢k lapocskÀt a
feljegyz¢ssel. àAzt el ne veszÁtsd!Ê ä mondja szigorÃan. Az meg hÀlÀlkodik, nevet, potyog belûle a szÂ, nem, persze hogy nem fogja elveszteni. NanÀ, hogy kis idû mÃltÀn
Ãgy elrakja valahovÀ, leggyakrabban egy k´nyvbe, hogy aztÀn keresheti. °s aztÀn mÀr
nem is keresi.
VasÀrnap, alighogy pirkad, Sztrekalov mÀr talpon van: kergeti ki a hÀzbÂl a f¢rfiakat rendbe rakni a k´rletet ä les´p´rni a sarat az ÃtrÂl, ´sszeszedni a szemetet, t¢len
meg havat lapÀtolni. Erûszakos ebben is: üzi, hajtja az Àlmos embereket. àH¢j, te...
F´lkelni, f´lkelni!Ê ä ¡v´lt (¢s persze sürün emlegeti a jÂ ¢desanyjukat!). Ha valamelyik
asszony vissza mer szÂlni neki, hogy mit jÀratod folyton a mocskos szÀdat, rÀ¡v´lt arra
is: àNa ¢s?... Itt nincsenek k´lyk´k, ha Ãgy tetszik, kÀromkodok! Te ugyan meg nem
tiltod nekem!Ê °s az asszony a k´lyk´k puszta emlÁt¢s¢re megjuhÀszodik, ´sszeharapja
a nyelv¢t. Ki tudja, hÀtha holnap neki kell szÁvess¢get k¢rnie ettûl a mocsok spiontÂl.
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Sztrekalov vesz¢lyes ember, a legkisebb ¡r¡ggyel kihasznÀlja, hogy aki nem moszkvai lakos, annak sÃlytalan az ¢lete. El¢g a panasza, ¢s a hÀzaspÀrt mÀr ki is penderÁtett¢k MoszkvÀbÂl ä hovÀ? ahovÀ tetszik ä, ¢s keresztet vethet a f´ld alatt ledolgozott
mÀsf¢l-k¢t ¢v¢re. àGubin verekedett. °jszaka r¢szegen t¡zet okozottÊ ä Árja Sztrekalov
nagy, g´cs´rt´s betüivel a bejelent¢st a rendûrûrsnek. àGubinnak k¢se is van. HadonÀszott veleÊ ä teszi m¢g hozzÀ, ¢s kis idû mÃlva Gubint a feles¢g¢vel egy¡tt kirakjÀk
a munkÀsszÀllÂrÂl, rÀadÀsul pontosan ugyanakkor a munkahely¡krûl is elbocsÀtjÀk
ûket. (Menj, ahova akarsz. Az mÀr a te dolgod. Add le a kulcsot, ¢s fizesd ki a matracot,
amit k¢t helyen ki¢gett¢l...) K¢sû este Sztrekalov hangosan csoszog a folyosÂn f´l-alÀ,
nem verekszenek-e valahol, nem isznak-e tÃl sokat. Ha hanyagul magÀra vetett pongyolÀban megy v¢c¢re egy asszony, mÀr rÀmorog: àMit csÀmborogsz itt puc¢ran?Ê ä
¢s hadonÀszik az ´kl¢vel. àUhhhhh.Ê Ismeri û a fajtÀjukat, de m¢g hogy ismeri. LÀgerfel¡gyelû volt r¢gen. Nûi lÀgerben. A ves¢j¡kbe lÀt, ¢s meg-meglegyinti ûket, csak
hogy tudjÀk, hÀnyadÀn Àllnak. (JÂ csÁpûset ¡t, de Ãgy, hogy k¢k folt nem marad utÀna.)
N¢hÀnyukat, fûleg az Ãjak k´z¡l, akik sz´rnyen f¢lnek, nehogy elveszÁts¢k a hely¡ket,
k¢nyszerÁti, hogy lefek¡djenek vele. R¢gi lÀgerszokÀs ez is. àTakarodj, te sÀnta tetüÊ
ä ¡v´lt rÀ az asszony, û meg visszasziszeg: àPszt! Mit vagy Ãgy oda? A f¢rjed nem tudja
meg.Ê
Pirkad. Sztrekalov mÀr ¢bren van, ¡v´lt:
ä H¢, kifele! kifele!... K´rlettakarÁtÀs! Micsoda mocsokban ¢ltek! DisznÂk!
AztÀn Ãjra:
ä H¢, kifele! Kifele! NyomÀs takarÁtani!
Az asszonyok alszanak tovÀbb (vasÀrnap van!), mÁg a f¢rfiak lustÀn felkelnek, krÀkognak, k´h¢cselnek.
ä Kifele!... Benûtte mÀr a hÀzat a moha! ä kiabÀl Sztrekalov. Az ûsr¢gi barakkot
valÂban benûtte a moha, müeml¢k ez a forgalmas moszkvai utca k´zep¢n.
Amikor Sztrekalov kikergeti ûket dolgozni ä fels´p´rni vagy havat kaparni ä, lÀgerfel¡gyelû lelke ¢desen megk´nnyebb¡l: engedelmeskednek! dolgoznak!... A megk´nnyebb¡l¢s aztÀn fel¢breszti lelk¢ben a jÂl ismert izgalmat, amitûl inni kell, de
amÃgy istenigazÀbÂl. (Le is csÃszik egy-k¢t ¡veg v´r´sbor. PortÂinak hÁvjÀk, de vacak
lûre.) Kellemes bÂdultsÀgÀban ki-kin¢z a barakk ablakÀn ä kaparjÀk-e m¢g a havat?
JÂl van, kaparjÀk. Az arca szigorÃ lesz, de egyszersmind sugÀrzik az ´r´mtûl. ögy bizony. Megy ez, mint a karikacsapÀs, a munka folytatÂdik ä vagyis az ¢let a l¢nyeg¢t
tekintve helyes Ãton jÀr. °nekelni kezd, halkan ¢s nem tÃl hamisan:
VadkacsÀk, rep¡ljetek,
VadkacsÀ-À-Àk, rep¡ljete-e-ek...
Sztrekalov nem allegÂria, eleven ember û. (LÀthatÂ m¢ly¡nk, mely eml¢kszik m¢g a
lÀgerhatalom Áz¢re.) ºl a szobÀjÀban, ¢s ä pohÀr pohÀr utÀn ä issza a lûr¢j¢t. Az eml¢kezetembe is Ágy v¢sûd´tt ä r¢szegen. T¢l. HÂkupacok. Ahol k¢t garÀzs sarkosan Àllt,
ott volt a legk´v¢rebb hÂkupac, valÂsÀgos hegy. çltalÀban annÀl lÀttam r¢szegen: becs¡letesen forgolÂdott a hÂban, soha nem adta fel, nem hagyta, hogy megfagyjon,
mint sok piÀs. A v¢gsûkig k¡zd´tt, ¡v´lt´tt, kÀromkodott, ahogy evick¢lt Àt a hÂkupacon. àH¢, kurvÀk! ä kiÀltotta. ä SegÁtsetek!Ê °s aki arra jÀrt, morogva kirÀngatta az
Ãtra, de csakis odÀig ä innen mÀr menj¢l magad, ´reg.
°s û ment is sÀntikÀlva, lÀgerpufajkÀsan, ¢s szidta az idûjÀrÀst.
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A kûbarakk k¡l´n´sen zord t¢li ¢jszakÀkon. Mint egy r¢gi fajtÀjÃ, hosszÃ, ¢ji vagon,
amelyen csak az utaskÁs¢rû f¡lk¢je f¢nylik. (A v¢c¢ben ¢g a villany.) Persze a kûbarakk
egy helyben Àll (nem Ãgy, mint a vagon), Àll a t¢glaalapzatÀn, mely m¢g masszÁv minden oldalrÂl: beleszilÀrdult a t¢rbe.
çm az idûben az¢rt mozog. Sz¡rk¢n virrad, kireggeledik.
ä F´lkelni, f´lkelni, bugrisok! ä ¡v´lti Sztrekalov, miutÀn f´lhajtott mÀr egy-k¢t pohÀrral a borzalmas v´r´s lûr¢bûl. (Telit´lt´tt metszett pohÀr: a hatalom ¢rz¢se.)
ä F´lkelni! IrÀny havat lapÀtolni! ä ¡v´lti rekedten. °s a f¢rfiak Àlmosan, ÀsÁtozva,
egyik a mÀsik utÀn kibotorkÀlnak a szobÀkbÂl. NyÃjtÂzkodnak a folyosÂn, de Sztrekalov noszogatja ûket: ä Kifel¢, majd ott nyÃjtÂzkodol! A friss levegûn!
A f¢rfiak kitÂdulnak az utcÀra, lapÀtot vesznek, rÀgyÃjtanak; bÀgyadtak m¢g; hol
az egyik, hol a mÀsik ballag a kerÁt¢shez, hÂlyag¡rÁt¢sre. De aztÀn hallatszik v¢g¡l a
s´prüsurrogÀs, a lapÀtz´rg¢s: dolgoznak... Sztrekalov el¢gedetten visszamegy a barakkba. Benyit az egyik Ãj asszonyka ajtajÀn. àPszt. Pszt!Ê ä sziszegi neki, miutÀn oldalt
ledûlt mell¢je. àAz ajtÂt az¢r' becsukhatnÀ!Ê ä morogja a nû m¢rgesen ¢s ijedten. àNe
f¢lj mÀ', h¢...Ê Sztrekalov tudja: visszautasÁtani f¢l, de v¢tkezni sincs mersze. Egy darabig csak szÁvja magÀba a nûi Àgy meleg¢t, aztÀn f´lhajtja a takarÂt, ¢s a puc¢r test
mell¢ f¢szkelûdik. Ismeri ûket, mint a tenyer¢t. àNa, lÀtod. Te meg nem akartad!Ê ä
korholja n¢hÀny perccel k¢sûbb, mik´zben gombolkozik, ¢s kimegy a szobÀbÂl. °s r´gt´n (´t l¢p¢s az eg¢sz) megy is a k´vetkezû szobÀba. àAha. A kis dundi... Nono. írhatok
a f¢rjedrûl is, aztÀn egykettûre kitesznek benneteket.Ê Mindig Ágy fenyegetûzik. A dundi nem Ãjonc, elk¡ldhetn¢ a francba. De a vasÀrnapi bÀgyadtsÀg ¢s persze kicsit a f¢lelem is (m¢g a v¢g¢n t¢nyleg bek´pi ûket, amilyen disznÂ!) elhallgattatja ä sz¢trakja
a lÀbÀt, ¢s a f¢rfival egy ¡temre ny´gd¢csel, meg noszogatja is k´zben: àGyorsabban,
h¢. Siess mÀr!Ê Sztrekalov el¢gedetlen¡l Àll fel, nem szereti, amikor siettetik. °s a k´vetkezû szobÀban az, hogy a k´v¢r meghajszolta (meg tÀn egyszerüen csak a fÀradtsÀg
is) megbosszulja magÀt. Nem siker¡l sehogy, csak valami maszatolÀsra telik. Azt persze
a lÀgerbûl tudja, hogy k¢zzel be lehet àmelegÁteniÊ, de a nû, amilyen ostoba, d¡h´sen
rÀf´rmed: àTe szem¢t! Takarodj inn¢t, ha nem megy!Ê àHallgass, ringyÂÊ ä sziszegi
Sztrekalov. °s ebben a pillanatban erûs ¡t¢st kap a f¡l¢re. (Az asszony fekve is tud
¡tni. Kitanulta.) Sztrekalov zihÀl, erûlk´dik, csak hÀt rohadtul jÂ nû ez, jÂ hÀjas. Hogy
meghosszabbÁtsa az ¢lvezetet, m¢g fel is Àll egy pillanatra, rÀhajtja a kampÂt az ajtÂra.
AztÀn ugrÀs vissza. Ami jÂ, az jÂ... à¹sszekened a lepedût a csizmÀddalÊ ä m¢rgelûdik
a dundi, amikor Sztrekalov v¢gre v¢gzett, ¢s a nadrÀgjÀt hÃzza. àHÀt mÀskor hajtsd
fel a lepedût ä f´rmed rÀ Sztrekalov. ä Fogod a sarkÀt, azt felhajtod! HasznÀld a fejed,
az¢r' van.Ê Sztrekalov lekapja a kampÂt, kimegy. Ennyi el¢g is egy vasÀrnapra. M¢g
nehezen szedi a levegût, de mindjÀrt lecsillapszik...
V¢gigmegy a folyosÂn, aztÀn ki a tornÀcra ä a t¢li nap mÀr kÃszik f´lfel¢, erût gyüjt.
Szellû fÃjdogÀl. A f¢rfiak lapÀtoljÀk, kapargÀljÀk a havat. Az ÀlmossÀguk mÀr elmÃlt,
viccelûdnek, nevetg¢lnek. Fiatalok! Egyik¡k egy hÂgolyÂval (nyÀron makkal, kis k´vekkel) megdobja az elm¢lÀzott parancsnokot. Sztrekalov megrezzen, k´r¡ln¢z. De a
dobÂ Ãgy tesz, mintha nem û lett volna az (na, talÀld ki, ha tudod). Puff! ä m¢g egy
hÂgolyÂ talÀlja el. A hÂgolyÂk nem nagyok, ¢pp csak szeretik kinevetni a v¢n krokodilt.
Puff! ä most mÀr nyitott szÀjjal nevetnek. JÂ a kedv¡k.
ä H¢! Mennyi h¢tszer nyolc? Na?... ä Ezt a viccet is nagyon szeretik.
Nagyokat nevetnek. De Sztrekalov Ãgy tesz, mint aki rÀjuk se hederÁt. Ha dolgoznak, akkor minden rendben van, akkor forog a f´ld. (N¢ha az¢rt rÀjuk mordul: àEl¢g
mÀ', he!Ê) A k´rlet fel¢t mÀr megtisztÁtottÀk. Sz´rnyen drÀga lett a portÂi. (K¢sûbb
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m¢g az¢rt vesz egy ¡veggel.) ögy lÀtszik, s¡tni fog a nap... Puff! ä Ãjabb hÂgolyÂ csapÂdott a vÀllÀnak. °s megint mind nevetnek:
ä Ha-ha-ha-ha!...
A naps¡t¢s mÀr ÀtmelegÁti a hÀtÀt: itt a reggel...

T¢rey JÀnos

F¹LVILçGOSíTçS
A SÀpadt F¢lsz ker¡lget ä ´v¢ odÃm, a csapsz¢k ä,
a bÃfelejtû f¢rfi faasztalÀhoz ¡l.
àAttÂl hangos, barÀtom, a felv¢g meg az alv¢g,
hogy egy parÀnyi nû dalodban isten¡l.
Ugye k¢rleltelek, ne t´mj¢nezz halandÂt,
s ne pazarold virÀgos, vagyont ¢rû szavad
a senki-semmi nûre, mert szûke, v¢zna rablÂd
vagyonodtÂl vastagszik, cser¢be mit sem ad.
Egy bakfis ýrmezûrûl ä nem ûre hozomÀnynak,
rÃt kockahÀz lakÂja, ¢ber mezei nû ä
a BelvÀrosba hajtott, kijÀrni iskolÀkat;
s dizûz volt ¢jjelente; sz¢p tanulÂidû.
AzutÀn lett ravaszdi kereskedû-kisasszony:
plebejus lelem¢nnyel a tûk¢hez tapadt,
a fûsodort kutatta, mik¢nt a kis halak,
s mint foglalÂ bukott f´l a szebbik Duna-parton.
TÃl egyszerü a k¢plet. Nagyra nûtt pÂrleÀny
a bÀlvÀnyod, fiam. Hogy ÀtlÀsd, hÀnyadÀn
Àllsz, jÂkor rÀd ijesztek, leszek jÂzan marasztÂd.Ê
çm ekkor mÀr az asztalt ¡t´m, verem duhajmÂd:
àSÀpadt F¢lsz, nem vacogtatsz. K¢z, gyomor nem remeg,
nem fÀj fû. A n´veszt¢s egyetlen drÀga gondom,
mert nagyra ¢n n´v´k, ha kislÀnyom kihordom,
megsz¡l´m a sosemvolt, t¡nd´klû gyermeket.
PÂr volt sokadiziglen minden mogorva ûs´m,
pall¢rozÂdva nûttek ez elszÀnt pÂrfiak.
Legszebb sarjuk vagyok: erûm´n ¢s idûm´n
mÃlik, hogy mekkorÀra nû egy kicsiny falat.Ê

1462 ã T¢rey JÀnos: Versek

A FýN¹KASSZONY DICS°RETE
Mi, k¢tkezi munkÀsok, k´rbe¡lj¡k
anyÀnkat, a hatalmas Fûn´kasszonyt,
ki minden zÃzmarÀs, h¢tfûi reggel
birokra k¢l a vaskos Csûdt´meggel,
s megfojtja a r¢met formÀs kezekkel.
EligazÁtÀst tart. MozgÀsba lend¡l.
Nincs holtidû neki, csak munkaÂra,
¢s nincs fiaskÂ, csak gyûzelmes ¡zlet.
FolyvÀst mozgÀsban van: kikocsizik
a szüz, a meghÂdÁtandÂ terepre
ä pompÀs, f¢lig f´detlen combjai
az utast¢rben pûr¢n f´lragyognak ä;
vadidegen f´ld´n is otthonos nû,
a terepet tÁz perc alatt belakja.
A VÀsÀrvÀrosban vÀsÀrozÂ nû
anyÀnk, ¡gyel forgalmas standokon,
szervezkedik kac¢r helyzettudattal.
AprÂ hostesslÀnyok, csiripelû
brÂkerfiÃk k´z¡l Nagyasszonyunk
f¢l fejjel kimagaslik; ¢kess¢ge
szakn¢vsoroknak ¢s kincstÀrjegyek
rÀtermett ûre, f´lkent ¡zletasszony. ä
Nyitott szem ¢s f¡l, anyagismeret,
sÀfÀrkodÀs roncsk¢nt kapott javakkal,
Â, Pragmatizmus, f´ldi k¢z¡gyess¢g!
Mi ä k¢tkeziek, k¢tbalkezesek ä
magasztaljuk s magÀzzuk asszonyunkat.
Nem ¢rdekli ¢jjeli nyomorunk;
Àm hogyha nappal is t¢tlen hevern¢nk,
a renyhe csapatot megostoroznÀ.
Alkalmazotti ¢s alattvalÂi
hüs¢g¡nk vak robotra k´telez.
ZÀrszÀmadÀs utÀn fieszta
a Fûn´kasszony hegyvid¢ki k¢jlakÀban. °tkek, szesz. Csakis mi¢nk
a tÀncparkett, k´z¢nk û nem vegy¡l.
àLegjobb barÀtnûkkelÊ, ¡zletfelekkel
pÀholybÂl n¢zi, hogy mulat a pÂrn¢p.
VakÀciÂnk hÀrom nap, hÀrom ¢jjel.
H¢tfûn ¢breszt minket: Dologra f´l!
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A FýGARABONCIçRIUS,
AVAGY SORS-ISTEN-BAROM
KRñNIKçSA
HatÀr Gyûzû: °letÃt IäIIäIII
KabdebÂ LÂrÀnt magnetofonfelv¢telei alapjÀn
°let¡nk K´nyvek, Szombathely, 1993, 1994,
1995. 254, 484, 476 oldal, 398, 745, 845 Ft
Van egy nehezen feledhetû ¢s bizarr jelenetsora HatÀr Gyûzû eml¢kez¢seinek. 1945 tavaszÀn a lebombÀzott egykori Hadik laktanya
romjai k´z´tt turkÀlva keresi hÀborÃ alatt Árt
reg¢nyeinek elkobzott-perbe fogott k¢ziratÀt
menyasszonyÀval.
Metafora is lehetne. ZsÀknyi elveszett ¢s ki
nem adott k¢ziratÀval a magyar irodalom
legnagyobb ismeretlene? TÃl hangzatos. Milyen titulussal lenne el¢gedett HatÀr Gyûzû?
JÀt¢kosabbal? A cÁm¡l vÀlasztott kifejez¢s tûle
valÂ id¢zet: maga jellemzi vele ´nmagÀt.
B´lcselet ¢s ¢let
°pÁt¢szm¢rn´k-hallgatÂ, akit mÀr tizenhat
¢vesen felvesznek a Zeneakad¢mia hegedütanszakÀra. Zeneszerzû is akarna lenni, nemcsak ¢pÁt¢sz, csakhogy ä mivel elsû kompozÁciÂjÀt Weiner LeÂ csupÀn biztatÂnak ¢s tehets¢gesnek tartja, s nem hatalmasan eredetinek
ä abbahagyja. T´bb nyelven ifjÃkorÀban
k´nnyen ¢s nagyon jÂl megtanul. Festû, müt´rt¢net¢rtû. FilozÂfiai, vallÀst´rt¢neti ismeretei m¢lyek, tÀvlatosak, nagyok. (K¢sûbb
nem megvetendû szavalÂi, deklamÀlÂi k¢pess¢grûl is tanÃsÀgot tesz, majd a BBC-ben, a
Szabad EurÂpÀnÀl: ¢n p¢ldÀul Ágy ismertem
meg.) Verset sem keveset, mÀsf¢l ezer lapnyit
Ár. K´lt¢szet, drÀma, ¢rtekezû prÂza, pamflet,
reg¢ny: munkÀjÀban semmif¢le mennyis¢gi
vagy müfaji korlÀtot nem ismer.
àMindig a l¢ten valÂ elcsodÀlkozÀs volt a kiindulÂpontom; vagyis ontolÂgusnak sz¡lettem, a l¢telm¢let, a lehets¢ges l¢telm¢letek kristÀlytani alakzatai: ez gondolkozÀsom korund-magva, a legke-

m¢nyebb, a legrem¢nytelenebb ¢s legkilÀtÀstalanabb
diszciplÁna [...]Ê
àMibûl, mibûl nem: a cserebogÀrtÂl nem k¢rdezik, hogy akar-e ä lennie kell. Ha m¢gis firtatni
talÀlnÀ a MagassÀgos Mennyek SÂhivatalÀban,
hogy mi¢rt, az egy´ntetüen varcsogÂ Transzcendens
KinyilatkoztatÀs csak azt mondja: hogy a rÀk a vet¢sre ne menjen.Ê
Az °LETöT hÀrom vaskos k´tete (OLY Jñ
K¹V ETNI EMBER°LET ä MINDEN HAJñ HAZçM
ä A PARTRA V ETETT BçLNA) magnÂbesz¢lget¢sek gondosan papÁrra hangszerelt ¢s megkomponÀlt sorozata. A k¢rdezû besz¢lgetûtÀrs, KabdebÂ LÂrÀnt s a sz´veget a magnetofonrÂl ÀtÁrÀs utÀn HatÀr Gyûzû m¢g bûvÁtette, alakÁtotta, olykor ¢rezhetûen hosszÃ,
csak Árott sz´vegk¢nt sz¡lethetett bet¢tekkel
gazdagÁtotta, mÂdosÁtotta, Àrnyalta. KabdebÂ
Ágy is jÂval t´bb, mint egyszerü riporter vagy
k¢rdezû szem¢ly.
MÀr el´ljÀrÂban szÂlnunk kell a besz¢lget¢sek kiss¢ (olykor nagyon) kimÂdolt hangv¢tel¢rûl, a k¢rd¢sek hol jÀt¢kos, hol boszszantÂan modoros ¢s kellemkedû bÃjÂcskÀjÀrÂl.
àJaj, LorcsikÀm!Ê ä szÂlÁtja meg a faggatÂjÀt.
Sok az erûltetett àneg¢lyz¢sÊ. KabdebÂ stilizÀlÀsa, m¢g ha tûlem idegen marad is, teljesen ¢rthetû egy¢bk¢nt, hiszen olyan neh¢z a
feladat, rÀhangolÂdni a k¢rdezett, az ¢let¢t
elmondÂ, de titkaitÂl ÀllandÂan feltÀrÂ-elzÀrÂ, mindentûl elkanyarodÂ HatÀr Gyûzû
àdallamÀraÊ. Hadd id¢zzek is n¢hÀny megszÂlÁtÀs-mintap¢ldÀt, hogy ÁzelÁtût kapjunk a
besz¢lget¢s, Ágy az eg¢sz k´nyv hangulatÀbÂl.
àLorcsikÀm, cimbora, h¢kÀm, angyalom.Ê A vÀlasz: àNagyjÂuram.Ê Egy dialÂgusindÁtÀs: àMeghallgatnÀd gyÂnÀsÀt fûkegyuradnak, kinek prebendÀriusa vagy?Ê àígy leszen, nagyjÂuram, s teszem,
amint mondva volt. Hallgatom gyÂnÀsodat.Ê
Egyszer mÀr maga HatÀr is rÀkurjant a vele stilÀrisan, keresett besz¢dmodorban is azonosulni vÀgyÂ tudÂs riporterre.
àHaha! LorcsikÀm, lÀtom, a b´lcseleti fertûz¢s
hatott, mÀr magad is olyan galamÀtyban besz¢lsz,
s foly¢konyan t´r´d a ficcfalaboda-nyelvet!Ê
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A gyÂnÀs
Egy ´n¢letÁrÀst, ´nvallomÀst talÀn csak a (k¢sei) utÂkor tarthat majd ´nÀllÂ ¢s eszt¢tikai
m¢rc¢vel m¢rendû àalkotÀsnakÊ, a kortÀrs
aligha. HÀt m¢g egy riport-, besz¢lget¢s-,
pÀrbesz¢dformÀban k¢sz¡lt ´n¢letÁrÀst. A
kortÀrs s m¢g a k´zvetlen utÂkor is nem a
vallomÀstevû egy¢b ä sz¢pirodalmi ä müveinek mintÀjÀra ¢rt¢keli. HiÀba van szÀnd¢kosan vagy akaratlanul erûsen stilizÀlva, nem
müalkotÀsk¢nt olvassuk. Nem a mü ä az ¢let
tÀrul el¢nk. °letet, ¢letutat àbÁrÀlniÊ, àrecenzeÀlniÊ eget repesztûen komikus volna. Csak
benyomÀsok, ¢rz¢sek, hangulatok mondhatÂk el.
Eml¢keiben olykor t¢ved, viszonylag kev¢sszer, de akkor h´kkentûn. Horthy nem
spanyolorszÀgi emigrÀciÂban ¢lt, a nagyszerü
vilÀgklasszis labdarÃgÂ Orth nemigen rÃgott
àgyertyÀtÊ, s ha rÃgott, az eml¢kezû apja nem
ez¢rt tapsolta, hiszen àgyertyÀt rÃgniÊ csÃnya
kezdûhiba. Futballt nem ¢rtû aprÂsÀg; de itt
egy mÀsfajta, fontosabb: HatÀr szerint a hÀborÃ utÀn, titkos lev¢ltÀri anyagok felszabadultÀn kider¡lt, hogy àChurchill nem kevesebbszer, mint hatszor prÂbÀlkozott ¢s jelentkezett Hitlern¢l k¡l´nb¢k¢¢rtÊ (I/227). Lehet, hogy igen,
de ilyenrûl nem tudunk, John Lukacs A PçRBAJ cÁmü, igaz, a nagyk´z´ns¢gnek szÂlÂ kivÀlÂ k´nyve az ellenkezûj¢t ÀllÁtja, ugyancsak
az ellenkezûj¢t Ormos MÀria Hitler-monogrÀfiÀja. °rdekelne HatÀr forrÀsa... °s egy bizarr sajtÂhiba vagy elÁrÀs vagy m¢g inkÀbb
jellemzû felejt¢s: eml¢kei szerint anyja oktÂber 22-¢n (!) reggel telefonÀl, hogy àled´nt´tt¢k a SztÀlin-szobrotÊ. A àmadeleineÊ szÂ
gyakran hibÀsan van Árva. MÀs francia helyesÁrÀsi hibÀk is elûtolakodnak. VigyÀzni kell a
mindentudÀssal. (A l¢tez¢s titkait ostromlÂ
SzentkuthynÀl is bosszantott, hogy az ÀgyÃ
oroszul ûnÀla àpuskuÊ [u-val a v¢g¢n], hogy a
f¢ny¢v = idûtartam... s mindez a csillagÀszathoz, matematikÀhoz is àfelsûfokon ¢rtûÊ
Szentkuthy ismeretei szerint.)
Mindezek aprÂsÀgok talÀn, de egy nagy
horderejü k´nyv aprÂsÀgai.
HatÀr hûst´rt¢netet mond ¢s szenved¢st´rt¢netet, ¢s a magassÀgbÂl szertevisszhangzÂ f´l¢ny dallamÀn szÂl hûsi szenved¢seirûl.
Az irodalom ÀltalÀban, az irodalmi k´z¢let,
az irodalmi-müv¢szeti vilÀg ¢s ´nmagÀban
vegytisztÀn a Müv¢szet alig ¢rdekli. A magyar

irodalom bel¡lrûl meg egyÀltalÀn nem. MÀrairÂl mondja m¢g v¢gsû emigrÀciÂja elûtt
profetikusan Szerb Antal, hogy àa sz¡letett kÁv¡lÀllÂÊ. Nem: HatÀr Gyûzû az. ý az, aki az
emigrÀciÂban haza¢rkezett, s nem idegenbe.
P¢ldÀi, indÁttatÀsai, gondolatainak felcsiholÂi nemhogy a magyar irodalomban, de
m¢g csak nem is az Ãjabb vilÀgirodalomban,
inkÀbb messze, magasabban, tÀvolabb, r¢gebben keresendûk.
à[Buddha] az Ãn. Ïl¢lekmentesÎ b´lcselet iskolÀjÀnak a szolarkhÀja. Az û monizmusa annak a
meghirdet¢se, hogy csak egy dimenziÂ van, a l¢t dimenziÂja. A vilÀgjelens¢g eg¢sze ezen a dimenziÂn
jÀtszÂdik le; a l¢t a l¢tezû l¢tez¢se ä a ÏmetafizikaÎ
a k¢pzelg¢sek elcsapongÀsa. A nem l¢tezû fekete
macska kerget¢se abban a s´t¢t szobÀban, amelyben
eleve nincs ott, nyÀvogÀsÀnak hallgatÀsa a sensus
numinis ultrahang-f¡lcseng¢se, megoldÀsvÀgyÀnak vÀgyûr¡lete. Az episztemikus imperativus t¡relmetlens¢ge, amely Ãtr´vidÁt¢st keresÊ (I/37ä38).
°rdekesen zsÃfolt mondatok, szinte vÀgynÀnk betanulni. àGalamÀty ¢s ficcfalabodanyelv?Ê Müvelts¢ganyag-zubogÀs? Olykor egy
emberibb, rokonszenvesebb, tÀgabb horizontÃ ¢s emelkedettebb SzabÂ Dezsû szellemk¢pe r¢mlik fel az olvasÂ elûtt. HatÀrnÀl azonban a zubogÂ müvelts¢ganyag nem hazavagy vilÀgmegvÀltÂ nagy ñceÀn, hanem l¢tez¢smagyarÀzat fel¢ t´r.
A nyers, pûre filozofikum ÀltalÀban nem
tesz jÂt a sz¢pprÂzÀnak. VilÀgmagyarÀzat vilÀgÀbrÀzolÀs helyett ä az a filozÂfus dolga. HatÀr minden ÂriÀsi filozÂfiai ¢s mitolÂgiai ismerete ellen¢re (¢s talÀn sajÀt hiedelme ellen¢re) sem filozÂfus, szerencs¢re. Ami ¢rdekli:
àa b´lcselet t´rt¢nete, a b´lcsek ¢lete, a mestergondolatok csillagpÀlyÀiÊ ä elûbb megszeppen¡nk,
majd der¡lve kezd¡nk fell¢legezni, ha mindennek ÀbrÀzolÀsÀrÂl lesz itt szÂ, megelevenÁt¢s¢rûl. Az ÁrÂ dolga ez, HatÀr nem szakfilozÂfus, ha az volna, filozÂfiai-mitolÂgiat´rt¢neti szak¢rtûnek kellene foglalkoznia ¢letmüv¢vel. HatÀr ÁrÂ, filozofikus ¢rdeklûd¢ssel.
G´rcs´sen ragaszkodn¢k e k¡l´nbs¢gtev¢shez. A filozÂfia t´rt¢nete talÀn vonz engem
is, de maga a filozÂfia a sz¢pirodalomba be¢kelûdve ¢s bebetonozva idegen tûlem. (R´viden ¢s zÀrÂjelben kÁvÀnkozik ide: csak hogy
olvasÀsi alaphelyzetem vilÀgossÀ tegyem.)
De hiszen megvan! Nem vilÀgmagyarÀzatot fennen suhogtatÂ B´lcselû ez az ÁrÂ, ha-
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nem, mint maga mondja, àFûgarabonciÀriusÊ:
Rabelais vÀllalnÀ, Descartes ¢s Husserl nem.
Vagy fogalmazzunk Ágy: minden jÂ ÁrÂ vÀllalnÀ, s egyetlen hivatÀsos filozÂfus sem vÀllalnÀ. Pontosan ¢rtve ¢s jÂl ¢rezve hivatÀsuk hatÀrait. Ezzel az ´njellemz¢ssel HatÀr Gyûzû
elûz¢kenyen a segÁts¢g¡nkre siet. TovÀbbra is
ÁrÂnak tarthatjuk. Müv¢sznek, ¢s nem irodalommal foglalkozÂ b´lcselûnek. àFûgarabonciÀrius...Ê Fogadjuk el HatÀrtÂl ´njellemz¢s¢nek e ragyogÂ szavÀt.
B´rt´ntûl b´rt´nig
Egy k´p´nyegforgatÀsra ¢s t¢velyg¢sre csÀbÁtÂ korban sokan verûdtek vÀltozÂ szÁnü zÀszlÂk alÀ, hamis prÂf¢tÀk ostoba hÁvÀsÀra csordÀba csapatlott jÂ n¢hÀny müv¢sz is. HatÀr
Gyûzû nem: ´nt´rv¢nyü mÂdon ker¡lt el
minden vilÀgmegvÀltÂ ordas eszm¢t. çra lett
ennek: b´rt´n, elhallgattatÀs.
Fiatal m¢rn´kk¢nt mÀr sokat Ár. AztÀn a
DARçLYV ILçG BUZDUGçNIçBAN k´vetkezik,
hÀborÃellenes r´pc¢dulÀzÀs ¢s a T ORLON P°TER cÁmü kisreg¢ny-pamflet k¢ziratÀ¢rt hütlens¢g, kormÀnyzÂgyalÀzÀs miatti b´rt´n.
CSODçK CSODçJA HçTSñ EURçZIA cÁmü reg¢nyfolyamÀn dolgozik a hÀborÃs ¢vekben,
de m¢g àcivilbenÊ ¢pÁt¢sz ¢s irigyelt nûhÂdÁtÂ, s most lÀncra verik.
A kommunista mozgalom ¢rdekesen kisszerü alakjaival talÀlkozik, L¤ndler Ervin, alias Szalai AndrÀssal, Szirmai IstvÀnnal. HalÀlos Át¢let, majd fellebbez¢s utÀn tizenk¢t ¢vi
fegyhÀz. A sÀtoraljaÃjhelyi b´rt´nbe ker¡l. A
k´nyv leg¢rdekesebb fejezete a hÁres sÀtoraljaÃjhelyi b´rt´nlÀzadÀs ¢s kit´r¢s hiteles leÁrÀsa egy szemtanÃ szem¢vel. Majd egy sz¡rreÀlis t´rt¢nelmi csapda. A RÀkosi-korszakban is odazÀrjÀk, oda, ahol mÀr raboskodott
a hÀborÃ alatt, s melynek bejÀratÀhoz majdnem û tervezett eml¢kszobrot. A b´rt´nbûl,
rabsÀgbÂl megsz´kik. BujkÀl, s k´zben Pesten v¢dett hÀzban zsidÂkat ment, k´zt¡k ZsuzsikÀjÀt, Bokor Dezsû k´nyvkiadÂ lÀnyÀt, aki
azutÀn vûleg¢ny¢nek tekinti.
R´vid ideig m¢g a kommunistÀkhoz is k´zel ker¡l. De nagyon r´vid ideig. àNem a mi
¢rtelmis¢gijeink k´z¡l valÂÊ ä figyelmezteti valamely k´nyvkiadÂt HorvÀth MÀrton r´vid feljegyz¢se. S ha ez m¢g nem el¢g, HatÀr nem
mÀsnÀl, magÀnÀl Gerû Ernûn¢l ¢rdeklûdik
mÀr 1945-ben internÀlt spanyolos kommu-

nista b´rt´nbarÀtja, GÀjer Imre sorsa irÀnt.
Ettûl kezdve megb¢lyegzettek k´z¢ taszÁtja a
àKompÀrtÊ ä mondja az eml¢kezû a ma nem
hasznÀlt szÂt. (Olyan, mint a àMaszopÊ ä ezt
1990ä91-ben m¢g hasznÀltuk az utÂdpÀrtra,
majd a szÂ, sajnÀlatomra, nagyon hamar kihalt.)
A rÀkosista b´rt´nben egy monumentÀlisra Àlmodott magyar Nemzeti SzÁnhÀzrÂl tervez r¢szletes plÀnumot: àHÂnapokat t´lt´ttem
ezzel az elaborÀtummal; a vÀzlatok utÀn kikokszoltam a v¢gleges tervet, s utÀna 1:100 l¢pt¢kben teljes tervk¢szletet k¢szÁtettem, alaprajzokat, metszeteket, k¡lsû-belsû tÀvlati k¢pek, aprÂ r¢szletek t´meg¢tÊ (II/302).
Faludy fejben s v¢c¢papÁrra Árt Recsken.
Ehhez k¢pest HatÀr b´rt´ne gigÀszibb munkÀkra is alkalmat adott. A j´vendû Nemzeti
SzÁnhÀz t´k¢letes tervrajzÀt egy çVO-s cellatisztogatÀs r¢szben-nagyr¢szt megsemmisÁtette. De nemcsak szÁnhÀz¢p¡letben vonzza a
monumentalitÀs: irodalmi Ázl¢se is k´zel rÀntja. Nem v¢letlen¡l talÀlja meg Rabelais-ban
ÂriÀs p¢ldak¢p¢t. Mint most megtudjuk, a
N¢pszabadsÀg m¢g 1957. januÀr elsû napjaiban is k´zli, hogy HatÀr fordÁtÀsÀban k¢sz¡l
a teljes magyar Rabelais. A Faludy¢rÂl persze
rossz v¢lem¢nye van ä ezt is Ãgy sz´vi besz¢dsodrÀba, mint a mÀsok¢t, mÀsoknak Àltala
sem cÀfolt k´zv¢leked¢s¢t. Eckhardt ÀllÁtÂlag
Szentkuthyt javasolta (ezt az ugyancsak KabdebÂ LÂrÀnt tÀrsasÀgÀban k¢sz¡lt FRIVOLITçSOK -ban mondja a PRAE ä HatÀr Gyûzûtûl oly
kev¢ss¢ szeretett ä ÁrÂja), Gyergyai Albert k¢sûbb, az EurÂpa KiadÂ nagy haditanÀcsÀn v¢g¡l is û, HatÀr mellett d´ntve...
Mert amikor a HELIçNE utÀn mÀr nem jelenhettek meg sajÀt müvei, û is a fordÁtÀsbÂl
¢lt, ¢lhetett volna. De nem mindenÀron. àA
nyomat¢kosan pattogÂ Ill¢s EndreÊ ajÀnlatÀt p¢ldÀul visszautasÁtja, hogy àa legnagyobb ma ¢lû
¡zb¢g k´ltû huszonk¢t SztÀlin-¢nek¢bûl [...] Zelk
d´c´gû rigmusai alÀ ¡zb¢gbûl-oroszrÂl magyarra
nyargalÂ fordÁtÀst k¢szÁtsenÊ (II/257). A HatÀr
Gyûzû-f¢le ´n¢letÁrÀs ¢s gyÂnÀs legfûbb jellemzûje az elszabadulÂ besz¢dk¢nyszer, a kit¢r¢sek ¢s elÀgazÀsok labirintusa. Az eml¢kfolyam n¢ha szabadon, jÀt¢kosan g´rd¡l, n¢ha ravaszul, hÀrÁtÂlag, elhallgatÀst, nem-vÀlaszt leplezve.
àBesz¢lj a besz¢lûk¢drûlÊ ä szÂlÁtja fel KabdebÂ remek ¢rz¢kkel. Igen, azt hiszem, az àem-
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ber¢let k´nyv¢tÊ olvassuk itt, ¢s nem az ¢letmüv¢t. BÀr id¢z ¢s magyarÀz sokat sajÀtjÀrÂl.
A HELIçN°-rÂl fûleg. A HELIçNE megÁrÀsÀrÂl,
sorsÀrÂl k¢t hosszabb fejezet is szÂl a II. k´tetben: àVejnem´jnen mÂdra a porond k´zep¢n
termettem varÀzspojÀcÀnak, az ¢lû magyar irodalom pedig emberfogÂ gyürübe fogott ¢s k´r¡lr´h´g´tt. Ki velem, ki rajtam, ki ellenem; mÀr volt mindenem, irigyem, imÀdÂm, pokolra kÁvÀnÂm, kik´z´sÁtûmÊ (II/199). Kort´rt¢neti ¢s hideglelûs
id¢zet; KirÀly IstvÀn feljelent¢sszÀmba menû
denunciÀns elutasÁtÀsa egy egyÃttal MÀndyt
is elint¢zû cikkben (II/200).
Term¢szetes, hogy HatÀr szÁv¡gye maradt
ez a rokontalan reg¢ny, ¢s bizonyÀra ¢rtetlen¡l tapasztalta-fogadta, hogy Ãj kiadÀsÀt az
1990-es k´nyvheti lÀzban nemcsak ¢rtetlen¡l
bÀmulgattÀk, de most m¢g az ¢rtû ¢s barÀti
kevesek igazi visszhangjÀt is n¢lk¡l´zve hullt
visszhangtalansÀgba. Pedig nem volt mÀr vilÀgn¢zeti tiltÀs ¢s pÀrtmaffiÀs gondolatrendûrs¢g... Mint ahogy Ottlik kÁnos zavarÀt sem
politikai okok magyarÀztÀk. àCipi a HELIçN°-t
v¢gigpergetve k¢nyszeredetten ¢s n¢mileg fanyalogva arra intelmezett, hogy Ïegyszerübben, ´regem:
sokkal egyszerübben!ÎÊ (II/381). T´rt¢nt ez
1953ä54 k´r¡l. AzÂta fordultak az idûk. De
a k´nyv, melyet We´res barÀti tÀrsasÀgban
oly mindent fel¡lmÃlÂnak mondott, hogy a
nyugati olvasÂ csak ennek fordÁtÀsÀbÂl tapasztalhatnÀ, ¢rz¢kelhetn¢ a magyar irodalmat, ma is tetszhalott. Nem csak a nyugati, a
magyar olvasÂ ¢s kritika sem fedezte fel. Az
1990-es utÀn talÀn lesz m¢g egy k´vetkezû
edÁciÂ s v¢gre m¢ltÂ Ãjrafelfedez¢s? (Ezt mi
k¢rdezz¡k, el¢g t¢tovÀn.)
Az ¢let ¢s a nûk
àIl faut mentir quelquefois quand on est ¢v¨queÊ
ä id¢zi az itt oly rabelais-sen hangzÂ Rousseau-t valamely erotikus kalandjÀrÂl szÂlva:
àBabszi mohÂ igyekezete, hogy hÁmtagomat a torkÀban ¢rezzeÊ (Babszi egy¢bk¢nt egy akkor elûsz´r ¢s utoljÀra lÀtott fiatal katonafeles¢g valamely f¢lhomÀlyos ÂvÂhelyen, bombÀzÀs
alatt) (II/46). Ez mÂkÀsan ¢s v¢rpezsdÁtûen
¢rdekes.
Sok ÁrÂi ´n¢letvallomÀs szÂl nûkrûl. Szentkuthy arisztokrata ¢s plutokrata ÃrilÀnyokkal
hempereg, lehetûleg XV. Lajos korabeli kanap¢n, f¢nyes nappal, Ãri tÀrsasÀggal a szomsz¢d szobÀban. De HatÀr mindenkin tÃltesz.

Tanulni lehet tûle, eml¢kez¢st ¢s nûfogÂ fogÀsokat.
Az °LETöT elsû k´tet¢bûl a nûk a legeml¢kezetesebbek. A k¢t Kepes lÀny t¡n¢keny
alakja. °s e k´tet talÀn leg¢rdekesebb ¢s legizgalmasabb fejezete elsû nagy szerelm¢rûl, a
àgrÀnÀtos termetüÊ emigrÀns orosz lÀnyrÂl ¢s
csalÀdjÀrÂl. A mintegy hÀromezerre tehetû
magyarorszÀgi orosz emigrÀns meghasonlÀsa
¢s ellent¢te a szovjetän¢met hÀborÃ kit´r¢sekor. Mordocska (àParÀd¢s Gy´ny´rü BestiÀm,
Nadjezsda IvanovnaÊ). A feh¢rorosz csalÀd: '41
nyarÀn az¢rt menek¡lnek tovÀbb SpanyolorszÀgba, majd ArgentÁnÀba, mert szerint¡k
OroszorszÀg, legyen cÀri vagy bolsevista, a vilÀg legerûsebbje, tehÀt Hitler hetek alatt veszÁt, s akkor a nyakukon vannak ¡ld´zûik, a
v´r´s´k. Bizarrul, paradoxul nacionalista
szovjetszeretet¡krûl rendkÁv¡l ¢rdekes paszszusokat olvasunk. Azt mÀr mondanunk se
kell, hogy HatÀr egy¢bk¢nt oroszul is gyorsan megtanul. àMintha egyetlen kolbÀszban felfaltam volna a Nagy Usakov SzÂtÀratÊ (I/172).
Akad, ha villanÀsra is, mÀs ¢rdekes nûszem¢ly m¢g, nem is egy. àMÂricz Zsigmond ÀllÁtÂlagos irodalmi aprÂdja, az utca k¢kharisnyÀja,
beteges hazudozÂ.Ê Csak nem a Csibe-novellÀk
modellj¢rûl van szÂ, k¢rdem amatûr irodalomt´rt¢n¢szk¢nt. AztÀn egy komolyabb, nagyobb, ¢rz¢kibb kapcsolat, bizonyos Lencsivel, àhivatalos menyasszonyÀvalÊ az Àgyban,
amikor letartÂztatjÀk egy hajnalon a jÂl ´lt´z´tt divatfit (elegÀns kabÀtjÀt f´ldre l´kve), a
nûk kedvence ezerarcÃ tehets¢get, az ¢let
habzsolÂ ifjÀt...
Hûs- ¢s szenved¢st´rt¢netet mond egy isteni f´l¢nyt ¢rzû vagy ¢reztetû ´nt´rv¢nyü ¢s
hasonlÁthatatlan egy¢nis¢g. Müveiket bizonyÀra t¢ved¢s rokonÁtani, de bizonyos ¢letÃtpÂzaikat igen. Szentkuthy alakjÀt maga HatÀr id¢zi fel, ¢s valÂban kiker¡lhetetlennek
lÀtszik. HatÀr inger¡lten szÂl a hamis pÀrhuzamrÂl. àMiklÂsnÀl a b´lcselet tematikÀja sehol, a
keresû l¢lek belsû filozofikus csendje sehol.Ê àK¢t,
egymÀstÂl ¢letrendben, ¢letfelfogÀsban, az ÁrÀs aret¢j¢ben, munkamÂdszerben, tematikÀban, sors- ¢s
szellemalkatban s ami ezzel szorosan ´sszef¡gg,
¢letÃtban jobban k¡l´nb´zû ÁrÂembert keresve sem
lehet talÀlniÊ (II/143).
Itt mi nem müv¢szet¡k, hanem ¢letlÀtÀsuk rokon voltÀt ¢s ellent¢t¢t vethetj¡k egybe. TÀn ezt sem pontosan lÀtva, de erûsen Ágy
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¢rezve. Szentkuthy derüs hûsk´ltem¢nyt
mond fel kacagva, ÀllandÂ ¡nnepre eml¢kszik, bacchanÀliÀvÀ stilizÀlja mindennapjait.
F´l¢nye talÀn nincs, nincs sz¡ks¢g f´l¢nyre,
hisz fel sem mer¡l, hogy nagyobb isten lehets¢ges nÀla. Ez¢rt derüs. Egy mÀsik naplÂÁrÂ
ÂriÀs, F¡st MilÀn mazochista, poklos, set¢t,
folyamatos pusztulÀst´rt¢net rettenetes t´rt¢netmes¢lûje, egy ÂriÀs kudarccÀ stilizÀlt
p¢ldÀtlan ¢let rajzolÂja. HatÀr ä ism¢tlem,
csak az ´n¢letmondÂkat s nem müv¢szet¡ket
vethetem most ´ssze, mert nem a müvekrûl:
az ´n¢letÁrÀsokrÂl szÂlok ä, HatÀr bizonytalanabb isten¡l¢s¢ben, ez¢rt panaszosabb,
ez¢rt ûszint¢bb (nyilvÀn nem a t¢nyekkel,
adatokkal az, melyeket kedvvel mÀsÁt meg ¢s
hallgat el, mint çgoston ¢s Rousseau Âta
minden jelentûs ´nvallÂ; de erûsen ¢s ¢rezhetûen ûszinte bizonytalansÀgaiban, d¡heiben, s¢rtetts¢g¢ben). HangjÀval, dallamÀval
ûszinte ä nem pedig ¢lett¢nyeinek elhallgatÀsaival, ÀtcsoportosÁtÀsaival; p¢ldÀul irodalmi kudarcainak a nyugati àmagyar maffiaÊ
bosszÃjÀra meg a magyar olvasÂk filozÂfiÀtlan provincializmusÀra hÀrÁtÀsÀval. HatÀr panasza nem a t¢nyek miatt ûszint¢bb a prÂf¢tai magassÀgban jeremiÀdÀzÂ F¡st MilÀnnÀl
is, ûszint¢bb, hiszen nem stilizÀlja fortyogÂ,
t¡zes-fekete pokollÀ sem àmegvÀlthatatlanÊ
¢letszenved¢s¢t. àOly jÂ k´vetni ember¢letÊ ä ez
is fû dallama az °LETöT-nak.
Pedig szerelmeivel sincs mindig szerencs¢je (nem Ãgy, mint a mindig szerencs¢s Szentkuthynak). A mÀsodik k´tet legeml¢kezetesebb fejezetei szÂlnak egy megalÀzÀstÂl sem
mentes kapcsolatÀrÂl a àszÁnemüv¢sznûÊ ZimÀndy Zelma irÀnt. ZZ fiktÁv n¢ven emlegetett, soha ki nem ¢gethetû, soha nem halvÀnyulÂ mazochista szÁnezetü szerelem tÀrgya.
A nûk parÀd¢s sereg¢bûl ¢rdekes mÂdon elsû
feles¢ge, àa sz¢p HatÀrn¢Ê-nak emlÁtett Marika halvÀnyul az olvasÂban leghamarabb, pedig nagy szerepe van ezen az ¢letÃton: az ÁrÂt
vele fogjÀk el 1951-ben a jugoszlÀv hatÀron.
Szûllûsy KlÀra figurÀjÀnÀl t´bb okbÂl is kit¢rût tesz az olvasÂ. Nem àakÀrkiÊ volt, s HatÀr is nem akÀrkik¢nt id¢zi fel. De indokolatlan f´l¢nnyel, bÀntÂ irÂniÀval (àk¢kharisnyÀk
fejedelemnûjeÊ) (III/159). (LegalÀbb volna
àfordÁtÂnûk fejedelemnûjeÊ...) HozzÀ hasonlÂan Ker¢nyi GrÀcia is m¢ltatlan f¢nyt´r¢sbe
ker¡l.

Mesterek n¢lk¡l
¹n¢letrajzÀnak legfûbb sajÀtja a nagyszerü ¢s
fejfelvetûs, d´lyf´s-dacos kÁv¡lÀllÀs. Nem
csak a b´rt´n, nem csak az emigrÀciÂ Âta. Sohasem is volt k´ze az ût k´r¡lvevû magyar
irodalomhoz. Az egyetlen csoportosulÀs,
melyhez k´zel ¢rezhetn¢ magÀt, nyilvÀn az
öjhold. M¢g akkor is, ha a Babits-eszt¢tikÀval
a legkev¢sb¢ f¢r ´ssze a magÀ¢: szem¢lyi,
nemzed¢ki vagy felfogÀsbeli rokonszenv tÀmadhatott volna az öjhold szerzûivel. çm nagyot t¢ved¡nk ebben a v¢leked¢sben. R´viden, szinte ¢rdektelen¡l, k¢nyszeredetten
szÂl az öjholdrÂl ¢s ÁrÂirÂl. MÀndyrÂl, V¢gh
Gy´rgyrûl nem tÀmad mondandÂja, majdhogynem ridegen adja az olvasÂ ¢rt¢s¢re:
semmi l¢nyeges k´ze hozzÀjuk nincsen.
Gimnazista korÀban hatott rÀ valaki (lenyüg´zû tanÀr) utoljÀra. P¢ldÀul egy P. Tornyos Gyula nevü jezsuita. àA kutyafÀjÀt, hÀt ezt
meg kinek a kÃtfej¢bûl szoptuk? Valamit valahol olvastunk, ¢s megfek¡dte a gyomrunkat, megzavarta
a fej¡nket? ä Ágy a tudÂs jezsuitaÊ (I/42). NyilvÀn
nagy-nagy rosszindulat volna azt felt¢telezni,
hogy a sokk´tetü pÀlyÀja v¢g¢n levû HatÀrnak is hasonlÂt mondana...
A kamaszkor hamar v¢get ¢r. HatÀr kora¢rett ¢s k¢sûn ¢rû egyszerre. Irigyl¢sre m¢ltÂ
ellentmondÀs, ez r´ptette szabÀlytalan, ÀllandÂan megt´rû, de nagyÁvü pÀlyÀn. A kamaszkor elmÃlvÀn nincs mÀr utÀnzandÂ vagy figyelendû, k´vetendû mester.
GenerÀciÂs tÀrsak sem. àHÀt nem volt v¢letlen ´sszefutÀsod ezzel-azzal?Ê ä k¢rdi csodÀlkozva KabdebÂ, furcsÀllvÀn az elbesz¢lû teljes
kortÀrsi kÁv¡lÀllÀsÀt. Volt, persze hogy volt.
De az ´sszefutÀs nem jelent kapcsolatot. àVas
Pista, a k´ltû. Ismered? Bemutassalak? ä Fejet rÀztam.Ê MÀsutt: àF¡st MilÀnnal? TÀrsasÀgban kereszt¡lment¡nk ugyanazon a szobÀn.Ê Amikor
mÀr a HELIçNE megjelent, t´bb ismert ÁrÂ
m¢g mindig m¢rn´knek v¢li. HatÀsok vagy
legalÀbb pÀrhuzamok? à°s ne nagyon emlegesd
nekem a PRAE-t sem, mert nem ¢n vagyok rÀ allergiÀs, hanem maga a szerzûÊ ä olvassuk a ravasz ¢s meglepû elhÀrÁtÀst. Az allergiamagyarÀzat k¡l´n´sen a Szentkuthy-´nvallomÀsk´tetet, a FRIV OLITçSOK -at k¢rdezû-szerkesztûk¢nt jegyzû KabdebÂt lephette meg, ugyanis
nyilvÀn û tudja a legjobban: Szentkuthy dehogyis allergiÀs a remekmünek v¢lt PRAE-re
(mellesleg t´bb mÀs ¢rtû szellem is annak v¢l-
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te), legfeljebb nem szokta Ãjraolvasni sajÀt
k´nyveit...
Mesterek, p¢ldÀk? KosztolÀnyit, SzabÂ Lûrincet t´bbsz´r emlÁti, Àm semmif¢le hatÀsukrÂl nem szÂl. Illetve egyszer, amikor sajÀt
t´rt¢nelemid¢zû k´nyve, a I ULIANOSZ IFJöSçGA kapcsÀn KosztolÀnyi N°Rñ-reg¢ny¢t megvetûen lesajnÀlja (III/369). Vagy: àJÂzsef AttilÀt ne id¢zd. Nagyon a begyemben voltak osztÀlyharcos verseiÊ (I/166). Amikor mÀsutt KabdebÂ
m¢giscsak JÂzsef AttilÀrÂl ¢s (szinte talÀlomra) RadnÂtirÂl k¢rdezi, akkor hosszÃ fejteget¢ssel vÀlaszol CsajkovszkijrÂl ¢s a teozÂfiÀrÂl
meg egyik barÀtja anyjÀnak m¢dium voltÀrÂl
(I/113ä115). Esetleg MÀrai SÀndor? àLe¢gett
rÂlam, mint gyerekrûl a ruha. MÀrai ¢s a filozÂfia?
A tÀj¢kÀn se jÀrt. Montaigne-ÀthallÀsait Gide v¢konyka vÀlogatÀsÀbÂl szerezte be; b´lcseleti ismeretei, a belletristÀnak?Ê (III/353.)
K¢sûbb m¢gis szÂl k´zelebbi, mÀr-mÀr barÀti kapcsolatairÂl jelentûs ÁrÂkkal. Itt is a k¡l´nb´zûs¢g, a mÀssÀg ¢s ¢pp a szellemi rokonsÀg tagadÀsa tünik fel. °rdekes passzusok
szÂlnak Hamvas B¢lÀrÂl ¢s az EurÂpai IskolÀrÂl. BarÀtja, ha volt, J¢kely tÀn ¢s Hamvas.
(àDrÀga barÀtom! Kedves B¢lÀm! SzerettelekÊ ä
id¢zi egy dedikÀciÂjÀt. MÀsutt kimondja:
àmÀig kivÀltsÀgosnak tudom magam, hogy egyike
lehettem barÀtainakÊ.) (II/149.) M¢ly szellemibarÀti kapcsolatot azonban felnûttkorÀban
nemigen türt mÀr, vagy legalÀbb makacsul
Ágy ¢rezteti. N¢hÀny szem¢lyt, Hamvast s talÀn J¢kelyt kedvelte talÀn, de müveiket, alkotÀsukat nekik is kev¢ss¢. çprily Lajos k´lt¢szet¢t p¢ldÀul KabdebÂ n¢mi meg¡tk´z¢s¢re
is a J¢kely¢n¢l t´bbre tartja. à[çprilyt] Kem¢nyebb anyagbÂl gyÃrtÀk, mint a fiÀt, mert Zsoli
minden rezzen¢stûl f¢lt-riadozott, mondhatni mindv¢gig alaptalanul, s prÂzÀjÀban is, mindig az volt
a veszedelme, a szirupos ultraromantikaÊ (II/391).
SajÀtosan barÀti hommage-f¢le. KortÀrsai k´z¡l ä We´res kiv¢tel¢vel ä senki elûtt sem
emel kalapot, m¢g csak nem is biccent. De a
We´res-müvek hangzatos dics¢ret¢nek is leginkÀbb csak demonstratÁv dobszÂlÂjÀt hallom, nem pedig egy bel¡lrûl fakadÂ dallam
csendesen Àt¢lt tartalmÀt.
FelemÀs b¢ke ¢s felszabadulÀs k´sz´nt rÀ
1945-ben, de most mÀr ÁrÂ lehet: elvegy¡lhet
¢s kivÀlhat. Csak az utÂbbihoz van k¢pess¢ge.
írÂ- vagy müv¢szbarÀtokat sohasem ismer.
Az EurÂpai Iskola müv¢szeihez Àll legk´ze-

lebb. De bÀrmif¢le csoporttagsÀgnak ¢s akolmelegs¢gnek m¢g a gondolata is taszÁtja, zsigereivel idegenkedik ilyesmitûl. ¹r´mmagÀnyban dolgozik. NyÀron reggel hÀromtÂl
Ár egyfolytÀban nyolcig a RÀkÂczi Ãt elej¢n levû Âra-hÀz tetûteraszÀn, s aztÀn elegÀns ´lt´z¢kben nûkre vadÀszik.
Szem¢lyesen sem akar senkihez tartozni,
de szellemileg amÃgy sem tartozik. Nem gyûzi, ¢s az olvasÂ sem gyûzheti ism¢telgetni,
mennyire nem hat rÀ senki fia magyar ÁrÂ,
se kortÀrs, se r¢gebbi. FilozÂfusok hatnak rÀ,
fiatalon fûk¢nt Nietzsche ¢s Schopenhauer,
k¢sûbb a franciÀk ä p¢ldÀul Nagy Szent Urunk
Voltaire, majd a nagy ¢lm¢ny, Rabelais, àder¢kon kaptam Mind-annyiunk AtyjÀtÊ ä Árja egy hely¡tt kev¢lyen ä, de senki fia huszadik szÀzadi
magyar ÁrÂ!
A MegszÂlÀs KirÀlya
àB¢la a fel¡letess¢g magÀval ragadÂ Summum Bonuma voltÊ ä mondja megbocsÀtÂ szeretettel
(I/193). így hÀt Hamvas B¢lÀnak nem müveit, csak magÀnl¢ny¢t szerette... Nem tagadja
viszont Hamvas ÁrÂi sorsÀnak tragikumÀt. A
leg¢lesebb szemmel, sût ezÃttal t´m´ren ¢s
l¢nyeglÀtÂn ragadja meg a K ARNEVçL -nak,
Hamvas legt´bb müv¢nek vÀzlatossÀgÀt, f¢lig
k¢sz, elsietett mivoltÀt, mindazon hiÀnyossÀgait, melyeket az ´tvenes ¢vekben rÀrÂtt
robot, a kitelepÁt¢s, a k¢nyszermunka szÀmlÀjÀra kell Árni (II/148). HatÀr szem¢lyes ¢s
szellemi kÁv¡lÀllÀsa rendkÁv¡l k¡l´n´s, m¢g
ha a dacos tagadÀson Àt¡t is valami szerepjÀtszÂ gûg.
Az emigrÀciÂhoz ¢rve, a londoni ¢vekrûl
szÂlvÀn ez a megszÂlÂhajlama (majdnem
megszÀllottsÀga) term¢szetesen felerûs´dik.
Ignotus PÀl, akit (szerinte) ÀltalÀnos ellenszenv ´vezett, ¢s az û szem¢ben is rokonszenvesebb, charme-os Faludy egyarÀnt rosszul
jÀr. Meg kell tudnunk v¢gre, hogy Toronto
àk´ltûfejedelmeÊ dehogyis Faludy volt, hanem ä ¢rdeme szerint ä FÀy Ferenc (III/330).
A feddhetetlen hÁrben Àllt SzabÂ ZoltÀnrÂl
hüv´s, kiss¢ (vagy inkÀbb nagyon) idegenkedû tisztelettel szÂl. Mintha elÁt¢lendû tulajdonsÀgait keresn¢, mintha alkotÀsainak
gyenges¢g¢t kutatnÀ, de v¢g¡l hüv´s tÀrgyilagossÀggal ismeri el, hogy eff¢l¢t SzabÂ ZoltÀnnÀl nem talÀlni. Feddhetetlen, bÀr szÀmÀra kiss¢ ¢rdektelen. MÀs, nagyon mÀs a hely-
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zet Cs. SzabÂ LÀszlÂval, a MÀrai mellett legnagyobb becsben ÀllÂ nyugati magyar ÁrÂval.
Cs. SzabÂ LÀszlÂt ¢lete v¢ge fel¢ a hatalom
t´bb-kevesebb sikerrel kezdte haza¢desgetni.
HatÀr ezt csak megemlÁti, a csalÂdÀs nem ez
volt szÀmÀra. Mert csalÂdott az eleinte tisztelt
¢s becs¡lt ÁrÂban, kÁnosan ¢s fÀjdalmasan csalÂdott. Hosszan visszaid¢zi, mik¢nt s hogyan
Àrtott neki aljas eszk´z´kkel Cs. SzabÂ. Kev¢ss¢ hÁzelgû s tÀrgyilagosnak alig nevezhetû
¢rt¢kel¢ssel fejezi be m¢ltatÀsÀt. àAhogyan
Hazlitt k´r¡lÁrja kategÂriÀjÀt: A lakÀjsereg legalacsonyabb osztÀlya az irodalombanÊ ... àA fûgazsulÀtorÊ (II/279ä283). °rdekes, Ãj k¢rd¢seket
fakasztÂ ¢s kieg¢szÁtû szÁnek, r¢szletek utÀn
kÁvÀncsisÀgot ¢bresztû passzusok.
Illy¢s GyulÀrÂl szinte ¡dv´s lenne mÀsk¢nt, nem a szent ÀhÁtat hangjÀn olvasni mÀr.
HatÀr teljesÁti ezt az Âhajunkat, r¢szben magvasan, elgondolkodtatÂn, l¢nyeglÀtÂn: Illy¢s
¢s a kommunista hatalom felemÀs viszonyÀt
szigorÃ, Illy¢s politikai-k´z¢leti kompromisszumait erk´lcsileg (talÀn vagy r¢szben talÀn) jogosan elmarasztalva. MÀsr¢szt kicsit alsÂ perspektÁvÀbÂl, anekdotaszinten megÀllva:
Illy¢s ä szerinte ä gyÀvasÀggal vegyes hiÃsÀgÀt rajzolja meg egy londoni talÀlkozÀskor, midûn a k´ltû 1956-os f¢lelmeit felid¢zve HatÀrt '56-os àszemtelenÊ vakmerûs¢g¢¢rt
ostorozza, hogy ugyanis egy akkori rÀbÁzott
HatÀr-k¢zirat mennyit Àrthatott volna neki,
Illy¢snek. Ez elfogult ´n¢letiratban hely¢nvalÂ, sût ¢rdekes, Àm objektÁv ig¢nyü jellemz¢snek kev¢s, ¢s a szerzû szÀnd¢ka ellen¢re fullad kicsit komikumba. A FûgarabonciÀrius itt
arÀnyt t¢veszt. Nem az¢rt, mert Illy¢s szent
¢s folttalan ÂriÀs volna, akinek erk´lcsi esendûs¢g¢t nem szabad felemlegetni, hanem
az¢rt, mert amit HatÀr gÃnyos haraggal elbesz¢l, anekdota¢rv¢nyü, kisszerü, egy igazi
¢letgyÂnÀshoz kev¢ss¢ m¢ltÂ, feledendû t´rp¡let (III/186ä188).
Mosolyogni valÂ, megszÂlÂ anekdotÀk
mellett fontosabb ¢s szerintem igazsÀgtalan,
t¢ves az eml¢kezû Át¢letmondÂ v¢lem¢nye az
esendû ÁrÂk jelentûs ¢s nagy müveirûl. HatÀr
e müveket rossznak, gyeng¢nek tartja. így
jÀr az EGY MONDAT A ZSARNOKSçGRñL meg
egy mÀsik kultikussÀ lett vers, MÀrai HALOTTI BESZ°D-e. Megm¢retnek a wimbledoni
m¢rc¢n, ¢s k´nnyünek talÀltatnak. MÀs ez,
mint az anekdotahuzakodÀsok, nem Àtugor-

hatÂ aprÂsÀg ä ¢s KabdebÂ k¢rdezû¢rdeme
is, hogy nem ugorjÀk Àt.
Egyetlen hazai k´ltû van, akirûl nagyrabecs¡l¢ssel szÂl, ¢s nem kicsinyeli müveit: We´res SÀndor. Mert hisz a HELIçN°-t û, We´res
v¢lte a legnagyobb magyar Ãjreg¢nynek, s
mert We´rest m¢g ¢lû ember, legyen olvasÂ
vagy ÁrÂtÀrs, k¢ptelen nem szeretni. HatÀr
p¢ldÀul megmenti az ´ngyilkossÀgtÂl is a kisfiÃs k´ltût. Errûl mintha n¢mi irÂniÀval szÀmolna be: àszeretetteljes hÀtba¡tinget¢ssel leszidtuk ¢s lelket vert¡nk bel¢Ê (II/141).
EmigrÀciÂban ¢lû ÁrÂtÀrsainak becsm¢rl¢se szÂrakoztatÂ, mert SzabÂ Dezsû-s s¢rtûd¢s
szÁnezi humorossÀ, de olykor fÀrasztÂ is. Azt,
hogy a nyugati emigrÀciÂban àmagyar maffiaÊ mük´dik, kivetv¢n ¢s akadÀlyozvÀn az
emigrÀciÂ brancsba-¢rdeksz´vets¢gbe elvtelen¡l nem beÀllÂ tehets¢geit, minduntalan
haraggal emlegeti. Arra az (olvasÂban is erûsen feltolulÂ) Âvatos KabdebÂ-k¢rd¢sre, hogy
vajon mi¢rt Londont s mi¢rt nem PÀrizst vÀlasztotta mÀsodik hazÀjÀul 1957-ben, az a (r´vid ¢s kifejtetlen) vÀlasza, hogy a hatÀron
szerencs¢sen Àtsz´kve mÀr B¢csben riasztÂ
hÁr¢t vette a PÀrizsban acsarkodÂ s az Ãj tehets¢gekre f¢lt¢keny, r¢gebben ott ¢lû emigrÀnsoknak. KÁvÀncsiak lenn¢nk, kik voltak
1956 decembere tÀjÀn PÀrizsban e be¢rkezett magyar hatalmassÀgok, s mif¢le rossz sugÀrzÀsÃ hatalmuk lehetett, melytûl a gallrajongÂ, franciÀul kivÀlÂan tudÂ, minden ¢rz¢k¢vel PÀrizsba vÀgyÂ s egy¢bk¢nt k¡l´n´sebben nem ijedûs ÁrÂ elûre is Ágy megrettent...
MÀraihoz a k´z´ny´n kÁv¡l mÀs ¢rzelem
nem kapcsolta, szem¢lye ¢s müve ä id¢ztem
mÀr ä semmit sem jelent szÀmÀra, de egy
amerikai ÃtjÀt felhasznÀlva, szinte ´nmaga
szÀmÀra is vÀratlanul meglÀtogatja San DiegÂban, ismeretlen¡l. E lÀtogatÀs a k´nyv
egyik leg¢rdekesebb fejezet¢v¢ vÀlik, nehezen feledhetû a fÀradt, halÀlra k¢sz¡lû MÀrai
szomorÃ alakja (III/353).
Semmik¢ppen nem szeretn¢m igazsÀgtalanul àkihegyezveÊ tÃlhangsÃlyozni HatÀr
àmegszÂlÂÊ szenved¢ly¢t. Elgondolkodtat,
tÃlzÀsaival mulattat, ûszintes¢g¢vel meghajlÀsra k¢sztet. We´res SÀndor mellett is akad
az eml¢kez¢snek rokonszenvesnek ÀbrÀzolt
mell¢kalakja. A pÀrizsi Gara LÀszlÂ ¢s az
amerikai-vilÀgpolgÀr-poliglott Makkai çdÀm
p¢ldÀul. Gara LÀszlÂ n¢hÀny londoni tartÂz-
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kodÀsÀnak rajzÀval HatÀr nemcsak felvillantja, de m¢ly ¢rz¢kkel rajzolja meg e legendÀs,
mÀra egyre inkÀbb feledett irodalmÀrnak ´ngy´trû-tragikus alakjÀt. Az ´ngyilkosoknak
egy¢bk¢nt nemcsak àmegbocsÀtÊ az eml¢kez¢s ÁrÂja, de tiszteletre-becs¡l¢sre m¢ltÂvÀ
vÀlnak szem¢ben. Ennek tragikus szem¢lyes
okai is vannak: aki elolvassa e hÀrom k´tetet,
megrend¡l¢ssel k´veti HatÀr Gyûzû ¢desanyjÀnak sorsÀt.
°letmürengeteg
Egy ´n¢letÁrÀs inkÀbb szem¢lyekrûl, kapcsolatokrÂl, az elbesz¢lû magÀn¢rzelmeirûl, napi
v¢leked¢seirûl ¢s k¢rdûjeleirûl szÂl. Nem eszt¢tikai m¢rc¢vel megÁt¢lhetû vagy vizsgÀlhatÂ
mü. Ez¢rt is szÂlhattam ä Ãgy ¢rzem, nem
arÀnytalan bûs¢ggel ¢s nem feleslegesen ä a
fentiekrûl.
Az ¢letÃt minden kicsiny meg nagy ¢letkalandjÀbÂl m¢gis ki kell kerekednie egy
szellemi fejlûd¢snek, nemcsak az °let, hanem
a Mü kalandjÀnak is. Erre gondolva semmik¢ppen sem v¢letlen a megszÂlÂ eszeveszetts¢ggel tÃlzÂ HatÀr d¡h´dt-ironikus elk¡l´n¡l¢se a magyar irodalom minden alakjÀtÂl
¢s minden müv¢tûl. Nem, mert kikerekedik
belûle sajÀt ¢letmüv¢nek hasonlÁthatatlan jellegzetess¢ge.
A FûgarabonciÀrius szelleme ´nnemzû
szellem. A FûgarabonciÀriusnak csak anyja
van, a filozÂfiat´rt¢net, de àatyjaÊ ä mÀs k´ltûk megterm¢kenyÁtû szelleme ä nincsen.
Helyette magÀnak a nyelvnek az inspirÀciÂja
munkÀlkodik. àFiccfalaboda-nyelv.Ê Nem tudom, pontosan mit jelent e szÂ, de hangulati
ereje nagy, ¢s illik hozzÀ. Kedvence a àgalamÀtyÊ. Sürün hasznÀlja, sût a L°LEKHARANGJçT°K cÁmlapjÀn rÀadÀsul àkimüvelt galamÀtyokÊ olvashatÂ. Egyik fûmüve, A GOLGHELñGHI belsû cÁmlapjÀrÂl id¢zet¢rt kiÀlt e beharangozÂ (III/313).
Az °LETöT hÀrom vaskos k´tet¢nek elbesz¢l¢stenger¢ben minden¡tt latin, g´r´g mitolÂgiai, francia ¢s angol utalÀsok, id¢zetek,
nevek olvashatÂk. HatÀr 1945 elûtti, fiatalkori munkÀi nagyr¢szt elvesztek. P¢ldÀul egy
furcsa cÁmü ifjÃkori opus, latin csÀszÀrhûssel.
à°s mi¢rt T AUBOROLIUM? °s ki volt ez a Diokl¢s? ä frissÁten¢d fel eml¢kezetemetÊ ä Ágy az olvasÂ nev¢ben KabdebÂ.
Egy¢bk¢nt is a g´r´g-rÂmai mitolÂgiÀnak

¢s t´rt¢nelemnek oly sok alakja robog-tolakszik az elveszett, de a k¢sûbbi HatÀr-müvekben, hogy a k´nyvben szereplû Ker¢nyi KÀroly ¢s Robert Graves is kapkodhatnÀ a fej¢t.
S nem csak a mitolÂgiÀ¢. A b´lcselet¢
is. Willy Durant, akinek itthon leginkÀbb A
GONDOLAT HýSEI cÁmen megjelent k´nyve
ismert, s akivel HatÀr k¢sûbb talÀlkozott
is, kedvenc ¢s gondolatindÁtÂ ÁrÂjÀnak szÀmÁt. HatÀr tudomÀnyos-kultÃrt´rt¢neti felk¢sz¡lts¢g¢bûl csak egy p¢ldÀra hÁvnÀm fel a
t´bb ezer oldalt v¢gigfalÂ olvasÂ figyelm¢t.
Arra, ahol az ÁrÂ kifejti a l¢lek fogalmÀt ¢s
t´rt¢net¢t (III/345).
Mindenfajta, hol kicsit taszÁtÂ, hol nagyon
rokonszenves jÀt¢kpÂz ellen¢re HatÀr Gyûzû
rendkÁv¡l tudatos ¢s nem csak ´nmagÀtÂl tanult ÁrÂ. Igaz, ezt sem rejti v¢ka alÀ. Ha szabad mondani: garabonciÀrius doctus. Olykor,
ha k´zvetetten is, jÂl jellemzi àirÀlyÀtÊ: àA mesters¢gbeli tudÀsnak ¢s a lÀngelm¢re vallÂ lelem¢nynek, az ¢rzelmekre apellÀlÂ arcÀtlan giccsnek ¢s a
kiszÀmÁtott monumentalitÀsnak oly szerencs¢s ´tv´zete volt, hogy elsû megpillantÀsakor hangosan felnevettemÊ (II/303). Nem, nem Rabelais vagy,
horribile dictu, Szentkuthy olvasÀsakor nevetett fel, hanem a b´rt´nben, egy v¢letlen¡l
el¢je ker¡lû ¢pÁt¢szeti szaklap cÁmoldalÀn levû ¢p¡let k¢p¢n. M¢g hosszÃ ¢vekig csodÀlatÀnak tÀrgya lesz e b´rt´nben, k¢pes szaklap
cÁmlapjÀn megpillantott rejt¢lyes csoda¢p¡let. (K¢sûbb AngliÀban talÀlkozik vele tÀrgyi
valÂsÀgÀban...) ögy ¢rzem, a fenti jellemz¢s
valamik¢pp HatÀr ¢letmüv¢re, irÀlyÀra, müv¢szet¢re is vonatkozik.
NÀla minden hatalmas, nagyszabÀsÃ, rabelais-i. Az orosz katonÀk nem egyszerüen
fosztogatnak ¢s erûszakolnak; minden alkalommal t´bb szÀz katona erûszakol meg tucatnyi gy´ny´rü magyar nût, ÀltalÀban templomban, kÀpolnÀban vagy RÀcz AladÀr titkos
rejtek¢t felt´rve a f¢rj szeme lÀttÀra. (Csak
kuriÂzum-pÀrhuzamk¢nt: Szentkuthy kacagva mes¢li a maga KabdebÂ-memoÀrjaiban,
hogy ût egy mese´reg mÂkÀs fegyveres orosz
àt´rpincsÊ egyszer bizony fen¢ken billentette,
amikor nem engedelmeskedett parancsÀnak.
SzÀmÀra meg ez volt az emberprÂbÀlÂ ostrommegprÂbÀltatÀs: hiÀba, mÀs lelkialkat, az
eml¢kek ÀtszÁnez¢s¢ben is.) Az '56-os forradalomnak HatÀr ismeretei szerint negyvenezer
halottja van. Nemcsak az aprÂsÀgokat nagyÁt-
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ja fel, de m¢g a valÂdi, nagy trag¢diÀkat is.
ArÀny¢rz¢ke sajÀtos. A maffia is dzsinnesen
gomolyodik eml¢kein Àtszürve. Mert e pÀrizsi magyar maffia legalÀbb olyan hatalmas ¢s
kÀrt¢kony ä v¢li az eml¢kezû ä, mint egykor
a kommunista pÀrtmaffia volt Pesten...
àPokolkond¢rbanÊ, avagy
a àbordat´rû ¢letÊ
Szentkuthy ¢s HatÀr, HatÀr ¢s Szentkuthy?
Nem hiszem, hogy arÀnytalanul sokat idûztem a k¢t nagy formÀtumÃ ember ¢s ÁrÂ ellent¢tes pÀrhuzamainÀl. AnnÀl is inkÀbb mer¢szelem, mert a k´nyvben nagy szerepet jÀtszÂ Szûllûsy KlÀra kivÀlÂ portr¢jÀban is pÀrhuzamba fogja ûket, m¢g '56 februÀrjÀban, s
HatÀr most k´nyve mell¢klet¢ben, de mÀsutt
is id¢zi e portr¢t (III/428). Elfogult, tÃlzÂ, ¢rdekes v¢lem¢ny, szerzûje nem is k´zl¢sre
szÀnta, HatÀr azonban fotokÂpiak¢nt b¡szk¢n k´zli k´nyve f¡ggel¢k¢ben: àEz k¡l´nb´zteti meg HatÀrt a magyar irodalom mÀsik ÏlajstromozottÎ ûr¡ltj¢tûl, Szentkuthy MiklÂstÂl. SzentkuthynÀl a divagÀciÂk ä a l¢nyeg; l¢nyeg pedig
nincs, hacsak nem egy tÃlcsigÀzott, eklektikus szellem meg egy romlott s egyben durva l¢lek ´ntetszelgû magakellet¢se, sziporkÀzÀsa. (Sz. nûies, H. f¢rfias habitus.) Olvastukon az embernek az az ¢rz¢se:
HatÀr mindenk¢pp HatÀrrÀ lett volna, ha elûtte
nincs is irodalom, legfeljebb a B IBLIA; Szentkuthy
viszont sohasem lett volna az, ami, ha nem olyan
müvelt.Ê
Idûzhet¡nk e pÀrhuzamnÀl tovÀbbÀ az¢rt
is, mert egy mÀsik àbesz¢lgetû alapk´nyvÊ, a
FRIV OLITçSOK °S HITVALLçSOK is ¢pp KabdebÂ LÂrÀnt k¢rd¢seire ¢p¡lt. Szentkuthy ott
hasonlÂ mÂdon isten¡l, nyilvÀnvalÂvÀ teszi,
hogy a legnagyobb magyar, sût eurÂpai ÁrÂnak ´nmagÀt tartja (fel sem mer¡lhet, hogy
mÀst). HatÀr minden provokatÁv àki, ha nem
¢nÊ kiÀltozÀsa vagy jajgatÀsa ¢s tÃlzott melld´nget¢se vagy mÀsok humoros leszÂlÀsa ellen¢re ´ngy´trû, vÁvÂdÂ, emberl¢pt¢kü. SzentkuthynÀl ´nvÀdnak, ´ngy´tr¢snek, meghasonlÀsnak, vÁvÂdÀsnak nyoma sincs. Sikert´rt¢netnek ¢rezte ¢let¢t. HatÀr ebben t´k¢letes
ellent¢te.
àPokolkond¢rbanÊ ä ez az û szava. S ettûl k´zelebb ¢rezz¡k esendû ´nmagunkhoz. Nem
tudom, vilÀgossÀ vÀlt-e, hogy pokolkond¢rjÀt
milyen nagybetüs fogalom fortyogtatta.
Olyan, melyet tisztelni ¢s szolgÀlni illik, de û

szembeszÀllt vele. A Haza ¢s a Munka, Áme
k¢t nagybetüvel ÁrhatÂ szÂ.
Az elsûvel, ism¢telj¡k, diadalmasan szÀllt
szembe. Soha nem kÁs¢rtette meg, hogy szolgÀlja. Ezt Gombrowiczk¢nt mondhatja, mert:
àMeg¡ltem b´rt´neid MagyarorszÀg / ¢s mÀr /
nincs t¡relmem hozzÀdÊ.
MÀsutt: àA haza hitszegû mÂdon elÀrult engem. K¢rem a hazÀt elûvezettetni ¢s a vÀdlottak
padjÀra ¡ltetniÊ (III/398).
àSzeretlek, FranciaorszÀgÊ ä ez egy sz¢p ¢s
sokakat bizonyÀra pezsdÁtûen provokÀlÂ vers¢nek cÁme. Nem azt kell szeretni, akit az
ÂvodÀban magyarÀznak, azt kell szeretni, akivel, amivel belsû rokonsÀg ¢s ¢rzelem füz
´ssze. Szeretlek, magyar nyelv, ezt vÀllalja ä
a nagybetüs HazÀt ä mik¢nt Gombrowicz ä
nem.
Az û nagybetüs istene a Munka. Ez a mÀsik nagybetüs szÂ viszont rabigÀjÀba fogta, ¢s
pokolkond¢rjÀt ugyancsak füti. Elk¢pesztû
mennyis¢gü munka rejlik a hatalmas term¢s
àtakarÀsÀbanÊ. Annyira zavarbaejtûen nagy
¢s ismeretlen HatÀr ¢letmüve, hogy mÀig
nem futotta Àttekintû kritikÀra, elemz¢sre a
hazai erûkbûl.
A GOLGHELñGHI s ÀltalÀban nagy k´nyvei
visszhangtalansÀgÀrÂl sokat Ár. A HELIçNE?
Fentebb emlegett¡k mÀr az Ãjabb csendet k´r¡l´tte. Lesz feltÀmadÀs? A nagybecsü k´nyv
manapi sorsa csupÀn szellemi purgatÂriumÀllapot?
HatÀr maga is tudja, filozÂfiai müveinek
hatÀsa, sorsa, j´vûje m¢g bizonytalanabb.
Amikor az ¹Z¹N K¹Z¹NY ¢s a SZ°LHçRFA cÁmü vaskos, r¢szben egymÀsbÂl ¢pÁtkezû àl¢telm¢leti summÀzatÀrÂlÊ esik szÂ, s amikor zÃgÂ
fejjel az ¢letmüvet jÂl ismerû KabdebÂ is
meghûk´l e k¢t filozÂfiai k´nyv¢nek terjedelm¢t lÀtva (melyekhez nehezen lehet hozzÀjutni). àRekapitulÀciÂk egy majdan megÁrandÂ,
teljess¢gig¢nyü l¢telm¢let pro¢miuma gyanÀntÊ,
id¢zi mottÂjÀt HatÀr, mire mÀr KabdebÂ is
Ágy kiÀlt, mintegy az olvasÂ helyett: àJ¢zus,
MÀria: ezer oldal! Ijesztû vastagÊ (III/346).
HatÀr irdatlan ¢letmüv¢vel jÂ volna megkezden¡nk a birkÂzÀst.
F¡ggel¢k
Az °LETöT, e hÀrom vaskos ´n¢letrajzi k´tet
nem ezer, hanem sokkal t´bb: mintegy ezer´tszÀz, a szokottnÀl jÂval sürübben nyomta-
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tott oldal. A v¢g¢n bû ¢s ¢rdekes f¡ggel¢k olvashatÂ. S nemcsak àolvashatÂÊ: tÀrlatnyi fotÂ, korabeli rajzok, cÁmlapok dokumentumai.
Sz¡leirûl, csalÀdjÀrÂl. Szeg¢ny sÀrospataki
b´rt´nparancsnok, a Rajk-perben felhasznÀlt, majd kiv¢gzett Lindenberger Lajos egy
levele. P´rleked¢sek ¢s m¢ltatÀsok k¢pei,
k´zt¡k az ÁrÂ feles¢g¢nek, PrÀgay PiroskÀnak
hÂdolÂ szavai.
àOly jÂ k´vetni ember¢letÊ ä igen, de az olvasÂ
n¢mi l¢gszomjat ¢rez, mintha HimalÀjÀk csÃcsaira vonszoltÀk volna. Minden a tÃlsÀgig
visz itt. Minden ÂriÀs l¢pt¢kü, s a h¢tm¢rf´ldes csizmÀban a mitolÂgiÀkba tekintû, g´r´g
istenekkel feleselû ¢s a histÂria szellem¢vel
dulakodÂ, sziporkÀzÂ vallomÀstevû, az ´nmagÀt is ÂriÀs indulatokkal gy´trû mesebeli l¢ny
vezeti a halandÂ term¢szetü olvasÂt. BÀmulatos, olykor megrendÁtû, olykor az ¢letgyÂnÂ
akarata ellen¢re mosolyogtatÂ, pÂzos, fÀrasztÂ. T¡kr¢ben Gulliver û ä talÀn nem a t´rp¢k, de a szellemi maffiÂzÂk, a kisszerüek ¢s
sz¡rk¢k vilÀgÀnak nagyra nûtt Gullivere.
Mindene szabÀlytalan, müvei ¢s ¢letsorsa is.
FÀrasztÂan ¢rdekes olvasmÀny, mintha nem
Cervantes, de maga Don Quijote ÁrnÀ meg a
bÃsk¢pü lovag t´rt¢net¢t. Ez adja bÀmulatos
izgalmÀt.
LegszÁvesebben magam is valamifajta f¡ggel¢kkel zÀrtam volna e nem v¢letlen¡l ¢s
nem grafomÀn okokbÂl hosszÃ ismertet¢st. A
f¡ggel¢k mindenf¢le id¢zetekbûl Àllt volna.
De csak egy maradt, magÀtÂl HatÀr Gyûzûtûl
(III/384): àHogy az ¢n ¢letmüvem, a lÁrÀtÂl a filozÂfiÀig, reg¢nyeimtûl szÁnpadi jÀt¢kaimig behatoljon a magyar irodalmi tudat korpuszÀba, amely v¢dûburokban l¡ktet-munkÀl-mozog. Hogy az ezerszÀmra emlegetett mÀsodlagos, derivatÁv homoki
sz´vegek ¢s kismesteri kinyilatkoztatÀsok mellett engem csak szÀzadannyit emlegessenek odahaza s olykor m¢g sz´veggel is megillusztrÀlva ä ahhoz...
nagy müt¢ti beavatkozÀs, csoda k¢ne; ilyen csoda
pedig nincs.Ê
BikÀcsy Gergely

K°T BíRçLAT
EGY SZERZýRýL
Lengyel LÀszlÂ: Magyar alakok
2000äP¢nz¡gykutatÂ, 1994. 197 oldal, 350 Ft
Lengyel LÀszlÂ: Korunkba zÀrva
2000äP¢nz¡gykutatÂ, 1994. 243 oldal, 550 Ft
I
EGY REFORMER L°LEK
°rdemes megfigyelni, hogy nem csupÀn
legkritikusabb olvasÂi, hanem munkÀssÀgÀnak lelkes, barÀti m¢ltatÂi is ÀllandÂan a szem¢lyis¢g¢vel bajlÂdnak. ögy besz¢lnek rÂla,
mintha bizony valakinek a szem¢lyis¢ge fontosabb lehetne, mint a munkÀssÀga, munkÀssÀgÀnak megannyi tÀrgya vagy ¢ppen a vÀlasztott müfaja. Vagy Ãgy besz¢lnek, mintha
valakinek a szem¢lyis¢g¢rûl, szem¢lyis¢g¢nek
bizonyos tolakvÂ, netÀn elûnytelen vonÀsairÂl nyilvÀnosan vitatkozni lehetne.
Nem lehet. Olykor azonban elker¡lhetetlen.
RadnÂti SÀndor nemes egyszerüs¢ggel
politolÂgiai giccsûrnek tekinti (Besz¢lû, 1994.
november 17.), aki Âvakodna eredeti gondolatokkal zaklatni k´z´ns¢g¢t, s akinek egyetlen eredeti t´rekv¢se, hogy àa legtipikusabb
magyar ¢rtelmis¢giÊ legyen, mÁg a lÀthatÂan elfogult Hankiss Elem¢r szerint (N¢pszabadsÀg
K´nyvszemle, 1995. januÀr 7.) àbravÃrosan vÀltogatja maszkjaitÊ, s oly àbravÃrosan cikÀzik a
gondolatok, hangulatok, stÁlusok, ¢rtelmez¢sek vilÀgÀban, hogy ember legyen a talpÀn, aki a nyomÀba ¢rÊ. RadnÂti bÁrÀlata feltehetûen ugyanarra vonatkozik, amire Hankiss a dics¢ret¢t
¢pÁti: egyik tulajdonsÀgÀra. Olyan akar lenni,
mintha bÀrki lenne, illetve olyan, mint mindenki mÀs, s ez¢rt aztÀn tartalmatlan ¢s ¢rt¢ktelen s¢mÀk m´g´tt t¡nteti el szem¢lyis¢g¢nek megk¡l´nb´ztetû vonÀsait. így hangzik az egyik Át¢let. Szem¢lyis¢ge oly gazdag,
ÀtvÀltozÂk¢pess¢ge oly t´k¢letes, olyannyira
Àtfogja ¢s birtokolja a szellemi ¢s az ¢rzelmi
vilÀg lehetûs¢geit, hogy mi, egyszerübb halandÂk, nem is nagyon k´vethetj¡k ût. így
hangzik a mÀsik Át¢let.
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RadnÂtit ingerli, Hankisst viszont nyomasztja a k¢rd¢s, hogy valÂjÀban ki besz¢l ki
ebbûl a megfoghatatlan szem¢lybûl. De nem
tudjÀk vagy nem akarjÀk megmondani.
Aki k¢t Ãjabb k´nyve alapjÀn Ár Lengyel
LÀszlÂ munkÀssÀgÀrÂl, annak talÀn nem is a
titokzatos szem¢lyis¢ggel, hanem inkÀbb azzal a vÀratlanul letünt ¢s teljess¢ggel megem¢sztetlen korszakkal kell szemben¢znie,
amelynek Árott vagy Áratlan hagyomÀnyai, rÁtusai, k¢nyszerei, titkos ¢s nyilvÀnos szokÀsai
meglehetûsen m¢lyen s ¢ppen a korszak
uralkodÂ gondolkodÀsi mÂdszer¢nek megfelelûen, csaknem reflektÀlatlanul r´gz¡ltek a
k´ztudatban. TalÀn nem vett¡k m¢g tudomÀsul, de a magyar nyelvnek ez egy t¢nyleges korszaka.
Harcos kÀdÀristÀk, az erûszak mindenkori
hÁvei, alattomosan szelÁd, hajl¢kony, inkÀbb
az udvari intrikÀban jÀratos reformÀtorok,
valamint k¡l´nb´zû rendü ¢s rangÃ ellenz¢kiek ¢s k¡l´nb´zû pÀrtÀllÀsÃ, leginkÀbb n¢mÀn zs´rt´lûdû ellens¢geik, olyan k¡l´nb´zû
nyelveken az¢rt nem besz¢ltek, hogy ne tudtak volna szÂt ¢rteni. A mesters¢gesen kik¢nyszerÁtett, rendûri eszk´z´kkel szigorÃan
kordÀban tartott tÀrsadalmi b¢ke fenntartÀsa
¢rdek¢ben nem csupÀn ¢rteni¡k kellett egymÀs elk¡l´n¡lû nyelvein, hanem foly¢konyan besz¢lni, mint ahogy a mai napig ezeken a nyelveken besz¢lnek ¢s ¢rtekeznek, s
ez¢rt nem is nagyon lehetett, de nincsen is
rÀ indokunk mindezt elfelejteni. Ellenkezûleg. Ideje lenne egymÀs mell¢ helyezni ezeket
az immÀr nyilvÀnossÀghoz jutott r¢tegnyelveket ¢s besz¢dmÂdokat, ezeket a zsargonokat
¢s nyelvjÀrÀsokat, k¡l´nbs¢get tenni k´z´tt¡k, ´sszehasonlÁtani ûket, megnevezni eredet¡ket ¢s n¢ven nevezni reprezentÀnsaikat,
megvizsgÀlni szimptÂmÀikat ¢s tÃl¢l¢si strat¢giÀikat, r´viden szÂlva, az eg¢sz nagy nyelvi
zagyval¢k mÂdszeres feldolgozÀsÀval rendezetten a kollektÁv tudatba emelni mindazt,
ami a kÀdÀrizmus ¢vtizedeiben sz¡ks¢g szerint ´ntudatlansÀgban ¢lt ¢s feldolgozatlan
maradt. Akkor talÀn ¢rz¢kelhetûv¢ vÀlna,
hogy ennek a korszaknak milyen uralkodÂ
elk¢pzel¢se volt az emberi szem¢lyis¢grûl, s
hogy a diktatÃra k´r¡lm¢nyei k´z´tt kialakÁtott szem¢lyis¢gk¢p a demokrÀcia k´r¡lm¢nyei k´z´tt mik¢nt ¢l tovÀbb.
Ebbûl a szempontbÂl t¢nyleg nemcsak ingerlû ¢s nyomasztÂ, hanem praktikusan sem

megker¡lhetû a k¢rd¢s, hogy valaki milyen
pozÁciÂbÂl besz¢l, s vajon a tegnapi nyelv¢t
hasznÀlja-e, jÂmagam pedig milyen pozÁciÂbÂl olvasom, s az ´v¢hez k¢pest vÀltozott-e a
sajÀt nyelvi pozÁciÂm. çm akÀr a neves szerzû
szem¢ly¢rûl, akÀr a korszakrÂl legyen szÂ,
mindenekelûtt m¢gis azt k¢rdezn¢m meg,
hogy Lengyel LÀszlÂnak vajon mi is volna a
müfaja.
K´nnyü lenne azt vÀlaszolni, hogy a publicisztika.
Az elmÃlt ¢veknek k¢ts¢gtelen¡l n¢gy vaskos publicisztikai teljesÁtm¢nye van; a Csurka
IstvÀn¢, az EsterhÀzy P¢ter¢, a Lengyel LÀszlÂ¢ ¢s a TamÀs GÀspÀr MiklÂs¢. S hogy e szerzûk teljesÁtm¢ny¡k jelent¢kenys¢ge miatt
egyÀltalÀn egymÀs mell¢ ÀllÁthatÂk, holott politikai ¢s po¢tikai n¢zeteiket illetûen tÀvolabb
mÀr nem is ÀllhatnÀnak egymÀstÂl, az rÂluk
ugyan nem sokat mond, de annÀl t´bbet a
magyar k´z¢let sokszÁnüs¢g¢rûl ¢s eredetis¢g¢rûl. Erûteljes Àramlatok jelent¢keny szerzûi, s a politikai folyamatokra gyakorolt hatÀsuk sem jelent¢ktelen. Ami nem jelenti azt,
hogy a jelentûs¢g¡k ne volna igen k¡l´nb´zû. Amikor a jelent¢kenys¢g¡krûl besz¢lek, akkor eszk´zeiket ¢s hatÀsukat a publicisztikai irodalom k´zeg¢ben vizsgÀlom, ¢s
a tÀrsadalmi folyamatok szempontjÀbÂl tekintem szimptomatikusnak az alakjukat.
Amikor viszont a jelentûs¢g¡k k¡l´nb´zûs¢g¢rûl besz¢lek, akkor arra a k¢rd¢sre igyekszem vÀlaszolni, hogy van-e sajÀt publicisztikai nyelv¡k. Ami a szem¢lyis¢g¡k szempontjÀbÂl azt jelenten¢, hogy kivÀlÂ-e a szem¢ly¡k.
Publicisztikai ÁrÀsaiban Lengyel LÀszlÂ a
jog, a k´zgazdasÀg, a politika ¢s az irodalom
n¢gysz´gel¢si pontjai k´z´tt mozog, viszonylag egyszerü mondatokkal. AttÂl f¡ggûen,
hogy mik¢nt vÀltogatja e diszciplÁnÀk elt¢rû
gondolkodÀsi mÂdjait, ezek hol tûmondatok,
hol bûvÁtett mondatok. Hangfekv¢se m¢gsem tudomÀnyos ¢s csak ritkÀn tudomÀnyoskodÂ. Hol szem¢lyes, hol szem¢lytelen, Àm
maga a szem¢lyis¢g soha nem hÀtrÀl ki anynyira a nyelvbûl, hogy ne maradna jÂl kivehetû az alakja. Hangv¢tele ennek megfelelûen mindig k´zvetlen, hasonlÁt az ¢lûbesz¢dre,
bÀr elûadÀsi mÂdjÀban minden egyszerüs¢ge
¢s k´zvetlens¢ge ellen¢re sincsen semmif¢le plebejus hev¡let, semmif¢le populista
szÀnd¢k.
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TudÀsÀt egyÀltalÀn nem Âhajtja elrejteni
elûl¡nk, fraternizÀlni sem kÁvÀn a müveletlenebb vagy k¢pzetlenebb olvasÂkkal, de nem
is akarja ûket elijeszteni. Egyszerüen fogalmaz, Àm Âvatosan hasznÀlt eszk´z´kkel m¢gis ¢rz¢kelteti, hogy maga m´g´tt tudja e tudomÀnyokat. Mivel azonban ¢ppen csak a
hatÀrÀn jÀr a term¢szetess¢gnek, hiszen nem
sz¢pÁrÂ ¢s m¢g csak az ÃjsÀgÁrÀsban sem jÀratos, Âhatatlanul megjelenik a sz´vegeiben
a tanÀros, a kioktatÂ, a szÀmonk¢rû ¢s a
szemrehÀnyÂ, egy olykor egyenesen ¡nnep¢lyes, szigorÃ vagy ¢ppen emelkedett tÂnus,
amely ÁrÀsainak tÀrgyÀbÂl nem f´lt¢tlen¡l k´vetkezik. Lengyel ÁrÀsaiban inkÀbb a csupasz
szÀnd¢k, a jÂzan belÀtÀs, a vonzÂ ´nfegyelem
irÀnyÁt, mintsem a szilÀrd meggyûzûd¢s vagy
¢ppen az ÀbrÀzolÀs gy´ny´rüs¢ge, s valÂszÁnüleg ez¢rt lopakodik be valamennyi a szigorÃ csalÀdfûbûl, a protestÀns pr¢dikÀtorbÂl. A
k¢telyt, a bizonytalansÀgot, a szilÀrd meggyûzûd¢s feltünû hiÀnyÀt ¢s a l¢lek labilitÀsÀt ezzel a kellemesnek nem nevezhetû akcentussal
mindenesetre elfedi.
K¢nyesen vÀlaszt¢kos szÂhasznÀlatÀnak
¡gyetlenked¢sei m´g´tt viszont jelent¢keny
terjedelmü olvasottsÀg ¢s igen jÂ minûs¢gü
müvelts¢g lÀthatÂ, amely kellemesen ellensÃlyozza a paternalista vonÀsokat. S ami enn¢l
talÀn m¢g fontosabb: egy m¢g terjedelmesebb, kifejezetten humanista jellegü müvelts¢g vÀgyÀra ¢s ig¢ny¢re ¢pÁt. ValÂsÀggal szerelmes a sz¢pirodalmi sz´vegekbe, s Ãgy tapadnak a sz´vegeire a mottÂk ¢s az id¢zetek,
mint a legyek a cukros papÁrra. Sokat tud, ¢s
lÀthatÂan meg is akarja osztani a tudÀsÀt; szeretn¢, ha mindenki gyarapodn¢k e tudÀssal.
Id¢z¢si mÀniÀja az¢rt hat el¢g gyakran m¢gis
kÁnosan, mert az id¢zett sz´vegek mellett jobban ki¡tk´znek sajÀt sz´vegeinek gyarlÂsÀgai. Abban a nagy müv¢szetben, hogy mik¢nt
kell a sajÀt sz´veget egy id¢zettel ´ssze¢pÁteni, semmif¢le k¢szs¢get nem mutat. SajÀt sz´vegeinek ritmusa k´zel sem tiszta, holott a
tiszta ritmust el¢g k´nnyen megoldhatÂvÀ
tenn¢k a r´vid mondatok. Nincsen hozzÀ se
figyelme, se technikÀja. Szorgalmasan Árja, de
nem hallja a mondatot. így azonban csaknem mindig ´sszekoccan az idegen sz´vegek
ÀltalÀban hibÀtlan ritmusÀval. Id¢z¢si mÀniÀja m¢gis a lehetû legelûny´sebb oldalÀrÂl
mutatja be Lengyelt. Mintha a mÃltjÀra lÀt-

nÀnk. Egy kedvesen elfogÂdott, szenved¢lyesen olvasÂ, tudÀsÀval ¢s jÀrtassÀgÀval kicsit
hetvenkedû kamasz jelenik meg a lelki szemeink elûtt, aki mindenk¢ppen fel szeretne
¢rni nagy p¢ldak¢peihez.
Hajlamai lÀttÀn azt vÀrnÀ el tûle az ember,
hogy legyen harcos aufkl¢rista, ha mÀr
ennyire szomjÃhozza a tudÀst, s m¢g terjeszti
is. Lengyel azonban inkÀbb a reformkori magyar nemesi osztÀly szellemi leszÀrmazottja.
¹r´k´st nem mondan¢k. MagÀt a szellemi
gyarapodÀst is inkÀbb a Bildung szürûj¢n Àt
lÀtja ¢s kÁvÀnja. A Lumiªres eszm¢ibe jÂszerivel
û is csak az¢rt kapaszkodik, ami¢rt elûdei:
f¡ggetlens¢gi hÀborÃkba bonyolÂdott, immÀr nem is tud belûl¡k kikeveredni, s mivel
ehhez mÀs k´zelebbi eszm¢t nem talÀlt k¢szen, a nemzeti f¡ggetlens¢g ¡gy¢t nagyvonalÃan ´sszemossa a szem¢lyes szabadsÀg
¡gy¢vel. Sok k´lt¢szet, sok prÂf¢cia, kev¢s
elemz¢s, m¢g kevesebb politikai filozÂfia. A
politikai d´nt¢sek mechanizmusÀnak nincsen is olyan modellje, amely ig¢nyeinek
megfelelne. így aztÀn a demokrÀciÀrÂl van
ugyan stilÀris elk¢pzel¢se, maga is gyakorolja
a demokrÀcia fÀrasztÂ stÁlusÀt, mindig jÂzan,
t¡relmes marad, m¢g akkor is megûrzi az ¢rvel¢s lÀtszatÀt, ha nem talÀl megfelelû ¢rveket, vagy vitapartner¢nek ¢rveit ostobasÀgnak v¢li ä csak ¢ppen a modern demokrÀcia
kivihetûs¢g¢ben nem hisz. M¢g csak nem is
nagyon leplezi, hogy inkÀbb a rendi demokrÀcia hÁve lenne. Az û eszm¢nyi ÀllamÀban a
szÁv ¢s az ¢sz nemess¢ge helyettesÁten¢ a nemesi rendet, a tÀrsadalom tagolÂdÀsÀt pedig
a korporativitÀs eszm¢je biztosÁtanÀ. Ezen a
ponton Lengyel term¢szetesen csak hanyag.
KizÀrÂlag a tudÀs vÀgyott birodalmÀt sz¢pen
¢s ¢rtelmesen tagolÂ ¢rtelmis¢gi szakmÀk kÁvÀnatos uralmÀra gondol, amely a modern
tÀrsadalmak bonyolult d´nt¢si mechanizmusÀt mintegy kivÀltanÀ, a fasiszta hivatÀsrendek gondolatÀnak k´zels¢g¢t pedig nem ¢rz¢keli.
Ezeknek az ÀltalÀnos elveknek ¢s a stÁlusÀt
szÁnezû ÀltalÀnos terminolÂgiai hanyagsÀgnak aztÀn emberszeml¢lete is teljes m¢rt¢kben megfelel. BÀr folyvÀst a realistÀkat id¢zi,
hiszen elvileg neki is realistÀnak k¢ne lennie,
inkÀbb romantikus jellemfest¢sre hajlik, ¢s
jÂval vastagabban hasznÀlja a feket¢t, mint a
feh¢ret. Alakjainak vannak ugyan meghatÂ,
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vonzÂ ¢s jeles tulajdonsÀgaik, de k¢t k´tet¢nek nincsen nagyszabÀsÃ embere. Irodalmi
id¢zetei egy rajongÂrÂl vallanak, eleven emberek lÀttÀn azonban csaknem mindig csalÂdott. Lengyel nemhogy az emberek ÀltalÀnos
jÂ szÀnd¢kÀban nem bÁzik, hanem m¢g a legjobb tulajdonsÀgaikat sem hiszi el nekik. Kritikai attitüdj¢nek nem a dolgok term¢szet¢nek szenved¢lyes vizsgÀlata, hanem a bizalmatlansÀg az alapja.
Egy ilyen vilÀgegyetemben az ember nem
¢li az ¢let¢t, hanem ingerl¢kenyen ¢s el¢gedetlen¡l türi.
Mindent ÀthatÂ, ÀltalÀnos bizalmatlansÀga
¢ppen arra vonatkozik, amiben tisztess¢ges
aufkl¢ristak¢nt vagy akÀr tudÀsra szomjÃhozÂ kamaszk¢nt felt¢tel n¢lk¡l bÁznia k¢ne.
MÀst sem csinÀl, mint ÀllÂ nap vadul gondolkodik a dolgok ÀllÀsÀrÂl, mik´zben nemcsak
abban nem bÁzik, hogy a t´rt¢nelem menet¢be az ¢sz ¢rveivel bele lehetne besz¢lni, hanem m¢g abban sem, hogy az emberek valamik¢nt az¢rt hatÀssal lehetnek egymÀsra a jÂ
tulajdonsÀgaikkal. Alakjai nyers ¢rdekektûl
vez¢relt monstrumok. Mik´zben halmozza a
sok sz¢p id¢zetet, mik´zben konok mondataival hajlÁthatatlanul t´r elûre, ¢s soha f´l
nem adja, sz´vegeibûl cs´p´g a csalÂdottsÀg,
a cs¡ggedts¢g ¢s a rezignÀciÂ.
EmbertÀrsait illetû cs¡ggedts¢g¢nek ¢s rezignÀciÂjÀnak sürü fekete leves¢vel aztÀn alaposan nyakon ´nti a t´rt¢nelmet ¢s a sorsot.
àEddig a kommunizmust, ezutÀn a kapitalizmust
¢pÁtj¡kÊ ä Árja K ELET-EURñPAI L°LEK EURñPAI
M°RLEGEN cÁmü sz´veg¢ben. Mintha bizony
a rÂmaiak fÀtuma d´nt´tt volna Ágy felûl¡nk.
S ennek mÀr csak az¢rt is Ágy kell lennie,
mert a mondatban nincsenek rendesen
egyeztetve az igeidûk. Ilyen s ehhez hasonlÂan fatÀlis embl¢mÀkba foglalja a t´rt¢nelemszeml¢let¢t. De semmi k¢ts¢g, ¢ppen ez a sÃlyos fejbÂlintÀsokkal kÁs¢rt legyint¢s, ez a kicsit hibÀs mondatszerkezet, ez a politkÀt ¢s
t´rt¢nelmet illetû m¢ly borÃ Lengyel egyik,
ha nem a leghatÀsosabb eszk´ze. Megvertek
¢s es¢lytelenek vagyunk, mondja, de hÀt mit
tehetn¢nk, ha egyszer a dolgunkat tenni kell,
s mi el is v¢gezz¡k tisztess¢gesen.
A kicsit hûsies, kicsit lemondÂ, kicsit egyszerü, kicsit nagyravÀgyÂ, kicsit realista, nagyon romantikus, kicsit sz¢pelgû ¢s nagyon
bizalmatlan stÁlus persze nem Lengyel egye-

d¡li sajÀtja. Felett¢bb ismerûs stÁlus ez. Lengyel el¢v¡lhetetlen ¢rdeme, hogy t¢vedhetetlen¡l rÀtalÀlt erre az ¢lûbesz¢dre eml¢keztetû, de valamivel k´r¡ltekintûbben ¢s vÀlaszt¢kosabban hasznÀlt nyelvre, amelyen aztÀn
egyszerre t´bb, egymÀsnak ¢lesen ellentmondÂ, egymÀssal hosszÃ ideje vadhÀzassÀgban
¢lû tÀrsadalmi ¢s politikai hiedelmet legalÀbb
´nk¢ntelen¡l megszÂlaltatott. Lengyel nem a
sajÀt nyelv¢t besz¢li, s valÂszÁnüleg nem is
hallja pontosan, hogy a k´z´s nyelven mit besz¢l ki. Lengyel azoknak a hallgatÂlagos megegyez¢seknek ¢s hiedelmeknek a k´znyelv¢t
besz¢li, amelyet a kÀdÀrizmus ¢vtizedeibûl ellenûrizetlen¡l cipelt¡nk Àt a demokrÀciÀba, s
amelyen feltehetûen m¢g ¢vtizedekig besz¢lni fogunk. MÀr aki. Sz¢les k´rben hasznÀljÀk a nyelv¢t, habÀr el kell ismerni, hogy
Lengyel ezt a nyelvet folyamatosan mÂdosÁtja
¢s müveli.
E sz¢les k´rben hasznÀlatos nyelvben a
megelûzû ¢vtizedek minden ¢rtelmes ¢s ¢rtelmetlen ellenÀllÀsÀnak egyetlen k´z´s nevezûje az 1848-as f¡ggetlens¢gi gondolat a lehetû legterm¢szetesebben, a tÃl¢l¢s elemi ¢s
ellenûrizetlen ´szt´n¢tûl vez¢relten ´lelkezik
´ssze a kÀdÀrista erûszakkal aktÁvan egy¡ttmük´dû reformizmusok d¢libÀbos ÀbrÀndjÀval, a nagy, hallgatÂlagos, k´nnyes, pragmatikus, feled¢sre ¢s kussolÀsra ¢pÁtett, netÀn
jogilag is garantÀlhatÂ, ´sszeborulÂs nemzeti
kiegyez¢ssel, amelynek azonban a szÁnfalak
m´g´tt, a nyilvÀnossÀg teljes kizÀrÀsÀval kell
megk´ttetnie.
Aki ezt a nyelvet, a reformista utÂpia k´znyelv¢t besz¢li, a pusztÁtÂ letargia ¢s az oktalan vÀgyakozÀs, a biztos depressziÂ ¢s az ÀllandÂ hiszt¢ria, az ´r´k´s ´nsajnÀlat ¢s a folyamatos ´nt¢veszt¢s v¢gletei k´z´tt fog csapongani. Aki ezt a nyelvet besz¢li, nem lÀt
t´bb¢ maga k´r¡l t¢nyeket ¢s k´r¡lm¢nyeket, hanem csupÀn ism¢tlûd¢seket; az analÂgiÀs gondolkodÀs foglya lesz. MÀr minden
megvolt. Minket mÀr semmi Ãj nem ¢rhet.
Forradalom ¢s kiegyez¢s egymÀsba ¢r. '48
¢ppolyan, mint amilyen '56 volt, csak mindent a kalkulÀlhatÂ veres¢g felûl kell n¢zni,
s ha Ágy szeml¢li az ember a dolgokat, akkor
KÀdÀr JÀnos ¢vrûl ¢vre jobban eml¢keztet
majd DeÀk Ferencre, ¢s mindaz¢rt, ami t´rt¢nt vagy t´rt¢nik, szem¢lyes felelûss¢get sem
kell t´bb¢ ¢reznie. Marad a nagy magyar
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nincs, de k¢ne. K¢ne, hogy a rabok szabadsÀgÀt maguk a rabtartÂk ismern¢k el. Aminek persze az lenne a felt¢tele, hogy a rabok
semmik¢ppen ne nevezn¢k n¢ven, hogy kinek k¢ne miben kiegyeznie kivel. A hallgatÀs
nem helyes, mert a forradalmi hagyomÀnyok
elÀrulÀsa lenne, hanem b´lcs a folyamatos
mell¢besz¢l¢s.
Lengyel publicisztikÀja ebben az ¢rtelemben ´nk¢ntelen¡l reprodukÀlja a magyar tÀrsadalom igen sz¢les, szociolÂgiailag k´zel sem
meghatÀrozhatatlan r¢tegeinek teljesen reflektÀlatlan gondolkodÀsi mÂdjÀt ¢s stÁlusÀt.
Nem definiÀl, hanem lebegteti a fogalmakat.
Mielûtt m¢g megvizsgÀlta volna tÀrgyÀt, hatÀrozott v¢lem¢nye van. Mindenrûl jÂl ¢rtes¡lt, de nem nevezi meg a forrÀsait. Nem ismeri a dialÂgus müfajÀt. Vannak ÀllÁtÀsai, de
nincsenek bizonyÁt¢kai. Alig van k¢rd¢se
vagy k¢telye. Nem kÁvÀncsi. Enyh¢n paternÀlis modorban homÀlyos ¢rtelmü kijelent¢seket tesz. MetaforÀkkal ¢s hasonlatokkal ker¡li meg a tÀrgyait. DurvÀn Át¢lkezik. Hanyag.
Nem vesz tudomÀst az eszm¢k ¢s a gondolkodÀs minden¡tt mÀsutt elfogadott normÀirÂl ¢s iskolÀirÂl. Indulatos, Àm szÁvesen lÀtnÀ
nyugodtnak ¢s m¢ltÂsÀgteljesnek ´nmagÀt.
Szellemi kÁm¢letlens¢gben tetszeleg, holott
csupÀn megmunkÀlatlan ¢s nyers.
A vez¢rlû eszme, mely Lengyel gondolkodÀsÀnak hÀtter¢ben Àll, valÂjÀban nem mÀs,
mint a k¢t nagy, egymÀsba zagyvÀlt t´rt¢nelmi minta, forradalom ¢s kiegyez¢s ÀllandÂ
stilizÀciÂja ¢s folyamatos szimulÀciÂja. A nyÁlt
egy¡ttmük´d¢s passzÁv rezisztenciÀnak, a
passzÁv rezisztencia f¡ggetlens¢gi gondolatnak, a nemzeti f¡ggetlens¢g szem¢lyes szabadsÀgnak adja ki magÀt; Ágy integrÀljÀk ¢s
egyben hatÀstalanÁtjÀk a felvilÀgosodÀst, a reformkort, a forradalmat, a kiegyez¢st, az indulatot ¢s a k´zjogot. A szem¢lyes cselekv¢sk¢ptelens¢g alattomban nemzeti hûstett¢ stilizÀlja ´nmagÀt. A kollektÁv nemzeti jogfosztottsÀg viszont olyan szabadsÀgrÂl ÀbrÀndozik, amelybûl majd mindenki egyarÀnt vehet,
felt¢ve, hogy addig se vÀllal ¢rte senki szem¢lyes kockÀzatot. A szabadsÀgrÂl valÂ k¢nyszerü szem¢lyes lemondÀs Ágy szimulÀlja ´nk¢ntesen a nemzeti ¢rdeket. Egy ilyen otromba rendszerben, amely persze labirintusnak adja ki magÀt, de k´zel sem ÀtlÀthatatlan, csupÀn akkor van helye a szem¢lyesnek,

amikor szimulÀlja a szabadsÀgÀt. Lengyel
LÀszlÂ a szem¢lyess¢g szimulÀciÂjÀnak nagymestere.
írÀsainak legszimptomatikusabb vonÀsai
k´z¢ tartozik, hogy nincsen t¢ma, amelyrûl
ne volna hatÀrozott v¢lem¢nye, de mindig
Ãgy tesz, mintha szem¢lyesen m¢g a sajÀt v¢lem¢nye se ¢rinten¢, nemhogy a mÀsok¢, s
ez¢rt nem is tudjuk meg tûle, hogy mik¢nt
alakult ki benne egy ilyen vagy olyan v¢lem¢ny, avagy az egyik v¢lem¢nytûl mik¢nt jutott el a mÀsikig; illetve szem¢lyes ¢rintetts¢g,
¢rdek vagy elk´telezetts¢g, netÀn puszta
szimpÀtia vagy antipÀtia hÁjÀn kialakult v¢leked¢sei vajon mi¢rt olyan gyakran t¢vesek.
Minden a szÁnfalak m´g´tt t´rt¢nik, û maga
a szÁnfal is. MAGYAR ALAKOK cÁmü k´nyv¢nek
bevezetûj¢ben azt ÀllÁtja, hogy ´nmagÀval
szemben lenne a legkÁm¢letlenebb, ¢n azonban se ebben, se k¢sûbbi k´nyv¢ben nem lÀtom ennek jel¢t. Ellenkezûleg. SajÀt mÃltjÀrÂl talÀlhatunk k¢t k´nyv¢ben balladÀt, hûsi
¢neket, el¢giÀt, de egyetlen kritikus megjegyz¢st, egyetlen korrekciÂra utalÂ jelet, egyetlen m¢lyrehatÂ elemz¢st sem. Ha lenne ember, aki csupÀn az û k´nyveit olvasnÀ, annak
Âhatatlanul olyan elk¢pzel¢se tÀmadhatna a
nagyvilÀgrÂl, hogy abban mindig mÀsok t¢vednek, m¢gpedig igen sÃlyosan.
Lengyel Ãgy teszi fel a sminkjeit, hogy az
egyik fedje el a mÀsikat. A demokrata BibÂ
dikciÂjÀt utÀnozza, de az elitista MÀraira esk¡szik. M¢gsem ÀllÁtanÀm, hogy ne a legsajÀtabbnak ¢rzett gondolatait mondanÀ. Azt
sem gondolom, hogy szÀnd¢kosan titokzatoskodna vagy ¢ppen szerepjÀt¢kokat jÀtszana.
Az elûbbihez tÃlsÀgosan impulzÁv az alkata,
az utÂbbihoz pedig nincsenek megfelelû ÁrÂi
k¢pess¢gei. GondolkodÀsa ezzel egy¡tt ÀllandÂ stilizÀciÂ ¢s szimulÀciÂ. MagÀt az ÁrÀst is
szimulÀlja. Mim¢zisre vagy rejtûzk´d¢sre sincsen sz¡ks¢ge a szimulÀciÂhoz. Mi lÀthatjuk
ugyan, hogy û milyen, û azonban nem pillanthatja meg az ÁrÀsaiban ´nmagÀt, habÀr
minduntalan ¢rz¢keli, hogy valami nincsen
eg¢szen rendben, s ennek hangos tanÃjel¢t
is adja, amikor a sajÀt ÁrÂsÀga vagy a sajÀt ÁrÂi
´n¢rt¢kel¢se k´r¡l topog. Annak sz¡ks¢gess¢g¢t azonban, hogy a tÀrsadalom vizsgÀlatÀt
talÀn ´nmagÀn k¢ne elkezdeni, ettûl m¢g
nem lÀtja be.
Itt, k¢rem, t´bb nemzed¢k csapta be elûbb
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´nmagÀt, aztÀn a mÀsikat, s most Ãgy folytatjÀk az ´nbecsapÀs kisded jÀt¢kait, mintha mi
sem t´rt¢nt volna, mintha büneik ¢s hazugsÀgaik sÃlya alatt nem is roppant volna be
t´bbsz´r a vilÀgrend.
Lengyel LÀszlÂ a kÀdÀrizmus Ãj kispolgÀrainak legsajÀtosabb gondolkodÂja. Azok¢,
akik a kÀdÀrizmus kilÀtÀstalan ¢vtizedei alatt
lassan lecsÃsztak erre a szintre, ¢s azok¢, akik
ugyanakkor gyorsan felkapaszkodtak erre a
szintre. Ennek a mozdÁthatatlansÀgig masszÁv
kispolgÀri t´megnek a kialakulÀsa az ¢n v¢lem¢nyem szerint ugyanakkor a kÀdÀrizmus
egyetlen pozitÁv fejlem¢nye. Ez a t´meg
ugyanis nem türi el t´bb¢ a feudÀlis hierarchiÀt, a szem¢lyes k¢pess¢geken alapulÂ polgÀri rend fel¢ szeretne kit´rni, s bÀr m¢lys¢gesen fertûz´tt az egyenlûs¢gen alapulÂ szociÀlis demagÂgiÀktÂl, ¢s a szem¢lyes felelûss¢gnek inkÀbb az elker¡l¢s¢rûl vannak elk¢pzel¢sei, de fogyasztÂk¢nt mindenk¢ppen a
magasan szervezett modern civilizÀciÂ szintj¢re szeretne f´l¢rni. Lengyel nem helyett¡k
gondolkodik, mert nem az ideolÂgusuk, hanem vel¡k gondolkodik, vagy ¢ppen szalonk¢pess¢ stilizÀlja a gondolkodÀsukat. ý maga
is ´r´k el¢gedetlenkedûk¢nt csapong az ellent¢tes tartalmÃ napi k¢sztet¢sek k´z´tt. S
ilyen ¢rtelemben tev¢kenys¢ge nem reprezentatÁv, hanem inkÀbb szimptomatikus jellegü. Olyan feladatokat v¢gez el a publicisztikÀiban, amelyeket a magyar tÀrsadalomnak
e m¢rt¢ktelen¡l felduzzadt ¢s mindenf¢le ´nreflexiÂ hÁjÀn meglehetûsen orientÀlatlan r¢tege immÀr teljes biztonsÀggal elint¢zett ´nmagÀval, csak ¢ppen feldolgozni nem tud.
Mert ami a k´zremük´d¢s¡kkel t´rt¢nt, az
morÀlisan nem feldolgozhatÂ. ReflexiÂ hÁjÀn
viszont nem nyitott az Ãt a modernizÀciÂ
elûtt sem. A forradalmi ¢s a k´zjogi gondolkodÀs meggyalÀzÀsÀnak ¢s ´nk¢ntes szimulÀciÂjÀnak kÁnos korszakÀt vagy a szûnyeg
alÀ kell s´p´rni, a lehetû leggyorsabban elfelejteni, vagy valamit valakinek t¢nyleg ki
k¢ne mÀr talÀlnia; Lengyel is ezen munkÀlkodik. A tÀvolsÀgtartÀs ´r´k´sen deklarÀlt,
Àm soha meg nem valÂsÁtott gesztusÀval ´szsze akarja v¢gre dolgozni a k¢t v¢gletesen
´sszezagyvÀlÂdott t´rt¢nelmi hagyomÀnyt ¢s
magatartÀsi mintÀt, amelytûl a magyar tÀrsadalomnak a kÀdÀrizmusban sem siker¡lt igazÀn megszabadulnia; a k¢t hagyomÀny nem

adja meg olyan egyk´nnyen ´nmagÀt. Maga a mÂdszer, a deklarÀlt tÀvolsÀgtartÀs se
mÀs, mint szimulÀciÂ. Lengyelnek k¢nyszeresen Ãgy kell tennie, mintha mindk¢t hagyomÀnytÂl egyenlû tÀvolsÀgra Àllna. Felteszem, hogy ennek ¢rdek¢ben k¢nytelen a sajÀt mÃltb¢li k´t´tts¢geit elfelejteni. A reformista utÂpia nyelve azonban ¢rintetlen¡l
megmarad.
A logikai hibÀk ¢s a t´rt¢neti ellentmondÀsok nem cs´kkentik, hanem n´velik Lengyel publicisztikÀjÀnak hatÀsÀt. Amit ki¢nekel, az a korszak egyik vez¢rszÂlama. PublicisztikÀi egy Ãjabb stilizÀciÂval ¢s egy Ãjabb
szimulÀciÂval ÂhajtanÀk feloldani a r¢gebbi
stilizÀciÂk ¢s szimulÀciÂk gyalÀzatÀt.
F¡ggetlen¡l attÂl, hogy mik¢nt ¢rt¢kelj¡k,
Lengyel k´r¡lbel¡l ezt a munkÀt v¢gzi. A
k¢rd¢s azonban mit sem vÀltozott. K¢rd¢s
marad, hogy munkÀjÀnak valÂjÀban mi a
müfaja, illetve abban a foglalatossÀgban,
amelyet a nyilvÀnossÀg elûtt ¢s a nyilvÀnossÀg
bizonyos r¢tegeinek nem kis megel¢ged¢s¢re
v¢gez, vajon szakember-e.
MAGYAR ALAKOK ¢s K ORUNKBA ZçRVA cÁmü
k´teteiben Lengyel LÀszlÂ azokat az ÁrÀsait
adja k´zre, amelyeket nagyon jÂ hÁrü ÃjsÀgokban ¢s a legszÁnvonalasabbnak nevezhetû
folyÂiratokban elûzûleg mÀr publikÀlt. Elegyes k´tetek ezek, van benn¡k mindenf¢le
ÁrÀs, a k¢t k´tetben ´sszesen ´tvenn¢gy darab. Ezeket az ÁrÀsokat a terjedelm¡k szerint
k´nnyebb volt rendszereznem, mint a müfajuk szerint. A legkisebb terjedelmü ÁrÀsok
mÀsf¢l vagy k¢toldalnyiak, a leghosszabb ÁrÀs
harminchat oldalas, s mÁg harmincnyolc sz´veg terjedelme kilenc nyomtatott oldal alatt
van, addig mind´ssze tizenhat ÁrÀs terjedelme nagyobb enn¢l. ¹sszefoglalÂan azt lehetne mondani, hogy Lengyel Àtlagos cikkterjedelmeket Ár, nem sokkal t´bbet, mint
amennyit egy napilap m¢g elbÁr, Àm annÀl ÀltalÀban kevesebbet, amennyit egy folyÂirat
elbÁrhat. S ha mÀr itt tartunk, akkor ¢rdemes
megvizsgÀlni, hogy milyen esetekben l¢pi tÃl
az Àtlagos ÃjsÀgterjedelem hatÀrÀt.
K °T GAZDçSZ PORTR°JA cÁmü legterjedelmesebb ÁrÀsÀban a k´zgazdasÀg-tudomÀnynak hÀtat fordÁtÂ Cs. SzabÂ LÀszlÂ ¢s a k´zgazdasÀg tudomÀnyÀt magas szinten müvelû
Varga IstvÀn pÀros portr¢jÀt kÁvÀnja megrajzolni. Az ÁrÀs leginkÀbb egy tanulmÀnyra em-
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l¢keztet, bÀr a beavatatlannak Ãgy tünik,
hogy a szerzû nem ´nÀllÂ kutatÀsokra, hanem inkÀbb k¢zenfekvû analÂgiÀkra ¢s ´tletekre ¢pÁt. MÀr a tanulmÀny cÁme se nagyon
szerencs¢s, hiszen ha gazdÀszt mondunk, akkor ezen felsûfokÃ k¢pzetts¢gü mezûgazdasÀgi szakembert kell ¢rteni, de semmik¢ppen
nem k´zgazdÀszt. RÀadÀsul Lengyel a tanulmÀny v¢g¢re elfelejti, hogy a tanulmÀny elej¢n egy nyelvtani hibÀktÂl sÃlyos mondatÀban mit Ág¢rt nek¡nk: àDe Ãgy v¢lem, hogy a
magyar k´zgazdasÀg igazi Ïkit´r¢si lehetûs¢geÎ a
harmincas ¢vek elej¢n j´tt el.Ê °n erre felett¢bb
kÁvÀncsi lenn¢k, bÀr a kit´r¢si lehetûs¢g se a
t¢rben, se az idûben nem tud elj´nni, hanem
van vagy nincs. Ha pedig e kit´r¢snek a harmincas ¢vek elej¢n kellett volna bek´vetkeznie, akkor mindenk¢ppen volt avagy lehetett
volna. A mondaton bel¡l k¢ne tudnunk,
hogy mi t´rt¢nt, s akkor elrendezhetn¢nk az
igeidûket. Vagy mÀsk¢nt k¢ne megfogalmazni a mondatot. àögy v¢lem, hogy a harmincas
¢vek elej¢n ¢rkezett el a pillanat, amikor a magyar
k´zgazdasÀgnak igazi Ïkit´r¢si lehetûs¢geÎ tÀmadhatott.Ê Vagy m¢g egyszerübben: àögy v¢lem,
hogy a harmincas ¢vek elej¢n ¢rkezett el a pillanat,
amikor a magyar k´zgazdasÀgnak igazi lehetûs¢ge
volt a Ïkit´r¢sreÎ.Ê A mondat leÁrÀsÀnak pillanatÀban azonban azt is tudnunk k¢ne, hogy
mibûl kellett volna a magyar k´zgazdasÀgnak
kit´rnie, s hovÀ kellett volna eljutnia, illetve
tudnunk k¢ne, hogy Lengyel az eg¢sz magyar gazdasÀgi ¢letre vagy csupÀn a tudomÀnyra gondol-e. Lengyelnek a büv´s szÂ, a
kit´r¢s fontosabb, mint maga a mondat, s
ez¢rt nem vÀlasztja el azokat a szinteket, amelyeknek a segÁts¢g¢vel megvilÀgÁthatnÀ a kit´r¢s mibenl¢t¢t. Mindezt a tanulmÀny v¢g¢n
sem lÀtom vilÀgosan.
M¢gis hasznÀt lÀttam az olvasÀsnak. Egyr¢szt vilÀgossÀ vÀlt, hogy a szerzû valÂszÁnüleg az¢rt nem tudja r´videbb terjedelmü ÁrÀsait sem megszerkeszteni, mert t¢mÀit nem
csoportosÁtja, nem d´nti el, hogy mi mihez
tartozik, nem teszi vilÀgossÀ, hogy milyen logikÀt k´vet, nem k¢szÁt belsû tervet arrÂl,
hogy k¡l´nb´zû tÁpusÃ ¢s k¡l´nb´zû minûs¢gü anyagaival honnan hovÀ Âhajt el¢rni,
mÀsr¢szt ÁrÀsai k´z¡l ¢pp a legtudomÀnyosabb tette vilÀgossÀ, hogy milyen kiv¢teles jelentûs¢get tulajdonÁt a sajÀt ÁrÀsmüv¢szet¢-

nek. Nem ¢rdeklik a bevett mÂdszerek. Illetve Ãgy tesz, mintha sajÀt alkatÀnak t´rv¢nyei
lenn¢nek maguk a mÂdszerek.
¹nt¢veszt¢s¢t inkÀbb szimptomatikusnak
lÀtom, mint szem¢lyesnek.
A kÀdÀrizmus ´sszeomlÀsa utÀn igen kevesen maradtak, akik ´nmagukat ne t¢vesztett¢k volna ´ssze valaki mÀssal. Nem csoda,
hiszen a kÀdÀrizmus t¢nyleg nem volt a tiszta
´nismeret nagy korszaka. Ebbûl a szempontbÂl viszont ¢rthetû, hogy Lengyel szÀmÀra
mi¢rt elûbbre valÂ most a sajÀt alkata, mint
egy mÀsok Àltal kidolgozott ¢s hasznÀlhatÂ
mÂdszer. Lengyel az ´nk¢ntelen¡l adÂdÂ
asszociÀciÂk nagyon szem¢lyes rendszer¢vel
dolgozik. A szabadsÀgÀrÂl van szÂ. Ami nagyon sz¢p ¢s jÂ. Csak ¢ppen Àt k¢ne lÀtnia
hozzÀ a sajÀt asszociÀciÂinak logikÀjÀt ¢s
rendszer¢t. MÀsk¡l´nben nem lehet ura.
Mintha szem¡veg¢t keresn¢, de szem¡veg
n¢lk¡l nem talÀlnÀ, holott ott van az asztalon.
Lengyelnek van bizonyos k¢szs¢ge az ÁrÀshoz, intelligenciÀja ¢les, müvelts¢ge nagy,
egyetlen dolog m¢gis hiÀnyzik a gondolkodÀsÀbÂl: az ´nreflexiÂ. Ennek hÁjÀn az ´nismeret hiÀnyÀt sem veszi ¢szre, s m¢g kev¢sb¢,
hogy t¢mÀinak feldolgozÀsÀhoz a szabad
asszociÀciÂ m¢gsem a megfelelû mÂdszer. Pedig ez az egyetlen mÂdszere. GlosszÀt is ezzel
a mÂdszerrel Ár, portr¢t is, tÀrcanovellÀt is ezzel a mÂdszerrel Ár. Nem szaktudÂs, nem prÂzaÁrÂ, m¢g csak nem is publicista, hanem lÁrikus, aki most ¢ppen nem verset Ár.
Egy meglehetûsen egomÀn lÁrikus, aki akkor is a sajÀt portr¢jÀt rajzolja, amikor mÀsok¢t szeretn¢. P¢ldÀul Cs. SzabÂrÂl nem tudunk meg ugyan sokat, alakjÀt v¢gk¢pp nem
lÀtjuk magunk elûtt, Àm nagy kit¢rûk utÀn
¢rtes¡lhet¡nk rÂla, hogy Lengyel LÀszlÂnak
az ÁrÀs m¢g a k´zgazdasÀg-tudomÀnynÀl is
fontosabb. Ami megint csak nagyon figyelemrem¢ltÂ, a kÀdÀrizmus analÂgiÀs gondolkodÀsÀt ¢s ÀthÀrÁtÀsi mechanizmusait m¢lyen
jellemzû mozzanat. Valaki soha ne legyen valaki, hanem valakinek inkÀbb csak a hasonlata. Maga el¢ tolhatja, m´g¢je bÃjhat, besz¢ltetheti ´nmaga helyett. Cs. SzabÂ olyan, amilyen ¢n vagyok, mert a k´zgazdasÀg-tudomÀnynak ¢n is hÀtat fordÁtok. MÀsfelûl mindenkinek mindig valami mÀs a fontosabb,
mint amit ¢ppen el k¢ne v¢geznie, s ez¢rt az-
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tÀn se azt nem tudja rendesen elv¢gezni, ami
hivatÀsa szerint a munkÀja volna, se azt, ami
ÀllÁtÂlag m¢g enn¢l is fontosabb.
Lengyel p¢ldÀul azt hiszi, hogy az ÁrÂ szÀmÀra az ÁrÀs a mindenn¢l fontosabb. Ez sem
f´lt¢tlen¡l szem¢lyes t¢ved¢se, hanem az
eg¢sz korszak gondolkodÀsÀnak katasztrofÀlis hibÀja. Nem tudja, hogy az ÁrÂ szÀmÀra
mindig a mondata, illetve mondatÀnak tÀrgya a mindenn¢l fontosabb, s ez a k´zvetÁtetts¢g pontosan annyira szabadÁtja f´l az ÁrÂ szem¢ly¢t, amennyi szabadsÀgra az ÁrÀs müvelet¢hez sz¡ks¢ge van. T´bb szabadsÀgot û sem
kap. SzabadsÀgra nincsen privil¢gium. Lengyelt errûl mÀsk¢nt tudÂsÁtotta kora. A korszak hibÀjÀbÂl annyi hÀrul rÀ, hogy nem tudja pontosan, mit kell a mondatokra ¢s mit a
müfajokra bÁznia. Nemcsak ÀltalÀban rem¢li
az ÁrÀssal felszabadÁthatni ´nmagÀt, hanem
abban a szent meggyûzûd¢sben Ár, hogy a
mondatok sz¢p ¢s vÀlaszt¢kos szavakbÂl Àllnak. Figyelme Ágy sz¡ks¢gszerüen elkalandozik a tÀrgytÂl, vÀlaszt¢kos szavakat keres, s
ezen az Ãton t¢ved vissza ´nmagÀhoz. MunkÀiban nem mÀsok k¢p¢n dereng Àt a sajÀt
arck¢pe, hanem mÀsokba rajzolja bele ´nmagÀt. Hol tudatosan, hol ´ntudatlanul.
A mÀsik ember jobbÀra ¡r¡gy. A szem¢lyess¢g hatÀrai ettûl v¢gzetesen elmosÂdnak.
Nem tudjuk, hogy hol kezdûdik a mÀsik ember, ¢s hol ¢r v¢get Lengyel. Ez pedig sajnos
azt jelenti, hogy a szem¢lyis¢gnek, ´nmagÀban, nincsen m¢ltÂsÀga nÀla. Szinte ¢szre
sem vessz¡k, de Lengyel ÁrÀsaiban nemcsak
a szem¢lyek veszÁtik el a term¢szetes integritÀsukat, hanem ettûl a hiÀnytÂl aztÀn meginog a tÀrgyak integritÀsa is. A szavakat v¢g¡l
is nem a tÀrgy, hanem Lengyel nyelvi Ázl¢se
vÀlasztja ki. M¢g k¢rd¢s sem lehet, hogy egy
szÂ a k´zhasznÀlatban mit jelent. Vagy mit jelentenek a müfajok.
Ments¢g¢re szÂljon, hogy ezzel nincs
egyed¡l. De nem ments¢ge, hogy nem ¢szleli
´nmagÀn ezeket a szimptomatikus hibÀkat.
T¢rj¡nk vissza m¢g ÁrÀsainak terjedelm¢hez. Amennyiben a K °T GAZDçSZ PORTR°JA
cÁmü tanulmÀnyÀhoz k¢szÁtett mintegy kilencoldalnyi jegyzetanyagot nem szÀmoljuk,
akkor ehhez foghatÂ terjedelemben csupÀn
egyetlen sz´veget k´z´l k¢t k´tet¢ben, a TamÀs GÀspÀr MiklÂs munkÀssÀgÀnak szentelt,
mindenk¢ppen ÀtfogÂnak ¢s alapvetûnek

szÀnt s nem kev¢sb¢ szerencs¢tlen cÁmü tanulmÀnyt; enn¢l valamivel r´videbb a CsoÂri
SÀndor ¢s KonrÀd Gy´rgy alakjÀt megid¢zû
pÀros portr¢, ¢s m¢g r´videbbek, de az Àtlagos ÃjsÀgterjedelmet valamennyire m¢gis
meghaladjÀk az EsterhÀzy P¢terrûl ¢s Antall
JÂzsefrûl k¢szÁtett portr¢k.
ValÂszÁnüleg a szerzûnek se lenne ellen¢re, ha portretistÀnak mondanÀnk. Nemcsak
nyilatkozatai ¢s vallomÀsai utalnak arra a
becsvÀgyÀra, hogy maradandÂan meg´r´kÁtse a korszak fontosabb alakjait, hanem k¢t
k´nyv¢nek tartalomjegyz¢ke is. JÂval kisebb
terjedelemben k¢szÁt skiccet Liska TiborrÂl,
KopÀtsy SÀndorrÂl, Antal LÀszlÂrÂl, Papp
ZsoltrÂl, KÀdÀr JÀnosrÂl, G´ncz çrpÀdrÂl,
F¡r LajosrÂl, LezsÀk SÀndorrÂl, Csurka IstvÀnrÂl, E´rsi IstvÀnrÂl, valamint TIGRIS cÁmmel OrbÀn ViktorrÂl, RñKA cÁmmel pedig
Horn GyulÀrÂl. Ez utÂbbi kettûnek a szerzû
szÀnd¢kai szerint az ig¢nyesebb ÁrÀsok k´z¢
k¢ne tartoznia.
Horn GyulÀrÂl k¢szÁtett portr¢jÀnak utolsÂ oldalÀn Ágy kiÀlt ki Lengyelbûl a hamisÁtatlan lÁrikus: àJaj, istenem, de jÂ volna nem tudnom rÂla annyit!Ê Mik´zben û Ágy kiÀltozik, mi
tizenn¢gy, betükkel telinyomott oldalon semmi mÀst nem tudhattunk meg Horn GyulÀrÂl, mint amit biztosabb forrÀsbÂl mÀr hitelesebben ¢s pontosabban amÃgy is tudunk.
Lengyel ÁrÂi gyanÃtlansÀga valÂban lenyüg´zû. Mert ha valaki t¢nyleg t´bbet tud annÀl,
mint amennyit siker¡lt a papÁrra vetnie, akkor minek b¡szk¢lkedik a tehetetlens¢g¢vel?
Ha viszont ennyire nyomasztja a sajÀt ÁrÂi tehetetlenked¢se, akkor mi¢rt nem dolgozik
rendesebben? FohÀsza csak akkor ¢rthetû, ha
Ãgy fogjuk fel a vilÀgot, hogy a szem¢lye k´r¡l forog, ¢s nem a nap k´r¡l. Müv¢nek utolsÂ bekezd¢s¢hez ¢rt, ¢s m¢g mindig nem siker¡lt a tudÀsÀt megosztani. MÀsokrÂl Ár, de
egyetlen mondat erej¢ig nem siker¡lt ´nmagÀtÂl tisztess¢gesen megszabadulnia. Mindez
t¢nyleg nagyon fÀjdalmas.
Portr¢inak persze nem ez az egyetlen
olyan vonÀsa, amely ÃjdonsÀgot jelent a magyar publicisztikÀban.
Elûszeretettel hasonlÁtja Àllatokhoz hûseit,
de nem Àrulja el nek¡nk, hogy mi¢rt teszi.
RÀadÀsul annyi fÀradsÀgot sem vesz magÀnak, hogy legalÀbb az Àllatok ¢let¢t tanulmÀnyoznÀ.
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Mielûtt munkÀhoz lÀtna, nem v¢gez semmif¢le szÀmottevû elûmunkÀlatot, ¢s mÀsok
munkÀira sem tÀmaszkodik. AnyagÀt semmif¢le ¢rz¢kelhetû szempont szerint nem csoportosÁtja, ÀllÁtÀsainak hiteless¢g¢t nem ellenûrzi, t¢mÀit nem rendezi el ÀtlÀthatÂan, az olvasÂnak tett Ág¢reteit rendre elfelejti.
AkÀrha sz¢pÁrÂ volna, a k¢pzelet¢re, illetve a legszem¢lyesebb k¢pzettÀrsÁtÀsaira hagyatkozik, holott ¢lû, eleven, ¢rz¢keny emberekrûl Ár. EljÀrÀsÀnak vesz¢lyeivel semmilyen
szempontbÂl nem szÀmol, ¢s sÃlyos erk´lcsi
k´vetkezm¢nyeit nem lÀtja be.
A sajÀt szavait Ãgy id¢zi, mintha mÀsok
mondanÀk. AkÀrha tudatosan nem vÀlasztanÀ el a realitÀs, a felt¢telez¢s ¢s a konfabulÀciÂ szintjeit.
Alapvetû ÃjsÀgÁrÂi szabÀlyokat nem ismer,
vagy nem ismeri el hasznÀlatuk sz¡ks¢gess¢g¢t. Hol, mikor, ki, mit, mi¢rt, kivel. Ezekre
a k´telezû k¢rd¢sekre k´vetkezetesen nem
vÀlaszol, vagy csak t´red¢kesen vÀlaszol.
Lengyel ÀbrÀzolÀsÀban Horn GyulÀnak,
mint amolyan k¡lvÀrosi proligyereknek, aki
rÀadÀsul gy´nge ¢s kicsi, nem juthatott mÀs,
mint ¢hs¢g ¢s erûszak. RÂka is ez¢rt lett belûle. Nagyon gyorsan rÀ kellett ugyanis j´nnie, hogy az erûsek k´z´tt csupÀn àpergû szavakkal s nem a nyers erûvel gyûzedelmeskedhetÊ.
Aki azonban lÀtta mÀr Horn GyulÀt besz¢lni,
s valamennyire Àt¢lte azt a rettenetes k¡zdelmet, amelyet ez a szellemileg k´zel sem hajl¢kony ember a sajÀt mondataival folytat, annak nem juthat esz¢be pergû szavakrÂl besz¢lni. Amit Lengyel ÀllÁt, ÀltalÀnos pszicholÂgiai felismer¢sk¢nt tÀn igaz lehet, de Horn
nyelve sajnos nem pereg. InkÀbb akadozik,
kattog, bÀr mindig igyekszik olyan lÀtszatot
kelteni, mintha nagyon simÀn fogalmazott ¢s
tÀmadhatatlan mondatokat mondana; szÀnd¢ka a magyar nyelvtanon minduntalan
fennakad.
Ez ´nmagÀban nem kiv¢teles, nem meglepû, de Horn besz¢dmÂdjÀnak jellegzetess¢gei k´z¢ tartozik, hogy az elk´vetett hibÀkat
tudatÀnak perem¢n nemcsak bosszÃsan ¢rz¢keli, hanem az ´nmagÀval szemben ¢rzett
el¢gedetlens¢ge meg is jelenik r´gt´n az arcvonÀsain. A szeme ¢s a szÀja k´rny¢ke bemozdul, hangja, hangsÃlya fennakad, olykor
egyenesen utÀnakap a helytelen¡l hasznÀlt
ig¢nek vagy a f¢lrecsÃszott ragnak, aztÀn

m¢gse javÁtja ki. K¢t szem¡nkkel lÀthatjuk,
hogy nemcsak besz¢l, hanem k´zben ellenûrzi ´nmagÀt, gondolkodik. Mindez nem eg¢szen ´szt´n´s, s ¢ppen ez¢rt m¢g egy ´szt´n´s gesztus is tÀrsul hozzÀ: egy jellegzetes,
csaknem k¢nyszeres k¢zmozdulat. Kiss¢
megemelt, kifel¢ fordÁtott, magyarÀzÂ tenyer¢nek ¢s kig´rbÁtett ujjainak lÀgy, hintÀztatÂ
mozgÀsÀval csillapÁtja a lÀthatÂ k¡szk´d¢st.
Mintha ezzel a mozdulattal t´r´ln¢ a hibÀkat
¢s k´tn¢ ´ssze a hibÀktÂl sz¢tesû mondatr¢szeket. Nem vonzÂ, de ¢rtelmes mozdulat.
Nekem rÂka nem jutna eszembe rÂla.
MÁg siker¡l eljutnia a v¢rengzû tigrisig,
amelyre viszont OrbÀn Viktornak k¢ne hasonlÁtania, Lengyel mindenf¢le mÀs hasonlatok ¢s metaforÀk emelkedûin tÃrÀztatja a stÁlusÀt. El¢bb valamif¢le vid¢ki basszistÀhoz
m¢ri ¢s cs´ndesen oktatja hûs¢t, hogy a karrier ¢rdek¢ben mik¢nt k¢ne hangjÀnak isteni
adomÀnyÀval gazdÀlkodnia. Amikor v¢ge az
oktatÀsnak, teljesen vÀratlanul Julien Sorelhez hasonlÁtja. De valÂszÁnüleg az¢rt besz¢l
olyan sokat mell¢ mÀr az elsû k¢t oldalon,
mert lÀthatÂan ebben a portr¢ban lesz leginkÀbb a k¢pzelet¢re utalva. OrbÀnrÂl semmif¢le k¢zzelfoghatÂ, ¢rtelmesen ¢rt¢kelhetû
informÀciÂval nem rendelkezik. A sajÀt fabulÀjÀhoz viszont metaforÀkkal ¢s hasonlatokkal vÀg utat. Julien Sorel segÁts¢g¢vel r´gt´n
a szalmazsÀkjÀn heverû OrbÀn tudatÀnak
legbensûbb bugyrÀban ¢rezheti ´nmagÀt.
Olyannyira, hogy a k´vetkezû mondatokban
mÀr terveket is kovÀcsol a nev¢ben. àKi kell
jutnom innen, ez az elsû. Fel kell jutnom, ez a mÀsodik. A feljutÀshoz vannak hasznos ismeretek,
hasznÀlhatÂ emberek. De a csÃcsra ¢r¢s azon mÃlik,
hogy az ember sÃlyossÀ ¢s hasznÀlhatÂvÀ teszi
magÀt.Ê
Ha eltekint¡nk attÂl, hogy OrbÀn ÀltalÀban pontosan fogalmaz, az utÂbbi mondat viszont megint csak hibÀs, akkor a portr¢ mÀsodik oldalÀnak v¢g¢n OrbÀn helyett egy vid¢ki basszista Àll el¢nk, aki este f¢l nyolckor
a mÀsodik csatornÀn NapÂleonnak maszkÁrozva ´nmagÀt egy szappanoperÀban Âhajt
karriert csinÀlni. Az igazi meglepet¢s azonban csak ekkor k´vetkezik. Egy id¢zûjel. Lengyel nem Àrulja el, hogy az id¢zett sz´veg kitûl szÀrmazik. Mintha belsû besz¢d lenne,
OrbÀn mondanÀ. A mondatok minûs¢ge lÀttÀn m¢gis erûs a gyanÃm, hogy az itt k´vet-
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kezû mondatok¢rt nem OrbÀnnak kell felelûss¢get vÀllalnia. àCsak a buta ember haragszik
meg mÀsokra. A kû az¢rt hull lefel¢, mert sÃlya
van. HÀt ´r´kre z´ld ifjÃ maradok? Mikor fogom
mÀr megtanulni, hogy pontosan annyit adjak az
embereknek, amennyi¢rt megfizetnek!Ê Lengyelnek valÂszÁnüleg az¢rt kellenek az id¢zetek,
hogy portr¢jÀnak harmadik oldalÀn immÀr
ne csak vid¢kinek ¢s karrieristÀnak lÀthassuk
hûs¢t, hanem betegesen haszonelvünek. Szerinte ezzel meg is lenn¢nek egy tigris alapvetû jellemvonÀsai.
OrbÀn term¢szetesen ¢ppen Ãgy nem tigris, F¡r Lajos nem medve bÀtyÂ, LezsÀk SÀndor nem hiÃz ¢s nem vakond, ahogy TamÀs
GÀspÀr MiklÂst sem lehet egy mes¢sen rossz
szÂ´sszet¢tel segÁts¢g¢vel a pokolba k¡ldeni.
EsterhÀzy P¢ternek az ¢gvilÀgon semmif¢le
kandÃrhoz nincs k´ze, Liska Tibor nem ´reg
farkas, mi pedig nem vagyunk Antall JÂzsef
nyÃlfarmjÀn nyulak. Sokkal inkÀbb arrÂl van
szÂ, hogy Lengyel az Àllatmes¢k bÀjos fedez¢k¢ben mÀsokkal kegyetlenkedik. Biztosan
van ember, akit el¢gt¢tellel t´lt el az ilyesmi,
¢n inkÀbb viszolygÀst ¢rzek. Szerintem ezek
az Àllathasonlatokra ¢pÁtett portr¢i egyszerüen siralmasak. K¢nyszeresen ¢s ´ntudatlanul
tÀrja el¢nk benn¡k a kÀdÀrizmus szellemi felelûtlens¢g¢nek, szÀnd¢kolt tudatlansÀgÀnak,
id¡lt csalÀdiassÀgÀnak, ÀlsÀgos naivitÀsÀnak
¢s gyalÀzatos infantilizmusÀnak teljes raktÀrk¢szlet¢t.
Mindaz, amit Lengyel LÀszlÂ e k¢t k´tet¢ben k´zread, müfajilag nem ¢rt¢kelhetû.
PublicisztikÀt Ár, de nem publicista. Szemben
CsurkÀval, EsterhÀzyval vagy TamÀs GÀspÀr
MiklÂssal, a szakmÀt nem tanulta meg. EsterhÀzy korai publicisztikÀit olvasva, egyszerüen
lÀtszik, amint ´nmagÀtÂl megtanulja. Ez sem
lehetetlen. Lengyel jegyzeteket publikÀl,
amelyekben szem¢lyes benyomÀsait mondja
el errûl meg arrÂl, el¢g ellenûrizetlen¡l, el¢g
szesz¢lyesen. írÀsainak van vÀlasztott tÀrgya,
Àm e tÀrgyakhoz nincsen megfelelû mÂdszere, s a szerkezet tartÂs hiÀnya Àttekinthetetlenn¢ teszi az ÁrÀsait. ¹nÀllÂ nyelve nincs.
¹nÀllÂ nyelve a mai magyar publicisztikÀban
EsterhÀzynak van, ¢s TamÀs GÀspÀr MiklÂsnak van. Csurka ugyan nyelvi Àrny¢ka egykori ´nmagÀnak, illetve ma mÀr û is inkÀbb
egy r¢tegnyelvet besz¢l, nem a sajÀtjÀt, ez
azonban legalÀbb stilÀrisan indokolt, hiszen
ideolÂgiÀjÀnak szerves r¢sze, hogy ne lÀssa se

´nmagÀt, se mÀsokat. Lengyelnek azonban
elvileg a modernitÀs hÁv¢nek k¢ne lennie, s
ez¢rt stilÀrisan sem indokolt a reflektÀlatlansÀga; stÁlusa mindenk¢ppen nagyon messze
Àll mindattÂl, amit a modernitÀs jellegzetess¢g¢nek nevezhet¡nk.
Didaktikus, de v¢g¡l is nem tudjuk meg,
hogy mit szeretne nek¡nk megtanÁtani.
DeklarÀl, de nem tudjuk meg, hogy kinek
a nev¢ben.
RadikÀlis stÁlusban adja elû a n¢zeteit, de
nincsenek radikÀlis n¢zetei.
Minden politikai ¢s tudomÀnyos iskolÀval
el¢gedetlen, de nem Àrulja el, hogy mivel
lenne el¢gedett.
Ellent¢tek ¢s fesz¡lts¢gek lÀttÀn viszont
szÁvesen keres kapcsolÂdÀsi pontokat. RetorikÀja, ha nem is tisztÀn, de felismerhetû hagyomÀnyokhoz k´tûdik.
ValÂjÀban konzervatÁvnak k¢ne lennie,
olyan embernek, aki v¢d, Àpol, tanÁt, ´sszek´t, megûriz, ha nem der¡lne ki minduntalan, hogy nem tekint¢lytisztelû, semmif¢le hierarchikus viszonyt nem tud elviselni, ¢s inkÀbb az egyenlûs¢g hÁve, vagyis sÃlyosan baloldali.
Lengyel ellent¢tes tartalmÃ n¢zetei szint¢n szimulÀciÂk.
Mintha az ´sszes lehets¢ges n¢zetet egyszerre k¢pviseln¢, ¢s ugyanakkor megkÁs¢reln¢ ugyanezektûl tÀvol tartani ´nmagÀt.
HiÀba mondjuk, hogy a gazdasÀgi ¢let
modernizÀciÂjÀnak t¢nyleg ûszinte hÁve lenne, ha egyszer a kapitalizmus t¢nyleg egyÀltalÀn nem tetszik neki, azt pedig nem Àrulja
el, hogy milyen keretben k¢pzelne el egy modernizÀciÂt.
Sz´vegeit ezek az ellentmondÀsok olyannyira megterhelik, hogy t¢nyleg ember legyen a talpÀn, aki eligazodik vagy rendet tud
a n¢zetei k´z´tt teremteni. K¢t k´nyv¢nek
van egy erre vonatkozÂ, jellegzetes kulcsmondata: àt´bbs¢g¡nk valamif¢le szocializmust ¢s
kapitalizmust egyarÀnt megreformÀlÂ eszme- ¢s
gyakorlati rendszerben hittÊ. Ami megint csak
nagyon sz¢p ¢s jÂ. K¢t k´nyv¢bûl azonban
nemcsak azt nem tudjuk meg, hogy milyennek k¢pzelt egy olyan rendszert, amely a
rendszerek reformjÀn alapulna, hanem azt
sem, hogy a szocialista rendszerek ´sszeomlÀsa utÀn vajon mik¢nt mÂdosÁtotta vagy revideÀlta reformista utÂpiÀjÀt. Nem is tudhatjuk meg. Reformista utÂpiÀja ¢rintetlen. A
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modernizÀciÂ hÀrom szigorÃ alapk´vetelm¢ny¢t, a tÀrgyilagossÀgot, a reflektÀltsÀgot ¢s a
differenciÀltsÀgot vÀltozatlanul csak szimulÀciÂk¢nt ismeri. Ha mindezt Ãgy fogjuk f´l,
mint gesztust, akkor persze ¢rtelme ¢s jelent¢se van. K¢ne a modernizÀciÂ, csak a felt¢teleit ne nekem kelljen teljesÁteni. Ez egy el¢g
elterjedt kÁvÀnsÀg.
Ez¢rt nem mondanÀm, hogy Lengyel
LÀszlÂ publicisztikÀjÀnak ne lenne jelent¢keny formÀtuma. Mint ahogy a nagyra duzzadt magyar kispolgÀrsÀgnak ä ugyanezekkel
a zavaros n¢zetekkel ¢s a megszÂlalÀsig hasonlÂ affekciÂkkal ä szint¢n nagy sÃlya van.
NÀdas P¢ter

II
HATçRS°RT°S
Lengyel LÀszlÂ: ötf¢len
2000äSzÀzadv¢g, 1992. 196 oldal, 298 Ft
Lengyel LÀszlÂ: Magyar alakok
Lengyel LÀszlÂ: Korunkba zÀrva
àA gazdasÀg rejt¢ly ¢s titok, a
gazdasÀg hÀlyog, Àtlagemberek
k´z¡l talÀn csak Lengyel LÀszlÂ lÀtja Àt.Ê
(MAGYAR NARANCS,
1994. XI. 03. 5. o)
àA nemzet Miki egereÊ, a àl¢zengû ritterÊ, a àfordÁtott CassandraÊ, àszÀzadunk legjelentûsebb tanÀcsadÂjaÊ ä ezt nem lehet csak ÁrÀssal ki¢rdemelni. A Lengyel LÀszlÂ-jelens¢gnek csak egy
r¢sz¢t teszik ki maguk a publikÀciÂk, fontos
szerepet jÀtszik benne politikai tev¢kenys¢g,
int¢zm¢nyes ¢s szem¢lyes kapcsolati hÀlÂzatok mozgÂsÁtÀsa, (t´meg)kommunikÀciÂs csatornÀk ¢pÁt¢se, s nem ¢rthetû meg igazÀn a
befogadÂ k´zeg ismerete n¢lk¡l sem. Müvei
nemcsak egyszerüen elemzik a fennÀllÂ viszonyokat, de alakÁtjÀk is; sokatmondÂ, hogy
a nemr¢g politikai egyeztetûi szerepben feltünt politolÂgustÂl azt k¢rdi az ÃjsÀgÁrÂ:
àVannak, akik Ãgy ¢rzik, hogy... most ´n kÁvÀnna
a jobboldal Lengyel LÀszlÂja lenni...Ê1 Ez mÀr az

utolsÂ elûtti fÀzis az int¢zm¢nny¢ vÀlÀs folyamatÀban.
A tovÀbbiakban, amennyire lehet, az¢rt
megprÂbÀlok Lengyel LÀszlÂ hÀrom k´tet¢nek sz´vegeire koncentrÀlni, bÀr tulajdonk¢ppen mÀr a müfaji meghatÀrozÀshoz tÃl
kell rajtuk tekinten¡nk, ¢s ez ig¢nyel egy kis
nekifutÀst is. Elûsz´r tehÀt arrÂl a szocializmus korabeli reform-tÀrsadalomtudomÀnyrÂl lesz szÂ, amelyben Lengyel k´zÁrÂi pÀlyÀja elkezdûd´tt, majd arrÂl, milyen vÀlasztÀsi
lehetûs¢gek mer¡ltek fel szÀmÀra a rendszervÀltÀssal, ezt k´vetûen a kilencvenes ¢vek
Lengyel LÀszlÂja ÁrÂi eszk´zeirûl, t¢mÀirÂl, fû
ÀllÁtÀsairÂl. V¢gezet¡l pedig m¢g visszat¢rek
a müfaj k¢rd¢s¢re.
K´zismert, szinte mÀr k´zhelyszerü azt
emlegetni, hogy a KÀdÀr-korszakban a tÀrsadalomtudomÀnyok igen ellentmondÀsos
helyzetben voltak: a szociolÂgia ¢s a k´zgazdasÀgtan ä legÂvatosabb formÀiban is ä a
hivatalos ideolÂgia alternatÁvÀjÀnak tünt a
k´z dolgainak tematizÀlÀsÀra, megtÀrgyalÀsÀra, a (burkolt) tÀrsadalmi ¢rdekartikulÀciÂra.
Ugyanakkor a pÀrt- ¢s Àllami apparÀtus k¡l´nb´zû csoportjai sem okvetlen¡l csak fenyeget¢st lÀttak ebben a t¢rnyer¢sben, hanem sajÀtos eszk´zt is a rendszer megszilÀrdÁtÀsÀra, àmodernizÀlÀsÀraÊ. K¡l´n´sen igaz
volt ez a k´zgazdasÀgtanra, amelynek talÀn
ez¢rt sem kellett olyan m¢rt¢kü repressziÂt
elszenvednie, mint a szociolÂgiÀnak (vagy a
filozÂfiÀnak) a hetvenes ¢vekben. Mindez azzal jÀrt, hogy a magyarorszÀgi tÀrsadalomtudomÀnyok ä t´rt¢net¡k nagyobbik r¢sz¢ben
ä kev¢ss¢ voltak professzionalizÀltak, nem
voltak kifinomult elemz¢si eszk´zeik, kialakult paradigmÀik, mÀs szf¢rÀktÂl (pl. publicisztika vagy politika) elk¡l´n¡lû nyelv¡k, viszonylag autonÂm ¢rt¢kel¢si szempontjaik
stb. Ez furcsa mÂdon r¢szben beszorÁtottsÀg,
r¢szben viszont tÃlterjeszked¢s k´vetkezm¢nye. A àreformvitÀkÊ k´zeg¢ben kiformÀlÂdott egy olyan à¢rtelmis¢gi k´zbesz¢dÊ,2 amelyhez a tÀrsadalomtudomÀnyok ä egyesek szerint elsûsorban a k´zgazdasÀgtan,3 mÀsok
szerint inkÀbb a szociolÂgia4 ä szolgÀltattÀk az
alapvetû s¢mÀkat, fogalmakat, stÁlust ¢s jelentûs r¢szben a t¢mÀkat is. Jellegzetes, mÀr mÀsok Àltal is elemzett t¡net volt, hogy a nyugati
tudomÀnyos ¢let mintÀival5 ¢les ellent¢tben,
a szükebben vett szaklapoknak ä SzociolÂgia,
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K´zgazdasÀgi Szemle ä alacsonyabb volt a
presztÁzs¡k a tÀgabb ¢rtelmis¢gi olvasÂk´z´ns¢ghez szÂlÂ ValÂsÀg¢nÀl, MozgÂ VilÀg¢nÀl.6
Az elm¢leti alapfeltev¢sek sokszor megh´kkentûen kifejtetlenek, a fogalmak inkonzisztensek, az egyes megÀllapÁtÀsok vagy reformjavaslatok k´vetkezm¢nyei v¢giggondolatlanok voltak ä de nem egyszerüen provincializmusbÂl vagy a àdogmatikus hatalomÊ
szorÁtÀsa miatt. A tÃlterjeszked¢snek meg kellett fizetni az ÀrÀt. à[A reform] megvalÂsulÀsi
es¢lyei a legutÂbbi idûkig szinte fordÁtott arÀnyban
Àlltak elm¢leti elûfeltev¢sei ¢s k´vetkeztet¢sei v¢giggondolÀsÀnak ¢s nyilvÀnos kimondÀsÀnak vÀllalÀsÀvalÊ ä ÀllapÁtja meg MadarÀsz AladÀr mÀr
1985-ben.7 SajÀtos ÀtvÀltÀsi relÀciÂt talÀlunk
az elm¢letek kidolgozottsÀga, illetve hat¢konysÀga k´z´tt, amelyeknek ä legalÀbbis az
autonÂm tudomÀny ideÀltipikus vilÀgÀban ä
egyenes arÀnyban kellene Àllniuk egymÀssal.
àAz institucionalista szeml¢let erûs´d¢se... elûrel¢p¢shez vezet... a gazdasÀg t¢nyleges mük´d¢smÂdjÀnak feltÀrÀsÀban..., de paradox k´vetkezm¢nnyel
is jÀr: a gazdasÀgi reformnak ¢s a tÀrsadalom int¢zm¢nyes berendezked¢s¢nek ´sszef¡gg¢seit feszegetû, a politikai implikÀciÂk felvet¢s¢hez eljutÂ k´zgazdasÀgtan akarva-akaratlan egy modernizÀciÂs
ideolÂgia ¢lcsapatÀnak terhes ¢s ellentmondÀsos
szerepk´r¢be cs´ppen.Ê8 Az int¢zm¢nyes ¢s nyelvi autonÂmia hiÀnyÀ¢rt tehÀt sok minden
kÀrpÂtolta a szocializmus korabeli k´zgazdÀszokat ¢s szociolÂgusokat, bÀr tagadhatatlan,
rengeteg frusztrÀciÂ is adÂdott belûle. Ez tehÀt az a k´zeg, amelyben Lengyel LÀszlÂ pÀlyÀja kezdûd´tt, amelybe ä hogy egy stÁlszerüen a szociolÂgiÀbÂl elszabadult ¢s ¢ppen
ebben a k´zegben divatkifejez¢ss¢ vÀlt terminussal ¢ljek ä beleszocializÀlÂdott.
A rendszervÀltÀssal vÀlasztani kellett a
professzionalizÀlÂdÂ
tÀrsadalomtudomÀny
müvel¢se, illetve a tiszta politizÀlÀs, a politikusi vagy szak¢rtûi politikacsinÀlÀs k´z´tt.
LegalÀbbis sokak szÀmÀra megjelent ilyen vÀlasztÀsi k¢nyszer. Vannak azonban, akiknek
nem kellett vÀltaniuk, csinÀlhatjÀk, amit eddig, az û pozÁciÂjukat mÀr senki sem fogja
megingatni holmi àszakszerüs¢greÊ hivatkozva.
Lengyel megoldÀsa ez utÂbbiak¢val szemben elûsz´r is ûszint¢bb. TamÀs GÀspÀr MiklÂs
1991-ben ä egy napilapban ä Lengyelt n¢v
szerint is emlÁtve gÃnyolÂdik a àpolitolÂguso-

konÊ, àakiknek ugyan nincsenek tudomÀnyos müveik, m¢gis ÀtalljÀk bevallani, hogy hÁrlapÁrÂkÊ.9
Ezzel szemben Lengyel LÀszlÂ viszonyÁtÀsi
pontja egyre nyÁltabban a publicisztika ¢s az eszsz¢. Ahogy a reformk´zgazdÀsz-korszakÀt
´sszegzû ¢s lezÀrÂ V °GKIFEJLET-ben10 a kortÀrs tÀrsadalomtudomÀnyi megk´zelÁt¢sekrûl
rajzol t¢rk¢pvÀzlatot, s helyezi el benne sajÀt
elk¢pzel¢seit,11 most ä EsterhÀzy ¡r¡gy¢n ä
a kilencvenes ¢vek publicisztikÀjÀrÂl ¢s eszsz¢irodalmÀrÂl rajzol tablÂt. àMost mindenkit a
publicisztika ¢rdekel. Lehet, hogy most csak publicisztikÀt lehet Árni.Ê12 MÀsutt13 ä ezÃttal Papp
Zsolthoz kapcsolÂdva ä a magyar essz¢ÁrÀs
hagyomÀnyairÂl Ár, annak gy´kereirûl, tradÁciÂirÂl, nagy alakjairÂl. àAz essz¢ individuÀlis
müfaj, az egy¢n nagy-nagy kulturÀlis ¢s politikai
szabadsÀgÀt kÁvÀnja... Erre a szabadsÀgra meg kell
¢rnie nemcsak az ÁrÂnak, hanem az olvasÂnak
isÊ;14 s el kell bizonytalanodnia a k´nnyen
megszerezhetû ¢s kommunikÀlhatÂ, abszolÃt
¢s objektÁv tudÀs lehetûs¢g¢ben ä ez Àll szerinte az essz¢ k¢sû KÀdÀr kori feltÀmadÀsa
m´g´tt.
Lengyel Ãj müfaja tehÀt egyr¢szt szerves
folytatÀsa a korÀbbinak, mÀsr¢szt sokkal k´tetlenebb, mint a tudomÀnyos prÂza, eladhatÂbb, s ¢rezhetûen jobban megfelel az û egy¢ni hajlamainak is ä a vÀltÀs teljesen logikus
volt. Ezt Lengyel is ¢rezheti, mert tudatosan,
nyÁltan vÀllalja. àMa sokan a szem¢re vetik az ¢rtelmis¢gnek, hogy ÏmegszÀllta a sajtÂtÎ, vagyis tudomÀny, politika stb. helyett essz¢t, publicisztikÀt,
tÀrcÀt Ár. Bizonyos m¢rt¢kben igazuk van a szigorkodÂknak, de be kellene lÀtniuk, hogy az ¢rtelmis¢gnek az is a feladataihoz tartozik, hogy ¢rtelmis¢gi tÀrsainak ¢s a nagyk´z´ns¢gnek valamit mondjon arrÂl, amit Àt¢l, s ezt kimondani a sajtÂban lehet. Ehhez persze mÀsk¢nt kell Árni, mintha az ember ´tszÀz tanult koll¢gÀjÀnak fogalmaz. Ez az Ãj
ÁrÀsforma, amelyben egyes¡l k´zgazdasÀgtan ¢s politikatudomÀny, szociolÂgia ¢s szociogrÀfia, vers ¢s
drÀma, s amely egyszerre szÂl a szakmÀhoz ¢s a
szakmÀn kÁv¡liekhez ä ez volt az eg¢rutam.Ê15
MÀsr¢szt a maga nem¢ben igen sikeres
megoldÀsrÂl van szÂ. Ebben a müfajban Lengyel LÀszlÂ egyszerüen elhajolhat egy sor
olyan kritika elûl, amellyel valamely tÀrsadalomelm¢letnek komolyan foglalkoznia kellene.
FormalizÀlt alkuelm¢leti vagy neoinstitucionalista modellek, hÀlÂzatelm¢leti megk´zelÁt¢sek, az antropolÂgiÀtÂl ellesett megfigyel¢si
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technikÀk, az elszÂrt Foucault-id¢zetek komolyabb kibontÀsi kÁs¢rlete ä itt nem a àprovincializmus meghaladÀsÀtÊ jelenten¢k, hanem stÁlust´r¢st. M¢g egyszer hangsÃlyoznÀm: itt, ebben a sajÀtos müfajban s nem ÀltalÀban a mai magyar k´zgazdasÀgtanban,
szociolÂgiÀban ¢s politolÂgiÀban. A publicisztika mÀs eszk´z´kkel vÀltja ki belûl¡nk a relevancia ¢rzet¢t, az àaha, t¢nyleg, Ágy vanÊ ¢rz¢s¢t, olyan eszk´z´kkel, amelyek egy szaktudomÀnyos sz´vegben esetleg illegitimek
vagy el¢gtelenek lenn¢nek.
Az egyik ilyen eszk´z az, amikor Lengyel
LÀszlÂ àmindenkiÊ szÀmÀra ismerûs mikroszintü ¢lm¢nyeket id¢z fel makroszintü jelens¢gek magyarÀzatakor, mintegy az elûbbiek
meghitt ismerûss¢g¢be vonva az utÂbbiakat.
Ha arrÂl van szÂ, hogy mi¢rt nem volt mÀr
szovjetelleness¢g MagyarorszÀgon a nyolcvanas ¢vekben, akkor arrÂl Ár, hogyan nyilvÀnult meg a magyarok hajdanvolt f´l¢ny¢rzete keleti sorstÀrsaikkal szemben àa bolgÀr szÀllodÀkban ¢s a szlovÀk ¢ttermekben, a lengyel boltokban ¢s a KGST-konferenciÀk sz¡neteibenÊ; ha
a KÀdÀr-korszak àfelemÀs polgÀrosodÀsÀrÂlÊ, akkor az à´tven n¢gyzetm¢ter panel ä tÁz¢ves keleti
mÀrkÀjÃ autÂ ä nyugati utazÀs hÀrom¢venteÊ koordinÀtÀit vÀzolja fel; az àalkudozÂ tÀrsadalomÊ
k´zismert toposza mindennapi, eg¢sz ¢let¡nket v¢gigkÁs¢rû kisebb-nagyobb alkuk felid¢z¢s¢vel telik meg ¢lettel; a k¢sûbbi minisztereln´k szocializmus korabeli pÀlyÀja olyan,
mint amilyet àegy k´nyvtÀrigazgatÂ a megyesz¢khelyen, egy seb¢szprofesszor az egyetemi klinikÀn,
egy ¡gyv¢d valamelyik pesti munkak´z´ss¢gbenÊ alkudott ki magÀnak.16 A fûszereplû, akit el¢nk
ÀllÁt, nem a racionÀlis, haszonmaximalizÀlÂ,
preferenciarendez¢sre k¢pes homo economicus,
nem is a passzÁv ¢s normak´vetû homo sovieticus,17 hanem az alkudozÂ, gyarapodÂ, individualizÀlt homo kadaricus. àA Ïhomo kadaricusÎ-nak k¢zzelfoghatÂak voltak a vÀgyai. Hihetetlen f´l¢nnyel n¢zett v¢gig keleti rokonain, a sorban
ÀllÂkon, a hidegtûl vacogÂkon, a hatÀrûrtûl becsinÀlÂkon. Mi, magyarorszÀgiak elvezett¡k ûket ide
is, oda is, rÀmutatva egy autÂra, egy televÁziÂra,
hogy ezt vessz¡k meg. EgyfolytÀban zabÀltunk, ittunk, magyarul, igen bizony, magyarul ordibÀltunk. ÏItten, ´reg, minden lehetsz, minden szabadÎ
ä mondta a homo hungaricus a nagyvÀradi Àlm¢lkodÂnak. Persze, szarni kell a politikÀra. Mindenki
t´rûdj´n a maga dolgÀval.Ê18 így t´rt¢nt, ugye,

ilyenek voltunk, egyÀltalÀn, Ágy mentek a
dolgok, ¢s Ágy mennek most is ä sugallja Lengyel az olvasÂnak ä, talÀn kiÀbrÀndÁtÂ a k¢p,
amit rajzolok, de realista, szemben mÀs ¢rtelmis¢gi absztrakciÂkkal. àIgen, uraim, azok a
polgÀrok, akik ¢ppen most a BosnyÀk t¢ren ¡zletelnek, akik most vÀltanak be p¢nzt egy arabnÀl a VÀci utcÀban, akik most ¢rkeztek meg bundatÃrÀrÂl
T´r´korszÀgbÂl, ¢s most indulnak bevÀsÀrolni B¢csbe. ýk nem grÂf Sz¢chenyi IstvÀn ¢s AsbÂth JÀnos
tanÁtvÀnyai, nem a mÃlt szÀzad harmincas ¢veinek,
de nem is e szÀzad harmincas ¢veinek neveltjei ¢s
folytatÂi, hanem a kÀdÀri fogyasztÂi polgÀrosodÀsnak. Nem elegÀns jelens¢g? Nem az. De a polgÀrosodÀs mÀr csak ilyen a XX. szÀzad v¢g¢n.Ê19 A
fenti id¢zet egy TamÀs GÀspÀr MiklÂssal vitatkozÂ, elûsz´r 1990-ben megjelent cikkbûl
szÀrmazik, mint ahogy nyilvÀn a k´vetkezû,
n¢gy ¢vvel k¢sûbbi mondatokban is vele polemizÀl: àHa volt, ha van magyar konzervativizmus, az tÀrsadalmi ¢rt¢krendj¢ben a KÀdÀrkorban j´tt l¢tre... ÏCsak nagyobb vÀltozÀs ne legyen!Î... ÏMajd kapsz egy nagy pofont, fiacskÀm,
ha sokat ugrÀlsz!Î... Minden int¢zm¢nye ä pÀrt,
szakszervezet, hivatal, mühely, templom, iskola,
csalÀd ä s minden szem¢lyis¢ge azon dolgozott, hogy
konzervÀlja a fennÀllÂt, hogy megûrizze a tegnap
szerzettet, hogy visszanyesegesse a nem odaillût,
bÀrmit, ami kicsit is elt¢r a megszokottÂl. Ez a konzervatÁv ¢rt¢krend k´ny´rtelen¡l megszabta, hogyan kell eldugni s feledni ´regeinket, bezÀrni
ûr¡ltjeinket, elviselni az alkoholista f¢rjet, titkolni
vagy kiordÁtani a vÀlÀst. Nem omlÂ nemesi kÃriÀkban, tÀrsb¢rletesÁtett polgÀri villÀkban honolt a
konzervativizmus, hanem a lakÂtelepi egyforma lakÀsokban s a falusi Ãj kockahÀzakban. Nem a kivÀltsÀgos elit, hanem milliÂ ¢s milliÂ kispolgÀr konzervativizmusa ez.Ê20
Ha jÂl ¢rtem, Lengyel LÀszlÂ szerint a magyar tÀrsadalom leÁrÀsÀban a k¡lsû megfigyelûnek nincs megismer¢si t´bblete, ellenkezûleg, nem tudja igazÀn meg¢rteni ezt a tÀrsadalmat. Ism¢t szembesÁtve a vitapartner TamÀs GÀspÀr MiklÂssal: àT. G. M. ¢s k¢sûbb kitelep¡lt tÀrsai leginkÀbb a hatvanas ¢vek k´zep¢tûl
megindult kÀdÀri fogyasztÂi szocializmusbÂl maradtak ki. Ekkor vÀlik sz¢t igazÀn MagyarorszÀg
¢s RomÀnia, illetve Erd¢ly Ãtja... a teli ¢s az ¡res
has, a teli ¢s az ¡res bolt, a füt´tt-vilÀgÁtott ¢s a
fütetlen-s´t¢t lakÀs k¡l´nbs¢ge ez, nem a szÀzados
t´rt¢nelem¢. A gazdag ¢s a szeg¢ny rokon kapcsolata. Nem az¢rt nem fogadtÀk be TamÀs GÀspÀr
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MiklÂst vagy a kitelep¡lû nagyvÀradi m¢rn´k´t ¢s
a csÁkszeredai orvost, mert mÀs volt a t´rt¢neti
kultÃrÀja, hanem mert a befogadÂknak volt valamije, ÀllÀsa, lakÀsa, autÂja, az ¢rkezûnek pedig
semmije.Ê21
Lengyel müfajÀnak l¢nyegi eleme az is,
hogy igyekszik ezeket a triviÀlis ¢lethelyzeteket felid¢zû impresszionisztikus k¢psorozatot
olyan gondolatmenetbe, utalÀsok olyan
rendszer¢be Àgyazni, hogy az a komolyabb
tÀrsadalomtudomÀnyi olvasottsÀggal rendelkezû olvasÂk ä vagy olyanok, akik szeretn¢k
azt hinni magukrÂl, hogy van ilyen müvelts¢g¡k ä szÀmÀra is relevÀns lehessen ä p¢ldÀul analÂgiÀk sz¢les k´rü alkalmazÀsÀval. Az
analÂgiÀk elsû csoportja a r¢gi MagyarorszÀgrÂl, az 1945 elûtti vilÀgbÂl szÀrmazik, a
mÀsodik csoport a k¡lf´ldi analÂgiÀk¢, a mediterrÀn, kelet- ¢s k´z¢p-eurÂpai vagy latinamerikai p¢ldÀk¢, a harmadikat pedig a kÀdÀri korszak folyamatai szolgÀltatjÀk a kilencvenes ¢vek szÀmÀra. Lengyel ´sszehasonlÁtja
az MDF vezette koalÁciÂ strat¢giÀjÀt a Tiszaf¢le szabadelvüek¢vel,22 az AntalläCsurka-viszonyt a BethlenäG´mb´s-kapcsolattal,23 KÀdÀr JÀnos vilÀgÀt ¢s pÀlyÀjÀt Ferenc JÂzsef¢vel ¢s Horthy MiklÂs¢val,24 az AntalläKupa
felÀllÀst az AdenaueräErhard-, a MazowieckiäBalcerowicz- vagy ¢ppen a GrÂszäMedgyessy-konfigurÀciÂval,25 vagy p¢ldÀul a dinamizÀlÀsi forgatÂk´nyvet a roosevelti New
Deallel, a schachti àöj TervvelÊ, a DarÀnyif¢le àgyûri programmalÊ vagy az 1985-´s
pÀrtkongresszuson elfogadott ¢l¢nkÁt¢si
programmal.26 Az analÂgiÀkat heurisztikus
¢rt¢k¡k miatt id¢zi fel, sokszor csak az¢rt,
hogy megÀllapÁthassa: ez a jelen esetben
rossz analÂgia lenne (p¢ldÀul Csurka ¢s az Ãj
nyugati sz¢lsûjobb kÁnÀlkozÂ pÀrhuzama
kapcsÀn).27 °rezhetû ä s visszaeml¢kezve a
àfordÁtott KasszandraÊ tÁpusÃ ¢lcekre, ¢rthetû ä
el¢gt¢tellel id¢zi fel a nagy telitalÀlatot: amikor, szemben az ÀltalÀnos, kiss¢ mÀr hiszt¢rikus vÀrakozÀsokkal azt jÂsolja az MDF 1993.
januÀri orszÀgos ¢rtekezlete elûtt, hogy Antall sz¢p lassan ki fogja szorÁtani CsurkÀt.
Mint grÂf Bethlen IstvÀn minisztereln´k, a
kormÀnypÀrt eln´ke 1923-ban az ût jobbrÂl
tÀmadÂ aleln´k¢t, G´mb´s GyulÀt.28
A politikai-tÀrsadalmi szereplûk irÀnti szenved¢lyes ¢s ebben az ÁrÀsban kev¢sb¢ k´vetett

¢rdeklûd¢s¢n tÃl Lengyelt term¢szetesen a
mechanizmus is foglalkoztatja. K´zponti kategÂriÀja az alku, az alkumechanizmus ä megint
oly mÂdon hasznÀlva, hogy az laikusnak ¢s
szakmabelinek egyarÀnt ¢rdekes lehessen,
noha az e c¢lt szolgÀlÂ metaforÀkon kereszt¡lhatolva keveset talÀlunk. Ezt azonban ism¢t elûny¢re tudja fordÁtani. Reformk´zgazdÀsz korÀban az adminisztratÁv piac29 kategÂriÀjÀval prÂbÀlta leÁrni ennek az alkunak a kereteit, szereplûit, t¢tjeit ¢s szabÀlyait ä kit¢ve
magÀt a pÀlyatÀrsak kritikÀjÀnak. Szalai Erzs¢bet p¢ldÀul, aki korÀbban elfogadta az adminisztratÁv piac kategÂriÀjÀt, 1989-es k´nyv¢ben mÀr t¢vesnek lÀtja az elk¢pzel¢st, mely
szerint àaz adminisztratÁv piac szereplûi k´z´tt az
alkuk piaci formÀt ´ltenekÊ.30 V¢lem¢nye szerint
a hetvenes ¢vek k´zep¢n ugyan lehetett bizonyos alapja ennek a megk´zelÁt¢snek, az
¢vtized v¢g¢re azonban megszünik a piaci alku k¢t sz¡ks¢ges (bÀr nem el¢gs¢ges) felt¢tele: àegyr¢szt a szereplûk magatartÀsÀt szabÀlyozÂ
normÀk viszonylagos stabilitÀsa, mÀsr¢szt az erûpozÁciÂk viszonylag tiszta Àttekinthetûs¢geÊ.31 HÀt errûl van szÂ! ä k´vetkezik a jellegzetes Lengyel-f¢le büv¢sztr¡kk. A zavarossÀg, a nehezen Àttekinthetûs¢g tehÀt a helyzet immanens sajÀtossÀga, nem a leÁrÀs¢. Nem Árhatjuk
le ennek az alkunak a szabÀlyait, t¢tjeit, mechanizmusait, hiszen maguk a szereplûk sem
ismerik ûket, csupÀn alkalmazzÀk valamilyen
verbalizÀlhatatlan, csak a k´zegben ¢lûk szÀmÀra elsajÀtÁthatÂ àknow-howÊ jellegü tudÀs
formÀjÀban. M¢g a szereplûk azonosÁtÀsa is
gondot okoz: megfoghatatlan, informÀlis hÀlÂzatok, nyomÀsgyakorlÂ csoportok, elitek alkotjÀk a magyar tÀrsadalmat, csoportok,
amelyek ´sszetartÀsa sokszor igen gyenge,
nem pusztÀn morÀlis okokbÂl, hanem mert
ez nem lenne kifizetûdû. Aki otthonos az informÀlis kapcsolatok hÀlÂzatÀban, az remek¡l eligazodik benne; az Antall-korszak elsû
szakaszÀnak neh¢zs¢geit t´bbek k´z´tt ¢ppen az okozta, hogy ezen àkapcsolati hÀlÂk sz¢tzÃzÀsÀn fÀradozott, nem ¢pÁt¢s¡k´n ¢s sz´v¢s¡k´nÊ.32 MÀsutt: àAz Antall-kormÀny logikÀja,
hogy az elsû ¢vben az Àllamhatalmat kÁvÀnta meghÂdÁtani, majd a mÀsodikban a t¢nyleges hatalmat
gyakorlÂ gazdasÀgi hatalmat, f¢lre¢rt¢sen alapszik.
F¢lre¢rt¢s, hogy birtokba vehetû a kapcsolatok hÀlÂzata, lÀncolata.Ê33 Majd a sz´veg tovÀbbi r¢sz¢ben, az elûbbiek alÀtÀmasztÀsak¢nt egy

1486 ã Figyelû

Foucault-id¢zet a hatalom àmikrofizikÀjÀnakÊ jellegzetess¢geirûl, de hiÀba vÀrnÀnk a
gondolat tovÀbbvitel¢t.
A magyar tÀrsadalom nem tagolatlan
massza, mint ahogy sok àtotalitarizmuselm¢letÊ felt¢telezi ä ÀllÁtja Lengyel LÀszlÂ ä, m¢g
ha nincs is olyan jÂl tagolt, manifeszt szerkezete, mint egy nyugatias tÀrsadalomnak. Az
egy¢ni ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢sre nemhogy kev¢s lehetûs¢g nyÁlt volna, ahogy azt àa tÀrsadalomÊ
¢rdekeinek k¢pviselet¢re aspirÀlÂ Ãj politikai
elit ÀllÁtja, hanem meglehetûsen sok, mik´zben a kollektÁv ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s lehetûs¢gei
minimÀlisak voltak. Az egy irÀnyba hatÂ nyomÀsok n¢ha m¢g Ágy is megh´kkentûen hat¢konyak ä ilyen p¢ldÀul az az ´ssztÀrsadalmi
t´rekv¢s, hogy a magÀnszf¢rÀt mentesÁts¢k a
hivatalossÀg befolyÀsa alÂl. A kollektÁv cselekv¢s a magyar ÀllampolgÀrok t´bbs¢ge szÀmÀra egyszerüen nem kifizetûdû, tehÀt nem racionÀlis ä nem is t¢vedhet nagyobbat, mint
aki azt hiszi, hogy a kollektÁv cselekv¢s viszonylagos ritkasÀga irracionÀlis, keleties
nemt´rûd´ms¢g k´vetkezm¢nye.
Lengyel a tÀrsadalmi szereplûkrûl besz¢lve kontextustÂl f¡ggûen Ár àerûs csoportokrÂlÊ,
àrendekrûlÊ, àkorporÀciÂkrÂlÊ, àbÀrÂkrÂlÊ, àelitekrûlÊ, à¢rdekcsoportokrÂlÊ, àszakmÀkrÂlÊ vagy àgenerÀciÂkrÂlÊ. Csak kiragadva egyet: meglepûen nagy jelentûs¢get tulajdonÁt a nemzed¢ki
tagolÂdÀsnak: az utolsÂ ¢veit ¢lû MSZMP-ben
àa vÀlasztÂvonal nem a reformerek ¢s az ellenreformerek k´z´tt, hanem az ´regek ¢s fiatalok k´z´tt
hÃzÂdikÊ,34 GrÂsz¢k ànemzed¢ki alaponÊ hajtottÀk v¢gre puccsukat,35 àminiszt¢riumi fiatalokrÂlÊ Ár, àifjÃ tisztekrûlÊ, akik àreformokra esk¡dtek
fûn´keikkel szembenÊ.36 Nemzed¢ki alapon hatÀrozza meg azt a reformer tÀrsasÀgot,
amelyben indÁttatÀsÀt kapta,37 vagy a Fideszcsoportot.38
Lengyel LÀszlÂban ¢rezhetûen nagyon erûs
az ´nreflexiÂra valÂ hajlam, s ÁrÀsai megfelelû
alkalmakat is kÁnÀlnak arra, hogy engedjen
ennek a hajlamnak. N¢ha mint egy tünûdû
¢rtelmis¢gi jelenik meg (MUNKçT ADOK, B çNAT, LEV °L SZARAJEVñBA). MÀskor azt prÂbÀlja feldolgozni ä nem gÃnyolÂdom ä, hogy
milyen jelens¢gnek lenni ä nem lehet k´nnyü,
ha az embert idûnk¢nt azzal szÂlÁtjÀk meg:
àMaga, k¢rem, MagyarorszÀg leggonoszabb embere!Ê;39 mÀskor meg, egy t¡ntet¢sen azzal l¢p-

nek oda hozzÀ: àK¢rem, szeretn¢m a maga gyertyÀjÀrÂl meggyÃjtani az enyimet, talÀn szerencs¢t ¢s
b¢k¢t hoz.Ê40 AztÀn vannak olyan reflexiÂk is,
amelyeknek alanya àLengyel LÀszlÂ, a (volt) reformk´zgazdÀsz/szak¢rtû/publicistaÊ. A leg¢rdekesebb ¢s legÀtfogÂbb ebbûl a szempontbÂl a
BöV ñPATAKOK °S EG°RUTAK cÁmü tanulmÀnya.41 Itt arrÂl Ár, hogyan befolyÀsolta a
reformk´zgazdÀszok munkÀjÀt p¢ldÀul az a
t¢ny, hogy a nyolcvanas ¢vek elej¢tûl mÀr
t´bb karrierÃt lehetûs¢ge Àllt elûtt¡k, amelyek k´z¡l csak az egyik volt az apparÀtusi
pÀlyafutÀs.42 A legfontosabb befolyÀsolÂ t¢nyezûnek a fiatal k´zgazdÀszcsoport belsû
koh¢ziÂjÀt, k´z´ss¢gi jelleg¢t tartja: à...1986ig a t´bbs¢gre a belsû ¢rt¢krend, a csoportkoh¢ziÂ
gyakorolt hatÀst. Fontosabb volt, hogy mit gondol
az emberrûl hÃsz kortÀrsa, mint az, hogy mit gondol
a miniszter.Ê43 A KEGYELMES öR OLVAS44 cÁmü
nevezetes ÁrÀsÀban ugyanez a motÁvum tünik
fel, m¢g ¢lesebben megfogalmazva, nyilvÀnvalÂ mÂdon az Antall JÂzseffel folytatott sajÀtos jÀtszmÀjÀnak r¢szek¢nt. àMegvallom,
hogy a minisztereln´k nem tartozik abba a hÃszba,
akiknek v¢lem¢nye meghatÀrozÂ szÀmomra. Mit
tudhat nekem adni? Mit vehet el tûlem? Mi olyan
megnyerû abban, hogy elolvas? 1983 ¢s 1989 k´z´tt minden illÃziÂmat elvesztettem a miniszteriÀlis
olvasÂimmal kapcsolatban. Antall JÂzsef nem tudta
visszahozni azokat a szivÀrvÀnyos idûket, amikor
hittem egy politikus szavÀban, hittem, hogy jelentûs
befolyÀst lehet k´zvetlen¡l gyakorolni.Ê45 Ha az
elûbb elûrebocsÀtottam, hogy nem ironizÀlok, most mÀr nem tudom ugyanezt ilyen hatÀrozottan ÀllÁtani... Fûleg, mivel mÀr tudom,
hogy Lengyel LÀszlÂ a fenti sorok ÁrÀsa Âta ä
ha r´vid idûre is ä csak belecsÀbult egy kormÀnyfû tanÀcsadÂi test¡let¢be.46
Milyen szempontok, milyen dimenziÂk tagoljÀk tehÀt Lengyel szerint a magyar tÀrsadalmat, milyen vonalak hasÁtjÀk ki az alapvetû csoportokat? A vÀlasz ism¢t kit¢rû: az attÂl f¡gg, mondja Lengyel, milyen szituÀciÂban vagyunk, milyen szempontok tünnek relevÀnsnak. Semmi ¢rtelme annak, hogy
absztrakt s¢mÀk alapjÀn ä àredisztribÃciÂÊ,
àpiacÊ vagy valamilyen hibrid modell, mint a
àkettûs tÀrsadalomÊ ä analitikus csoportokat
k¡l´nÁts¡nk el, teljesen f¡ggetlen¡l attÂl,
hogy a r¢sztvevûk hogyan ¢rz¢kelik, hogyan
¢rtelmezik sajÀt helyzet¡ket. De ebben a tÀr-
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sadalomban a r¢sztvevûk konceptualizÀlÀsÀra, sajÀt ´ncÁmk¢z¢s¢re sem tÀmaszkodhatunk.47
Egyelûre.
Az egy¢nek ´nbesorolÀsa ugyanis, fogalmazzunk Âvatosan, jelentûs m¢rt¢kben f¡gg
a rendelkez¢s¡kre ÀllÂ identitÀsk¢szlettûl,
amelyet nyelv¡k hatÀroz meg; nyelv¡k pedig
nem pusztÀn semleges ¢s hü lenyomata vilÀguknak ä tÀrsadalmi struktÃrÀjuknak, kultÃrÀjuknak, osztÀlyviszonyaiknak stb. stb. Eszk´z is lehet, m¢ghozzÀ roppant hat¢kony eszk´z ezen vilÀg megvÀltoztatÀsÀhoz. Ehhez
àmind´sszeÊ elegendû befolyÀst kell nyerni a
nyelv szerkezet¢nek ¢s szÂtÀrÀnak meghatÀrozÀsÀhoz. Ez n¢ha siker¡l, mint p¢ldÀul abban a rendszervÀltÀst megelûzû nyelvi forradalomban, amelynek a FORDULAT °S REFORM
tÀrsszerzûje is aktÁv r¢szese volt,48 n¢ha viszont nem.49
àA KÀdÀr-kor hanyatlÂ szakaszÀban, a nyolcvanas ¢vek v¢g¢n, reformeszm¢k ¢s ideolÂgiÀk
t´lt´tt¢k be az ´nazonosÁtÀs szerep¢t [kiemel¢s tûlem ä D. Cs.]. A tÀrsadalom vÀltozÀst akart,
a vÀltozÀst reformokkal kapcsoltÀk ´ssze. [...] A reformatÀkat ´sszekapcsolta egy k´z´s nyelv ¢s a hatvanas ¢vek k´zepe Âta szÀmtalan k´z´s ¢lm¢ny.Ê50
A reformerek szoros k´z´ss¢ge azonban ä
konstatÀlja Lengyel egy mÀr id¢zett, mÃltba
borongÂ ÁrÀsÀban51 ä sz¢thullott, mindenki
magÀra maradt, mint ä a szÂ tÀgabb ¢rtelm¢ben vett ä magÀnyos vÀllalkozÂ.52 Lengyel
LÀszlÂ most mintha a nyelvteremt¢s egy¢ni vÀllalkozÂit tekinten¢ p¢ldak¢peinek, mint p¢ldÀul MÀrait, akinek nyelvteremtû erej¢vel el
lehetett ¢rni azt, hogy a k¢t vilÀghÀborÃ k´z´tt ä legalÀbbis àaz urbÀnusnak nevezett k´ztÀrsasÀgi tÀborbanÊ ä àa k´z´s nyelv ÏMÀraiulÎ
szÂltÊ.53 HasonlÂ p¢ldak¢p szerep¢t t´ltheti
be a kilencvenes ¢vek publicisztikÀjÀban Lengyel szerint EsterhÀzy.54 àA magyar publicisztika Ep¢-sen szÂl. EsterhÀzy kitalÀlt valamit a hetvenes ¢vekben, majd kicsiszolta a nyolcvanasban ¢s
ez a magÀnnyelv k´znyelvv¢ ¢rett a kilencvenes
¢vekre. [...] A nyelvet megvÀltoztatni, lÀthatÂan,
¢rezhetûen, a mindennapok szintj¢n ä ez kev¢s ÁrÂnak siker¡lt.Ê55
S ehhez valÂban mÀs eszk´z´kre, nyelvezetre, elemz¢si m¢lys¢gre, hivatkozÀsi appa-

rÀtusra van sz¡ks¢g, mint ha tÀrsadalomtudomÀnyt csinÀlna. MÀs r¢tegeket kell
meg¢rintenie. SokatmondÂ: azt az ÀllÁtÀsÀt,
hogy szerinte àtalÀn a legnagyobb, de mindenk¢ppen a legfelszabadÁtÂbb k´zgazdÀszunk volt Liska Tibor e szÀzadbanÊ, Ágy vezeti be: àAz egyetlen
k´zgazdÀsz, sût, megkockÀztatom, az egyetlen ¢rtelmis¢gi volt, aki Àtt´rt az ¢rtelmis¢gi falon, akinek
eszm¢i egyarÀnt ¢rdekelt¢k a nyÃlteny¢sztût ¢s a
benzinkutast, a vÀllalatigazgatÂt ¢s az egyetemistÀt.Ê56 NyilvÀnvalÂnak tünik, hogy Lengyel
LÀszlÂ is Àt akar t´rni ezen a falon.
TudÂs olvasÂim egy r¢sz¢t most nyilvÀn csalÂdÀssal t´lti el, hogy nem àlepleztem leÊ
Lengyel LÀszlÂt, de ezt ä tÃl azon, hogy ez
nem is az ¢n müfajom ä indokolatlannak ¢rzem. Amit Lengyel jelenleg müvel, az nem
(tÀrsadalom)tudomÀny, hanem tÀrsadalomtudomÀnyi elemekbûl is ¢pÁtkezû, leginkÀbb
m¢g a publicisztikÀval ¢s az essz¢vel rokonÁthatÂ, sajÀtos müfaj. HatÀrs¢rtû müfaj, Lengyel ¢rezhetûen vonakodik v¢gleg elvÀgni
akÀr a tÀrsadalomtudomÀnyokhoz, akÀr a
politikÀhoz füzûdû szÀlakat, s ez kivÀltja a puristÀk indulatÀt, mint a hatÀrs¢rt¢sek ÀltalÀban. Ami engem illet, ennyi mÀssÀgot igazÀn
tudok tolerÀlni, nem ¢rzek k¢nyszert arra,
hogy hÂfeh¢r (?) tudomÀnyunkat elhatÀroljam ettûl a szennyezû (?) t¢nyezûtûl; ebben a
hatÀrs¢rt¢sben nem lÀtok sem fenyeget¢st,
sem magasabb normÀk megs¢rt¢s¢t, csak
egyszerüen egy tanulmÀnyozÀsra ¢rdemes jelens¢get.
V¢g¡l n¢hÀny formai megjegyz¢s. A k´tetek
nem esnek sz¢t az elsû olvasÀs utÀn, ami manapsÀg sajnos meg¢rdemli az emlÁt¢st. Azok,
akik m¢g a 2000-ben olvastÀk az öTF°LEN tanulmÀnyait, nyilvÀn nagy megk´nnyebb¡l¢ssel nyugtÀztÀk, hogy az igen terjedelmes lÀbjegyzetek ezÃttal a hivatkozÀsokkal egy oldalon szerepelnek. HiÀnyoltam viszont a cikkek
v¢g¢rûl a dÀtumokat: ebben a müfajban ez
igen fontos. ögy lÀtszik, erre a szerkesztûk is
rÀj´ttek, mert a MAGYAR ALAKOK -ban mÀr feltünnek a keltez¢sek, a K ORUNKBA ZçRVA pedig mÀr gyakorlatilag valamennyi ÁrÀs keletkez¢si dÀtumÀt k´zli.
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Dupcsik Csaba

K°T BíRçLAT
EGY K¹NYVRýL
Heinrich von Kleist: Elbesz¢l¢sek
FordÁtotta Antal LÀszlÂ, ForgÀch AndrÀs, MÀrton
LÀszlÂ, SzabÂ Ede. A sz´veget gondozta ¢s a jegyzeteket k¢szÁtette F´ld¢nyi F. LÀszlÂ
Jelenkor, P¢cs, 1995. 314 oldal, 440 Ft
I
A LEGöJABB KLEIST
Kev¢s ´r´mtelibb, izgalmasabb, Àm ugyanakkor felelûss¢gteljesebb pillanat lehet egy
k´nyvkiadÂ ¢let¢ben, mint az, mikor Ãgy
d´nt, hogy r¢szben Ãj fordÁtÀsokban, mÀrmÀr kritikai ig¢nyü jegyzetekkel, filolÂgiai
aprÂsÀgokat is figyelembe v¢ve adja k´zre a
vilÀgirodalom egyik legnagyobb alakjÀnak
teljes ¢letmüv¢t. A Jelenkor ä Ãgy lÀtszik ä
el¢rkezettnek v¢lte ezt a percet, a vÀlasztÀs
pedig, a legnagyobbak k´z¡l, Heinrich von
Kleistre esett. A pillanat minden tekintetben
term¢kenynek tünhetett: egyre fokozÂdÂ ¢rdeklûd¢s a nagy n¢met ¢lete ¢s alkotÀsa irÀnt
EurÂpÀban ¢s Magyarf´ld´n egyarÀnt; Ãj Ázl¢sü, a magyar prÂza megÃjulÀsÀt r¢szben
elûid¢zû, r¢szben Àt¢lû, rendkÁv¡l pall¢rozott
müfordÁtÂi gÀrda fell¢p¢se, mely k¢pesnek
Át¢ltetett a betakarÁtÀs munkÀjÀnak elv¢gz¢s¢re; a tûl¡k sem Ázl¢sben, sem müvelts¢gben
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nem elmaradÂ filolÂgiai-teoretikusi kedv
megjelen¢se. °s talÀn megfelelû mennyis¢gü
p¢nz is rendelkez¢sre Àllhatott, ami korÀntsem elhanyagolhatÂ t¢nyezûje egy ilyesfajta
edÁciÂ megalapozÀsÀnak. Mert ezek a k´tetek, ha talÀn nem is felt¢tlen¡l az ´r´kk¢valÂsÀgnak k¢sz¡lnek, de minden bizonnyal sokÀig forgatni fogjÀk ûket ä Áme, a felelûss¢g
k¢rd¢se: hisz jÂ ideig nemigen lesz lehetûs¢g
Ãjra nekiveselkedni a roppant feladatnak; az
esetleges hibÀk, t¢ved¢sek, koncepcionÀlis
balÁt¢letek orvoslÀsa akÀr ¢vtizedekig is lehetetlennek lÀtszik, akÀr generÀciÂk sorÀt lehet
ily mÂdon meg´rvendeztetni vagy f¢lrevezetni. Van p¢lda mindkettûre az Ãj Kleist-kiadÀsban. ElûrebocsÀtom hÀt v¢leked¢semet:
az elbesz¢l¢seket tartalmazÂ elsû k´tet felemÀs eredm¢nyeket hozott, a filolÂgiai, az
adatokat, a t¢nyeket k´zlû ¢s feltÀrÂ munka
szinte p¢ldÀsnak nevezhetû, Àm a k´tet lelke
¢s valÂdi ¢rtelme, az Ãj fordÁtÀsok igencsak
vitathatÂ, helyenk¢nt elszomorÁtÂ megoldÀsokat is hoztak a jelentûs r¢szletsz¢ps¢gek,
maradandÂnak lÀtszÂ magyarÁtÀsok mellett.
A k´tet k¡lsû k¢pe nem tÃlsÀgosan szÁvderÁtû. A fed¢l, Kiss Dezsû munkÀja, inkÀbb taszÁtÂ, mint vonzÂ, igaz, a csÃnyasÀg csak ¢rinti, de nem l¢pi Àt a türhetetlen hatÀrÀt. De
ez inkÀbb Ázl¢s dolga, amelyrûl nem tÃl term¢keny vitatkozni. Az mÀr viszont felrÂhatÂ
talÀn, hogy a k´nyv papÁrk´t¢sben jelent
meg, a hard cover borÁtÀs egy ilyen reprezentatÁv jellegü edÁciÂnÀl szinte k´telezû: megtiszteli az olvasÂt ¢s a szerzût, tovÀbbÀ jÂt¢konyan n´veli a kiadÂ ´nbecs¡l¢s¢t. °s persze
gyakorlati okokbÂl is kÁvÀnatos: valÂszÁnüleg
a sok forgatÀstÂl, de a magam k´tete mÀrmÀr a sz¢thullÀs jegyeit mutatja. (Lehet,
hogy m¢gsem volt el¢g p¢nz? Nem tudom,
mindenesetre bosszantÂ.) A belsû lapon az
Àll: àA sz´veget gondozta ¢s a jegyzeteket k¢szÁtette:
F´ld¢nyi F. LÀszlÂ.Ê Vagyis F´ld¢nyi volt a k´tet
nyelvi lektora, r¢gies kifejez¢ssel a kontrollszerkesztûje? Ez korÀntsem biztos, m¢g az is
lehet, hogy egyÀltalÀn nem volt ilyen szerkesztû, de ettûl kezdve F´ld¢nyinek m¢gis
osztoznia kell a fordÁtÂi hibÀk felelûss¢g¢ben.
A k´nyv fel¢pÁt¢se voltak¢ppen hibÀtlannak mondhatÂ. Az elbesz¢l¢seket a n¢met
kritikai kiadÀsok sorrendj¢ben, azok t´rdel¢s¢t, helyesÁrÀsÀt figyelembe v¢ve k´zlik.
Hasznos ¢s sok tanulsÀggal jÀrÂ a FºGGEL°K ,

mely a SZENT CECíLIA r´videbb vÀltozatÀt, a
K OHLHAAS MIHçLY egy r¢sz¢nek folyÂiratbeli
k´zl¢s¢t, tovÀbbÀ az ide kapcsolÂdÂ Ãn. T¹RT°NETI LUTHER-LEV EL-et, illetve Sch´ttgen ¢s
Kreysig 1731-es kompendiumÀnak a lÂcsiszÀrra vonatkozÂ r¢sz¢t tartalmazza. Az utÂbbi kettû k´zreadÀsa fontos esem¢ny, nagyban
hozzÀsegÁt a Kohlhaas-k¢p Àrnyaltabb megismer¢s¢hez, tovÀbbÀ n¢mileg megvilÀgÁtja
Kleist munkamÂdszer¢t is. Hanem a Kohlhaas-t´red¢k k´zl¢s¢t mÀr n¢mileg a filolÂgiai megalomÀnia szÀmlÀjÀra kell Árnunk.
Alig-alig t¢r el az alapsz´vegtûl, ¢s bizonyÀra
csak csek¢ly olvasÂi ¢rdeklûd¢sre szÀmÁthat,
a filolÂgiai k¢rd¢sek bÃvÀrlÂja meg Ãgyis a
n¢met sz´veghez fordul, ha akar. F´ld¢nyi F.
LÀszlÂnak a n¢met kritikai kiadÀsok alapjÀn
k¢sz¡lt jegyzetei kivÀlÂak, informÀciÂkban
gazdagok, remek¡l segÁtik a tÀj¢kozÂdÀst.
N¢mi bÀnatot okozhat, hogy a magyar
Kleist-befogadÀst m¢g csak nem is emlÁti, fûleg n¢met kommentÀrokat id¢z. Egy magyar
kiadÀsban a magyar sz´vegek teljes ignorÀlÀsa ä nos, ez fordÁtott provincializmus ¢s a mÀr
emlÁtett nagyzÀsi hÂbort egyik mell¢khatÀsa.
Nagyon ¢rdekes viszont, amit Kleist k´zpontozÀsi szokÀsairÂl Ár ä ez mÀr a fordÁtÀsok elvi
k¢rd¢seihez vezet ä, persze az ominÂzus Derrida-id¢zetet most sem ker¡lhetj¡k el, ez
amolyan ÃjmÂdi gyermekbetegs¢g, tÃl kell
esni rajta, Ãgy lÀtszik.
°s most az Ãj fordÁtÀsokrÂl. çm mindenekelûtt a F´ld¢nyi Àltal is sokat id¢zett
Thomas Mann megjegyz¢se, aki az amerikai
Kleist-kiadÀs elûszavÀban ekk¢ppen Ár: àNem
ismerem az angol fordÁtÀst, midûn e sorokat Árom,
de megvallom, m¢g elk¢pzelni sem tudom, hogyan
birkÂzott meg feladatÀval a kiadÂ bizalmi embere.
Ha csak f¢lig-meddig jÂ a tolmÀcsolÀsa, mÀr csodÀlatot ¢rdemel, mert nem volt m¢g a vilÀgon fordÁtÂi feladat, mely k´zelebb Àllt volna a megoldhatatlanhoz. Kleist elbesz¢lûi nyelve eg¢szen sajÀtos jelens¢g. Nem el¢g Ït´rt¢nelmiÎ szemmel olvasnunk, mert Kleist korÀban sem Árt Ãgy senki, mint
Kleist. ElûadÀsi modora ¢ppoly elk¢pesztû, mint t¢mavÀlasztÀsa; kortÀrsai, n¢hÀny Ányenc mü¢rtû ä
p¢ldÀul Tieck ä kiv¢tel¢vel ¢lvezhetetlen¡l modorosnak talÀltÀk stÁlusÀt. De hogyan besz¢lhetn¢nk modorossÀgrÂl ott, ahol annyi komolysÀgot, term¢szetess¢get, belsû k¢nyszerüs¢get ¢rz¡nk! Az ÁrÂ lÁraiatlan, vasszigorÃ tÀrgyilagossÀgba k¢nyszerÁtett
impetusa bonyolult, g´rcs´s, agyonterhelt mondato-
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kat produkÀl, melyeket Ãj meg Ãj Ïolyannyira,
hogyÎ-szerü szerkezetekkel skatulyÀz egymÀsba;
ezek a t¡relmes mÁvess¢ggel formÀlt mondatok
l¢lekszakadva, hajszolt tempÂban szÀguldanak.
Kleist k¢pes egy huszon´t sorbÂl ÀllÂ Ïf¡ggû besz¢detÎ egyetlen pont n¢lk¡l papÁrra fektetni, a
mondatban tizenhÀrom ÏhogyÎ szÀguld egymÀs
nyomÀban, a v¢ge fel¢ ÏegyszÂval, hogyÎ kecsegtet, Àm ez m¢g mindig nem a v¢g, mert egy Ï¢s
hogyÎ k´vetkezik utÀna.Ê (In: V çLOGATOTT TANULMçNYOK . I. k´t. 386. o. FordÁtotta: Szûllûsy KlÀra.) Ez a rendkÁv¡l ¢rz¢keny ¢s Àrnyalt sz´veg igen sok tanulsÀggal szolgÀlhat
szÀmunkra. Az csak mell¢kes k´r¡lm¢ny,
hogy Thomas Mann szerint Kleist lefordÁtÀsa
szinte istent kÁs¢rtû vÀllalkozÀs. JÂval l¢nyegesebb, amit Kleist modorossÀgÀrÂl, mondatainak agyonterhelts¢g¢rûl mond, ¢s az a
megÀllapÁtÀs, hogy a maga korÀban is unikÀlisnak szÀmÁtott ez az intonÀciÂ. Mert hÀt: mit
tehet ilyenkor a fordÁtÂ? Mif¢le nyelvhasznÀlat jelenti itt a àhüs¢getÊ, ha ugyan ¢rtelmes
fogalom ez egy fordÁtÀs vonatkozÀsÀban? Legyen a fordÁtÀs is g´rcs´s ¢s modoros? De mihez k¢pest modoros vagy kifacsart nyelvü valami? TalÀn ez a legfontosabb k¢rd¢s. Wittgensteini alapokon besz¢lve: a fordÁtÀs nyelvjÀt¢k. çm olyan nyelvjÀt¢k, mely csak egy
mÀsik, az eredeti sz´veg nyelvjÀt¢kÀban,
nyelvjÀt¢kÀval kezdûdhet meg. A nyelvjÀt¢k
szabÀlyk´vet¢st is jelent, az irodalmat a legt´bbsz´r ¢ppen az viszi elûre, az nyit meg Ãj
tÀvlatokat, hogy valaki ÀthÀgja e szabÀlyokat.
çm ilyenkor mindig pontosan vilÀgos ä mind
a szerzûnek, mint a befogadÂknak ä, hogy
mit is s¢rtettek meg, hol t´rt¢k meg a regulÀkat voltak¢ppen. Egy fordÁtÀs eset¢ben ez
mÀr korÀntsem ilyen egy¢rtelmü. Nagyon leegyszerüsÁtve a k¢rd¢st: egy Kleist-fordÁtÂnak voltak¢ppen a bevett Goethe-fordÁtÀsok
kÀnonjÀval kell szembeszeg¡lnie. De hÀt ez
bizonyÀra sem kÁvÀnatos, sem ¢rtelmes dolog
nem lenne. Ha egy magyar fordÁtÂ ¢rz¢keltetni kÁvÀnja, hogy az eredeti sz´vegben megt´retett a nyelv, akkor valÂszÁnüleg az ¢ppen
kÀnonnak szÀmÁtÂ magyar irodalmi nyelvet
kell neki is kicsavarnia. çm ilyen irodalmi kÀnon jelenleg nem l¢tezik MagyarorszÀgon.
K¢rd¢s, hogy a magyar prÂzÀban l¢tezett-e
ilyesmi bÀrmikor. Legjelentûsebb reg¢nyÁrÂink, JÂkai, Kem¢ny, MikszÀth, MÂricz vagy
¢ppen KrÃdy nyelvhasznÀlata sosem ker¡lt a

nyelvi gondolkodÀs k´z¢ppontjÀba. Ezektûl
elt¢rni tehÀt ¢rtelmetlen dolog. A Nyugat
prÂzaÁrÂi gÀrdÀja k¢ts¢gkÁv¡l megalkotott
valamif¢le eszm¢nyt, Àm ez merûben ellent¢tes a Kleist¢vel. Ez az ÀtlÀtszÂ, mindig vilÀgos,
àfranciÀsÊ, kiss¢ tÀrcalelk¡letü formaideÀl
m¢g sz¢trombolva sem alkalmas Kleist roppant terheinek elvisel¢s¢re. A legÃjabb korban NÀdas P¢ter hozott l¢tre àn¢metesÊ, igen
bonyolult szerkezetü, mell¢kmondatok tucatjait egymÀsba fonÂ ¢pÁtm¢nyeket. çm NÀdas
mindenekelûtt lÁraian fogalmazott, nem az
esem¢nyek vagy a t¢nyek leÁrÀsa ¢rdekelte elsûsorban, mint Kleistet, hanem inkÀbb az
ezek kivÀltotta ¢rzem¢nyek, mint Proustot.
SzÂval a magyar prÂzÀban ä ha jÂl r¢mlik ä
egyetlen olyan mozzanatot nem talÀlunk,
amely Kleist fordÁtÀsÀhoz kiindulÂpontk¢nt
szolgÀlhatott volna. °s ekkor az Ãj fordÁtÂk,
ForgÀch AndrÀs ¢s MÀrton LÀszlÂ Ãgy d´nt´ttek, hogy megkÁs¢relnek àhüekÊ maradni
Kleisthez, vagyis megkÁs¢rlik nem elleplezni,
kioldani, de inkÀbb elûtÀrni g´rcseit, grammatikai megszÀllottsÀgÀt. De mivel nincs ¢rtelmezhetû m¢rc¢je, hogy mihez k¢pest csikorog valami, csak ritkÀn ¢rezz¡k a formÀlÀsban sokszorosan igazolt ¢s Thomas Mann
Àltal felemlegetett àbelsû k¢nyszerüs¢getÊ, jÂ n¢hÀnyszor inkÀbb csak az egymÀshoz k¢nyszerüen csikordulÂ mell¢kmondatok panaszos seg¢lykiÀltÀsait halljuk, vagy azt, hogy
egymÀstÂl mind´r´kre elszakÁtottnak lÀtszÂ
mondatr¢szek mily k¢ts¢gbeesetten ÀcsingÂznak a szÀmüzet¢sbe kergetett rokoni szintagma utÀn. °s nyüg´sebb pillanatainkban mÀr
nem is vagyunk k¢pesek komolyan venni az
eg¢szet, ilyenkor a sz´veg ellenÀllhatatlanul
komikus hatÀst kelt, Àm nem Kleist valÂban
megl¢vû groteszk hangv¢tele, hanem a fordÁtÂi ´nk¢ny okÀn. Vagy nem eszt¢tizÀlunk
tovÀbb, hanem arra gondolunk: hÀt igen,
ezek egyszerüen csak rossz mondatok, ¢s
nincs teÂria, mely k¢pes lenne pardont szerezni a szÀmukra.
íme A PçRV IADAL cÁmü elbesz¢l¢s elsû
mondata ForgÀch AndrÀs magyarÁtÀsÀban:
àWilhelm von Breysach herceg, kivel, miÂta titkos
viszonyra l¢pett egy grÂfnûvel, az Alt-H¡ningen
hÀzbÂl valÂ ¢s a herceg rangjÀn alulinak Át¢lt Katharina von Heersbruckkal, a f¢ltestv¢re, RûtszakÀll Jakab grÂf, ellens¢gess¢gben ¢lt, visszat¢rûben
volt, a tizennegyedik szÀzad v¢ge fel¢, hogy Szent
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Remigius ¢jjele virradni kezdett, egy a n¢met csÀszÀrral Wormsban tartott talÀlkozÂrÂl, ahol az
uralkodÂnÀl el¢rte, t´rv¢nyes gyerekek hiÀnyÀban,
kiktûl halÀluk fosztotta meg, a hÀzassÀga elûtt, hitves¢tûl sz¡letett term¢szetes fiÀnak, Philipp von
H¡ningen grÂfnak t´rv¢nyesÁt¢s¢t.Ê (202. o.) A
mondatban k¢ts¢gkÁv¡l nincs f¢lrefordÁtÀs,
de inkÀbb eml¢keztet egy genealÂgiai ¢s
grammatikai t´megszerencs¢tlens¢gre, mint
egy ¢rtelmes expozÁciÂra. Nem vitÀs, az eredeti n¢met mondat gyilkosan bonyolult, minden k´zbevet¢se, mell¢kmondata egy-egy
alig v¢dhetû halÀlos szÃrÀs a fordÁtÂ szÁve irÀnyÀba: àHerzog Wilhelm von Breysach, der, seit
seiner heimlichen Verbindung mit einer Gr¤fin,
namens Katharina von Heersbruck, aus dem Hause Alt-H¡ningen, die unter seinem Range zu sein
schien, mit seinem Halbbruder, dem Grafen Jakob
dem Rotbart, in Feindschaft lebte, kam gegen das
Ende des vierzehnten Jahrhunderts, da die Nacht
des heiligen Remigius zu d¤mmern begann, von
einer in Worms mit dem deutschen Kaiser abgehaltenen Zusammenkunft zur¡ck, worin er sich von
diesem Herrn, in Ermangelung ehelicher Kinder,
die ihm gestorben waren, die Legitimation eines,
mit seiner Gemabilin vor der Ehe erzeugten, nat¡rlichen Sohnes, des Grafen Philipp von H¡ningen, ausgewirkt hatte.Ê AhÀny mell¢kmondat,
annyi t¢nymegÀllapÁtÀs, annyi rokoni viszony, annyi tulajdonn¢v, l¢nyeges ¢s l¢nyegtelen mÀr-mÀr kÁnos ¢s fesz¢lyezû szÀlazgatÀsa, mindez vadul sz¢tdobÀlva, hogy a n¢met
grammatika gy¢mÀntszerkezete k¢pes csak
´sszetartani. Minderre m¢g àrÀpakolniÊ,
mindezt m¢g sz¢jjelebb feszÁteni ä azt hiszem,
t¢ves d´nt¢s, hamis koncepciÂ, m¢g akkor is,
ha a hüs¢g jegy¢ben t´rt¢nt. A n¢met mell¢kmondatok sorrendj¢nek megtartÀsa mindenÀron bizonyosan ¢rtelmetlen egy magyar
mondatban, a zilÀltsÀgban is jelen l¢vû
vasszerkezetet magyarul kell elûtÀrni, minden mÀs esetben a sz´veg nyersfordÁtÀsnak
hat. Ha most eltekint¡nk attÂl, hogy k¢t csÃnya germanizmus maradt Ágy a mondatban
(àegy grÂfnûvelÊ; àegy talÀlkozÂrÂlÊ), m¢g mindig szem¢re vethetj¡k a fordÁtÂnak a fentieket, ¢s rÀadÀsul azt, hogy a magyarul felhangzÂ t¢nyÀllÀs ekk¢ppen csaknem ¢rthetetlen. Nem k´nnyü fel¢rni a n¢met sz´vegbûl sem, de valami ilyesmit siker¡lt kih¡velyeznem: volt egy herceg, akinek szeretûje
volt egy bizonyos Katharina von Heersbruck;

nem hÀzasodtak ´ssze, ¢s Ágy nemzett¢k Philipp von H¡ningen grÂfot, aki azonban ekk¢ppen nem szÀmÁthatott t´rv¢nyes gyereknek; aztÀn ´sszehÀzasodtak, gyerekeik sz¡lettek, de azok mind meghaltak, rÀadÀsul RûtszakÀllÃ Jakab haragudott a f¢ltestv¢r¢re,
mert az egy rangon aluli nûvel tartott viszonyt. ForgÀch sz´veg¢ben a rosszul egymÀs
mell¢ illesztett mell¢kmondatok nehezÁtik
ennek a t¢nyÀllÀsnak a meg¢rt¢s¢t, rÀadÀsul
Ãgy hangzik, mintha a herceg t´rv¢nyes gyerekek hiÀnyÀban ¢rte volna el a csÀszÀrnÀl a
legitimÀciÂt, mintha az egyik t¢ny oka lett
volna a mÀsiknak, holott errûl szÂ sincs. Magam a k´vetkezût javasolnÀm, bÀr tudom,
hogy ez sem t´k¢letes: àWilhelm von Breysach herceg, aki az Alt-H¡ningen hÀzbÂl
szÀrmazÂ ¢s rangon alulinak tartott Katharina von Heersbruck grÂfnûvel folytatott titkos
viszonya Âta a f¢ltestv¢r¢vel, RûtszakÀllÃ Jakab grÂffal viszÀlykodÀsban ¢lt, a tizennegyedik szÀzad v¢ge tÀjÀn, mikor Szent Remigius
¢jjele derengeni kezdett, ¢ppen visszat¢rûben volt a n¢met csÀszÀrral Wormsban rendezett talÀlkozÂjÀrÂl, ahol urÀnÀl kieszk´z´lte, hogy mivel hÀzassÀgÀban sz¡letett gyermekei mÀr korÀbban elhaltak, a hitves¢vel
m¢g t´rv¢nyes nÀszuk elûtt nemzett term¢szetes fiÀt, Philipp von H¡ningen grÂfot legitimÀljÀk/t´rv¢nyesÁts¢k.Ê HangsÃlyozom:
nem arrÂl van szÂ, hogy ForgÀch AndrÀs ne
tudna n¢met¡l vagy magyarul el¢g jÂl, hanem arrÂl, hogy a t¢ves elk¢pzel¢s, a hamis
koncepciÂ gÃzsba k´ti a fordÁtÂt, vadul tapadni kezd a sz´veghez, ¢s v¢g¡l teljesen beleragad. A filolÂgia r¢muralma ez ä valami
hasonlÂrÂl besz¢lt Vas IstvÀn nagyon r¢gen,
1962-ben az Ãj Horatius-k´tet megjelen¢sekor. °s pÀratlan bÀtorsÀggal arra biztatta, mi
t´bb, lÀzÁtotta a fordÁtÂkat, hogy ne vegy¢k
szentÁrÀsnak a r´vid ¢s hosszÃ szÂtagok vÀltakozÀsÀnak szabÀlyÀt. Gondoljuk meg:
mindezt az elk¢pzelhetû legk´t´ttebb versformÀk eset¢ben! Vas ä mint valÂban nagyvonalÃ, az eszt¢tikai kicsinyesked¢st zsigerbûl
elutasÁtÂ alkotÂ ä arra gondolt, hogy mindenn¢l fontosabb a magyar nyelv ¢ps¢g¢t
nem vesz¢lyeztetû Àt¡ltet¢sek megalkotÀsa.
R´viden arrÂl van szÂ, hogy mindenk¢ppen
olvashatÂ sz´veget kell teremteni. (In: AZ ISMERETLEN ISTEN. Sz¢pirodalmi, 1974. 600.
o.) Magam tûle vettem a bÀtorsÀgot, hogy ä
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elismerem, p¢ldÀtlanul szemtelen¡l ä ÃjrafordÁtsam ForgÀch sz´veg¢t, persze csak
megfontolandÂ javaslatk¢nt. °s term¢szetesen maga ForgÀch is bÀtorÁtott, aki a SZENT
CECíLIA, r¢szben pedig az O.... MçRKIN° lefordÁtÀsakor a legkev¢sb¢ sem volt a sz´veghez vadul tapadÂan kicsinyes. BÀr munkÀibÂl
ÀltalÀban hiÀnyzik a valÂdi ihletetts¢g ¢s k´lt¢szet, a szÀrnyalÀsra is buzdÁtÂ bÀtorsÀg, de,
k¡l´n´sen az elsû helyen emlÁtett novellÀban,
t´bbnyire sz¢p munkÀt v¢gzett. çm van valaki a k´tetben, aki k¢pes volt bebizonyÁtani,
hogy lehets¢ges, t´k¢letesen hüen az eredetihez, megtartva annak ´sszes furcsasÀgÀt ¢s
szabÀlytalan g´rcs¢t, ¢peszü, lÁraian l¡ktetû
ritmusÃ, a forma arÀnyait plasztikusan kidomborÁtÂ, g´rd¡l¢kenyen elûrehaladÂ magyar mondatokban lefordÁtani Kleistet. SzabÂ Ed¢rûl besz¢lek term¢szetesen, akinek
klasszikusszÀmba menû 1958-as Àt¡ltet¢se valÂdi dÁsze ¢s a Kleist-prÂza fordÁtÀsÀnak etalonjak¢nt felmutathatÂ centruma a k´tetnek:
A CHILEI F¹LDRENG°S. A sz´vegk´zlûk ä szerencs¢re! ä ezÃttal csak a t´rdel¢sen vÀltoztattak a n¢met kritikai kiadÀs szerint, ez a
d´nt¢s viszont a valÂban dics¢retes filolÂgiai
beavatkozÀsok k´z¢ tartozik.
Ekkor hÀt egy Ãjabb t¢mÀhoz ¢rt¡nk, az
ÃjrafordÁtÀsok k¢rd¢sk´r¢hez. T´bb oka lehet, ha valaki vagy valakik Ãgy d´nt(enek),
hogy a r¢gi, àbevettÊ magyarÁtÀs helyett Ãjra
kell fordÁtani egy klasszikus sz´veget. MegkÁs¢rlek n¢hÀny ilyen szempontot felsorolni,
hangsÃlyozva, hogy ezek t´bbnyire a prÂzafordÁtÀsokra vonatkoznak. TehÀt: 1. A r¢gi
fordÁtÀs sÃlyos, orvosolhatatlan t¢ved¢seket
tartalmaz. 2. A r¢gi fordÁtÀs oly m¢rt¢kben elavult, oly r¢gi nyelvi Àllapotot t¡kr´z, hogy
immÀr ¢lvezhetetlen. 3. A fordÁtÀs korrekt,
t´k¢letesen ¢lvezhetû, de àf¢lreinterpretÀljaÊ, mintegy meghamisÁtja az eredeti szellem¢t. 4. Fell¢p egy jelentûs, a nyelvet komoly
m¢rt¢kben megÃjÁtÂ alkotÂ, aki szinte ¢letmüve r¢sz¢nek tekinti egyes müvek tolmÀcsolÀsÀt. 5. Bizonyos fokig Ãj nyelvi kÀnon
alakul ki, az irodalmi Ázl¢s alapjaiban vÀltozik
meg, ¢s ez megvÀltoztatja a klasszikusokhoz
valÂ viszonyt is. Eset¡nkben az elsû k¢t pont
nyilvÀn nem j´het szÀmÁtÀsba. A mindmÀig
alapvetûnek szÀmÁtÂ magyar Kleist-kiadÀs
(HEINRICH V ON K LEIST VçLOGATOTT MþV EI .
EurÂpa, 1977) n¢gy elbesz¢l¢st tartalmaz,

ebbûl kettû ker¡lt Àt az Ãj k´tetbe, a mÀr emlÁtett A CHILEI F¹LDRENG°S ¢s az ELJEGYZ°S
SANTO DOMINGñN, Antal LÀszlÂ fordÁtÀsÀban. Mindkettû kivÀlÂ munka, nem ig¢nyel
vÀltoztatÀst. Minden jel arra utal, hogy a felsorolt pontokbÂl a 3ä5-tel jelzettekkel kell
komolyabban szÀmolnunk. Csak ezek k¢sztethett¢k a àkiadÂ bizalmi embereitÊ, ForgÀch
AndrÀst ¢s MÀrton LÀszlÂt, hogy a r¢giek
utÀn ûk is sorompÂba szÀlljanak. Hogy KÀszonyi çgota utÀn ForgÀch AndrÀs is lefordÁtotta az O.... MçRKIN°-t ä nos, ez, az eredm¢ny ismeret¢ben, elûrel¢p¢st jelenthet a
Kleist-befogadÀs magyar t´rt¢net¢ben. ForgÀch Àt¡ltet¢se ¢rz¢kenyebb, az eredeti morÀlis ¢s nyelvi alvajÀrÀsÀt, f¢lig-meddig eszelûs groteszks¢g¢t ¢s kÁnossÀgÀt jobban ¢s hajl¢konyabban megjelenÁtû sz´veg, valahogy
modernebb interpretÀciÂ, mint az 1977-es
ajÀnlat. Ugyanakkor nem teszi lehetetlenn¢
¢s ¢rv¢nytelenn¢ KÀszonyi çgota fordÁtÀsÀt ä
¢s ez Ágy van jÂl, mostantÂl k¢t O... MçRKIN°sz´veggel rendelkez¡nk, az olvasÂ Ázl¢se fog
k´z¡l¡k vÀlasztani.
MÀrton LÀszlÂra mÀr Ãj bekezd¢st kell
nyitnunk. Az û eset¢ben inkÀbb a 4ä5. pontban emlÁtett tendenciÀk l¢ptek szÁnre. Mint
erûs karakterü prÂzaÁrÂ k´nnyen eshet abba
a hibÀba, hogy tÃlsÀgosan is az elût¢rbe ÀllÁtja
szem¢lyis¢g¢t a fordÁtÀs sorÀn, hogy kellû
m¢rt¢kü alÀzat hÁjÀn Ãgy ¢rezhetj¡k, mÀr
r¢gÂta MÀrton LÀszlÂ ¢s nem X. Y. sz´veg¢t
olvassuk. így t´rt¢nik a K OHLHAAS MIHçLY
eset¢ben. Azt hiszem, Kardos LÀszlÂ
àklasszikusÊ fordÁtÀsa jobb, mint MÀrton¢.
ögy v¢lem, remek megoldÀsai mellett MÀrton az ´sszes jelentûs hibÀt elk´veti, melyet
egy fordÁtÂ csak elk´vethet. Besz¢lj¡nk r´gt´n a legvadabb mell¢fogÀsÀrÂl. Hinz ¢s
Kunz kamarÀsokat a legnagyobb fesztelens¢ggel àPityi ¢s PalkÂÊ uraknak nevezi az Ãj
sz´vegben. F´ld¢nyi, aki valÂszÁnüleg ¢rzi a
bajt, egy k¡l´n jegyzetben prÂbÀlja igazolni
ezt a nehezen tolerÀlhatÂ eljÀrÀst: àOlyan
gyakran elûfordulÂ nevek, hogy mÀr Eckhart mester gyüjtûn¢vk¢nt alkalmazza ûket. BÀrkire vonatkozhatnak, gyakorisÀguk miatt elsûsorban a k´z´ns¢ges, sût buta emberek megjel´l¢s¢re hasznÀljÀk.Ê
Legfûbb kifogÀsaim: 1. Magyar besz¢lû nevek beiktatÀsa a sz´vegbe akkor, amikor a
t´bbi n¢v megmarad az eredeti n¢met formÀban ä bakl´v¢s, elvileg kifogÀsolhatÂ. (NB:
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nekem mÀr az sem tetszik, hogy Kohlhaasnak megmaradt a MihÀly keresztneve, Àm itt
a hagyomÀny erûsnek bizonyult, nehezen
szoknÀnk meg a Michael Kohlhaas alakot.) 2.
Kleist soha nem ¢l nyelvi humorral, vagy legalÀbb nem az ilyen harsÀny formÀjÀval a szÂjÀt¢knak. 3. A Pityi ¢s PalkÂ alakban van valami d¢vajul n¢pies, ez t´k¢letesen idegen
Kleisttûl. 4. Pityi PalkÂ valÂban gyüjtûn¢vszerü, de Pityik¢nt ¢s PalkÂk¢nt k¡l´nvÀlasztva
mÀr a fordÁtÂ infantilis humorÀnak term¢ke.
5. TalÀn m¢g igazolhatÂ lenne az eljÀrÀs, ha
Hinz ¢s Kunz, akÀr Dobcsinszkij ¢s Bobcsinszkij vagy Rosencrantz ¢s Guildenstern,
mi t´bb, A KAST°LY -ban szereplû JeremiÀs ¢s
BarnabÀs mindig egy¡tt, mintegy spirituÀlis
ikerk¢nt l¢pne fel. De Kleistn¢l nagyon is
f¡ggetlen¡l mozognak, egyszÂval szellemileg
sem igazolhatÂ ez a megoldÀs. (MÀrton LÀszlÂ talÀn SzabÂ Ed¢tûl vette az ´tletet, aki E.
Th. A. Hoffmann MURR KANDöR cÁmü reg¢ny¢nek fordÁtÀsÀban hasonlÂan adta vissza a
Hans und Kunz megjel´l¢st. A sz´veg az EurÂpa KiadÂnÀl '67-ben megjelent kiadÀs 39.
oldalÀn Ágy olvashatÂ: àBÀrmikor megtudhatta..., hogy Pityi PalkÂ jÂl ¢s szorgosan gondozza-e
a szûlûj¢t?Ê çm itt, ebben a rendkÁv¡l jÀt¢kos
sz´vegben ez a megoldÀs nagyon is indokoltnak lÀtszik, arrÂl nem szÂlva, hogy SzabÂ
Ed¢nek esz¢be sem jut felbontani a Pityi PalkÂ megjel´l¢st.)
MÀrton sz´vege egy¢bk¢nt is tele van furcsasÀgokkal, erûltet¢sekkel. MÀr a legelej¢n
gyanÃt fogunk, amikor azt olvassuk, hogy
Kohlhaas àegy f¡z¢rre valÂ gyermeklÂvalÊ (5. o.)
vÀgott neki a vÀsÀrnak. Az persze vilÀgos,
hogy àgyermeklÂÊ megjel´l¢sü szÂ nem l¢tezik.
De a dolog egy¢bk¢nt is k¢ptelens¢g, egy piciny csikÂ csak d´gl´tten jutna el a hosszÃ
Ãton a vÀsÀrig, arrÂl nem szÂlva, hogy kiscsikÂkat igen ritkÀn szoktak Àruba bocsÀtani. Az
eredeti sz´veg a àjunge PferdeÊ megjel´l¢st alkalmazza, ¢s Kardos Ágy is fordÁtja: àfiatal lÂÊ.
Ez sem tÃl szerencs¢s megoldÀs, magam a
àn´vend¢k lÂÊ kit¢telt javasolnÀm, tudva,
hogy ez meg talÀn suta. GyermeklovakrÂl
persze bizonyosan nincs szÂ, az¢rt sem, mert
k¢t lappal k¢sûbb arrÂl ¢rtes¡l¡nk, hogy
Vencel Ãrfi àmegkÁvÀnta a hatalmas fakÂ csûd´rtÊ. (7. o.) LÂversenyes tapasztalataim alapjÀn arra tippelek, hogy itt amolyan ànyeret-

len k¢t¢vesekrûlÊ van szÂ: mÀr kifejlett Àllatok, a legszebb ifjÃkor elûest¢j¢n. Ennyit a lovakrÂl. AztÀn nem sokkal k¢sûbb legalÀbb
Ãgy megd´bben¡nk, mint Kohlhaas, mikor
azt olvassuk, hogy: àA lÂcsiszÀrnak a mell¢ny¢hez csapÂdott a szÁve.Ê (10. o.) íme a jellegzetes
MÀrton-f¢le hang, az ´nk¢nyes, nyakatekert
nyelvhasznÀlat. (Azt csak zÀrÂjelben mondom, hogy az elûbb szÀnd¢kosan tettem kettûspontot a àhogyÊ utÀn, ez is MÀrton egyik
ortogrÀfiai ÃjÁtÀsa, melyet k´vetkezetesen a
f¡ggû besz¢d felid¢z¢sekor alkalmaz a sz´vegben, Àm n¢ha narratÁv r¢szek is odaragadnak, ekkor keletkeznek az ilyesfajta zürzavaros mell¢kmondatok: àmik´zben kijelentette, hogy: tud û majd ¢rv¢nyt szerezni jogainak, pej
lovÀra, ¢s ellovagoltÊ. (11. o.) (Ti. Kohlhaas felugrott a pej lovÀra, nem pedig ¢rv¢nyt szerzett rÀ jogainak.) Kardos sem talÀlja meg a
t´k¢letes arÀnyt mell¢ny ¢s szÁv viszonyÀban:
àA lÂcsiszÀrnak nagyot dobbant a szÁve.Ê (650. o.)
Az eredeti k¢ts¢gkÁv¡l erûs, mÀr-mÀr expresszionista k¢pet villant fel, de az¢rt nem
annyira elrugaszkodottat, mint MÀrton v¢li:
àDem Rossh¤ndler schlug das Herz gegen den
Wams.Ê SzÂval valami olyasmirûl van szÂ,
hogy a lÂcsiszÀrnak majd sz¢tvetette a mell¢ny¢t a szÁve. Ezt a mondatot egyik¡knek sem
siker¡lt megnyugtatÂan lefordÁtania. Kis hÁjÀn Ágy jÀrtak a Vencel Ãrfit megmentû ajtÂval ¢s l¢pcsûsorral. MÀrton szerint egy rejtekajtÂ volt a kast¢ly hÀtsÂ falÀban, àmely a levegûbe nyÁltÊ. (29. o.) Akkor hÀt a gonosz hüb¢rÃr lezuhant ¢s nyakÀt szegte volna a vÀr aljÀban?! Persze Kardost nem lehet az ilyesmivel fel¡ltetni, bÀr az ajtÂ szÂ szerint t¢nyleg
a levegûbe nyÁlt (àin die Luft hinausgingÊ), helyes fordÁtÀsa àa szabadba nyÁlÂÊ ajtÂrÂl besz¢l.
MÀrton egy¢bk¢nt ezt az eg¢sz mondatot f¢lre¢rti: nem az ElbÀn ÀllÂ sajkÀk voltak egy
kis tetûvel fedve, hanem a folyÂhoz vezetû
kûl¢pcsû ä akit ¢rdekel a majdnem pontos
fordÁtÀs, megtalÀlhatja Kardos LÀszlÂnÀl (a
mÀr emlÁtett 1977-es kiadÀs alapjÀn id¢zem
ä 671. o.). MÀrton m¢g egy jelentûs f¢lre¢rt¢s¢re hÁvnÀm fel a figyelmet, a k´tet 52. oldalÀn azt ÀllÁtja, hogy PalkÂ kamarÀs olyan
pillantÀst vetett Vencel Ãrra, hogy àez Vencel
urat, ha vasbÂl lett volna is, ´sszemorzsolta volnaÊ.
T¢ved¢s: Kleist azt Árja, ha a pillantÀs vasbÂl
lett volna, bizonyÀra kett¢vÀgta volna Vencel
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urat, amint azt Kardos pontosan magyarÁtja:
àKunz Ãr, a kamarÀs, n¢ma d¡htûl szikrÀzÂ pillantÀst vetve rÀ, amely, ha vasbÂl lett volna, kett¢hasÁtja a vÀrÃrfit.Ê (694. o.)
A n¢met mell¢kmondatok sorrendj¢nek
vak k´vet¢se MÀrtont is csikorgÂ megoldÀsokra viszi. A legszebb p¢lda ism¢t a K OHLHAAS-bÂl szÀrmazik: A lÂcsiszÀr feles¢ge àmegfordult, ¢s felkapta legkisebb gyermek¢t, aki m´g´tte
jÀtszadozott a f´ld´n, pillantÀsokat, a nyaklÀncÀval jÀtszadozÂ fiÃcska rÂzsÀs orcÀjÀn tÃln¢zûket,
amelyekben a halÀl rajzolÂdott ki, vetv¢n a lÂcsiszÀrra, ¢s egy iratra, amelyet emez a kez¢ben tartottÊ. (20. o.) Erre csak Karinthyt id¢zhetem:
à¡lû f¢rfi, szÀnd¢kosan elrajzolt f¡lekkelÊ.
MÀrton a K OHLHAAS-ban akkor van igazÀn elem¢ben, mikor a k¡l´nf¢le agyament
csÀszÀri ¢s kamarÀsi, vazallusi ¢s vÀrosbÁrÂi,
vÀlasztÂfejedelmi ¢s ¡gyint¢zûi leiratokat, feliratokat, v¢gz¢seket ¢s fellebbez¢seket, Àtiratokat ¢s Àtv¢teli elismerv¢nyeket, meghagyÀsokat ¢s hirdetm¢nyeket, ¢s ki tudnÀ m¢g felsorolni, mif¢le, a Kohlhaas-f¢le ¡gydarabra
vonatkozÂ eml¢keztetûket, feljegyz¢seket ¢s
panaszokat, tovÀbbÀ folyamodvÀnyokat kell
tolmÀcsolnia, pontosabban a hivatali papÁrok
v¢gtelen ÃtjÀt N¢metorszÀg legk¡l´nf¢l¢bb
tartomÀnyaiban. MÀrton sokszor Kafka felûl
fordÁt, helyesen, hisz jÂl tudjuk, hogy A PER
ÁrÂjÀnak kedvence volt Kleist kolosszÀlis kisreg¢nye, ha csak mÂdja nyÁlt rÀ, r´gt´n felolvasta a barÀtainak vagy a nagyobb nyilvÀnossÀg elûtt. çm a legnagyobb furcsasÀg az,
hogy SzabÂ Ede, A PER k¢sûbbi magyarÁtÂja
is kafkai ihlet¢ssel fordÁtotta A CHILEI F¹LDRENG°S-t. MunkÀjÀban m¢g sincs nyoma az
erûltet¢snek, a nyelvi g´rcs´knek. MÀrton
csak nagy ritkÀn k¢pes felszÀrnyalni, e tekintetben a legsikeresebbeknek A LOCARNñI
KOLDUSASSZONY egyes r¢szletei bizonyultak.
FordÁtÂi nyelve t´bbnyire modoros, ha szabad Ágy mondani, manierista. Kleist-magyarÁtÀsÀt egy jelentûs nyelvtehets¢g nagyszabÀsÃ kudarcÀnak ¢rzem, aki sajÀt müv¢szet¢nek probl¢mÀit akarva-akaratlanul, de
be¢pÁtette fordÁtÀsaiba. RagyogÂ megoldÀsai
ellen¢re Ãj K OHLHAAS MIHçLY-ajÀnlata nem
m¢rhetû Kardos LÀszlÂ r¢gebbi, m¢rt¢ktartÂbb, megbÁzhatÂbb javaslatÀhoz. Ha ForgÀchon n¢ha az ihletetlens¢get k¢rtem szÀmon,
MÀrtonban az ihletetts¢get v¢lem veszedelmesen tÃltengeni.

°s m¢gis rendkÁv¡l fontos, hogy ez a k´tet
megjelent. A fordÁtÀsokbÂl leszürhetû tanulsÀgok n¢mileg a magyar prÂza ÀltalÀnos ÀllapotÀt is ¢rinthetik, hisz ezÃttal Kleist hajmeresztû neh¢zs¢gü epikus nyelve volt a vizsgafeladat. Egy irdatlan nyelvi univerzummal
valÂ talÀlkozÀsban most r¢szben kider¡lt,
hogy mire is futja az Ãjabb magyar prÂza eszk´ztÀrÀbÂl. Annyi mÀr bizonyos, hogy nincs
okunk az ´nel¢g¡lts¢gre. De a nagy stÁlus¢rt
folytatott k¡zdelemnek megvan a sz¢ps¢ges
pÀtosza.
BÀn ZoltÀn AndrÀs

II
KLEIST MEGSZñLAL
Heinrich von Kleist 1777-ben sz¡letett az
Odera menti Frankfurtban, ¢s 1811-ben a
Potsdam k´zel¢ben fekvû Wannsee partjÀn
´nkez¢vel vetett v¢get ¢let¢nek. °letrajzÀnak
szÀmos rejt¢lyes mozzanatÀt ¢s k¡l´n´s halÀlÀnak valÂdi motÁvumait ä noha barÀtnûj¢vel,
Henriette Vogellel egy¡tt elk´vetett kettûs
´ngyilkossÀgÀnak k¡lsû k´r¡lm¢nyei bÃcsÃlevel¡kben ¢s a fennmaradt boncolÀsi jegyzûk´nyvekben r¢szletesen dokumentÀltak ä
sem a biogrÀfiai, sem pedig a pszichoanalitikus irÀnyultsÀgÃ kutatÀsnak nem siker¡lt
megnyugtatÂan tisztÀznia. TalÀn ez is az oka
a szem¢lye ¢s müv¢szete irÀnt Ãjra meg Ãjra
feltÀmadÂ ¢rdeklûd¢snek.
Kleist porosz nemesi-katonatiszti csalÀdban sz¡letett, atyai nagybÀtyja volt Ewald
Christian von Kleist, a n¢met felvilÀgosodÀs
jeles katonak´ltûje, akirûl Lessing ÀllÁtÂlag
Tellheim ûrnagy figurÀjÀt mintÀzta MINNA
VON B ARNHELM cÁmü vÁgjÀt¢kÀban. °let¢nek
¢pp ez a szÀrmazÀs volt talÀn egyik legfûbb
tehert¢tele. MindhiÀba hadakozott a porosz
tradÁciÂ ellen, ¢letÃtjÀnak t´bb pontjÀn is
hasztalan prÂbÀlta megtagadni. M¢gis ä paradox mÂdon ä ¢pp ebbûl a rejt¢lyes ¢s sok
tekintetben problematikus sorsbÂl (melybe
bizonyÀra egy¢b szem¢lyes term¢szetü bonyodalmak ä t´bb ¢letrajzÁrÂ latens homoszexualitÀst emleget ä is belejÀtszottak) alkotta
meg Kleist a n¢met irodalomt´rt¢net mindmÀig egyik legizgalmasabb, legirritÀlÂbb ¢let-
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müv¢t. (A Kleist müveibûl kiindulÂ ¢s mÀig
hatÂ irritÀciÂ egyik legnagyszerübb p¢ldÀja
Hans Neuenfels HEINRICH PENTHESILEA VON
K LEIST. çLMODOZçSOK EGY RENDEZ°SRýL cÁmü filmje, mely k´vetkezetesen egymÀsba
csÃsztatja a nyugat-berlini jelen, a Kleist korabeli porosz klasszicizmus ¢s a g´r´g
klasszika ter¢t ¢s idûsÁkjait.) °s tegy¡k mindjÀrt hozzÀ: egyszersmind az egyik legmagÀnyosabbat ¢s legfolytathatatlanabbat. Kleist
ugyanis nemhogy tradÁciÂt vagy iskolÀt nem
teremtett, hanem ¢letmüve ä bizonyÀra sajÀtos irodalomt´rt¢neti helyzet¢bûl adÂdÂan ä
a szÂ legszorosabb ¢rtelm¢ben egyszerinek ¢s
majd' minden tekintetben folytathatatlannak
bizonyult.
Az irodalomt´rt¢net-ÁrÀsnak nemcsak a
kleisti biogrÀfia rejt¢lyes mozzanatai okoztak
¢s okoznak m¢g mindig fejt´r¢st. Ezek felderÁt¢s¢n¢l nem kev¢sb¢ lehetetlennek bizonyult a szerzû egy¢rtelmü irodalomt´rt¢neti
beskatulyÀzÀsa is. Mert t¢ny egyfelûl, hogy
Kleistet szoros, olykor szem¢lyes szÀlak füzt¢k a romantikÀhoz ä bizalmas barÀtai k´z´tt
talÀljuk p¢ldÀul a teoretikus Adam M¡llert ¢s
a sz¢pÁrÂ Fouqu¢t ä, mÀsfelûl viszont Goeth¢t
tekintette legfûbb p¢ldak¢p¢nek ¢s m¢rt¢kadÂ mester¢nek. Ez a viszony sem volt azonban mentes a zavarÂ momentumoktÂl: AZ ELT¹RT KORSñ 1808-as weimari ûsbemutatÂja
utÀn, mely a weimari szÁnhÀz intendÀnsi tiszt¢t akkoriban bet´ltû Goethe kezdem¢nyez¢s¢re j´tt l¢tre, Kleist pÀrbajra akarta hÁvni
mester¢t, szem¢lyesen ût okolvÀn a darab
Ãgymond szÀnd¢kos megbuktatÀsÀ¢rt. Ami
pedig Goeth¢t illeti, û e kÁnos esettûl kezdve
a maga r¢sz¢rûl àa term¢szet sÃlyos elt¢velyed¢s¢tÊ v¢lte felfedezhetni Kleist ¢let¢ben ¢s müveiben. Az ´nmagukban v¢ve is meglehetûsen zavaros ¢s ellentmondÀsos szem¢lyes
kapcsolatoknÀl jÂval fontosabb persze, hogy
Kleist ÁrÂi ¢letmüve sem a klasszikÀhoz, sem
a romantikÀhoz nem sorolhatÂ, noha egyarÀnt mutat klasszikus ¢s romantikus vonÀsokat. A mü a maga eg¢sz¢ben kÁv¡l Àll ¢s tÃlmutat mind a klasszikÀn, mind pedig a romantikÀn ä Kleistet szinte kortÀrsÀnak ¢rezheti a figyelmes ¢s t¡relmes olvasÂ.
Kleist ÃgyszÂlvÀn a modernitÀs k¡sz´b¢n
Àllva mindjÀrt a szÂ legszorosabb ¢rtelm¢ben
f¢lelmetes radikalizmussal vetette fel azokat
az ¢let- ¢s b´lcseleti probl¢mÀkat, melyekkel

itt ¢s most is m¢g mindig nap mint nap szembes¡l¡nk ¢s k¡szk´d¡nk. °letmüv¢nek egyik
kulcsszava minden bizonnyal a rejt¢ly. Kleist
gy´keresen szakÁtott a n¢met felvilÀgosodÀs
¢s klasszika pedagÂgiai optimizmusÀval ¢s a
humÀnus emberrûl szûtt fennk´lt ÀbrÀndjaival. Az emberi nem nevel¢se gy´ny´rü, csak ¢pp
megvalÂsÁthatatlannak bizonyult lessingi eszm¢ny¢t ¢s a klasszika ä Winckelmann szÀllÂig¢v¢ lett mondata szerint a ànemes egyszerüs¢g
¢s csendes nagysÀgÊ minûs¢geivel jellemezhetû
ä ember- ¢s vilÀgk¢p¢t alapjaiban k¢ts¢gbe
vonva hallatlan elszÀntsÀggal ¢s p¢ldÀtlan k´ny´rtelens¢ggel jelentette be k¢telyeit ¢s fogalmazta meg k¢ts¢geit ä az ism¢t titokzatosnak, rejt¢lyesnek, ¢rthetetlennek, sût ¢rtelmetlennek mutatkozÂ emberrûl ¢s vilÀgrÂl.
Mert Kleist elbesz¢l¢seinek vilÀga csak lÀtszatra k´nnyüszerrel elbesz¢lhetû ¢s k¢nyelmesen lakhatÂ, kerek eg¢sz ¢s ¢rtelmesen berendezett vilÀg. Elbesz¢lûi mindhiÀba ragaszkodnak k´r´mszakadtÀig az ¢rtelmes ¢s ¢rthetû vilÀgrend eszm¢ny¢hez, a teleolÂgiÀhoz
vagy legalÀbb annak lÀtszatÀhoz. Az elbesz¢lt
vilÀg minduntalan megcÀfolja az elbesz¢lût,
egyre szaporodnak a v¢letlenek, mÁg v¢g¡l
menthetetlen¡l fel¡ti fej¢t a kÀosz, ki¡resÁtve
¢s hiteltelenn¢ t¢ve a mindentudÀsnak lÀtszatÀhoz g´rcs´sen ragaszkodÂ elbesz¢lû diskurzusÀt, melybûl ilyenformÀn nem marad mÀs,
mint az olthatatlan ¢s k¢ts¢gbeesett vÀgyakozÀs az ¢rtelem ¢s az abszolÃtum utÀn.
Legelsûsorban persze maga az elbesz¢lt
ember az, aki e vilÀg rejt¢lyess¢g¢t ¢s Àttekinthetetlens¢g¢t okozza: Kleist legfontosabb
k¢rd¢se magÀra az emberre, az ember term¢szet¢re ¢s a vilÀgban elfoglalt hely¢re vonatkozik. MÁg a klasszika az embert alapvetûen
ismertk¢nt t¢telezte ä vagyis pszicholÂgiÀja,
ha volt egyÀltalÀn, tudatpszicholÂgia volt ä,
¢s a humanitÀs szellem¢ben nevelhetûnek
gondolta ¢s lÀtta vagy legalÀbbis akarta lÀtni,
Kleistn¢l maga az emberi term¢szet az, ami
ism¢t kivÀltk¢pp rejt¢lyess¢ ¢s problematikussÀ vÀlik: hûseit olyan erûk uraljÀk, melyeket
nemhogy kiismerni ¢s uralmuk alÀ hajtani,
de n¢ven nevezni sem bÁrnak. Csaknem egy
¢vszÀzadnak kellett m¢g eltelnie Kleist halÀla
utÀn, mÁg Freud v¢gre n¢ven nevezte ûket.
Szokatlan ¢s ä k´nyvkiadÀsunk jelen ÀllapotÀt tekintve tÃlzÀs n¢lk¡l ÀllÁthatÂ ä mer¢sz
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vÀllalkozÀsba fogott a Jelenkor KiadÂ, mikor
rÀszÀnta magÀt Heinrich von Kleist ´sszes
müveinek megjelentet¢s¢re. Az idei K´nyvh¢ten a tervezett ¢letmüsorozat elsû, Kleist
valamennyi elbesz¢l¢s¢t tartalmazÂ k´tet¢t
vehette k¢zbe az olvasÂ. A k´nyvben szereplû
müvek eszt¢tikai ¢rt¢ke ¢s viszonylagos magyarorszÀgi ismeretlens¢ge, illetve ÃjdonsÀga
´nmagÀ¢rt besz¢l, a vÀllalkozÀs tehÀt nem
szorulna k¡l´n´sebb indoklÀsra vagy igazolÀsra. Ha netÀn m¢gis ilyesmivel prÂbÀlkozunk, leginkÀbb talÀn ForgÀch AndrÀst, az
ELBESZ°L°SEK egyik fordÁtÂjÀt hÁvhatjuk segÁts¢g¡l, aki nemr¢giben a budapesti KleistfesztivÀl alkalmÀval rendezett szimpÂziumon
a szerzû magyarorszÀgi àklasszicizÀlÂdÀsÀrÂlÊ
besz¢lt. K¢rd¢s azonban, mit ¢rts¡nk, mit
¢rthet¡nk egyÀltalÀn Kleist eset¢ben klasszicizÀlÂdÀson, ¢s m¢rt ¢pp mostanÀban zajlik
ä ha zajlik ä nÀlunk e folyamat.
T¢ny, hogy az utÂbbi idûben feltÀmadt az
¢rdeklûd¢s Kleist irÀnt. Erre utalnak nemcsak az elmÃlt ¢vadok szÁnpadi bemutatÂi,
hanem k´zvetve maga a Jelenkor KiadÂ vÀllalkozÀsa is, mely nyilvÀn valamely legalÀbbis
latensen l¢tezû olvasÂi ¢rdeklûd¢snek kÁvÀn
el¢be menni. Kleist klasszicizÀlÂdÀsÀrÂl m¢gis csak bizonyos megszorÁtÀsokkal besz¢lhet¡nk. Elk¢pzelhetû ugyan, hogy a kiadÂ dics¢retes erûfeszÁt¢se nyomÀn a kleisti ¢letmü
az eddigin¢l nagyobb m¢rt¢kben r¢sz¢v¢ vÀlik majd a magyar irodalmi k´ztudatnak ä
ami ´nmagÀban v¢ve is nagy eredm¢ny volna ä, sût talÀn m¢g az is, hogy egy ideig kit¡ntetett figyelem fogja ´vezni; azt azonban
ä mint fentebb mÀr utaltam rÀ ä nem tartom
valÂszÁnünek, mi t´bb, lehets¢gesnek sem,
hogy megterm¢kenyÁtû impulzusok fakadjanak belûle, illetve magyar folytatÂja akadjon.
(Aligha kell mondanom: nem kis ´r´m´mre
szolgÀlna, ha k¢retlen prÂf¢ciÀm mielûbb elnyern¢ m¢ltÂ cÀfolatÀt, aminthogy az¢rt
akadt mÀr ilyesmire p¢lda S¡tû AndrÀs vagy
HajnÂczy P¢ter egyes müveiben.)
A mÀsik k¢rd¢sre ä hogy tudniillik mi az
oka Kleist magyarorszÀgi klasszicizÀlÂdÀsÀnak ¢pp most, a XX. szÀzad '90-es ¢veinek k´zepe
tÀjÀn ä az igazat megvallva nem szolgÀlhatok
¢rtelmes felelettel, sût az emlÁtett szimpÂziumon e t¢mÀrÂl folytatott kerekasztal-besz¢lget¢s is csak tovÀbb n´velte tanÀcstalansÀgo-

mat. ögyhogy e pontban mind´ssze halk k¢telyeimet tudom megosztani az olvasÂval,
melyek persze a legkev¢sb¢ sem cs´kkentik a
vÀllalkozÀs elvitathatatlan ¢rdem¢t: tartok tûle, hogy Kleist MagyarorszÀgon mind a fent
elmondottak ellen¢re tovÀbbra is kevesek
¡gye ä netÀn vesszûparipÀja ä marad csupÀn.
(K¢telyeimet annak ellen¢re fenntartom,
hogy a k´tet idûk´zben elûkelû helyet foglal
el p¢ldÀul az írÂk K´nyvesboltja sikerlistÀjÀn.)
MÀr pusztÀn a tartalomjegyz¢ket Àttekintve is
megÀllapÁthatÂ, hogy a k´nyv alaposan tÃlteljesÁti azt, amit cÁm¢ben Ág¢r. Nemcsak
az¢rt, mert Kleist valamennyi elbesz¢l¢s¢t tartalmazza, hanem az¢rt is, mert egy¢bk¢nt is
jÂval t´bbet nyÃjt annÀl, ami egy n¢pszerü
kiadÀstÂl elvÀrhatÂ.
A teljess¢gre t´rekv¢st a k´tet egyik legfontosabb er¢ny¢nek tartom. Azt bizonyÁtja
ugyanis, hogy a k´nyv l¢trehozÂi felnûttnek
tekintik az olvasÂt, vagyis lehetûs¢get nyÃjtanak neki az ´nÀllÂ Át¢letalkotÀsra, ugyanakkor bûs¢ges f¡ggel¢kkel, jegyzetapparÀtussal
¢s ¢letrajzi informÀciÂkkal sietnek segÁts¢g¢re. A teljess¢gre t´rekv¢st mÀsfelûl az¢rt is
¡dv´snek tartom, mert a k´tetben Ágy Kleist
magyarul mindeddig hozzÀf¢rhetetlen elbesz¢l¢sei is helyet kaptak, olyanok, mint p¢ldÀul A LELENC (MÀrton LÀszlÂ fordÁtÀsa n¢hÀny hÂnappal az ELBESZ°L°SEK megjelen¢se
elûtt volt olvashatÂ elûsz´r a Nappali hÀzban),
melyet a legutÂbbi idûkig a germanisztika
sem taksÀlt ugyan tÃl sokra, melynek eszt¢tikai ¢rt¢k¢rûl ¢s ä Kleist minden bizonnyal
legutolsÂ elbesz¢l¢se, ÃgyszÂlvÀn elbesz¢lûi
testamentuma l¢v¢n ä az ¢letmü eg¢sz¢ben
bet´lt´tt kulcsszerep¢rûl talÀn annyival is
k´nnyebben meggyûzûdhet az elfogulatlan
magyar olvasÂ.
A Kleist nyolc elbesz¢l¢s¢t tartalmazÂ k´tetben egyarÀnt szerepelnek r¢gi ¢s Ãj fordÁtÀsok. HabÀr, mint fentebb mÀr szÂ esett rÂla,
a k´nyv tartalmazza Kleist n¢hÀny magyarul
mindeddig hozzÀf¢rhetetlen ÁrÀsÀt is, e megÀllapÁtÀs m¢gsem eg¢szen triviÀlis. Egyr¢szt
az¢rt nem, mert ä mint F´ld¢nyi F. LÀszlÂ, a
sz´vegek gondozÂja a jegyzetekben utal is rÀ
ä a k´tet Ãjraszerkesztett vÀltozatban adja
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k´zre Antal LÀszlÂ ¢s SzabÂ Ede r¢gebbrûl
mÀr ismerûs fordÁtÀsait, mÀsr¢szt pedig az¢rt
sem, mert MÀrton LÀszlÂ Ãj fordÁtÀsÀban
k´zli Kleist MagyarorszÀgon talÀn legismertebb elbesz¢l¢s¢t, a K OHLHAAS MIHçLY -t, noha ennek a sz´vegnek is l¢tezik mÀr-mÀr
klasszikusnak szÀmÁtÂ magyar vÀltozata, Kardos LÀszlÂ fordÁtÀsÀban. K¢rd¢s, mi indokolja vajon a meglehetûsen szokatlan szerkesztûi
beavatkozÀst, illetve ¢pp annak az elbesz¢l¢snek az ÃjrafordÁtÀsÀt, mely Kleistet MagyarorszÀgon mind ez idÀig leginkÀbb reprezentÀlta.
A magam r¢sz¢rûl a r¢gebbi fordÁtÀsok Àtszerkeszt¢s¢t tartom a k´tet legvitathatÂbb,
legproblematikusabb pontjÀnak. ögy v¢lem,
csakis sz¡ks¢gmegoldÀsrÂl lehet ez esetben
szÂ, melyet azonban m¢g ilyenk¢nt is meglehetûsen neh¢z elfogadni. A szerkesztûi jegyzetekbûl is kivilÀglik ugyanis, hogy F´ld¢nyi
ä teljes joggal ä alapvetû jelentûs¢get tulajdonÁt a Kleist-sz´vegek olyan elsû pillantÀsra talÀn mell¢kesnek tünû strukturÀlis elemeinek,
mint p¢ldÀul a bekezd¢sekre valÂ tagolÀs, a
grammatikai szabÀlyoknak gyakran fittyet
hÀnyÂ k´zpontozÀs vagy ¢pp a f¡ggû besz¢d
nemegyszer meglehetûsen ´nk¢nyesnek, de
legalÀbbis ´nt´rv¢nyünek tetszû alkalmazÀsa.
így aztÀn a magyar sz´vegek Àtszerkeszt¢se
sorÀn sz¡ks¢gk¢pp ellentmondÀsba keveredik ´nmagÀval ä ez¢rt is gondolom, hogy
csupÀn sz¡ks¢gmegoldÀsrÂl lehet szÂ ä, hiszen k¢nytelen Ãgy tenni, mintha mindaz,
ami a n¢met eredetire Àll, a sz´veg magyar
vÀltozatÀra nem vonatkozn¢k, illetve mintha
e Kleistn¢l alapvetû jelentûs¢gü sz´vegelemek megvÀltoztatÀsa a n¢met eredetivel
ellent¢tben nem befolyÀsolnÀ, mÂdosÁtanÀ
alapvetûen a magyar sz´vegek jelent¢s¢t.
MÀs szÂval: a szerkesztûi beavatkozÀs v¢gsû
soron a magyar fordÁtÀsok voltak¢ppeni szerzûs¢g¢t teszi nagym¢rt¢kben k¢rd¢sess¢.
MÀsk¢nt Àll azonban a helyzet a K OHLHAAS-novella ÃjrafordÁtÀsÀval. Erre nyilvÀn
az¢rt ker¡lt sor, mert a k´tet alkotÂi a maguk
müfordÁtÂi ¢s szerkesztûi koncepciÂjÀval teljes m¢rt¢kben ´sszeegyeztethetetlennek tekintik Kardos LÀszlÂ fordÁtÀsÀt, ugyanakkor
viszont nagyon is ¢rthetû mÂdon ä a f¡ggel¢k
tanÃsÀga szerint is, mely t´bb, a novella keletkez¢s¢ben v¢lhetûen fontos szerepet jÀtszott dokumentumot k´z´l ä kulcsszerepet

tulajdonÁtanak a sz´vegnek a kleisti ¢letmüben vagy legalÀbbis annak magyarorszÀgi recepciÂjÀban.
°s valÂban: Kardos ¢s MÀrton fordÁtÀsainak ´sszevet¢se alapvetû koncepcionÀlis ellent¢tre enged k´vetkeztetni, mely eg¢szen
vÀzlatosan talÀn az alÀbbiakban foglalhatÂ
´ssze. MÁg Kardos àszabadonÊ fordÁt, ¢s az
eredetitûl nemegyszer kiss¢ messzebbre tÀvolodva ä fûk¢nt a szintaxis egyszerüsÁt¢se r¢v¢n ä jÂ, sût ¢kes magyarsÀgÃ, olvasmÀnyos
¢s jÂl olvashatÂ, sima ¢s g´rd¡l¢keny,
mindenekelûtt tehÀt magyar sz´veget hoz l¢tre, addig MÀrton szigorÃan, olykor mÀr-mÀr
szolgai mÂdon ragaszkodik az eredetihez,
igyekezv¢n a lehetûs¢gekhez m¢rten annak
min¢l t´bb ä elsû pillantÀsra talÀn pusztÀn
k¡l´nck´dûnek tünû ä strukturÀlis, szintaktikai ¢s grammatikai sajÀtossÀgÀt a c¢lnyelvben megvalÂsÁtani. Nem tÃlzÀs talÀn azt ÀllÁtani, hogy MÀrton ezÃttal rendkÁv¡l k´zel ker¡lt A MþFORDíTñ FELADATA cÁmü essz¢ben
kifejtett Walter Benjamin-i eszm¢nyhez,
mely a fordÁtÂ alapvetû feladatÀt nem a sz´veg tolmÀcsolÀsÀban jel´li meg, hanem abban lÀtja, hogy annak eredendû idegens¢g¢t
a c¢lnyelvben is megûrizve az emberi nyelv
elveszett egyetemess¢g¢nek helyreÀllÁtÀsÀn
munkÀlkodj¢k.
Akinek valaha is alkalma volt mÀr n¢met¡l olvasni Kleistet, az pontosan tudja, hogy
Kleist voltak¢pp nem n¢met¡l, hanem ä n¢mi tÃlzÀssal ä kleist¡l besz¢l. Azon jelentûs alkotÂk k´z¢ tartozik tehÀt ä kisebb-nagyobb
m¢rt¢kben alighanem minden igazÀn nagy
ÁrÂ ilyen ä, akik ÁrÂi megszÂlalÀsuk sorÀn
nem k¢szen kapjÀk, hanem csinÀljÀk, nem
csupÀn hasznÀljÀk, hanem mindenekelûtt
megteremtik a nyelvet, a maguk¢t, mely attÂl
kezdve ä legalÀbbis elvben ä mindenki¢.
Kleist mondatainak szintaxisa ¢s grammatikÀja legfeljebb elrettentû p¢ldak¢nt szolgÀlhatna mondjuk az iskolÀs nyelvoktatÀsban.
MÀrmost MÀrton sz´veg¢nek legfûbb ¢rdem¢t ¢pp abban lÀtom, hogy pont olyan kev¢ss¢
szÂl magyarul, mint Kleist¢ n¢met¡l. ögy v¢lem, a fordÁtÂnak siker¡lt l¢trehoznia a magyar nyelven bel¡l egy olyan sajÀtos kleisti
idiÂmÀt, amely a Kleistet csak magyarul olvasÂk szÀmÀra is lehetûv¢ teszi, hogy a maga
teljess¢g¢ben ÀtlÀssÀk ¢s meg¢rts¢k a szerzû
jelentûs¢g¢t. Aki ¢kes magyarsÀgot, netÀn fo-
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gyaszthatÂsÀgot k¢r szÀmon a fordÁtÂn, az alkalmasint ¢pp a legfontosabbrÂl feledkezik
meg: arrÂl, hogy a nagy ÁrÂt legelsûsorban is
a nyelvhez füzûdû produktÁv viszonya teszi
azzÀ, ami. Mert a nyelv ä legalÀbbis az irodalom nyelve ä nem puszta kommunikÀciÂs eszk´z, melyet, ha Ãgy tetszik, jÂl-rosszul hasznÀlhatunk, ha viszont ¢pp Ãgy tartja kedv¡nk,
akÀr el is tekinthet¡nk tûle. Az irodalom
nyelve nem mÀs, mint maga az elbesz¢lt vilÀg
anyaga ¢s szerkezete. Nem k¢nyelmes vehiculum, hanem legyûzendû k´zegellenÀllÀs
mindnyÀjunk szÀmÀra, akik be akarunk l¢pni az elbesz¢lt vilÀgba.
Kleist megszÂlal tehÀt, jobban mondva:
t¢nyleg Kleist szÂlal meg ebben a k´tetben.
Elsû hallÀsra ugyan Ãgy tünik talÀn, anyanyelv¡nk´n besz¢l. A figyelmes olvasÂ azonban hamar be fogja lÀtni: alaposan meg kell
k¡zdenie az¢rt, hogy elsajÀtÁthassa a kleisti
idiÂmÀt, ¢s bebocsÀtÀst nyerjen e rejtelmes ¢s
izgatÂ vilÀgba. De mindek´zben talÀn belÀtja
majd azt is: az eredm¢ny meg¢ri a fÀradsÀgot, ¢rdemes idût ¢s figyelmet szentelni rÀ.
Kurdi Imre

L°LEK °S GçZKAMRA
Holocaust. Thalassa, 1994/1ä2. szÀm
TäTwins, 1994. 356 oldal, 390 Ft
A holocaust a pszichoanalÁzist k¢tszeres ¢rtelemben ¢rintette. HatmilliÂ ember ¡ld´z¢s¢nek ¢s kiirtÀsÀnak t¢nye elker¡lhetetlenn¢
tette, hogy a XX. szÀzadnak ¢s ÀltalÀban az
emberi t´rt¢nelemnek ezt a k´zponti jelentûs¢gü esem¢nysorÀt a l¢lektan eszk´zeivel is
¢rtelmezz¢k.
Ugyanakkor maga a pszichoanalÁzis ¢s a
pszichoanalitikusok is tÀrgyai voltak a nÀci ellens¢gess¢gnek. A m¢lyl¢lektan irÀnt tanÃsÁtott nemzetiszocialista ellenszenv nem csupÀn a pszichoanalitikusok jelentûs hÀnyadÀnak ¢s magÀnak Sigmund Freudnak zsidÂ
szÀrmazÀsÀbÂl adÂdott, hanem tanÁtÀsuk
emancipÀciÂs, aufkl¢rista jelleg¢bûl is. A kettû persze a nÀcik szem¢ben egybe is esett,

amit jÂl tanÃsÁt OlÀh Gy´rgy nyilas ÃjsÀgÁrÂ
1944-es eszmefuttatÀsa: àAzt tartjÀk magukrÂl
[mÀrmint a zsidÂk ä H. P.]: n¢lk¡l¡k ma nincs
itt kultÃra, ûk ma a k¢tezer ¢ves kultÃra legfûbb
terjesztûi ¢s ´sszetartÂi, holott az a hÀrom legnagyobb szellem, akit az utolsÂ szÀzadokban a vilÀgnak adtak: Marx, Freud, Einstein egy¢bbel
sem foglalkozott, mint hogy a mi k¢tezer ¢ves
kereszt¢ny kultÃrÀnk alapt´rv¢nyeit kikezdte. Marx a lÀzadÀsok eg¢sz sora utÀn a sztepp¢k
barbarizmusÀt szabadÁtotta rÀ EurÂpÀra, Freud
az ´r´mtanyÀk erk´lcstanÀt akarta ÃrrÀ tenni a
k¢tezer ¢v Âta kialakult erk´lcsi rendben, Einstein
pedig m¢g f´ld¡nknek a vilÀgürben valÂ elhelyezked¢se k´r¡l is k¢telyeket tÀmasztott.Ê BÀr a rombolÀsban ¢s a pimaszsÀgban a pÀlmÀt k¢ts¢gkÁv¡l Einstein vitte el ä hiszen û m¢g f´ld¡nknek a vilÀgürben valÂ elhelyezked¢se
k´r¡l sem Àtallott k¢telyeket tÀmasztani ä, de
az¢rt nem k¢ts¢ges, hogy OlÀh ¢s a nÀcik ¢rtelmez¢s¢ben Freud bünei sem mentek csek¢lys¢gszÀmba.
A mÀsodik vilÀghÀborÃ utÀn megindult a
holocaust tanulsÀgainak pszichoanalitikus elm¢leti feldolgozÀsa. A nÀcizmussal t´rt¢nû
m¢lyl¢lektani foglalkozÀs egy¢bk¢nt a harmincas ¢vek elej¢ig nyÃlik vissza Wilhelm
Reich, Erich Fromm, Theodor Wiesengrund-Adorno, a frankfurti iskola tev¢kenys¢g¢vel. A nagy¡zemi mÂdszerekkel t´rt¢nt
zsidÂirtÀssal azonban csupÀn a fegyverek elhallgatÀsa, a t¢nyek t´meg¢nek nyilvÀnossÀgra ker¡l¢se utÀn lehetett ¢rdemben tudomÀnyosan foglalkozni.
Nem a l¢lekelemz¢s volt az egyetlen pszicholÂgiai irÀnyzat, amely elemz¢snek vetette
alÀ az eurÂpai f¢lmÃltnak ezt a s´t¢t fejezet¢t.
A hagyomÀnyos, nagyr¢szt n¢met eredetü
nosologiai pszichiÀtria sem hagyta figyelmen
kÁv¡l a holocaustot, aminek egyik motÁvumÀt
Nyugat-N¢metorszÀgban a nÀci mÃlt irÀnti
elemi erejü ¢rdeklûd¢sen kÁv¡l az 1950-ben
hozott jÂvÀt¢teli t´rv¢nybûl adÂdÂ igazsÀg¡gyi szak¢rtûi feladatok jelentett¢k. Mivel elt¢rû jellegü ¢s nagysÀgÃ jÂvÀt¢tel jÀrt azoknak, akik az ¡ld´z¢sek idûszakÀt testileg vagy
lelkileg viszonylag eg¢szs¢gesen ¢s azoknak,
akik maradandÂ testi vagy pszich¢s kÀrosodÀsokkal ¢lt¢k tÃl, elker¡lhetetlenn¢ vÀlt az
¢letben maradtak egy r¢sz¢nek igazsÀg¡gyi
pszichiÀtriai vizsgÀlata. Olyan k¢rd¢seket kellett megvÀlaszolni, mint hogy mely betegs¢-
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gek Àllnak ´sszef¡gg¢sben az ¡ld´z¢sekkel,
mif¢le pszich¢s t¡netek l¢pnek fel az ¢letben
maradottaknÀl, mennyire maradandÂk ¢s
mennyire gyÂgyÁthatÂk az egyes kÂrk¢pek
stb. Ek´zben a hagyomÀnyos leÁrÂ pszichiÀtria is jelentûs felismer¢sekhez jutott, ¢rt¢kes
adatt´meget halmozott fel, m¢g ha feladatait
jelleg¢n¢l fogva n¢mileg statikus mÂdon v¢gezte is.
A pszichoanalitikus holocaustkutatÀs hÀrom k´zpontja (mik¢nt ÀltalÀban a holocausttal foglalkozÂ t´rt¢nelemtudomÀny¢ is) az
Egyes¡lt çllamok, Izrael ¢s a N¢met Sz´vets¢gi K´ztÀrsasÀg. MagyarorszÀg messzemenûen kimaradt ebbûl a fejlûd¢sbûl: nemcsak
a pszichoanalitikusok korlÀtoztÀk tev¢kenys¢g¡ket ä mÀr amennyire a m¢lyl¢lektani tev¢kenys¢g 1956 utÀn fokozatosan egyÀltalÀn
lehets¢gess¢ vÀlt ä a tÀrsadalomtudomÀnyon
kÁv¡li, klinikai ter¡letekre, a hagyomÀnyos
akad¢mikus pszichiÀtria sem k´vette a n¢met
¢s mÀs orszÀgbeli p¢ldÀt. Mindez nem mindig volt Ágy: 1945-ben a felszabadult magyar
zsidÂsÀg (¢s a pszichoanalÁzis) k¢pviselûi szinte a gettÂbÂl kil¢pve, a koncentrÀciÂs tÀborbÂl visszat¢rve kezdtek hozzÀ az Àt¢lt borzalmak elm¢leti feldolgozÀsÀhoz. Hermann Imre megÁrta ¢lete mondhatni egyetlen teliv¢r
tÀrsadalomtudomÀnyi müv¢t, AZ ANTISZEMITIZMUS L°LEKTANç-t, a Stekel-k´vetû Gartner
PÀl a magyar hÀborÃs fûbün´s´kkel k¢szÁtett
interjÃkat ¢rtelmezte, az individuÀlpszicholÂgus KulcsÀr IstvÀn a marad¢k zsidÂsÀg lelkiÀllapotÀrÂl ¢rtekezett. Mindaddig, amÁg nem
csupÀn a pszichoanalÁzis lett scientia non grata, hanem a holocausttal t´rt¢nû foglalkozÀsnak is szigorÃan ûrz´tt hatÀrokat ÀllÁtottak.
A LajtÀtÂl ¢s az ElbÀtÂl nyugatra a pszichoanalitikus holocaust¢rtelmez¢st t´bbfajta
irÀnyzat ¢s megk´zelÁt¢si mÂd jellemezte.
N¢hÀny pszicholÂgus maga is tÃl¢lte a nÀci
koncentrÀciÂs tÀborokat: ûk ä Bruno Bettelheim, Viktor Frankl ¢s Ernst Federn ä sajÀt
¢lm¢nyeiket elemezt¢k a l¢lektan eszk´zeivel.
(Bettelheim ¢s Frankl egy-egy k´nyve magyarul is megjelent.) Igen nagy figyelemben
r¢szes¡ltek a holocaust tÃl¢lûi. Mindezt nem
csupÀn a tudomÀnyos ¢rdeklûd¢s motivÀlta,
hanem (akÀrcsak a n¢metorszÀgi szak¢rtûi
feladatoknÀl) a h¢tk´znapok sz¡ks¢gletei, ezÃttal gyÂgyÁtÀsi feladatai is: a koncentrÀciÂs
tÀborokbÂl kiszabadultak, az egykori ¡ld´-

z´ttek ¢s bujkÀlÂk megjelentek a New York-i,
tel-avivi, pÀrizsi ¢s londoni pszichoanalitikus
rendelûkben, ¢s segÁts¢get k¢rtek, meg akartak szabadulni r¢mÀlmaiktÂl, szorongÀsaiktÂl, depressziÂjuktÂl vagy pszichotikus t¡neteiktûl. Amikor a pszichoanalitikusok (nem
mindig v¢rmes rem¢nyekkel) hozzÀkezdtek a
kezel¢s¡kh´z, nem csupÀn olyan lelki tÀjakon kellett csapÀst vÀgniuk, amelyekhez nem
Àllt a rendelkez¢s¡kre Ãtikalauz ä ugyan ki
kezelt volna 1945 elûtt olyan betegeket, akiket kis hÁjÀn elgÀzosÁtottak, akÀr a f¢rgeket?
ä, hanem olyan jelens¢gk´rrel kellett foglalkozniuk, amely zsidÂk¢nt, n¢metk¢nt, Ágy
vagy Ãgy, de az ÀtlagosnÀl jÂval nagyobb
m¢rt¢kben felkavarta ûket magukat is. A
pszichoanalitikus holocaustirodalom ennek a
szem¢lyes megrend¡l¢snek a term¢ke is.
Az ¢rzelmi sokk nem maradt intellektuÀlis
hozad¢k n¢lk¡l sem (a zsidÂ ¢rtelmis¢gtûl
amÃgy sem idegen az ¢rzelmi fesz¡lts¢gek
intellektualizÀlÂ jellegü feldolgozÀsa). Megsz¡letett a tÃl¢lû t¡netcsoport kifejez¢s, bÀr kider¡lt, hogy ez korÀntsem egys¢ges, pszichopatolÂgiai ¢s pszichoszomatikus jelens¢gek
sokasÀgÀt ´leli fel az alvÀszavaroktÂl az elmebajokig, az ideges hÀnyingertûl a v¢gletes elfÀsultsÀgig, a büntudattÂl az ´ngyilkossÀgig.
NyilvÀnvalÂvÀ vÀlt, hogy jelentûs k¡l´nbs¢g
van azok k´z´tt, akik felnûttk¢nt ¢s akik
gyermekk¢nt maradtak ¢letben; az utÂbbiaknÀl a klinikai k¢p ÀltalÀban sÃlyosabbnak,
rosszindulatÃbbnak, makacsabbnak bizonyult. Meglepet¢st jelentett, amikor kider¡lt,
hogy a hÀborÃ utÀn sz¡letettek, a holocausttÃl¢lûk gyermekeinek nemzed¢ke sem mentes a lelki eg¢szs¢get n¢ha igen nagy m¢rt¢kben korlÀtozÂ szimptÂmÀktÂl. Fûleg az
autonÂmia, az individuÀciÂ, a sz¡lûktûl valÂ
levÀlÀs el¢r¢s¢ben k¡szk´dtek neh¢zs¢gekkel. (Magyar kutatÂ, VirÀg Ter¢z ¢rdeme a
t¡netek feltÀrÀsa a holocaust harmadik
nemzed¢k¢n¢l, a tÃl¢lûk gyermek¢veit ¢lû
unokÀinÀl.)
A holocaust lelki tapasztalatainak ¢rtelmez¢s¢re a pszichoanalitikus traumaelm¢let k¢pezte a legfontosabb teoretikus keretet (aminek nem mond ellent, hogy alapjaiban rendÁtette meg ezt az elm¢letet). A m¢lyl¢lektan
Freud tanÁtÀsai nyomÀn hagyomÀnyosan azt
a v¢lem¢nyt k¢pviselte, hogy nem annyira a
k¡lsû megprÂbÀltatÀsok kÀrosÁtjÀk a lelki
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eg¢szs¢get, mint inkÀbb azok a fantÀziÀk,
amelyeket a kisebb vagy nagyobb megprÂbÀltatÀsok kivÀltanak. A pszich¢s betegs¢gek
gy´kerei a m¢lyl¢lektan szerint ugyanis a korai gyermekkorba nyÃlnak vissza ä ha tehÀt
mondjuk valaki hozzÀtartozÂja halÀlÀra a
normÀlis gyÀszreakciÂn tÃl lelki betegs¢ggel
reagÀl, annak nem a halÀleset az oka, hanem
mindaz, amit az ¢lm¢ny a korai gyermekkor
elfojtott tapasztalatai, àeltokolÂdott gÂcaiÊ
k´z¡l aktivÀlt.
Ezt az elm¢letet n¢mileg mÀr az elsû vilÀghÀborÃ borzalmai is kikezdt¢k. Nem v¢letlen, hogy Ferenczi SÀndor, aki sok hÀborÃs
neurÂzist kezelt, 1920 utÀn kezdte Ãjrafogalmazni a Freud Àltal korÀbban (¢s mindv¢gig)
elvetett hagyomÀnyos traumaelm¢letet. De
1945 utÀn a legortodoxabb pszichoanalitikus
sem ÀllÁthatta jÂ lelkiismerettel, hogy àa trauma semmi, a korai gyermekkor mindenÊ.
Kurt R. Eissler, egy el¢gg¢ hagyomÀnyos
amerikai freudista nem v¢letlen¡l adta egyik
cikk¢nek ezt a provokÀlÂ cÁmet: HçNY GYERMEK°NEK MEGGYILKOLçSçT KELL EGY EMBERNEK TºNETMENTESEN ELV ISELNIE
HOGY NORMçLIS LELKIALKATöNAK

AHHOZ,
SZçMíT-

SON? A koncentrÀciÂs tÀborban, az ¡ld´z¢s
k´r¡lm¢nyei k´z´tt elszenvedett ¢lm¢nyek
minûs¢gi k¡l´nbs¢get jelentenek azokhoz a
àb¢kebeliÊ traumÀkhoz k¢pest, amit egy hivatali fûn´k rosszindulatÃ szurkapiszkÀja
vagy akÀr egy k´zeli hozzÀtartozÂ rÀkbeteg
haldoklÀsa jelent; mindezt a pszichoanalitikus elm¢let is el¢g hamar tudatosÁtotta.
A Thalassa, a magyar pszichoanalitikusok
folyÂiratÀnak holocaustszÀma egy MagyarorszÀgon m¢g a szakemberek k´r¢ben is alig ismert ter¡letet ismertet sokoldalÃan, k´r¡ltekintûen szerkesztetten ¢s jÂl Àttekinthetûen.
K¡l´n ¢rdeme az ´sszeÀllÁtÀsnak, hogy magyar tanulmÀnyokat is k´z´l. Igaz, a magyar
pszichoanalÁzis ä nagyr¢szt ´nhibÀjÀn kÁv¡l ä
t´bb¢-kev¢sb¢ mÀr lek¢ste ezt a vonatot. Ma
mÀr az egykori tÃl¢lûk jelentûs r¢sze is a temetûben nyugszik; soha nem fogjuk p¢ldÀul
megtudni, hogy a magyar tÃl¢lûk hÀny szÀzal¢kÀnÀl l¢ptek fel kÂros lelki t¡netek, ¢s
persze sok finom r¢szlet is ´r´kre veszendûbe ment mÀr. Mindez azonban nem cs´kkenti azok ¢rdem¢t (elsûsorban VirÀg Ter¢z¢t),
akik a nyolcvanas ¢vektûl ennek a t¢mÀnak
szentelt¢k figyelm¡ket, ¢s persze ä elsûsor-

ban a mÀsodik ¢s a harmadik nemzed¢k tagjainÀl, de a kev¢s megmaradt idûs korÃ tÃl¢lûn¢l is ä m¢g ma is van mit vizsgÀlni, feltÀrni.
A k´tet legt´bb tanulmÀnya (a k¡lf´ldiek¢
is) nem arra ´sszpontosÁt, hogy mit ¢ltek Àt
az Àldozatok a koncentrÀciÂs tÀborban, a bujkÀlÀs vagy az ¡ld´z¢s k´zben, hanem hogy
mik¢nt dolgoztÀk fel ¢lm¢nyeiket a felszabadulÀs utÀn, hogyan alkalmazkodtak (vagy
nem tudtak alkalmazkodni) a szabadsÀghoz.
Ez ¢rthetû, hiszen a pszichoanalitikusok a betegekkel az utÂbbi helyzetben talÀlkoztak, ¢s
az empÁria sz¡ks¢gszerüen elût¢rben Àllt a
teoretikus rekonstrukciÂhoz k¢pest.
A tapasztalat amÃgy is az Àrny¢kba szorÁtotta az elm¢leti ÀltalÀnosÁtÀst. Ez elker¡lhetetlen volt, hiszen a legt´bb tanulmÀnyÁrÂ
megbÁzhatÂ empirikus (de nem kiemelkedû
elm¢letalkotÂ). Mindenesetre kider¡l, hogy a
traumaelm¢leten kÁv¡l jÂ ¢rtelmez¢si lehetûs¢geket kÁnÀlt a projektÁv identifikÀciÂ (Melanie Klein), az identitÀs (Erik H. Erikson) ¢s
a rosszindulatÃ regressziÂ elm¢lete is.
TalÀn nem Àrtott volna valamivel nagyobb
teret szentelni a folyÂiratszÀmban a pszichoanalÁzis sorsÀnak a nÀcizmus idej¢n. Ezt a
tÀrgyk´rt ä a fû t¢mÀkhoz f¢lig-meddig szervetlen¡l kapcsolÂdva ä csupÀn k¢t, ´nmagÀban egy¢bk¢nt ¢rdekes k´zlem¢ny k¢pviseli:
Sz¢kely Lajos visszaeml¢kez¢se ¢s SzilÀgyi
Lilla ¢letÃtinterjÃja. T¢ny, hogy a holocaust
¢s a hÀborÃ utÀni idûszak mindennapjainak
m¢lyl¢lektani ¢rtelmez¢se fontosabb a pszichoanalÁzis-t´rt¢netn¢l, de az¢rt nem Àrtott
volna legalÀbb egy tanulmÀnyt beiktatni nem
is annyira a magyar vonatkozÀsokrÂl (azok
el¢gg¢ ismertek), mint inkÀbb a n¢metekrûl. Az elmÃlt tÁz-tizen´t ¢vben sok figyelemre m¢ltÂ, nagy vihart kavart elemz¢s sz¡letett fûleg a N¢metorszÀgban maradt, nem
zsidÂ pszichoanalitikusok alkalmazkodÀsÀrÂl,
k¢nyszerü vagy az elfogadhatÂ m¢rt¢ken tÃlmenû egy¡ttmük´d¢s¢rûl a nÀci tudomÀnypolitikÀval.
ArrÂl mÀr nem a Thalassa tehet, hogy a
k´tet k¡lf´ldi tanulmÀnyai a legkorszerübb
pszichoanalÁzisnek azokat az eredm¢nyeit alkalmazzÀk, amelyek a magyar olvasÂ szÀmÀra
magyarra fordÁtott müvekben m¢g nem vagy
csak r¢szben hozzÀf¢rhetûk (p¢ldÀul Melanie
Klein, Erik H. Erikson munkÀi).
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A fordÁtÀsok ÀltalÀban siker¡ltek, pontosak ¢s jÂl olvashatÂk. Kiv¢tel ez alÂl a PÀrizsban ¢lû F¡zess¢ry °va tanulmÀnya; a magyar
szÀrmazÀsÃ pszichoanalitikus (sajnos) maga
fordÁtotta magyarra franciÀul Árt munkÀjÀt. A
lacani szeml¢letü (apage satanas!) ¢rtekez¢s,
a k´tet m¢lypontja, egy¢bk¢nt is olyan, mint
egy Karinthy-f¢le pszichoanalitikus í GY íRTOK TI -parÂdia: amennyire egyÀltalÀn meg¢rthetû, k¢ptelens¢g. ízelÁtû¡l csupÀn k¢t
mondatot id¢z¡nk: àAz egy¢n t´rt¢net¢ben l¢vû
traumÀk, a vilÀgt´rt¢nelem ´rv¢nyeibûl szÀrmazÂ
sz´rnyü trag¢diÀk megnevez¢se az a radikÀlis alapfelt¢tel, mely v¢g¡l is megengedi, hogy kil¢phess¡nk
abbÂl az alapvetû f¢lre¢rt¢sbûl, hogy l¢tezhetett volna vagy l¢tezhetne egy olyan pszichikai objektum,

amely vÀgyunk ¢gû hiÀnyÀra v¢gleges vÀlaszt adhatott volna vagy adhatna. [...] MÀs szÂval Ãgy
fogalmazhatnÀnk, hogy t´rt¢net¡nk viszÀlyai m´g´tt hÃzÂdik meg az az alanyi struktÃra, mely az
egyszer s mindenkori hiÀny k´r¡l kristÀlyosodott ki,
s amely azt az ¢let¡nk v¢g¢ig fennÀllÂ k¢rd¢st teszi
fel szÀmunkra mint l¢tfeladatot, hogy hogyan boldogulunk vele.Ê Judith S. Kestenberg tanulmÀnyÀt a gyenge fordÁtÀs sem tudta t´nkretenni: nyilvÀn az¢rt, mert az utÂbbi esetben
kitünû ÁrÀsrÂl van szÂ.
Mint ahogy a Thalassa holocaustszÀmÀnak
legt´bb, felkavarÂ ¢s elkeserÁtû, sokoldalÃan
tÀj¢koztatÂ ¢s szabad k¢pzettÀrsÁtÀsokra ´szt´nzû k´zlem¢ny¢n¢l is.
Harmat PÀl
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