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LÀzÀry Ren¢ SÀndor*

CARNAC
K´vek, k´vek, k´vek...
Nem tudni: mit takarnak,
Mily nyelven tÃli kÁn
Teremtû titka Carnac?
Zord kûsorok... Ki tudja:
Mit zÀr, mit rejt a menhir,
Hogy rajta nem t´r Àt
SorsÀrÂl semmilyen hÁr?
Konok, szÂtlan k´vek...
Nem ¢rtem: mit takarnak,
Mily l¢ten tÃli nyelv
Teremtû titka Carnac?
Hol voltam egyszer ¢n,
Hol voltam ¢pp, ahol nem ä
Magamba roskadÂn,
Mik¢ntha n¢ma dolmen...
Quiberon (Morbihan),
1882 jÃliusÀban

* LÀzÀry Ren¢ SÀndor 1859-ben sz¡letett KolozsvÀrott. Latin ¢s francia szakos tanÀr volt, kivÀlÂ romanista
hÁr¢ben Àllott, de hosszabb ideig hivatalnokk¢nt is mük´d´tt. 1890-tûl MarosvÀsÀrhelyen ¢lt, ott hunyt el
1927-ben. T´red¢kes ´n¢letrajza, harminchat verse m¢g 1992 augusztusÀban ker¡lt elû. A f´lfedez¢st
k´vetû filolÂgiai kutatÂmunka, illetve ¢letrajzi nyomozÀs eredm¢nyek¢ppen tovÀbbi hatvanhÀrom
k´ltem¢nyre, jÂ n¢hÀny lev¢lre ¢s elegyes f´ljegyz¢sre bukkantunk a k´ltû ¢lettÀrsÀnak, Vajdar¢thy
JÃliÀnak mindeddig lappangÂ hagyat¢kÀban. (Dr. Vajdar¢thy RabÀn szÁves hozzÀjÀrulÀsÀval k´zz¢teszi:
KovÀcs AndrÀs Ferenc.)
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QUARTIER LATIN
1
Quai de la Tournelle!
Rue du Fouarre...
K´nyv-skatulÀkban
Mennyi buvÀr!
HÀny patinÀs mü,
ñcska bouquin!
Olvasok ¢n is:
V¢gig az uczczÀn,
Szinte, ha l¢pek,
Orra bukom...
2
Oh, Boul' Mich' sarka! Rue Cujas!
A jÀrda billen ä egyre lejt.
Mik¢nt a sors... Elb¡kkenek.
Minden magyar szÂ elfelejt.
3
VasÀrnap van.
H³tel des Balcons.
Nem vigasztal
Hajnal, sem alkony:
Magadban jÀrsz,
Valamin t´prengsz...
HÀrsillat!
Rue Monsieur le Prince.
4
Caf¢ Rouget de Lisle. K¡nn zÀporok.
PuhÀny szivarf¡st l¡ktet. Calvados.
A Luxembourg-kert z´lden pÀrolog.
Ren¢ a czinkelt pultnÀl darvadoz.
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5
Rue Soufflot.
Fagylaltot, gyufÀt
VÀsÀroltam ma
TÁz szantimra.
CsÂkoltatlak
Sainte-Geneviªve,
CsÂk Sainte-Dominique,
CsÁk-Szent-Imre!
PÀris, 1884 jÃliusÀban

FRAN OISE
Dans un bois prªs d'Amboise
Fl£ne la petite Fran§oise
Avec son pªre le grand Boaz
Passons plus vite Fran§oise
Allons cueillir des framboises
Fra¬ches comme les brises Fran§oise
Dans un bois prªs d'Amboise
Marseille, le 28 Juin 1895
Ezen gyermeteg dalocskÀt a csupÀn k¢t hÂnapos Fran§oise-Marie nev¢re r´gt´nz¢m.
A kisleÀny atyja, Andr¢-Fran§ois Forgeron (k´zeli barÀtom ¢s tÀvoli kuzenom) magas
termete, valamint hamarvÀst megûsz¡lt feje miatt a szükebb csalÀdi k´rben csak egyszerüen BoÀznak becz¢ztetett. BizonyÀra lehetett benne valami ama betlehemi urasÀgbÂl, valaminû Âsz´vets¢gi vonÀs, kem¢ny karakter ä kivÀltk¢ppen ha megharagudott. °n ugyan inkÀbb az àutolsÂ hugenottaÊ epithetonnal illet¢m ût, amit sohse mulasztott el megmosolyogni. N¢melykor m¢g legyintett is rÀ. ý tudta, mi¢rt. çm Castelsarrazinben valÂban û volt az egyetlen protestÀns. Onnan telep¡lt Àt Marseille-be:
a Rue de Rome egyik sarkÀn nyitott csek¢lyke k´nyvesboltot, igen szer¢ny antiquariumot. A cs´pps¢gnek szÀnt versik¢t szÁvbûl k´sz´nte, csak ¢ppen az elmaradt k´zpontozÀs felûl ¢rdeklûd´tt... HÀt azzal is ugyan minek bÁbelûdni... V¢gezet¡l m¢g megjegyz¢, hogy sohasem jÀrt Amboise-ban, pedig sz¢p lehet arrafel¢, habÀr el¢gg¢ meszsze van: àC'est trop loin pour nous.Ê àPour moi aussi.Ê Tettem hozzÀ. Erre v´r´sbort
bontott: ¢deset. KarcsÃ, languedoci but¢liÀt... Meglehet, m¢gis p¢rigord-i bor volt...
Monbazillac! A hÁres b¢ziers-i borvÀsÀrbÂl hozhatta valamely k´z´s rokonunk.
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NORMANDIçBAN EGYKORON
Nem ¢lem ä mÀr csak Àlmodom,
De bÂdult lelkem lÀzba jû...
CsillagzÂ, hÁmzett kÀrpiton:
BoltÁves ¢gen szÀllsz, Bayeux!
T´m´r falak... F¢camp! Falaise!
KirÀlyi Avranches! Sz¢p Coutances,
GÂth tornyaiddal, mint a csend,
Nagy ¢jszakÀmban sz¢tsuhansz...
Rouen f´l´tt r´p¡lnek el
Atlanti csipk¢k: fellegek!
Szemem viz¢n Mont-Saint-Michel
V¢n lÀtomÀsk¢nt ellebeg...
Maros-VÀsÀrhelyt, 1915. jÃlius 19-¢n

VAE VICTIS!
àFrance, mªre des arts, des armes et des lois,
Tu m'as nourri longtemps du lait de ta mamelle:
Ores, comme un agneau qui sa nourrice appelle,
Je remplis de ton nom les antres et les bois.
Si tu m'as pour enfant avou¢ quelquefois,
Que ne me r¢ponds-tu maintenant, ³ cruelle?Ê
(Joachim du Bellay: LES REGRETS)
ò Belle Justice Humaine,
Putain et taupe des vainqueurs!
HÀny tetszetûs hazugsÀg!
HÀny embers¢gre buzgÂ, sÁrrablÂ b¢kerendûr!
T´rv¢nytevûknek ¡dv!
GalÀd fej¡kre mennykü!
Gloire, toujours gloire,
Gloire aux pauvres vaincus!
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°s Libert¢k, Fraternit¢k!
°s °galit¢ F¡l´p´k!
Et merde aux nations punies!
Nagyot nyelek... °s kik´p´k.
IgazsÀg! így k´sz´ntelek.
SzÀraz torokkal, ¢ppen elmenûben.
D¡h´m f´lcsattan, m¢rgem sz¢tcs´r´mp´l:
Kegyetlen gallikÀn kard a m¢rlegserpenyûben!
Maros-VÀsÀrhelyt, 1920. jÃlius 8-Àn

Marcel Proust

SZODOMA °S GOMORRA (I)
BognÀr RÂbert fordÁtÀsa

II
Elsû fejezet
Charlus a tÀrsasÀgi ¢letben. ä Egy orvos. ä Vaugoubert-n¢ jellemzû vonÀsa. ä D'Arpajonn¢,
Hubert Robert sz´kûkÃtja ¢s Vlagyimir nagyherceg hahotÀzÀsa. ä Amoncourt-n¢, Citrin¢,
Saint-Euvert-n¢ ¢s a t´bbiek. ä K¡l´n´s tÀrsalgÀs Swann ¢s Gilbert Guermantes herceg k´zt. ä
Albertine a telefonnÀl. ä Vizitek mÀsodik ¢s utolsÂ balbeci utam elûtt. ä Meg¢rkez¢s Balbecba. ä
F¢lt¢kenys¢g Albertine irÀnt. ä A szÁv vÀltÂlÀza.
Minthogy nem volt sietûs oda¢rnem a Guermantes-¢k est¢ly¢re, hiszen azt sem tudtam bizonyosan, hogy meghÁvtak-e, odakint t¢tlenkedtem; de szemlÀtomÀst a nyÀri
napvilÀg sem iparkodott jobban, mint ¢n. MÀr elmÃlt kilenc Âra, m¢gis nappali f¢ny
festette nugÀtrÂzsaszÁnre a luxori obeliszket a Concorde t¢ren. AztÀn mÀs Àrnyalatot
adott neki, ¢s olyan f¢mess¢ vÀltoztatta, hogy az obeliszk nemcsak ¢rt¢kesebb anyagbÂl
valÂnak lÀtszott, hanem v¢konyabbnak is, majdhogynem hajlÁthatÂnak. ögy ¢rezte az
ember, hogy meg lehetne g´rbÁteni azt az ¢kszert, sût mintha talÀn mÀr meg is volna
g´rbÁtve egy kicsit. A hold most olyan volt f´nn az ¢gen, mint egy gondosan meghÀmozott narancsgerezd, amelybûl kiharaptak egy darabkÀt. K¢sûbb olyan lesz, mintha
a legkem¢nyebb aranybÂl volna. Egyetlen Àrva kis csillag bÃjt meg m´g´tte s volt kÁs¢rûje a magÀnyos holdnak, barÀtjÀt v¢delmezve mer¢szen t´rt elûre, s mintha ellenÀllhatatlan fegyvert szegezne, keleti jelk¢pet: gy´ny´rü, nagy aranysarlÂjÀt.
Guermantes hercegnû palotÀja elûtt Ch£tellerault herceggel talÀlkoztam; megfeledkeztem rÂla, hogy f¢lÂrÀja m¢g szorongatott a f¢lelem ä amely egy¢bk¢nt hama-
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rosan majd Ãjra rÀm t´r ä, hogy hÁvatlanul toppanok be. Szorong az ember, aztÀn
szÂrakozottsÀgÀban megfeledkezik a vesz¢lyrûl, ¢s csak ÂrÀk mÃltÀn jut esz¢be az aggodalma. K´sz´ntem a fiatal hercegnek, s bel¢ptem a palota kapujÀn. Hanem itt ki
kell t¢rnem egy amÃgy jelent¢ktelen k´r¡lm¢nyre, mert segÁt meg¢rteni egy hamarost
k´vetkezû esetet.
Volt egy szem¢ly, aki ezen az est¢n, csakÃgy, mint a korÀbbiakon, sokat gondolt Ch£tellerault hercegre, holott nem is sejtette, hogy kit tisztelhet benne: a Guermantes hercegnû ajtÂnÀllÂja (azt a hivatÀst akkoriban àkikiÀltÂnakÊ is nevezt¢k). Ch£tellerault,
bÀr a hercegnû unokafiv¢re volt, nem tartozott a k´r¢hez; most elûsz´r jelenhetett
meg a szalonjÀban. Marie-Gilbert tÁz ¢vvel korÀbban ´sszeveszett a Ch£tellerault sz¡lûkkel, csak most k¢t hete b¢k¡ltek ki, de mivel a hÀzaspÀrt elszÂlÁtotta PÀrizsbÂl valami
k´teless¢g, a fiukat bÁztÀk meg, hogy k¢pviselje a csalÀdot. Nos, egypÀr napja a hercegnû ajtÂnÀllÂja talÀlkozott a Champs-°lys¢es-n egy fiatalemberrel, akit elbüv´lûnek
talÀlt, de akinek sehogy sem tudta megÀllapÁtani a kil¢t¢t. Pedig a fiatalember igazÀn
szeretetre m¢ltÂ volt, ¢s m¢g bûkezü is. Az ajtÂnÀllÂ azt hitte, hogy Ãgy dukÀl, ha û
tesz tanÃbizonysÀgot hÀlÀja felûl egy ilyen ifjÃ embernek, de ellenkezûleg t´rt¢nt, m¢g
û kapott jutalmat. Hanem hÀt Ch£tellerault gyÀvasÀggal tet¢zte ÂvatlansÀgÀt: elt´k¢lten v¢dte inkognitÂjÀt, annÀl is inkÀbb, mivel nem tudta, kivel van dolga; ha tudja,
bizonyÀra m¢g nagyobb lett volna ä ÀmbÀr oktalan ä ijedelme. MegÀtalkodott benne,
hogy angolnak adja ki magÀt, ¢s az ajtÂnÀllÂ, a viszontlÀtÀs vÀgyÀban, hiÀba faggatta
szenved¢lyesen, hogy kinek k´sz´nheti az ¢lvezetet ¢s a bûkezü adomÀnyt, a herceg
egyre csak azt hajtogatta v¢gig a Gabriel sugÀrÃton: àI do not speak french.Ê
HabÀr Basin de Guermantes Ãgy Át¢lte, hogy az unokafiv¢re anyai Àga miatt van
n¢mi, a Courvoisier-ket id¢zû kellemtelens¢g Marie-Gilbert est¢lyein, a hercegnût ÀltalÀban vÀllalkozÂ szellemnek ¢s f¢nyes elm¢nek tartottÀk, m¢gpedig egy olyan ÃjÁtÀsa
alapjÀn, amely csakugyan pÀratlan volt a tÀrsasÀgi ¢letben. AkÀrmilyen sokan voltak
is Guermantes hercegnû est¢ly¢n, Ãgy voltak elhelyezve a sz¢kek, hogy vacsora utÀn
k¡l´n kis k´r´k formÀlÂdtak, amelyek akÀr hÀtat is fordÁthattak egymÀsnak. Akkor
aztÀn a hercegnû, fitogtatva tÀrsasÀgi ¢rz¢k¢t, s mintegy kimutatva, hogy melyik vend¢g kedves neki, oda¡lt valamelyik csoporthoz. Egy¢bk¢nt attÂl se riadt vissza, hogy
kiszemeljen valakit egy mÀsik csoportbÂl ¢s odahÁvja. P¢ldÀul halkan megjegyezte Detaille-nak, s û term¢szetesen egyet¢rtett vele, hogy Villemurn¢nek, aki hÀttal ¡lt egy
mÀsik k´rben, milyen sz¢p a nyaka, majd habozÀs n¢lk¡l felemelte a hangjÀt: ä Villemurn¢! Detaille Ãr mint nagy festû csodÀlja a maga nyakÀt. ä Villemurn¢ azonmÂd
meginvitÀlva ¢rezte magÀt, hogy bekapcsolÂdjon a tÀrsalgÀsba; lovaglÀsban szerzett
¡gyess¢g¢t kamatoztatva lassan hÀromnegyed k´rÁvben megfordult a sz¢k¢vel, ¢s egy
cseppet sem zavarva a mellette ¡lûket, majdnem szembefordult a hercegnûvel. ä Nem
ismeri Detaille urat? ä k¢rdezte a hÀz Ãrnûje, nem ¢rv¢n be annyival, hogy vend¢ge
¡gyesen ¢s szem¢rmesen fel¢j¡k fordult. ä Szem¢lyesen nem ismerem, de ismerem a
müveit ä vÀlaszolta tiszteletteljesen ¢s nyÀjasan Villemurn¢, kihasznÀlva a sokak irigyelte alkalmat, s alig lÀthatÂan meghajolt a megszÂlÁtott, de forma szerint m¢g be
nem mutatott hÁres festû fel¢. ä J´jj´n, Detaille Ãr, hadd mutassam be a h´lgynek! ä
mondta a hercegnû. S Villemurn¢ ¢ppolyan ¡gyesen csinÀlt helyet Az Àlom alkotÂjÀnak, ahogy az elûbb fel¢je fordult. A hercegnû pedig odahÃzott magÀnak egy sz¢ket;
valÂjÀban csak az¢rt szÂlt oda Villemurn¢nek, hogy ¡r¡gye legyen elhagyni az elsû
csoportot, ahol mÀr elt´lt´tte a szabÀlyos tÁz percet, ¢s hogy ugyanennyi idûre megtisztelje figyelm¢vel a mÀsodikat. HÀromnegyed Âra alatt az ´sszes csoport ¢lvezhette
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a jelenl¢t¢t, melyet lÀtszÂlag minden alkalommal a v¢letlen ¢s a megk¡l´nb´ztetett
figyelem irÀnyÁtott, s amelynek az volt a fû c¢lja, hogy bizonysÀgÀt adja, milyen fesztelen term¢szetess¢ggel àfogad egy igazi dÀmaÊ. Most mÀr szÀllingÂztak az est¢ly vend¢gei, a hÀz Ãrnûje pedig ott ¡lt nem messze a bejÀrattÂl ä egyenes, b¡szke tartÀssal,
fens¢gesen, bel¡lrûl izzÂ tekintettel ä k¢t kirÀlyi szÀrmazÀsÃ bÀjtalan h´lgy ¢s a spanyol
nagyk´vetn¢ tÀrsasÀgÀban.
Sorba Àlltam n¢hÀny korÀbban ¢rkezett vend¢g m´g´tt. Ott ¡lt szemben a hercegnû; sz¢ps¢ge nagyban hozzÀjÀrult, habÀr volt mÀs ok is elegendû, hogy megûrizzem
az est¢ly eml¢k¢t. De olyan t´k¢letes volt a hÀz Ãrnûj¢nek orcÀja (sz¢p ¢rm¢ken lÀthatni ilyen vonÀsokat), hogy az kivÀlt eml¢kezetes maradt. A hercegnû rendesen azt
mondta a vend¢geinek, ha n¢hÀny nappal az est¢lye elûtt talÀlkozott vel¡k: ä Ugye,
szÀmÁthatok rÀ, hogy elj´n? ä mintha ugyan vÀgyakozna tÀrsalkodni vel¡k. De mivel,
ellenkezûleg, semmi besz¢lnivalÂja nem volt vel¡k, amint el¢be jÀrultak, ¢pp csak n¢hÀny pillanatra hagyta abba az ¡res tÀrsalgÀst a k¢t fens¢ggel meg a nagyk´vetn¢vel,
¢s f´l se Àllva azt mondta: ä Kedves magÀtÂl, hogy elj´tt ä nem mintha csakugyan Ãgy
gondolta volna, hogy a vend¢g kedvess¢grûl tett tanÃbizonysÀgot, hogy elj´tt, hanem
hogy m¢g jobban hangsÃlyozza a tulajdon kedvess¢g¢t; ¢s mÀris tÃladott rajta, hozzÀfüzv¢n: ä Guermantes urat a teraszon talÀlja ä ¢rtsd: tess¢k tovÀbbÀllni ¢s b¢k¢t
hagyni neki! Sût n¢melyekhez egy szÂt se szÂlt, csak rÀjuk emelte gy´ny´rü Ânixszem¢t, mintha csupÀn egy drÀgakû-kiÀllÁtÀsra j´ttek volna.
A k´zvetlen¡l elûttem bel¢pû szem¢ly Ch£tellerault herceg volt.
Annyi sok embernek kellett visszamosolyognia, visszaintenie a szalonba, hogy nem
vette ¢szre az ajtÂnÀllÂt. Az ajtÂnÀllÂ viszont r´gvest megismerte ût. Most v¢gre megtudja a fiatalember kil¢t¢t, amit oly igen ÀhÁtott. Amikor megk¢rdezte az û àangoljÀtÊ,
hogy kit jelenthet be, nem csak izgatott volt: tapintatlannak ¢s illetlennek ¢rezte magÀt. ögy tetszett neki, mintha titkot fedne fel (holott k¡l´nben senki semmit nem sejtene), hogy bün´s mÂdon kiles ¢s k´zhÁrr¢ kiÀlt egy titkot. Hallva a vend¢g vÀlaszÀt:
ä Ch£tellerault herceget ä olyan gûg ragadta torkon, hogy egy kis ideig szÂlni se tudott.
A herceg rÀn¢zett, megismerte, ¢s megfordult vele a vilÀg, az inas pedig mÀris viszszanyerte ´nuralmÀt, ¢s kellûk¢ppen ismerv¢n a cÁmerk´nyvet, hogy fejbûl kieg¢szÁtse
a tÃlontÃl szer¢ny megnevez¢st, a hivatÀsa megk´vetelte hangerûvel, de bizalmasan
gyeng¢d felhanggal azt mennyd´r´gte: ä ýfûm¢ltÂsÀga, Ch£tellerault kirÀlyi herceg.
ä °n k´vetkeztem. Belemer¡lve a hÀz Ãrnûj¢nek szeml¢l¢s¢be ä a hercegnû m¢g sosem lÀtott engem ä, nem is gondoltam vele, hogy ä ha mÀsk¢nt is, mint Ch£tellerault
urat ä ugyancsak sz´rnyü prÂbÀnak fog kitenni a hivatÀsÀt gyakorlÂ ajtÂnÀllÂ, aki feket¢be volt ´lt´zve, akÀr a hÂh¢r, ¢s aki k´r¡l tiritarka lib¢riÀs, markos inasok Àlltak,
k¢szen rÀ, hogy megragadjÀk ¢s kipenderÁts¢k a betolakodÂt. Az ajtÂnÀllÂ megk¢rdezte a nevemet, s ¢n olyan g¢piesen vÀlaszoltam, ahogy a halÀlraÁt¢lt engedelmeskedik, amikor a v¢rpad tûk¢j¢hez k´t´zik. ý t¡st¢nt m¢ltÂsÀgteljesen f´lszegte a fej¢t,
¢s mielûtt megk¢rhettem volna, hogy ne tÃl hangosan jelentsen be, megkÁm¢lendû a
hiÃsÀgomat, ha nem voln¢k meghÁva, ¢s a hercegnû¢t, ha igen, olyan erûvel harsogta
azt a pÀr kurta szÂt, hogy beleremegtek a palota falai.
A kivÀlÂ Huxley (kinek unoka´ccse mostanÀban megk¡l´nb´ztetett helyet foglal el
az angol irodalmi ¢letben) mes¢li, hogy egy h´lgybetege nem mert tÀrsasÀgba menni,
mert gyakran megesett vele, hogy Ãgy lÀtta: egy ´regÃr ¡l abban a karossz¢kben,
amelyben udvariasan helyet mutatnak neki. Biztos volt benne, hogy vagy az invitÀlÂ
mozdulat, vagy maga az ´regÃr k¢nyszerk¢pzet, hiszen csak nem ¡ltetn¢k egy mÀr
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foglalt helyre. °s amikor Huxley, hogy kigyÂgyÁtsa, rÀvette, hogy menjen el egy est¢lyre, ott a h´lgy egy percig iszonyÃan vÁvÂdott magÀban, nem tudva eld´nteni, valÂsÀgos-e a szÁv¢lyes mozdulat, avagy egy vÁziÂnak engedelmeskedve, nyilvÀnosan
mindjÀrt bele¡l egy hÃs-v¢r f¢rfiÃ ´l¢be. KÁnos pillanat! De talÀn kev¢sb¢ kÁnos, mint
az, amelyet nekem kellett kiÀllnom. Mihelyt f´lzengett a nevem, egy lehets¢ges kataklizma elûd´reje, k¢nytelen voltam ä jÂhiszemüs¢gemet bizonyÁtandÂ, ¢s mintha a legcsek¢lyebb k¢tely se volna bennem ä hatÀrozott l¢ptekkel a hercegnû el¢ jÀrulni.
N¢hÀny l¢p¢snyire voltam tûle, amikor meglÀtott, ¢s ä mÀr nem lehetett k¢ts¢gem
felûle, hogy valami ´rd´gi jÀt¢k Àldozata voltam ä nemhogy nem maradt ¡lve, mint
amikor a t´bbi vend¢get fogadta, hanem f´lÀllt, ¢s el¢m j´tt. Fell¢legeztem, mint Huxley betege, amikor Ãgy d´nt´tt, hogy le¡l a karossz¢kbe, ¢s azt tapasztalta, hogy a karossz¢k ¡res, ¢s ¢rz¢kcsalÂdÀs volt az ´regÃr. A hercegnû mosolyogva nyÃjtotta a kez¢t.
N¢hÀny mÀsodpercig csak Àllt, olyan k¡l´n´s keggyel ajÀnd¢kozva meg, mint amilyet
Malherbe egy vers¢nek utolsÂ sorÀban olvashatni:
à°s ¡dv´z´lni ût felÀlltak angyalok.Ê
Mentegetûz´tt, hogy Oriane Guermantes m¢g nem ¢rkezett meg, mintha n¢lk¡le
okvetlen¡l unatkoznom kellene. ºdv´zl¢semre a kezemet fogva kecsesen s¡rg´tt-forgott k´r¡l´ttem, s ¢n majd' el nem sz¢d¡ltem a nagy forgatagban. MÀr-mÀr azt vÀrtam, hogy akÀr egy cotillon-mester, visszaadja a zÀlogomat: elefÀntcsont fejü s¢tapÀlcÀt, karÂrÀt. Persze semmi eff¢l¢t nem adott oda, ¢s mintha ahelyett, hogy bosztonkeringût tÀncolna, egy szents¢ges Beethoven-kvartettet hallgatna oly nagy ÀhÁtattal,
hogy nem meri megzavarni a fens¢ges hangokat, f¢lbeszakÁtotta a tÀrsalgÀst, helyesebben bele se fogott, ¢s Ãjra felsugÀrzÂ boldogsÀggal, ami¢rt a hÀzÀban ¡dv´z´lhet,
elirÀnyÁtott a herceghez.
EltÀvolodtam tûle, ¢s nem is mer¢szkedtem t´bb¢ a k´zel¢be, mert meg¢reztem,
hogy nincs semmi, de semmi mondanivalÂja nekem, ¢s hogy ez a csudÀlatosan sz¢p
sudÀr nû, ¢ppolyan nemes, mint amaz arisztokrata h´lgyek, akik b¡szk¢n hÀgtak fel
a v¢rpad grÀdicsÀra, m¢rhetetlen jÂindulatÀban, m¢zfüteÀval nem merv¢n kÁnÀlni,
semmi mÀst nem tudna tenni, csak ism¢telgetn¢, amit mÀr k¢tszer mondott: ä A herceget a kertben talÀlja. ä Nos, odamennem a herceghez: ez feltÀmasztotta, habÀr mÀs
formÀban, a k¢telyeimet.
Mindenesetre talÀlnom kellett valakit, aki bemutasson. A tÀrsalgÀs morajÀbÂl kivÀlt
Charlus elapadhatatlan karattyolÀsa; Sidonia herceg ûexcellenciÀjÀval besz¢lgetett,
akivel most ismerkedett meg. K´nnyü a latornak megismerni a latrot! Charlus ¢s Sidonia azonnal megszimatolta egymÀsban a hasonszûrüt, azt, hogy amaz imÀd hosszan
besz¢lni, ¢s nem türi, hogy f¢lbeszakÁtsÀk. ögy Át¢lve ä egy hÁres szonett szavÀval ä,
hogy nincsen Ár a bajra, nem Ãgy d´nt´ttek, hogy mindketten hallgatnak, hanem hogy
monolÂgot folytatnak, rÀ se hederÁtve, hogy mit mond a mÀsik. Ez volt a forrÀsa annak
a kusza zsivajgÀsnak, amit Moliªre kom¢diÀiban hallhatni, amikor t´bb szem¢ly egyszerre mondja a magÀ¢t. A bÀrÂ, ÀthatÂ hangja l¢v¢n, biztos volt benne, hogy fel¡lkerekedik, elnyomja Sidonia gyenge hangjÀt, de a spanyol grand nem hagyta magÀt,
s valahÀnyszor Charlus levegût vett, hallani lehetett Sidonia sustorgÀsÀt, aki hÀborÁthatatlanul folytatta szÂnoklatÀt. SzÁvesen megk¢rtem volna Charlust, hogy mutasson
be Guermantes hercegnek, de f¢ltem (jÂ okkal), hogy megorrolt rÀm. A lehetû leghÀlÀtlanabbul viseltettem irÀnta, hiszen mÀsodÁzben is semmibe vettem az ajÀnlkozÀsÀt,
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¢s ¢letjelt se adtam magamrÂl az Âta az este Âta, hogy olyan kedvesen hazakÁs¢rt. °s
szÂ sincs rÂla, hogy elûlegezett ments¢get adhatna a Jupiennel valÂ jelenete, amelynek
¢ppen most d¢lutÀn voltam tanÃja. Semmi ilyesmire nem gyanakodtam. Igaz ugyan,
hogy nem sokkal korÀbban, mivel a sz¡leim a szememre vetett¢k lustasÀgomat, ¢s
hogy arra se vettem a fÀradsÀgot, hogy Árjak egypÀr sort Charlus Ãrnak, hevesen azt
vÀlaszoltam nekik, hogy tisztess¢gtelen ajÀnlatokat akarnak elfogadtatni velem. De
csak a d¡h mondatta velem ezt a hazugsÀgot, ¢s a vÀgy, hogy min¢l jobban kellemetlenkedjem nekik. ValÂjÀban semmi ¢rz¢ki, sût ¢rzelmi megfontolÀst se k¢pzeltem a
bÀrÂ ajÀnlatai m´g¢. SzÁntiszta t¢boly volt, hogy ezt mondtam a sz¡leimnek. De n¢ha
a j´vû tudtunk n¢lk¡l ott lakozik benn¡nk, ¢s hazugnak v¢lt szavaink a k´zeli valÂsÀgot rajzoljÀk fel.
Charlus alighanem megbocsÀtotta volna hÀlÀtlansÀgomat. Az d¡hÁtette, hogy jelenl¢tem Guermantes-Baviªre hercegnû est¢ly¢n, s hogy egy idû Âta sürün megfordulok az unokahÃgÀnÀl, szemlÀtomÀst fittyet hÀnyt az û ¡nnep¢lyes kijelent¢s¢nek: ä
çltalam jut ezekbe a szalonokba. ä SÃlyos hiba, talÀn megbocsÀthatatlan bün: nem
tartottam meg a szolgÀlati utat. Charlus jÂl tudta, hogy hiÀba suhogtatja m¢golyan
d¡h´dten a villÀmait mindazok feje f´l´tt, akik nem engedelmeskednek a parancsainak, vagy akiket meggyül´lt, sokak szerint mÀr csak müvihart tud tÀmasztani, ¢s villÀmainak nincs annyi erej¡k, hogy bÀrkit bÀrhonnan ki¡ld´zzenek. De talÀn azt hitte,
hogy ha megcsappant is a hatalma, az¢rt nagy hatalom, ¢s ¢rintetlen a magamfajta
ifjoncok szem¢ben. Nem tartottam hÀt hely¢nvalÂnak, hogy ¢ppen egy olyan est¢lyen
k¢rjek szÁvess¢get tûle, ahol a jelenl¢tem mÀr ´nmagÀban is az û nagyralÀtÀsÀnak kajÀn
cÀfolata.
Ekkor el¢m toppant egy meglehetûsen k´z´ns¢ges ember, E*** professzor. CsodÀlkozott, hogy Guermantes-¢knÀl talÀlkozik velem. °n sem kev¢sb¢, hogy ott lÀtom,
hiszen se addig, se azÂta nem fordult elû, hogy a hercegnû magafajta szem¢lyt meghÁvott volna. E*** nemr¢giben kigyÂgyÁtotta a hÀz urÀt, akinek pedig mÀr feladtÀk az
utolsÂ kenetet, egy fertûzû t¡dûgyulladÀsbÂl, ¢s Guermantes-n¢nak az irÀnta valÂ
rendkÁv¡li hÀlÀja magyarÀzza, hogy szakÁtottak a szokÀsokkal, ¢s meghÁvtÀk. Mivel
senkit sem ismert a tÀrsasÀgban, ¢s nem bolyonghatott a v¢gtelens¢gig a szalonokban,
mint egy magÀnyos halÀlhÁrn´k, amint meglÀtott, Ãgy ¢rezte, ¢let¢ben elûsz´r, hogy
rengeteg mondanivalÂja van szÀmomra; v¢gre elleplezhette hontalansÀgÀt, ¢s ez volt
az egyik oka, hogy odaj´tt hozzÀm. Volt egy mÀsik ok is. Igen nagy fontossÀgot tulajdonÁtott annak, hogy sosem t¢ved a diagnÂzisban. MÀrpedig, kiterjedt betegk´re l¢v¢n, ha csak egyszer vizsgÀlta meg a beteget, nem mindig eml¢kezett pontosan, hogy
a kÂr csakugyan Ãgy folyt-e le, ahogy û megszabta. TalÀn m¢g nem mer¡lt feled¢sbe,
hogy nagyanyÀmat, amikor rohama volt, ûhozzÀ vittem fel (azon az est¢n varratta fel
a frakkjÀra azt a sok kit¡ntet¢st). MÀr nem eml¢kezett a gyÀszjelent¢sre, amit annak
idej¢n k¡ldt¡nk neki. ä UgyebÀr meghalt a nagymamÀja? ä mondta n¢mi aggodalommal ¢s majdnem-bizonyossÀggal a hangjÀban. ä ç, igen, valÂban. Egy¢birÀnt pontosan eml¢kszem: azonnal lÀttam, hogy vajmi kev¢s a rem¢ny. ä így tudta meg (tudta
meg Ãjra) E*** professzor, hogy nagyanyÀm meghalt, ¢s dics¢ret¢re, egyszersmind
az eg¢sz orvosi kar dics¢ret¢re meg kell mondanom, hogy nem mutatott s talÀn nem
is ¢rzett el¢gedetts¢get. Az orvosok t¢ved¢sei megszÀmlÀlhatatlanok. A kÃrÀt ÀltalÀban
tÃlsÀgosan derülÀtÂan Át¢lik meg, annÀl borÃlÀtÂbban viszont a betegs¢g kimenetel¢t.
àBort? ha mÂdjÀval ¢l vele, nem okozhat bajt, v¢gt¢re is erûsÁtûszer... Testi ´r´m? v¢g¡l
is sz¡ks¢glet. Nem ellenzem, de csak m¢rt¢kkel, ne felejtse el! Semmit se szabad tÃl-
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zÀsba vinni.Ê °s mÀris micsoda kÁs¢rt¢st ¢rez a beteg, hogy hÀtat fordÁtson a k¢t ¢letmentûnek, a vÁznek ¢s az ´nmegtartÂztatÀsnak! Ezzel szemben, ha a szÁv rendetlenkedik (elzsÁrosodÀs, miegy¢b), az orvos egykettûre lemond a betegrûl. A bÀr sÃlyos,
de szervi zavarokat gyakran tulajdonÁtjÀk rÀkos sz´vûdm¢nynek. F´l´sleges is tovÀbb
kezelni a pÀcienst, hiszen Ãgyse lehet meggÀtolni, hogy kifejlûdj´n a v¢gzetes kÂr. Ha
aztÀn a beteg, sorsÀra hagyatva, szigorÃ kÃrÀra fogja magÀt, ¢s meggyÂgyul vagy legalÀbbis ¢letben marad, ¢s az Op¢ra sugÀrÃton rÀk´sz´n az orvosra, aki pedig mÀr r¢g
a temetûben hitte, emez kihÁvÂ arcÀtlansÀgot gyanÁt a kalaplev¢telben. A bÁrÂsÀgi eln´k se d¡h´dne fel jobban, ha azt lÀtnÀ, hogy akit k¢t ¢v elûtt halÀlra Át¢lt, most ott
s¢tÀlgat ¢s bÀm¢szkodik teljes nyugalommal az orra elûtt, ¢s a k¢p¢be nevet. Az orvosokat (nem mindet term¢szetesen, ¢s gondolatban nem is hagyjuk figyelmen kÁv¡l a
csodÀlatra m¢ltÂ kiv¢teleket) ÀltalÀban jobban bÀntja ¢s bosszantja Át¢let¡k megsemmisÁt¢se, mint amennyire ´r¡lnek, ha az Át¢let v¢grehajtatik. Ez magyarÀzza, hogy
E*** professzor, bÀrmily szellemi el¢gt¢telt ¢rzett is, lÀtva, hogy nem t¢vedett, k¢pes
volt rÀ, hogy ûszinte szomorÃsÀggal besz¢ljen a minket ¢rt csapÀsrÂl. Nem igyekezett
r´vidre fogni a besz¢lget¢st, hiszen ez mentette meg a lÀtszatot, ez szolgÀlt indok gyanÀnt, hogy maradjon. Besz¢lt a nagy hûs¢grûl, mely azokban a napokban uralkodott,
¢s bÀr müvelt ember l¢v¢n tisztess¢ges nyelven is kifejezhette volna magÀt, azt mondta:
ä Nem viseli meg ez a hipertermikus idûjÀrÀs? ä HÀt igen, ismeretekben gyarapodott
valamicsk¢t Moliªre Âta az orvostudomÀny, de a szÂhasznÀlata mit sem javult. E***
azt is mondta: ä Nagyon fontos, hogy elker¡lj¡k a bûs¢ges verÁt¢kez¢st, amit az ilyen
nagy hûs¢g okoz, ¢s fûleg a tÃlhev¡lt szalonokban. El is ker¡lheti, ha szomjasan haza¢rve meleget vesz magÀhoz. (°rtsd: meleg italt iszik.)
NagyanyÀm halÀlÀnak mÂdja miatt ¢rdekelt a t¢ma, ¢s nem sokkal korÀbban azt
olvastam egy hÁres tudÂs k´nyv¢ben, hogy az izzadÀs Àrt a ves¢nek, mert a bûr´n Àt
szivÀrog el az, aminek pedig mÀshol kellene tÀvoznia. FÀjlaltam, hogy olyan kÀnikula
volt a nagyanyÀm ¢let¢nek utolsÂ napjaiban, ¢s majdhogynem az idûjÀrÀst kÀrhoztattam a halÀlÀ¢rt. Nem szÂltam errûl E*** doktornak, de û magÀtÂl azt mondta: ä Az
az elûnye az ilyen nagy hûs¢gnek, amikor bûs¢ges a verÁt¢kez¢s, hogy a vese ¢ppolyan
m¢rt¢kben megk´nnyebb¡l. ä Nem egzakt tudomÀny az orvostudomÀny.
E*** professzor bel¢m akaszkodott, nem mozdult mellûlem. °n azonban meglÀttam Vaugoubert mÀrkit, amint egy l¢p¢st hÀtrÀlva nagyban hajlong Guermantes hercegnû elûtt. Norpois ismertetett meg vele nemr¢giben, ¢s azt rem¢ltem, hogy û alkalmas szem¢ly lesz rÀ, hogy bemutasson a hercegnek. Ennek a münek a keretei szükek
hozzÀ, semhogy elmondhassam, milyen ifjÃkori esem¢nyek nyomÀn vÀlt Vaugoubert
azzÀ a ritka (sût talÀn egyed¡li) emberp¢ldÀnnyÀ, akire SzodomÀban azt mondjÀk,
hogy àbizalmasaÊ Charlusnek. De bÀr a Theodosius kirÀlyhoz kinevezett meghatalmazott k´vet¡nknek volt n¢hÀny ugyanolyan hibÀja, mint a bÀrÂnak, a szem¢lyis¢g
csak halvÀny Àrny¢ka volt amannak. ¹sszehasonlÁthatatlanul bÀgyadtabb, ¢rzelgûsebb
¢s kicsinyesebb formÀban vÀltakozott benne a vonzalom ¢s a gyül´let, a hÂdÁtÀs vÀgya
meg az attÂl valÂ (szintÃgy k¢pzeletbeli) f¢lelem, hogy megvetni tÀn nem vetik meg,
de ¢szreveszik rajta. De ha cs´kev¢nyesen is, m¢giscsak megvoltak Vaugoubert-ban
ezek az ellent¢tes ¢rz¢sek, igaz, nevets¢gess¢ tette ûket az ´nmegtartÂztatÂ àplÀtÂisÀgÊ
(amelynek, roppant becsvÀgyÂ l¢v¢n, mÀr a diplomÀciai pÀlyÀt vÀlasztvÀn felÀldozott
minden testi ´r´met) ¢s kivÀlt az, hogy jelent¢ktelen szellem volt. Ha Charlus m¢rt¢ktelen¡l dics¢rt valakit, az elm¢s magasztalÀst finom ¢s marÂ gÃnnyal füszerezte,
amely egy ¢letre megjel´lte ÀldozatÀt, ezzel szemben Vaugoubert gyenge k¢pess¢gü
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nagyvilÀgi modorÃ hivatalnok mÂdjÀra k´zhelyekben adott hangot rokonszenv¢nek,
ellen¢rz¢seit pedig (amelyek jobbÀra ¢ppolyan alaptalanok voltak, mint amelyeket a
bÀrÂ tÀplÀlt) hatÀrtalan, egyszersmind szellemtelen rosszindulat jellemezte, s a k´vet
gonoszkodÀsa annÀl is inkÀbb botrÀnkoztatott, mivel ÀltalÀban ellent¢tben volt azzal,
amit f¢l ¢vvel korÀbban hangoztatott, s amit alkalmasint hamarosan Ãjra hangoztatni
fog: a k´rforgÀs szinte asztronÂmiai kÀdenciÀt k´lcs´nz´tt Vaugoubert ¢letpÀlyÀja szakaszainak, holott mÀsk¡l´nben senki nem eml¢keztetett kev¢sb¢ csillagra.
Eg¢sz mÀshogy k´sz´nt vissza, mint ahogy Charlus tette volna. Nemcsak hogy avval
a szertartÀsossÀggal, amit egy nagyvilÀgi emberhez, egy diplomatÀhoz m¢ltÂnak gondolt, hanem szÁv¢lyes mosollyal, fesztelen¡l, ¢l¢nken, hogy olyan embernek lÀss¢k, aki
¢lvezi az ¢letet (holott valÂjÀban em¢sztette magÀt, ami¢rt megrekedt a pÀlyÀjÀn, sût
a nyugdÁjaztatÀs fenyegeti), ¢s aki fiatal, f¢rfias ¢s vonzÂ (holott mÀr nem mert a t¡k´rbe n¢zni, hogy ne lÀssa a m¢ly¡lû rÀncokat az arcÀn, melyet hÂdÁtÂnak szeretett
volna megûrizni). Nem mintha valÂsÀgos hÂdÁtÀsra vÀgyott volna: visszarettentette az
esetleges pletyka, botrÀny, zsarolÀs gondolata is. Hogy a k¡l¡gyi pÀlyÀt vÀlasztotta, ¢s
elt´k¢lte, hogy karriert csinÀl, zsenge ifjÃkori kicsapongÀsai utÀn a teljes ´nmegtartÂztatÀsra t¢rt Àt, s azÂta szakasztott olyan volt, mint egy ketrecbe zÀrt Àllat; ide-oda
vÀgÂ tekintet¢ben f¢lelem, sÂvÀrsÀg ¢s ostobasÀg. Olyan ostoba volt, hogy el se hatolt
a tudatÀig, hogy a kamaszkorÀban megismert utcak´lyk´k mÀr r¢g kinûttek a gyereksorbÂl, ¢s ha egy rikkancs a k¢p¢be talÀlta kiÀltani: ä La Presse! ä û nem annyira a
vÀgytÂl, mintsem a r¢m¡lettûl borzongott, mert azt hitte, hogy megismert¢k, a nyomÀra bukkantak.
De Vaugoubert-nak, ha felÀldozta is a testi ´r´m´ket a hÀlÀtlan k¡l¡gyminiszt¢rium oltÀrÀn (¢s ez¢rt maradt meg benne a tetszeni vÀgyÀs), voltak fellÀngolÀsai. Isten
tudja, hÀny lev¢llel bombÀzta a Quai d'Orsayt, mennyi-mennyi cselhez folyamodott,
s mekkora ´sszegekkel r´vidÁtette meg Vaugoubert-n¢t (akinek az elûkelû szÀrmazÀsa,
grÀnÀtostermete, f¢rfias jellege ¢s fûleg a f¢rje k´z¢pszerüs¢ge miatt kivÀlÂ k¢pess¢geket tulajdonÁtottak, s akirûl azt tartottÀk, hogy igazÀbÂl û lÀtja el a k´veti hivatalt),
hogy minden valamirevalÂ ok n¢lk¡l kik¡ldessen a k´vets¢gre egy ¢rdemtelen fiatalembert. Hanem n¢hÀny hÂnap vagy n¢hÀny ¢v mÃlva, ha a k´vet Ãr Ãgy talÀlta, hogy
a jelent¢ktelen attas¢ az elhideg¡l¢s jeleit mutatja irÀnta, r´gt´n rossz szÀnd¢kot orrontott, megvet¢st, ÀrulÀst, ¢s ugyanolyan hiszt¢rikus buzgalommal igyekezett megb¡ntetni a beosztottjÀt, mint r¢gen megjutalmazni. Eget s f´ldet megmozgatott, hogy
visszahÁvassa, ¢s az illet¢kes osztÀlyvezetû naponta kapott tûle egy eff¢le levelet: àMi¢rt
nem szabadÁt mÀr meg ettûl a gÀtlÀstalan alaktÂl? TanÁtsa mÂresre, mÀr csak az û ¢rdek¢ben is. Az kellene neki, hogy egy kicsit megsanyargassÀk.Ê Emiatt nem volt valami
kellemes attas¢nak lenni a k´vets¢gen. De egy¢bk¢nt Vaugoubert, hÀla jÂzan megfontoltsÀgÀnak, a francia kormÀny egyik legkivÀlÂbb k¡lhoni k¢pviselûje volt. Amikor k¢sûbb felvÀltotta ût Theodosius orszÀgÀban egy felsûbbrendünek v¢lt, nagy tudÀsÃ jakobinus f¢rfiÃ, hamarosan kit´rt a hÀborÃ FranciaorszÀg ¢s a kirÀlysÀg k´z´tt.
Vaugoubert, csakÃgy, mint Charlus, nem szÁvesen k´sz´nt elûre. Mindketten jobb
szerett¢k fogadni a k´sz´n¢st, hÀtha az, akinek a kez¡ket nyÃjtanÀk, hallott valami
pletykÀt a rovÀsukra, amiÂta utoljÀra talÀlkoztak. Velem kapcsolatosan Vaugoubertnak nem kellett bizonytalansÀgban lennie, hiszen, mÀr csak a kork¡l´nbs¢g miatt is,
¢n mentem oda hozzÀ, hogy ¡dv´z´ljem. Idvez¡lt mosollyal fogadta a k´sz´n¢semet,
de tovÀbbra is Ãgy jÀrt a szeme, mint az eger¢szû macskÀ¢. ögy gondoltam illendûnek,
ha elûbb az¢rt folyamodom, hogy mutasson be Vaugoubert-n¢nek, s csak utÀna k¢rem
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meg az igazi szÁvess¢gre. TÃlÀradÂ ´r´mmel fogadta mind a maga, mind a hitvese
nev¢ben, hogy ´sszeismertethet a mÀrkin¢val, ¢s mÀris k´nnyed ¢s hatÀrozott l¢ptekkel odavezetett hozzÀ. A lehetû legnagyobb tiszteletet csillogtatva a szem¢ben rÀm mutatott, de egy Àrva szÂt se szÂlt, ¢s n¢hÀny mÀsodperc mÃlva repesû boldogsÀggal magÀra hagyott a feles¢g¢vel. A mÀrkin¢nak fogalma se volt rÂla, hogy kinek nyÃjtja
olyan nyÀjasan a kez¢t, ¢s rÀj´ttem, hogy Vaugoubert elfelejtette, hogy hÁvnak, sût
talÀn meg sem ismert, de ezt udvariassÀgbÂl leplezni akarta, ez¢rt alakÁtotta Àt n¢majÀt¢kkÀ a bemutatÀst. Nem jutottam hÀt elûbbre; ugyan hogy is mutattatnÀm be magam a hÀz urÀnak egy olyan nûvel, aki nem tudja a nevem? RÀadÀsul k¢nytelen voltam
egypÀr percig eltÀrsalogni Vaugoubert-n¢vel. °s ez k¢t szempontbÂl is kellemetlen
volt. R¢szint nem volt szÀnd¢komban hosszasan idûzni az est¢lyen, mivel Ãgy besz¢ltem meg Albertine-nal (pÀholyt foglaltam neki a PhaedrÀra), hogy kev¢ssel ¢jf¢l elûtt
elj´n hozzÀm. Nem voltam szerelmes bel¢; amikor aznap est¢re talÀlkozÂt besz¢ltem
meg vele, pusztÀn ¢rz¢ki vÀgyaimnak engedelmeskedtem, habÀr az ¢vnek abban a
forrÂ szakÀban jÀrtunk, amikor a hajlandÂsÀg leginkÀbb az Ázlel¢s szerv¢t bizsergeti,
s az ¢rz¢kek felfriss¡lni ÀhÁtanak. Jobban, mint egy leÀny csÂkjÀra, vÀgyunk egy pohÀr
narancsl¢re, f¡rdûre, sût arra is, hogy eln¢zegess¡k a holdat: az ¢g szomjÀt oltÂ, meghÀmozott zamatos gy¡m´lcs. MindazonÀltal azt rem¢ltem, hogy Albertine tÀrsasÀgÀban ä aki egy¢bk¢nt a forrÀsvÁz ¡des¢g¢t id¢zte f´l nekem ä szÁvemben elcsitul majd
a tompa fÀjdalom, melyet a bÀjos arcocskÀk lÀtvÀnya sajdÁt bel¢ (hiszen a hercegnû
est¢ly¢re nemcsak h´lgyek voltak hivatalosak, hanem legalÀbb annyian leÀnyok is).
R¢szint pedig a mogorva, termetes Vaugoubert-n¢ egy cs´ppet sem volt vonzÂ jelens¢g.
Az a szÂbesz¢d jÀrta a miniszt¢riumban, s ebben semmi kajÀnsÀg se volt, hogy Vaugoubert-¢kn¢l az asszony viseli a kalapot, ¢s a f¢rfi a fûk´tût. Nos, ebben t´bb igazsÀg
volt, mint gondoltÀk. Vaugoubert-n¢ ugyanis f¢rfi volt. Egyre megy, hogy mindig is
az volt-e, vagy csak olyannÀ vÀlt, amilyennek most lÀttam; Ágy is, Ãgy is a term¢szet
megejtû csodÀjÀval van dolgunk, mely arra mutat ä kivÀltk¢pp a mÀsodik esetben ä,
hogy az emberi t´rv¢nyek a n´v¢nyi ¢let t´rv¢nyei szerint vannak elrendezve. Az elsû
felt¢telez¢s eset¢n ä ha a leendû Vaugoubert-n¢ mindig is olyan otrombÀn f¢rfias volt
ä a term¢szet ´rd´gi, Àmde ÀldÀsos fondorlattal f¢rfijelleggel ruhÀzta f´l a lÀnyt. °s a
fiatalember, aki nem szereti a nûket, de ki akar gyÂgyulni a bajbÂl, kapva kap az alkalmon, hogy menyasszonyt vihet a hÀzhoz, de olyat, akiben egy piaci teherhordÂ
veszett el. A mÀsodik esetben, ha a nûnek nincsenek eleve f¢rfivonÀsai, aprÂdonk¢nt
´lti magÀra ûket, hogy tess¢k a f¢rj¢nek, akÀr ´ntudatlanul is, aff¢le mimikri gyanÀnt,
amely az egyes virÀgokat azokhoz a rovarokhoz hasonÁtja, amelyeket magukhoz akarnak vonzani. Az ilyen nû megf¢rfiasodik fÀjdalmÀban, hogy nem lehet f¢rfi, ¢s hogy
a f¢rje nem szereti. De m¢g a benn¡nket foglalkoztatÂ eseten kÁv¡l is: ki ne vette volna
¢szre, hogy idûvel a p¢ldÀs hÀzastÀrsak is hasonlÁtani kezdenek egymÀshoz, olykor felcser¢lve a tulajdonsÀgaikat? Egy volt n¢met kancellÀr, Von B¡llow herceg, itÀliai nût
vett feles¢g¡l. Idû mÃltÀval azt vehett¢k ¢szre a PinciÂn s¢tÀlgatÂk, hogy a germÀn
f¢rj egyre inkÀbb olaszos eleganciÀval viselkedik, az olasz hercegn¢ pedig n¢metes
nyerses¢ggel. Szertelen¡l eltÀvolodva a vÀzolt t´rv¢nyektûl: mindenki ismeri azt a kivÀlÂ francia diplomatÀt, akinek csak a neve eml¢keztet a szÀrmazÀsÀra, a Kelet egyik
legillusztrisabb neve. KorosodvÀn ki¡tk´z´tt keleti eredete, ami sokÀig rejtve volt,
Ãgyannyira, hogy sajnÀlja az ember, hogy nem visel fezt, mert ugyan illene hozzÀ.
Visszat¢rve a k´vet¢k vajmi kev¢ss¢ ismert tulajdonsÀgaira, amelyeket, ha homÀlyban tapogatÂzva is, megkÁs¢relt¡nk f´lvÀzolni, Vaugoubert-n¢ (sz¡let¢s¢tûl fogva vagy
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hozzÀidomulva) azt a tÁpust testesÁtette meg, amelyre a mindig lovaglÂruhÀban jÀrÂ
Bajor Sarolta, XIV. Lajos sÂgornûje a halhatatlan p¢lda, aki nemcsak a f¢rfiassÀgot
vette Àt a f¢rj¢tûl, hanem a nûi nemtûl idegenkedû f¢rfiak jellemzû hibÀit is; û pletykÀlja el a leveleiben, hogy milyen kapcsolatok füzik egymÀshoz XIV. Lajos udvarÀnak
´sszes nagyurait. Az is hozzÀjÀrul a Vaugoubert-f¢le asszonyok f¢rfijelleg¢hez, hogy
f¢rj¡ktûl elhanyagoltatva, s emiatt valÂ sz¢gyen¡kben, megfonnyad benn¡k minden
nûis¢g. °s v¢g¡l olyan jÂ ¢s rossz tulajdonsÀgokat vesznek f´l, amelyek nincsenek meg
a f¢rj¡kben. Min¢l l¢hÀbb ¢s nûiesebb ¢s fecsegûbb a f¢rfi, annÀl taszÁtÂbb k¢pmÀsÀvÀ
vÀlik a nû mindazon er¢nyeknek, amelyekkel a pÀrjÀnak kellene ¢kesnek lennie.
Vaugoubert-n¢ szabÀlyos arcÀt sz¢gyen, fesz¢lyezetts¢g, el¢gedetlens¢g csÃfÁtotta.
SajnÀlatomra ¢rdeklûdve m¢regetett, olyan fiatalembert lÀtott bennem, aki tetszik
Vaugoubert-nak, ¢s amilyen û szeretett volna lenni, most, hogy a f¢rje, idûs´dv¢n, a
fiatalokhoz vonzÂdik. Olyasfajta figyelemmel szeml¢lt, ahogy egy vid¢ki asszony az
ÀruhÀzi divatkatalÂgust, kimÀsolva belûle a koszt¡m´t, amely olyan remek¡l Àll a csinos modellnak. (IgazÀbÂl minden oldalon ugyanaz a nû lÀthatÂ, csak a k¡l´nb´zû pÂzok ¢s ruhÀk megt¢vesztûen megsokszorozzÀk ugyanazon szem¢lyt.) Olyan erûs volt
a n´v¢nyi vonzerû, ami fel¢m hajlÁtotta, hogy Vaugoubert-n¢ karon ragadott: kÁs¢rjem
el, szeretne egy pohÀr narancsl¢t inni. De kit¢rtem elûle, arra hivatkozva, hogy nemsokÀra tÀvozom, ¢s m¢g nem vagyok bemutatva a hÀzigazdÀnak.
A herceg a kertben besz¢lgetett egy kisebb tÀrsasÀggal; nem voltam nagy tÀvolsÀgra
tûle. De az a n¢hÀny l¢p¢s jobban r¢mÁtett, mintha golyÂzÀporon kellene Àthaladnom.
Sok olyan h´lgy volt a kertben, akitûl m¢ltÀn rem¢lhettem, hogy megejthetn¢ a
bemutatÀst: szÁnleg pompÀsan ¢rezt¢k magukat, de valÂjÀban nemigen tudtÀk, mit
csinÀljanak. Az eff¢le est¢lyek ÀltalÀban k¢sûbb t´rt¢nnek, mint amikor megtartjÀk
ûket. Csak mÀsnap vÀlnak valÂsÀggÀ, amikor rÀjuk irÀnyul azoknak a figyelme, akiket
nem hÁvtak meg. Egy igazi ÁrÂ, ha mentes attÂl a buta hiÃsÀgtÂl, amely sok pÀlyatÀrsÀt
jellemzi, nem akad meg rajta, ha azt lÀtja egy olyan kritikus cikk¢ben, aki mindig is
csodÀlattal adÂzott neki, hogy k´z¢pszerü szerzûk is fel vannak sorolva, de az û neve
nincs megemlÁtve: mit szÀmÁt ez, a k´nyvei besz¢lnek helyette. De egy elûkelû dÀma,
ha azt olvassa a FigarÂban: àTegnap Guermantes herceg ¢s hitvese nagy est¢lyt adott
sat.Ê, mi mÀst tehet, Ágy kiÀlt: àHogyhogy! hÀrom napja egy ÀllÂ Âra hosszat besz¢lgettem Marie-Gilbert-rel, ¢s û nem szÂlt nekem!Ê, ¢s t´ri a fej¢t, hogy ugyan mivel
bÀnthatta meg Guermantes-¢kat. Megjegyzendû, hogy a hercegnû est¢lyeit illetûen
olykor legalÀbb annyira megd´bbentek a meghÁvottak is, mint azok, akiket nem hÁvtak
meg. Merthogy kiszÀmÁthatatlanok voltak ezek az est¢lyek, s olyan szem¢lyek is akadtak a meghÁvottak k´zt, akikrûl Guermantes-Baviªre hercegnû ¢vekig megfeledkezett.
°s a legt´bb elûkelûs¢g olyan jelent¢ktelen figura, hogy hasonszûrü tÀrsaik a fogadtatÀs szerint Át¢lnek felûle: ha meg van hÁva, szeretik, ha ki van rekesztve, utÀljÀk. Igaz,
ha a hercegnû nem hÁvott meg valakit, s kivÀlt ha valamely barÀtjÀt, azt gyakran csak
attÂl valÂ f¢lelm¢ben tette, hogy megharagÁtja Charlust, aki kik´z´sÁtette azt a bizonyos szem¢lyt. Biztos lehettem tehÀt benne, hogy a hercegnû nem szÂlt rÂlam Charlusnek, hiszen akkor nem voln¢k itt. Charlus, a n¢met nagyk´vettel tÀrsalogva, a kertbe vezetû sz¢les l¢pcsûsor korlÀtjÀt tÀmasztotta, Ãgyhogy a vend¢gek ä habÀr hÀromn¢gy h´lgy, a hÂdolÂi, k´r¡lvett¢k a bÀrÂt, ¢s majdnem eltakartÀk ä nem mulaszthattÀk el, hogy ¡dv´z´lj¢k. Visszak´sz´nt, m¢gpedig nev¢n szÂlÁtva mindenkit: ä JÂ est¢t,
Hazay Ãr, jÂ est¢t, Madame La Tour du Pin-Verclause, jÂ est¢t, Madame La Tour du
Pin-Gouvernet, jÂ est¢t, Philibert, jÂ est¢t, kedves kegyelmes asszony sat. ä Olyan volt
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a folytonos k´sz´nget¢s, mint valami csaholÀs, ¢s meg-megszakÁtottÀk kegyes jÂ tanÀcsok meg k¢rd¢sek (nem figyelt a vÀlaszra), amelyeket halkabban vetett oda, mesterk¢lten, hogy jelezze ¢rdektelens¢g¢t: ä VigyÀzzon, nehogy meghülj´n a kislÀny ä
mondta nyÀjasan ä, a kertben mindig nyirkosabb a levegû... JÂ est¢t, Madame Brantes.
JÂ est¢t, Madame Mecklembourg. Elhozta a nagylÀnyÀt? Rem¢lem, azt az elragadÂ
rÂzsaszÁn ruhÀjÀt vette f´l. JÂ est¢t, Saint-G¢ran. ä Nem k¢ts¢ges, hogy jÂcskÀn volt
gûg a viselked¢s¢ben. Charlus tudta, hogy û egy Guermantes, akinek fûszerep dukÀl
az est¢lyen. De nemcsak gûg volt benne; a sz¢p¢rz¢kkel megÀldott f¢rfiÃ szÀmÀra mÀr
maga a szÂ is: est¢ly, azt a k¡l´n´s, f¢nyüzû k¢pzetet keltette, mintha nem is holmi
elûkelûs¢gek adta fogadÀson venne r¢szt, hanem egy Carpaccio vagy Veronese megfestette ¡nnep¢lyen. De m¢g valÂszÁnübb, hogy Charlus, lelk¢ben n¢met fejedelem
l¢v¢n, a Tannh¤user vilÀgÀba k¢pzelte magÀt, az ûrgrÂf szerep¢be, aki a Wartburg kapujÀban fogadja a zarÀndokokat egy-egy jÂ szÂval leereszkedve hozzÀjuk, s a vend¢gek
vonulnak be a terembe (vagy a vÀr udvarÀra), mik´zben tisztelet¡kre zeng a hÁres àIndulÂÊ untig ism¢telgetett frÀzisa.
Hanem most mÀr el kellett szÀnnom magam. Mint mondtam, jÂ n¢hÀnyat ismertem
a h´lgyek k´z¡l, kit jobban, kit kev¢sb¢, de szemlÀtomÀst kifordÁtotta ûket ´nmagukbÂl, hogy Marie-Gilbert hercegnûn¢l vannak vend¢gs¢gben ¢s nem az unokanûv¢r¢n¢l, hogy nem meisseni porcelÀntÀny¢r elûtt ¡lnek, hanem egy gesztenyefa lombja
alatt tÀrsalognak. Nem a k´rnyezet eleganciÀja szÀmÁtott. M¢g ha ´sszehasonlÁthatatlanul kev¢sb¢ lett volna is f¢nyüzû, mint az àOrianeÊ k´rnyezete, ugyanazt a nyugtalansÀgot ¢reztem volna. Ha elalszik a villany a szalonunkban, ¢s olajlÀmpÀsokkal kell
helyettesÁteni, egyszeriben minden megvÀltozik. Souvr¢ mÀrkin¢ z´kkentett ki a zavart t¢pelûd¢sbûl. ä JÂ est¢t! ä l¢pett oda hozzÀm. ä TalÀlkozott mostanÀban Oriane
Guermantes-tal? ä Mestere volt, hogy olyan hangsÃllyal ejtse az eff¢le mondatokat,
ami bizonyÁtja, hogy nem szÁntiszta ostobasÀgbÂl hozakodik elû vel¡k, mint az aff¢l¢k,
akiknek nincs semmi mondanivalÂjuk, de ezerszer megszÂlÁtjÀk az embert, ¢s egy-egy
k´z´s ismerûst ä olykor csak tÀvolabbi ismerûst ä emlÁtenek f´l. Nem, Souvr¢n¢ tekintete vilÀgosan tudtul adta: àNe higgye, hogy nem ismertem meg! Maga az a fiatalember, akivel Oriane Guermantes hercegnûn¢l talÀlkoztam. Nagyon is jÂl eml¢kszem.Ê Sajnos a jÂindulatrÂl tanÃskodÂ ¢s csak lÀtszÂlag ostoba mondatbÂl kicsend¡lû
pÀrtfogÂ hajlandÂsÀg nagyon gy´ng¢cske volt, ¢s t¡st¢nt elillant, mihelyt ¢lni akartam
vele. Souvr¢n¢, ha arrÂl volt szÂ, hogy egy hatalmassÀgnÀl tÀmogasson egy k¢relmezût, müv¢szien tudta Ãgy alakÁtani a dolgokat, hogy a k¢relmezû szem¢ben pÀrtfogÂnak lÀss¢k, a magas szem¢lyis¢g szem¢ben azonban nem, Ãgyhogy a k¢t¢rtelmü gesztus hÀlÀra k´telezte az utÂbbit, de nem terhelte meg a mÀsikkal valÂ kapcsolatÀt. JÂindulatÀtÂl felbÀtorodva megk¢rtem a h´lgyet, hogy mutasson be Guermantes-nak,
¢s û kihasznÀlva azt a pillanatot, hogy a hÀzigazda mÀsfel¢ fordul, anyÀskodva vÀllamra
tette a kez¢t, ¢s mosolyogva, elfordÁtva az arcÀt a hercegtûl, aki k¡l´nben sem lÀthatta,
pÀrtfogÂinak mutatott, de szÀnd¢kosan hatÀstalan gesztussal odavezetett hozzÀ; ott
Àlltam, de nem jutottam sokkal elûbbre. Ilyen gyÀvÀk a nagyvilÀgi emberek.
M¢g gyÀvÀbb volt az a h´lgy, aki a nevemen szÂlÁtva ¡dv´z´lt. Besz¢lgetni kezdt¡nk,
s ¢n k´zben prÂbÀltam felid¢zni a nev¢t; eml¢keztem rÀ, hogy egy¡tt vacsorÀztunk, a
szavaira is pontosan eml¢keztem. M¢gis, hiÀba irÀnyÁtottam figyelmemet arra a belsû
tartomÀnyra, ahol a vele kapcsolatos eml¢kek voltak, nem tudtam felszÁnre hozni azt
a nevet. Pedig ott volt. Az elm¢m nekigy¡rkûz´tt, mint valami jÀt¢kban, hogy megragadja a k´rvonalait, az elsû betüj¢t, hogy v¢g¡l f¢nyt derÁtsen az eg¢szre. Minden hi-
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Àba, ¢rezni v¢ltem ugyan a sÃlyÀt, a t´meg¢t, de valahÀnyszor formÀt akartam adni a
belsû ¢jszakÀba zÀrt s´t¢t testnek, mindig csak arra jutottam: àNem, ez nem az.Ê Nem
mintha az agyam nem tudott volna nehezebbn¢l nehezebb neveket alkotni. Csakhogy,
fÀjdalom, most nem alkotni kellett, hanem reprodukÀlni. K´nnyen mük´dik a szellem, ha nincs alÀvetve a valÂsÀgnak. De most b¢klyÂzott a valÂsÀg. °s egyszer csak
hirtelen megjelent az eg¢sz n¢v: àArpajonn¢.Ê Nem jÂl mondom, hogy megjelent, hiszen nem gondolom, hogy magÀtÂl bukkant volna elû. Azt se hiszem, hogy a h´lggyel
kapcsolatos felszÁnes, de szÀmos eml¢k, amelynek a segÁts¢g¢hez folyamodtam (ilyesf¢lek¢pp serkentve magam: àLÀssuk csak! Ez a h´lgy a barÀtn¢ja Souvr¢n¢nek, û az,
aki r¢m¡lettel ¢s irtÂzattal vegyes egy¡gyü Àmulattal bÀmulja Victor HugÂtÊ), nem
hiszem, hogy ezek a k´ztem ¢s a n¢v k´zt repdesû eml¢kek a legkev¢sb¢ is segÁtettek
volna kiszabadÁtani. Az eml¢kezetben zajlÂ nagy bÃjÂcska k´zben nem lehet l¢p¢srûl
l¢p¢sre megk´zelÁteni a keresett nevet. Semmit se lÀtunk, ¢s egyszer csak ott van a
pontos n¢v: m¢g csak nem is hasonlÁt arra, amilyet keresg¢lt¡nk. Nem û j´tt oda hozzÀnk. Nem; inkÀbb arra hajlok, hogy ¢let¡nk sorÀn egyre jobban eltÀvolodunk attÂl
az ´vezettûl, ahol tisztÀn kivehetûk a nevek, ¢s ¢n a belsû tekintetemet meg¢lesÁtû akaraterû- ¢s figyelemgyakorlÀsnak k´sz´nhettem, hogy hirtelen siker¡lt ÀtfÃrnom a f¢lhomÀlyt, ¢s meglÀtnom, amit kerestem. AkÀrhogy is, ha vannak Àtmenetek a felejt¢s
¢s az eml¢kez¢s k´zt, az ilyen Àtmenetek tudattalanok. Hiszen azok a nevek, amelyekre
Ãtk´zben bukkanunk, mÁgnem eljutunk a valÂsÀgos n¢vhez, mind t¢vesek, ¢s semmivel se visznek k´zelebb hozzÀ. Nem is igazi nevek; gyakran csak egy-egy mÀssalhangzÂ,
amely nincs is benne a megtalÀlt n¢vben. De hÀt oly nagyon rejt¢lyes a gondolkozÀs
Ãtja a semmibûl a valÂsÀgba, hogy v¢gsû soron m¢g az is lehets¢ges, hogy azok a t¢ves
mÀssalhangzÂk a fogÂdzÂk, m¢g ha gyarlÂk is, s av¢gbûl vannak, hogy bel¢j¡k kapaszkodva eljussunk a pontos n¢vhez. àMindez semmit sem tudat vel¡nk a h´lgy kelletlens¢g¢rûl ä mondhatnÀ az olvasÂ ä, de ha mÀr ilyen hosszasan elidûz´tt enn¢l a t¢mÀnÀl, engedje meg, ÁrÂ Ãr, hogy egy perc¢t elraboljuk, ¢s megjegyezz¡k: kÁnos, hogy
egy olyan fiatal embernek, mint amilyen ´n volt (avagy a hûse, ha nem ´n volt az),
mÀris olyan gy´nge legyen a memÂriÀja, hogy ne jusson esz¢be egy jÂ ismerûse neve.Ê
Ez csakugyan roppant kÁnos, olvasÂ Ãr. °s szomorÃbb, mint hinn¢, ha azon idûk k´zeledt¢t jelzi, amikor elt¡nedeznek majd a nevek ¢s a szavak az elme vilÀgos tartomÀnyÀbÂl, ¢s bele kell t´rûdni, hogy mÀr azoknak a nev¢t se tudja felid¢zni az ember,
akiket igen jÂl ismert. Csakugyan kÁnos, hogy mÀr fiatalon Ãgy kell felszÁnre erûltetni
a jÂ ismerûs´k nev¢t. De ha ez a fogyat¢kossÀg csak alig ismert nevek eset¢ben nyilvÀnulna meg, amelyeket term¢szetes, hogy elfelejt az ember, ¢s amelyekre Àtall eml¢kezni, nem is volna haszon n¢lk¡l valÂ ez a fogyat¢kossÀg. àUgyan mif¢le haszonrÂl
besz¢l, ha szabad k¢rdeznem?Ê Nos, uram, egyed¡l a baj figyelmeztet, szolgÀl tanulsÀggal, ¢s mutatja meg a dolgok szerkezet¢t, amely k¡l´nben rejtve maradna. Az olyan
ember, aki estente m¢ly Àlomba zuhan, ¢s csak akkor t¢r vissza az ¢letbe, amikor fel¢bred ¢s f´lkel, az ilyen ember rem¢lheti-e, hogy egyszer majd nagy felfedez¢seket
tesz az ÀlomrÂl, vagy legalÀbb kis megfigyel¢seket? Azt is alig tudja, hogy alszik. Egy
kis ÀlmatlansÀg, ¢s mÀris ¢rt¢kelj¡k az Àlmot; n¢mi f¢ny hatol a sürü s´t¢ts¢gbe. A
t´k¢letes memÂria vajmi kev¢ss¢ gerjeszt vÀgyat, hogy tanulmÀnyozzuk a memÂria
jelens¢geit. àJÂ, jÂ... ¢s Arpajonn¢ v¢g¡l is bemutatta ´nt a hercegnek?Ê Nem, de ne
szÂljon k´zbe, hadd folytatom az elbesz¢l¢st!
Arpajonn¢ m¢g Souvr¢n¢n¢l is gyÀvÀbb volt, de ûneki t´bb ments¢ge volt rÀ. TudvÀn tudta, hogy mindig is csek¢ly befolyÀsa volt a tÀrsasÀgban. Helyzet¢t csak gy´n-
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gÁtette a Basin de Guermantes-tal valÂ viszonya, az pedig, hogy a herceg szakÁtott vele,
megadta a kegyelemd´f¢st. Elkomorodott, amikor megk¢rtem, hogy mutasson be a
hercegnek, ¢s ez abban nyilvÀnult meg, hogy nem szÂlt semmit, egy¡gyüen azt mÁmelve, hogy nem is hallotta, amit mondtam. °szre se vette, hogy a haragtÂl ´sszeszalad
a szem´ld´ke. Vagy tÀn nagyon is ¢szrevette, de nem t´rûd´tt az ellentmondÀssal, sût:
Ágy intett jÂ modorra, vagyis hÀt Ágy adott, k¡l´n´sebb gorombÀskodÀs n¢lk¡l, n¢ma,
de annÀl ¢kesebben szÂlÂ leck¢t tapintatbÂl.
Arpajonn¢ k¡l´nben is bosszÃs volt, sok tekintet szegezûd´tt ugyanis egy reneszÀnsz stÁlusÃ erk¢lyre, amelynek a sz´glet¢ben, egy aff¢le monumentÀlis szobor hely¢n, mellyel abban a korban szÁvesen dÁszÁtett¢k az erk¢lyeket, a nem kev¢sb¢ szoborszerü, gy´ny´rüs¢ges Surgis-le-Duc hercegnû hajolt a korlÀtra, az a h´lgy, aki Arpajonn¢ utÂda volt Basin de Guermantes szÁv¢ben. A k´nnyü feh¢r t¡ll alatt, mely az
¢jszakai hüv´ss¢gtûl Âvta, lÀtni lehetett sudÀr, karcsÃ alakjÀt; olyan volt, mint a gyûzelem istennûje. MÀr csak Charlush´z folyamodhattam; idûk´zben visszavonult egy
kertre nyÁlÂ f´ldszinti szobÀba. Volt alkalmam (mivel lÀtszÂlag visztez¢sbe mer¡lt, hogy
Ãgy tehessen, mintha nem lÀtnÀ az embereket), volt alkalmam megcsodÀlni a frakkja
vÀlaszt¢kos ¢s müv¢szi egyszerüs¢g¢t, amely, olyan fogÀsoknak k´sz´nhetûen, amiket
csak egy szabÂ vett volna ¢szre, Whistler valamely fekete-feh¢r àHarmÂniÀÊ-jÀra eml¢keztetett, habÀr helyesebb fekete-feh¢r-pirosat mondani, mivel Charlus mellfodrÀra
sz¢les szalagrÂl fekete-feh¢r-piros zomÀnckereszt cs¡ng´tt, a mÀltai lovagrend nagykeresztje. A bÀrÂt egyszer csak megzavarta a jÀt¢kban Gallardonn¢, aki odavezette
hozzÀ az unoka´ccs¢t, a sz¢p arcÃ, hetyke Courvoisier vicomte-ot. ä Kuzinom ä mondta Gallardonn¢ ä, engedje meg, hogy bemutassam Adalbert unoka´cs¢met. LÀtod,
Adalbert, û az a hÁres Palam¢desz nagybÀcsi, akirûl mÀr olyan sokat hallottÀl. ä JÂ est¢t,
asszonyom ä vÀlaszolt Charlus. ä JÂ est¢t, uram ä tette hozzÀ, rÀ se n¢zve a fiatalemberre, olyan mogorvÀn ¢s udvariatlanul, hogy mindenki megh´kkent. Lehet, hogy
Charlus ä tudvÀn, hogy Gallardonn¢nak vannak bizonyos gyanÃi az û erk´lcseit illetûen, sût egyszer nem is tudott ellenÀllni a csÀbÁtÀsnak, ¢s tett valami c¢lzÀst rÀjuk ä
Ágy akarta elej¢t venni, hogy a mÀrkin¢ kicifrÀzva adja tovÀbb, milyen nyÀjasan fogadta
û az unoka´ccs¢t, egyszersmind lÀtvÀnyosan tanÃjel¢t akarta adni, hogy k´z´ny´sen
viseltetik a fiatalemberek irÀnt; lehet, hogy Ãgy talÀlta, hogy Adalbert nem kellûen
tiszteletteljes arckifejez¢ssel kÁs¢rte nagyn¢nje szavait, s az is lehet, hogy k¢sûbbre kÁvÀnta idûzÁteni az igencsak kellemesnek tetszû unoka´ccsel valÂ ismerked¢st, elûnyt
akarvÀn szerezni a megelûzû tÀmadÀsbÂl, mik¢nt azok az uralkodÂk, akik valamely
diplomÀciai manûvernek elûzetes katonai manûverrel adnak nyomat¢kot.
Charlus k´nnyebben kaphatÂ lett volna rÀ, mint gondoltam, hogy eleget t¢ve k¢r¢semnek bemutasson. MÀr csak az¢rt is, mert ez a Don Quijote annyi, de annyi sz¢lmalommal viaskodott az utÂbbi hÃsz ¢vben (gyakran rokonokkal, akik, Ãgy v¢lte, helytelen¡l viselkedtek vele), olyan gyakran megtiltotta, hogy ezt vagy azt mint àfogadhatatlan szem¢lyÊ-t meghÁvjÀk a hÀzhoz, hogy a Guermantes-ok mÀr attÂl f¢ltek: hovatovÀbb mindenkit magukra haragÁtanak, akit kedvelnek, ¢s ´r´k ¢let¡kre megfosztjÀk
magukat mindazon Ãj j´vev¢nyek lÀtogatÀsÀtÂl, akikre pedig kÁvÀncsiak voltak, csak
hogy igazodjanak a sÂgoruk vagy unokafiv¢r¡k harsÀny, de indokolatlan gyül´lk´d¢s¢hez, aki elvÀrta volna, hogy a kedv¢¢rt akÀr feles¢g¡knek, gyermekeiknek, fitestv¢reiknek ¢s nûtestv¢reiknek is hÀtat fordÁtsanak. Charlusnek, eszesebb l¢v¢n a t´bbi
Guermantes-nÀl, ¢szre kellett vennie, hogy mÀr csak minden mÀsodik esetben veszik
figyelembe, ha ki akar rekeszteni valakit, ¢s f¢lve, hogy elûbb-utÂbb az û tÀrsasÀgÀrÂl
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fognak lemondani, m¢g idejekorÀn alÀbb adta, hogy, amint mondani szokÀs, mentse,
ami menthetû. RÀadÀsul megvolt ugyan a hajlam benne, hogy hÂnapokig, ¢vekig, sût
akÀr egy eg¢sz ¢leten Àt acsarkodjon valamely gyül´lt szem¢lyre ä azt aztÀn nem türte
volna, hogy az ilyet meghÁvjÀk, ¢s vÀllalt volna minden ´ssze¡tk´z¢st, akÀr fejjel ment
volna a falnak ä, de tÃl gyakoriak voltak a d¡hkit´r¢sei, hogysem jobbÀra mÃlÂk ne
legyenek. àAz az agyalÀgyult! az a gazember! Na, most megkapja a magÀ¢t... a csatornÀba vele! ç, ez m¢g a csatornÀban rothadva is m¢rgezni fogja a vÀrostÊ ä d¡h´ng´tt
m¢g otthoni magÀnyÀban is, ha olyan levelet olvasott, melyet tiszteletlennek Át¢lt, vagy
ha esz¢be jutott, amit nemr¢giben visszamondtak neki. De egy mÀsik agyalÀgyult elleni Ãjabb d¡hkit´r¢se kioltotta az elûzût, ¢s ha a korÀbbi v¢tkes valami jel¢t adta tisztelet¢nek, mÀris feled¢sbe mer¡lt az Àltala okozott roham, merthogy r´vid volt hozzÀ,
hogy olyan gyül´letalappÀ szilÀrduljon, melyre ¢pÁteni lehetne. így aztÀn ä bÀr neheztelt rÀm ä alighanem sikerrel folyamodhattam volna hozzÀ: mutatna be a hercegnek, ha nem tÀmad az a szerencs¢tlen gondolatom, hogy aggÀlyosan hozzÀ ne füzzem
k¢r¢semhez, nehogy tapintatlansÀgot felt¢telezzen rÂlam, s azt higgye, csak Ãgy betoppantam az est¢lyre, arra szÀmÁtva, hogy û majd feljogosÁt a maradÀsra: ä Egy¢bk¢nt
jÂl ismerem ûket, a hercegnû igen szÁv¢lyes volt velem. ä HÀt, ha ismeri ûket, mi sz¡ks¢ge rÀ, hogy bemutassam magÀt? ä csattant a vÀlasza, ¢s hÀtat fordÁtva nekem folytatta
a kÀrtyÀzÀst a nunciussal, a n¢met nagyk´vettel meg egy harmadik Ãrral, akit nem
ismertem.
A parkbÂl, ahol egykor d'Aiguillon herceg ritka Àllatokat tartott, a kitÀrt ajtÂkon Àt
furcsa surrogÀs hatolt a f¡lembe, valami finom, tÀvoli moraj. TalÀlomra elindultam a
hang fel¢, mely mintha maga is k´zeledett volna, ¢s mÀr csak akkor vettem ¢szre Br¢aut¢-Consalvi mÀrkit, amikor a f¡lembe recsegte: ä JÂ est¢t! ä s bÀr olyan volt az a
hang, mint mikor v¢gighÃzzÀk a reszelût a kicsorbult k¢sen, vagy mint a vaddisznÂr´f´g¢s, amikor a dÃvad kereszt¡lcs´rtet a kukoricÀson, ¢n lehets¢ges megmentûm
hangjÀt v¢ltem hallani. Br¢aut¢ kev¢sb¢ volt befolyÀsos szem¢lyis¢g, mint Souvr¢n¢,
de legalÀbb nem hiÀnyzott belûle a szÁvess¢gre valÂ elemi hajlandÂsÀg, felhûtlenebb
kapcsolatban volt a herceggel, mint Arpajonn¢, ¢s vagy t¢vhitben leledzett a Guermantes-¢k tÀrsasÀgÀban elfoglalt helyemet illetûen, vagy talÀn jobban ismerte, mint
¢n magam, akÀrhogy is, nem egyk´nnyen tudtam ugyan magamra vonni a figyelm¢t,
mivel tÀgulÂ-remegû orrcimpÀval kapdosta ide-oda a fej¢t, ¢s furcsamÂd Ãgy meregette a monoklijÀt, mint akit ´tszÀz remekmü vesz k´r¡l, de meghallva k¢r¢semet,
el¢gedetten fogadta, odavezetett a herceghez, ¢s szertartÀsosan, egyszersmind k´z´ns¢gesen bemutatott neki: mintha egy Ányenc egy tÀlca aprÂs¡tem¢nyt kÁnÀlt volna oda,
hogy ¢rdemes megkÂstolni. Amennyire Basin de Guermantes szÁv¢lyes ¢s barÀtian,
sût pajtÀskodÂan k´zvetlen volt (ha akart), Gilbert de Guermantes, Ãgy talÀltam, ¢ppannyira kim¢rt, m¢ltÂsÀgteljes, kev¢ly. °pp csak hogy halvÀnyan rÀm mosolygott, ¡nnep¢lyesen àuramÊ-ozott. Sokszor hallottam, amint Basin gÃnyolÂdik az unokafiv¢re
fennh¢jÀzÀsÀn. De az elsû hüv´s ¢s komoly mondatok utÀn, amelyek a legteljesebb
ellent¢tben voltak a Basin pajtÀskodÂ besz¢dmÂdjÀval, azonnal rÀj´ttem, hogy kettej¡k k´z¡l Basin ä aki mÀr a megismerked¢sn¢l mint egyenrangÃ àtÀrsasÀgbeliÊ-vel
besz¢l mindenkivel ä a fennh¢jÀzÂ, ¢s Gilbert de Guermantes az egyszerü ember. ögy
talÀltam, hogy a tartÂzkodÀsÀban t´bb ¢rzelem van, ha nem is az egyenlûs¢g¢, mert
azt û nem fogadhatta el, de mindenesetre a rangban alatta ÀllÂ irÀnti megbecs¡l¢s¢,
ahogy az szokÀsos is az erûsen hierarchikus k´r´kben, p¢ldÀul az igazsÀg¡gyben vagy
az egyetemeken, ahol a magas m¢ltÂsÀgÀnak tudatÀban l¢vû fû¡gy¢szben vagy d¢kÀn-
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ban talÀn t´bb valÂsÀgos egyszerüs¢g van, sût ä jobban megismerve ä talÀn t´bb jÂsÀg
¢s szÁv¢lyess¢g is rejtezik a hagyomÀnyos tartÂzkodÀs m´g´tt, mint amivel az ÃjmÂdi
l¢ha cimborÀskodÀs hivalkodik. ä Tervezi-e, hogy folytatja atyjaura pÀlyÀjÀt? ä k¢rdezte tartÂzkodÂn, de ¢rdeklûd¢ssel. T´m´ren vÀlaszoltam, mert nyilvÀnvalÂ volt,
hogy csak jÂindulata tanÃsÀgak¢nt tette f´l a k¢rd¢st, ¢s od¢bb l¢ptem, hogy fogadhassa az ¢rkezû vend¢geket.
(Marcel Proust reg¢ny¢nek, AZ ELTþNT IDý NYOMçBAN-nak elsû, mÀsodik ¢s harmadik k´tete ä SWANN,
B IMBñZñ LçNYOK çRNY°KçBAN, GUERMANTES-°K ä Gyergyai Albert fordÁtÀsÀban jelent meg magyarul; a negyedik k´tet, a SZODOMA °S GOMORRA elsû r¢sz¢t a Holmi 1993. novemberi szÀmÀban k´z´lt¡k,
most a mÀsodik r¢sz elsû fejezet¢nek k´zl¢s¢t kezdj¡k meg. FolytatÀsa k´vetkezû szÀmainkban.)

GÀbor MiklÂs

TOLLAL
A szakÀllamrÂl

Egy naplÂban lapozgatva
ma reggel mÀr zavar a szakÀllam, olvasom '71. februÀr 12-¢n. àMindjÀrt lÀttam az
arcodon, hogy valami t´rt¢nt, ami rendj¢n van ä mondta Saskia n¢hÀny szÂ utÀn ä,
mÀsk¢nt rendezûdtek a vonÀsaid.Ê De hisz nem csak û, az orvosok is, az emberek mind
azt mondjÀk, rendbe j´tt¢l, jÂ Ãton vagy, erûs´dsz, ilyeneket, csakhogy ¢n t´bbnyire
pocs¢kul ¢rzem magam, olvasom. De mi¢rt? Csak Ãgy? P¢ldÀul mert nem vagyok k´ltû, nem tudok verset Árni, pedig verset Árni, az bizonyÀra mindent megold. àTe legalÀbb
¢lszÊ, mondom a müv¢sznûnek, nevezz¡k àSÀriÊ-nak. àEgyed¡l vagy? ä k¢rdi SÀri ä,
tudod, milyen fÀrasztÂ egy mÀsik ember, aki folyton siet? Vagy ¢ppen szÂtlanul fekszik,
meg se mozdul? °s te nem tudod, mi baja? Ha valamit tervezel... ¢n igazÀn nem akarok
semmit, ¢n igazÀn nem akarom ût megcsalni, csak m¢gis, aff¢le kis semmis¢geket tervezek ¢n, de nem csinÀlok semmit, nem is szÂlok, nehogy... amikor Ágy nincs szerzûd¢se, az nekem trag¢dia! Amikor jÀtszott, addig legalÀbb volt n¢hÀny szabad ÂrÀm.
Most majd vend¢gszerepel vid¢ken, akkor talÀn m¢gis szabadabb leszek...Ê ArcÀn gÃnyos mosoly. °s ez egy hÁres, nagy szerelem! °n meg itt vagyok, mondjuk, r´viden ¢s
diszkr¢ten, dÃlÂ szerelmi bonyodalmak ¢s viharok utÀn, k¢t sz¢k k´zt a pad alatt. A
viharok elmÃltak, de m¢g nincs v¢ge, a sebek m¢g nyitottak. VÀrni kell. Hisz mi mÀst
csinÀlok? VÀrok. àMegsimogatnÀlakÊ ä mondja egyik vagy mÀsik a jÂakarÂk k´z¡l.
Csakhogy engem nem ¢rdemes megsimogatni, ¢n egy rinoc¢rosz vagyok, a simogatÀst
meg se ¢rzem. FebruÀr 15. A szÁnhÀz? Alceste-re szÁvesen gondolok, Oidipusz elhagyottsÀgÀtÂl f¢lek. A szakÀllam pedig? Szerintem jÂl Àll, de meg¢ri-e a cirkuszt? A sok
h¡lye nem keres-e benne mindenf¢le jelent¢seket? Rendeztem a vilÀgnak egy kis parÀd¢t. àHa v¢gign¢z az ember ennek a tehets¢ges tÀrsasÀgnak az ¢let¢n, maga, Saskia,
JÀnos, ¢n, csupa permanens botrÀny...Ê, mondja szokott jÂindulatÀval a nagy ¢s b´lcs
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müv¢sznû, nevezz¡k àMatildÊ-nak. Hogy vigasztaljon, befogad, mint egy elûkelû klubba, a t´bbi botrÀnyos fûszereplû k´z¢, olvasom; ezzel mintha az ¢n botrÀnyom is csak
egy lenne a t´bbi k´zt, alattomosan lefokoz, ¢n is csak Ãgy vagyok botrÀnyos, mint a
t´bbi sztÀr? S¢rt ez a besorolÀs, de nem tudom, mi¢rt. (Dehogynem tudom.) àHÀt igen,
az ember odaadja magÀt ä mondja Saskia ä, talÀn csak az¢rt, hogy azt mondhassa: hÀt
ezt tett¢tek velem? De odaadja.Ê Ez mÀr jobban hangzik. Lapozok. FebruÀr 16. Sz´rnyü este a leg¢desebb magyar szÁn¢sznû à¢des kisÊ lakÀsÀn: a sivatag, ahova kivetettem
magam. Hogy ker¡ltem ide? az anekdotÀk, az illedelem, a àkapcsolatok felv¢teleÊ, a
àtÀrsadalmi ¢rintkez¢sÊ, a àmüv¢szi v¢lem¢nyekÊ ¢s Ágy tovÀbb, e vilÀgÀba? amelyben
p¢ldÀul a magyar ¢rtelmis¢g egyik legb´lcsebbje oly kitünûen ¢rzi magÀt? (M¢giscsak
h¡lye ez az ember?) FebruÀr 17. Az ilyen kis barÀtsÀgf¢l¢k pedig, mint àIlonkaÊ koll¢ga, ezek csak gyenges¢gek, gyenges¢gre csak a gyeng¢k felelnek, a gyeng¢ket nem
szeretj¡k igazÀn, csak gyÀvasÀgbÂl, int¢zeti tÀrsainkat, k¢t bolond egy pÀr? No nem,
ezt nem szabad. Hisz csak a sz¢ps¢get szeretj¡k szÁvbûl, arrÂl kellene besz¢lni. FebruÀr
18. LÀnyom kutyÀjÀval s¢tÀlok egyet a Duna-parton, a langyos ¢s sz¡rke esûben. FebruÀr 19. AztÀn megint àIlonkaÊ koll¢ga, itt ¡l velem szemben, ¢s olvassa a k´nyvem
¢pp k¢zhez kapott r¢szleteit. öristen, milyen elhagyott kis emberke! T¢bolyult dolgokat fest, ûr¡lt szavakat Ár fel kis c¢dulÀkra, ¢jszaka nem alszik; a kis 1/2 zsidÂ; azt
hiszi, hogy tehet valamit ¢rtem. N¢ha felhÁvom telefonon, hogy àemberiÊ hangot halljak, hisz van ûbenne term¢szetes ¢s mosolygÂ hajlam a tür¢sre, szer¢ny b´lcsess¢g,
annak a 1/2-nek az ´tezer ¢ve talÀn. Csak hÀt elûbb-utÂbb rÀj´n majd, hogy semmi
k´z¡nk egymÀshoz. FebruÀr 23. AztÀn àtanulmÀnyutakÊ, olvasom tovÀbb, p¢ldÀul ¢jszakai kirÀndulÀsok àAnnÀvalÊ ¢s mostani f¢rj¢vel, kalandjÀval, szabadÁtÂjÀval ä minek
nevezzem? ä, a fantasztikus sz¢ps¢gü àKarcsikÀvalÊ. Egy ¢tteremben vacsorÀzunk a
HalÀszbÀstyÀn!! ilyen helyekre keveredek! Mint egy turista! Az emberek jÂk hozzÀm,
felkarolnak, visznek magukkal az ¢letbe (¢n meg, ahogy szoktam, bÀjosan ¢s hÁzelgûn
mosolygok, mint egy leÀnyka, ¢s k´zben gonoszakat gondolok ¢s Árok rÂluk a naplÂmba). àAnnaÊ azok k´z¢ a kem¢ny nûk k´z¢ tartozik, akikre ¢n azt tartom jellemzûnek, hogy p¢ldÀul nûietlen mÂdon tudnak trÀgÀrak lenni. (Nem eml¢kszem, hogy
valaha hallottam volna trÀgÀrkodni. M¢gis.) Sz¢p nû. Az emberek megegyeznek abban, hogy mi a àsz¢pÊ, csak ¢ppen a f¢rfiak stikÀban a kis csÃfokat szeretik. De jÂlesik
le¡ln¡nk egymÀssal. SorstÀrsak vagyunk vagy mi. ý ¢ppÃgy nem talÀlja a hely¢t, mint
¢n. Neki az apja halt meg, nekem az anyÀm. ý is kÂborol, ¢n is, bÀr û lÀtvÀnyosabban,
àKarcsikÀvalÊ kettesben a vÀrosban, k¢t sz¢p ember, akinek nincs lakÀsa. Van egy gyanÃm azonban, hogy ûk is tisztelnek (lÀttak a Hamletben), ebbûl pedig csak egy k´vetkezik biztosan: itt se t´rt¢nik majd semmi. JÂk hozzÀm. °s tovÀbb olvasom: FebruÀr
20. Elhagyni v¢detts¢gemet? Rangomat? àX. Y.Ê, ÁrÂ, Áme, kil¢pett a PÀrtbÂl ä most!
Egy bÀtor ember az à¢letbûlÊ! SzabadsÀg? kedves àX. Y.Ê? °n mÀr be¢rn¢m azzal, ha
Àlmodni tudn¢k szabadon. Ehhez mit szÂlsz? TudomÀsul vettem, hogy àmeg vagyok
szÀllvaÊ. Ez a tudat ott van erk´lcseimben, gondolataimban, Ázl¢semben, megnyilatkozÀsaimban, ez korlÀtozza magÀn¢letemet, meghatÀrozza, hogy mit Árok, hogy
mennyire ¢rt¢kelem kortÀrsaimat, ¢s mindig szÀmolok a fizikai megsemmis¡l¢s lehetûs¢g¢vel is. Meg vagyok szÀllva. Ez egyszerüen t¢ny. T¢ny volt akkor is, amikor m¢g
nem szÀmoltam vele ilyen tudatosan. De tudomÀsul venni k´telezû, szellemi ¢ps¢ged
v¢delm¢ben ä vedd tudomÀsul, mindig ¢s mindenben ä tudd, ne feledd, a t´rt¢nelemben te egy megszÀllt orszÀg egyik megszÀllt polgÀra vagy! (MiÂta ¢lsz!) Egy ilyen egyszerü t¢nymegÀllapÁtÀs sokat tud jelenteni. Amint kimondom, ugyanazt a szabadsÀgot
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¢rzem, mintha tiszta szÁvvel azt mondhatnÀm magamnak: àte egy szabad orszÀg szabad polgÀra vagyÊ ä esetleg: àte rÂmai polgÀr vagyÊ. Nem morÀlis k¢rd¢s. IrÀnytü. A
szabadsÀg k¡l´n´s utakon jÀr, szele vÀratlan irÀnybÂl ¢rhet el t¡dûdbe. (Hamlet az
àeg¢rfogÂÊ-jelenet utÀn diadalmas igazÀn.) AztÀn kezdhetsz vele, amit akarsz, ¢s amit
tudsz. Ebben az akÀr ellenz¢kinek is nevezhetû kompÀniÀban ä tegnap este ä egy kiskorÃ a àlengyel esem¢nyekÊ-rûl ä hÀny ¢ve mÀr, hogy ¢n ilyesmirûl Ágy besz¢ltem?
Fura, Ãgy ¢rzem, mintha X. Y.-¢k k´r¢ben, a szabadsÀg harcosai k´z´tt, mintha itt
minden a àrangomnakÊ szÂlna, ¢ppen itt, ezek is meg akarnak nyerni mindenf¢le rangosokat, mint a forradalmÀrok ÀltalÀban. AztÀn februÀr 23. egy nû mes¢l az ¢letrûl
(nekem minden civil: àaz ¢letÊ ¢s mindenki àcivilÊ, aki nem szÁnhÀzi l¢ny) ijesztû dolgokat: ´ngyilkossÀgi kÁs¢rletek, fantasztikus (szerintem f¢lig-meddig csak kitalÀlt) kalandok f¢rfiakkal ä ¢s a Bel¡gyminiszt¢riummal. Ez az ismerûs r¢m¡let, ez a borzadÀly: a) a nûk ä ÀltalÀban az ¢rzelmi ¢let ä esztelen nyomorÃsÀgai; ¢s b) hazÀm = a
smasszerek; e k¢t legfûbb undoksÀgok. (E nû p¢ldÀul: nem t¢gla?) Mi marad majd
futkosÀsombÂl e szük k´rben, e zavarosan bonyolÂdÂ Ãton, e kapkodÀsbÂl ´sszecsuklÀsom ¢s feltÀpÀszkodÀsom Âta? Semmi sem t´rt¢nik ok n¢lk¡l, olvasom, rosszul lettem
a szÁnpadon; a n¢hÀny percre, amÁg Oidipusz kil¢p a szÁnrûl, odatettek n¢kem egy
sz¢ket a dÁszletfal m´g¢ az emelv¢nyre, hogy le¡lhessek, levegû utÀn kapkodtam, ¢s
igyekeztem mosolyogni PsotÀra, aki az û szokott m¢reteivel aggÂdott k´r¡l´ttem.
Majd elûadÀs utÀn: Nagymama be¡lt a Trabantba, ¢n pedig szinte abban a pillanatban
a mÀsik ajtÂn kiugrottam, ¢s ott, a szÁnhÀz m¢g kivilÀgÁtott homlokzata elûtt az Ãttest
sz¢l¢re okÀdtam egy kurtÀt. MindjÀrt jobb lett, megk´nnyebb¡ltem, de hazat¢rve
m¢gis becs´ngettem a mÀsodik emeleten az orvoshoz, akinek most nem jut eszembe
a neve... Barsi! eszembe jutott! Fura kicsi ember, mint egy szÁnpadi figura, àkarakterÊ,
az a fajta, akinek nem imponÀlok, ¢n se, senki se, mintha eg¢sz ¢lete arrÂl szÂlna, hogy
neki senki se imponÀl. MÀr Àgyban volt, futÂlag meghallgatta, amit mes¢ltem, megvizsgÀlt, aztÀn nyugodtan: àinfarktusÊ, mondta, mint f¢rfi a f¢rfinak, àholnap reggel
menjen kÂrhÀzbaÊ. ImponÀlni akar, ez mesters¢g¢hez is hozzÀtartozik, ¢s v¢g¡l imponÀl is, ki hinn¢, hogy ilyen ¢rdekesek laknak a àhÀzbanÊ, ahol az ember lakik. (HÀt
persze hogy nem imponÀltam neki, nemsokÀra ût vitte el az infarktus.) A kÂrhÀzban
n¢hÀny nap mÃlva: àvalami volt...Ê, mondtÀk az orvosok sok vizsgÀlat utÀn, bizonytalanul. De mi volt? °s mi volt elûtte? Mi elûzte meg azt a kurta kis okÀdÀst, oda a csatornalefolyÂ mell¢? (Szerelmi ¢letem hÂnapokig tartÂ, strapÀs viharait mÀr emlÁtettem, de bocs, itt ugrok n¢hÀny oldalt, e viharokrÂl inkÀbb majd mÀskor.) AztÀn az
Oidipusz n¢gyszer egymÀs utÀn, n¢gy olyan elûadÀs, hogy çdÀm OttÂ harmadik este
a rendezûi pÀholyban azt k¢rdezte G´tz B¢lÀtÂl: àMit gondol, meddig lehet ezt bÁrni?Ê
CsodÀlatosan jÀtszottam, ahogy szÁn¢sz m¢g nem jÀtszott, valÂban àhalÀlomonÊ, akik
velem jÀtszottak, akik k´r¡lÀlltak, a Kar, nem tudtak mit szÂlni, a koll¢gÀk m¢g az
´lt´zûfolyosÂn is alig mertek megszÂlÁtani. °s minden elûadÀs tovÀbb ment, m¢lyebbre, mint az elûzû. D¢lelûtt meg nagyszerü prÂbÀim voltak a MizantrÂpbÂl. K´nnyek ¢s
k´nnyek, a zsigereimbûl felt¢pett hangok, d¢lelûtt-este, Moliªre-ben ¢s Szophokl¢szben olyan ¡v´lt¢sek, amilyenekre mindig is vÀgyÂdtam, szÂval nagyszerü volt, na, tudom, hogy soha senki enn¢l jobbat nem produkÀlt szÁnpadon, esk¡sz´m, Kean se,
szÀzadok Âta senki! MÀsr¢szt pocs¢k voltam. Az elsû Oidipusz-elûadÀsok indiÀn fens¢ge, a zene ¢s a tÀncos tisztasÀg eltünt ebben az àemberibenÊ, ez mÀr nem volt szÁnjÀtszÀs. Rettegtem, ha szÁnpadra kellett l¢pnem. Rettegtem a szereptûl, mert minden szava, minden helyzete, minden jelenet, amelyet a Kar szavalatai bevezettek ¢s lezÀrtak,
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mind m¢lyebbre taszÁtott a magÀnyba, a rideg vigasztalanba. Pocs¢k voltam. Pocs¢k
voltam a d¢lelûtti prÂbÀkon is. Kedves partnereim megrend¡lten, tÀn viszolyogva
n¢zt¢k, mit müvelek, ´r´mtelen volt, nem is tudom. Mi¢rt volt olyan pokol az Oidipuszt
jÀtszani? Mert minden elûadÀson ä bÀrmi t´rt¢nt is napk´zben ä Àt kellett ¢lnem, hogy
nem szabadulhatok. Hogy ànem tudom, az ¢letemet hol rontottam ¢n elÊ. Hogy az eg¢sz nem
stimmel, ahogy nem stimmel Oidipusz minden ´ncsalÂ rem¢nyked¢se, ¢rvel¢se. HiÀba prÂbÀltam minden elûadÀson: hÀtha? kiordÁtani magam, mint egy Àllat, utÀna
k´nnyebb lesz, nem lett k´nnyebb. Rettegtem, hogy be kell l¢pnem a szÁnpadra, ¢s
àelkezdûdikÊ! °s ha az elûadÀs elkezdûd´tt, akkor nincs menekv¢s, ezt mindig ijesztûnek talÀltam, nem lehet abbahagyni, v¢gig kell csinÀlni, ezt a n¢zûk nem is sejtik, ez
valami, amire nem szabad kezd¢skor gondolni, hogy ezt, ha t´rik, ha szakad, v¢gig
kell csinÀlni! Sivatag volt az Oidipusz szÁnpada! Oidipusz? àKomplexusÊ? AnyÀm?
AnyÀm halÀla? Ez az ûrj´ng¢s, ez a roham, ez a szÁn¢szi tÃlteng¢s prÂbÀn, elûadÀson,
k´r¡l´ttem a Kar, a bÀm¢szkodÂk, a tekintetem mindig v¢gigment rajtuk, lÀtÂteremben voltak, de zÀrkÂzott arccal n¢ztek, ûk, engem, ez a tehetetlen toporz¢kolÀs, csÀszÀri ûrj´ng¢s, eny¢m a szÁnpad, eny¢m a t¢r, mint egy hiÃ rÂmai csÀszÀr, igen, tudva,
hogy k´r¡l´ttem ugyan orgyilkosok, de lapulnak a szarok, a p´khendi ¢rz¢s, hogy
mindent megengedhetek magamnak, vissza¢l¢s volt az eg¢sz: mit kezdhetn¢k magammal? ezzel a helyzettel? Egyszerüen bÀrmit tettem, tudtam, hogy csak hÂdolat illet, vissza¢l¢s volt ez kivÀlasztottsÀgommal, kiv¢telezetts¢gemmel, elk¢nyeztetetts¢gemmel, hamis volt az eg¢sz, s¢rtette az Ázl¢semet, de mintha mÀsfel¢ nem lett volna
Ãt, türtem, hogy szentt¢ avassanak, a b¡d´s ripacs!
FebruÀr 22. M¡ller Petit is elhÁvtam egy este, û mintha m¢g àerûs emberÊ-nek lÀtna.
Szeretn¢m tudni, szeretn¢m megtudni tûle, tanÀcsot szeretn¢k kiolvasni az emberek
magatartÀsÀbÂl. P¢ldÀul a szakÀllamrÂl. ValÂban kezdem unni. °s ahogy nû, mindjobban ´regÁt. Azt hittem, hogy jobb lesz, hogy jÂk¢pü leszek tûle, de feh¢rebb, mint
a hajam, rÀadÀsul ritka, ¢s nem jÂ helyeken nû, illetve nem nû olyan helyeken, ahol
jÂ lenne, ha nûne. Ez nem az ¢n arcom. °s nem is az ¢n Àlarcom. No ¢s bizonyos okokbÂl
elolvasom az Elveszett paradicsomot. Egy harminchÀrom ¢ves fiatalembert jÀtszottam
benne!, olvasom. Ez az elsû gondolatom, hiÀba, ez a legfontosabb, akÀrhogy is, a fiatalsÀg! De mennyivel konokabb, kem¢nyebb leg¢ny voltam ¢n m¢g akkor! °s, hosszÃ
idû utÀn elûsz´r, elbûg´m magam az ÁrÂasztalom mellett. Dolgozni kell! Olvasom. Ez
a vilÀg, ÀllÁtÂlag az ¢n vilÀgom, puszta fel¡lett¢ vÀlt, alakjaihoz semmi se füz, se k´z´s
¢lm¢ny, se t´rt¢nelem, se tapasztalat, egy vilÀg, amely lapos az ismeretlens¢gtûl, egy
k¡lf´ld. Hendrikje ä csak rÀ kell gondolnom ä: az emberi l¢ny gazdagsÀga, a drÀga
szerelem, a sz¢p test csodÀi, a valÂ vilÀg milliÂ ¢rdekess¢ge. Mi tart vissza, hogy odahulljak ¢des, jÂÁzü ´l¢be? Mi az a àszabadsÀgÊ, amit nem akarok kiengedni a markombÂl? Egyetlen gondolat: t´bb¢ sose adjam oda magam a rem¢nytelen szerelemnek? Engem mÀr t´bb¢ ne csÀbÁtsanak? °s ¢n ne csÀbÁthassak mÀr, soha t´bb¢? Olvasom tovÀbb:
FebruÀr 24. Lesz-e m¢g egyszer az a b¡szke ¢rz¢sed, hogy te ¢lsz? Hogy te irÀnyÁtod
holnapod fel¢ a j´vût? Az emberek m¢g nem d´nt´ttek rÂlam. TudjÀk, hogy valami
t´rt¢nt velem, ûk talÀn azt is tudjÀk, hogy mi. Mindenki jobban tudja, hogy mi t´rt¢nik, mint ¢n. °s vÀrjÀk, hogy mi lesz a v¢ge. Vajon titokban mi¢rt drukkolnak? M¢g
k´lcs´n´znek nekem, ha megszorulok. Kedv¡k¢rt n´vesztek szakÀllt. Vagy nyÁrom le.
TalÀn. (Ma reggel? talÀn.) FebruÀr 26. N¢hÀny ¢ve m¢g nem szÀmoltÀl vel¡k (az emberekkel), ma vajon mi¢rt? A szakÀlladat azonban alighanem le kell vÀgnod. HiÀba
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n¢zel Ãjra meg Ãjra a t¡k´rbe, nem azt lÀtod, amit akkor k¢pzelt¢l, amikor azt mondtad: àszakÀllt n´vesztekÊ. Egy Âra s¢ta a Szigeten Juli lÀnyommal. Meleg van. ögy jÀrunk egymÀs mellett, n¢mÀn, annyira lassan l¢p¡nk, hogy, mintha nem talÀlnÀnk az
egyensÃlyunkat, idûnk¢nt egymÀsnak ¡tk´z¡nk, ahogy a kik´t´tt ladikokat szokta
ide-oda l´kni, ´ssze-´sszekoccantva oldalukat, a meg sem moccanÂ vÁz. K´zben Hendrikj¢n gondolkodom, de gondolataim is csak mint a vegetÀciÂ, sehonnan, sehova, csak
billeg¢s, ringatÂzÀs. Juli azt mondja: à°n hiszem azt, amit tizenh¢t ¢ven kereszt¡l
mondtÀl nekem. K¢rlek, most ne mondj mÀst!Ê °s ha most majd m¢gis mÀst mondok
majd, Juli? De igazad van, sz¢pnek kell maradnunk. MeglÀtjuk, hogy Àll majd a szakÀll
p¢ldÀul holnap. Rettenetes dolgokat gondolok magamrÂl. TalÀn minden, amit ¢letemben csinÀltam, hogy ny¡zs´gtem, fontoskodtam, mind csak az¢rt volt, hogy ezeket
a retteneteseket ne kelljen v¢giggondolnom. Meg k¢ne tapogatni magam, megvan-e
m¢g kezem-lÀbam. (Aha! Molloy! Olvasom.) Mi ez a nyugtalansÀgom? Tegnap az idegen nyelvüben az a m¢regdrÀga Picasso-k´tet, meg egy jÂpofa k´tet valamilyen pornÂ
szÁnhÀzrÂl, t´r´m a fejem, hogy vehetn¢m meg ûket an¢lk¡l, hogy t´nkremenn¢k k´zben. Ez a vÀgyam a k´nyvekre csak pÂtcselekv¢s, vagy hogy hÁvjÀk ezt a pszicholÂgusok, tudom ¢n azt, ez a nyugtalan lÀz erûs, m¢ly ez a lÀz ä sz¢p holmikat vÀsÀrolni! ä sok
p¢nz¢rt! Ez a m¢ly, megrÀzÂ szenved¢lyem! Sok p¢nz kellene, mindjÀrt nem lenne semmi bajom, rengeteg p¢nz, Picasso nem ¢rdekel, a pornÂ szÁnhÀz marhasÀg, hogy a
k´nyvek olyan drÀgÀk, az a fontos! az¢rt akarom, ha kir´h´gnek is, akarom, boldogtalan
vagyok, ha nem kapom meg ezeket a k´nyveket! De Hendrikj¢vel szeretn¢k mindent,
amit szeretn¢k. Na. °s k´zben p¢ldÀul tegnap este az a kedves koll¢ganû szÁvesen benne lett volna valamiben, talÀn csalÂdott is, hogy nem t´rt¢nt semmi, de ¢n egyszerüen
elfeledkeztem rÂla. Ez a àkalandvÀgyÊ (vagyis: hogy egyik helyrûl a mÀsikra menek¡ljek)
ä egyr¢szt k¢ptelen vagyok igazi kalandra, mÀsr¢szt a kaland csak a halÀl kockÀzatÀval
igazi kaland, csak a halÀl lehetûs¢g¢tûl kapnak jelent¢st a lÀnyok, a sz¢ps¢g, a müv¢szet, a k´nyvek, a kapcsolatok, halÀl n¢lk¡l szart se ¢r az eg¢sz, mÀr nem vagyunk
gyerekek, viszont a halÀlra gondolni se szeretek. Mi marad? a àmüv¢szetÊ... de most
nem tudok gondolkodni. Nem tudok gondolkodni akkor, amikor ¢ppen Ãgy ¢rzem,
hogy inkÀbb gyÂgyÁtani kellene engem.
Most mÀr nem olyan rossz, mint volt. TalÀn a korcsolya-vilÀgbajnoksÀg teszi? Hogy a
t¢v¢ben olyan sok sz¢p fiatal embert lÀtok, ¢s mind olyan sz¢pen mozognak? Ettûl
jobban szeretem, akit szeretek.
Aki pedig elveszti barÀtait, magÀra vessen.
TalÀn ez a legerûteljesebb reggelem. MiÂta is?
K¢sz¡l a k´nyvem! De milyen jÂ ilyenkor! Ez a teljes odaadÀs valaminek, ami tulajdonk¢ppen nincs! hisz ez m¢g csak nem is egy Àlom!? MÀrcius 2. Kedden: A komisz
k´ly´k naplÂja ä de lehet Egy csek¢ly ¢rtelmü medvebocs naplÂja is.
MÀr unom a szakÀllamat. IdegesÁt.
MÀrcius 5. 12.15. Hajnalban fura Àlom. Nem is tudom, hogy Àlom volt-e, hisz ¢ppen azzal kezdûd´tt, hogy fel¢bredtem, ¢s felriadtan lÀttam, hogy nûi alak Àll az Àgyam
lÀbÀnÀl, de a f¢lhomÀlyban maga is f¢lhomÀlyos, elmosÂdott, Àttetszû is tÀn, mint a
kÁs¢rtetek, Ãgy lÀttam, hogy anyÀm az, de nem voltam biztos benne, csomagokkal a
karjÀn, fej¢n szÀzad eleji nagy kalap, mint aki Ãtra k¢sz¡l, ¢s mintha s¡rgetne engem
is, de ez nem biztos, neki mindenk¢ppen s¡rgûs volt. Volt az eg¢szben valami bolondos, anyÀm mintha nem volna eg¢szen normÀlis, de hisz nem is hittem a l¢tez¢s¢ben,

GÀbor MiklÂs: Tollal ã 1529

prÂbÀltam mÀsk¢nt lÀtni a homÀlyt, hogy ez nem is egy alak, hanem valamelyik felakasztott ruha vagy bÃtor csak, de az alak m¢g mindig ott Àllt, akkor felgyÃjtottam a
villanyt, de ezt biztos, hogy ¢bren ¢s nem Àlmomban... most meg nem mondom, hogy
eltünt-e a f¢nyben, de nem, hisz amikor v¢gre eleny¢szni lÀttam, ism¢t s´t¢t volt, ¢n
meg rÀj´ttem, hogy fej¢n az a nagy kalap, az valÂjÀban csak a szekr¢nyem tetej¢n l¢vû,
az az iz¢, micsoda? De hisz nem volt ott semmi, amit ennek a fura formÀjÃ kalapnak
n¢zhettem! Mintha egy ideig t´rtem volna a fejem, mit jelenthet ez az Àlom vagy lÀtomÀs. M¢g villanyoltÀs utÀn se tudtam eg¢szen semmibe venni... a halÀlba s¡rgetett
engem ez a kerge ¢desanyÀm, a halottak ilyen bolondokhÀzÀba valÂk mind, csomagoljunk csak gyorsan, mert lek¢s¡nk? AztÀn sz¢pen elaludtam, ¢s most itt vagyok a
jelenben. Lehet, hogy ma befejeztem a k´nyvem. A nagyjÀt. °s most majd mihez kezdek n¢lk¡le? ezt olvasom: gondolkodni csak szomorÃan tudok, inkÀbb gonoszul,
mondjuk gonoszkÀsan. El tudsz k¢pzelni ezt meg azt, elk¢pzelsz egy àÃj ¢letetÊ, de
valÂban el tudod k¢pzelni???? valÂban? Mit tudsz valÂban elk¢pzelni? Mi az, aminek
lehetûs¢g¢ben valÂban hiszel? FellobbanÀsaim, a sok-sok àÃj ¢letÊ hiteltelen volt, àt¡kr´s agyamÊ, ahogy IvÀn fogalmazta, ez ÀllandÂ! Sose tudtam, mint IvÀn, csak àfejbenÊ
elint¢zni semmit ä ahogy a szereprûl se tudok semmit, amÁg nem csinÀlom, csak ott,
a szÁnpadon, csak a testi megvalÂsÁtÀs k´zben ismerem fel, mi a teendû, Ágy az ¢letben
is, csak amikor mÀr zajlik, zavarosan ä ez¢rt vagyok vesz¢lyes mÀsok szÀmÀra. Ezt is
olvasom: mennyit àvÀltoztamÊ az elmÃlt hÂnapokban is, ¢s k´zben hasznÀltam magam
k´r¡l az embereket, mindet, Hendrikj¢t, SaskiÀt, a mÀsik nût, az Ãj àismeretleneketÊ,
IvÀnt is hasznÀltam, ¢s ez m¢g nem el¢g, k´zben m¢g magyarÀztam is ûket, naponta,
mindig, minden egyes napon olyannak lÀttam ûket, amilyennek ¢ppen kellett, hogy
megk´nnyÁtsem magam szÀmÀra a jelent. AztÀn csodÀlkozom, hogy k´r¡l´ttem minden kibogozhatatlan csomÂkba g´rcs´s´dik, mÁg, mit tehetek mÀst? megugrok! A szabadsÀg a lapulva vÀrakozÂ ÀrulÀs! A mindenkori fenntartÀs! Egy ilyen pasassal mit
kezdjenek? SzÁn¢sznek azonban megbÁzhatÂ vagyok. MÀrcius 15. MÀjusi az idû, mint
diÀkkorom mÀrcius idusain, amikor ingujjban sorakoztunk az ¡nneps¢gre a reÀliskola udvarÀn. (IvÀn mes¢li, hogy a diÀkok k´zt id¢n volt n¢mi nyugtalansÀg, n¢hÀnyukat elvitt¢k a rendûr´k.) Tegy¡k fel, hogy IvÀn meg ¢n ¡ld´z´tt kereszt¢nyek vagyunk a Birodalomban. IvÀn a magÀnyos szent, aki ûrzi a hit tisztasÀgÀt, amikor megszÂlal, Isten szÂl az û ajkÀval. °n meg aff¢le katona, aki terjeszti a hitet, harcol ¢rte,
fegyvert fog, P¢ter?, aki kardot ragad, ¢s aki megtagadja az ºdv´zÁtût, àmielûtt a kakas...Ê. Mit szenvedhetett! Mert ragaszkodott az ¢lethez, mert hiÀba mondta, hogy
csak Krisztus¢rt, û az¢rt volt harcos, mert kedv¢t lelte a harcban, nem tehette, hogy
ne harcoljon, Krisztus ide, Krisztus oda, nem ismerte a b¢k¢t. Nem ¢rezte-e, hogy
sose olyan tiszta, mint a mÀsik, az û magÀnyÀban ä ¢s vÀllalt mÀsf¢le szenved¢seivel!
ä a csodÀlatos himnuszokat zengû? Nem taszÁtotta-e ût Krisztus lehetetlen helyzetbe?
De nem ez volt-e az egyetlen, amire ût hasznÀlni lehetett? Nem kellett-e eg¢sz ¢let¢ben
azt ¢reznie, hogy amit v¢gez, az csak f¢lmunka? Hogy ezt az orszÀgot kellett fel¢pÁtenie,
holott tudta, hogy az ý orszÀga nem e vilÀgrÂl valÂ? Nem kellett-e ¢reznie, hogy szÀmüz´tt, kitaszÁtott? (°s ha m¢g azt is lÀtnia kellett volna, hogy itt, e vilÀgon sose valÂsul
meg az a vilÀg?! Akkor mi¢rt? Hogyan, mif¢le hittel, mif¢le keserü lÀzongÀssal kellett
tovÀbb csinÀlnia azt, amire rendeltetett, amin¢l t´bbre nem vihette? °s rÀadÀsul a kakasszÂk eml¢ke eg¢sz ¢let¢ben!) Hogy hirdethette a szeretet hit¢t, mikor tele volt a
harc szenved¢ly¢vel, gyül´lettel, elfogultsÀggal, amikor lÀtta, hogy ¢ppen az¢rt szeretik, amit û megvet magÀban? De ha nem vÀllalta volna a f´ldi harcot, akkor szarrÀ
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ment volna ä ¢ppÃgy, mintha k´zben elfeledkezett volna a mennyek orszÀgÀrÂl. Ezt
hogyan ¢lte Àt? Hogy az ¡dv´ss¢g Ãtja az û szÀmÀra ¢ppen a vilÀgba taszÁtottsÀg, az
´r´k gy´trelem ¢s hontalansÀg? Ki hol k´z´lte vele ¢lete titkÀt (amelyet halÀla elûtt
sehogy sem ismerhetett, hisz ha ismerte volna, csak k¢pmutatÂ ¢s Àlszent funkcionÀriusa lett volna Istennek) ä hogy àez volt a dolgod, derekasan elv¢gezted!Ê ä, ¢s akkor
v¢ge? megszünt a àf´ldiÊ gy´trelem? De akkor megszünt a mennyorszÀg is, amit a
szÁv¢ben hordozott ä mert megszünt maga P¢ter, a kûszikla, aki a kettû?! Julival utazunk
a Trabantban, a K´rÃton a RÀkÂczi Ãt fel¢. Juli mellettem kÁv¡lrûl mondja a RÂka ¢s
a Kis Herceg talÀlkozÀsÀt, ¢s nekem sz¢p csendben folydogÀlnak a k´nnyeim. ä Ugye
gy´ny´rü? ä k¢rdi diadalmasan nevetve Juli ä, mÀr kÁv¡lrûl tudom, ¢s m¢gis mindig
Ãjra sÁrva fakadok, ha olvasom! A Trabant ¢ppen megÀllt a piros lÀmpÀnÀl, a villamosmegÀllÂban ÀcsorgÂk bebÀmulnak a sz¢lv¢dû ¡veg¢n. Mit lÀtnak? Egy sz¢p fiatal
lÀny diadalmas ¢s feldÃlt nevet¢ssel n¢zi a Trabant kormÀnya mellett a kiszolgÀltatott,
idûs´dû f¢rfit, akinek arcÀn sz¢gyentelen¡l folynak v¢gig a nagy k´nnyek, bele a kopott szakÀllÀba. Saskia L.-rÂl besz¢l, meg a kikelû tulipÀnokrÂl, meg a kertekrûl, amelyekre gondot visel vagy viselne, ha jutna rÀ idû. Elgy´t´rt, olvasom, szÂl a naplÂ SaskiÀrÂl Ágy, nehez¢re esik a szÁnhÀz, minden reggel rosszul ¢bred, fÀj a torka, nem kap
levegût. Klimax? L.? RÀk? Egyszerüen: a kor? Az, ami rÀnk nehezedik, mindnyÀjunkra? M¢g ez a korÀn ¢rkezett tavasz is... olvasom. MÀrcius 27. D¢l van, ¢s ¢n m¢g mindig
Àgyban fekszem. N¢hÀny nap, ¢s elkezdek dolgozni. így aztÀn leborotvÀlom a szakÀllamat. Bemegyek a MadÀch KamarÀba CicÀhoz (û g¢peli a k´nyvemet), ¢ppen prÂbasz¡net van, a szük n¢zût¢ri kuckÂban szoronganak a szereplûk, ¢s Ker¢nyi Imre
(neki m¢g megvan a szakÀlla, de az ´v¢ nem ûsz): ä így kell kin¢zni! ä kiÀlt fel, ahogy
meglÀt. ä No persze, ha valaki pihen...!
Nem vette ¢szre, hogy mÀr nincs szakÀllam. Senki se vette ¢szre. Azt se vett¢k ¢szre,
hogy volt?

Tandori Dezsû

àMORNY HALçLAÊ
Vajda LÀszlÂ szÁnmüv¢sz eml¢k¢re

Memento Maury, vagy Memento Morny, k¢t cÁm,
megÀlltam Enghienben a rue Am¢lie-n, k¢t cÁm
k´zt
bizonytalankodtam, PÀrizsbÂl ¢rkezv¢n a 620-as busszal,
az Ecetkereskedûk utcÀja mellûl. Itt lakott hÀt
Maury is, Morny is, n¢zem a rûtvadszûlûs feh¢r-barna
term¢skû falakat, kutya ugat rÀm,
mindjÀrt kij´n valaki. Gyer¡nk innen!
BizonyossÀg ehhez az ¡getû, hÀrom
Workaholic-faterÃ lÂval, az es¢lytelen nyer, m¢g mindig

Tandori Dezsû: àMorny halÀlaÊ ã 1531

a munkamÀnia, semmi menekv¢s, p¢ldÀul a halÀlnak akÀr csak a gondolatÀba is. JÂl meggondolandÂ,
¢l¡nk-e a megszakÁtÀs jogÀval, szÂszakÁtÀs,
ne mondj le semmirûl, nem olyan nagy dolog a halÀl,
s a t´bbi tanulsÀg. TovÀbb. FordÁtod guggolva az abb¢
t´rt¢net¢t, lent tÀbla, ez Ãjdonat fejlem¢ny: MAURI TOURS, Árni, ehhez
az abb¢ t´rt¢net¢t bÀrmikor abbahagynÀd, ha a rohadt rue
Am¢lie-re nem k¢ne kimenned, megn¢zni m¢gis, hol laktak. Sz¢tforgÀcsol.
°s akkor most hallod, hogy a szÁn¢sz, aki ezt a (megÁrt? nem Árt? na)
te Mornydat alakÁtotta, vÀratlan meghalt. Kev¢s, forgÀcs
idû maradt volna mÀr rendes feldolgozÀsra, maradtÀl
az Àtl´ty´g´tt pÀrizsi napoknÀl s az abb¢ t´rt¢net¢n¢l.
A 139. oldaltÂl a 213. oldalig jutottÀl elûre, nem kis
teljesÁtm¢ny. S az evidenciÀk: guggolva is kibÁrom (a mondÀs),
¢s ahogy guggolsz ÀgyadnÀl, ¢s ahogy holtodig ezt a munkÀt
müveled meg¢lhet¢s¡l, s mint Philip Marlowe, m¢g te
¢rdeklûdsz (hol lehetn¢l altiszt, mondjuk a D¢monok
magyarÁtÀsÀval). Morny halÀla. A Strudlhof-l¢pcsûn mÀr Ágy
m¢gy le: a k´nyv Àtfordult s megjelent. Igaz,
fel¢t kaptad m¢g ¢hb¢r¢nek is, s hÀt
àlovakonÊ hol jÀrtÀl ´t ¢v alatt
akÀr ily mÁnusz k´zel¢ben, ah, mindegy,
marad, hogy mÀr nem is tudod, mi
vonzÀsban, a t¢r marad csak, az esti City,
a n¢ptelens¢g, Kicsiny SasmadÀr, Szp¢rÂ,
ahogy kapkodva visszanyersz valami akkor oly
v¢ghetetlen fontosat, a t¢r vonzÀsa
elmÃlik, C, D, E, F ¢s G kategÂriÀjÃ mÀgnesess¢g,
elmÃlnak a lovak, most hÀt elhagytak ûk is,
fÀjÂ csuklÂn madÀrtojÀs-pÃp, az marad, pÃp fikciÂ,
ahogy ilyen tr¢fÀkat nem szerett¢l
soha. A legtisztÀbb megszÂlalÀs
marad: a àk´ztÊ, a volt s a nincs
a k´zt, nincs az, hogy àk´ztÊ, ott is valami volt,
most semmi dolgod. BÀbos, r¢g nem
az a k¢rd¢s, hogy a bÀbu, az telt, hogy
betelt (valami literÀtus) pohÀr,
Sz. E. a szÁv albumÀba hÀborÃkkal r¢gebben megÁrta mÀr, ne
hidd, ami t´rt¢nik, nem igaz az,
igaz csak a sz¢p, az igaz lenne, lenni csak az
lenne, ami volna, az k¢ne, egy feh¢r (mondjuk: legalÀbb egy
F-kategÂriÀs) szÁvdobbanÀsnyira. (S ugyan, mit, hogy
àrosszindulatÊ, ha fejedre olvassa aztÀn bÀrki sajÀt
lovaid nev¢t, Allinson's Mate, Tamure, Presenting, Lammtarra, tegye
ä àki szÂ müv¢sze, nem hallgatsz a szÂraÊ ä, sÃgÂn büv´lje
majommÀ akÀr, vagy fontoskodÂvÀ
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kijelent¢seid, de hol van ez, mit ¢rdekes mÀr,
minden: h¡lyes¢g, Ártad, hÀt a Szp¢rÂ? k¢rdezheti valaki,
vÀlasz erre, 1. Szp¢rÂ csak volt, 2. Szp¢rÂ nem minden,
m¢g szomorÃbb, nem? annÀl, hogy minden h¡lyes¢g, csak
lengjenek, csak k¢rdezgessenek, s hogy
àsemmi sem t´rt¢nikÊ, lÀsd k¡l´n´s hÁrmondÂ, emberi t´rt¢n¢s, sajÀt hÁrig sem jut,
ami ¢rdeklûd¢s benned, amit m¢lyedbûl ´nszavad hoz,
azokat a hÁreket sem hallgatnÀd.) °s hagyjuk a francba
a mondatot. A Cityben, ha (a Strudlhof-l¢pcsûre se rezzen szÁved)
azt te el tudnÀd mondani, milyen volt a v´r´st¢gla-sikÀtorokban, hirtelen kiskanyar utca, nagy ¡vegtÀblÀk,
pepitÀra szÁnezett ÀlgerendÀk, az ¢p¡let szerkezet¢¡l,
mondjuk, ez a Morgan HÀz, m´g´tte a Temze. Istenem, hagyj
´r´kre b¢k¢n, mondtad, amikor (cÁmre cÁm)
aztÀn erre Szp¢rÂ hozzÀd ker¡lt
ä bÀbos, bÀbos, Doctor, Doctor, hallgatod az egy¡ttest,
az UFñ-t, m¢g milyen szelÁd vadrock idill (Morny ä V. L.)
volt az, mondjuk, a Morbid Angel, a Pantera, a Slayer,
a Corrosion of Conformity vagy a Suicidal Tendencies nevü
zenekarok munkÀjÀhoz k¢pest ä, m¢gy Àt a temzei hÁdon reprÁz
moziba, n¢zed a filmet, melyben ez a mondÀs elhangzik,
aztÀn ¢pp nem hangzik el, ¢pp ezt kihagytÀk, ami neked
fontos a vilÀgban, a vilÀg kihagyja, olykor, olykor meg nem,
Ágy sÃg a bÀbos n¢ha Mauryt, egy spanyol ker¢kpÀros nev¢vel,
Mauri a Tour de France mezûny¢ben, s Ágy lesz, hallhatÂan csak,
hallhatÂan, Ãj Mornyd, ha lesz m¢g, mit hallhatÂvÀ teszel
ebbûl, mibûl, nincs semmi t´rt¢n¢s, csak valahogy meg kell,
l¢tezni, meg kell lenni ahhoz, hogy semmi ne t´rt¢njen, ¢s amÁg.
Korrekt megÀtalkodottsÀg, a csonka kezü ûrnagy bÂlint: àPersze. Soha.Ê
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Kornis MihÀly

SñHAJOK HíDJA (I)
a Napk´nyv elûtti hÂnap
Bennem vagyok ¢n,
majd megn´v´k ¢n,
esztendûre vagy kettûre csontvÀz leszek ¢n!
Csontok vannak benne.
Milyen lehet?
PorcogÂs csontok.
Tudom a bajt. MegtestesÁtem.
A gettÂ olyan szÂ, mint a genny.
A zsidÂk sÀrgÀk. A kÁnaiak is sÀrgÀk, de term¢szettûl. A zsidÂk l¢lektûl. A zsidÂl¢lek
sÀrga ¢s gyanÃsbarna, de ezt nem szabad mondani.
A gy¢barna a kÁnoztatÀs miatt alakult ki.
(De nem szabad mondani.)
VasÀrnap d¢lutÀn, mikor a sz¡leim alszanak, lemegyek a Martinellire.
Cs´nd van Àm a t¢ren! MÀr a l¢pcsûhÀzban is. AlvÂ lakÂk. A hallgatÀs. Meg az a
neh¢z szag, a vasÀrnap szaga. Az utcÀn senki.
Csak a hûs¢g ä
S egyszer csak halk cigÀnyzene.
V¢konyan, fentrûl, a magasbÂl folyik ez a hang, mint egy ez¡st¢r.
Az ¢let mint jelen¢s. IllegÀlis, s´t¢t, rituÀlis.
D¢lutÀnra izgÀga lettem. Megy¡nk a zsinagÂgÀba!
Fetrengtem a szûnyegen, percenk¢nt k¢rtem a papÀtÂl, mondja a pontos idût, meg
vacakoltam a tenger¢sz´lt´ny´m felsû r¢sz¢nek a gombjaival, az tartja a nadrÀgot, de
csinÀltatÀsa Âta rossz, mivel laza.
ýsz volt, lanyha kis esûk, minek ehhez t¢likabÀt. SzokÀs szerint toporogtam a hallban egy f¢lÂrÀt, mire elk¢sz¡lt. No jÂl van. Elindultunk. Mellesleg ¢rdekes volt, hogy

* A T¹RT°NETºNK HýS°-bûl, illetve a hozzÀ Árt FOLYTATçS -bÂl eredetileg kihÃzott, majd megtartani m¢giscsak ¢rdemesnek v¢lt sz´vegekbûl ´sszeÀllÁtott kollÀzs. HÁd, amelyen most ÀtbotorkÀlok a NAPK¹NYV elsû
k´tet¢bûl a mÀsodikba. (A velencei SÂhajok hÁdja Casanova korÀban a bÁrÂsÀgot k´t´tte ´ssze a b´rt´nnel.)
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a Papa a korÀhoz k¢pest fiatalabb lett. Egyik kez¢ben a kezem, mÀsikban az elefÀntcsont fejü bot. Kicsit se csoszogott, inkÀbb lebegett. °s mintha bezÀrta volna az arcÀt.
Becsukta.
Pedig ¢n Istenre kÁvÀncsi lettem volna amÃgy.
àA MindenhatÂ.Ê
Nem tehetek rÂla, hogy nincs.
Vagy csak nem j´tt el?
a temetû
A napi temet¢si sorrend müanyag, cser¢lhetû betükkel, ¡veges szekr¢nyben. RÀpillantva felgyorsÁtom l¢pteimet, pedig minden temetûben van mÀr...
KirakjÀk, mint a nyertes lottÂszÀmokat.
Anya megmutatta Olga orgonabokrÀt a nagypapa sÁrjÀn.
Kicsit Ãgy mutatta, mint egy mÀr-mÀr meghatÂan kedves, de pikÀns viccet... Hogy
tavasszal, kora nyÀron virÀgzik a sÁr, m¢zes-illatosan, fiatalosan! Mert az a drÀga Olga,
aki, minden h¢ten kinn volt, lÀtta, hogy a Tatai bÀcsi, fûk´nyvelû fûn´k´m szomsz¢dos
sÁrjÀra a feles¢ge orgonÀkat ¡ltetett. HÀt ez nagyon megtetszett neki. Mielûtt meghalt,
û is ¡ltetett a PapÀ¢ra!
Skoda p´f´g be a felgerebly¢zett plÀzsra.
HattagÃ csalÀd ugrÀl ki belûle, ahogy a nagyk´nyvben meg van Árva, horgolt kappedlis Nagypapa, bek´t´tt fejü Nagymama fiatalos r´ssel, plusz S´rhas a volÀntÂl, hasÀn Àtvetett vihartarisznyÀval, meg a vastag keretes szem¡vegü, nagyszÀjÃ neje, RendszervÀltott CsalÀdanya, plusz a k¢t gyerek, Dagi ¢s Kuki. MegszÀlljÀk a terepet. ä àTe
d¢lre m¢gy, te nyugatra, ¢n pedig ¢szakra, ElvtÀrs!Ê ä KÁnban vannak: ragyognak a
kÁntÂl. RendszervÀltott CsalÀdanya csicsergû gumitalpÃban, e hûgutÀs nyÀrban, mÀrtÁrfaltÂl mÀrtÁrfalig szaladgÀl, kapkodva. Erûsen zavarja, hogy n¢zem, szeretn¢, ha
nem volna szemtanÃ. A nagysz¡lûk m¢g mindig a kocsibÂl kÀszÀlÂdnak kifel¢. Falusi
n¢pek, meg vannak szeppenve...
ñ, mennyire nincs kedve elbesz¢lni ezt a cirkuszt!
Nem talÀltÀk.
Hangoskodtak, rÀvertek a kislÀnyuk kez¢re, Ãgy tettek, mintha ez itt aff¢le kirÀndulÂhely volna, de nem hittek benne, m¢g ebben se hittek. Rohantak, megjÀtszottÀk
a vadÀszt, a nyulak. V¢g¡l valahogy megtalÀltÀk a neveket, akik¢rt kiszaladtak. Az
asszony megtalÀlta, bekattant neki v¢g¡l... àMegvan! Nem ezek azok... Pillanat! Nyomon vagyok. Ne Àllj el¢m!Ê
çtsereglenek oda.
Lila f¢nyü kora d¢lutÀn, hazafel¢.
Puha Ãttest, n¢ptelen belvÀros. Tigrisk¢nt ugrik le az ¢gbûl a here forrÂsÀg! çllott
szem¢t szagÃ l¢pcsûhÀzunkban felkevergek rÀntotthÃs-illatÃ lakÀsunkig, a konyhaasztalra csapom a r¢tescsomagot. LÀtom a szem¢n, ¢rti, nem tudnÀm elmes¢lni a temetût.
HÀt hogy vagyunk, hogy Ágy vagyunk ä rÀntott hÃsokkal a vilÀgv¢g¢n?!
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A t¢v¢ben SzomÀlia.
Ne n¢zz oda!
az ¢let Áze
Koszhabos forgalom, sz¢lt¢ben-hosszÀban.
A Medusa t¡k´rbe n¢z! ä ä ä Itt n¢z bele ¢pp. ä ä ä ¹csike, ne takard el!
A Megnevezhetetlen befogta a szem¡ket idejekorÀn.
àTisztelt rendûrs¢g, ich bin bün´zû, gyere, fogjÀl el, a ti¢d vagyok!Ê
Mindig a gyerekeink ´lnek meg.
Ha valaki bÀtrabb, mint a k¢pzeletem, csodÀlom.
A kÁgyÂknak ÀltalÀban igazuk van.
Ami a hosszÃ ¢let titka...
KrumplicukorÁze van a mÃltnak, k¡l´nben ugyanaz.
Az illatok jobbak, az Àrny¢kok szebbek, de ugyanaz.
KÀprÀzott ¢s hunyorgott, majd lehunyta k¢t szem¢t ä akÀr az ¢g! ä ez a m¡sztagÂg!
A KÀdÀrban
Mintha ûrlûfogak alatt
a vilÀg gyomrÀban, k´d´k k´zt
rossz sejtelmektûl kÁs¢rve, de az¢rt csalÀdiasan
az ´nn´n megsemmisÁt¢s¢re
vÀrakozÂ k´z´ns¢g
ýsz¡lt.
Az ûsz KÀdÀr-beli bek´sz´nt¢nek leÁrÀsa.
Vagy csak egyszerüen zÀpor kerekedik.
AkÀr a valÂsÀgban.
Hol?!
VÀr a sorÀra, ¢s eszi a bÀnat.
àLelazulok, kieresztek, mint a leves szÁn¢n a zsÁrkarikÀk. SÀrga remeg¢sek, az erûm.
¹r´kl¢tem Pesten. A k´ltûk tÃl sokat hazudnak. Skajah. Egyre tÀgulÂ k´r´kben mohÂ
kis v¢gtelens¢gem l¢tsz¡rcs´lû zaja. Aki vagyok. ElmÀzolt k¢ks¢gek a szem¢ben. Tabor
Amorfeus habzsolva beleÀjul a link percbe, ha adÂdik. Ezt kell ÀbrÀzolnom. Nebich.
P¢ldÀul ev¢s k´zben.Ê
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F¡lledt nap a nyÀr k´zep¢n, heve torlÂdik, v¢gre ev¢s k´zben megd´nd¡l az ¢g:
zsÁros hÀlyogÃ esûcseppek az aszfalton az ¡zlet elûtt. LÀtod? ¹regsz¡nk, barÀtom!
¹regszik az ¢v meg az ¢g! Esûsz¡rcs´lve naps¡t´tte kanÀlis a KlauzÀl t¢r sÁpcsontrÀcsai
alatt. K. Ãr, a fûpinc¢r sarkig tÀrta a gomolygÂ kifûzde ajtajÀt, m¢gse j´n az çjer. Ma
k¡lf´ld´n kÂszÀl, Ãgy lÀtszik...
IzzadsÀgomban f¡rd´m reggel Âta!
M¢g zÀporban is t¡zes hûs¢g van erre! Gy´tr´tt k¢ppel mustrÀlta az Ãjonnan betÂdulÂkat. K¢sûn ¢rkezett, egykor, akkor mÀr t´meg van, tudhatta volna! MÀr az asztalok k´zt ÀlldogÀlnak a k´rny¢ki tisztviselûk, akÀrha Àrnyak a L¢the sz¡rke partjÀn.
Ideiglenesen Àllnak, ¡lûhelyre vÀrva, itt is ¡resed¢sre vÀrva. Springern¢ a szeretûj¢vel, a Term¢szeti ¢s TudomÀnyos KiadÂbÂl, kofÀk ¢s egy¢b kiskereskedûk, fr´ccs´ntûk, szÁn¢szek... çllnak. Csakhogy ettûl û nem tud lustÀlkodva enni, ahogy kell, falatozÀs k´zben szÂrakozottan ÃjsÀgot olvasva, s nyugalmasan a sz¢k alÀ b´f´gni, szatÁrmÂd...
Szeretett itt enni.
A fûpinc¢r, àKÀdÀr ÃrÊ, àmagÀnak megsÃgom, az nem ¢n voltam!Ê, nem fogad el
borravalÂt, csakis r¢gi ismerûstûl! (àHavertÂl.Ê) àAdja a lÀnyoknak, k¢rn¢m.Ê Pirosfeh¢r kockÀs asztallepedûk. SzÂdÀs¡vegek a szÂdagyÀrbÂl, az ´tvenes ¢vekbûl. KiadÂs
adagok, fill¢rek¢rt. A falon dedikÀlt f¢nyk¢pek, szalonkeretben: àTabÀnyi MihÀly, harmonikamüv¢szÊ, àK´sz´nettel az itt elk´lt´tt eb¢dek¢rt! PÀlfai Emese!Ê, àRuggiero
Ricci for Tibor ä Bravo!Ê, tovÀbbÀ Elvis Presley magyar szÀrmazÀsÃ ismerûse, amint
Elvis csontr¢szegen a nyakÀba csimpaszkodik. Ez is olyan r´hejes: Gonosz Presley a
KlauzÀl t¢ren, Marcello Mastroianni tÀrsasÀgÀban a falon; àsÂletet ettem Pesten!Ê ä ¢s
mÀs eff¢le banÀlisok... Tap¢tÀzva lett vel¡k a spriccfal. çrtatlan hely. Picike, m¢gse ¢telszagÃ igazÀn.
Van itt m¢g egy ûzagancs is a falon.
Minden van.
PrÁma.
TarkÂja lev¢t a tenyer¢be t´r´lte.
...¢s mÀris folytatÂdhat a logosz hÀborÁtatlan ´r´kl¢te!
ºlt s¢rtetten a t´megben, mint szokott, az asztalÀnÀl.
àMert mikor ez a rumli van, hogy mÀr az ´sszes asztalok k´zt Àllnak, ¢s a feje f´l´tt
fesztelen zavarognak a tolakodÂ vend¢gjel´ltek, ´tvenek ¢s szÀzak, s mind arra vÀrnak, hogy harmad-negyedmagukban egyazon asztalhoz ¡lhessenek le az ´kl´mnyi
helyen ä amely az eny¢m, ¢n fedeztem fel magamnak! ä: hÀt kiborulok, valamint egy
szakajtÂ ruha.Ê
S riadtan prÂbÀl belenyugodni, hogy sajnos k¢sûn futottam be, ¢s most mÀr mindenki egyszerre van, megint eg¢szben fogom lenyelni a hÃst! Keserün bÂlogat maga
el¢, rÀngatja a sz¢k¢t, rugdossa a csomagjÀt, v¢g¡l v¢letlen elÀbrÀndozik, feladja a rendel¢st ä holott mÀr r¢g csak dÃltan felugrani Âhajtottam volna mind´ssze!

Kornis MihÀly: SÂhajok hÁdja (I) ã 1537

De akkor mÀr nem lehet elmenni se.
Akkor az j´n, hogy vÀr az ember, vÀr az ¢letes hÂnaljak alatt, hosszan szenved a
libÀ¢rt! S mind t´bben ´z´nlenek. çradnak a k´rny¢ki torkos tisztviselûk, handl¢k,
eltorlaszoljÀk a jÀratokat, els´t¢t¡l a k¢t kis f¢lszobÀcska... De Ágy mÀr nem is kell akkor!
N¢gyesbe ¡l´k, nahisz.
NegyedÂrÀja ¡lt mÀr, a falhoz szorulva bicebÂca sz¢k¢n. Csatakosra izzadva vÀrta
tÀny¢rhÃsÀt a kigûz´lg¢sektûl f¢lhomÀlyos teremben. Gyül´lte magÀt, de ez most mell¢kes. àýsr¢gi szomorÃsÀg, amely nem b¢k¢v¢ ä inger¡lt bÃvÀ olvadt. Lehunyta a szem¢t. ýsz¡lt. Az ûsz KÀdÀr-beli bek´sz´nt¢nek leÁrÀsa. Vagy csak egyszerüen zÀpor kerekedik? Mint a valÂsÀgbanÊ ä gondolta vÀzlatszerüen, ¢s j¢, ebbûl vette ¢szre, hogy
a kitÀmasztott ajtÂ elûtti kÁm¢letlen naps¡t¢sben vadul s ¢rthetetlen zuhog az esû!
M¢gse mozdul senki.
àSet¢t testek gejzÁrgûz´lg¢se a bejÀrati ablakfal ellenf¢ny¢ben, akÀrha, igen, a Seolban, L¢the f¢nytelen mezûj¢n, a kamalokai K´ztess¢gben, ¡resed¢sre vÀrva, ideiglenesen...Ê
Csak most tudatosult benne, hogy itt van.
FelÀllt, tekergette a nyakÀt.
çmult a vÀratlanul tÀmadt k¢p sejtelmes sz¢ps¢g¢n: az ablakon tÃl a naps¡t¢s oroszlÀnordÁtÀsa, amit a zivatar szapora-k´v¢r golyÂi luggatnak. Az izzÂ ¢gbûl zuhantukban
forrÂn pÀrolognak a cseppek. Esû-´rv¢ny porzik a nyitott ajtÂ k¡sz´be elûtt, befel¢ ¢s
felfel¢ szÀllongÂ gûzrongyokat szaggat elû magÀbÂl, ÀtbukdÀcsol a k¡sz´bi forgalmi
dugÂn, ettûl azutÀn mi is feketesÀrga Àrny¢kokkÀ vÀlunk...
MonarchiÀs f¢ls´t¢t.
MorgÂ, feltorlÂdott l¢lekt´meg-csorda.
Az arcukat persze nem lÀtni.
Ez a tempÂ erre: a HÀtha.
A Csakaz¢rtis. A Mit Lehessen Tudni.
Houdini szabadulÂmüv¢sz sz¡lûhelye, egy k¢sei korban.
M¢g hevesebben forgolÂdott, a tÀny¢rszomsz¢dok f´l¢ magasodva nyugtalanul,
mint valami k´z´ns¢g elûtt t¢mÀt f¡rk¢szû, kelekÂtya utcai festû, mÁgnem egy gûz´l´gve m¢g itt lebegû, elûzû hÀtsÂ gondolata eluralta a k¢pzelet¢t: àmindenki egyszerre vanÊ.
HÀt persze.
A hely¢re z´ttyent, ¢s eligazgatta hasikÀjÀn a trikÂt.
Meg volt el¢gedve.
Mindenki egyszerre van. Hogy ez mÁtoszokban milyen gazdag dolog! Gyors mozdulattal felmetszi a tÀlyogot: no, hÀt itt vagyunk. Eszeget¡nk, vÀrakozunk. Nemcsak
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Ãgy ¢rtve, hanem Ãgy is! Mert ez nem Beckett unalmas r´gt´nsemmije, hanem a vÀgÂhÁd apoteÂzisÀt k´zvetlen¡l megelûzû tizedmÀsodperc. F¢mesen csikordulnak az
egymÀsba fordulÂ ´nz¢sek, az izzatag Àrny¢kok, gejzÁrgûz´s f¢lelmek. àEszt¢tikus.Ê
Megt´rt¢nt a v¢g, mÀr csak Àt¢lni kell.
Azt gyakoroljuk!
ögy pillantott a kuncsafti t´megre, mint megfizetetlen szÁn¢sztÀrsaira.
S mÀr ejtette a poklot (is).
melegfront
Eml¢keit Ãgy dobta el magÀtÂl, mint pÂlyÀs a cs´rgûj¢t.
Kifel¢ tÂdult, a t´bbivel. TalÀn m¢g nem ¢bredt fel eg¢szen, de arcÀrÂl a bocsÀnatk¢rû, f¢lszeg-bÃs szÁn¢szmosoly leolvadt, kifel¢ nyomakodvÀn. A szokÀsos, ¢rtelmetlen
t´rtet¢s lett ÃrrÀ a ked¢ly¢n. Der¢k alatt, k¢zzel ¡t´tt, persze mintha csupÀn himbÀlnÀ
magÀt...
Ott, a babakocsiban ä Âh eml¢kszem! ä
sz¢leskalapÃ ApÀm komoly ¢jk¢k szeme rajtam
mellette hetyke galambtollas kalapka, AnyÀm vidor-fiatal
arcocskÀja, a legszebb, tologatnak a VÀci utcÀban zÀrÂra elûtt
ez, amit ma Àlmodtam, a naiv ringÀs, reggelk¢nt ¢szlelt alkony
k¢kellû-sz¡rke valÂsÀg mint vattapuha hÀtt¢r, keserü kÀv¢illat
benzinszag, autÂszag, a nappal nyikorgÀsai, jÀrÂkelû-hangok ¢s
d¢lelûtt, kihalt komor utcÀk, szük vasÀrnapi hangulatban a rend
naptalan fenyeget¢sei, n¢zhettem az ablakcsillogÀst az esûben,
hallgattam a sz¢lcibÀlta Àgak neszeit ä ¢s j´ttek a f¢lig lehÃzott
ablakon tÃli sz¢lvihar alattomos macskapofonjai!
A d¢monom mindenesetre figyelmeztet, k¢rlek, szeggyed ´ssze magad, B¢lÀm, Âra
van, csengettek, ne tÀccsad a szÀd, csak egy tartatik meg, a t´bbi vettetik a k¡lsû s´t¢tccs¢gre!
Lejeleznek n¢mi fÀradt bünre k¢szs¢get, k´lcs´n´sen megrendel¢sre szÀmÁtva, de
inkluzÁve alibi-szolgÀltatÀs is ez, a 7-es buszon. ¹lj meg, ha kell. Navigare necesse est,
te faszszopÂ, nem igaz?
Az ÂcskÀbbja, a tÃl¢lû-jel´ltek...
Amilyen vagyok, ha nem Árok.
àMindig ugyanazt akarom.Ê
A robotba tolakvÂ posztvadak Àltal.
àNa szervuszÊ
most m¢g a dzseki, meg a ronda sapka, az esû miatt
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àmi bajod?Ê
àsemmiÊ
¢s nem magyarÀzta meg neki
csak megmutatta a szeme ûrj´ng¢s¢t
amikor puszit adott az ajtÂban:
hadd sÀpadjon bele.
Minek gyereket? BotlÂaknÀk el¢?
öjsÀgfotÂ: jugÂ katona, a hasÀn fekszik, a szeme kimered r¢m¡let¢ben. °pp a virÀgÀlcÀs botlÂaknÀt helyezi a f´ldbe! (LeszopatjÀk magukat a megszÀllt vÀrosok nagyanyÀival.)
àMetrÂ-orszÀg, a piszkos ÂceÀn.Ê
°s utÀna m¢g hosszÃ ideig k¢ptelen volt abbahagyni az ¡v´lt¢st.
Ilyen jjjjjjjzzzzzzjjjhhhhhaaaaaa
volt ez, sokszor egymÀs utÀn, folyamatosan.
Valaki
LeigÀzott. El¢gg¢ kicsinÀlt.
Van, aki itt lakik, idûnk¢nt szellûztet...
MuszÀj.
N¢meth LÀszlÂ p¢ldÀul majdnem szemben lakott a sikollyal.
Valaki csak lakik abban a lakÀsban ma is.
...kutyÀkat engedett szabadon a hatalom, hogy ritkÁtsa a fal mell¢ hugyozÂkat, sût
kutyÀkat nevezett ki a hÁrk´zlû szervek ¢l¢re, vasketrecben sz¡letett, tüfogÃ boldogtalanokat, Àm az anarchia k´zben el¢rte ama fokot, amelyn¢l mÀr a harapÀs is tÃl kockÀzatossÀ vÀlt: a harapÂ-f¢l ¢ppoly k´nnyen beled´g´lhetett. Gondoljunk a v¢r ÃtjÀn
terjedû pestisre!
Ezek olyan emberek, itt a vilÀgon, hogy az Àllat szerint¡k nem hal meg, hanem csak
megd´glik. Mivelhogy ànincs lelkeÊ. Nem csumizza az Istent, k¢ptelen rÀ. Ez a difi.
Mindig azt hiszem, hogy csak ¢n megyek elûre, csak bennem nyÁlnak Ãj f´ldek ¢s
egek, mÁg a t´bbiek ott maradnak, ahol egykor, s olyannak, amilyennek fiatalsÀgomban lÀttam ûket, amikor utoljÀra figyeltem rÀjuk. De nem...
Egyszer csak megfordult, mint a sz¢l.
Tanga idû, keskeny leszivÀrgÀs.
Isten a gyomorban van. A szÁvben lÀngol! Az Àgy¢kban.
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A papok felb´f´gik?
A t´bbit le se merem Árni...
Most ugrok egy nagyot. Mintha ´rd´g voln¢k!
Azon nem lehet segÁteni, hogy Isten nincs. (Fû, hogy megprÂbÀltuk.)
Minden Auschwitz felett k¢k az ¢g.
JÂ az idû, ha akarja, s amikor neki tetszik.
A rejt¢lyes napf¢ny mindegyre ÀtjÀrta, kereszt¡ld´fte, melengette az arcom.
Szoktam ilyen lÀrpurlÀr k´r-svenkeket csinÀlni: Àtism¢telni a trag¢diÀt.
¢s az esû n¢lk¡li vihar zÃgÀsÀban fel-felugrÀlva
elordÁtottam legsÃlyosabb fûpapi Àtkaimat
magamra ¢s rÀtok
hogy halott a szeretet
a kurvaanyÀtok
RÀm csapott, mint ´lyü a nyÃlra, s nagy szÀrnyait alig libbentve elragadott.
Kis MÀlnÀt kem¢nyen lenyomni, mondjuk egy ÁrÂasztalon, nem k¢rdezni semmit,
levarrni, a tarkÂjÀt harapdÀlni, befogni a pÀrÀs feneke alÀ, hogy fÀjjon kicsit, d´ngj´n
az asztallap, a melle hegy¢t f¢nyesre szopni, amÁg mÀr nyÀvog ¢s k¢t k¢zzel markol a
hajamba, g´rcsben ´lel a lÀba, korgÂ hassal ¢lvez ä
K¢zen fogva viszel be a Naphoz
s¡t a nap, lÀgy a vÁz
nevetg¢l¡nk
ugye apa csak lotyogunk befel¢
mint ÂriÀshal torkÀba a horogrÂl leÀzott, buta hÃsdarabok
kinn vÀr Nap n¢ni, tük´n ¡l, nemigaz, v¢kony aranytük´n
ez a magyar nyÀrivalÂsÀg, langyosvÁz f´l´tti gyûztes hadonÀszat, hosszÃ
locspocs
fussunk! anyu! apu! durranjanak a talpunk alatt a hullÀmok!
mikulÀs
Egy reggel kin¢zek az Âvoda ablakÀn:
hÀt hull a pelyhes feh¢r hÂ, mint a dalban. S pillanatok alatt mindent beborÁt, a
FûvÀrosi TanÀcs udvarÀt, a hÀmlÂfekete vaskerÁt¢st, a talapzatukrÂl led´nt´tt, Horthy
kori, elÀtkozott m¢szkûfejeket a kertben...
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SzÃrÂs-tar Àgak a d¢r fenyÁtette KÀrolyi-kertben
a jÀrda hÀrtyajeg¢t sarkÀra Àllva t´ri ä ä ä
csoszognak n¢mÀn, rozzant cipûikben, a latyakban
a tÀborlakÂk
szÀrnyak suhogÀsa
izgatott-kÀv¢s´t¢t vilÀg
presszÂcskÀk
izgatott z¡mm´g¢s
beleveszek a hamusz¡rke lÀmparagyogÀsba
vÀratlanul szÂltÀl
MityukÀm, mi¢rt nem teszed ki a cipûd az ablakba?
szÀrnysuhogÀs
sejtelmes villÂdzÀs, varÀzslatos belvÀrosi homÀly
belekapaszkodom a tintak¢k gyapjÃkesztyüdbe ä ä ä
Egyszer lÀttam T¢lapÂ MikulÀst
d¢lelûtt a VÀroshÀz utcÀban
a tetûvel egy magassÀgban kopogott, az ablakokon bekopogott sorba
f¢nyes nappal, vattasz¢lü-v´r´skapucnis palika, piszkos-ûsz szakÀllÃ
alkoholista kin¢zet
de csizmÀja is volt! ä az a f¢mhegyü!
olyan klafa fogasker¢k-sarkantyÃs
k´z´ny´sen rugdosta az ablakokat
itt-ott behatolt
¢s pÀrkÀnyra d´nt´tt a hÀtizsÀkjÀbÂl ezt-azt
de mintha unta volna
pont a levegûÃt k´zep¢n rostokolt a szÀnja
àsz¢tosztja a marad¢kot! jÂszÁvüs¢gbûl? elk¢sett?
vagy kifejezetten utÀlja a gyerekeket?Ê
Nem mertem m¢g egyszer f´ln¢zni.
Mert van, aki mÀr reggel beteszi a k¢t ablak k´z¢ a magas szÀrÃ cipûj¢t!
(p¢ldÀul ¢n)
sût, mÀr hajnalban
lÀzas k¢ppel elhÃzva a f¡gg´nyt
ablakot nyitottam kicsit sz¢gyenkezve
hÀtha lÀtjÀk
àki?Ê
¢s a k¢t ¡veg k´z¢ reszketû ujjakkal t´mtem be a
bakancsom f´lt¢tlen
àsz¢tnyomta a bet¢t, Ágy t´bb mogyorÂ f¢r beÊ
de nem mertem t´bbet csak
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a papucst m¢g, meg a hÂcipûm is!
àaz nem szÀm, Ãgy is teli van magÀval...Ê
mind a kettût, meg m¢g kettût, meg m¢g egy pÀratlant is...
hÀtha!
Nyikolaj Szergejevics MikulÀs
Nagy Szovjet k¡ld´tte, borvirÀgos arcÃ csirkefogÂ
bohÂcfejü, odad´rg´lûdzt¢l az elvtÀrsakhoz
m¢g a Nagy PolgÀrhÀborÃban, okala Jenyiszej
kulÀk-bojÀrok ellen hÀzbizalmi, gy¢gyuska eh tü
megszolgÀltad a kik¡ldet¢st
vidÀm-v¢res apÂka
v´r´s k´penyben hejjehujÀzva ¢jjel
szûrm¢s kulacsbÂl iszod a b¡d´spÀlinkÀt
¢s suttyomba
sz¡rk¡letkor a szûr´s kezeddel
a gyerekszobai ablak ¡veg¢n ÀtnyÃlva
sz¢tszÂrod a pÀrkÀnyokon a bolti szajr¢t
kipakolsz, nincs kiv¢tel, bassza anyjÀt
n¢pfront van zsÀkodban minden jÂ
falnak szorulva n¢ztem a hÂnom alÂl ¢bren
ä ä ä csak n¢ztem, ahogy a kiscsoportos elvtÀrsak kizabÀljÀk a v´r´s zacskÂjukbÂl a
legjobb dolgokat. Mert behoztÀk, cs´rgett¢k a v´r´s celofÀnt, m¢ly¢re kotorva elûhalÀsztÀk a karamellÀt meg a pusszedlit, az ¢melyÁtû habcsÂkot, mely a nyelvre olvad, ¢s
cser¢lgett¢k egymÀs k´zt, hogy te mit kaptÀl, ez tejdropsz, dunakavics, frutti, kakaÂs
kocka, grillÀzsos, vigyÀzz, j´n a Gy´ngyi n¢ni psszt
K´d´s ¢g, sÀr, Â, estalkonyi Pest!
Sok kis fekete rossz ¡l a virgÀcson.
àa Z´rd´g bÃjt bel¢!
a Z´rd´g bÃjt bel¢!Ê
(Gencsy SÀrit hallottÀk)
ez meg a MikulÀs bÀcsi? az ¹reg
¢s van benne valami? az ¹regbe
vagy ¡res?
ºreges sÁr.
Szarcsoki.
Az ablak elûtt hullÀmzott a sÀrga csipkef¡gg´ny.
Mintha bujkÀlna valaki m´g´tte. ForrÂ radiÀtorok, gyerekszag. Puha kÁnok, halk,
¢jjeli vilÀg, nem lehet elmondani. Kudarc kudarc hÀtÀn v¢gig, ¢jszaka! A k¢kesfeh¢r
¢g hajnaltÀjt aztÀn megreped, puhÀn sz¢tnyÁlik, mint egy ifi vÁvÂ t¢rdkalÀcsa egyszer,
a BV SC-ben... Hihetetlen csapat rebben ki belûle, isteni batÀr a felhûk k´z¡l, nagy
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agancsÃ szarvasok hÃzta rÂdlitaxi az ¢gi hÂban. HujjÀzÂ vad krampuszok kar¢jÀban
¡l a Feh¢rszakÀllÃ T¢listen, rettenetes vasvillÀk k´zt. M´g´tte Àll a Medve, mÀsik oldalt
a k¢k hajÃ Szüz, bÀnatÀba beleûr¡lt nû, lÀngot vet a szeme! Megijedek, hÀtrakapom
a fejem, mint aki bokszol, Ãgy lesem ki: a rÂdli platÂja cuccoktÂl pÃpos! TonnÀnyi
tÀblacsokolÀd¢, meg csilingelû papagÀjkalitkÀk, aranypartvissal ÀtszÃrva, ¢s vattacukor-bÀlÀk, meg diÂÁzü Àlom-szeletek, angyalhajak tengere, mint ponyva-takarÂ, ¢s
kockÀs flanelingek halma a legeslegjobbaknak, tovÀbbÀ franciaredûny´s fa tolltartÂk
is, cirregve! °let ¢s halÀl, le-lepotyogva, nem szÀmÁt, van akÀrmennyi...
J´nnek!
äää
Ezek a majomarcÃ vihogÂk, a villogÂ szemecsk¢k...
K´rben, fesz¡lten, bÀrmi rosszra ¢bren, nevetve a fekete szûrü n¢ps¢g. Meg¢gtek.
Tüzv´r´s a szem¡k, rÀng a drÂtv¢kony karjuk, ¢lnek, pedig holtak. Rosszak. çthajolnak az Isten vÀllÀn, cincogva szidjÀk a kereszt¢nyeket, gÃnyoljÀk a n¢niket a templomban, gondolom, hogy minek imÀdkoznak. àMindbûl kû lesz, f¡st lesz, ¢s f´ldÊ ä
sutyorognak a Szent PÀr f¡l¢be ä àsenki se ¢rdemel ajÀnd¢kot, kihÀnyjÀk a napot, beleturkÀlnak, n¢zegetik a rohadtak, kotorgatjÀk a felesleg¡ket!Ê ä ä ä
A kormos bolyhaik. A csintalansÀguk.
äää
KÁnhalÀl!
äää
Sikongatnak, mint kismajmok a tüzben!
äää
Sose mertem igazÀn megfigyelni. De a szÁvembe, mint a kulcsos korcsolyÀm ¢le a
MillenÀris jeg¢be, beleolvadt a bûd¡letes lÀtvÀny, surrogva: r¢szeg MikulÀs bÀcsi a VÀroshÀz utca felett! Sz¢pen kikarcolja az utcasarki kanyart!
karÀcsony
TudjÀtok-e m¢g az iskolai hajlÁtÀsokat?
A ruszki bÀrisnyÀk torokhangÃ csicserg¢s¢t utÀnzÂ, mackÂruhÀs osztÀlykÂrus szomjÀt, az utolsÂ Âra v¢g¢n?
HonvÀgytÂl epedt¡nk, bÀrha dalolva
¢s sivatagi-szÀraz t¡relemmel vÀrtuk, engedjenek haza v¢gre ä
ä szÂval, Ãgy december v¢ge fel¢, abban a s´t¢t hidegben, az Ânos szitÀlÀsban, mikor
mÀr tudom, hogy megint k´zepes lesz a f¢l¢vi bizonyÁtvÀnyom, vagy m¢g k´zepesn¢l
is rosszabb, k¢t eg¢sz kilenc
A kirakati R´ltex RÂzsi c¢rnavigyora ilyenkor ä
No hÀt mi volt az iskolÀban, kisbogaram?
çlldogÀlok az ñra-°kszer-kirakat elûtt
kis genyÂ
szÁnes szerpentinszalagokkal tekert¢k be a ruszki vekkereket, de mi¢rt
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minek ezek a rikÁtÂv´r´s dÁszek
zsibbad az arcom bûre a hidegben
rosszkedvüen zihÀlok
pedig mÀr lerÀztam ¡ld´zû osztÀlytÀrsaimat
viszont nem tudom lerÀzni a csalÂdÀst
hogy olyan vagyok, amilyen
Árni se tud, szÀmolni se tud
veri a tornatanÀr
VigyorgÂ kirakatok, sÀr, villÂdzÂ, esti kussok.
Este fess a pesti nû, ha picike szÀjÀt festi û.
Most felmegyek, telehazudom a lakÀst a kisgyereks¢gemmel, egy kis csÂkolom, egy
kis hadd ¡ljek az ´ledbe, ¢s hadd fogdossam az ´ngyÃjtÂd, hadd hallgassam a besz¢lget¢seteket, amÁg feket¢ztek. Besz¢lj¢tek meg a dolgokat! A z´ldk´ves pecs¢tgyürüdbe
bÃjok. A nyakkendûd szeretn¢k lenni. Egy cetli a t´ltûtollad alatt. Vagy a kockacukid,
amit f¢lretett¢l. Egy ilyen vacsora elûtti, felszÁnes megbesz¢l¢st, hogy k´zben nagyra
tÀthassam a szÀm.
JÂl Àll a hajad, fodrÀsznÀl voltÀl?
HÀt k¢rlek, ezt most leadom, standepityere.
Hallgass ide! Ilyet m¢g nem lÀttÀl, de nem is szagoltÀl...
Ne mondd. De igen. Komolyan? MÀs. BelgrÀd.
Ma az eb¢dsz¡netben a SÀringern¢ fÀdul odaj´tt.
SzÂval ¢s tett-vel, kis kartÀrsam. Lesz m¢g szûlû.
Lesz m¢g Ãj keny¢rgyÀr. JÂ a HÀzy B´ske abba
az Ãj iz¢be! °rzem a szÁvem, anyukÀm. Passz.
Felfel¢ a lejtûn. Ide hallgass! A Szalkai Pipi...
Na erre bekapok egy Belloidot! ViszmÀjjor.
FokhagymÀval k¢red? Ne izgass. Puszi.
Mi a tÃrÂ. ElkÁs¢rhetem? S¡ss¡nk neki
krumplit, h¢jÀba. Cicvarek, vajjal kell?
ElbÃjtam.
ä egy db. liba, 6ä7 kgr
ä zûds¢g, feh¢rr¢pa is
ä egy db. ponty, uszkve 2 kgr ä nem ¢lû! ä
ä Sch´n bÀcsinak Otkologne (pipÀs)
ä Erzsinek popsi-pÀrna
ä 20 dkg kakaÂpor
ä 1 + 1/2 kgr burgonya (rÂzsa)
ä 2 ×10 dkg teavaj
ä k¢t zacskÂ pr¢zlicsek
ä 1 doboz Liga margaret
ä magamnak: pitralon, fejkefe, f¢sü
ä gesztenyemassza!!!
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A nagycsarnokban
àä J´ssz?Ê
Az Àgyam f´l´tt Àllsz, talpig bûrkabÀtban, sz¢les karimÀjÃ Humphrey Bogart-kalapban, t¡relmetlen¡l, mint egy anyagbeszerzû, furcsÀn nevetve, virradati ´tkor. Nagy
kezed a szÀjamra teszed, ¢bredjek.
Hajnali az arcod.
Arcszesz-k´d ¡lte, z´ldesk¢k f¢rfipofa.
äää
A l¢pcsûhÀzban sietûsen kibontjuk szÀrnyainkat.
Busz-dudÀk recsegnek, gyanÃsan szÀguldÂ fekete PobjedÀk f´lfreccsentik a jÀrdÀra
a jeges koszt, de mi mÀr mindennek f´l´tte vagyunk, toronyirÀnt rep¡l¡nk, a r¢gi
belvÀros szük utcÀi felett a Dimitrov t¢r fel¢!
A hÀzak k¢kek, ¢pp csak lÀtszanak...
Lapostetûk sikongÂ kÀtrÀnypapÁrjai.
Lifegnek.
Elk¢sett melÂsok csapatostul a sz¢lben, csattogÂ aljÃ lÂdenkabÀtokban. Villamosl¢pcsûre kapaszkodÂ ´reg nûk, szatyorral, dugÂhÃzÂk¢nt p´r´gve lefel¢ az ¢gbûl!
Rongyos n¢ps¢g. TÂcsa-arcÃ tisztviselûk. Ker¡lgetj¡k a k¢m¢nyeket, fÀzÂs szÀrnylibeg¢ssel, reszketûs-Àlmosan. Mennyi gyül´let kavarog a sz¢lben! A munkÀssÀg d¡h´dten ¢bred, mert munkÀba kell mennie, de m¢g van ereje. Az ember kiÀlthat is, Ãgyse
hallani, a hÂdara bet´mi a szÀd, kartÀrs.
S´t¢tk¢k pillanat, majdnem fekete.
äää
çltalÀnos ÀllatsÁrÀs, z´lds¢gszag.
T¡lk´lû platÂkon, kipirult piaci leg¢nyek a f¢ldisznÂ-hullahalmokon!
Este hat Âra.
Fekete karÀcsony azt jelenti, nincs hÂ. JÀrdaszÁnü a vÀros. Meglapulnak az utcÀk.
A rendûrs¢g kez¢bûl kicsÃszott a helyzet, angyalok vÀrhatÂk. A villamosok sikoltozva
remÁzbe rohannak. A rÀdiÂ megkukul.
ä ä ä belezokogok a megfojtott vÀros nyitva felejtett szÀjÀba...
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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SzakÀcs Eszter

ELPATTANSZ ELýLEM
Innen lentrûl nyÃjtÂzom utÀnad.
El nem ¢rlek, csak ¡res ruhÀdat.
Elpattansz elûlem, mint a labda,
hÀt boldogabb vagy magadba?
ñ tudom, ha elhagynÀlak valaha,
s azt mondanÀm: ¢g veled, szevasz!
egy szavad pÂrÀza visszarÀntana,
s reggel megint ott talÀlnÀl engem,
ahogyan az ajtÂd elûtt fekszem,
akÀr egy f¢nyben f¡rdû terasz.

ISTENEM, CSAK N°HçNY SZñT
Istenem, csak n¢hÀny szÂt k´zted ¢s k´ztem.
ögy tudtam, mag vagyok, de te n´vekszel belûlem,
¢s szÀrba sz´kkensz hirtelen, tÀn mÀr holnap.
°n nem hittem soha, amit rÂlad mondtak.
Te nem lehetsz halott. Csak mibenn¡nk Àlmodsz,
de elÀrul t¢ged minden Àlmod,
mint lÀbnyomok egy lakatlan szigeten.
OllÂszÀr, szorosan ´sszezÀrom a szemem:
levÀgom magam a vilÀgrÂl, ¢s mÀr veled
vagyok ott benn, hol minden part a tied.
JÂ szagÃ, termû, fekete f´lded,
ahogyan a g´r´ngy, sz¢tesek elûtted.
Vesd meg bennem gy´k¢r-lÀbad, s t´rj magasba!
çltalam nûhetsz csak hatalmasra.
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NAPHIMNUSZ II
ForrÂsÀg. ForrÂsÀg.
VÁzcsepp,
mintha t¡zes platnin tÀncoln¢k.
Fogyok, fogyok,
mÀr csak mint a hangya.
VakÁtÂ itatÂsom,
szÁvj magadba!

PeskÂ ZoltÀn

A MEGVALñSULT TERV
Megjegyz¢sek Pierre Boulez pÀlyÀjÀhoz,
70. sz¡let¢snapja alkalmÀbÂl
SzegzÀrdy-Csengery KlÀra fordÁtÀsa

BÀzeli karmesterkurzusÀn 1965-ben Pierre Boulez azt kÁvÀnta tanÁtvÀnyainak, hogy
a j´vûben ne prÂf¢tak¢nt vagy mesteremberk¢nt tev¢kenykedjenek, hanem ÀtfogÂ
müvelts¢gü, intelligens zen¢szekk¢nt, mindenf¢le zenei informÀciÂ k´zvetÁt¢s¢re k¢pes karmesterekk¢nt. Ezzel felelûss¢g¡ket is meghatÀrozta, abban a rem¢nyben, hogy
tev¢kenys¢g¡k a rÀjuk bÁzott zen¢szek szellemi ¢rdeklûd¢s¢nek ¢s tÀj¢kozÂdÀsÀnak
metsz¢spontjÀban mozog majd. Term¢szetesen ez maga Boulez szÀmÀra nem csak akkor volt ¢rv¢nyes, s mük´d¢se nem pusztÀn tanÁtvÀnyai ¢s a zen¢szek szÀmÀra fontos:
az eg¢sz müvelt, haladÂ zenei vilÀg szÀmÀra rendkÁv¡li jelentûs¢ggel bÁrt ¢s bÁr.
Harminc ¢vvel ezelûtt t´rt¢nt... K¡l´n´s mÂdon Boulez ¢let¢ben ¢s mük´d¢s¢ben
id¢n ä mintha csak valaki elûre eltervezte volna ä t´bb mÀs kerek ¢vfordulÂ is felbukkan, szinte azt sugallva, hogy az 1995-´s esztendû rendeltet¢se az ¡nnepl¢s...
így 70. sz¡let¢snapja mellett erre az ¢vre esik zeneszerzûi tev¢kenys¢g¢nek 50. ¢vfordulÂja is. Boulez, aki 1925. mÀrcius 26-Àn a Loire menti Montbrisonban sz¡letett,
1945-ben fejezte be tanulmÀnyait PÀrizsban, Olivier Messiaenn¢l, s elsû ´nÀllÂ müv¢t
is ebben az esztendûben komponÀlta. Eddig a DOUZE NOTATIONS POUR PIANO ¢s az
1994-ben megkezdett, szint¢n zongorÀra Árt I NCISES foglalja keretbe legfontosabb mük´d¢si ter¡let¢t, az alkotÀst. (à...rien n'est plus important pour moi, que la cr¢ation...Ê) Negyven´t ¢vvel ezelûtt pedig mÀr k¢t boulezi mestermü, a MçSODIK ZONGORASZONçTA ¢s
a LE SOLEIL DES EAUX ûsbemutatÂja hangzik el PÀrizsban.
Negyven ¢vvel ezelûtt a Compagnie RenaudäBarrault szÁnhÀzÀban (kikn¢l 1946
Âta zenei vezetûk¢nt mük´d´tt), tÀmogatÀsukkal megindÁtotta az azÂta legendÀssÀ
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vÀlt, 1955-ben elûsz´r àConcerts de Petit-MarignyÊ, 1956-tÂl àDomaine MusicalÊ n¢ven megtartott, a kortÀrs zen¢nek szentelt koncertsorozatÀt. Itt a komponista tovÀbbi
k¢t ter¡leten kezdett el mük´dni: karmesterk¢nt ¢s szervezûk¢nt. S a zeneszerzûnek
m¢g ugyanabban az esztendûben, 1955-ben Baden-Badenben bemutattÀk a LE MARTEAU SANS MAîTRE cÁmü müv¢t, mely megalapozta vilÀghÁr¢t. Szint¢n 1955-ben kezdte
meg Boulez pedagÂgiai tev¢kenys¢g¢t a darmstadti nyÀri kurzuson.
Harminc´t ¢ve, hogy ugyanott MUSIKDENKEN HEUTE, azaz ZENEI GONDOLKODçS
NAPJAINKBAN cÁmmel megtartotta hÁres eszt¢tikai elûadÀs-sorozatÀt. (Ez a cÁm ma mÀr
csak egy a sok k´z¡l ä habÀr az egyik legfontosabb ä elm¢leti ÁrÀsainak kilenc nyomtatott oldalt kitevû jegyz¢k¢bûl.) A darmstadti elemzû kurzusok ¢s elm¢leti elûadÀsok
utÀn Paul Sacher ´szt´nz¢s¢re ä ¢s ez is harminc´t ¢vvel ezelûtt t´rt¢nt ä pedagÂgiai
tev¢kenys¢gi k´r¢t BÀzelben a zeneszerz¢s oktatÀsÀval is kibûvÁtette.
Harminc ¢ve indÁtotta meg, szint¢n BÀzelben, mÀr emlÁtett karmesterkurzusÀt. VilÀgos szellemmel, kritikus tekint¢llyel, pÀratlan rÀtermetts¢ggel tanÁtott, s vÀlt napjaink szÀmos jelentûs zeneszerzûj¢nek ¢s karmester¢nek mester¢v¢. Ugyanebben az ¢vben, 1965-ben vez¢nyelte elûsz´r a Clevelandi Szimfonikusokat, melynek Sz¢ll Gy´rgy
meghÁvÀsÀra 1967 ¢s 1972 k´z´tt elsû vend¢gkarmestere maradt.
°pp huszon´t ¢ve, hogy 1970-ben alÀÁrta vezetû karmesteri szerzûd¢s¢t a Londoni
BBC Szimfonikus ZenekarÀval (1971ä75), illetve zeneigazgatÂk¢nt a New York-i Filharmonikusokkal (1971ä77). Ugyanabban az esztendûben nyÃjtotta be Georges Pompidou francia k´ztÀrsasÀgi eln´knek az IRCAM, a PÀrizsi Akusztikai ¢s Zenei KutatÂint¢zet szerkezet¢re ¢s fel¢pÁt¢s¢re vonatkozÂ terveit. Az int¢zet v¢g¡l 1977-ben nyÁlt
meg mint a Centre Pompidou zenei r¢szlege. Elsû igazgatÂja Boulez lett, aki 1991 Âta
tiszteletbeli igazgatÂk¢nt vesz r¢szt ä nem cs´kkenû elk´telezetts¢ggel ä a kutatÂmunkÀban. Legfontosabb müvei k´z¡l kettûnek, a CUMMINGS IST DER DICHTER-nek ¢s az
E CLET MULTIPLES-nek szint¢n 1970-ben volt az ûsbemutatÂja.
HÃsz ¢v telt el azÂta, hogy megalapÁtottÀk az IRCAM munkÀjÀban is r¢szt vevû kamarazenekart, a PÀrizsi Ensemble InterContemporaint, melynek fû c¢lkitüz¢se kortÀrs zenei alkotÀsok p¢lda¢rt¢kü bemutatÀsa, s amelynek Boulez ä kiterjedt nemzetk´zi vend¢gkarmesteri tev¢kenys¢ge mellett ä ma is eln´ke.
Az emlÁtett ¢vfordulÂk azonban csak hiÀnyos k¢pet adnak Pierre Boulez müv¢szi
pÀlyÀjÀrÂl. MÀs szempontok szerint vÀlogatva sok egyebet lehetne, sût kellene is emlÁten¡nk, ha teljess¢gre t´rekedn¢nk. Tev¢kenys¢g¢nek sz¢les k´re, eredm¢nyekben
gazdag munkÀssÀga m¢g szÀmos mÀs, emlÁt¢sre m¢ltÂ esem¢nyt id¢z eml¢kezet¡nkbe.
Koncertek, opera-elûadÀsok ezreinek ¢s t´bb mint k¢tszÀz´tven lemezfelv¢telnek k´sz´nhetûen minden zenekedvelû ismeri karmesteri mük´d¢s¢t. MÀr az im¢nt felsorolt
n¢hÀny ¢vfordulÂ is meggyûzûen szeml¢lteti ennek a zseniÀlis, rendkÁv¡l ¢les elm¢vel
megÀldott, ugyanakkor tÀvolrÂl sem aszketikus vagy fanatikus, semmik¢pp sem kizÀrÂlag ´nmagÀra ¢s sajÀt tev¢kenys¢g¢re ´sszpontosÁtÂ müv¢sznek korunk zenet´rt¢net¢ben ä s alighanem eg¢sz müvelûd¢st´rt¢net¢ben ä p¢ldÀtlan aktivitÀsÀt. Boulez
ÀltalÀnos kulturÀlis kÁvÀncsisÀga ¢s emberi nyitottsÀga olyan müv¢szi gazdagsÀgot k´zvetÁt, melyhez hasonlÂt aligha ismer¡nk, s amely mÀr ¢vtizedek Âta büvk´r¢ben tartja
a zenei vilÀgot.
így Boulez jelenlegi vagy leendû ¢letrajzÁrÂja szÀmÀra t´bb munkater¡let is kÁnÀlkozik: zeneszerzûi, karmesteri, szervezûi ¢s pedagÂgusi tev¢kenys¢ge vagy az a teljesÁtm¢ny, amelyet mint nagy müvelts¢gü teoretikus pÀrizsi int¢zete k¡l´nb´zû ä pszicholÂgiai ¢s elektroakusztikai, hangszerfejleszt¢si, zenei kommunikÀciÂs ¢s alkalma-
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zott komputertechnikai ä osztÀlyainak kutatÀsi vezetûje nyÃjt. Olyan tev¢kenys¢grûl
¢s kezdem¢nyez¢sekrûl van szÂ, amelyek maradandÂ befolyÀst gyakoroltak az elmÃlt
¢vtizedek zenei vilÀgk¢p¢re.
Sz¡ks¢gszerüen esz¡nkbe jut n¢hÀny t´bb ter¡leten pÀrhuzamosan mük´dû muzsikus neve a legk¡l´nb´zûbb korszakokbÂl: muzsikusok¢, akik nem csak zeneszerzûmesteremberekk¢nt mük´dtek, karmesterk¢nt ¢s szervezûk¢nt is jelentûset alkottak:
Lully, H¤ndel, Gluck, Wagner, Mahler... S ha a XV III. szÀzad v¢g¢ig az uralkodÂ zeneeszt¢tikai elk¢pzel¢seket le lehetett is vezetni a kulturÀlis korszellem k´z´sen kialakÁtott tÀj¢kozÂdÀsi irÀnyÀbÂl, Wagner ¢s Mahler eset¢ben p¢ldÀul mÀr ezek is szem¢lyes elgondolÀsok tÀrgyÀt k¢pezt¢k. K´zt¡k ¢s Boulez k´z´tt m¢gis l¢nyeges a k¡l´nbs¢g: e zeneszerzûk ¢rdeklûd¢se sajÀt alkotÂi tev¢kenys¢g¡kbûl indult ki, ¢s annak a
kortÀrs zen¢ben elfoglalt hely¢re irÀnyult; koll¢gÀik ¢s a mÃlt zen¢j¢t ä akÀrcsak a
zeneszerz¢s minden mÀs k¢rd¢s¢t ä kizÀrÂlag ebbûl a szemsz´gbûl n¢zt¢k. A zenet´rt¢net fû Àramlatainak meg¢rt¢se szÀmukra mÀsodlagos maradt, a mindenkori zen¢t
a sajÀtjukra vonatkoztatva figyelt¢k. Pierre Boulez n¢zûpontja, Ãgy tünik, homlokegyenest ellenkezik ezzel: bÀrmennyire foglalkoztatja is sajÀt kreativitÀsa, figyelme elsûsorban a zene eg¢sz¢nek fejlûd¢s¢re, annak szellemi ¢s technikai vÀltozÀsÀra irÀnyul,
¢s minden erre vonatkozÂ kezdem¢nyez¢s¢t a zenet´rt¢nettel szembeni morÀlis elk´telezetts¢ge vez¢rli.
T´rt¢nelmi pÀrhuzamokat keresve t´bb eredm¢nyre jutunk a zene azon nagy alakjaira gondolva, akik teljes m¢rt¢kben be¢p¡ltek a nemzetk´zi kulturÀlis ¢letbe, ¢s sajÀt
alkotÂmunkÀjuk mellett ugyanolyan ¢rdeklûd¢ssel, ugyanazzal a nyitottsÀggal fordultak a t´bbi szerzû term¢s¢nek Ãj ¢s szem¢lyes vonÀsai fel¢, rendszeresen k´zremük´dve müveik bemutatÀsÀban. N¢ha egy-egy utazÂ virtuÂz, mint p¢ldÀul az ´r´k kÁvÀncsi
¢s nagy eszt¢tikai lÀtnok, Ferruccio Busoni mintegy katalizÀtork¢nt hatott, elûmozdÁtva az Ãj zene fejlûd¢s¢t. Vagy Liszt Ferenc, Busoni p¢ldak¢pei k´z¡l a leg´nzetlenebb, aki nagyvonalÃan mÀsokra Àldozta alkotÂereje, zsenialitÀsa, munkaideje ¢s vagyona javÀt. A New York-i Filharmonikusok vezetû karmesterek¢nt nem v¢letlen¡l
tüzte müsorra Boulez Liszt Ferenc zenekari müveinek teljes sorozatÀt.
A soha nem voltat, autonÂm müvet keresve Boulez alkotÂi tev¢kenys¢g¢t ¢ppen a
zen¢nek e zenei nyelvet ¢rintû, technikai ¢s formai fejlûd¢se irÀnti ¢rdeklûd¢s hatÀrozza meg. Mint generÀciÂjÀnak egyik jelentûs k¢pviselûje, pÀlyÀja kezdet¢tûl napjainkig a hÀborÃt k´vetû ¢vek Anton Webern utÀni avantgÀrdjÀnak szellem¢ben komponÀl. Abban a szellemben, amely Webern szigorÃ, tizenk¢t hangÃ technikÀjÀt szeriÀlis, aleatorikus ¢s t¢rakusztikai eljÀrÀsokkal bûvÁtette, Debussy, Sch´nberg ¢s Messiaen
vÁvmÀnyaibÂl tovÀbbfejlesztett zenekari hangzÀselemekkel gazdagÁtotta. MÀr a
leggyakrabban jÀtszott Boulez-darab, az 1946-ban keletkezett SZONATINA FUVOLçRA
°S ZONGORçRA zenei nyelvezete is jelentûs ÃjÁtÀst tartalmaz: a tizenk¢t hangÃ sor szervez¢s¢vel pÀrhuzamosan ki¢pÁti a ritmikai szerialitÀs elsû kezdem¢nyeit. S mi sem jellemzûbb a zeneszerzû ¢letmüv¢re, mint hogy ä visszavonÀsok ¢s ÀtdolgozÀsok k´zepette ä kutatja a formai gondolkodÀst: a strukturÀlis szigor ¢s az improvizatÁv, szabad
fantÀzia sokszerü, Àtmeneti vagy egyidejü vÀltakozÀsÀt. Eg¢szen utolsÂ, nagyszabÀsÃ
alkotÀsÀig, az 1981 Âta t´bb vÀltozatban bemutatott, t¢rakusztikai fogantatÀsÃ R°PONSE-ig (amelyben a hagyomÀnyos kamaraegy¡tteshez komputeres, illetve ¢lû elektronikus vez¢rl¢sü hangszerhangzÀsok vegy¡lnek), Boulez ¢letmüve a pontosan kidolgozott szerkezetek ¢s a v¢letlen meghatÀrozta k¢pzûdm¢nyek egy¡tt¢l¢s¢ben ¢s a mo-
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tivikus-tematikus, illetve az atematikus komponÀlÀsi mÂd k´z´tt vÀndorolva egyre hatÀrozottabban a multidimenzionÀlis kompozÁciÂk irÀnyÀba vezet.
Az egyre magasabb technikai szintre t´rekvû zeneszerzûi kutatÂmunka nemcsak
Boulez alkotÂi munkÀjÀra jellemzû, ¢s nemcsak egy¢b kutatÀsi tev¢kenys¢g¢re hatott
ä mint p¢ldÀul eszt¢tikai elveinek megfogalmazÀsÀra ä, hanem a nemzetk´zi zenei
¢let ¢s a kortÀrs elûadÂi gyakorlat szÀmÀra is messzemenû k´vetkezm¢nyekkel jÀrt.
A mindig gazdagodÂ zeneszerzûi gondolkodÀs eszt¢tikai konzekvenciÀjÀnak tekinthetj¡k Boulez ä finoman szÂlva ä fenntartÀsÀt minden szimplifikÀciÂval, minden tartalmi sematizmussal ¢s olyanfajta leegyszerüsÁt¢ssel szemben, ami egyÃttal valami l¢nyegit is kirekeszt. Ezek k¡l´nb´zû, a dilettantizmusig vezetû megjelen¢si formÀi ellen
¢les precizitÀssal, gyakran kem¢ny pol¢miÀval ¢rvel. Ek´zben egyarÀnt lehet szÂ konzervatÁv, Boulez szÀmÀra mÀr tartalmatlannÀ vÀlt operahÀzakrÂl vagy leegyszerüsÁtett
kompozÁciÂs szerkezetekrûl, sablonos megoldÀsokrÂl olyan zeneszerzûk müveiben,
akiket ä t´bbnyire joggal, n¢ha azonban igaztalanul ä kev¢sb¢ ¢rt¢kesnek vagy dilettÀnsnak tart. (Mint mondottuk, n¢ha igaztalanul is. Egyr¢szt, mert a zenet´rt¢net legnagyobbjai nem mindig a àhaladÀsÊ egyenes ÃtjÀt k´vett¢k ä sokszor a àfejlûd¢sÊ-hez
k¢pest ker¡lû utakon, kit¢rûk´n vagy àpihenûhelyenÊ alkottak. °s m¢g az is elûfordult, hogy kortÀrsaik szem¢ben àelmaradottanÊ, mint p¢ldÀul Johann Sebastian Bach.
MÀsr¢szt ä mint az n¢hÀny zeneszerzû, p¢ldÀul Muszorgszkij vagy Charles Ives ¢letmüv¢bûl kider¡l ä az elsû pillantÀsra szembe´tlû leegyszerüsÁt¢sek vagy ¡gyetlen megoldÀsok m´g´tt csak bizonyos idû tÀvlatÀbÂl felismerhetû s ez¢rt a kortÀrs zeneszerz¢s
fejlûd¢s¢nek szemsz´g¢bûl n¢zve megmagyarÀzhatatlannak, mintegy ´sszef¡gg¢seikbûl kiragadottnak tetszû zenei perspektÁvÀk is rejtûzhetnek. Olyan ¢rt¢kek ezek, amelyeket e k¢t emlÁtett zeneszerzû ¢letmüv¢ben egy¢bk¢nt maga Boulez is nagyra becs¡l...)
Ebben az ´sszef¡gg¢sben azonban ki kell emeln¡nk az elûadÂmüv¢sz Boulez elk´telezetts¢g¢t azon müvek irÀnt is, melyek eszt¢tikÀja tÀvol Àll tûle, vagy amelyeket netÀn bizonyos vonatkozÀsban kritikÀval illet: Boulez vezet¢s¢vel egyed¡l az Ensemble
InterContemporain napjainkig szÀznÀl is t´bb mü megÁrÀsÀra adott megbÁzÀst, ¢s t´bb
mint n¢gyszÀz mü ûsbemutatÂja kapcsolÂdik a nev¡kh´z.
Nem sz¡ks¢ges Pierre Boulez pÀlyÀjÀn eg¢szen a hÀborÃ utÀni ¢vekig visszatekinten¡nk ahhoz, hogy meg¢rthess¡k kezdem¢nyez¢seinek hatÀsÀt a nemzetk´zi zenei
¢letre. Az int¢zm¢nyes zene¢letben a kortÀrs zene m¢g 1970 k´r¡l is s¡ket f¡lekre
talÀlt a vilÀg minden tÀjÀn, s azok a szerencs¢sek, akiknek osztÀlyr¢sz¡l jutott, hogy
bemutattÀk ûket, a rÀdiÂ meg a modern zenei fesztivÀlok gettÂjÀbÂl tengett¢k ¢let¡ket.
A fennÀllÂ int¢zm¢nyek müsorpolitikÀjÀban lezajlott csaknem ¢vszÀzados visszafejlûd¢s elkedvetlenÁtû k´vetkezm¢ny¢rûl van szÂ, azok¢rÂl az int¢zm¢nyek¢rûl, amelyek
a tartalmilag Ãjat egyre makacsabb igyekezettel prÂbÀltÀk meg tudomÀsul sem venni.
Merûben valÂszÁnütlen, hogy Boulez mÀr 1955-ben, amikor a zenei hatalmasok arroganciÀjÀnak korszakÀban megkezdte szervezûmunkÀjÀt, tudatos tervet dolgozott
volna ki, megfelelû strat¢giÀval ¢s taktikÀval, e megk¢rgesedett, megk´v¡lt, csak lÀtszat¢letet ¢lû zenei vilÀg megreformÀlÀsÀra. Az Ãj zenemüvek bemutatÀsi gyakorlatÀnak neh¢zkess¢g¢t leginkÀbb sajÀt tapasztalatÀbÂl ismerte, s pusztÀn olyan informÀciÂkkal akart szolgÀlni a pÀrizsi Domaine Musical k´z´ns¢g¢nek, amelyek annak szÀmÀra egy¢bk¢nt hozzÀf¢rhetetlenek lettek volna... SajÀt meghatÀrozÀsa szerint àpar
volont¢ et par hasardÊ ä azaz szÀnd¢kosan ¢s v¢letlen¡l ä haladt elûre alkotÂi ÃtjÀn, s
Ãgy tetszik, pÀlyafutÀsa is ¢ppen Ágy szerezte meg mai ¢rv¢ny¢t a nemzetk´zi zenei
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k´z¢letben. Benne magÀban talÀn csak Ãtk´zben tudatosultak pÀlyÀja egyes c¢ljai ¢s
lehetûs¢gei, azutÀn valÂszÁnüleg meg is tervezett mÀr bizonyos l¢p¢seket, mÀsok azonban m¢g szÀmÀra is meglepet¢sszerüen adÂdtak. Gondolunk itt k¢t nemzetk´zi, ¢lvonalbeli zenekar vezetûj¢v¢ valÂ kinevez¢s¢re vagy a àcarte blancheÊ-ra, amelynek
hÁre k¡lf´ld´n ¢rte, s amelyet hazÀja rendkÁv¡l müvelt Àllameln´ke k¡ld´tt neki ä akit
egy¢bk¢nt akkor m¢g nem is ismert ä Ãj kezdem¢nyez¢sek megvalÂsÁtÀsÀ¢rt a francia
zene¢letben.
Az ¢vek sorÀn Boulez tev¢kenys¢ge egyre rendszeresebben ¢rte el a nagy zenei k´zpontokat, hatÂsugara egyre nagyobb lett. Voltak term¢szetesen elûdei, mentorai, k¡zdûtÀrsai, munkatÀrsai ¢s k´vetûi. ValÂs tev¢kenys¢g¢nek ¢s befolyÀsi k´r¢nek pusztÀn
f´ldrajzi kiterjed¢se ä Los Angelestûl MoszkvÀn Àt eg¢szen TokiÂig ä a legteljesebb
m¢rt¢kben kizÀrja az egyed¡l jÀrÀs lehetûs¢g¢t. Hogy azonban napjainkban az aktuÀlis informÀciÂk ism¢t akadÀlytalanul juthatnak el a vilÀg zenei nyilvÀnossÀgÀhoz, elsûsorban az û nev¢hez füzûdik: Pierre Boulez korunk kultÃrÀjÀnak zenei vez¢ralakja.

V lagyimir Csernov

à...ADñSA VAGYOK AZOKNAK, AKIKET
MEGRABOLT AZ °LET...Ê
Msztyiszlav Rosztropovics portr¢ja
Nagy Margit fordÁtÀsa

Egyszer meg akartam ÀllÁtani Rosztropovicsot, ¢s mintegy mell¢kesen megk¢rdeztem
tûle: àSajnÀl valamit, ami kimaradt az ¢let¢bûl?Ê Ezzel az Àlnok fogÀssal sokakat siker¡lt mÀr l¢pre csalnom, noha a k¢rd¢s maga ostoba, Àm az elgondolkodÂ alannyal
mÀr el is lehet kezdeni ¢szrev¢tlen¡l az interjÃt. De a Brit KirÀlysÀg ¢s a Francia Becs¡letrend lovagja (hatvan darab k¡l´nf¢le orszÀgb¢li, legmagasabb fokÃ kit¡ntet¢ssel
rendelkezik), mozgÀsÀnak sebess¢g¢n nem vÀltoztatva, hÀromszor megcsÂkolt (feles¢ge, Galina Pavlovna elmondta, hogy bÀrmekkora t´megben meg tudja ÀllapÁtani f¢rje
tartÂzkodÀsi hely¢t a folytonos cuppogÀsok nyomÀn, melyek az emberek k´zti helyvÀltoztatÀsÀt kÁs¢rik), s a szemembe n¢zve odasÃgta: àSemmit.Ê °s azzal tovatünt.
F¢l ¢v mÃlva ism¢t talÀlkoztunk. Hitetlenkedve, csodÀlkozva k¢rdezte: àMi¢rt magÀzÂdunk?Ê így aztÀn tegezûdni kezdt¡nk. Ez egy¢bk¢nt mit sem jelent nÀla. Mindenkivel tegezûdik. ögy burkolÂzik be az emberek barÀtsÀgÀba, szeretet¢be, akÀr egy
meleg takarÂba. Majd eltünik. àTudod ä jegyezte meg egyik ismerûs´m ä, Rosztropovics annyira hozzÀszokott az ÀllandÂ szeretethez, mely k´r¡lveszi, hogy semmi t´bbre
nincs sz¡ks¢ge. °s û maga valÂjÀban nem szeret senkit. Ilyen.Ê
De m¢gsem. A Kos jegy¢ben sz¡letett. Szeretet n¢lk¡l nem tud ¢lni. M¢gis. àOlyan,
mint egy gyermek, ¢s a gyerekekhez hasonlÂan teljesen elfoglalja sajÀt szem¢lyis¢ge;
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a vilÀgot, amely k´r¡lveszi, mell¢kes k´r¡lm¢nynek tekinti. S kinek jutna esz¢be, hogy
egoistÀnak nevezzen egy gyermeket? ýbenne semmif¢le ravaszsÀg nincsen. MeghatÂ
bizalommal n¢z az emberek szem¢be ä hisz a legjobb barÀtaim vagytok, ugye? Szerettek engem? Micsoda boldogsÀg, hogy itt vagyok veletek! °s csaknem k´nnyes a szeme,
de uralkodik magÀn.Ê
ä RosztropovicsrÂl besz¢lsz?
ä No nem, a KosrÂl. A BÀrÀnyrÂl, aki szeretet¡nk v¢delm¢ben ´nfeledten jÀtszadozik, maga m´g´tt hagyja a vilÀg szenny¢t ¢s sz¢ps¢g¢t, s aki mer¢szen elûreszegzett
szarvacskÀkkal Àtugrik az akadÀlyokon, tudomÀst sem v¢ve rÂluk. Isten BÀrÀnyÀrÂl.
Akinek nincs tÀvolsÀg. Mint a napsugÀr hatol Àt a tÀvolsÀgokon, kereszt¡l tengeren
¢s f´ld´n. SzÀmÀra nincs t´rv¢ny. ý maga a t´rv¢ny.
ä Ez m¢gis Rosztropovics!
ä Nemcsak û. Bach. Haydn is, Rahmanyinov is, Prokofjev is. Igen-igen. °s Chaplin.
Hans Christian Andersen. Harry Houdini v¢g¡l. Mind Kosok. Isten BÀrÀnyai. Rosztropovicsnak jÂ tÀrsasÀga van. A k¡l´nbs¢g annyi, hogy û csellÂhangon szÂl.
A csellÂ
Elûfordult, hogy a csipk¢k k´z¢ bugyolÀlt Msztyiszlav Leopoldovics a csellÂtokban fek¡dt, ¢s elnyomta az Àlom. A Nagy Mestert sz¡lei a gyantaszagÃ tokban tartottÀk, nehogy leessen valahonnan. Nagyon f¢ltett¢k. A gyantaillat, mint valami m¢reg, bel¢ivÂdott eg¢sz ¢let¢re. Gyantaillat n¢lk¡l szerencs¢tlennek ¢rezte magÀt.
Egy alkalommal a sz¡lei muzsikÀltak ä a mama zongorÀn, apja csellÂn jÀtszott ä, ¢s
felfedezt¢k a sarokban gyermek¡ket, amint a partvist a t¢rd¢hez szorÁtva, jobb kez¢ben egy pÀlcÀt tart, ¢s apja jÀt¢kÀnak hangjaira szuszogva hadonÀszik a partviskefe
f´l´tt.
ä Istenem, SzlÀva! ä kiÀltottÀk a sz¡lûk. GyerekkorÀban SzlÀvÀnak szÂlÁtottÀk. MÀig
Ágy hÁvjÀk. S nev¢nek megfelelûen ä dicsûs¢g lett a sorsa.
MiÂta elhagyta az orszÀgot, nem lÀttam ût csellÂzni. Nem tudom, hogyan jÀtszik
most; korÀbban rendkÁv¡li lÀtvÀny volt. Mintha valami tilalmas, szinte illetlen dolgot
lÀtna az ember. Mintha erotikus eksztÀzis tanÃi volnÀnk. N¢ztem, amint a csellÂt a
lÀbÀhoz szorÁtva megragadja a hangszer nyakÀt, ¢s a vonÂval csapkodja a hÃrokat,
haja dicsf¢nyk¢nt ´vezi fej¢t, ahogy szenved¢llyel ¢s elragadtatva csalja ki a hangszer
test¢bûl a hangokat. Istenem, milyen jÂ neki!
ä De mennyire ä gyorsan, raccsolva besz¢l ä, de mennyire, ha-ha! A csellistÀk mind
partnernûj¡knek tekintik a hangszer¡ket. Maga a forma... ee... a forma is ezt sugallja.
A nûi eredet. Rubens! I-i-igen!... Tudod, szinte alig tudtam kiheverni, amikor megtudtam, hogy a franciÀban a csellÂ hÁmnemü! A m¢lyhegedü meg, k¢pzeld, nûnemü!
Micsoda dolog! Kijelentettem a àhalhatatlanokÊ elûtt, hogy a francia nyelvet fel¡l kell
vizsgÀlni!
ä Mif¢le àhalhatatlanokÊ elûtt?
ä Nos, a Francia Akad¢mia ànegyven halhatatlanjaÊ elûtt. ñ-Â! Micsoda lÀtvÀny!
XIV. Lajos kori ruhÀba vannak ´lt´zve, arannyal hÁmzett ruhÀba, gy´ngy´kkel dÁszÁtett kalappal, tûrrel. A tûr nagyon sokba ker¡l, hatvan´tezer dollÀr. Mindenkinek meg
kell vennie a magÀ¢t. Honnan lett volna nekem akkoriban ennyi p¢nzem? Pedig mÀr
kivÀlasztottak, meghÁvtak, felszabadult egy hely, akkor hÁvnak Ãjat, ha valaki a àhalhatatlanokÊ k´z¡l... ee... szÂval, meghal, mindig meg kell lenni a negyvennek. Nagy-
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szerü barÀtom, az angol szobrÀsz, Henry Moore meghalt. Helyette vÀlasztottak engem. Meg kell mondanom, zavarban voltam.
De itt voltak a barÀtaim! Megvett¢k nekem a tûrt, ´sszedobtÀk a p¢nzt, ¢s megvett¢k. Itt van, mondtÀk, ez a ti¢d, menj, ¢s Àllj ki! A helyzet azonban az, hogy a beiktatÀskor egyÂrÀs besz¢det kell mondani az elûdrûl. Besz¢det m¢g csak tartan¢k, de franciÀul! °n meg most is... na, fecsegni ugyan tudok, de komolyan besz¢lni! JÂ barÀtom,
Benjamin Britten, Henry Moore-nak nagy barÀtja volt. Britten Árt egy csellÂ-szÂlÂszvitet, amit a SZENT HALOTTAK°RT cÁmü nagyszerü r¢sszel fejezett be. AhÀ! Besz¢d
helyett eljÀtszom nekik ezt a szvitet! így azutÀn barÀtaim segÁts¢g¢vel Àllig felszerelkeztem. A tûrrel ¢s a szvittel mÀr eg¢szen jÂl n¢ztem ki.
De n¢hÀny szÂt m¢gis kell mondani. Ezt a n¢hÀny szÂt leÁrtam magamnak egy papÁrra orosz betükkel, kiÀlltam a àhalhatatlanokÊ el¢, raccsolva ¢s alig hallhatÂan felolvastam nekik javaslatomat a francia nyelv fel¡lvizsgÀlatÀrÂl. Meg kell mondanom,
kiborultak. Nos, aztÀn mindjÀrt jÀtszani kezdtem. Ez, rem¢lem, v¢gk¢pp meggyûzte
ûket, hogy igazam van. V¢g¡l is nagyon tetszett nekik a fell¢p¢sem. De a francia nyelvet valahogy m¢gsem akarjÀk fel¡lvizsgÀlni. KÀr.
ä °rdekes, hogy a partvist gyerekkorÀban Ãgy tartotta...
ä Nem-nem-nem, hiszen m¢g kicsi voltam. Ha a sz¡leim, mondjuk, azt akartÀk volna, hogy dobolni tanuljak, akkor dobon kezdtem volna jÀtszani. Egyszerüen csak nagyon szerettem a zen¢t. K¡l´nben a mai napig szeretem. Mindenf¢l¢t. Az operÀt is
szeretem, az operettet is. Egyszerüen a zen¢t. Tudod, valamikor n¢gy¢ves korom k´r¡l, becs¡letszavamra, nagyon tehets¢ges fickÂ voltam, m¢g valami müvet is Ártam,
apÀm lejegyezte. ögy eml¢kszem, a v¢ge nagyon rosszul siker¡lt. Ettûl kezdve fokozatosan veszÁtettem el a tehets¢gemet. Valami maradt, de kev¢s.
Nûv¢re, Veronika Leopoldovna: àGyermekkorÀban SzlÀva nagyon szerette az ¢dess¢get. °n meg aludni szerettem. Vagy olvasgatni. ZeneiskolÀba jÀrtunk. SzlÀvka m¢g
csak akkor kezdte, ¢n mÀr tudtam heged¡lni. Sz¡leink egyed¡l hagytak benn¡nket,
a k¢tszÀrnyÃ ajtÂt becsuktÀk (tÀrsb¢rletben laktunk, de k¢t szobÀnk volt ilyen ajtÂval),
Àtmentek a mÀsik szobÀba, hogy ne zavarjanak a zen¢l¢sben: p¢ldÀt kellett mutatnom
a kistestv¢remnek, hogy lÀssa, a nagyok sz¡ntelen¡l dolgoznak, mint ahogy a papa ¢s
a mama eg¢sz ¢let¡kben ezt tett¢k. A munka, a munka, mindig a munka. Amint kitett¢k a lÀbukat, ¢n hang n¢lk¡l szÂlÁtom: ÏSzlÀva-a! Van cukrom!Î SzlÀvka nyomban
megjelenik. Odaadom neki a cukrot, elûveszem a k´nyvemet, v¢gignyÃlok az Àgyon,
¢s olvasok... Az ¢rtelmes kisgyerek pedig tudja, mi a dolga: rÀgja a cukrot, fogja a
hegedümet, leÀllÁtja a t¢rde el¢, mint egy csellÂt, ¢s jÀtszani kezdi a nekem feladott
gyakorlatot. K¢pzelem, sz¡leink milyen csodÀlkozÂ pillantÀsokat vÀlthattak gyors futamaim hallatÀn.
SzlÀva Ágy megtanulta az eg¢sz repertoÀromat, m¢g Mendelssohn hegedüverseny¢t
is jÀtszotta, teljesen szabadon, minden technikai neh¢zs¢g n¢lk¡l. ögy jÀtszott, hogy
apÀnk, a konzervatÂrium professzora, soha nem j´tt rÀ, hogy nem ¢n jÀtszom a hangszeren, sût hogy nem is hegedüs muzsikÀl.
Egy¢bk¢nt lusta gyerek volt, ¢s kizÀrÂlag azt csinÀlta, amihez kedve volt, azt meg
csak a JÂisten tudja, mi tetszett neki. TalÀn tÁz¢ves lehetett, amikor felmÀszott a hokedlire ä levÀgott lÀbÃ sz¢kecsk¢je volt, hogy k¢nyelmesen jÀtszhasson ä, hÀt felmÀszott a hokedlire, ¢s m¢rlegÀllÀsban, egy lÀbon Àllva hintÀzott rajta. °ppen bel¢ptem.
LÀtom: Àll abban a buta m¢rlegben, hintÀzik, ¢s engem n¢z, mik´zben a sz¢k csÃszik
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ki alÂla, û meg zuhan lefel¢. Lepottyant a f´ldre, sikoltott ¢s zokogott, pedig nagyon
fegyelmezett volt, soha nem sÁrt, ha valamije fÀjt, de most sÁrt, mert mint k¢sûbb kider¡lt, elt´rte a kez¢t. A csuklÂja t´v¢n¢l k¢t kis csont sz¢tt´rt, fogom a k¢zfej¢t, Ãgy
lÂg, hogy csak a bûr tartja. Akkor aztÀn teli torokbÂl bûgni kezdtem ¢n is. Hogy melyik
keze t´rt el? A vonÂs k¢z, a jobb!Ê
HÀborÃ elûtti ¢vek, muzsikus sz¡lûk, muzsikuspÀlyÀra szÀnt, f¢ltett, tehets¢ges gyermek, s akkor egy k¢zt´r¢s... eg¢szen mÀs ¢letpÀlyÀt jelent. KÂrhÀz, egy hÂnap gipszben. Amikor a gipszet levett¢k, kitünt, hogy az elt´rt csontok l¢pcsûzetesen forrtak
´ssze, ¢s nem mozognak t´bb¢. Nos hÀt, a csellÂzÀsnak v¢ge, Msztyiszlav Leopoldovics. A szovjet orvostudomÀny t´bbet nem tehet. M¢g meg lehet prÂbÀlkozni olajozÀssal, masszÀzzsal, gimnasztikÀval; idûvel talÀn megmozdul a csuklÂ. De, Â, jaj, ez
minden. Nem kell m¢rleget csinÀlni a hokedlin. A zen¢re pedig keresztet vethet¡nk.
A sz¡lûk k¢ts¢gbeesettek, a sebes¡lt komor. Az anyag ellenÀll.
°s akkor magÀba roskadt. SzÂ szerint. Elmenek¡lt mindenki elûl. ñrÀk hosszat ¡lt,
¢s csavargatta t´r´tt kez¢t. Hallatlan d¡hbe gurult, ha valaki megzavarta. De el¢g volt
egy pillantÀs erre az eltorzult kis k¢zre, hogy az ember meg¢rtse: soha nem fog tudni
vonÂt venni a kez¢be Ãgy, ahogyan kell. KiabÀlt: Ne zavarjatok! Gyakorolnom kell, ¢s
nem tudok!!! Maga akart d´nteni a sajÀt sorsÀrÂl. Erûszakkal fordÁtotta el a csuklÂjÀt
millim¢terrûl millim¢terre, ¢s k¢pzelje, egyszer csak megragadta vele a vonÂt. Nem
Ãgy, ahogyan kell, de m¢gis. EzutÀn m¢g jobban rÀvetette magÀt a nyomor¢k k¢zre,
addig gy´t´rte, amÁg el¢rte, hogy a vonÂt minden irÀnyban a kellû erûvel tudja mozgatni.
MÀr korÀbban is hallottam, hogy Rosztropovics sikere sajÀtos technikÀjÀn alapszik,
amit û talÀlt ki, hogy mindenkit legyûzz´n. N¢zz¢k csak meg: a csellÂ tÀmaszt¢ka, a
tÀmasztÂlÀb az û csellÂjÀn k¡l´nleges sz´gben Àll, ettûl a hangszer a k¢znek k¢nyelmesebben fekszik. °szrevett¢k mÀr, hogyan fogja a vonÂt? A muzsikusok rendszerint
nem tekerik ki a kez¡ket ilyen mÂdon. ý valahogy kicsavarja a k¢zfej¢t, ¢s Ágy a hang
eg¢szen sajÀtos szÁnt kap. Sokan ugyanÁgy fordÁtottÀk el a tÀmasztÂlÀbat ¢s csavartÀk
ki a csuklÂjukat, hogy Ãgy jÀtszhassanak, mint û. Ugyan!
Amikor legk´zelebb talÀlkoztunk, mÀr az elsû mondatok utÀn belekapaszkodtam
a Mester szerencs¢tlen¡l jÀrt jobb kez¢be, ¢s k¢rtem a megzavarodott Rosztropovicsot,
mutassa meg csuklÂjÀt. MegbocsÀtÂn mosolyogva gombolta ki a mandzsettÀjÀt ¢s mozdÁtotta meg a m¢g most is ijesztûen kiÀllÂ, l¢pcsûzetes emelûk¢nt mük´dû k¢ztûcsontokat. Vajon az ût utÀnzÂ csellistÀk sejtik-e, mi rejtûzik Msztyiszlav Leopoldovics mandzsettÀja m´g´tt?
ä Igen-igen, t´bbsz´r k¢rtek mÀr, hogy tanÁtsam meg ugyanezt a k¢ztartÀst. Azt
szoktam vÀlaszolni: errûl mÀr lek¢stek. Nemcsak hogy a csuklÂjukat kellett volna elt´rni, de m¢ghozzÀ a SzovjetuniÂban kellett volna ¢lni´k a szocializmus v¢gsû gyûzelm¢nek korszakÀban.
ä De v¢g¡l is a vÀltoztatÀsok ä mint ahogy a szokottnÀl magasabb, sz´gben megt´rt
tÀmasztÂlÀb is ä csupÀn a csellÂ legteljesebb hangjÀnak el¢r¢s¢t szolgÀljÀk. EgyÀltalÀn
k¡l´nb´znek egymÀstÂl a csellÂhangok?
ä Igen, k¡l´nf¢l¢k. BÀr egyszer dolgom volt egy teljesen unikÀlis hangszerrel. 1942ben, az evakuÀciÂ alatt t´rt¢nt Orenburgban, az akkori Cskalovban. ApÀm halÀla utÀn
engem, az akkor tizenn¢gy ¢ves fiÃt a LeningrÀdi Kis OperaszÁnhÀz, a Malegot müv¢szei magukkal vittek vid¢ki turn¢jukra. SajnÀltam apÀm itÀliai hangszer¢t, ¢s nem
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azzal, hanem egy zeneiskolai csellÂval utaztam. Nagyszerü hangszer volt. Erûs deszkÀkbÂl k¢sz¡lt; k¢k fest¢kkel mÀzolt leltÀri szÀm ¢kesÁtette: Nyolcas. AzontÃl, hogy
hangja egyÀltalÀn nem volt, m¢g egy igen jeles tulajdonsÀggal rendelkezett: rÀ is lehetett ¡lni. SpeciÀlisan vid¢ki utazÀsokhoz k¢szÁthett¢k ezt a hangszert, bÀr tokja nem
volt, de nem is kellett neki, el¢g volt egy ruhÀba beburkolni ¢s hevederrel Àtk´tni.
ä CsellÂ-utcalÀny?
ä P¢ldÀul. De ÂriÀsi sikert arattunk vele a kÂrhÀzi hangversenyeken. Volt egy fenomenÀlis szÀmom. Kij´n egy v¢zna, sÀpadtz´ld gyerek, aki becipel egy jÂl megtermett
csellÂt. Amint belekapaszkodik a hangszerbe, vezetûnk, Don Boriszovics Ljutyikov teljes hangerûvel bejelenti: àMost pedig SzlÀva elûadja ´n´knek A SZERELEM KíNJAI-t.Ê
A k´z´ns¢g a padlÂn fetreng a r´h´g¢stûl, ¢n meg mint egy h¡lye, a kacagÀstÂl elgy´ng¡lt publikumnak valami teljesen komoly, megindÁtÂ dolgot jÀtszom. Gondolom,
a vidÀmsÀg fokozÀsÀhoz hozzÀjÀrultak a kÁnok is, amiket ÂriÀsi hangszerem okozott
nekem.
ötitÀrsunk volt a nagyszerü Borisz Oszipovics Heft, a tenorista. ValÂdi ¢nekes volt,
nagyszerü muzsikus. Sokat t´rûd´tt velem. NyilvÀnvalÂan szeretett. De nem bizalmaskodott, ¢pp ellenkezûleg, atyailag bÀnt velem. Odaj´tt hozzÀm a sarokba, ahol gyakoroltam, ¢s mint egy metronÂm, ingÀzva egyik lÀbÀrÂl a mÀsikra, leadta a rendel¢st:
àSzlÀva, jÀtsszon nekem egy Bach-ÀriÀt!Ê Boldogan, nagy kedvvel jÀtszottam neki. AnnÀl nagyobb ´r´mmel, mert û volt az egyed¡li, aki magÀzott, ¢s ezt szeretetbûl tette.
Elûfordul k´lcs´n´s szimpÀtia gyerek ¢s felnûtt k´z´tt, amikor a barÀtsÀg nem szavakban fejezûdik ki. A tenoristÀkat, finoman szÂlva, t´bbnyire nem tartjÀk valami m¢ly
gondolkodÂnak, ez¢rt aztÀn û is, miutÀn meghallgatta jÀt¢komat, rendszerint Ágy szÂlt
v¢g¡l: àSzlÀva! Maga egy suszter! Nem muzsikus! Naphosszat gyakorolnia k¢ne, nem
gondolja?Ê Tudta, hogy a csellÂm nem szÂl, de k´vetelte, hogy csaljam ki belûle a sz¡ks¢ges hangot. Elk¢pesztûen zsarnok volt. Megharagudtam rÀ, t´bb¢ nem akartam vele
szÂba Àllni. De û ism¢t megjelent, le¡lt, tenyer¢be tÀmasztotta arcÀt, ¢s k¢rt: àHalljuk
a Bach-ÀriÀt!Ê
ä °s l¢tezik az a hangszer, amit a vilÀg legjobb csellÂjÀnak tart?
ä Igen. 1956-ban AmerikÀban talÀlkoztam vele. Azt hiszem, ¢n voltam a harmadik
szovjet müv¢sz, aki a forradalom utÀn itt megjelent. Csak Ojsztrah ¢s Gilelsz jutottak
ki elûzûleg. New Yorkban egy kis teremben jÀtszottam. Kevesen ismertek, alig volt
k´z´ns¢g, de az¢rt New York ´sszes csellistÀja elj´tt erre a hangversenyre, utÀna pedig
a müv¢szszobÀba. °s megjelent k´zt¡k egy kedves ember, Jerome Vorburg bankÀr, a
csellÂ r¢gi rajongÂja. MindjÀrt akkor megk¢rdezte tûlem: àSzlÀva, meg akarod n¢zni
a Duport-Stradivarit?Ê Megrend¡ltem. A helyzet ugyanis az, hogy minden nagy hangszernek neve van. Rendszerint arrÂl a jelentûs müv¢szrûl kapja, akinek a tulajdonÀban
volt. L¢tezik Ysaye-Stradivari, Sarasate-Stradivari vagy Paganini-Guarneri ¢s Ágy tovÀbb. A Duport-Stradivari a legnagyszerübb csellÂ, mely valaha k¢sz¡lt. Duport pedig
a gordonkazene klasszikusa; etüdjeit m¢g MoszkvÀban jÀtszottam, mindent meg lehet
rajtuk tanulni. Egyszer Duport a TuileriÀkban jÀtszott NapÂleon csÀszÀrnak. °s NapÂleonnak annyira megtetszett a dolog, hogy felment Duporthoz a szÁnpadra: àAdja
csak ide a csellÂjÀt, magam is meg akarom prÂbÀlni!Ê Megfogta, ¢s le¡lt, mik´zben
Duport r¢m¡lt kiÀltÀsa hallatszott. NapÂleon ugyanis sarkantyÃs csizmÀt viselt. Kider¡lt, hogy mÀr k¢sû. Az egyik sarkantyÃ v¢gigkarcolta a csellÂt. Most magam is megn¢zhetem ezt a legendÀs hangszert, NapÂleon karcolÀsÀval egy¡tt.
Eg¢sz ¢jjel nem aludtam. A csellÂra gondoltam. Meg¢rtettem, hogy soha nem bir-
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tokolhatom ezt a hangszert; arra gondoltam, lehet, hogy nem is kellene megn¢znem,
de a csÀbÁtÀs nagy, ¢s az ember gy´nge. Reggel siettem, hogy talÀlkozhassam vele. °s
akkor megmutattÀk. Enged¢lyt k¢rtem, hogy meg¢rinthessem. Meg is engedt¢k, Vorburg feles¢ge pedig polaroidfelv¢telt csinÀlt errûl az ¢rint¢srûl. Meg¢rintettem a legendÀt. °s a f¢nyk¢pes bizonyÁt¢kot magammal hoztam MoszkvÀba. Olyasmi ez, mintha p¢ldÀul egy olasz filmek¢rt rajongÂ ember Kopejszk vÀrosÀbÂl elûÀllna egy fotÂval,
melyen Àtkarolja Sophia Lorent. M¢ghozzÀ akkoriban.
Rosztropovicsot 1974. mÀjus 26-Àn engedt¢k ki MoszkvÀbÂl. A vÀmnÀl minden¢t elvett¢k, Ãgy ebrudaltÀk ki. àEzek a kit¡ntet¢seimÊ ä magyarÀzta a vÀmosnak, aki
´sszekotorta a verseny¢rmeket csakÃgy, mint a SztÀlin-dÁj jelv¢ny¢t. àEzek, Rosztropovics polgÀrtÀrs ä vÀlaszolta a vÀmos ä, nem a maga kit¡ntet¢sei, hanem az Àllam¢i.Ê
àNa de itt vannak a nemzetk´zi ¢rmek is, nem sÀrgar¢zbûl, hanem aranybÂl!Ê àEzek
nem ¢rmek, hanem nemesf¢m tÀrgyak, melyeket maga ki akar vinni az orszÀgbÂl!Ê
Csak Kuzja kutyÀt hagytÀk meg neki. RÂla ugyanis neh¢z lett volna azt ÀllÁtani, hogy
nemesf¢mbûl k¢sz¡lt, rÀadÀsul m¢g Àllamilag etetni is kellett volna.
KuzjÀval kettesben k¡lf´ldre ker¡ltek. P¢nz¡k nem volt, szerzûd¢s¡k sem, hiszen
minden fell¢p¢st mÀr korÀbban le kellett volna k´tni, p¢nzkeresetre tehÀt semmi rem¢ny. De mint az olvasÂ mÀr sejtheti, ott voltak a barÀtok. °s Rosztropovics ugyanÃgy
kezdte, mint minden szovjet polgÀr, ha Ãj helyre ker¡l. K´lcs´n´ket k¢rt barÀtaitÂl.
Veszedelmes Ãt, ¢s sokan, akik ezt jÀrjÀk, nem tudnak let¢rni rÂla t´bb¢. à°s vÀratlanul
telefonÀlt Marc bÀcsi, Marc Chagall, ¢s azt mondja: szeptember 10-¢n avatjÀk fel a
mozaikomat ChicagÂban, az Elsû Amerikai Bank ¢p¡let¢ben. Nem akarnÀl az ¡nneps¢gen Bachot jÀtszani? Marc bÀcsinak, ugye, m¢gsem mondhattam nemet!Ê
Term¢szetesen vÀllalta. ChicagÂba rep¡lt, elfoglalta szÀllodai szobÀjÀt. Cs´ng´tt a
telefon, felvette a kagylÂt, ¢s egy nûi hang szÂlt bele: àSzlÀva, lehet, hogy mÀr nem
fog eml¢kezni rÀm, Jerry Vorburg ´zvegye vagyok. K¢t ¢vvel ezelûtt meghalt a f¢rjem.
HalÀla elûtt azt mondta: ä AjÀnld fel a csellÂnkat Rosztropovicsnak. Ha nem veszi meg,
akkor maradjon ´r´kre a mi csalÀdunkban. ä Tudom, hogy nem tudja megvenni, de
szÂlok, hogy teljesÁtsem f¢rjem utolsÂ kÁvÀnsÀgÀt.Ê
çmbÀr a k¢rd¢s mÀr a vÀlaszt is tartalmazta, Rosztropovics egy pillanatig sem vÀrt,
mik´zben megborzongott sajÀt vakmerûs¢g¢tûl: àItt a lehetûs¢g, hogy teljesÁtse elhunyt f¢rje akaratÀt, k¡ldje el nekem azonnal ezt a csellÂt.Ê Most k´vetkezett a csend.
Vorburg ´zvegye m¢lyen felsÂhajtott: àRendben, megn¢zem a rep¡lûjÀratokat, ¢s ha
siker¡l, nyomban elk¡ld´m.Ê
AmerikÀban az ilyesmi egyszerüen megy. K´zvetlen¡l a hangverseny elûtt kopogtak az ajtÂn, k¢t ember Àllt ott, kez¡kben a Duport-Stradivari. Rosztropovicsnak arcizma sem rÀndult, s amint hatÀrozottan megragadta a testet ´lt´tt kincset, r´gt´n ¢szrevette, hogy a hÃrok egyÀltalÀn nem olyanok, mint amilyenekhez û hozzÀszokott, de
Àthelyezni mÀr nem volt idû. çtfogta hÀt Ãj partnernûje nyakÀt, ¢s remegû t¢rddel
elindult a hangversenyre.
ä A kis teremben, egy kandallÂ mellett Bach HARMADIK SZV IT -j¢t jÀtszottam, forgott
velem a vilÀg, s kezem k´zt ¢nekelt a csellÂm...
ä °s milyen volt a nÀsz¢jszaka? A t¡nd¢rkirÀlynûvel? °s hogyan fizetett ¢rte?
ä Volt egy svÀjci barÀtom, Paul Sacher. MÀsnap elutaztam hozzÀ, ¢s azt mondtam:
àVan fogalmad, milyen szerencse ¢rt?Ê °s elmondtam mindent. Megk¢rdezte:
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àMennyi p¢nzre van sz¡ks¢ged?Ê °s nyomban kit´lt´tte a csekket. De maga a v¢teli
szerzûd¢s egy dollÀrra szÂlt. így szokÀs, amikor olyasmit adnak el, aminek p¢nzben
kifejezhetetlen Àra van. Az ´sszeg, amit fizettem, semmis¢g volt ez¢rt a hangszer¢rt,
hisz ez az emberis¢g tulajdona. Most ¢n jÀtszom rajta. SpeciÀlis tokot csinÀltattam hozzÀ f¢mbûl, olyan neh¢z, mint egy sz¢f, ¢s kerekeken gurul. Ezt a behemÂtot hurcolom
magammal.
ä Kapcsolatuk v¢gleges?
ä Nem lesz mÀs kapcsolatom t´bb¢. ElvÀlaszthatatlanok vagyunk. K¢t portr¢ k¢sz¡lt rÂlam, az egyiket, a r¢gebbit Salvador Dali csinÀlta, a mÀsik k¢sûbb k¢sz¡lt, a
nagyszerü Glickmann festette, aki N¢metorszÀgban ¢l, most nyolcvan k´r¡l jÀrhat.
DalinÀl kettesben vagyok a csellÂmmal, fogom a hangszert, minden kitünû. De Glickmann-nÀl csak ¢n vagyok, a csellÂ pedig valami v´r´s folt a hasam tÀj¢kÀn, mintha az
eleven hÃs lenne ott. °s valÂban, Ãgy ¢rz¢kelem a hangszerem ÀllapotÀt, mint az ¢nekesek a hangszÀlaik¢t. A hang felid¢z¢sekor semmi nem zavar. Mint ahogy besz¢lek ä
nem is gondolok rÀ, hogyan. UgyanÁgy, nem tudatosan jÀtszom. Ez a csellÂ szÀmomra
nem hangszer.
ä A csellÂnak ez valÂszÁnüleg nem elûny. Annyira eltünik...
ä Dehogyis, kibÁrja.
Na, nem tudom. Az ilyen teremtm¢nyekkel jobb az ÂvatossÀg. El¢g annyi, hogy egy
l¢c meglazul... Egy alkalommal Rosztropovics Londonban koncertezett. Elk¢sett, ¢s
sietnie kellett. MÀr a Heathrow-n ideges lett, izgatottan szorongatta a kincset rejtû
sz¢ftokot, ¢s a neh¢z ac¢llemez borÁtÀs hozzÀ¡tûd´tt a lÀbÀhoz. Kibicsaklott a bokÀja.
Egy orvos ¢rz¢stelenÁtette, a Mester pedig bicegve rohant a hangversenyre. °rz¢stelenÁtett lÀbbal jÀtszott. N¢hÀny nap mÃlva a s¢r¡lt lÀb begyulladt, ¢s sz´rnyen megdagadt. KÂrhÀz, müt¢t. Valami¢rt felhÁvta MoszkvÀban VeronikÀt. àSzlÀva, honnan
besz¢lsz?Ê àA kÂrhÀzbÂl. MindjÀrt megcsinÀljÀk a müt¢tet, ¢s Ãjra lÀbra Àllok!Ê Veronika felfogta, mirûl van szÂ, ¢s felhÁvta VisnyevszkajÀt. àGÀlja, mi t´rt¢nt SzlÀva lÀbÀval?Ê àHogyhogy a lÀbÀval? ä bosszankodott Galina Pavlovna. ä Micsoda h¡lyes¢g!Ê
K¢sûbb mÀr û is a kÂrhÀzbÂl telefonÀlt. Ott ¡lt a kÂrteremben a mÀr elcsendesedett
f¢rje mellett. A szerencs¢tlen¡l jÀrt f¢rj nem gyûzte nyugtatni feles¢g¢t, Ág¢rni, hogy
engedelmes lesz. °s az eg¢sz kÂrhÀz ¢beren figyelte a hÁres ¢nekesnû hangjÀn ÀradÂ
rendelkez¢seket, melyek a nem kev¢sb¢ hÁres MaestrÂnak szÂltak.
Msztyiszlav Leopoldovics nem akarja prÂbÀra tenni a nûi t¡relmet, ez¢rt semmi
olyasmivel nem terheli a nûket, ami kellemetlen. Eg¢sz ¢let¢ben a gondtalan, ¡nnepi
arcÀt mutatta a nûk fel¢. Ezzel kivÀlÂan megv¢dte magÀt, mivel az asszonyok ingerl¢se
sokkal vesz¢lyesebb, mint a szesz¢lyes, de neh¢zkes csellÂ¢. A nûk mindig a csellÂ utÀn
k´vetkeztek ¢let¢ben.
A nûk
Mi¢rt szerett¢k a nûk? Mert hÃsz-egyn¢hÀny ¢vesen konzervatÂriumi tanÀr lett? Mert
sorozatban megnyerte a nemzetk´zi versenyeket? EgyszÂval: a tehets¢g¢¢rt? De olyan
nûk is szerett¢k, akiket igen neh¢z lenne a tehets¢ggel elkÀprÀztatni; ûk maguk sem
tehets¢ggel, sem sikerrel nem talÀlkoztak.
Veronika Leopoldovna: àAmikor mÀr a Nyemirovics-Dancsenko utcÀban laktunk,
mindig tele volt a lakÀs fiatalokkal. Az eg¢sz csûd¡letet SzlÀva vonzotta, û mindenkivel
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foglalkozott, ÀllandÂan ¢lcelûd´tt; folyton utÀnoztÀk egymÀst, karikatÃrÀkat rajzoltak,
egyszer megalapÁtottÀk a Rosztropovics-mÃzeumot, egyÀltalÀn nem az û fontossÀga
miatt, csak mert a t´bbin¢l jobban tudott ´nmagÀn nevetni. A kiÀllÁtÀsi tÀrgyakat SzlÀva Richter gyüjt´tte. Egy ¡vegcs¢ben ûrizte ÏRosztropovics k´nnyeitÎ, dobozkÀkban
ÏRosztropovics zÀpfogÀtÎ, ÏRosztropovics hajÀtÎ. MÀr akkor kopaszodni kezdett.
ä Nem okozott ez neki megrÀzkÂdtatÀst?
ä Ugyan, hogy k¢pzeli? Mi¢rt? Mindig a legszebb lÀnyokkal jÀrt, bÀr igazÀn nem
egy ApollÂ. De a lÀnyokat ez egyÀltalÀn nem taszÁtotta, sût inkÀbb vonzotta, ami maga
rejt¢ly. Egy alkalommal SzlÀva egyik barÀtnûj¢vel prÂbÀltam, û ¢nekelt, ¢n kÁs¢rtem.
RÀm n¢zett ä ¢s k¢sz, nem tudott ¢nekelni, mindig elfogta a nevet¢s. ÏTudod ä mondta ä, k¢ptelen vagyok. RÀd n¢zek, ¢s SzlÀvÀt lÀtom. Ahogy elhÃzod a szÀd, nyomban
rÀz a nevet¢s.Î NÀlunk a csalÀdban mindenkinek ilyen szÀja van, mit tegy¡nk. Mi a
titka? Mi¢rt vonzotta SzlÀva mÀgnesk¢nt az embereket? Amint megjelent, nyomban
k´r¡l´tte forgott minden. Persze û nem valamif¢le kivÀlÂ ember, inkÀbb sugÀrzÂ egy¢nis¢g. °s ami talÀn a legfontosabb: szokatlanul nyÁlt, kitÀrulkozÂ. Bûkezüen adja magÀt; egy-egy fantasztikus gesztusÀval mindenkit megh´kkent, a nûket szinte megig¢zi.
Soha nincs semmi szükkeblüs¢g benne, Ãgy lelkesedik, hogy nem ismer hatÀrt. Van
valami huszÀros a term¢szet¢ben. Hogy tud rajongani!...Ê
°desapjuk a kitelepÁt¢s alatt, a zeneiskolai tanÁtÀs mellett a àKalapÀcsÊ nevü moziban
vÀllalt munkÀt, elûadÀsok elûtt muzsikÀlt. TriÂt alakÁtottak, csellÂval, hegedüvel ¢s
zongorÀval. ZongorÀn a megindÁtÂ sz¢ps¢gü leningrÀdi asszony, Szofja Vakman jÀtszott, akibe a tizenn¢gy ¢ves Msztyiszlav ûr¡lten beleszeretett. Istenem, Szofja Vakman! A fiÃ elkÁs¢rte SzofjÀt a moziba, majd k¢sûn ¢jjel haza. Szofja f¢rje, a leningrÀdi
Malegot SzÁnhÀz karmestere, Eduard Grikurov megbocsÀtÂn eln¢zte, amint hÀrom
ÂrÀval az elûadÀs megkezd¢se elûtt megjelent kis szobÀcskÀjukban a rettenthetetlen
lovag, le¡lt az ajtÂ melletti lÀdÀra, ¢s Àllhatatosan szeml¢lte a szeretett asszonyt, hogyan
v¢gzi a hÀzimunkÀt, eteti ¢s iskolÀba indÁtja kisfiÀt. AmÁg a triÂ jÀtszott, a fiÃ a moziban
vÀrt. A terem j¢ghideg volt, a triÂ kesztyüben jÀtszott, a hallgatÂsÀg bundÀban ¢s csizmÀban ¡lt, ¢s nem ¢lvezte k¡l´n´sebben Sibelius K ERINGý-j¢t vagy Mendelssohn
SCHERZñ-jÀt, melyeket a triÂ elûadott. SzlÀva d¡h´ng´tt; azt szerette volna, ha apja
¢s a szeretett nû sikert arat. TalÀn nem ezt kellene jÀtszani, morfondÁrozott a gyerek.
Otthon elûvett egy f¡zetet, megvonalazta a sorokat, ¢s nekilÀtott, hogy ÀtÁrja triÂra
Dunajevszkij H OLDF°NYKERINGý-j¢t, a filmrajongÂk kedvelt CIRKUSZ-ZEN°-j¢t ¢s
Strauss-keringûket. N¢hÀny nap mÃlva odaadta a kottÀt az apjÀnak. Az apa sokÀig
n¢zegette a lapokat, majd fiÀra pillantott: àTudod, nagyon jÂ Àtiratot csinÀltÀl. NyilvÀn
igazad van, ilyesmit kell jÀtszanunk. MegprÂbÀljuk.Ê °s este, amikor a j¢ghideg teremben felhangzott a H OLDF°NYKERINGý, elûsz´r csendesedett el a mozi k´z´ns¢g¢nek lÀrmÀja ¢s zaja, az arcok a szÁnpad fel¢ fordultak, s v¢gre mindenki a zen¢szeket
figyelte. SzlÀva pedig les¡t´tte a szem¢t. Nagyszerü ajÀnd¢kot adott a szeretett nûnek.
Sikert. K¢sûbb elûvette a tÀskÀjÀbÂl megszokott ajÀnd¢kÀt, az ´t darab szÀraz kekszet.
Az iskolÀban mindennap reggelire kapta a kekszet, eltette, ¢s ´sszegyüjt´tte, hogy h¢t
v¢g¢n becsemp¢ssze Szofja retik¡lj¢be. Most e gyermeki adomÀny elhalvÀnyult a f¢rfihoz m¢ltÂ ajÀnd¢k mellett.
Mivel ajÀnd¢kozta meg k¢sûbb a nûket? Maja PliszeckajÀt, Zara DoluhanovÀt, Alja
Selesztet? A Rosztropovics-rajongÂk nagy figyelemmel kÁs¢rt¢k bÀlvÀnyuk huszÀros

V lagyimir Csernov: à...AdÂsa vagyok azoknak, akiket megrabolt az ¢let...Ê ã 1559

hûstetteit; elterjedt a kajÀn szÂjÀt¢k: àAddig majÀlt, zarÀzott, selesztelt, mÁg v¢g¡l egy
kis meggymag el¡t´tte.Ê (SzÂjÀt¢k Visnyevszkaja nev¢vel.)
°lete igazi asszonyÀnak, Galina VisnyevszkajÀnak korszaka k´vetkezett.
A hÁres Maestro, aki megkapott az ¢lettûl mindent, amit valaki a SzovjetuniÂban
el¢rhetett, ¢s m¢g fiatalnak szÀmÁtott ä mind´ssze huszonnyolc ¢ves volt ä, vÀratlanul
lek¡zdhetetlen akadÀlyba ¡tk´z´tt: egy az ´v¢tûl merûben k¡l´nb´zû karakterü, elt¢rû ¢lettapasztalatÃ f¢rjes asszonyba, aki rÀadÀsul a legcsek¢lyebb ¢rdeklûd¢st sem
mutatja irÀnta.
Galina Pavlovna Visnyevszkaja (r¢szlet ° LETEM cÁmü k´nyv¢bûl): àMi, müv¢szek, sajÀt
asztalunknÀl ¡lt¡nk, k¡l´n. Odal¢p az asztalunkhoz egy fiatalember, ¢s mindenkit ismerûsk¢nt
¡dv´z´l. Megk¢rdezik tûlem: ÏMaguk nem ismerik egymÀst?Î ä ÏNem.Î ä ÏAkkor ismerkedjenek
meg. Msztyiszlav Rosztropovics csellista, ¢s a NagyszÁnhÀz Ãj csillaga, Galina Visnyevszkaja...Î
Most hallottam a nev¢t elûsz´r, de nyomban el is felejtettem, olyan nehezen kiejthetû n¢vnek talÀltam. K¢sûbb valamilyen mulatsÀgos t´rt¢netet kezdett mes¢lni, ¢s k´zben ¢szreveszem, hogy egy
alma gurul Àt tûle az asztalon fel¢m (PÀris a SZ°P HEL°Nç-ban: ÏEgy almÀt adott n¢ki...Î).
Amikor hazaindultam, a fiatalember felugrott:
ä ElkÁs¢rhetem?
ä Ha tetszik...
ä ElfogadnÀ ezt a kis ¢dess¢get?... K¢rem, ez nekem nagyon fontos...
...Kil¢pt¡nk az utcÀra. A hotel mellett egy asszony teli kosÀr gy´ngyvirÀgot Àrult. SzlÀva az
eg¢szet megvÀsÀrolta ¢s a karomba tette!Ê
(Eml¢keztetem az olvasÂt, hogy a dolog k¡lf´ld´n t´rt¢nt, PrÀgÀban, 1955-ben.)
àBej´tt a szÀllodai szobÀmba, le¡lt a zongorÀhoz, ¢s jÀtszani kezdett...
Hirtelen felugrik a zongora mellûl, ¢s a lÀbamhoz borul!...
ä BocsÀsson meg, de m¢g az elsû talÀlkozÀsunkkor MoszkvÀban ¢szrevettem, hogy nagyon sz¢p
lÀba van, ¢s szerettem volna megcsÂkolni...Ê
Majd k¢sûbb:
àLet¢rt¡nk az ÃtrÂl, ¢s egy sürü bozÂtba keveredt¡nk. Hirtelen egy kûfal meredt elûtt¡nk.
ä ...Forduljunk vissza, ¢s keress¡k meg az utat!
ä Mi¢rt fordulnÀnk vissza? çtmÀszunk a falon.
...A tÃloldalrÂl felkiabÀlt:
ä Ugorjon!
ä HovÀ? Minden csupa sÀr meg pocsolya!
ä T¢nyleg, nem is vettem ¢szre... Sebaj, leterÁtem a kabÀtomat!
°s rÀdobta a kabÀtjÀt az egyik tÂcsÀra.Ê
EllenÀllhat egy asszony ilyen rohamnak? Aligha. ElcsÀbÁtja a f¢rj¢tûl, sût eg¢sz egyszerüen elragadja tûle!... Mind´ssze ennyi t´rt¢nt, ¢s minden jÂl v¢gzûdik? Nem eg¢szen. A NagyszÁnhÀz legszebb ¢nekesnûj¢re szemet vetett az akkori kormÀnyfû, Bulganyin. FogadÀsokra invitÀlja VisnyevszkajÀt, ´nmaga ¢s Hruscsov k´z¢ ¡lteti, meghÁvja dÀcsÀjÀba, nyÁltan tudomÀsÀra hozza az elûny´ket, melyekhez Àltala juthatna.
çllandÂan k´veti, m¢g az otthonukba is elmegy. Elbesz¢lget Rosztropoviccsal, akit a
fû akadÀlynak tekint. El lehet k¢pzelni, hogy akkoriban egy f¢rj arrÂl ÀbrÀndozott volna, hogy feles¢ge kormÀnyzati àkegyencÊ legyen?
à...az ´reg ilyeneket mondott SzlÀvÀnak, mik´zben komoran rÀmeredt:
ä HÀt igen, te megelûzt¢l engem...
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ä Valahogy Ãgy.
ä °s igazÀn szereted ût?
ä Nagyon szeretem...
ä Mit tudod te, mi a szerelem. Hiszen m¢g gyerek vagy. Fel sem tudod fogni, mi a szerelem!
°n szeretem ût igazÀn, û a hattyÃdalom... De nem baj, majd vÀrunk; tudunk mi vÀrni, megtanultuk...Ê
Az ´reg hattyÃ, Â, jaj, nem tudta kivÀrni. KormÀnyfûk j´nnek-mennek ä a zene
´r´k.
Veronika Leopoldovna: àBÀmulatos, hogy SzlÀva mennyire magÀhoz tudja k´tni az
embereket. Itt van ez a Jura nevü fiatalember a Feh¢r HÀzbÂl, akit 1991 augusztusÀban SzlÀva mell¢ rendeltek, hogy ûrizze, azutÀn a f¢nyk¢pen lÀtszik, amint Jura alszik,
SzlÀva pedig ûrk´dik a fegyverrel ä most is Ágy van, alighogy SzlÀva meg¢rkezik, Jura
r´gt´n itt terem valahogy, ¢s elvÀlaszthatatlanul kÁs¢ri. MÀr csalÀdtagnak szÀmÁt.
ä °s ki az a kis alacsony termetü asszony, aki Rosztropovics hÀztartÀsÀt vezeti? Amikor a Mester megpillantja ût, eg¢szen jÂ kedvre der¡l. Ha ez az asszonyka valamire
rÀ akarja besz¢lni Rosztropovicsot, let¢rdel el¢, ¢s Ãgy k¢rleli. Mire Rosztropovics maga is let¢rdel, s Ágy t¢rden Àllva besz¢lgetnek, amÁg meg nem Àllapodnak.
ä Oszja r¢gi barÀtnûnk. Valamikor Rosztropovics mellett dolgozott korrepetitork¢nt. DagesztÀni szÀrmazÀsÃ asszony, çza MagomedovnÀnak hÁvjÀk, de SzlÀva r¢gÂta
OszjÀnak szÂlÁtja. Valamikor iskolatÀrsak voltunk, de û mÀr r¢g SzlÀvÀval dolgozik.
Nagyon tehets¢ges zongorista. MÀr a konzervatÂriumi ¢vek alatt kÁs¢rte SzlÀvÀt hangversenyeken, k¢sûbb k´zremük´d´tt nyilvÀnos tanÁtÀsain. MÀr nem is barÀtsÀg ez, inkÀbb rokonsÀg.Ê
MiutÀn Rosztropovics elhagyta hazÀjÀt, muzsikusokbÂl, tudÂsokbÂl, tehets¢ges emberekbûl ÀllÂ tÀrsasÀga feloszlott. Akik tovÀbbra is barÀtainak nevezt¢k magukat, minden¡ket elvesztett¢k, amit ¢let¡k munkÀjÀval el¢rtek: tÀrsadalmi helyzet¡ket, nev¡ket. Rosztropovics sokÀig nem jÀrt otthon. Itteni hÁre, sikere k´dd¢ vÀlt. TanÁtvÀnyai,
tisztelûi eltüntek; hÁres konzervatÂriumi ÂrÀi, melyek meghallgatÀsÀ¢rt a moszkvai
muzsikusok annyira t´rt¢k magukat, megszüntek. ñrÀinak hÁre legendÀvÀ vÀlt; tanÁtvÀnyÀt, aki a nagyszerü sorozat hangfelv¢tel¢t k¢szÁtette, letartÂztattÀk, a felv¢teleket
pedig elkoboztÀk. Ezek a magnÂtekercsek k¢ts¢gtelen¡l a KGB archÁvumÀban hevernek mind a mai napig. AjÀnlom a j´vû orosz zenetudÂsainak figyelm¢be, hogy leendû
disszertÀciÂik t¢mÀit itt talÀljÀk meg.
A mÀr ´regecske, aprÂ çza Magomedovna keservesen ¢ldeg¢lt nyugdÁjÀbÂl kicsiny
szobÀjÀban, melynek nagy r¢sz¢t a b¢relt pianÁnÂ foglalta el (eg¢sz ¢let¢ben idegen
hangszereken kellett jÀtszania). Egyszer azutÀn kapott egy levelet, melybûl megtudta,
hogy SzlÀva Rosztropovics, akit soha nem felejtett el, ¢l, ¢s mÂdjÀban van, hogy çzÀnak
k¡ldj´n ajÀnd¢kba egy Steinway zongorÀt, hogy v¢gre legyen ä ellens¢gei bosszantÀsÀra ä sajÀt hangszere. M¢gpedig olyan, amilyenrûl ûk m¢g csak nem is Àlmodhatnak,
hogy egye ûket az irigys¢g. çza kirohant SeremetyevÂra, ahol mÀr vÀrta ût a hihetetlen
ajÀnd¢k. Mikor meglÀtta a hangszert, kiss¢ megzavarodott, mert azon a helyen, ahol
a zongorÀn a mÀrkan¢v szokott Àllni, ezt a feliratot olvasta: àOszkaÊ. így hÁvjÀk ezt a
maga nem¢ben egyed¡lÀllÂ p¢ldÀnyt mÀig.
A megrend¡lt çza mÀr meg akarta ¢rinteni a csodÀs kincset, de a teliholdk¢pü vÀmos visszatartotta: àNe-e-em, kedves polgÀrtÀrsnû. Van fogalma egyÀltalÀn, mibe ke-
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r¡l ez a csinos kis doboz?Ê Volt fogalma. Mivel ez mÀr a mÀsodik dobozka volt, melyet
Rosztropovics a messzi tÀvolbÂl hazÀjÀba k¡ld´tt. Az elsût Sosztakovicsnak ajÀnd¢kozta hatvanadik sz¡let¢snapjÀra, mivel a mÀr nagybeteg zeneszerzû szint¢n b¢relt hangszereket hasznÀlt mindig. MondjÀk, amikor Sosztakovics megpillantotta a csillogÂ csodÀt, eltakarta tenyer¢vel a Steinway feliratot, ¢s rettentû izgatottan dadogta: àJÂl van,
eladom a dÀcsÀt, hogy kifizessem; mennyibe ker¡l egy ilyen?Ê Alig tudtÀk megnyugtatni. A sÀpadt Oszja Ágy pontosan tudta, mi¢rt van a vÀmnÀl rostokolÂ zongorÀra az
û neve Árva. àMinden ki van fizetve ä nyugtatta az ÂriÀs termetü vÀmos ä, magÀnak
csak a vÀmot kell megfizetnie.Ê °s kez¢be nyomott egy papÁrt, mely a zongora ÀrÀnak
hÀromszorosÀra rÃgÂ ´sszegrûl szÂlt. Jobb lett volna, ha arcul ¡ti. çza sÁrva fakadt.
FelhÁvta VeronikÀt, ¢s elmagyarÀzta, mi¢rt kellett àotthagyni nekik az û zongorÀjÀtÊ.
Rosztropovics, a t´rt¢ntekrûl ¢rtes¡lve, elvesztette a t¡relm¢t. Levelet Árt a vÀmhivatalnak, melyben k´z´lte, ha nem adjÀk Àt OszkÀnak a zongorÀt, akkor û, Rosztropovics, valahol EurÂpÀban alapÁt egy mÃzeumot egyetlen tÀrgy szÀmÀra, csupÀn ez a
zongora lesz benne, a k´vetkezû felirattal: àA zongora, melyet nem engedtek be a
SzovjetuniÂba.Ê àCsinÀlsz, amit akarsz ä r´h´g´tt a vÀmos ä, Àtkozott disszidens.Ê A
Steinway egy ¢vig ¢kesÁtette a szovjet vÀmhivatalt. A feld¡h´d´tt Rosztropovics v¢g¡l
m¢gis megt´rt. Kifizetett mindent, amit kÁvÀntak. °s mivel rubele nem volt, dollÀrban
fizette ki a zongora ¢rt¢k¢nek hÀromszorosÀt (¢s egy z´ldhasÃ¢rt akkor, ha m¢g eml¢kszik az olvasÂ, hatvanhÀrom kopejkÀt vÀltottak Àt). çza v¢g¡l megkapta a zongorÀjÀt. °s most szobÀcskÀjÀban, amely r¢g nem lÀtott mÀr semmif¢le Ãj holmit, ott csillogott a n¢gyszeres Àron kifizetett Steinway. A vilÀg legdrÀgÀbb àOszkaÊ nevü zongorÀja!
Az adÂssÀgok
ä Teljesen el vagyok adÂsodva. Tartozom OroszorszÀgnak. Noha Bakuban sz¡lettem,
mert n¢hÀny ¢vig itt laktak a sz¡leim. Errûl jut eszembe, hogy amikor az Amerikai
Nemzeti Szimfonikus Zenekar fûzeneigazgatÂja lettem, az ÃjsÀgÁrÂk klubjÀban sajtÂkonferenciÀt rendeztek. Az egyik ÃjsÀgÁrÂ h´lgy elt´k¢lte, hogy jÂl¢rtes¡lts¢g¢t bizonyÁtva rÀvilÀgÁt arra, hogy ¢letrajzom s´t¢t foltjait nem siker¡lt elt¡ntetnem. Ezt a k¢rd¢st sz´gezte nekem: à¹n azt ÀllÁtja magÀrÂl, hogy orosz, pedig valÂjÀban Bakuban
sz¡letett, tehÀt ´n azerbajdzsÀn!Ê Mire ¢n: àNa ¢s? Ha valaki az Antarktiszon sz¡letik,
akkor mÀr pingvin?Ê
De OroszorszÀgnak vagyok adÂsa, nem a szovjethatalomnak. Az embereknek tartozom, akik k´z´tt ¢lek, akiknek lek´telezettje vagyok, mert ¢ppen ¢n kaptam meg
mindazt, amit a sors nekik nem adott meg. ApÀm nagy csellista volt. Minden tÃlzÀs
n¢lk¡l. A mai napig nem tudok Ãgy jÀtszani, ahogyan û. ZseniÀlis muzsikusnak tartom.
ZongorÀn Ãgy blattolt, ahogy csak kevesen. Az¢rt, hogy a zeneirodalomrÂl valami fogalmat alkothassak, megvette a kottÀkat, ¢s laprÂl jÀtszott nekem Rahmanyinovot,
Csajkovszkijt; ez mÀr az evakuÀciÂ idej¢n t´rt¢nt. Akkoriban Ártam egy zongoraversenyt, ¢s apÀm sz¡ks¢gesnek tartotta, hogy zenei lÀtÂk´r´m bûv¡lj´n. Zongoramüv¢szk¢nt Chopin minden müv¢t jÀtszotta. KomponÀlt is. N¢gy csellÂversenyt Árt, melyekkel most foglalkoznom kell. Csellistak¢nt szÀmon tartottÀk az ¢nekesek, a zenekari
muzsikusok ¢s a karmesterek is. Fell¢pett NyezsdanovÀval ¢s Golovanovval, Goldenweiserrel ¢s Igumnovval. Hangversenyezett Szobinovval is, szem¢lyes ismerets¢gben
volt Saljapinnal; ûrz´k egy Rahmanyinov-szonÀtÀt, melyet a szerzû apÀmnak ajÀnlott,
Glazunovnak egy PÀrizsbÂl hozzÀ cÁmzett level¢t, melyben Ágy Ár: àSosem felejtem el
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az ´n nagyszerü elûadÀsÀban Chopin csellÂszonÀtÀjÀt, melyet annyira szeretek.Ê De
apÀm soha nem kereste az elismer¢st, a sikert, a p¢nzt. Csendesen Àrny¢kban maradt.
Szinte alig adott hangversenyt. Csak nagy n¢ha egyezett bele, hogy valahol fell¢pjen.
KizÀrÂlag miattam k´lt´z´tt MoszkvÀba az¢rt, hogy itt a legjobb tanÀroktÂl tanulhassak. BÀr ûnÀla jobb tanÀrt nem ismerek. De felk´lt´zt¡nk MoszkvÀba, a nyomorÃsÀgba, egy tÀrsb¢rletbe, ahol rajtunk kÁv¡l vagy negyven ember lakott. Egy s´t¢t szobÀnk
volt a Kozickij utcÀban. Amikor tizenhat ¢vi k¡lf´ldi tartÂzkodÀs utÀn MoszkvÀba j´ttem, megkerestem ezt a lakÀst, ¢s kider¡lt, hogy a szoba, ahol laktunk, egyÀltalÀn nem
is lakÂszoba, hanem korÀbban, m¢g mielûtt¡nk valamilyen kamra volt, ¢s most Ãjra
annak hasznÀljÀk. Mi ott n¢gyen laktunk.
Az apa tehÀt a valÂban müvelt emberek nemes princÁpiuma szerint ¢lt: soha senkire
nem erûltette rÀ sajÀt magÀt. Jelszava ez volt: àHa rÀd van sz¡ks¢g, majd szÂlnak.Ê E
b¡szke szavakat az ¢rtelmis¢g jÂ n¢hÀny nemzed¢ke vallotta. De senki nem j´tt az apÀ¢rt, nem volt rÀ sz¡ks¢g. A vilÀg nem tudott rÂla. Leopold Rosztropovics, a konzervatÂrium tanÀra, az OSZSZK ¢rdemes müv¢sze, a nagy csellista ¢szrev¢tlen halt meg
az evakuÀciÂ idej¢n, 1942-ben. Mindenki elfelejtette.
Fia nem feledte el. Az apa szÁvbillentyü-el¢gtelens¢gben szenvedett, ami akkoriban
gyÂgyÁthatatlan betegs¢gnek szÀmÁtott. HalÀla utÀn a fiÃ sÃlyosan megbetegedett.
DepressziÂs lett, nem akart tovÀbb ¢lni. Akkor a Malegot SzÁnhÀz müv¢szei magukkal
vitt¢k turn¢jukra. Meg akartÀk menteni.
Kegyetlen hideg t¢lben indultak Ãtnak Orszk vÀrosbÂl. A fiÃ a hÀtÀn cipelte a nyolcas szÀmot viselû Àllami csellÂt.
ä Hatan utaztunk. N¢v szerint eml¢kszem mindegyik¡kre. Ott volt Olga Nyikolajevna
Golovina, Izja Rubanyenko, zongorista kÁs¢rûnk; a tenorista Borisz Oszipovics Heft,
aki gyÀmolÁtÂm lett, Bach àÀriÀinakÊ nagy kedvelûje; Kolja Szokolov ¢s Szvetlana Seina, a balettpÀros. Felnûttek, komoly müv¢szek. °s ¢n. K´z´s vasÃti kocsiban utaztunk,
nekem egy oldal¡l¢s jutott, itt is aludtam, mivel ¢jszaka indultunk Ãtnak. Ahogy a
vonat megindult, r´gt´n eloltottÀk a vilÀgÁtÀst a vagonban, ¢s a felnûttek, alvÀshoz
k¢sz¡lûdve, nemhogy vetkûzni kezdtek volna, hanem ¢ppens¢ggel m¢g t´bb ruhÀt
vettek magukra. Ugyanis a pokrÂc, amit kaptunk, Àttetszûen v¢konynak tünt. Nekem
nem volt mit felvennem, rÀadÀsul a ruhÀm is meglehetûsen silÀny volt. ¹sszekuporodtam a takarÂm alatt. A vonat elindult. Sehogy sem tudtam felmelegedni, ¢s rÀj´ttem, hogy mÀr nem is fogok, mert a vagon mindinkÀbb lehült. °jszaka, pokolb¢li s´t¢ts¢g, m´g´ttem halott apÀm, elûttem az ismeretlen j´vû, valahovÀ utazom, ¢s sehol
sincs rÀm sz¡ks¢g. Eml¢kszem, arra gondoltam, milyen remek volna, ha Àlmomban
meghaln¢k. °s megadtam magam a hidegnek.
A teljes s´t¢ts¢gben lassan m¢gis elaludtam, mik´zben Ãgy ¢reztem, meleg vesz k´r¡l. TakarÂm valahogy vastagabb ¢s nehezebb lett. A s´t¢tben tapogatni kezdtem ujjaimmal a pokrÂcokat, ¢s felfedeztem, hogy ´sszesen hat r¢teg van rajtam. Mindenki,
aki velem utazott, a s´t¢tben szÂ n¢lk¡l rÀm terÁtette a sajÀt pokrÂcÀt.
Amikor megfosztottak ÀllampolgÀrsÀgomtÂl, a szÀmonk¢r¢sre, hogy mi¢rt nem hÀborgok jobban, azt vÀlaszoltam a barÀtaimnak: ezeket a pokrÂcokat m¢g nem hÀlÀltam
meg. M¢g nem viszonoztam az emberek jÂsÀgÀt. °s lehet, hogy soha nem is tudom
meghÀlÀlni. Az apÀm, ez az ´t müv¢sz ¢s mÀsok, sokan, akik a maguk mÂdjÀn mind
melengettek ä ûk jelentik szÀmomra a hazÀt. Nekik adÂsuk vagyok mÀig.
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Isten megadta, hogy elismer¢sben r¢szes¡ljek, hogy ä mint mondani szoktÀk ä jÂ
¢letem legyen, s ezt ¢n kaptam, nem az apÀm. Mintha ûhelyette is ¢n kaptam volna.
Minden nekem jutott, amiben û nem r¢szes¡lt. Ez¢rt nem gondolom, hogy ez szem¢ly
szerint nekem jÀr, az ¢n k¡l´nleges ¢rdemeim jutalmak¢pp. Mindannyiunknak jÀr.
°s ¢n adÂsa vagyok azoknak, akiket megrabolt az ¢let.
Hogyan r¢szesÁtett a sors mindabban, amit apÀmtÂl megtagadott? EgymÀs utÀn,
sorban. Amikor a hÀborÃ utÀn versenygyûztes lettem, magÀtÂl ¢rtetûd´tt, hogy minden versenyen fell¢ptettek. N¢hÀny ¢v alatt versenygyûztes lettem PrÀgÀban, Budapesten, majd ism¢t PrÀgÀban. Beker¡ltem a mÂkusker¢kbe. MindenhovÀ engem vittek, ahovÀ csellista kellett. A vÀlasztÀs mÀr csak az¢rt is rÀm esett, mert a konzervatÂriumban a legjobb tanÀroktÂl tanultam. Hangszerel¢st SosztakovicsnÀl, zeneszerz¢st
Sebalin osztÀlyÀban, csellÂt KozolupovnÀl. Egyszerüen nem t¢rhettem ki sorsom elûl,
mely felfel¢ ragadott. Erre az Ãtra engem nagyon jÂl felk¢szÁtettek. °s karmesteri tev¢kenys¢gem, melyet az utÂbbi ¢vekben gyakorlok, v¢gsû fokon szint¢n annak a teljes
k´rü felk¢szÁt¢snek a k´vetkezm¢nye, amit a tanÀraimtÂl kaptam. ApÀmtÂl ¢s tûl¡k.
A fiÃ azok k´z¢ a muzsikusok k´z¢ tartozott, akik kem¢ny munkÀval valutÀt hoztak
az orszÀgnak. Ez¢rt engedt¢k ki ûket k¡lf´ldre, ¢s visszat¢r¢skor elvett¢k a kereset¡ket. Az Ãt, melyen elindult, v¢gtelen¡l tÀvol esett a n¢ptûl. Müv¢szet¢¢rt a Nyugat
t´bbet fizetett, mint a szovjet ipar bÀrmif¢le ÀrujÀ¢rt, de az orszÀgon bel¡l fûk¢nt sorsd´ntû pillanatokban lehetett hallani jÀt¢kÀt. A szovjetek szimfonikus zen¢t azokban a
napokban hallottak, amikor a pÀrtnak ¢s a kormÀnynak nem volt mondanivalÂja szÀmukra. A SzovjetuniÂ ´sszes rÀdiÂadÂja ilyenkor nagyszerü szimfÂniÀkat, nyitÀnyokat
¢s hangszeres zen¢t sugÀroz. [...]
Rosztropovics k¡lf´ld´n megismert egy teljesen Ãj ¢letelvet is, amely t´k¢letesen
elt¢rt az atyja Àltal vallott elvtûl. Ott ez a jelszÂ: àSenki nem j´n ¢rted. Ne Àltasd magad,
senkit sem ¢rdekelsz. Magad menj! Fedezd fel, ki az, aki t¢ged ¢rdekel, ¢s mindent
el¢rsz!Ê Mint ahogy tapasztaltabb tÀrsai elûre figyelmeztett¢k, az Àtkos Nyugaton mindent meg lehet kapni, mivel p¢nz¢rt minden eladÂ. Az eg¢szbûl û csupÀn ezt a tanulsÀgot vonta le: àMagad menj!Ê
°s ment.
ä ¹sszehoztam egy olyan egy¡ttest, mely az orszÀg legtÀvolabbi zugaiba is el tudott
utazni. EllÀtogattunk sarkkutatÂkhoz, halÀszokhoz, kolhozokba; beutaztuk eg¢sz
°szakot ¢s Szib¢riÀt. Term¢szetesen ilyen helyeken pianÁnÂ sem volt, rÀbesz¢ltem hÀt
Jura Kazakovot, hogy harmonikÀn kÁs¢rjen.
Msztyiszlav Leopoldovics tipikus k¢pviselûje annak a nemzed¢knek, mely fÀradhatatlanul szembeszÀll a napi ¢let neh¢zs¢geivel. GyÀvasÀggal vÀdoltÀk, mert nem hagyta
el gyantaillatÃ mened¢k¢t, nem ment az utcÀra t¡ntetni, nem vonult ´nk¢nt a v¢rpadra. Tisztess¢g ¢s dicsûs¢g azoknak, akik megtett¢k. N¢lk¡l¡k nem lenne j´vû. [...]
K¢ts¢gbees¢s ¢s sz¢gyen ¢gette Rosztropovicsot, amikor hazÀja tankokkal t´rt be
PrÀgÀba. Azon a napon Londonban volt, ¢s ût is lefasisztÀztÀk. Pedig lÀttÀk k´nnyes
szem¢t. Este pedig hangversenyen kellett fell¢pnie, hogy k¢pviselje az orszÀgot, mely
¢ppen most gaztettet k´vet el. EzutÀn nem engedt¢k ki k¡lf´ldre. °s mit tett? CsukotkÀban vend¢gszerepelt, ahonnan nûnapra tÀviratot k¡ld´tt FurcevÀnak: àGratulÀlok, jÂsÀgÀt k´sz´n´m. Rosztropovics MagadanbÂl.Ê [Magadan Kamcsatka mellett,
az Ohotszki-tenger partjÀn van. ä A ford.] GÃnyolÂdott, term¢szetesen. Ebben az idû-
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szakban naponta elgondolkodott: k´telet k´ss´n-e a nyakÀba vagy inkÀbb leigya magÀt a sÀrga f´ldig. [...] Nem ment a v¢rpadra, ¢s nem is gondolt arra, hogy elhagyja
az orszÀgot. Amint lehetett, visszat¢rt hazÀjÀba. Oda, ahonnan v¢gleg tÀvoznia kellett,
mert mened¢ket adott Szolzsenyicinnek. Nem, Rosztropovics nem vett r¢szt lakÂjÀnak
konspirÀciÂjÀban. Szolzsenyicinnel becstelen¡l elbÀntak, de Rosztropovics büne csupÀn az volt, hogy segÁts¢get nyÃjtott neki.
Rosztropovics v¢g¡l elutazott, szovjet Ãtlev¢llel ¢s azzal a szilÀrd elhatÀrozÀssal,
hogy visszat¢r. Semmit nem m¢rlegelt ä azt sem, ki enged¢lyezi majd a visszat¢r¢s¢t.
Mi¢rt bocsÀtott meg nek¡nk Rosztropovics? Ellenz¢ki barÀtait megnyugtatta, hogy
müv¢szk¢nt mindenkit szolgÀlni akar muzsikÀjÀval. Szolzsenyicin Ágy Árt neki: àýszinte
rajongÀssal t´lt el zenei zsenialitÀsod, sugÀrzÂ egy¢nis¢ged, gondolkodÀsod ûszintes¢ge. Ugyanakkor nyugtalanÁt a gondolat, hogyan fog rÀd eml¢kezni az utÂkor. Az elûadÂ-müv¢szet ÀltalÀban
a jelenben l¢tezik... [...] OroszorszÀgban ezt a müv¢szetet nem ûrzi a hÀlÀs eml¢kezet. NÀlunk
mÀr csak az a szokÀs, hogy a zseniktûl megk´vetelj¡k, vegy¢k ki r¢sz¡ket az ÀltalÀnos nyomorÃsÀgbÂl.Ê
Nem tudom, k´vetelte-e valaki, hogy g¢niuszaink felt¢tlen¡l r¢szes¡ljenek a n¢p
bajaiban, p¢ldÀul 1991 augusztusÀban, amikor a Feh¢r HÀz k´r¡l gy¡lekezt¡nk, ¢s
nem lehett¡nk biztosak benne, hogy haza is t¢r¡nk. Szerintem ilyesmi senkinek sem
jutott esz¢be. Nem is jelent meg ott k´z¡l¡k senki. De vÀratlanul elûker¡lt Rosztropovics. Egyed¡l, a t´bbiek helyett is. A zseni, aki nem tudta, mit kell most tenni, csak
a szÁv¢re hallgatott, ¢s elj´tt. Reggel PÀrizsban egy bevÀsÀrlÂszatyorral lement a lakÀsbÂl az utcÀra, azt mondvÀn leÀnyÀnak, hogy a boltba megy, de az asztalfiÂkban titokban
elrejtett egy c¢dulÀt: àHazautazom OroszorszÀgba meghalni.Ê Kiment a rep¡lût¢rre,
vÁzum n¢lk¡l, bÀrmif¢le elûzetes egyeztet¢s n¢lk¡l. °s mint a falt´rû kos, megÀllÁthatatlanul Àtment a zÀrt vÀmhatÀron is; mert az û devizÀja csak annyi: àMagad menj!Ê
K¢sûbb elhozta a p¢nz¢t is OroszorszÀgba, ¢s egy gyermekkÂrhÀz ¢pÁt¢s¢be fogott.
AzutÀn elhozta zenekarÀt, ¢s a V´r´s t¢ren vez¢nyelt. Ism¢t hangversenyezik, utazik
orszÀgszerte, ¢s r¢gi, elhagyott lakÀsÀban ¢l. Visszat¢rt.
Msztyiszlav Leopoldovics nem a pusztÁtÂ tehets¢gek k´z¡l valÂ. Azonnal az ¢pÁtûkh´z csatlakozott. [...] Most b¢kÁteni j´tt, hogy ne tegy¡k t´nkre egymÀst. Ne tegye ezt
sem az egyik, sem a mÀsik csoport. Egy¡tt kell ¢ln¡nk. Nem szabadulhatunk egymÀstÂl. [...]
A harc megosztott benn¡nket. Csak a munka segÁthet. De elszoktunk a munkÀtÂl.
IgazÀn csak a vereked¢shez ¢rt¡nk. Rosztropovics fÀradhatatlan munkÀs. Egyszer s
mindenkorra elutasÁtja a parttalan besz¢lget¢seket, a semmittev¢st ¢s a munka lehetetlens¢ge miatti sajnÀlkozÀst. Nem siet, de az eg¢sz vilÀgot Àtszeli, ¢vekre elûre
´sszeÀllÁtott menetrend szerint.
ImprovizÀciÂ
ä Igyekszem, hogy m¢g be tudjam fejezni a SZçZ VILçGPREMIER cÁmü ciklusomat. Fel¢t
a zenekarral, melyet dirigÀlok, fel¢t pedig magam jÀtszom. Min¢l t´bbet szeretn¢k
elûadni a kortÀrs zen¢bûl, olyat, amit maradandÂnak tartok. A àhetes teÂriÀtÊ vallom.
Rendszerint eljÀtszom hat müvet, csak Isten lÀtja, mennyire igyekszem, de hiÀba. °s
a hetedik lesz a jutalom. JÀtszom a hetediket, ¢s rÀd´bbenek ä zseniÀlis mü. °s ÀltalÀban Ágy t´rt¢nik, nincs mÀs kiÃt, hat Àtlagos müv´n Àt kell eddig eljutni. °s tudom,
ha hatszor nem Àldozom fel magam, hogy elûsz´r adjak elû egy ¢ppen most leÁrt, m¢g
ismeretlen müvet, akkor Isten nem adja meg a hetediket.
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ä Sok ilyen àhetedikÊ adatott?
ä Most mÀr igen. Prokofjev SZIMFñNIA-CSELLñV ERSENY -e, Sosztakovics mindk¢t
versenymüve, Dutilleux, Penderecki, Snitke versenyei ¢s Borisz Csajkovszkij megrendÁtû csellÂkompozÁciÂja, melyre nagy j´vû vÀr. Van egy ilyen nagy zeneszerzûnk. CsellÂverseny¢t zseniÀlis münek tartom. Most ¢ppen nem jÀtszom, mert bonyolult mü,
r¢gen foglalkoztam vele, ¢s felk¢sz¡letlen¡l nem merek hozzÀfogni. Most k¢ptelen
vagyok idût talÀlni az Ãj dolgok elûk¢szÁt¢s¢hez.
ä No de...
ä Igen. Mert vÀratlanul telefonÀlnak San FranciscÂbÂl: àSzlÀva, Isaac Stern hetvenedik sz¡let¢snapjÀra ¡nnepi hangversenyt rendez¡nk. Elj´n?Ê àIgen. Megyek, ¢s
mindent vÀllalokÊ ä vÀlaszolom. Hogy mi¢rt? Az¢rt, mert Stern nemcsak a barÀtom,
de û maga szervezte meg a hatvanadik sz¡let¢snapomat Washingtonban. ¹sszeÀllÁtotta a müsort, meghÁvta a vend¢geket. °s kiket! Yehudi Menuhint, Pendereckit,
Bernsteint. Term¢szetesen maga Stern is ott volt, ¢s nagyszerü hangverseny lett, a
v¢g¢n Nancy Reagan vette a kez¢be a karmesteri pÀlcÀt, ¢s elvez¢nyelte a zenekarom
¢l¢n a àHappy birthday to youÊ-t, a hagyomÀnyos amerikai sz¡let¢snapi dalt. Hogyan
mondhatn¢k nemet Sternnek? àMit kell tennem?Ê ä k¢rdem. àZenei tr¢fÀt tervez¡nk.
Saint-Sa©ns-tÂl az çLLATOK FARSANGJç-t akarjuk elûadni. Az egyes r¢szek k´z´tt r´vid
sz´veg megy, de nem az, amit ÀltalÀban felolvasnak, mint p¢ldÀul Ïitt vannak a szolid
elefÀntokÎ, ¢s megy az ELEFçNT-POLKA , hanem olyan sz´veg, ami Stern ¢let¢nek esem¢nyeihez kapcsolÂdik, ¢s Gregory Peck olvassa fel. ¹nnek A HATTYö HALçLç-t kell
jÀtszania. Elûzûleg Gregory Peck arrÂl besz¢l, hogy valamikor r¢gen Isaac Stern talÀlkozott a csodÀs sz¢ps¢gü VerocskÀval, aki eg¢sz ¢let¢ben elkÁs¢rte ût. EzutÀn kell
bel¢pnie. Ennyi az eg¢sz.Ê
ä Mit szÂl ehhez? Az ´rd´gbe is! Rohanok San FranciscÂba, fene tudja, honnan,
valahonnan EurÂpÀbÂl, csak az¢rt, hogy n¢hÀny percig csellÂzzak? Micsoda butasÀg!
Nem, ez nem elegendû hozzÀjÀrulÀs Stern sz¡let¢snapjÀhoz! àStop!Ê ä mondom a telefonba. ä àA k´vetkezût k¢rem: csak abban az esetben szÀmÁthatnak rÀm, ha azonnal
k¡ldenek hozzÀm egy embert San FranciscÂbÂl, egy szÁnhÀzi szabÂt, hogy m¢retet vegyen ¢s megfelelû ruhÀt varrjon nekem.Ê àOkay!Ê ä vÀlaszolt a hÁvÂ, ¢s kis idû mÃlva
megjelent nÀlam a friscÂi szabÂ, megm¢rte a derekamat, szerintem ´ssze sem ¢rt rajtam a szabÂcenti. àMit varrunk?Ê ä k¢rdezi.
Sok¢rt nem adnÀm, ha lÀthattam volna a szabÂ k¢p¢t, amikor a rendel¢s elhangzott.
A Maestro azt kÁvÀnta, hogy a hangversenyre egy balettruhÀt varrjanak neki. EzutÀn
levetette cipûj¢t, hogy lÀbm¢retet is vegyenek, mert a fell¢p¢shez balettcipûre lesz
sz¡ks¢ge. àOkayÊ ä mondja a szabÂ rezzen¢stelen k¢ppel, ¢s tÀvozik, bÀr mintha alsÂ
ÀllkapcsÀt kiss¢ lejjebb ejten¢. àJa, igen! ä s¡vÁtette utÀna a Maestro. ä A nevem ne
szerepeljen a müsoron!Ê
Rosztropovics sietve befejezi soron l¢vû dolgait, ¢s San FranciscÂba rep¡l, ahol megjelenik a teremben a hangverseny elûtt n¢gy ÂrÀval. Maszkmestert, ´lt´ztetût k´vetel,
¢s az Ãj ruhÀt. Minden megvan. Fel´lt´ztetik, kik¢szÁtik, ahogy kÁvÀnja. Belen¢z a t¡k´rbe. Uramisten! Harisnya, parÂka, diad¢ma! NyugdÁjas balerina teljes dÁszben.
Most mÀr csak sz¢pen kell meghalni. Ellenûrzû prÂba. A Maestro a nûi ´lt´zû fel¢
tartott. Nûk voltak benn, de senki nem figyelt fel rÀ. Senki nem kiÀltott meglepetten.
A h´lgyek ugyan kritikus szemmel n¢zt¢k ä milyen hatalmas teremt¢s ä, de nem fordÁtottak rÀ k¡l´n´sebb figyelmet. A Maestro el¢gedetten d´rm´g´tt, ¢s tÀvozott.
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Odament a zongoristÀhoz, aki felkiÀltott: àJÂ ¢g! SzlÀva! Akkor ki jÀtssza a
ÏHattyÃtÎ? Te nem vagy a müsorban; nekem azt mondtÀk, hogy egy zenekari csellista,
a szÂlamvezetû fogja jÀtszani.Ê àFima! ä szÂlt a Maestro. ä °n jÀtszom majd, de ezzel
ne foglalkozz. Te hÀttal ¡lsz, ¢s Ãgysem lÀtsz semmit. Kezdd el a bevezet¢st, ¢s jÀtssz,
bÀrmi is t´rt¢nne, addig, amÁg meg nem hallod, hogy ¢n is kezdem.Ê EzutÀn Rosztropovics az elsû csellistÀhoz l¢pett, ¢s elmagyarÀzta neki, hogy Gregory Peck felolvasÀsa alatt szimulÀljon gyomorg´rcs´t, hagyja ott a csellÂjÀt, ¢s vÀnszorogjon ki a szÁnfalak m´g¢. HÃ-Ã-Ã!
V¢gre megkezdûd´tt a müsor. Alighogy Gregory Peck megszÂlalt, a csellista g´rcs´ket imitÀlva, n¢gyk¢zlÀb a szÁnfalak m´g¢ rohant. A k´z´ns¢gbûl nyomban hÀrom
orvos is jelentkezett, mivel Ãgy lÀttÀk, szeg¢ny ember a v¢g¢t jÀrja. Fima, a zongorista,
elkezdte szÂlamÀt, a szÁnpadra pedig, a k´z´ns¢gnek hÀttal, spiccelve ber´ppent
Msztyiszlav Leopoldovics. Senki nem mer¢szkedett mosolyogni, bÀr lÀttÀk, hogy a balerina kiss¢ tÃlm¢retezett. No semmi baj! ¹reg szÁnpadi csillag, aki mÃltb¢li nagysÀgÀval rendÁti majd meg a n¢zûket. A terem sÁri csendje ¢s Fima csilingel¢se k´zepette
a Nagy Maestro v¢gigrep¡lt a szÁnpadon, lÀbÀval belenyÃlt a gyantÀsdobozba, meggyantÀzta a hÃrokat, ¢s visszaspiccelt a kulisszÀk m´g¢. M¢g mindig hÀttal a n¢zût¢rnek. De a zenekarral szemben. A zenekar felûl kacagÀs hallatszott, mik´zben Msztyiszlav Leopoldovics, erûs szempillaverdes¢s k´zepette el¢rkezett a csellÂhoz. Ekkor elsûk¢nt Isaac Stern gyanÃt fogott. °s ettûl valami elmondhatatlan Àllapotba ker¡lt. Hol
felÀllt, hol visszahuppant sz¢k¢be, ¢s hangtalanul tÀtogva levegû¢rt kapkodott. V¢gre
a Maestro megfordult, megragadta a csellÂt, ¢s eljÀtszotta a àHattyÃtÊ. Idûnk¢nt egy
kicsit abbahagyta, hogy m¢g tÀncoljon. A k´z´ns¢g nevetett.
ä Tudod, ÂriÀsi sikerem volt; az is lehet, ez volt ¢letem legnagyobb sikere. El sem
tudom mondani, mi t´rt¢nt a teremben. Erre szoktÀk mondani: a k´z´ns¢g tombolt.
°s mindez egyetlen prÂba n¢lk¡l! TisztÀn improvizÀciÂ!
ä De az¢rt... hisz kiszÀmÁthatatlan, hogy v¢gzûdhet az ilyesmi... Ha esetleg...
ä Semmi àhaÊ! Ha k¢pes lettem volna egyÀltalÀn valami produkciÂra, mint valami
rossz balerina, az lett volna a rettenetes! Mert akkor mindent rosszul csinÀltam volna.
De semmit sem tudtam csinÀlni. Csak annyit, hogy a szÁnpadon maradjak, ne rohanjak
le. °s m¢g n¢hÀnyszor ugrottam is! I-i-igen! Kicsit meg is ijedtem, hogy elbotlok, ¢s
leesem spÀrgÀba. AztÀn nem bÁrtak volna felhÃzni!
Van egy hÁres felv¢tel a Carnegie HallbÂl, arrÂl a nevezetes hangversenyrûl, amikor
nagy sztÀrok talÀlkoztak itt. Menuhin, Bernstein, Horowitz ¢s Rosztropovics. °s amikor a koncert befejezûd´tt, mindannyian egy¡tt kil¢ptek a szÁnpad sz¢l¢re, ¢s az ¡nneplû k´z´ns¢g elûtt kÂrusban ¢nekelni kezdt¢k a GLORY HALLELUJAH-t. A zenekar
is csatlakozott. ImprovizÀciÂ.
ValÂban, kell valamit Rosztropovicsnak sajnÀlnia? Semmit, igazÀn. Glory, SzlÀva!
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Szuly Gyula

°JSZAKçZçS
Szuly KingÀnak

I
Most elmulatja sz¢les e vilÀg
amit r¢g elmulathatott volna,
ÀlarcosbÀltÂl lagziig
csak a k´vetkezûnek ¢l
vÀnszorog Âlomsz¡rke sorsa.
Amikor Ágy az utcÀt jÀrom
m¢g elmÃlt ¢jszakÀk kis¢rnek
¢s aki arra jÀr nyugalmat
sohse talÀl csak karnevÀlon.
A farsang jelmezei k´zt
meg¢rinti ût is a titka
ki mi¢rt vÀlasztott ilyet
azt a mÀmort ki nem alussza
ä kis¢ri ¢jszakÀkon Àt.
Lampionos kerti mulatsÀg
mutatja meg a mulatÂk
igazÀndi szomoru arcÀt.
Milyen tudÀst szereznek ott?
°jszaka is hallik madÀrdal.
Mif¢le madarak ezek
hol jegyezt¢k magukat el
a v¢ghetetlen ¢jszakÀval?
II
Az Àlmot is elÀrverezt¢k.
KÁv¡le mÀr nem is volt semmi,
Ãgy Ãszott el a Szuly-r¢t
ne maradjon utÀna eml¢k
ä bÀr ma is Ágy hÁvjÀk valahol
¢s nem tudom hogy merre, hol van
nagy kÀnikula idej¢n
honnan k¡ld´tt Àrny¢k, rem¢ny
a tikkadÂ rokonainkban.
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Oda is jut hol ¢n vagyok?
Nincs abban enyhÁtû h¡v´ss¢g
mikor alÀ heveredem
bÀrÀnyfelhû futÀsa csak
vagy a hatÀron tÃl akadt el,
innen a mÀsik helyre ess¢k.
Hajnalig tartÂ mulatsÀgon
dobszÂra vÀrt a d¢dapÀm
ha pereg vele tivornyÀzzon
jÂ ¡temet ad m¢g ha tud
csürd´ng´lûzû ¢jszakÀn.
MeghÁvott arra engem is
bÀr akkor m¢g meg se sz¡lettem,
amint leszÀll az est megyek
arra a vadÀszlakomÀra
mint aki halk hÁvÀst k´vet
¢s nem tudja hovÀ siessen.
Minden ¢jszaka ott vagyok.
KiÀltÂ jel nekem az este:
Mi a mai terv? Indulok
az ¢jszakÀk m¢ly¢ben eltünt
r¢tet ¢s curiÀt keresve.
III
Hagyat¢kul rÀm ´r´kÁtett
mulatva se mÃlÂ ¢jszakÀn
kivilÀgos kivirradtig
eltartana a dÁnomdÀnom
(de mikor mondhatjuk v¢gre mÀr:
Most aztÀn t¢nyleg kivirradt itt!)
M¢g velem zajlik ma is egy
ûs´m vadÀszlakomÀja
Àthajlik b´jtidûbe is
(csak kit hÁvjak meg arra a bÀlra?)
Tüzfalra bÀmulÂ szobÀm
Àlomra is kev¢s hely¢nek
tÀncparkettj¢re h´mp´ly´g
a f¢l orszÀg ¢jszakÀzÂ kedve,
vigassÀgba torkollÂ ¢let.
Egy sz¢p napon levert szobor
dûlt¢ben m¢g fel¢m kiÀltott
hetyk¢n meghÁvtam vacsorÀra
most hült hely¢n lÀtjÀk t´r´tt
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tagjaival Ãjra felÀll ott.
TalÀn bizony valÂban elj´n
ilyen meredek emeletre?
Nem volt el¢g led´nteni!
Most hÀt le kell d´nteni Ãjra.
Mintha csak vihar k´zeledne
hallom a l¢pt¢t, d´ng a l¢pcsûn.
Hova visz? Neki nincsen pokla.
Nekem van ¢s az vÀrja ût is.
Nem lÀngnyelveket, j¢gcsapot
vet fel itt a fütetlen kÀlyha.
Pokol helyett talÀn el¢g
az ¢n korszakokon Àt hüt´tt
dermesztû kezem parolÀja.

Majoros SÀndor

ELT°VEDT BçRçNYKçK
A szÀzad d¢lutÀn n¢gy k´r¡l ¢rkezett az elhagyott mezûgazdasÀgi birtokra. Popovics
fûhadnagy a mÀzsahÀz elûtti betonplaccra irÀnyÁtotta a teherautÂkat, az Àramfejlesztût
meg hÀtrak¡ldte a silÂg´d´rh´z, mert onn¢t mÀr nem hallatszott a zÃgÀsa. R´vid idû
mÃlva pislÀkolni kezdtek az ¢gve felejtett villanyk´rt¢k, s Ãgy festett, mintha a telepre
visszak´lt´z´tt volna az ¢let. °s nem csak visszak´lt´z´tt: t¢r nyÁlott szÀmÀra, meleg,
sÀrga f¢nyekkel k´r¡lhatÀrolt t¢r, ami szinte csÀbÁtott a rejtett zugok ¢s Àrny¢kos besz´gell¢sek f´lderÁt¢s¢re.
De ilyen kalandozÀsrÂl egyelûre szÂ sem eshetett. Reggel Âta esett az esû: f´lÀztatta
a betonra tapadt ganajr¢teget, ¢s ragacsos leped¢kkel borÁtotta be a faoszlopokat. A
sal¢trom is mÀsodvirÀgzÀsba kezdett, pedig mÀr elmÃlt november tizedike, ¢s a hajnali
k´d´k nem kedveztek az ilyen bolyhos, k´nnyen porladÂ k¢pzûdm¢nyeknek.
A sorkatonÀk ä Djukics zÀszlÂs irÀnyÁtÀsa mellett ä ÀtvizsgÀltÀk a romos, teljesen
kifosztott ¢p¡leteket, a tartal¢kosok pedig behÃzÂdtak az egyik ¢pen maradt sz¢napajtÀba. Nem elûsz´r vettek r¢szt hadgyakorlaton, s tudtÀk, hogy a szÀraz der¢kalj
meg a pokrÂc mindenn¢l fontosabb. Napk´zben m¢g elboldogul az ember, nem ¢rzi
a hideget, de ¢jjel nincs menekv¢s: ha nem gondoskodik magÀrÂl, ha nem el¢g szemf¡les, pÀr nap mÃlva k´nnybe lÀbadt szemmel fog vizelni. Kapkodni pedig v¢gk¢pp
nem ¢rdemes. Lassan, megfontoltan kell teljesÁteni a parancsot, mert aki buzgÂlkodik,
m¢g t´bb feladatot kap. Nem volt tehÀt semmi meglepû abban, hogy Djukics zÀszlÂs
felszÂlÁtÀsÀra is csak vonakodva bÃjtak elû. K´zben ÀztatÂra vÀltott az esû: megszÁvtÀk
magukat vÁzzel a posztÂk´penyek, ¢s Ãgy gûz´l´gtek, mintha most ker¡ltek volna ki
a mosÂnû keze alÂl. Naftalin ¢s trÀgyabüz ¢rzûd´tt a levegûben, s mert igencsak elhÃ-
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zÂdott a vÀrakozÀs, elûker¡ltek a pÀlinkÀs¡vegek, hogy a kis¡sti illatÀval tegy¢k m¢g
teljesebb¢ ezt a f´rtelmes szaglatot.
Czuga JÂska a mÀsodik sorban Àllt. K´penye gall¢rjÀt f´lhajtotta, kez¢t zsebre dugta, ¢s tempÂsan eregette a f¡st´t. Akkor sem hagyta abba, amikor Djukics zÀszlÂs olvasni kezdte a napiparancsot. A hadgyakorlat nem ¢rdekelte, de a birtokon szÁvesen
k´r¡ln¢zett volna, mert a t´rmel¢k alatt biztosan rengeteg kincs rejtûzk´d´tt. VillanydrÂtok, vÁzvezet¢kcs´vek, bÀdogdarabok meg minden. Nem besz¢lve a rengeteg akÀcfÀrÂl, amin¢l jobb, eg¢szs¢gesebb tüzrevalÂt nehezen lehet elk¢pzelni. Fuvarja mondjuk: hÀromezer, ami a jelenlegi Àrfolyammal beszorozva...
Jozef Cuga! ä harsogta Djukics zÀszlÂs. FurcsÀn ismerûs volt ez a hang. Mintha a
mostohaapja szÂlt volna ki a sÁrbÂl, hogy bejelentse: megint el fogja nÀspÀngolni. GyerekkorÀban senkit sem gyül´lt annyira, mint ezt a karbidszagÃ v¢nembert, aki ha nem
kapott el¢g s´rp¢nzt, mindig ûrajta Àllt bosszÃt. Minden pofon, minden hÀtba ver¢s
elûtt kimondta ezt a korbÀcs¡t¢sk¢nt csattanÂ nevet, aminek k´vetkezt¢ben Czuga
JÂska rendszerint ´sszehugyozta magÀt.
ýrs¢g, suttogta, ez csak az ûrs¢g. Kik´pte a cigarettÀt, vÀllÀra kapta a hÀtizsÀkjÀt,
¢s megigazÁtotta a lÀba k´z¢ csÃszott gÀzÀlarcot. A sorkatonÀk lûszereslÀdÀt cibÀltak le
az egyik teherautÂrÂl, f´lfeszÁtett¢k a fedel¢t, bÀdogvÀgÂ ollÂval kivÀgtÀk a belsû pl¢hburkolatÀt, ¢s odatett¢k Djukics zÀszlÂs lÀba el¢. Vakt´lt¢nyek, sÃgta valaki, vakt´lt¢nyeket kapunk. Meg fejenk¢nt egy elemlÀmpÀt, pontosÁtott az idûk´zben megj´tt ûrvezetû, de ne kattogtassÀk, ne ¢gess¢k, mert kifogy a batri. Biztosan Zmaj gyÀrtmÀny,
ha ilyen vacak. Nem mindegy? Ne kattogtassÀk, ez a parancs. Czuga JÂska Àtvette a
neki jÀrÂ negyven vakt´lt¢nyt ¢s a Zmaj gyÀrtmÀnyÃ elemlÀmpÀt. Minek a lÀmpa, ha
nem szabad hasznÀlni?, k¢rdezte. A ter¡letv¢delmiek miatt: ha tÀmadnak, evvel azonosÁtunk, mondta az ûrvezetû.
A viharfogÂ akÀcok m´g¢ irÀnyÁtottÀk, teljesen nyÁlt terepre, ahol ä bÀrmerre fordult ä mindig szem¢be fÃjt a sz¢l. A f¢lelmetes ¢gi t´lcs¢rrûl egyre-mÀsra szakadoztak
le a vÁzcseppek, piciny fekete p´tty´ket hagyva maguk utÀn, amelyekbûl pillanatok
alatt kerekedett egybef¡ggû rÀcsozat. Semmilyen roham, semmilyen tÀmadÀs nem vetekedhetett evvel a sz´rnyü fenyeget¢ssel, az ¢jszaka d´rgedelmes t¢rhÂdÁtÀsÀval,
mert villÀmsebes volt, ¢s cs´ppet sem kÁm¢letes. Czuga JÂska megadÂan türte, hogy
k´r¡lnyalÀbolja, s hogy beburkolja r¢mes k´dfÀtylaival, de v¢g¡l m¢giscsak Ãtnak indult a mÀsodik ûrhely fel¢, mert elfogyott a cigarettÀja.
Nincs az a s´t¢ts¢g, ami elfojtanÀ a tÂcsÀk higanycsillogÀsÀt. Ott villÂdznak a ker¢knyomokban, semmi kis f¢nyeket lûd´zgetve, csak ¢rteni kell a nyelv¡k´n. Ezek a pirinyÂ vilÀgÁtÂtornyok vezett¢k el Czuga JÂskÀt ahhoz a pasashoz, akinek v¢gsû soron
Ãj irÀnyba terelte az ¢let¢t. CsapottvÀllÃnak keresztelte el, mert Ãgy lÂgott rajta a gÃnya, mintha rÀdobÀltÀk volna. Bent Àllt a fÀk k´z´tt, az ÀtlagosnÀl jÂval lucskosabb
helyen, ahonn¢t semmilyen tÀmadÀst f´l nem fedezhetett. çllt, m¢lÀn ¢s cs´p´gve,
majdnem lÀthatatlanul. Nem dohÀnyzott, nem verte a farkÀt, pedig ûrs¢gben Ágy szokÀs gyorsÁtani az idû mÃlÀsÀt.
Az¢rt hÃzÂdtam ide, mert f¢lek a kutyÀktÂl, mondta a CsapottvÀllÃ. KutyÀktÂl? Itt
nincsenek is kutyÀk. De vannak: arr¢bb, a tanyÀnÀl. MegÀllÀs n¢lk¡l ugatnak. Czuga
JÂska elnevette magÀt. A kutyÀknak az a dolguk, hogy ugassanak. Na jÂ, de ez m¢giscsak tÃlzÀs. Nem tÃlzÀs: szeretn¢m lÀtni azt a kutyÀt, amelyik megijeszt egy katonÀt.
BocsÀnat, ¢n tanÁtÂ vagyok. Vagy Ãgy. Gondolom, nem tornatanÀr. Magyar nyelv ¢s
irodalom. Az sz¢p. Nagyon sz¢p. °n meg g¢plakatos vagyok. Az is sz¢p. Francot. Csupa
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kosz az ember. Olaj meg minden. Le se lehet mosni. De tudod, mit: cser¢lj¡nk ûrhelyet. Itt maradok a tanyÀnÀl, te pedig menj f´l az Ãtkanyarig. A CsapottvÀllÃ r´gt´n
beleegyezett. A vÀltÀs elûtt persze mindenki visszamegy a hely¢re, pontosÁtott Czuga
JÂska. A szabÀly, az m¢giscsak szabÀly.
Szeg¢ny, szeg¢ny CsapottvÀllÃ. Nem tudta, ¢s nem is tudhatta, hogy evvel az Àrtatlan cser¢vel milyen vesz¢lyekre vÀllalkozott. Nem vette ¢szre, hogy a s´t¢ts¢g angyalai
megjelentek a feje f´l´tt, ¢s n¢ma cs´ndben v¢gezt¢k a dolgukat: odairÀnyÁtottÀk Czuga JÂskÀt ahhoz az Àtkozott tanyÀhoz, ¢s rÀk¢nyszerÁtett¢k, hogy n¢zzen be az ablakon.
A szoba k´zep¢n ä vÁzzel t´lt´tt pl¢hteknû mellett ä egy meztelen nû tisztÀlkodott.
LassÃ, k´rk´r´s mozdulatokkal szappanozta magÀt: ujjai minduntalan bet¢vedtek
azokba a hajlatokba, amelyek a f¢rfiszem elûtt t´bbnyire lÀthatatlanok. A lÀmpaf¢ny
vÀltakozva villantotta f´l vagy rejtette el test¢nek ´bleit, attÂl f¡ggûen, hogy merre
t¢r¡lt, mely irÀnyba hajladozott. Nem sietett, s nem is pislogott az ajtÂ fel¢, mert nem
kellett attÂl f¢lnie, hogy ¢szreveszik.
Czuga JÂska megvÀrta, amÁg a nû Àgyba bÃjik, aztÀn rÀgyÃjtott a CsapottvÀllÃtÂl
kunyerÀlt szarajevÂi ZetÀra. F¢rjes asszony ä elÀrulta a fogasra akasztott nagykabÀt.
De hovÀ tünt a f¢rje? ValÂszÁnüleg û is megkapta a behÁvÂt, s most egy mÀsik tÀborban
rostokol. Majdnem kibuggyant belûle a nevet¢s: Áme a kincs, amirûl fantÀziÀlt. NegyedÂra mÃlva elalszik, utÀna lefeszÁtheti a gangajtÂ zÀrjÀt. LÀmpa n¢lk¡l tÁz perc.
AztÀn lefogja a kez¢t, lecsupÀlja rÂla a hÀlÂinget, bet´mi a szÀjÀt ä m¢gis jobb, ha csendben marad ä, ¢s odak´t´zi az Àgy tÀmlÀjÀhoz. Biztos, ami biztos. Mindent ´sszevetve:
f¢l Âra. Ennyi kell. De majd holnap, elûbb alaposan Àtgondolja a dolgot.
MÀsnap t´bbsz´r is lÀtta a CsapottvÀllÃt, de nem f¢rkûzhetett a k´zel¢be. Pedig kÁvÀncsi volt rÀ, kivel barÀtkozik, s hogy elmondta-e valakinek az ûrhelycser¢t. Eb¢dkor
odafurakodott hozzÀ, ¢s megkÁnÀlta hazulrÂl hozott erûs paprikÀval. ¹reg tartal¢kos
vagyok, tudom, mitûl lesz igazÀn finom a babfûzel¢k, mondta. A CsapottvÀllÃ elhÀrÁtotta, sût nem is evett a v¢lem¢nye szerint csÃnyÀn odakozmÀlt fûzel¢kbûl. Ledûlt egy
fa mell¢, ¢s megprÂbÀlt olvasni. Czuga JÂska nem tÀgÁtott. Azt mondta: a legjobb t´rt¢net, az igaz t´rt¢net, ¢s kutyahistÂriÀkkal kezdte szÂrakoztatni. çtharapott torkÃ mezûûr´ket, let¢pett k¢zfejü csigaszedûket, sz¢tmart lÀbikrÀjÃ kapÀs asszonyokat emlegetett, s m¢g fokozta volna, ha az ûrvezetû nem kiÀlt sorakozÂt.
VÀllÀra vette a puskÀjÀt, ¢s beÀllt a sorba. Alaposan rÀijesztett szeg¢ny CsapottvÀllÃra, bÀr szÁvesebben mes¢lt volna arrÂl, amit lÀtott, ¢s amit hozzÀk¢pzelt. Mert fantÀzia n¢lk¡l egyetlen asszonyt sem lehet megk´zelÁteni. P¢ldÀul: ha kiveszi a lÀmpÀbÂl
a batrit, ¢s hozzÀ¢rteti a nyelv¢hez, megtudja, milyen Áze lesz a bûr¢nek. De ez is csak
felt¢telez¢s. Szappanhab is maradhat a hÂna alatt, nem besz¢lve a kenc¢krûl meg a
hintûporokrÂl. Ez mind foglalkoztatja a nyelvet, de k´zel sem Ãgy, mint a szÀrazelem.
Nem rÀngatÂzik, nem sz´kd¢csel, csak ker¡lgeti az akadÀlyokat. °s ha Ágy van, akkor
bizony megette a fene az eg¢szet.
Az asszony ä mintha meg¢rezte volna, mi k¢sz¡l ellene ä nehezen szÀnta rÀ magÀt
a lefekv¢sre. F¢l nyolc k´r¡l megmosakodott ä ugyanolyan akkurÀtusan, mint tegnap ä,
aztÀn fogott egy k´nyvet, ¢s le¡lt vele az asztalhoz. Czuga JÂska v¢gign¢zte a tisztÀlkodÀst, de a t´bbi mÀr nem ¢rdekelte. MegvizsgÀlta a gangajtÂ zÀrjÀt, szalÀmit adott
a kutyÀknak, v¢g¡l le¡lt egy r´nkre, ¢s vÀrt. Nyolckor megj´tt a CsapottvÀllÃ, utÀna
pedig a vÀltÀs. Ha f´ltÀmad a sz¢l, semmit sem fog meghallani, gondolta, ¢s visszament
a hÀlÂteremm¢ kinevezett istÀllÂba. Aludhatott volna pÀr ÂrÀt ä legk´zelebb ¢jf¢lkor
ker¡lt rÀ a sor ä, de ha becsukta a szem¢t, mindig az asszonyt lÀtta maga elûtt.
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Arra ¢bredt, hogy az ûrvezetû rÀzogatja a karjÀt. Idû van, mondta. Czuga JÂska
f´ltÀpÀszkodott, vÀllÀra akasztotta a puskÀjÀt, ¢s kil¢pett az udvarra. K¢spengek¢nt
vÀgott a sz¢l, s mintha j¢gszilÀnkokat sodort volna. F´lhajtotta a k´penye gall¢rjÀt, ¢s
f¢lig vakon, inkÀbb a l¢p¢sek zajÀra figyelve indult a csapat utÀn. Egy korty pÀlinka
jÂt tett volna, de mÀr nem fordulhatott vissza. Gyorsan elk¡ldte a CsapottvÀllÃt, ¢s
beÀllt a hely¢re. V¢gb¢lkÃp lett belûle; lassan tertyedû, k¢pl¢kenny¢ vÀlÂ seggdugÂ.
AztÀn ä pÀr perc vagy negyedÂra mÃlva ä esz¢be jutott az asszony.
MÀskor is ¢szrevette, hogy ¢jszakÀnk¢nt ä mindig ugyanabban az idûben ä ûrjÁtû
gerjedelem szÀllja meg az embert. Igen, megszÀllja, mint az ´rd´g vagy mint egy
pr¡szk´lû d¢mon, ¢s semmit sem tehet ellene. Mindegy, hogy fÃj a sz¢l, vagy esik az
esû, az ember k¢t marokra fogja a farkÀt, ¢s szorÁtja, egyre csak szorÁtja, mert ha elengedi, Ãgy fog viselkedni, mint a vÁzkeresû mÀgus varÀzsrÃdja: elragadja, viszi Àrkon-bokron Àt, amÁg meg nem talÀlja a legs´t¢tebb bün f¢szk¢t.
Amikor benyomta a rozzant gangajtÂt, ugyanezt a mÀgikus vonzÂerût ¢rezte. Az
asszony elsû ÀlmÀt aludta, amelybûl neh¢z ¢s bizonytalan az ¢bred¢s. Lehajtotta rÂla
a dunyhÀt, f´ltolta rajta a hÀlÂinget, ¢s lassan, Âvatosan sz¢tfeszÁtette a lÀbÀt. Nem mozdult. Egy darab kÂcmadzagbÂl hurkot formÀlt, rÀhÃzta a csuklÂjÀra, ¢s az Àgy tÀmlÀjÀhoz k´t´tte. Minden ugyanÃgy t´rt¢nt, ahogy eltervezte.
A k´vetkezû nap reggel¢n egy dzs´rz¢ruhÀs asszony jelent meg a tÀborban. Ismerhette a jÀrÀst, mert egyenesen az irodÀhoz ment, elk¡ldte az ÃtjÀt ÀllÂ tüzbiztost, ¢s
bel¢pett a parancsnokhoz. A papÁrjaival bajlÂdÂ Popovics fûhadnagy Ãgy n¢zett rÀ,
mint egy marslakÂra. N¢zett, de nem szÂlt. Egy asszonyra m¢g akkor sem illik rÀordÁtani, ha kopogÀs n¢lk¡l l¢p be az ajtÂn. Meg aztÀn: szerb¡l sem tudott az istenadta.
Fogalma sem volt, mit akarhat, ez¢rt behÁvta Nagy JÀnos tartal¢kos hadnagyot, ¢s utasÁtotta, hogy tolmÀcsoljon. Az asszony meglehetûsen bûbesz¢düen nyilatkozott a hadnagynak, ¢s k´zben ä mi sem term¢szetesebb ä sÁrva fakadt. Azt ÀllÁtja, hogy megerûszakoltÀk, mondta v¢g¡l Nagy JÀnos k´z´mb´s hangon.
Popovics fûhadnagy az irattartÂ mappa mell¢ helyezte a ceruzÀjÀt, aztÀn lassan, neh¢zkesen f´ltÀpÀszkodott. Na tess¢k: egy hiszt¢rika. RÀadÀsul a lehetû legrosszabbkor:
az egyik Dajc tengelyt´r¢st kapott, a tartal¢kosok vakt´lt¢nyzÀport zÃdÁtottak a tÀbornok helikopter¢re, a hadseregt´rzzsel megszakadt az ´sszek´ttet¢s. Nyakig ¡lt a bajban, ¢s most m¢g ez is... Tudja, hogy ki volt?, k¢rdezte. Nem tudja. MÀr elfÃjta a lÀmpÀt, amikor a pasas rÀt´rte az ajtÂt. S¢r¡l¢snyomok vannak? Nincsenek. Sejtettem.
°s abban is biztos vagyok, hogy meg sem szÂlalt az illetû. Igen, ezt ÀllÁtja. Akkor k¢t
lehetûs¢g van: egy szÂ se igaz az eg¢szbûl, vagy profi volt az elk´vetû, de ezt mÀr ne
fordÁtsa le neki. J´jj´n, j´jj´n ide, asszonyom, n¢zzen ki az udvarra.
A betonplaccon ä t´bb szakaszra tagolÂdva ä tartal¢kosok masÁroztak. SzÀz f¢rfiarc
t¡kr´zte vissza a napf¢nyt, ¢s erûsÁtette annak ig¢zet¢t, hogy a mezûgazdasÀgi birtokra
igenis visszak´lt´z´tt az ¢let. Nem volt sz¡ks¢ge villanyk´rt¢kre, sem jelzûlÀmpÀkra,
egyszerüen csak itt volt, ugyanabban a formÀciÂban, ami a r¢gi, boldogabb idûkben
sohasem keltett f´ltün¢st. Az asszony engedelmesen türte, hogy Popovics fûhadnagy
karon fogja, odavezesse a sebtiben be¡vegezett ablakhoz, ¢s szembesÁtse evvel a ä nyugodtan ÀllÁthatjuk ä drÀmai vÀltozÀssal. N¢zte a f¢rfiakat, az arcukat, ezt az eg¢sz tÀrsasÀgot, ¢s az akolbÂl kiengedett bÀrÀnyok jutottak esz¢be. UgyanÃgy d´fk´dt¢k egymÀst, de csak a mozgolÂdÀs kedv¢¢rt. Semmilyen gonoszsÀg, semmilyen ÀrtÂ szÀnd¢k
nem sugÀrzott felûl¡k.
Mondja meg neki, hadnagy, hogy ez az eset Ágy, ahogy van, f´lderÁthetetlen. Ha
nincsenek bizonyÁt¢kai, ha nem ismeri f´l a tÀmadÂjÀt, akkor ugyan mibûl gondolja,
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hogy ¢n f´l fogom ismerni. Meg aztÀn: a hadsereg nem nyomozÂiroda. Nek¡nk nincsenek eszk´zeink, hogy ilyen semmis¢gek utÀn szaglÀsszunk ä a semmis¢gek helyett
mÀst mondjon, hadnagy. °s ha Ãgy d´nt, hogy v¢gigviszi a dolgot, k¢sz¡lj´n f´l a vallatÀsra, a kellemetlen k¢rd¢sekre, a rendûrs¢g szigorÀra meg arra, hogy mindez hÂnapokig fog tartani. A fen¢be is: Ãgy mondja el neki, hadnagy, hogy esz¢be ne jusson
ezt vÀlasztani. Ha vacakolna, hÁvja f´l a figyelm¢t arra, hogy a f¢rje m¢g semmit sem
tud a dologrÂl. A f¢rjek nehezen viselik az ilyesmit, s m¢g az is elk¢pzelhetû, hogy a
v¢g¢n elhideg¡lnek. Igen, ez a helyes kifejez¢s! Mondja meg neki, hogy a f¢rje el fog
hideg¡lni, ha megtudja, mi t´rt¢nt. °n a magam r¢sz¢rûl nem hiszem, hogy a katonÀim k´z¡l egy is k¢pes volna ilyesmire. SzÂval: szedje ´ssze magÀt, ¢s felejtse el a
dolgot, mert ez a lehetû legjobb megoldÀs.
A dzs´rz¢ruhÀs parasztasszony illedelmesen v¢gighallgatta a fordÁtÀst. Nem szÂlt,
nem vitatkozott, pedig kezdetben Ãgy ¢rezte, nincs igaza a parancsnoknak: az az ûr¡lt
meg is ´lhette volna. AztÀn percrûl percre vilÀgosabb lett, mitûl akarjÀk megkÁm¢lni.
Be k¢ne menni a faluba, f´ljelenteni a tÀmadÂt, akirûl csak annyi tud, hogy f¢rfi volt,
¢s a ruhÀja naftalinszagot Àrasztott. K¢tszÀz emberre ¢rv¢nyes ez a leÁrÀs. K¢tszÀz mosolygÂs arcÃ f¢rfira. De m¢g ha egy volna, akkor sem tudnÀ bebizonyÁtani. T¢nyleg
jobb lesz elfelejteni. Mert v¢gt¢re is: nem esett baja, ¢s az is biztos, hogy gyereke sem
lehet tûle. Az udvaron d´bbent rÀ erre, az utÀnaf¡tty´getû katonÀk mellett, s bÀrmilyen ûrjÁtû volt is ez az eg¢sz, pontosan tudta, hogy ebben semmik¢pp sem t¢vedhetett.
Most pedig Nagy JÀnos hadnagy, k¢rem a tegnap esti l¢tszÀmellenûrz¢st, mondta
Popovics fûhadnagy, amikor magukra maradtak. Nagy JÀnos megt´r´lte a homlokÀt.
SajnÀlta azt az asszonyt, ¢s gyül´lte ezt a rÀspolyhangÃ hegylakÂt, mert mindenn¢l
t´bbre tartotta a hadsereg tekint¢ly¢t. Az elûbb mintha azt mondta volna: nem lehet
megtalÀlni a tettest, jegyezte meg f¢lhangosan. Popovics fûhadnagy elnevette magÀt.
Ha akarom, k¢t perc alatt megtalÀlom. De nem akarom. Azt szeretn¢m megtudni,
hiÀnyzott-e valaki a mÃlt ¢jjel. Nagy JÀnos elûkereste a listÀt. Teljes a l¢tszÀm, parancsnok elvtÀrs. No ¢s az ûrs¢g? Semmi rendkÁv¡li. VÀrjon csak, hadnagy! Hol van az a
tanya, melyik ûrhelyn¢l? A kettesn¢l. Aha. °s ki volt a kettesen tegnap este? Asztalos
Ferenc tartal¢kos. Idehozassam? Igen... azt hiszem, besz¢lni fogok vele. Most mÀr elmehet, v¢gezt¡nk.
Asztalos Ferenc igencsak meglepûd´tt, amikor kider¡lt, hogy raportra hÁvjÀk. Elûsz´r arra gondolt, az elcser¢lt ûrhelyek miatt, de errûl csak a g¢plakatos tudhatott.
Valami mÀsrÂl lehetett szÂ. Mindenesetre nyugodtan, Àm katonÀs hatÀrozottsÀggal
l¢pett be az irodÀba, ¢s akkor sem bicsaklott meg a hangja, amikor jelentkezett.
Az¢rt hÁvattam, mert mindent tudok magÀrÂl, kezdte Popovics fûhadnagy. ºgyes
fiÃ maga, Asztalos, nagyon ¡gyes. °s okos is. Tudja, mirûl ¢rdemes besz¢lni, ¢s mi az,
amirûl hallgatni kell. Pedig ugye jÂ lenne egy kicsit dicsekedni vagy legalÀbb elmes¢lni
a tÀrsaknak, hogy mire b¡szke. EgyÀltalÀn: b¡szke ember maga, Asztalos? Mert bizony
nem annak lÀtszik. Nem tudja eltitkolni a gÀtlÀsait. Leolvasom az arcÀrÂl, mi jÀrhat a
fej¢ben. Azt gondolja, nem volt el¢g Âvatos, vagy ä szÂljon, ha t¢vedek ä f¢rfiatlanul
viselkedett. T¢ved, fiam, keserveset t¢ved. Amit maga csinÀlt, az a legf¢rfiasabb dolog
a vilÀgon. De ez csak magÀnv¢lem¢ny. Ne hivatkozzon rÀ, ¢s ne hangoztassa senkinek.
Mindenesetre Árja f´l a telefonszÀmomat. Ha valami komplikÀciÂja akad, szÀmÁthat a
segÁts¢gemre.
A fiatalember f´lÁrta a szÀmot, ¢s enged¢lyt k¢rt a tÀvozÀsra. Popovics fûhadnagy
mosolyogva k¡ldte el. Ekkora pimaszsÀgra az¢rt m¢gsem szÀmÁtott. Azt hitte, ha szem¢be vÀgja az igazsÀgot, k¢ts¢gbeesik, ¢s rimÀnkodni kezd. De m¢g csak el sem v´-
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r´s´d´tt. Nem, az elûbb nem mondott igazat: ennek az ¡rg¢nek nincsenek gÀtlÀsai.
Intelligens, akÀr a vÀmpÁr, ¢s azt is tudja, hogy nem folyhat v¢r, mert akkor neki is
v¢ge. Ilyen emberekre vadÀszott ¢vek Âta. Ilyen hatÀrozott, cselekvûk¢pes emberekre,
akik nem rettennek vissza semmilyen kegyetlens¢gtûl. Mert a j´vû katonÀi tisztogatÂ
katonÀk lesznek, ¢s a tisztogatÀs maga a kegyetlenked¢s. A szûnyegbombÀzÀsok ideje
v¢gleg leÀldozott: minden vÀros erûdrendszer, minden lakÂja potenciÀlis ellenÀllÂ.
T´k¢letesen mindegy, hol ¢s mikor t´r ki a k´vetkezû hÀborÃ.
Asztalos mÀr az elsû percben meg¢rtette, mi¢rt hÁvattÀk. A hadsereg mindenre odafigyel, ami l¢nyeges vagy ami elt¢r a szokvÀnyostÂl. Legt´bbsz´r ´nv¢delmi okok miatt, de n¢ha pusztÀn kÁvÀncsisÀgbÂl. °s az is elûfordul n¢ha, hogy dics¢retben r¢szesÁt
valakit. Ennek persze szÀmtalan vÀltozata van, s talÀn a legkezdetlegesebb ¢ppen az,
ami most vele t´rt¢nt. Megdics¢rt¢k a munkÀjÀt, bÀr kiss¢ furcsÀllotta, hogy a parancsnok nem emlÁtette, honn¢t szerezte az informÀciÂt. No de mindegy: nagy nap ez a
mai, aff¢le cs´ndes gyûzelem, amivel m¢ltÀn b¡szk¢lkedhet. Egyed¡l az szegte a kedv¢t, hogy nem besz¢lhetett rÂla senkinek. Ahogy mÃltak a percek, egyre t¡relmetlenebb, egyre idegesebb lett. Mert hÀt: mif¢le boldogsÀg az, amirûl nem szabad nyilatkozni? AttÂl f¢l talÀn a fûhadnagy, hogy fej¢be szÀll a dicsûs¢g? Ha ezt gondolja, m¢gsem ismeri olyan jÂl, mint ahogy ÀllÁtotta. Esz¢be jutott a g¢plakatos: harapÂfogÂval
kell kihÃzni belûle minden szÂt. Igen, ûvele kiv¢telt tehet.
Csakhogy Czuga JÂskÀt akkor mÀr balsejtelmek gy´t´rt¢k. Rosszul v¢gzûd´tt a dolog, ha egyÀltalÀn bev¢gzûd´tt. MÀr az sem tetszett neki, hogy az asszony nem v¢dekezett. Fek¡dt, akÀr egy darab fa, ¢s amikor nekifesz¡lt, ugyanolyan feszes volt a
combja, mint az ´v¢. MÀsmilyennek k¢pzelte el, nem csoda, hogy egy pillanat alatt
kocogÂra jutott. AzÂta egyfolytÀban figyelt, mert ekkora kudarc nem mÃlhat el k´vetkezm¢nyek n¢lk¡l. Az sem lepte meg, hogy a CsapottvÀllÃt raportra hÁvtÀk. LÀtta az
asszonyt; biztosan elmondta, mi t´rt¢nt, s most nyomoznak, keresik a tettest. Mindenkit be fognak hÁvni, de a leggyanÃsabb ez a pojÀca lesz, mert û Àllt azon az ûrhelyen.
Persze csak akkor, ha valaki mÀs el nem Àrulja magÀt.
Zseb¢be nyÃlt, megkereste a bef¢rcelt nyÁlÀst, ¢s a k´rme hegy¢vel f´lszakÁtotta. Egy
¢lest´lt¢ny pottyant a markÀba. Tizen´t ¢vvel ezelûtt a v¢gbel¢be dugva csemp¢szte
ki a kaszÀrnyÀbÂl. Itt volt vele minden hadgyakorlaton, a lazÀn bevarrt rejtekzsebben,
mert sz¡ks¢ge volt ennyi biztonsÀg¢rzetre. Megmarkolta a t´lt¢nyt, hogy a lehetû legr´videbb idûn bel¡l megt´lthesse vele a puskÀjÀt. Persze csak akkor, ha ¢rte j´nnek.
Az ÀllÀhoz szorÁtja majd a cs´vet, mert Ãgy a leghatÀsosabb.
Rendes ember ez a Popovics, ¢s milyen müvelt!, lelkendezett a CsapottvÀllÃ. Az¢rt
hÁvott be, mert gratulÀlni akart a k´nyvemhez. A k´nyvedhez? A versesk´nyvemhez.
Most jelent meg, szeptember elej¢n, sajnos nem hoztam magammal. Te... te verseket
Ársz? Igen, prÂbÀlkozom... Tudod, kinek mondjad ezt, apuskÀm? A jÂ ¢des anyukÀdnak! Na tün¢s, eridj a fen¢be!!
Asztalos Ferenc v¢rig s¢rtve tÀvozott. Ezek utÀn sz¢les Ávben ker¡lni fogja ezt a durva, k´tekedû alakot, hatÀrozta el. °s nem csak ût: az eg¢sz dÁszes tÀrsasÀgot. Ostoba
fajankÂk, fogalmuk sincs arrÂl, mi az ¢let valÂdi ¢rtelme. Popovics fûhadnagy az egyetlen kiv¢tel. Majd k¡ld neki egy dedikÀlt p¢ldÀnyt. Meg¢rdemli, hisz remek ¢rz¢kkel
tapintott rÀ a k´lt¢szet l¢nyeg¢re: ÂvatossÀg ¢s f¢rfias viselked¢s. Ugyanaz, mint: k¢t
szÁvdobbanÀs k´z´tti cs´nd, vagy: virÀgkehelybe t¢vedt ¢gz´rg¢s; kard¢lre hullÂ selyem; az ¡vegbe r¢vedû arc; a kristÀly, a kristÀly remeg¢se; lid¢rces messzi f¢ny...
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K¢t h¢ttel az ûszi hadgyakorlat utÀn Popovics fûhadnagy k¡l´n´s csomagocskÀt kapott. Mintha k´nyv lett volna, de m¢gsem volt az. Legfeljebb csak f¡zet. Mindenesetre
gondolkodÀs n¢lk¡l kihajÁtotta, mert tucatjÀval kapta a semmire se jÂ prospektusokat.
A n¢v, a feladÂ neve ¢ppen olyan semmitmondÂ volt, mint maga a k¡ldem¢ny. AnnÀl
is inkÀbb, mert nem voltak f¡ggûben l¢vû ¡gyei. Azt a pimaszul magabiztos erûszakoskodÂt is r¢g elfelejtette. M¢g aznap int¢zkedett, hogy a C listÀrÂl halad¢ktalanul
ker¡lj´n Àt az A listÀra, vagyis azok k´z¢, akiket hÀborÃs vesz¢ly eset¢n ä kiv¢teles
adottsÀgaik miatt ä az elsûk k´z´tt mozgÂsÁtanak. Az ûrhelycser¢t k´vetû mÀsodik ¢v
augusztusÀban Asztalos Ferenc tehÀt behÁvÂt kapott, ¢s hûsi halÀlt halt VukovÀr
visszav¢tel¢ben. Nem maradt utÀna mÀs, csak egy f¡zetszerü nyomtatvÀny, amit ä teljes eg¢sz¢ben ä soha senki el nem olvasott.
Czuga JÂska pedig v¢gleg levetette az egyenruhÀt. Az a r´geszm¢je tÀmadt, hogy
a hadseregben pontosan tudjÀk, ki û, ¢s mit k´vetett el, csak valamilyen oknÀl fogva
vÀrnak a leleplez¢ssel. GyanakvÂ lett, ha tehette, vereked¢seket provokÀlt, de ÀltalÀban û hÃzta a r´videbbet. A rossz nyelvek szerint Ágy vezette le a f´l´sleges energiÀjÀt,
mert a hadgyakorlat utÀn megszakadt a kapcsolata avval a pinc¢rlÀnnyal, akihez h¢be-hÂba eljÀrogatott. '91 ûsz¢n ä m¢g a behÁvÂ elûtt ä Àtsurrant MagyarorszÀgra, ¢s
mened¢kjogot k¢rt. Elk¢pzelhetû, hogy n¢ha m¢g esz¢be jut a dzs´rz¢ruhÀs asszony.
LÀtja v¢giglibbenni a romba dûlt birtok udvarÀn, ¢s torokszorulva figyeli, hogy bemegy a parancsnokhoz. Mondom: elk¢pzelhetû, bÀr kicsi a valÂszÁnüs¢ge.
A tartal¢kos hadnagy volt az egyetlen, aki elhatÀrozta, hogy kiderÁti az igazsÀgot.
R´gt´n a vallomÀst¢tel mÀsnapjÀn elindult, hogy m¢g egyszer, m¢g alaposabban kik¢rdezze az asszonyt, de a hÀzat ¡resen talÀlta. Ez¢rt elûbb csak k¢telkedett benne,
de k¢sûbb mÀr meggyûzûd¢ssel hitte, hogy a dzs´rz¢ruhÀs asszony nem is l¢tezett.

ISHERWOOD °S CHRISTOPHER
A K ABAR° cÁmü amerikai film alapjÀul
szolgÀlt angol reg¢ny szerzûj¢nek 1976ban megjelent ´n¢letrajzi k´tete az ÁrÂ
¢let¢nek tÁz ¢v¢t fogja Àt, az 1929 ¢s 1939
k´z¢ esû korszakot. CÁmlapjÀn egy 1937ben k¢sz¡lt f¢nyk¢prûl a harminchÀrom
¢ves Isherwood n¢z szembe vel¡nk. A kinagyÁtott, kerek arc erûs oldalf¢nyben,
k´zelrûl, fekete hÀtt¢r elûtt lÀtszik, kit´lti
a cÁmlap f´lsû k¢tharmadÀt. A bal f¡let ¢s
a fejtetût levÀgtÀk, a hajbÂl alig valami lÀtszik, a nyak t´v¢ben a szerzû neve ¢s a cÁm
takarja a k¢pet. Az erûs tekintetü, m¢lyen

¡lû s´t¢t szempÀr kem¢ny akaratot, ´nÀllÂsÀgot, ´nz¢st sejtet, de nemcsak azt, hanem ¢rz¢kenys¢get, kÁvÀncsisÀgot ¢s intelligenciÀt is. Az orr szembûl n¢zve is
nagynak, erûszakosnak lÀtszik; a v¢kony
szÀj a tompa Àllal s az orrtÂl k¢toldalt lefutÂ vonalakkal, az ajkak sarkÀban ¡lû kis
Àrny¢kkal eg¢sz jellemrajzot hordoz. Kivehetû a fegyelemmel f¢ken tartott szenved¢lyess¢g, sût szilajsÀg nyoma, ¢s az,
hogy ez az ember lÀzadÂ, ¢s kockÀztatni
k¢pes. A szÀj k´r¡l bujkÀlÂ megnevezhetetlen kifejez¢s lehet egy halvÀny mosoly
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elûjÀt¢ka, de egy fÀjdalmas, zokogÀsba fÃlÂ vagy hirtelen kirobbanÂ hahotÀ¢, sût
akÀr bohÂckodÂ grimasz¢ is. Mindenesetre ´nt´rv¢nyü egy¢nis¢get sejtet.
Mindaz, amit az ÁrÂ arcÀrÂl leolvashatunk a cÁmlapon, bûven jelen van az ´reg
Isherwood Àltal bemutatott fiatal Isherwoodban, a kezdû reg¢nyÁrÂban, aki a
k´nyv elsû oldalÀn 1929. mÀrcius 14-¢n,
elsû reg¢ny¢vel a hÀta m´g´tt, huszonn¢gy ¢vesen elhagyja AngliÀt, ahovÀ azutÀn mÀr csak lÀtogatÂk¢nt fog majd hol
sürün, hol ritkÀn visszat¢rni. 1976-ban,
mikor ezt a k´nyv¢t Árja, Isherwood hetvenk¢t ¢ves, harminch¢t ¢ve KaliforniÀban ¢l. AkÀr a szint¢n KaliforniÀban ¢lû
Aldous Huxley, a negyvenes ¢vek k´zep¢tûl Isherwood is a tÀvol-keleti misztika hatÀsa alÀ ker¡lt. T´bbsz´r jÀrt IndiÀban, ¢s
gurujÀval, Swami PrabhavanandÀval lefordÁtotta t´bbek k´zt a BHAGAVAD-GíTç -t, Patanjali jÂgaaforizmÀit, ¢s k´nyvet
Árt RamakrishnÀrÂl ¢s tanÁtvÀnyairÂl, de
lefordÁtotta Baudelaire bizalmas naplÂit
is. Hat reg¢nyt, egy szÁndarabot, hÀrom
´n¢letrajzi k´nyvet ¢s hÀrom Ãtik´nyvet
Árt AmerikÀban, kiadott egy cikkgyüjtem¢nyt is, ¢s tanÁtott k¡l´nb´zû egyetemeken. Itt most Ãgy vezeti elû fiatalkori ¢nj¢t, mint egy tûle f¡ggetlen mÀsik embert,
akivel nem azonos, de akihez m¢gis sok
k´ze van, ismeri legt´bb ¢rz¢s¢t, gondolatÀt, tettei indÁt¢kÀt. Harmadik szem¢lyben Ár fiatalkori ´nmagÀrÂl, ¢s hûs¢t
Christophernek hÁvja. Ez a Christopher
azonban nem aff¢le Esti Korn¢l figura,
mert Isherwood nem reg¢nyesÁt, hanem
szabÀlyszerü ´n¢letrajzot Ár, ¢s mi sem Àll
tûle tÀvolabb, mint a k´ltûi ´nstilizÀciÂ
vagy egyÀltalÀn bÀrmif¢le k´ltûis¢g. Isherwood analitikus szemü, alanyi prÂzaÁrÂ.
Reg¢nyei ¢let¢nek esem¢nyeibûl tÀplÀlkoznak, szÁnhelyein jÀtszÂdnak, hûsei ´nmagÀbÂl ¢s barÀtaibÂl, ismerûseibûl vannak ´sszegyÃrva. A harmadik szem¢lyü
´nÀbrÀzolÀsra az¢rt van sz¡ks¢ge ¢letrajzÀban, mert sajÀtosan akarja ¢rz¢kel-

tetni az idûdimenziÂt ¢s azt, hogy a szerzû nem teljesen azonos tÀrgyÀval. Nem
mintha nem vÀllalnÀ az ifjÃ Christophert,
hanem mert Ágy jobban lÀttathatja ¢s kommentÀlhatja, eltÀvolÁtva magÀtÂl, mintegy gombostühegyre tüzve. De valahÀnyszor sz¡ks¢g¢t ¢rzi, megszÂlal elsû szem¢lyben, Isherwoodk¢nt is.
Mint megtudjuk (ha m¢g nem tudtuk
volna), Christopher ä a brit f´lsû ¢s k´z¢posztÀly s a müv¢szvilÀg sok mÀs tagjÀhoz hasonlÂan ä mÀr az internÀtusban
megÁzlelte az azonos nemüek szerelm¢t,
¢s aztÀn meg is maradt mellette eg¢sz ¢let¢ben. Christopher fajtÀja ä a cÁmben ä a
homoszexuÀlis f¢rfiak nagy csalÀdjÀt jelenti, amelynek Christopher ´n¢rzetes
tagja.
àAz iskolÀban Christopher sok fiÃba szeretett bele, ¢s romantikusan epekedett utÀnuk. A
koll¢giumban aztÀn v¢gre siker¡lt Àgyba is bÃjnia az egyikkel. Ez teljes m¢rt¢kben partner¢nek kezdem¢nyez¢s¢re t´rt¢nt, aki ä mikor
Christopher megszeppent, ¢s tiltakozni kezdett
ä bezÀrta az ajtÂt, ¢s hatÀrozott mozdulattal
Christopher ´l¢be ¡lt. M¢g ma is hÀlÀs vagyok
neki. Rem¢lem, hogy ¢l, ¢s talÀn majd olvassa
is ezeket a sorokat.Ê
Ezt mindjÀrt a mÀsodik oldalon tudjuk
meg. Christopher emigrÀlÀsÀnak ugyanis a legfûbb oka ez. K¢t ¢vvel fiatalabb testi-lelki jÂbarÀtja ¢s egykori iskolatÀrsa,
Wystan Hugh Auden, a k´ltû, miutÀn becserk¢szte a terepet, maga utÀn hÁvja Berlinbe. àBerlin Christopher szÀmÀra FiÃkat jelentettÊ ä Árja Isherwood. A weimari N¢metorszÀg bûs¢ggel kÁnÀlt ilyen kalandot,
de Christophernek k¡l´nleges ig¢nyei
voltak. F¢rfiszerelmet AngliÀban is talÀlhatott volna magÀnak, de àChristopher egy
bizonyos gÀtlÀstÂl szenvedett, mely akkoriban
nem volt szokatlan a nagypolgÀri homoszexuÀlisok k´r¢ben. SajÀt osztÀlya ¢s nemzete tagjÀval nem tudott szexuÀlisan f´lszabadulni.
MunkÀsosztÀlybeli idegenre volt sz¡ks¢geÊ.
Isherwood nem magyarÀzza meg ezt
az ig¢nyt. TalÀn mivel a jÂmÂdÃ csalÀdbÂl
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valÂ ÃrifiÃk, plÀne müv¢szpalÀntÀk szokÀsos lÀzadÀsa csalÀdjuk ¢s osztÀlyuk ellen baloldali szimpÀtiÀkban nyilvÀnult
meg, amennyiben rÀadÀsul m¢g homoszexuÀlisok is lettek, a csalÀdjuk viszolygÀsa ¢s heves konformista tiltakozÀsa hatÀsÀra idealizÀltÀk, mitizÀltÀk a àkizsÀkmÀnyoltÊ k¡lf´ldi fiÃt, akinek szem¢ly¢ben megtestes¡lve csodÀlhattÀk sajÀt
lÀzadÀsukat, s azt birtokolhattÀk, ami nekik nem adatott meg: az idegens¢get s a
tÀrsadalmi lelkifurdalÀs n¢lk¡li ¢letet.
Christopher eset¢ben errûl lehetett szÂ.
NÀla m¢g egy mÀsik lelki faktor is mük´d´tt: partner¢nek nemcsak idegen ¢s
munkÀsosztÀlybeli fiÃnak, hanem szellemileg nÀla lejjebb ÀllÂnak is kellett lennie. MÀsik testi-lelki jÂbarÀtjÀnak, a k´ltû
Stephen Spendernek Árja 1933-ban egy
´sszevesz¢s¡k utÀn: àNem tudom elk¢pzelni,
hogy valaha is hosszabb ideig egy¡tt ¢lhetn¢k
vagy egy¡tt lenne szabad ¢lnem egy szellemileg
egyenrangÃval.Ê Nem az¢rt, mintha szellemi f´l¢nyt akart volna biztosÁtani magÀnak, hanem mert nehezen alkalmazkodÂ,
szuver¢n alkotÂ szem¢lyis¢g l¢v¢n, nem
f¢rt meg egy fed¢l alatt a hasonszûrüvel.
Christopher szÀmÀra Anglia mindenekelûtt àa T´bbiek vilÀgaÊ, a heteroszexuÀlisok¢, akik ût elÁt¢lik ¢s kik´z´sÁtik.
1904-ben sz¡letett, amikor m¢g tÁz ¢v sem
mÃlt el Oscar Wilde nagy pere Âta. (A
homoszexualitÀst eg¢szen a hatvanas
¢vek k´zep¢ig tiltja AngliÀban a t´rv¢ny.)
Isherwood csalÀdjÀban ugyan nem û az
egyetlen meleg f¢rfi, de bÀrmennyire f¡ty¡l is a konvenciÂkra, az angol tÀrsadalomban, amelyet politikailag elÁt¢l, erk´lcsileg pedig megvet, k¢nyelmetlen
megb¢lyegzetten ¢lni. A hÀborÃ kit´r¢sekor majd Audennel egy¡tt AmerikÀba
emigrÀl.
Auden k´zvetÁt¢s¢vel Berlinben jutnak el hozzÀ Homer Lane amerikai pszicholÂgus tanai, ¢s ezekben megtalÀlja a
felszabadÁtÂ igazolÀst.
àCsak egyetlen bün l¢tezik: belsû term¢-

szet¡nk t´rv¢ny¢nek megtagadÀsa. E tagadÀs
azoknak a hibÀja, akik gyerekkorunkban arra
tanÁtanak benn¡nket, hogy korlÀtozzuk Istent
(vÀgyainkat), ahelyett, hogy n´vekedni engedn¢nk ýt. A probl¢ma mind´ssze annyi, hogy
meg kell tanulnunk, melyik az Isten, ¢s melyik
az ¹rd´g. Az egyetlen biztos vez¢rfonal az,
hogy Isten mindig ¢sszerütlens¢gk¢nt jelenik
meg, ¢s az ¹rd´g az, aki nemes, ¢s akinek igaza
van. Isten az¢rt ¢sszerütlen, mert beb´rt´n´zt¢k
¢s megvadÁtottÀk. Az ¹rd´g a tudatos fegyelem, enn¢lfogva ¢sszerü ¢s jÂzan.Ê
Ez a tan, amely Isherwood szerint a fiatal Auden k´lt¢szet¢re is erûsen hatott,
v¢gk¢pp megszabadÁtja Christophert a
büntudattÂl, ¢s hozzÀsegÁti ahhoz, hogy
nyÁltan tudja vÀllalni ´nmagÀt. (Auden,
aki vallÀsos, mindv¢gig bünk¢nt ¢li meg
homoszexualitÀsÀt, ¢s szenved tûle, Árja
Isherwood.) Christopher FiÃk¢rt j´tt
Berlinbe, ahol n¢gy ¢vig ¢l, elûbb Bubival, majd Otto Nowakkal, v¢g¡l egy
Heinz nevüvel. Term¢szetesen mindhÀrom munkÀsosztÀlybeli, szûke ¢s n¢met,
s mindhÀrom tûle telhetûen kihasznÀlja
Christophert. V¢g¡l Heinz lesz Christopher ÀllandÂ ¢lettÀrsa. Heinz azonban sork´teles, a hitleri hadsereg be is hÁvja, s mivel AngliÀba nem engedik be a brit hatÂsÀgok, Christopher orszÀgrÂl orszÀgra
k¢nytelen vÀndorolni vele, hogy megmentse a katonasÀgtÂl. DÀnia, Belgium,
FranciaorszÀg, Luxemburg, KanÀri-szigetek, PortugÀlia ä sehol sem tudnak letelepedni, mert vÁzuma lejÀrtÀval Heinzet mindenhonnan kiutasÁtjÀk. Christopher anyjÀt, Kathleent k¢nytelen megvÀgni ezer fontra ä akkor hatalmas ´szszeg ä,
mert egy belga ¡gyv¢d ennyi¢rt vÀllalja,
hogy mexikÂi ÀllampolgÀrsÀgot szerez
Heinznek. A p¢nz term¢szetesen elÃszik,
Heinzet pedig ä amikor vÁzumtechnikai
okbÂl egy napra k¢nytelen bel¢pni N¢metorszÀgba ä elviszi a Gestapo, ¢s majd
csak a hÀborÃ utÀn talÀlkozhatnak Ãjra.
Christopher hazalÀtogat Londonba, s ezt
Árja naplÂjÀba:
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àMinden ¢jjel Heinz az utolsÂ, akire gondolok, reggel pedig az elsû.
Sose feledd Heinzet. Nem szünhetsz meg hÀlÀs lenni neki az egy¡tt t´lt´tt ´t ¢v¡nk minden
pillanatÀ¢rt.
De gondolom, nem is annyira maga Heinz
hiÀnyzik, inkÀbb sajÀt l¢nyemnek az a r¢sze,
mely csak az û jelenl¢t¢ben l¢tezett.
N¢zz¡nk szembe a t¢nnyel: nem lÀtom soha
t´bb¢. °s talÀn Ágy a legjobb mindkettûnknek.
Mit is ¢rezn¢k most, ha valami csoda folytÀn
kiengedn¢k Heinzet N¢metorszÀgbÂl? Nagy
´r´m´t, term¢szetesen. De az¢rt (most teljesen
ûszint¢nek kell lennem) kiss¢ szkeptikus is lenn¢k, mert hÀt mit is tudok ¢n nyÃjtani neki?
M¢g csak igazi otthont sem, vagy helyet bÀrmif¢le tÀrsadalmi ¢rtelemben.
Vannak pillanatok ä k´nyvkiadÂknÀl, kokt¢lpartikon ä, mikor a siker lakkf¢nyü kis´rd´ge suttog a f¡lembe: ÏAz jut a legmesszebbre,
aki egyed¡l utazik!Î BÀrcsak el tudnÀm fogadni vigaszul ezt vagy bÀrmi mÀst, akÀrmilyen
hitvÀnysÀg is.
Ez a londoni l¢t furcsa ¢s rossz hatÀssal van
rÀm. Nevets¢gesen becsvÀgyÂ lettem. Azt akarom, hogy ismerjenek, dics¢rjenek, besz¢ljenek
rÂlam; lÀtni akarom a nevem a lapokban. °s
a dologban az a legrosszabb, hogy el is tudom
¢rni. Olyan vacak ¢s k´nnyü az eg¢sz.
Itt egyed¡l mindenesetre erûsebb vagyok.
Mindenekf´l´tt erûs akarok lenni ä hogy v¢delmet nyÃjthassak, akÀr egy fa. Ez nem puszta
bek¢pzelts¢g. Ez a term¢szetem legbelsû l¢nyeg¢hez tartozik.Ê
A berlini, majd pedig a vÀndor¢vek
alatt Christopher rengeteget dolgozik.
K¢t reg¢ny utÀn, a korszak v¢g¢n, 1939ben sz¡letik a B öCSö B ERLINTýL (k¢t
magyarul kiadott k´nyve k´z¡l az egyik),
amelybûl AmerikÀban John Van Druten
I AM A CAMERA (F°NYK°PEZýG°P VAGYOK ) cÁmmel nagy sikerü szÁndarabot Ár,
majd musical is lesz belûle, v¢g¡l jÂval k¢sûbb Bob Fosse zseniÀlis filmje, a K ABAR°.
Isherwood nem csek¢ly b¡szkes¢ggel
id¢zi egy helyen az Àltala roppant nagyra
becs¡lt Virginia Woolf naplÂjÀt, amely-

ben az nemcsak elsû talÀlkozÀsukat jegyezte f´l, hanem m¢g W. S. Maugham
v¢lem¢ny¢t is az ifjÃ Christopherrûl: àA
bejÀrati ajtÂban futottam ´ssze Isherwooddal.
AprÂ termetü vad leg¢ny, higanytekintetü, f¡rge, zsok¢szerü. Ez a fiatalember, mondta W.
Maugham, Ïtartja kez¢ben az angol reg¢ny j´vûj¢tÎ.Ê
A harmincas ¢vek Berlinj¢nek vilÀgÀbÂl az ´n¢letrajzban csak annyi jelenik meg, amennyi k´zvetlen¡l ¢rintette
Christopher ¢let¢t. Egy remek fejezet a
hÁres szexuÀlpatolÂgus, Magnus Hirschfeld professzor int¢zet¢t Árja le, ahol
Christopher egy darabig maga is bentlakÂ volt. Az int¢zet a àharmadik nemÊ kutatÀsÀval foglalkozik, de minden l¢tezû
szexuÀlis betegs¢g ¢s aberrÀciÂ k¢pviselve van ¢s kezel¢sben r¢szes¡l. Egy napon
Andr¢ Gide lÀtogatja meg az int¢zetet.
àHirschfeld maga vezette k´r¡l az Int¢zetben. °lû p¢ldaanyagot mutattak be neki ilyen
kommentÀrok kÁs¢ret¢ben, hogy: Ïçtmeneti
egyed. Harmadik alcsoport.Î Egyik¡k, egy fiatal f¢rfi szer¢ny mosollyal kigombolta az ing¢t,
¢s k¢t t´k¢letes formÀjÃ nûi mellet fedett f´l.
Gide csak n¢zte, n¢hÀny udvarias szÂval kommentÀlta, s hozzÀ¢rtû k¢ppel az ÀllÀt fogdosta.
Teljes dÁszben jelent meg, mint A Nagy Francia
Reg¢nyÁrÂ, panyÂkÀra vetett k´pennyel. NyilvÀn rem¢nytelen¡l primitÁvnek ¢s franciÀtlannak Át¢lte Hirschfeldet. Christopher gallofÂbiÀja f´lizzott. GÃnyosan vigyorgÂ, bek¢pzelt
kultÃrvarangy! Egyszerre megszerette Hirschfeldet ä akin egy perccel korÀbban maga is gÃnyosan vigyorgott ä, a kelekÂtya, ¡nnep¢lyes
v¢n professzort mÂkÀs bajszÀval, vastag lencs¢jü szem¡veg¢vel ¢s id¢tlen n¢met-zsidÂ cipûj¢vel... AkÀrhogy is, egyazon oldalon Àlltak ûk
mindhÀrman, akÀr tetszett Christophernek,
akÀr nem. K¢sûbb aztÀn meg is tanulta tisztelni
mindkettûj¡ket, mint t´rzs¢nek hûs vez¢reit.Ê
A szükebb barÀti k´r tagjai gyakran
tünnek f´l Christopher k´r¡l hol egyed¡l, hol tÀrsaikkal; ûk szint¢n a t´rzs tagjai. Auden, Spender, E. M. Foster (az
UTAZçS I NDIçBA ÁrÂja), a k´ltû William
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Plomer ¢s mÀsok. Auden Àll hozzÀ legk´zelebb, s ebben a korszakÀban Christopher t´bb szÁndarabot is Ár vele k´z´sen.
àBarÀtsÀguk iskolai eml¢kekben gy´kerezett, ¢s szexualitÀsÀnak jellege kamaszkori volt.
RomantikÀtlanul, de nagy gy´ny´rüs¢ggel fek¡dtek le egymÀssal az elmÃlt tÁz ¢vben, valahÀnyszor csak alkalom kÁnÀlkozott, mint ahogy
most is. Nem tudtÀk magukat szeretûkk¢nt lÀtni, de a szex m¢gis k¡l´n dimenziÂt adott a barÀtsÀguknak. °rezt¢k ezt, ¢s enyh¢n zavarta is
ûket ä vagyis a tapasztalt felnûtt barÀtokat zavarba hoztÀk a diÀk szexpartnerek. Alighanem
ez az oka, hogy egymÀs k´zt, de nyomtatÀsban
is, annyit viccelûdtek egymÀs testi megjelen¢se
f´l´tt. Wystan Ït´mpe, ¢retlen ujjaiÎ ¢s ÏaprÂ,
halvÀnysÀrga, nagy nehezen ´sszecsavarozott
szemeÎ; Christopher Ïk´pc´sÎ teste ¢s ÏhatalmasÎ orra meg feje. A k¢t felnûtt mell¢kesnek
prÂbÀlta tekinteni a diÀkok szexuÀlis jÀt¢kÀt.
Holott rendkÁv¡l fontos volt nekik. AttÂl lett a
kapcsolat mindkettûj¡knek k¡l´nleges.Ê
A spanyol polgÀrhÀborÃbÂl term¢szetesen nem lehet kimaradni. Auden is,
Spender is (aki kommunista pÀrttag) elmegy, Christopher azonban Heinz miatt,
n¢mi lelkifurdalÀssal, v¢g¡l is k¢nytelen
kimaradni ebbûl a kalandbÂl. Heinz tÀvozÀsa utÀn kiadÂjuk megbÁzÀsÀbÂl, Ãtik´nyvÁrÀsi c¢llal, Audennel a JapÀn Àltal
megtÀmadott KÁnÀba utaznak. Az akkori
nyugat-eurÂpai radikÀlis sikk ¢rt¢kskÀlÀjÀn ez a kaland is f´l¢rt a spanyollal. Hazafel¢ megÀllnak New Yorkban, ¢s Christopher most mÀr a n¢met helyett a nagybetüs Amerikai FiÃt keresi, s meg is talÀlja.
Audennel elhatÀrozzÀk, hogy AmerikÀba
fognak emigrÀlni. Auden Ágy indokolta:
àAzt mondanÀm, hogy Ãgy ¢reztem, AngliÀban
kezd lehetetlenn¢ vÀlni szÀmomra a helyzet.
Nem bÁrtam f´lnûni. Az angol ¢let... szÀmomra
csalÀdi ¢let, s ¢n szeretem ugyan a csalÀdomat,
de nem akarok a csalÀdommal ¢lni.Ê
Christophernek mÀs indokai voltak.
Neki Anglia nem a csalÀdja, hanem a T´bbiek orszÀga. °s Anglia nem fogadta be
Heinzet, tehÀt elutasÁtotta ût is.

àChristopher csak a mÀsodik vilÀghÀborÃ
utÀn kezdte megszeretni AngliÀt, elûsz´r ¢let¢ben, amikor az megszünt birodalom lenni, ¢s
kozmopolita lakossÀgÃ kishatalom lett belûle.
Ekkorra vÀlt olyan orszÀggÀ, amilyennek mindig is szerette volna lÀtni.Ê
SzabÂ Lûrinc valÂszÁnüleg sok mindenf¢le rosszra gondolhatott, mikor Auden A REG°NYíRñ cÁmü, IsherwoodrÂl
szÂlÂ szonettj¢t fordÁtotta, s a zÀrÂsorban
a prÂzaÁrÂt sanyargatÂ nagybetüs Rosszat
leÁrta. Arra aligha gondolt, ami Isherwood tanÃsÀga szerint csakugyan marta
a reg¢nyÁrÂt. Most megtudjuk ugyanis,
hogy AmerikÀba indulÀs elûtt, 1938
december¢ben Auden ¢s Christopher
Br¡sszelben t´lt´tt n¢hÀny hetet a k´z´s
kÁnai ÃtinaplÂ befejez¢se c¢ljÀbÂl, ¢s ezalatt àChristopher elûsz´r ¢let¢ben trippert kapott. Azokban a penicillin elûtti idûkben a kezel¢s fÀjdalmas volt; Christopher ¡v´lt´tt, mikor az orvos erûsen marÂ fertûtlenÁtûszerrel Àt´blÁtette a hÃgycs´v¢t. De karÀcsonyra mÀr
meg is gyÂgyult. Wystan A reg¢nyÁrÂban utal
Christopherre ¢s tripper¢re. Ï°s amit csak elbÁr
gy´nge szem¢lye / marja a Rossz minden emberi
f¢rge.ÎÊ
1939. januÀr 19-¢n fut ki a hajÂjuk
SouthamptonbÂl. A Waterloo pÀlyaudvaron Forster bÃcsÃztatja ûket, s f¢lig tr¢fÀsan megk¢rdi: àBel¢pjek a kommunista
pÀrtba?Ê Isherwood nem eml¢kszik, hogy
mit vÀlaszolt erre Christopher, de biztosra
veszi, hogy vÀlasza negatÁv volt. ötk´zben
egy napon, a fed¢lzeten s¢tÀlva ugyanis
àChristopher egyszer csak ezt hallotta tulajdon
szÀjÀbÂl: ä Tudod, nekem mÀr semmit sem jelentenek ezek a dolgok ä a N¢pfront, a pÀrtvonal, az antifasiszta harc. Semmi bajom vel¡k,
azt hiszem, csak ¢pp torkig vagyok az eg¢sszel.
ä Amire Wystan Ágy vÀlaszolt: ä AkÀrcsak ¢n.Ê
Szerepet jÀtszottak, manipulÀlni hagytÀk magukat, csalÂdtak, kiÀbrÀndultak ä
¢s hÀtat fordÁtottak. Elmentek, hogy
megÁrjÀk az ¢letmüv¡ket.
Isherwood nÀlunk m¢g a felfedezendû
angol ÁrÂk k´z¢ tartozik; k¢t magyarul ki-
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adott kis k´nyve r¢ges-r¢g megszerezhetetlen. Remek ´n¢letrajzÀnak talÀn legvonzÂbb tulajdonsÀga az, hogy szÀnd¢ka
nem ´nigazolÀs, mentegetûz¢s, magyarÀzkodÀs, ´nvallomÀs, legendagyÀrtÀs,
´nt´mj¢nez¢s, hanem mes¢l¢s. Majdnem

minden ´n¢letrajz apologetikus; az ´v¢t
puszta narratÁv szÀnd¢k Áratja. Elmes¢li
azt a t´rt¢netet, sz¢pÁt¢s ¢s sz¢gyenkez¢s
n¢lk¡l, amelyet legjobban ismer.
Vajda MiklÂs

Christopher Isherwood

CHRISTOPHER °S FAJTçJA
R¢szlet
Vajda MiklÂs fordÁtÀsa

Christopher 1934. oktÂber 9-¢n KoppenhÀgÀbÂl Stephen Spendernek Árt level¢ben
elmondja, hogy û meg Heinz v¢letlens¢gbûl megismerkedett az utcÀn Stephen bÀtyjÀval, Michaellel ¢s feles¢g¢vel, EricÀval, s hogy Erica roppant kedves volt hozzÀjuk.
LakÀst talÀlt nekik a Classensgade 65. szÀm alatt, ugyanabban a hÀzt´mbben, amelyben ûk, Spender¢k is laktak, ¢s segÁtett nekik n¢hÀny bÃtor vÀsÀrlÀsÀban ¢s a bek´lt´z¢sben.
DÀniÀban az idegennek n¢gy vagy ´t hÂnapig vÀrnia kell, mielûtt egyÀltalÀn beadhatja a
tartÂzkodÀsi enged¢ly irÀnti k¢relmet, s a hatÂsÀgok nem voltak hajlandÂk elûre megmondani,
hogy az enged¢ly megadÀsÀnak van-e valÂszÁnüs¢ge. így aztÀn elment a kedvem attÂl, hogy a
legsz¡ks¢gesebb dolgokon kÁv¡l bÀrmit is vegyek a lakÀsba. Heinz hÃsgombÂcot k¢szÁt a konyhÀban, ¢n pedig egy roppant àdiktÀtorosÊ szobÀban kopogom ezt; szinte ¡res, leszÀmÁtva egy ventilÀtort, egy asztalt s EurÂpa t¢rk¢p¢t.
Testv¢reihez k¢pest Michael robusztusnak, f¢rfiasnak ¢s sokkal kev¢sb¢ ¢rz¢kenynek lÀtszott, de nÀla is megvolt a Spenderek jÂk¢püs¢ge. Christopher futÂlag mÀr korÀbban is talÀlkozott vele, s akkor hajlott rÀ, hogy elfogadja rÂla Stephen n¢zet¢t. Stephen, a hiperszubjektÁv, akkor gÃnyolta Michaelt, ami¢rt azt ÀllÁtotta magÀrÂl, hogy
m¢g soha ¢let¢ben nem volt szubjektÁv v¢lem¢nye semmirûl. T¢ny, hogy Michael a
term¢szettudÂsok pragmatikus fajtÀjÀhoz tartozott, a hat¢konysÀg megszÀllottja volt,
s azokat, akikbûl ez hiÀnyzott, megvetette. Mindemellett azonban sajÀt korlÀtaival is
tisztÀban volt, ¢s szer¢nyebbnek bizonyult, mint ahogy Stephen ÀllÁtotta. Christophert
pontosan az ragadta meg Michaelben, hogy besz¢lget¢s k´zben nem ¢lt szubjektÁv tÃlzÀsokkal, amire û maga annyira hajlott. JÂlesû vÀltozatossÀgot jelentett, amikor Michael szigorÃan objektÁv beszÀmolÂit hallgatta Gr´nlandrÂl, ahol az nemr¢g valamilyen tudomÀnyos c¢llal jÀrt.
Egyik t´rt¢net¢re m¢g ma is eml¢kszem, mert a parabola annyira talÀlÂ, s remek¡l
hasznÀlhatÂ, valahÀnyszor k¢t kultÃra nem ¢rti meg egymÀst.
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Egy eszkimÂ, amikor megmutattÀk neki a hajÂkkal zsÃfolt koppenhÀgai kik´tû
f¢nyk¢p¢t, nem esett Àmulatba, csak elcsodÀlkozott. àDe hÀt hogyan ¢lhetnek az
emberek a maguk vÀrosÀban? Biztosan ¢heznek, hiszen egyetlen halÀszkenut sem
lÀtok.Ê
Tulajdonk¢ppen Michael is elfogadta Christophert, mert Ãgy v¢lte, hogy Stephen
t´bbi barÀtjÀnÀl kev¢sb¢ hajlamos a szubjektivitÀsra. Ez annak a k´vetkezm¢nye volt,
hogy olvasta a The Memorialt [Az eml¢kmü], ¢s tetszett neki az objektÁv r¢szletek sokasÀga
a reg¢nyben ä mint p¢ldÀul a Mary Scriven zeneest¢lyein elûadott müvek cÁmei, Maurice barÀtainak müszaki fecseg¢se autÂkrÂl ¢s motorker¢kpÀrokrÂl, az Edward Blake
Àltal Kis-çzsiÀban f´lkeresett obskÃrus helyek nevei, Eric beszÀmolÂja egy csûdbe
ment d¢l-walesi bÀnyavÀrosrÂl. Megejtû ÀrtatlansÀgÀban Michael term¢szetesnek tartotta, hogy Christopher tudja, mirûl besz¢l, s hogy ezeket a t¢nyeket tudÀsÀnak hatalmas tÀrhÀzÀbÂl merÁti. Holott Christopher, mint annyi mÀs ÁrÂ, az objektÁv vilÀgot illetûen d´bbenetesen tudatlan volt, kiv¢ve ott, ahol az tulajdon tapasztalatÀval ¢rintkezett. ValahÀnyszor rÀk¢nyszer¡lt, hogy valamilyen mÀzzal leplezze tudatlansÀgÀt,
egyszerüen keresett valakit, aki aztÀn szÀllÁtotta neki a sz¡ks¢ges informÀciÂt. Michael
bÂkjait mindazonÀltal kegyesen elfogadta.
Erica Spender kiss¢ fiÃsan csinos n¢met lÀny volt. Temperamentumos, jÂkedvü,
erûszakos term¢szet, aki szeretett tapintatlanul ûszinte megjegyz¢seket tenni. Derüs
sz´rny¡lk´d¢ssel tekintett a ChristopheräHeinz kapcsolatra. Egy alkalommal ezt
mondta Christophernek: àAmikor eln¢zem, ahogy maguk ketten nyakig begombolt
fel´ltûben, egy¡tt v¢gigmennek az utcÀn, azt gondolom magamban: Ãristen, ezek biztosan halÀlra untatjÀk egymÀst, hogy' k¢pesek kibÁrni?Ê Christopher azonban nem
s¢rtûd´tt meg, mert Erica legalÀbb ûszint¢n ¢rdeklûd´tt irÀntuk. ýk hÀrman aztÀn
´ssze is barÀtkoztak.
Christopher gyerekkorÀban KoppenhÀgÀt Hans Andersen-orszÀg fûvÀrosÀnak k¢pzelte el. FelnûttkorÀban is megmaradt szÀmÀra Andersen varÀzsa. (Besz¢lget¢sben
t´bb mint f¢lig komolyan azt szerette bizonygatni, hogy A kis sellû m¢lyebb ¢s ¢letszerübb trag¢dia, mint a Madame Bovary vagy a Karenina Anna.) De most, hogy valÂban
ott volt KoppenhÀgÀban, pusztÀn DÀnia fûvÀrosÀnak lÀtta a vÀrost, amelynek Andersennel valÂ kapcsolata csupÀn erekly¢kben ¢s eml¢khelyekben mutatkozik meg. TalÀn
ha magÀban lett volna itt, ¢s egy fiatal dÀnnal lett volna szerelmi viszonya, Ãjra f´lfedezte volna Andersen varÀzsÀt, ahogy ott ragyog valahol a m¢lyben a modern ifjÃ kollektÁv tudatalattijÀban.
Gyakorlati szempontbÂl hasznos volt szÀmukra KoppenhÀgÀban ¢lni. A n¢met itt
mÀsodik nyelvnek szÀmÁtott, minden tanult ember besz¢lte bizonyos fokon, s Ágy
Heinz kev¢sb¢ ¢rezte magÀt idegennek. Az ¢lelmiszer ä vaj, tej, tojÀs, hal ¢s hÃs ä rendkÁv¡l gusztusos volt itt, s Christopher ¢s Heinz most fûzhetett magÀnak. A vÀros tiszta
volt, csak Ãgy vilÀgÁtottak benne a szûke skandinÀv fejek. A t¢l enyhe volt abban az
¢vben, gyakran s¡t´tt a nap. Christopher csak akkor ¢rezte °szak sz´rnyü melankÂliÀjÀt, amikor j¢ghideg esû vagy hÂzÀpor verte v¢gig a Classensgad¢t.
November elej¢n Auden elk¡ldte Christophernek The Chase [Az ¡ld´z¢s] cÁmü darabja k¢ziratÀt. Egy korÀbbi darabbÂl, a The Enemies of a BishopbÂl [Egy p¡sp´k ellens¢gei]
fejlesztette ki, amelyet ketten egy¡tt Ártak. Javaslatokat vÀrt Christophertûl, aki ´r´mmel rÀÀllt, annÀl is inkÀbb, mert majdnem biztosnak lÀtszott, hogy Rupert Doone
Group SzÁnhÀza a darabot be fogja mutatni. A Group SzÁnhÀz az ¢v februÀrjÀban mÀr
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elûadta Auden The Dance of Death [HalÀltÀnc] cÁmü darabjÀt, ¢s a fûszerepet maga
Doone jÀtszotta benne.
A k´vetkezû hetekben aztÀn a Wystannal valÂ levelez¢sben tÀrsszerzûi egy¡ttmük´d¢s alakult ki k´zt¡k. Christopher Ãj jeleneteket vÀzolt f´l, ¢s egypÀr mÀr l¢tezûnek
az ÀtdolgozÀsÀt javasolta. N¢hÀnyat maga Árt meg, mÀsokat Wystanra bÁzott. Wystan
mindig szerette az eff¢le feladatokat, hatalmas alkotÂ energiÀi prÂbÀjÀnak tekintette
ûket. Nem eml¢kszem, hogy valaha is visszautasÁtotta vagy nem teljesÁtette volna, amit
vÀrtak tûle.
Christopher naplÂja, november 24.:
Mindennap, amikor elmegyek tejet venni, elosonok a sarkon tÃlra, ¢s megn¢zem a plakÀtokat.
Krigs Fare [HÀborÃs vesz¢ly] meg hasonlÂk. A dÀn lapok szadista gy´ny´rüs¢ggel tÃloznak
el minden Ãjabb ijesztû jelent¢st.
Vajon mi¢rt is vagyok ¢n ennyire berezelve? R¢szben nyilvÀn az¢rt, mert nem akarok meghalni.
Enn¢l is sokkal jobban az¢rt, mert irtÂzom magÀtÂl a hadseregtûl ä olyan, mint visszaker¡lni az
iskolÀba ä ¢s mert rettegek, hogy akkor el kellene hagyni Heinzet. A vÀrakozÀs a legborzasztÂbb.
Ami kev¢s kis p¢nzem van, nem csordogÀlna t´bb¢, ha kit´rne a hÀborÃ. Nem kapnÀnk meg az
enged¢lyt, hogy itt maradhassunk. °s tudom, hogy a v¢g¢n k¢nytelen voln¢k visszat¢rni AngliÀba.
Heinz ezt mondta nekem ma reggel: àT¢ged mÀr semmi sem ¢rdekel. Engem is ugyanolyan
nyomorulttÀ teszel, mint amilyen te magad vagy. Ha hÀborÃ lesz, hÀt lesz.Ê
ValÂjÀban akkor ¢pp nem volt EurÂpÀban nagyobb politikai vÀlsÀg. De Christopher
¢s a hozzÀ hasonlÂ szorongÂk abban a hÀborÃra Át¢lt korszakban olyanok voltak, mint
a halÀlos betegek ä idûnk¢nt rÀjuk j´tt, ¢s akkor ¢l¢nken tudatÀban voltak Àllapotuknak, olyankor is, amikor pedig nem is jelentkeztek a t¡netek, hogy eml¢keztethett¢k
volna ûket.
A naplÂbejegyz¢s Ágy folytatÂdik:
Elmulasztottam a k´teless¢gemet. Az ¢n helyem AngliÀban van, a kommunistÀk mellett. Sz´kev¢ny ¢s potenciÀlis ÀrulÂ vagyok.
Edward Upwardnak egy az ¢vi korÀbbi levele mutatja, hogy Christopher mÀr Olive
Mangeot-nak is hasonlÂ szellemben Árt:
Olive mutatta leveledet, amelyben olyasmit ÁrtÀl, hogy nem mondjÀk ugyan, de elÁt¢lnek t¢ged.
Ami persze balgasÀg, mivel ä noha Marx talÀn nem is mondta ezt ä mindegyik¡nk Ãgy segÁti
legjobban a forradalmat, ha sajÀt fegyvereivel harcol ¢rte. A te legjobb fegyvered pedig nyilvÀnvalÂan az ÁrÀs. Az mÀr az ¢n balszerencs¢m, hogy nekem ´t´drangÃ tanÀrk¢nt kell harcolnom.
VallÀsos fanatikusok n¢ha erk´lcsi k¢telyekkel bajlÂdnak, s elmondjÀk ezeket a
gyÂntatÂjuknak, aki aztÀn megcÀfolja azzal, hogy csupÀn egy alapjÀban k¢pmutatÂ
´nszeml¢let term¢k¢rûl van szÂ. Christopher is alighanem ilyesf¢le politikai skrupulusokat fejlesztett ki. Edward, mint aff¢le b´lcs gyÂntatÂ, àbalgasÀgÊ-nak mondja ûket.
°nszerintem Christophernek egyszerüen honvÀgya volt, hiÀnyoztak neki angliai barÀtai, kommunistÀk ¢s nem kommunistÀk egyarÀnt. Az a kijelent¢se, hogy û potenciÀlis ÀrulÂ, mÀr sokkal ûszint¢bb ¢s leleplezûbb ä mÀs szÂval, de azt mondja ki ugyanis,
hogy az a gyanÃja, nem hÃz û olyan lelkesen a kommunistÀkhoz, mint ahogy mutatja.
November harmincadikÀn Christopher ÀtrÀndult Malmûbe, ahovÀ meghÁvtÀk, hogy
tartson elûadÀst à°lm¢nyeim egy angol filmstÃdiÂbanÊ cÁmmel. MiutÀn kik´t´tt a dÀn
komp, egy sereg vend¢gszeretû sv¢d fogta k´r¡l, s r´gt´n rokonszenvezni kezdett vele. Milyen sz´rnyü lehet neki, hogy KoppenhÀgÀban k¢nytelen ¢lni, mondtÀk. NyilvÀn azÂta sem lakott jÂl, hogy oda¢rkezett; a dÀnoknak sejtelm¡k sincs az ¢lvezetekrûl.
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Gyorsan elvitt¢k egy vend¢glûbe, ¢s jÂl megt´mt¢k sv¢d Ányencs¢gekkel, melyeket bivalyerûs sv¢d punccsal ´blÁtettek le. Mikor aztÀn v¢g¡l kÀbÀn ¢s kiss¢ tÀntorogva ott
talÀlta magÀt egy pÂdiumon Àllva, megr¢m¡lt. R¢szegen addig m¢g sohasem prÂbÀlt
elûadÀst tartani. AztÀn f´lfedezte, hogy a hallgatÂsÀg nagyobbik r¢sze szint¢n r¢szeg.
RÀjuk nevetett. Visszanevettek rÀ, ¢s megtapsoltÀk. Az elûadÀs sikeres volt. UtÀna pedig a tûl¡k telhetû legnagyobb bÂkot kapta: azt mondtÀk neki, hogy nem olyan, mint
a legt´bb angol.
Az 1935-´s ¢v s´t¢ten, Ãj szorongÀsokkal k´sz´nt´tt be. Christopher megtudta, hogy
DÀniÀban kell j´vedelemadÂt fizetnie. Kider¡lt az is, hogy a dÀn rendûrs¢g àpolitikusÊ
ÁrÂnak tartja Christophert ä de hogy a àpolitikusÊ-on pontosan mi ¢rtendû, azt nem
volt hajlandÂ elÀrulni. NyilvÀnvalÂnak lÀtszott, hogy û meg Heinz nem maradhat korlÀtlan ideig DÀniÀban, m¢g akkor sem, ha netÀn akarna.
Akkor azonban januÀr 10-¢n meg¢rkezett Auden ä m¢gpedig rep¡lûg¢pen. RÀvette kiadÂjÀt, a Faber & Fabert, hogy elûlegezze meg a rep¡lûjegy ÀrÀt, mivel ez ¡zleti
tÀrgyÃ megbesz¢l¢s lesz. Wystan a csodÀs, a kiszÀmÁthatatlan! Christophernek az Àlla
is leesett az ÀmulattÂl. A rep¡l¢s roppant mer¢sz dolog volt m¢g akkor a szem¢ben.
A maga r¢sz¢rûl m¢g tovÀbbi k¢t ¢vig nem merte megprÂbÀlni.
Kettesben aztÀn ÀtdolgoztÀk a darabot, kisebb vÀltoztatÀsokat eszk´z´ltek rajta.
Megegyeztek abban is, hogy Where is Francis? [Hol van Francis?] lesz a cÁme. A v¢gleges
cÁmet, The Dog Beneath the Skin [Kutya a bûr alatt], k¢sûbb Rupert Doone javasolta.
Wystan volt az elk¢pzelhetû legjobb orvossÀg Christopher depressziÂjÀra. Jelenl¢te
megk´vetelte tûle, hogy szÂrakoztasson ¢s intellektuÀlisan is megfeleljen. AzÀltal, hogy
Wystant vend¢g¡l lÀtta, Christopher ´nk¢ntelen¡l sajÀt jobbik vÀltozatÀvÀ lett; f´lvidÁtotta ´nmagÀt, ami nyilvÀn vidÀmabbÀ tette a szeg¢ny Heinz ¢let¢t is.
FebruÀr 7-¢n Christopher levelezûlapot Árt Kathleennek, ¢s megk¢rte, l¢pjen kapcsolatba a sajtÂfigyelû-szolgÀlatÀval, figyelmeztesse ûket, hogy majd less¢k a Mr Norris
Changes Trains [Mr. Norris mÀsik vonatra szÀll]-rÂl megjelenû kritikÀkat, a k´nyvet
ugyanis hamarosan kiadja a Hogarth Press kiadÂ.
Christopher idûnk¢nt korÀbban is megk¢rte Kathleent ilyen ¢s ehhez hasonlÂ szÁvess¢gekre. Ez most azonban sokkal t´bb volt; kettej¡k Ãjfajta kapcsolatÀnak kezdete.
Ettûl fogva Kathleen lett, Richard seg¢dlet¢vel, Christopher londoni megbÁzottja. A
k´vetkezû ¢vekben folyamatosan levelezett ¢s telefonÀlt k¡l´nb´zû szerkesztûkkel ¢s
kiadÂkkal. Akik nem tartottÀk be Ág¢ret¡ket vagy nem az elvÀrt mÂdon viselkedtek,
azokat letolta ä bele¢rtve, m¢gpedig el¢g gyakran, Christopher hivatÀsos irodalmi
¡gyn´k¢t is. Christopher olykor azzal jutalmazta ¢rte, hogy azt mondta neki, tÁz ¡gyn´kn¢l is t´bbet ¢r. Azzal mentegette magÀt, ami¢rt mindezt a munkÀt rÀsÂzza, hogy
Kathleen ¢lvezi a dolgot. Ez talÀn igaz is volt, mert Kathleen ezÀltal r¢szt kapott Christopher ¢let¢bûl.
Christopher Kathleennek, februÀr 11-¢n:
Mi itt korcsolyÀzunk, de szomorÃan. Nagyon hamarosan be fogjÀk vezetni N¢metorszÀgban a
k´telezû katonai szolgÀlatot. Heinz mit¢vû legyen? Ha hazamegy, r¢szes¢v¢ vÀlik a g¢pezetnek,
¢s az elk´vetkezû ´t ¢vben, de talÀn m¢g azon tÃl is, nem engedik ki Ãjra az orszÀgbÂl. Ha nem,
szÀmüz´tt¢ vÀlik Hitler hÀtral¢vû idej¢re, ami k´nnyen azt jelentheti, hogy eg¢sz ¢let¢re. IrtÂzik
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a hazat¢r¢s gondolatÀtÂl. N¢metorszÀgban csak egy ´reg nagymamÀja ¢l, aki nemsokÀra meg fog
halni, k¢t f¢rjn¢l levû nagyn¢nje meg az apja, aki nem nevelte, s akivel sohasem szokott talÀlkozni.
Ha viszont velem marad, valamif¢le ¢letet kell teremtenie magÀnak. Vid¢ken szeretne ¢lni ¢s
Àllatokat tartani. De hol?
1938-ban lejÀr az Ãtlevele. Valahogyan, gondolom, mÀsik ÀllampolgÀrsÀgot kell majd szereznie, de az rettentûen neh¢z ¢s roppant idûig¢nyes.
Christopher Kathleennek, februÀr 26-Àn:
öjabban komolyan gondolkozom azon, hogy D¢l-AfrikÀba kellene emigrÀlni! D¢l-Afrika k¢ts¢get
kizÀrÂan a legjobb hely n¢meteknek. Heinz fokozatosan bÃrrÀ vÀlhatna, bÃrbÂl pedig majd britt¢.
°s ha lenne ott egy kis f´ld¡nk egy villÀval, az az û nev¢n lehetne, ami bizonyos stÀtust is adna
neki.
Most mÀr az apja is komolyan azt tanÀcsolja neki, ne menjen haza, ¢s Ágy mÀr k´nnyebb a
lelke ezzel kapcsolatban.
Stephen Spender Christophernek, mÀrcius 7-¢n:
NyilvÀn tudod mÀr, hogy nagyon dics¢rik a reg¢nyedet a Telegraphban, a Statesmanben ¢s a
Spectatorban. EzenkÁv¡l az este Woolf¢kkal talÀlkoztam, ¢s Leonard azt mondta, ¢ppen int¢zkedett az utÀnnyomÀs dolgÀban.
BorzasztÂan sajnÀllak mindkettût´ket e miatt a n¢met sork´teless¢g miatt. Leonard szerint a
hÀborÃ most mÀr elker¡lhetetlen, mert a vilÀg beleker¡lt az 1912-es Ãjrafegyverkez¢si ´rd´gi
k´rbe. Morgan Forster is f´ladta mÀr a rem¢nyt, hogy b¢ke maradhat.
Mi¢rt nem mentek AmerikÀba? °n, azt hiszem, oda emigrÀln¢k most, ha Ãgy gondolnÀm,
hogy egyÀltalÀn tudn¢k Árni tÀvol EurÂpÀtÂl. Valahogy Ãgy ¢rzem, te tudnÀl ott Árni, talÀn m¢g
jobban, mint AngliÀban.
Azt hiszem, egy ÁrÂ nem tehet ma t´bbet, szÀmÀra ma az egyetlen teljesen forradalmi magatartÀs
az, ha valÂban civilizÀlt szÁnvonalat igyekszik teremteni ¢s f´nntartani.
Christopher Kathleennek, mÀrcius 12-¢n:
Mr. Norris bizony nagyobb elismer¢sben r¢szes¡l, mint a The Memorial, bÀr nem mondhatnÀm, hogy bÀrmelyik kritikus megjegyz¢seit k¡l´n´sebben ¢rtelmesnek talÀlom. Megd´bbent az
¢rz¢ketlens¢g¡k, amivel valamennyien teljesen figyelmen kÁv¡l hagyjÀk a v¢g¢n a trag¢diÀt. ögy
lÀtszik, hogy nevets¢ges dolognak tartjÀk a n¢met politikÀt.
Milyen fura, hogy Henry bÀcsi nem szereti a k´nyvet. °n meg azt hittem, hogy a Mr. Norris
dickensi vonala tetszeni fog neki. Szerintem a Mr. Norris alapeszm¢je tÀvolrÂl sem mondhatÂ
modernnek, ¢s szinte tÃlsÀgosan is ragaszkodik az angol humoros hagyomÀnyhoz, amelyrûl unalomig besz¢lnek. NyilvÀn az tetszett Compton Mackenzie-nek.
(Henry fûleg azt kifogÀsolta, hogy Christopher a Bradshaw nevet adta a reg¢ny
narrÀtorÀnak. Henry tÀrsadalmi credÂja szerint az Isherwood k´z´ns¢ges iparosn¢v,
mÁg viszont a Bradshaw a csalÀd arisztokrata rangra ¢s t´rt¢nelmi jelentûs¢gre irÀnyulÂ ig¢ny¢t testesÁti meg. Vagyis Christopher szents¢gt´r¢st k´vetett el, amikor William Bradshaw-t mindenf¢le bün´zûk ¢s proletÀrok szÁnvonalÀra rÀntotta le. NyilvÀn
utÀlta Henry a reg¢ny humorÀnak k´z´ns¢gess¢g¢t is, nem az¢rt, mintha ût magÀt
megbotrÀnkoztatta volna, hanem mert esetleg megbotrÀnkoztatja a fûrangÃ h´lgyeket, akiknek barÀtsÀgÀt oly sokra becs¡lte.)
TovÀbbi pszicholÂgiai meglepet¢s magÀnak Mr. Norrisnak a magatartÀsa. Most, hogy a k´nyv
mÀr megjelent, minden s¢rtetts¢g¢t elfeledte. MohÂn kutatja a sajtÂban a kritikÀkat, ¢s tulajdonosi
b¡szkes¢ggel jegyzi meg, ha talÀl valamit: àKitünû kritikÀt kaptunk a Telegraphban!Ê stb.!
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Tegnap a k´vetkezû tÀviratot kaptam: àBoldog vagyok, hogy megismerkedhettem a lenyüg´zû
Mr. Norrisszal. SzÁvbûl gratulÀlok. Viertel.Ê
Christopher Kathleennek Árt k´vetkezû levele ä KoppenhÀgÀbÂl az utolsÂ ä Hitler
mÀrcius 16-i hivatalos nyilatkozatÀra utal, amelyben elÁt¢li a n¢met leszerel¢st kimondÂ versailles-i szerzûd¢st, ¢s bejelenti a sork´telezetts¢g azonnali bevezet¢s¢t:
AttÂl a pillanattÂl, hogy Heinzet hivatalosan behÁvjÀk, s û formÀlisan megtagadja a visszat¢r¢st abba az ûr¡ltekhÀzÀba, a nÀcik szempontjÀbÂl term¢szetesen bün´zûv¢ vÀlik. így hÀt mÀs
ÀllampolgÀrsÀgot kell szereznie, akÀr adoptÀlÀs, akÀr valamilyen mÀsik orszÀgban valÂ leteleped¢s ÃtjÀn. ValÂszÁnüleg az adoptÀlÀs lenne a k´nnyebbik mÂdszer, ha talÀlnÀnk hozzÀ megfelelû
embereket. Ha pedig ez nem megy, akkor p¢nz¢rt kell valamilyen ÀllampolgÀrsÀgot venni.
Christopher itt emlÁti elûsz´r Kathleennek azt a lehetûs¢get, hogy Heinznek p¢nz¢rt kell ÀllampolgÀrsÀgot vÀltoztatnia. Alighanem Gerald Hamilton javasolhatta ezt.
Gerald akkor Br¡sszelben volt, Ágy hÀt Christopher ¢s Heinz elûsz´r elment Br¡szszelbe. çprilis 13-Àn hagytÀk el DÀniÀt.
Christopher Stephennek, az Avenue Longchamps 44-bûl, Àprilis 19-¢n:
KoppenhÀga utÀn Br¡sszel roppant ¢l¢nknek tetszik. Z¡ll´tt, kopott a vÀros, ¢s s´t¢t majomk¢pü
k¡ld´ncfiÃk ¢s lomha flamandok mÀszkÀlnak benne, olyan arccal, akÀr egy darab nyers hÃs. °s
vannak pavilonok meg buzibÀrok, ¢s amikor az OltÀriszents¢get viszik az utcÀn a haldoklÂhoz,
amerre elhalad, let¢rdelnek az emberek. AztÀn itt van a Manneken Pis, a hugyozÂ kûszobor, amelyet f¢nyk¢pen mÀr nyilvÀn lÀttÀl. Mindenfel¢ ÀruljÀk a mÀsolatÀt r¢zbûl, kis gumicsûvel ¢s labdÀval, lelocsolhatod vele a barÀtaidat. Mindettûl szinte berÃg az ember a kellemes, de sz´rnyü
lakÀsunkban elt´lt´tt v¢gtelen borongÂs t¢l utÀn. °n Ãgy ¢rzem magam, mint aki v¢gre megszabadult mindenf¢le homÀlyos, fojtogatÂ balsejtelemtûl.
°s aztÀn persze itt van Gerald, kicsattanÂ eg¢szs¢gben ¢s a parÂkÀja n¢lk¡l. Nem vÀltozott
semmit.
Heinz ¢s a katonasÀg: heteken Àt rÀgÂdtam a dolgon, alaposan v¢giggondoltam minden szempontbÂl. De n¢zd, maga a t¢ny, hogy az ember felelûss¢get vÀllal, mÀr ´nmagÀban is ¢rv, Ágy vagy
Ãgy, nem? Ugyanakkora (vagy m¢g nagyobb) felelûss¢ggel jÀrna, ha az ember visszak¡lden¢ N¢metorszÀgba. Tegy¡k f´l, hogy kit´r a hÀborÃ, m¢g mielûtt leszolgÀlja az idej¢t, ¢s tegy¡k f´l, hogy
elesik, ki felelûs akkor? °s, morÀlis oldalrÂl n¢zve a dolgot, sokkal kev¢sb¢ v¢dhetû magatartÀs
volna visszamenni ¢s engedelmeskedni nekik most, tudva, hogy k¢sûbb Ãgyis mindent megtenne,
hogy megsz´kj´n ¢s otthagyja ûket, nem? Az a tervem, hogy a lehetû leghamarabb elhagyjuk EurÂpÀt, ¢s egy olyan orszÀgba megy¡nk, amelyben Heinz letelepedhet ¢s dolgozhat. Ek´zben, ha
behÁvjÀk, hamis orvosi igazolÀsokkal ¢s egy¢b hasonlÂ eszk´z´kkel mindent el kell k´vetni annak
¢rdek¢ben, hogy ne kelljen kereken kimondania a nemet. Lehet, hogy mindez el¢g k¢ts¢gbeesetten
hangzik, de ¢n nem ¢rzem annak. Szerintem te is Ágy tenn¢l a helyemben.
(Ez viszont Ãgy hangzik, mintha Stephen Árt volna Christophernek, ¢s rÀmutatott
volna, hogy ha Heinzet lebesz¢li a N¢metorszÀgba valÂ visszat¢r¢srûl, akkor Heinz
eg¢sz j´vûj¢¢rt magÀra veszi a felelûss¢get. Stephennek ez a levele, ha l¢tezett egyÀltalÀn, elveszett. De a f´ntieket olvashatjuk Ãgy is, mint egy folyamatos dialÂgus r¢szlet¢t, amelyet Christopher sajÀt lelkiismeret¢vel folytatott.)
çprilis v¢g¢n Christopher Heinzet Br¡sszelben hagyva Londonba utazott. MÀjus 12¢n t¢rt vissza. MÀsnap Àtl¢pt¢k a hatÀrt, ¢s Rotterdamba mentek, Heinz belgiumi tartÂzkodÀsi enged¢ly¢t ugyanis egy k¡lf´ldi belga konzulÀtusnak kellett megÃjÁtania. A
belgÀk megtagadtÀk az enged¢lyt. Nemigen szerett¢k a n¢meteket, k¡l´n´sen, ha
azok nem tudtÀk meggyûzûen indokolni, mi¢rt akarnak ¢ppen Belgiumban ¢lni.
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Christophert ¢s Heinzet azonban k¡l´n´sebben nem t´rte le a dolog. Megegyeztek,
hogy avval az erûvel ¢lhetnek ûk akÀr HollandiÀban is.
MÀjus 20-Àn Christopher AmszterdambÂl Árt Kathleennek, ¢s k´z´lte, hogy az Emmastraat 24-ben vettek ki szobÀt. Itt lakott Heinz annak idej¢n, mikor Christopher a
Little Friend [A kis barÀtnû] befejez¢s¢n dolgozott. JÂban voltak a hÀziasszonnyal, egy
n¢met nûvel, aki egy hollandhoz ment feles¢g¡l.
Christopher teljesen otthon ¢rezte magÀt Amszterdamban. MegnyugtatÂ hely volt
egy aggodalmaskodÂnak, mivel nyugodt ¢s kellemesen biztonsÀgos l¢gk´rt Àrasztott
ä hogy ez mennyire hamis volt, az mÀs k¢rd¢s. K¢sûbb egyszer egy keserü humorÃ
menek¡lt azt mondta neki, a hollandok az¢rt hitt¢k, hogy ûket nem fogjÀk megtÀmadni, mert àelÀraszthatjuk vÁzzel az eg¢sz orszÀgotÊ, ¢s mert àegy nû ¡l a trÂnonÊ.
Mit id¢z most f´l bennem Amszterdam? Egy tizenhetedik szÀzadi hÀz l¢pcsûj¢t,
mely olyan meredek, hogy az ember Àlla a f´lsûbb fokokat ¢ri; a csatorna viz¢nek szagÀt a nyÀri naps¡t¢sben, szÃrÂs, de nem kellemetlen; a sz¢lben kipirult k¢pü ker¢kpÀrosokat, k´zt¡k Christophert ¢s Heinzet, ahogy pedÀloznak a sÁk terepen, a tenger
szintje alatt, amelyben nemsokÀra f¡r´dni fognak, s a zandvoorti dün¢ket, ahol majd
utÀna szeretkeznek. Nem tudom viszont f´lid¢zni a tejcsokolÀd¢ Áz¢t k¢t korty s´r k´z´tt. Annak idej¢n Christopher szerette ezt a kombinÀciÂt, k¡l´n´sen, ha r¢szeg volt.
Ma mÀr arra sem tudom rÀvenni magam, hogy megkÂstoljam.
Joe Ackerley, akit Christophernek mÀr korÀbban ismernie kellett, ekkoriban lett a The
Listener hetilap müv¢szet- ¢s k´nyvkritikai rovatÀnak a vezetûje. F´lk¢rte Christophert, hogy rendszeresen Árjon neki k´nyvkritikÀkat. Christopher ´r´mmel rÀÀllt,
nemcsak az¢rt, mert jÂl j´tt a k¡l´np¢nz, hanem mert ez Ãjabb erûprÂbÀt jelentett,
akÀr a filmÁrÀs. 1935 ¢s '37 k´zt mintegy harminc´t k´nyvrûl Árt kritikÀt. Arra k¢rte
Joe-t, amikor csak lehet, kortÀrsi ´n¢letrajzokat k¡ldj´n neki, de nem hÁres emberektûl ä hanem egy lÂtr¢nertûl p¢ldÀul, vagy egy b´rt´norvostÂl, vagy egy k´z´ns¢ges
tenger¢sztûl. Az ilyenek nem ig¢nyelnek k¡l´nleges tudÀst vagy utÀnaolvasÀst; az ember tisztÀn a tartalmuk alapjÀn Át¢li meg ûket. Egy ilyen k´nyv alighanem az egyetlen,
amelyet szerzûje valaha Árt ¢s Árni fog. Ilyen ¢rtelemben tehÀt remekmü; egy ember
egy¢ni ¢let¢nek v¢gleges ÀbrÀzolÀsa. Majdnem mindig van benne, amit fenntartÀs n¢lk¡l dics¢rni lehet ä egy mesterk¢letlen¡l ûszinte mozzanat, az Àrtatlan ´r´m melegs¢ge, egy anekdota, mely olyan hihetetlen, hogy k¢ptelens¢g lett volna kitalÀlni.
ValahÀnyszor azonban ÁrÂkoll¢gÀinak müveirûl kellett Árnia, Christopher azon kapta magÀt, hogy tÃlzottan udvarias vagy Àlszent mÂdon gonoszkodÂ. A hangja ilyenkor
mindig kiss¢ hamisan csengett.
Forster Christophernek, mÀjus 11-¢n:
MÀr mÀsodszor olvastam Mr. Norrist, ¢s tele vagyok elismer¢ssel, annyira ¢lveztem. Elsû olvasÀsra nem tetszett annyira, mert nem eg¢szen nekem valÂ k´nyv ä inkÀbb a karakterek ellentmondÀsaival s nem a bonyolultsÀgÀval foglalkozik, s mintha k¡l´nb´zû oldalaikrÂl k¡l´n-k¡l´n mutatnÀ be az embereket, mÁg viszont a The Memorial, ha eml¢kezetem nem csal, r¢tegenk¢nt tette.
Ezen azonban tÃltettem magam, ¢s siker¡lt, azt hiszem, csakugyan azt olvasnom, amit ÁrtÀl.
A szerkezet kivÀlÂ, ¢s Margot teljes meglepet¢s volt szÀmomra. Az is kitünû, ahogyan f´nntartod a jÂ ¢s a rossz szintjeit, ¢s Norrist m¢gis meghagyod megnyerû embernek. °s bolondos is,
meg szellemes is, akÀr egy Congreve-figura. Igazi remekl¢s.
A k¢nyszer, hogy Williamben ravaszsÀgot becs¡letess¢ggel kell ´tv´zn´d, problematikusabbÀ
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teszi ezt a figurÀt, mert a müv¢szetben e kettû nehezen f¢r ´ssze egymÀssal. Te m¢gis sikeresen
egyesÁted benne. Kiss¢ aggÂdtam, hogy SvÀjcban vajon meddig megy el a BÀrÂval. Bedobja-e
magÀt eg¢szen, vagy v¢g¡l pÂtl¢kkal el¢gÁti ki? Nekem ugyan teljesen mindegy, de Ãgy ¢rzem, az
elsû esetben karakter¢nek vÀlaszt¢kossÀga, a mÀsodikban meg az integritÀsa s¢r¡lne.
ValÂjÀban a reg¢nyben teljesen vilÀgos, hogy mire elindulnak SvÀjcba, a BÀrÂ mÀr
nem vonzÂdik szexuÀlisan Williamhez. így hÀt nem vetûdik f´l, hogy lefek¡djenek
egymÀssal, m¢g ha William hajlandÂ lett volna is rÀ. Ezt Forsternek is ¢szre kellett
vennie. Ma mÀr Ãgy lÀtom, hogy a William integritÀsa miatti aggodalma valÂjÀban
Christopher jellem¢re vonatkozott. Bizonyos gy´nges¢geket tapasztalvÀn benne,
Forster burkolt ¢s tapintatosan gy´ng¢d, Àm mindazonÀltal komoly figyelmeztet¢st
k¡ld´tt neki.
MÀjus v¢g¢n Christopher Gerald Hamilton vend¢gek¢nt egyed¡l utazott Br¡sszelbe
a h¢tv¢g¢re. Gerald megk¢rte Christophert, segÁtsen neki Àtdolgozni frissen Árt ´n¢letrajzÀnak k¢ziratÀt. Az volt a tervezett cÁme, hogy àFiatalon, mint Szophokl¢szÊ ä
vagyis utalÀs William Johnson Corey Academus cÁmü vers¢re:
àMint Szophokl¢sz, ha v¢n leszek
S e test kihülne mÀr,
Erût majd k´lcs´nbe veszek,
çd erdû ¢s madÀr.
Mikor a v¢g mÀr intene
°s t´bb¢ nincs tovÀbb,
Hadd mondjÀk: Ez volt mindene,
SzabadsÀg s ifjusÀg.Ê
Gerald sajÀtsÀgos hiÃsÀgÀval k¢pes volt a n¢gy utolsÂ sort halÀlos komolyan magÀra
¢rteni.
Azon a h¢tv¢g¢n Gerald elvitte Christophert eb¢delni egy milliomossal, egyik kiszemelt ¡gyf¢l-ÀldozatÀval. A nagy vagyon k´zels¢ge a fej¢be szÀllt, akÀr az alkohol.
Ontotta az epigrammÀkat. BÀr a milliomos foly¢konyan besz¢lt angolul, Gerald ragaszkodott a franciÀhoz, kedvenc nyelv¢hez. A kapitalizmusrÂl szÂlva vidÀman jegyezte meg: àJe proteste mais j'en profite.Ê
Christopher most Heinz miatt minden korÀbbinÀl k´zelebbi kapcsolatba ker¡lt Geralddal. Gerald volt az egyetlen ismerûse, aki meg tudta szerezni Heinznek a sz¡ks¢ges enged¢lyeket, sût talÀn m¢g az Ãj ÀllampolgÀrsÀgot is. Akkor ¢ppen ä ahogy û
mondta ä àazon dolgozottÊ, hogy Heinz tartÂzkodÀsi enged¢lyt kapjon Belgiumban,
de beismerte, hogy ahhoz m¢g esetleg tovÀbbi hÂnapokig kell tÀrgyalnia a rendûrs¢ggel. Ez indÁtotta arra Christophert, hogy segÁtsen Geraldnak az ´n¢letrajza formÀba
´nt¢s¢ben.
Christophert nem bosszantotta, nem is alÀzta meg ez a szoros kapcsolat Geralddal,
ugyanis tulajdonk¢ppen kedvelte Geraldot. Gerald elûtt az embernek nem kellett tettetnie magÀt. Gerald egy olyan vilÀgban ¢lt, amelybe Christopher ¢ppen csak bepillantott. àValÂdiÊ-nak is lehet nevezni, mivel nem l¢tezett benne a k¢pmutatÀs, s c¢ljai
¢s eszk´zei bevallottan t´rv¢nytelenek voltak. Ebben a vilÀgban a dolog term¢szet¢n¢l
fogva sz´rnyüs¢gek eshettek meg az emberrel; t´nkremen¢s, b´rt´n, de m¢g a gyil-
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kossÀg is szakmai kockÀzatnak szÀmÁtott. Geralddal meg is esett mÀr egyik-mÀsik, de
û elt´k¢lte, hogy m¢gis benne marad ¢s tÃl¢li. Christophert n¢ha megd´bbentette ¢s
f´lhÀborÁtotta az a kev¢s, amit ebbûl a vilÀgbÂl meglÀtott. °s m¢gis, Gerald p¢ldÀja
arra sarkallta, hogy mer¢szebben ¢lje a sajÀt ¢let¢t.
MÀjus lehetett, amikor Thomas Mann legidûsebb lÀnya, Erika, Amszterdamba ¢rkezett kabar¢tÀrsulatÀval, a Die Pfefferm¡hl¢vel [A borst´rû]. SzÀmaik t´bbnyire szatirikusak ¢s nÀciellenesek voltak. Sikerrel jÀtszottak a N¢metorszÀggal szomsz¢dos t´bbi
orszÀgban, ahol ¢rtett¢k a n¢metet. Klaus Mann r¢v¢n, aki akkor szint¢n Amszterdamban volt, Christopher megismerkedett ErikÀval, aki karcsÃ, s´t¢t szemü, csinos,
vele k´r¡lbel¡l egyidûs nû volt. SzÁnpadon inkÀbb valamif¢le politikai vez¢rnek tetszett, mintsem szÁn¢sznûnek, ahogy metszû humorral, sz¢p nyugodt tartÀssal ¢s mer¢szen szembeszÀllt a fasiszta ellens¢ggel. A tÀrsulatba tartozott a feledhetetlen szÁn¢sznû, Therese Giehse is. Leg¢l¢nkebben arra a jelenet¢re eml¢kszem, amelyben a f´ldg´mb´t ringatta az ´l¢ben, mint valami beteg csecsemût, ¢s hÀtborzongatÂ hangon
dudorÀszott neki.
Egy napon Erika zavart mosollyal Ágy szÂlt Christopherhez: àValami nagyon szem¢lyeset k¢rdezn¢k magÀtÂl ä nem venne feles¢g¡l?Ê Megtudta, a nÀcik arra k¢sz¡lnek,
hogy mint a Harmadik Birodalom egyik k´zellens¢g¢t, megfosszÀk n¢met ÀllampolgÀrsÀgÀtÂl. Ha hozzÀmenne egy angolhoz, azonnal megkaphatnÀ a brit ÀllampolgÀrsÀgot.
Christopher megtiszteltet¢st, izgalmat ¢rzett, ¢s nevethetn¢kje is tÀmadt ä majd vonakodva nemet mondott. M¢gpedig az¢rt, ahogyan k´d´sen megfogalmazta ErikÀnak, mert àneh¢zs¢geim lenn¢nek a csalÀdommalÊ. Ami bizonyos ¢rtelemben igaz is
volt. Kathleen, aki m¢g mindig nem adta f´l a rem¢nyt, hogy idûvel hÀzassÀgi k´tel¢kbûl sz¡letett unokÀi lesznek, iszonyodna egy ilyen ¢rdekhÀzassÀgtÂl. Ha Christopher ¢ppen akkor rosszban van vele, nyilvÀn szÁvesen megteszi, csak az¢rt, hogy
bosszantsa. De nem volt vele rosszban, meg k¡l´nben is, enn¢l sÃlyosabb indokai is
voltak, hogy nemet mondjon ErikÀnak. Ezek egyike, hogy attÂl f¢lt, kompromittÀlja
Heinzet, aki nyilvÀn beleker¡l a vÀrhatÂ publicitÀsba, ¢s akkor a nÀcik megb¢lyegezhetik, mint ellens¢g¡k f¢rj¢nek szeretûj¢t. °s nem hiszem, hogy ebben t¢vedett Christopher.
MÀsik indoka k´zel sem ilyen ¢sszerü, de ugyanilyen sÃlyos volt ä m¢lyen gy´kerezû
undora a hÀzassÀgtÂl. Az û szem¢ben a hÀzassÀg A T´bbiek szents¢ge volt, diktatÃrÀjuk
legfûbb kinyilvÀnÁtÀsa. Christopher m¢g heteroszexuÀlis barÀtainak hÀzasodÀsakor is
kiss¢ Ázl¢stelennek talÀlta l¢p¢s¡ket. Mikor pedig alapjÀban homoszexuÀlis barÀtai hÀzasodtak ä kijelentve, hogy ûk valÂjÀban biszexuÀlisak, vagy hogy gyereket akarnak,
vagy hogy feles¢g¡k àolyan nû, aki meg¢rtiÊ ä Christopher gratulÀlt, de magÀban undort ¢rzett. K¢sûbb aztÀn sokan ezek k´z¡l elkezdtek mell¢kesen f¢rfiakkal szeretkezni, de k´zben azt bizonygattÀk, hogy csakis a hÀzassÀgnak van ¢rtelme, s hogy a homoszexualitÀs ¢retlen dolog ä azaz sz¢gyellni valÂ, vesz¢lyes ¢s t´rv¢nytelen... çm azt
is be kell ismernem, hogy maga Christopher is ¢retlen mÂdon viselkedett, amikor nem
merte elvenni ErikÀt, attÂl tartva, hogy valahol valaki netÀn m¢g majd meggyanÃsÁtja,
az¢rt tette, hogy heteroszexuÀlisnak prÂbÀlja kiadni magÀt.
Christopher azt ajÀnlotta, hogy Ár Audennek, elmagyarÀzza neki a helyzetet, s megk¢rdi, nem volna-e hajlandÂ. Erika beleegyezett. Auden tÀviratilag vÀlaszolta: àOeroemmel.Ê Mikor meg¢rkezett a tÀvirat, Christopher n¢mi irigys¢get ¢rzett. Sir Wys-
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tant a kÂbor lovag dicsûs¢ge ´vezi majd, aki megmenti h´lgy¢t a sz´rnytûl. SajÀt d´nt¢s¢t mindazonÀltal komolyabban sohasem bÀnta meg.
Nem vesztegett¢k az idût. Erika ÀtrÀndult AngliÀba, ¢s a herefordshire-beli Ledburyben megtartottÀk az esk¡vût; Wystan ugyanis a k´zeli Downs IskolÀban tanÁtott.
JÃnius 15-¢n, ¢ppen az esk¡vû napjÀn, Goebbels, nem tudva persze, hogy nevets¢gess¢ teszi magÀt, ¡nnep¢lyesen bejelentette, hogy Erika nem n¢met t´bb¢.
(1939-ben, nem sokkal AmerikÀba ¢rkez¢se utÀn, Wystan ¢s Christopher meglÀtogatta Thomas ¢s Katia Mannt, akik akkor Princetonban ¢ltek ErikÀval, Klausszal ¢s
m¢g n¢hÀny mÀs gyermek¡kkel. V¢letlens¢gbûl jelen volt a Time egyik fotÂsa is. Thomas megk¢rte Wystant ¢s Christophert, Àlljanak be ûk is egy csoportk¢pbe. àAzt tudom, hogy Mr. Auden a veje ä mondta a fotÂs Thomasnak ä, de Mr. Isherwood ä neki
mi a szerepe a csalÀdban?Ê Thomas azonnali vÀlaszÀra mindenki elnevette magÀt, a
fotÂst kiv¢ve, aki nem ¢rtett n¢met¡l: àCsalÀdi strici.Ê)
JÃnius 21-i level¢ben Christopher elmondja Kathleennek, hogy elûzû nap belekezdett
egy Ãj reg¢nybe.
Rem¢lem, ez t¢nyleg jÂ lesz. Nem olyan fel¡letes, mint a Mr. Norris, ¢s m¢gis, a maga mÂdjÀn
m¢g mulatsÀgosabb. Hûse egyfajta van der Lubbe, korunk ûr¡lts¢g¢nek ¢s hiszt¢riÀjÀnak megtestes¡l¢se. Az a fajta t´k¢letes hazudozÂ, akinek mÀr halvÀny fogalma sincsen, hogy nem az
igazat mondja. Azt hiszem, igazi hûss¢ tudom majd tenni.
Christopher egy ideje mÀr tervezte ezt a reg¢nyt. ElhatÀrozta, hogy Paul is Alone
[Paul egyed¡l van] lesz a cÁme. A naplÂ k¡l´nb´zû helyeirûl ´sszeszedett bejegyz¢sek
alapjÀn ez volt a cselekm¢ny szinopszisa:
Elsû r¢sz: Ambrose (Francis) St. Nicholas sziget¢n ¢l. Egyik ¢jjel Paul drÀmai k´r¡lm¢nyek
k´zt, Ãszva oda¢rkezik a szÀrazf´ldrûl. Csaknem ´sszeesik az ¢hs¢gtûl. Ambrose ¢telt ¢s szÀllÀst
adat neki.
Paul jÂ szakÀcsnak bizonyul. çtveszi az uralmat a konyhÀn, parancsolgat a g´r´g fiÃknak,
¢s kivÀlÂ ¢teleket szolgÀl f´l. TitokzatoskodÀssal igyekszik f´lhÁvni magÀra Ambrose figyelm¢t.
Beismeri, hogy nincsen p¢nze, de azt nem Àrulja el, hogyan ker¡lt G´r´gorszÀgba. Azt ÀllÁtja,
hogy Paul von Hartmann a neve, s hogy n¢met bÀrÂ. T´bb fûrangÃ angolt emleget, mint barÀtjÀt.
LeÁrÀsaibÂl Ambrose megÀllapÁtja, hogy valÂban ismeri ûket. Ambrose azonban inkÀbb csak meglepet¢st ¢rez, mÀsk¢pp nem hat rÀ a dolog, mert Paul ugyan anyanyelvk¢nt besz¢li az angolt, Àm
n¢mi kis cockney akcentussal. K¢sûbb f´lfedezi, hogy n¢met¡l szint¢n anyanyelvi t´k¢llyel besz¢l,
n¢mets¢ge azonban müvelt, f´lsû osztÀlybeli.
N¢hÀny nap mÃlva f´lbukkan egy elragadÂ, melegszÁvü, term¢szetes viselked¢sü fiatal n¢met.
A neve Fritz. Elmondja Ambrose-nak, hogy N¢metorszÀgbÂl sz´k´tt, ahol mint kommunistÀt a
nÀcik lecsuktÀk, s most G´r´gorszÀgban csatangol. Eleinte Paul megprÂbÀl Fritzcel k¡l´nleges
barÀtsÀgot k´tni. Hamarosan azonban Fritz oly n¢pszerü lesz Ambrose ¢s a g´r´g´k k´r¢ben,
hogy Paul f¢lt¢kenny¢ vÀlik. Ellopja Ambrose gyürüj¢t, s a lopÀst Fritzre keni. Ez¢rt Ambrose
elk¡ldi Fritzet.
Akkor meg¢rkezik vend¢gs¢gbe Ambrose egy angol barÀtja. Azonnal megismeri Pault, mint
annak a londoni klubnak a pinc¢r¢t, amelynek û tagja. Pault lopÀs¢rt elbocsÀtottÀk a klubbÂl.
Azok az angolok, akiket barÀtaik¢nt emlegetett, valÂjÀban tagjai a klubnak, s Paul csak annyiban
ismerte ûket, hogy f´lszolgÀlt nekik. Egy turistahajÂ pinc¢rek¢nt j´tt G´r´gorszÀgba, s itt lel¢pett
a hajÂrÂl. Paul megsemmis¡l, amikor az angol mindezt elmondja Ambrose-nak. Azonnal el is
hagyja a szigetet.
MÀsodik r¢sz: Paul ism¢t Londonban van, teljesen let´rve. Egyik ¢jjel az utcÀn csatangolva
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egy Bergmann nevü osztrÀk filmrendezûvel (Viertel) ismerkedik meg, akit mulattat a besz¢de, s
aki lÀtva, hogy ¢hezik, hazaviszi magÀhoz. Magda, Bergmann feles¢ge, azonnal erûsen ¢rdeklûdni kezd Paul irÀnt, s ¢rdeklûd¢se eleinte anyÀs.
Paul mindkettûnek igyekszik a kedv¢re tenni, m¢gpedig Ãgy, hogy annak adja ki magÀt, aminek
¢rz¢se szerint lÀtni akarjÀk: tolvajnak ¢s hazudozÂnak, aki mindamellett romantikus mÂdon Àrtatlan. Elmondja, hogy angolän¢met sz¡lûktûl szÀrmazÂ angol, hogy n¢met bÀrÂnak adta ki magÀt (n¢met anyja valÂjÀban csak nagypolgÀrszÀrmaz¢k volt, s egy angol munkÀs boldogtalan
feles¢ge), hogy pinc¢r volt, s hogy meglopta munkaadÂit ¢s Ambrose-t. Arra c¢loz, hogy k¢ptelen
f´lhagyni a lopÀssal ¢s hazudozÀssal, s hogy Bergmann¢k segÁts¢g¢re van sz¡ks¢ge.
Bergmann ¢s Magda, az igazi Àrtatlanok ebben a szituÀciÂban, lelkesen segÁtenek. Mivel Paul
besz¢l n¢met¡l, ezenkÁv¡l jÂ munkaerû ¢s tanul¢kony is, Bergmann f´lveszi titkÀr-asszisztens¢nek.
Paul n¢ha elkÁs¢ri a müterembe, ahol a filmj¢t rendezi; n¢ha a lakÀsban, Magda keze alatt dolgozik.
Magda pszicholÂgusnak k¢pzeli magÀt, azt hiszi, ki tudja gyÂgyÁtani Pault a kleptomÀniÀbÂl,
ha szeretetet ¢s bizalmat ad neki. Feladatokkal bÁzza meg, s ezek sorÀn Paulnak Bergmann¢k
p¢nz¢t kell kezelnie. Eleinte m¢ltÂnak mutatkozik a bizalomra; Magda szeretet¢re is vÀlaszol,
mindaddig, amÁg az csupÀn anyai. Mikor azonban Magda megprÂbÀlja elcsÀbÁtani, Paul iszonyodik, ¢s zavarba j´n ä annÀl is inkÀbb, mivel homoszexuÀlis. Elsz´kik, ¢s elvisz Bergmann¢k
p¢nz¢bûl egy nagyobb ´sszeget.
Harmadik r¢sz: Paul szÀllodÀban lakik a KanÀri-szigeteken. Bergmann¢k p¢nz¢nek k´sz´nhetûen jÂl ´lt´z´tt, ¢s pillanatnyilag jÂl Àll anyagilag. FilmszÁn¢sznek adja ki magÀt, aki elsû
sztÀrszerep¢re k¢sz¡l ä m¢gpedig Ãj n¢ven, melyet azonban nem Àrulhat el, amÁg a filmstÃdiÂ el
nem kezdi e c¢lra tervezett reklÀmkampÀnyÀt. Mindezt azzal teszi hihetûv¢, hogy mes¢l a filmgyÀri
¢letrûl annak alapjÀn, amit Bergmann mellett lÀtott.
K´zben Paul, n¢met szÀrmazÀsÀt hangoztatva, ´sszebarÀtkozik a szigeteken ¢lû t´bb n¢mettel.
Egyik¡k, fiatal tanÁtÂ, egy nÀci csoportnak a vezetûje. Paul beleszeret, s a tanÁtvÀnya lesz ä holott
amÁg a zsidÂ Bergmann¢knÀl lakott, heves nÀciellenes n¢zeteket vallott.
A tanÁtÂ megmÀssza Paullal Tenerif¢n a Pico-csÃcsot. A mened¢khÀzban azon az ¢jszakÀn a
tanÁtÂ ¢szaki kegyetlens¢ggel fejtegeti neki a hitlerista credÂt. A jelenet szexuÀlis aktusba megy Àt.
Paul mÀr annyira szerelmes, hogy vÀllalja: hajlandÂ megfigyelni az egyik n¢metet, aki meggyûzûd¢ses nÀci, de a tanÁtÂ m¢gis azt gyanÁtja, hogy ÀrulÂ.
Paul megbarÀtkozik ezzel az emberrel, siker¡l a bizalmÀba f¢rkûznie. Amikor hÁre j´n, hogy
Hitler kiv¢geztette R´hm´t, a f¢rfi boldogan kijelenti, hogy ez a nÀci rezsim ´sszeomlÀsÀt fogja
hozni. Szavait Paul jelenti a tanÁtÂnak s a nÀci csoportnak. F´lkerekednek, elmennek hozzÀ, ¢s
annyira ´sszeverik, hogy ¢letben maradÀsÀra nem sok a rem¢ny. Paul r¢m¡lten tÀvozik a k´vetkezû hajÂval, amely v¢letlens¢gbûl DÀniÀba tart.
Negyedik r¢sz: KoppenhÀgÀban Paul feles¢g¡l vesz egy n¢met zsidÂ lÀnyt, akinek lejÀrÂban
van az Ãtlevele, hogy ezÀltal brit ÀllampolgÀrsÀghoz juttassa. A lÀny kommunista, ¢s tett¢vel
Paul megnyeri a vÀrosban ¢lû t´bbi kommunista tisztelet¢t ¢s bizalmÀt. ¹sszek´lt´zik a lÀnnyal
¢s annak szeretûj¢vel, aki ugyancsak n¢met kommunista.
Paul azt ÀllÁtja, hogy Hitler hatalomra jutÀsa idej¢n a n¢met kommunistÀkkal dolgozott egy¡tt.
A Fritztûl St. Nicholas sziget¢n hallott t´rt¢neteket sajÀt kalandjaik¢nt adja elû. Mivel Fritz m¡ncheni volt, a lÀny ¢s szeretûje pedig berliniek, el¢g csek¢ly a valÂszÁnüs¢ge, hogy Paul leleplezûdj¢k.
Ekkor a szeretû pÀrtk¡ldet¢sben N¢metorszÀgba utazik, a n¢met ellenÀllÀsi mozgalomhoz. Telik
az idû. Nem ¢rkezik vissza. MÀr szinte biztos, hogy lebukott.
°s most Paul Àldozatul esik tulajdon k¢pzelg¢seinek ¢s hazugsÀgainak. Nem tud ellenÀllni a
k¢sztet¢snek, hogy nagyvonalÃ gesztust tegyen: ´nk¢nt vÀllalkozik, hogy N¢metorszÀgba megy, ¢s
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megtudja, mi t´rt¢nt a szeretûvel. A t´bbi kommunista helyesli a l¢p¢st, abban a hiszemben, hogy
Paul tapasztalt aktivista, s ugyanolyan es¢lye van, hogy megÃssza, mint bÀrmelyik¡knek, ha nem
jobb. Holott szinte semmi es¢lye sincs, hiszen m¢g N¢metorszÀgban sem jÀrt soha.
Paul Àtl¢pi a hatÀrt, ¢s aztÀn soha t´bb¢ nem hallanak rÂla. Idûvel elkezdik ût a mozgalom
mÀrtÁrhalÀlt halt egyik hûsek¢nt tisztelni. Az olvasÂnak azonban, aki sokkal jobban ismeri Pault,
mint ûk, megvannak a maga k¢ts¢gei.
(Paul nem valamilyen konkr¢t szem¢ly portr¢ja. A figura ÀltalÀnos elk¢pzel¢se egy
angolra ¢p¡lt, akit Christopher m¢g berlini korszaka elej¢n ismert futÂlag. Ez a fiatalember kleptomÀniÀs volt ä vagy talÀn csak annak adta ki magÀt, hogy ¢rdekesebbnek lÀtssz¢k. Christopher Homer Lane evang¢liumÀt hirdette neki, ¢s klasszikus
Lane-f¢le gyÂgymÂdot javasolt ä folytassa a lopÀst, de vezessen nyilvÀntartÀst az ellopott tÀrgyak becs¡lt ¢rt¢k¢rûl, mintha csak ¡zleti k´nyvel¢st vezetne. Ez megfosztotta
volna a lopÀst a romantikÀtÂl. A gyÂgymÂd nem hasznÀlt. Christopher azonban k¢sûbb m¢gis azt mondta Stephennek ¢s mÀsoknak, hogy hasznÀlt.)
AkÀr a The Lost [Az elveszettek], a Paul is Alone is arra szolgÀlt volna, hogy Christopher
megprÂbÀlja elmÃlt ¢let¢nek egy r¢sz¢t valamilyen cselekm¢ny szerkezet¢be gy´m´sz´lni ä ebben az esetben a Berlin utÀni idût, eg¢szen az AudenäMann hÀzassÀgig bezÀrÂlag. Amikor elmondta a reg¢ny szinopszisÀt ä sokkal szÁnesebben, mint ahogyan
¢n itt leÁrtam ä Upwardnak, Audennek, Spendernek ¢s Lehmann-nak, azok mind lelkesedtek ¢rte. Csak neki magÀnak voltak sÃlyos k¢telyei. De Ãjra meg Ãjra besz¢lt rÂla
a barÀtainak, s ezzel mindig rÀvette magÀt a folytatÀsÀra, Àm Ãjra meg Ãjra elment
tûle a kedve. M¢g legalÀbb egy ¢vig elpiszmogott vele, de pÀr fejezetn¢l t´bbet nem
tudott megÁrni belûle.
V¢g¡l aztÀn rÀj´tt, hogy nem akar û mÀst, mint leÁrni az ¢let¢t, Ãgy, ahogy meg¢lte.
A hozzÀ füzhetû kommentÀr lehetûs¢ge izgatja, s nem a melodrÀma, amit kihozhat
belûle. Sok epizÂdot persze majd reg¢nyesÁteni fog, hogy ezÀltal egyszerüsÁtse ¢s kiemelje a l¢nyeg¢t; a t¢nyek irodalmi nyersanyaggÀ vÀltoztatÀsa gyakran a f´l´sleges
r¢szletek kigyomlÀlÀsÀval kezdûdik. De a hazugsÀgait elmondhatja û maga is; nincs
neki sz¡ks¢ge egy Paulra, hogy hazudjon helyette. Az csak jobban eltÀvolÁtanÀ k´nyv¢t
a valÂsÀgtÂl.
JÃlius 7-¢n Lehmann Amszterdamba j´tt, hogy a New Writing cÁmen tavasszal indÁtandÂ Ãj folyÂiratrÂl tÀrgyaljon Christopherrel, amelynek szerkesztûje ¢s kiadÂja lesz.
Christopher hamarosan nagy lek´telezettje lett Johnnak. çllandÂ sz¡ks¢ge l¢v¢n
ugyanis anyagra, John rÀszorÁtotta Christophert arra, amit addig ostobÀn nem volt
hajlandÂ megtenni ä folyÂiratba valÂ terjedelemben, egymÀssal ´ssze nem f¡ggû t´red¢kekk¢nt k´zz¢tette Berlinrûl szÂlÂ marad¢k ÁrÀsait, ahelyett, hogy valami neh¢zkes cselekm¢nyü szerkezetbe igyekezett volna erûltetni ûket.
A lÀtogatÀs sorÀn t´bbnyire az amszterdami utcÀkon s¢tÀlva tÀrgyaltak. Kedvenc
s¢taÃtvonaluk egy atl¢tikapÀlya mellett vitt el, ahol tizen¢ves fiÃk sportoltak. Volt ezek
k´zt n¢hÀny egzotikus sz¢ps¢gü gyerek, Hollandia kelet-indiai jelenl¢t¢nek term¢ke:
¢szakias szûke haj, ûszibarackszÁn arcbûr indon¢z jÀromcsonttal ¢s tiszta, fekete egyenlÁtûi szem. A pÀlya egyik sarkÀban ´k´lvÁvÂ-szorÁtÂ volt. A fiÃk nem harcoltak, csak
k´nnyed¢n jÀtszva vÁvtak egymÀssal, olyan sportszerü visszafogottsÀggal, ami valamif¢le abszurd udvariassÀgnak hatott. A simogatÂ puhasÀg, ahogyan nagy bûrkesztyüikkel egymÀs csupasz test¢t lapogattÀk, ûrjÁtûen erotikus hatÀssal volt Christopherre.
Figyelme messze kalandozott az irodalomtÂl, s a hangja ä bÀr tovÀbb besz¢lt rÂla, Ãgy
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szÂlhatott, akÀr valami beprogramozott robot¢: àñ, persze, hogyne ä teljesen igazad
van ä, szerintem is û a legjobb abban a müfajban, nem is k¢ts¢ges äÊ
Christopher jÃlius 30-Àn Kathleennek Árt level¢ben elmondja, hogy Gerald Hamilton
levelezûlapokat k¡ld´zget, mindet mÀs-mÀs alÀÁrÀssal, az egyik holland kiadÂnak, ¢s
arra biztatja, hogy adja ki hollandul a Mr. Norrist. MÀr addig negyvenet adott f´l. (A
kiadÂ azonban elutasÁtotta a k´nyvet, azzal a furcsa indoklÀssal, hogy àtÃlzottan aktuÀlisÊ. àAktuÀlisÊ-on talÀn nÀciellenest ¢rtett, s arra c¢lzott, hogy tart tûle, a k´nyv kiadÀsÀval kitenn¢ magÀt a hollandiai nÀciszimpatizÀnsok megtorlÀsÀnak.)
Augusztus elej¢n Kathleen r´vid idûre meglÀtogatta ûket. SzokÀsos energiÀjÀval kezdte a vÀrosn¢z¢st, bÀr a holland kultÃra tÃlsÀgosan germÀn volt az û Ázl¢s¢nek. Egyik
este egy¡tt s¢tÀltak, ¢s Christopher ´nk¢ntelen¡l a Zeedijk fel¢ vette az irÀnyt, ahol
hÁvogatÂan kivilÀgÁtott szalonok ablakaiban neglizs¢be ´lt´z´tt h´lgyek ¡ld´g¢ltek.
Kathleen Ãgy viselkedett, mintha csak szÁnpompÀs helyi n¢pviseletbe ´lt´z´tt k¢zmüvesek ÀrultÀk volna a port¢kÀikat. Egy lelkesed¢sre k¢sz turista hangjÀn k¢rdezte: àç,
szÂval ez az, amit v´r´slÀmpÀs negyednek hÁvnak?Ê
Augusztus 24-¢n meg¢rkezett Forster ¢s barÀtja, Bob Buckingham, valamint Brian
Howard ¢s barÀtja, Toni. (Mivel most egyetlen mondatban k¢tszer is hasznÀltam a àbarÀtÊ szÂt, ez jÂ alkalom arra, hogy megmagyarÀzzam. A szÂ bevallottan k¢t¢rtelmü.
Christopher eset¢ben p¢ldÀul fednie kell kapcsolatÀt Upwarddal, Forsterrel, Audennel ¢s Heinzzel ä ¢s e kapcsolatok mindegyike jelleg¢t tekintve nagym¢rt¢kben k¡l´nb´z´tt a t´bbitûl. Mindenesetre az olyan f¢rfibarÀtsÀg eset¢ben, amely a testi szerelmet is magÀban foglalja, egyik barÀtot sem szeretem a mÀsik àszeretûjeÊ vagy àfiÃjaÊ-k¢nt emlegetni. Egyes szÀmban a àszeretûÊ ¢nnekem egyoldalÃ vonzalmat jelent;
àfiÃÊ pedig leereszkedûen hangzik, ¢s gyakran nevets¢gesen oda nem illû. így hÀt tovÀbbra is a àbarÀtÊ-ot fogom hasznÀlni, s majd igyekszem megmutatni, hogy az adott
pÀr eset¢ben mit jelent.)
Augusztus 27-¢n Forster ¢s Bob, Brian ¢s Toni, Stephen Spender (aki elûzû nap
vÀratlanul beÀllÁtott), Klaus Mann ¢s Gerald Hamilton Christopherrel ¢s Heinzcel
egy¡tt ÀtrÀndult HÀgÀba, ahol Gerald egy vend¢glûben sz¡let¢snapi eb¢det adott
Christopher tisztelet¢re. (Christopher sz¡let¢snapja ugyan 26-Àn volt, de gyerekkorÀban megszokta, hogy egy nappal k¢sûbb ¡nneplik, mivel azon a napon volt John
nagypapa sz¡let¢snapja is.) Alighogy meg¢rkeztek, felhûszakadÀs t´rt ki, s bekergette
ûket a legk´zelebbi k´z¢p¡letbe. Ez t´rt¢netesen a Gevangenpoort b´rt´n volt, most
mÃzeum. Olyan sz¡ks¢ghelyzet Àllt elû, amelyben Geraldnak minden vend¢glÀtÂi
müv¢szet¢re sz¡ks¢ge volt. Alkohol, sût sz¢kek segÁts¢ge n¢lk¡l kellett elszÂrakoztatnia vend¢geit, kiÀllÁtott Âdon kÁnzÂeszk´z´k nyomasztÂ k´rnyezet¢ben.
K¡l´n´s kever¢k volt ez a csupa f¢rfi tÀrsasÀg. Maga Gerald szikrÀzva ontotta a vicceket, melyekre azonban nem eg¢szen figyelt oda; olyan idegesnek lÀtszott, mintha a
rendûrs¢g megjelen¢s¢re szÀmÁtott volna. Stephenbûl csÃfondÀros kuncogÀs bugybor¢kolt, ¢reztette a viccek m´g´tt a Viccet, de alapjÀban û sem figyelt oda, talÀn mert
fejben ¢pp verset Árt. Az elbüv´lû ¢s kulturÀlt Klaus Mann a maga izgatottan pergû
besz¢d¢vel, de vidÀman a kort jellemezte, amelyben ¢lnek. (LegÃjabb k´nyv¢t, a Flucht
in den Nordent [Menek¡l¢s °szakon] vigyorogva Ágy emlÁtette Christophernek: àç, csak
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egy Ãjabb hÀborÃ elûtti reg¢ny.Ê) Brian Howard s´t¢t, sÃlyos szemh¢jÃ, f¡rk¢szû s
m¢rlegelû tekintete a szituÀciÂ egyetlen r¢szlet¢t sem mulasztotta el, de nyugtalansÀga
jelezte, mennyire kÁvÀnja az italt, s f¢l, nehogy Toni valami tapintatlansÀgot talÀljon
mondani. A jÂk¢pü, bajorosan szûke Toni kÁnosan feszengett drÀga ´lt´ny¢ben, roppantul vigyÀzott, hogy meg ne bÀntson senkit, szint¢n italra vÀgyott, s a jelenlevûk
k´zt legkev¢sb¢ ¢rezte jÂl magÀt. Forster ragyogÂ szemmel bÀmult ki a szem¡vege
m´g¡l, s alighanem legjobban ¢rezte magÀt k´z´tt¡k, mivel Bob Buckingham is vele
volt. Minduntalan szeretû ¢s ¢vûdû pillantÀsokat vÀltottak egymÀssal. Bob sz¢les, durva vonÀsÃ arcÀt megsz¢pÁtette az erû s a jÂindulat. Heinz azonnal vonzÂdni kezdett
hozzÀ, ¢s Christopher Ãgy v¢lte, hogy bizonyos m¢rt¢kig hasonlÁtanak egymÀshoz k´z´s munkÀsosztÀlybeli szÀrmazÀsuk r¢v¢n. ý maga szokatlanul jÂkedvü volt.
Mikor hazat¢rt AngliÀba, Forster ezt Árta:
Amszterdammal kapcsolatban csupÀn az a bajom, hogy egy percet sem t´lthettem veled n¢gyszemk´zt. Nem akartam ¢n sem k´z´lni, sem megtudni semmit, de m¢gis ´r´mteli rÀadÀs lett volna.
Elv¢gre mindketten ÁrÂk vagyunk, m¢gpedig jÂk.
Azt hiszem, ¢szrevetted, mennyire megkedvelt¡k mindketten Heinzet.
Ez volt az elsû Forster-lev¢l, amely Ágy kezdûd´tt: àDrÀga ChristopherÊ, s Ágy v¢gzûd´tt: àMorganÊ.
Gerald, a mindig pontos, a mindig udvarias Gerald mondogatta, hogy Brian Howard
modora olyan, àmint egy nagyon nagy zseni¢Ê ä amin azt ¢rtette, hogy Brian megbÁzhatatlan, pontatlan, hangos ¢s veszekedûs a nyilvÀnossÀg elûtt, k´nnyen ler¢szegedik
vagy elkÀbul ä s hogy nincs akkora tehets¢ge, amekkora ezt a magatartÀst menthetn¢.
Ebben Geraldnak ä aki nem sokat ¢rtett az irodalomhoz ä nem volt igaza. Briannak
igenis volt k´ltûi tehets¢ge. InkÀbb az volt megbocsÀthatatlan, hogy oly kev¢ss¢ hasznÀlta. Infantilis kiel¢gÁthetetlens¢g¢vel û volt nemzed¢k¢nek legelragadÂbb ¢s legveszedelmesebb csecsemûje. Ha azzal hÁzelegt¢l magadnak, hogy majd te kicsalogatod
a csecsemûkorbÂl, û boldogan hagyta, nosza, prÂbÀld, de aztÀn gyûzd is t¡relemmel.
Csak k¢sûbb nem panaszkodhattÀl, hogy nem figyelmeztetett: aligha fog siker¡lni, sût
a v¢g¢n rÀadÀsul m¢g esetleg te fogod eltanulni az û bün´s szokÀsait. Christophert, a
botcsinÀlta csodadoktort is figyelmeztette: àAzt kell megtanulnod, drÀgÀm, hogy te
sose fogsz meg¢rteni egy ilyen alakot, mint amilyen ¢n vagyok ä aki az eg¢sz ¢let¢t a
gy´ny´r´knek szenteli.Ê ögy tudta kimondani a àgy´ny´r´kÊ szÂt, hogy Christopher
hÀtÀn v¢gigfutott a hideg, s a k´z¢pkori szerzetesek legr¢mesebb ´nsanyargatÀsai jutottak esz¢be.
Christophernek volt annyi esze, hogy nem ker¡lt k´zelebbi kapcsolatba Briannal,
de egy ideig Ãgy lÀtszott, hogy a k´r¡lm¢nyek ´sszehozzÀk ût ¢s Heinzet meg Briant
¢s Tonit egy n¢gyes fogatba. Toni nem kapott tartÂzkodÀsi enged¢lyt AngliÀban ä azzal
az indokolÀssal, hogy korÀbbi lÀtogatÀsakor egy kÀbÁtÂszer-¢lvezûvel Àllt kapcsolatban.
Ez¢rt û meg Brian, akÀr Christopher ¢s Heinz, orszÀgot kerestek maguknak, ahol letelepedhetn¢nek.
Szeptember 1. Vacsora Briannal ¢s Tonival. HÁrt kaptak írorszÀgbÂl, s k¢ts¢gess¢ vÀlt, ¢rdemes-e elmenni oda, mivel az Árek kicser¢lik a letelepedett idegenek listÀjÀt az angolokkal. Brian
PortugÀliÀba akar menni, ott megvenne valami romos kast¢lyt, ahol baromfit ¢s kecsk¢t tartana,
¢s narancsot termelne. Toni tiltakozik ellene, ¢s figyelmezteti Briant, hogy û ugyan nem hordja
majd a kecsk¢k alÂl a gan¢t. Brian megharagudott rÀ, ¢s azon aggÂdott, hogy a t´bbieknek is
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elveheti a kedv¢t, ha ennyire hiÀnyzik belûle a lelkesed¢s. °n sem akarok menni, csak ha Geraldot
¢s Stephent is rÀ tudjuk venni, hogy j´jj´n vel¡nk.
Szeptember 6. Tegnap este elment¡nk Briannal ¢s Tonival, ¢s a Koncertterem k´zel¢ben egy
kÀv¢hÀzban ¡ld´g¢lt¡nk. A fiÃk biliÀrdoztak. Brian a kÀv¢hÀz berendez¢s¢t tÀrgyalta, darabrÂl
darabra ä a lÀmpÀkat, vÀzÀkat, dÁszeket ä, ¢s kiÀllÁtotta mindegyiknek a müt´rt¢neti pedigr¢j¢t:
ez hamis XIV. Lajos, az Àlkeleti Deuxiªme Empire-ral keverve, amaz hÀborÃ elûtti n¢met giccs
(golyÂk zsinÂron) stb. stb. Rengeteget tud az Ázl¢stelens¢g t´rt¢net¢rûl, ¢s rettentûen mulatsÀgos
volt.
Christopher naplÂja leÁr egy d¢lutÀni jelenetet is, amikor û meg Brian egy szÀlloda
halljÀban teÀzik. Brian kis papÁrcsomagot hÃz elû a zseb¢bûl, valami feh¢r por van
benne. àTudod-e, mi van ebben, drÀgÀm?Ê ä k¢rdezi jÂ hangosan, hogy Christophert
is, meg a t´bbi vend¢get is zavarba hozza. àJÂl n¢zd meg, drÀgÀm ä nem, nem sÂ az,
nem is cukor, drÀgÀm, hanem kokain, drÀgÀm, KOKAIN!Ê T¡ntetûen szippant belûle,
mik´zben magyarÀzza, hogy ez sajnos nem jÂfajta kokain: àA jÂ kokain olyan ragyogÂ
feh¢r, hogy nem is lehet rÀn¢zni.Ê TovÀbb szippantgat, ¢s elmondja Christophernek,
hogy a kokain à´sszeÀll az ember mell¢ben egy csomÂba, ¢s olyan, mint az ÂzonÊ, a
hasis meg àolyan, mint a karamellÀs cukorka, az ember a Pokol kapujÀban ¢rzi magÀt
tûleÊ, a heroin pedig àmint egy kûvirÀg, a gyomorbÂl nyomul a lÀbak ¢s a karok fel¢Ê.
Christopher megk¢rdi, mit ¢rez ¢ppen abban a pillanatban. A vÀlasza: àK¢pzeld magadat r¢szben egy csodÀs, kihalt velencei palotÀnak naps¡t¢sben, r¢szben Szent JohannÀnak.Ê
AztÀn m¢g egy este, amikor mindannyian egy¡tt voltak valahol, s v¢g¡l, miutÀn
elbÃcsÃztak BriantÂl ¢s TonitÂl, Christopher ¢s Heinz k¢nyelmesen s¢tÀl az utcÀn a
lakÀsuk fel¢. Brian ezalatt v¢gigrohant a pÀrhuzamos utcÀn, megvÀrta ûket a k´vetkezû sarkon, s hirtelen, fekete bundÀjÀt a fej¢re borÁtva, rÀjuk rontott. R¢m¡lten kiÀltoztak ijedt¡kben, aztÀn nevet¢sben t´rtek ki, ¢s Brian ¡ld´zûbe vette ûket...
Visszatekintve Christopher a vonzalom sz¢p ¢s ´tletes kifejez¢s¢nek lÀtta ezt. àVan-e
mÀs ismerûs¡nk ä k¢rdezte magÀtÂl ä, akinek meg¢r¡nk annyit, hogy ilyet tegyen?Ê
(Brian ¢s Toni az ¢v oktÂber¢ben v¢g¡l is elment PortugÀliÀba. Nem maradtak sokÀig. Christopher ¢s Heinz, amikor k¢sûbb ûk is PortugÀliÀba mentek, nem sokat lÀttÀk ûket.) Szeptember 12-¢n Christopher ¢s Heinz elment a rotterdami belga konzulÀtusra, ¢s Ãjra megkÁs¢relt Heinz szÀmÀra belgiumi tartÂzkodÀsi enged¢lyt szerezni.
A k¢r¢st ism¢t elutasÁtottÀk. Gerald Hamilton tehÀt semmit sem int¢zett el nekik. Mikor undorodva ¢s let´rten vissza¢rkeztek Amszterdamba, ott talÀltÀk egy barÀtjuk level¢t, amelyben azt ajÀnlotta nekik, hogy a luxemburgi belga konzulÀtuson prÂbÀljÀk
meg k¢relmezni a tartÂzkodÀsi enged¢lyt. Luxemburgba minden formalitÀs n¢lk¡l
lehet bel¢pni.
Szeptember 14-¢n bel¢ptek tehÀt Luxemburgba, elmentek az ottani belga konzulÀtusra, ¢s ´t perc alatt kaptak Heinz szÀmÀra egy harmincnapos tartÂzkodÀsi enged¢lyt. MÀsnap autÂbusztÃrÀra indultak a luxemburgi SvÀjcnak nevezett erdûs-hegyes
vid¢kre, amelyet Christopher olyannak k¢pzelt el, mint a RuritÀnia nevü orszÀg a The
Prisoner of Zenda cÁmü reg¢nyben [A zendai fogoly]. EchternachnÀl a busz, Àtl¢pve a
hatÀrt, r´vid kit¢rût tett N¢metorszÀgba, majd vissza. A vezetû biztosÁtotta ûket, hogy
a n¢met hatÂsÀgok nem k¢rik az Ãtlevelet. N¢hÀny utas m¢gis ideges lett, ¢s inkÀbb
hÀtramaradt azzal, hogy majd utÀna visszaszÀll a buszra, de Christopher ¢s Heinz nem
tudott ellenÀllni a kalandnak. °ppen csak a hatÀr tÃloldalÀn, egy kÀv¢zÂnÀl kiszÀllhattak a buszbÂl, s negyedÂra hosszat s´rt ittak, ¢s k¢peslapokat irkÀltak. ºlt ott egy
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fiatalember SS-egyenruhÀban, de ugyanolyan valÂszerütlennek, dÁszletszerünek lÀtszott, mint a falra sz´gezett antiszemita uszÁtÂ plakÀt. Geraldnak is f´ladtak egy lapot,
de a megd´bbent¢st, melyet ezzel akartak okozni neki, eltompÁtotta a t¢ny, hogy elûbb
¢rkeztek Br¡sszelbe, mint a levlapjuk.
Szeptember 19. Tegnap este k´lt´zt¡nk be ide, a Boulevard Adolphe Maxra n¢zû mÀsodik
emeleti lakÀsba (22-es szÀm). A nappaliban halÀszhÀlÂ-f¡gg´ny lÂg, hatalmas kredencek Àllnak
tele ez¡st tortÀstÀlakkal ¢s cifra hamutartÂkkal, a heverûn k¢t baba, aztÀn van k¢t asztali lÀmpa,
amelynek az ernyûje balerinaszoknya (mint a kuplerÀjokban), hat nagy ¢s kis fotÂ Clark Gable-rûl
¢s hat Ramon NovarrÂrÂl, egy miniatür l¢gcsavar, amely eg¢sz csomÂ f¢nyk¢pet tart, csupa jÂk¢pü,
fiatal pilÂtÀ¢t (az egyiken f´lirat: àPour Claire, l'audacieuseÊ), aztÀn egy nagy ÀllÂ ingaÂra
(amelyet megÀllÁtottam, hogy ne ¡ss´n) akkora sÃlyokkal, mint a kisebb ÀgyÃgrÀnÀtok. A hÀlÂszobÀhoz csinos feh¢r f¡rdûszoba tartozik, vesz¢lyes gÀz vÁzmelegÁtûvel, s van benne egy nagy
festm¢ny is, L¢da a hattyÃjÀval.
HÀziasszonyunk (Claire l'audacieuse) vidÀm, locsogÂ, elnyütten elegÀns nû, hullÀmos ûsz haja
van, s´t¢tre festi a szemh¢jÀt, ¢s ujjatlan feh¢r szat¢nblÃzt visel. Meglepûen nagyvonalÃ, ingyen
ad reggelit, ¢s takarÁtja a szobÀinkat, s most ¢pp az ´sszes szennyes¡nket mossa, ami¢rt csak a
szappan ÀrÀt k¢ri.
Claire tragikus alak volt. Azt hiszem, k´zel jÀrhatott az ¢hez¢shez. Egy darabig legalÀbbis nem volt hol laknia, ¢s Christopher meg Heinz ¢szrevette, hogy ott alszik a
lakÀs konyhÀjÀban an¢lk¡l, hogy nekik bejelentette volna. Ez türhetetlen helyzetet
teremtett: megfosztotta ûket a magÀn¢lettûl. A v¢g¢n aztÀn, bÀr nagy lelkifurdalÀsok
k´zepette, de megszabadultak tûle valahogy.
OktÂber k´zep¢re tetûpontjÀra ¢rt az etiÂpiai vÀlsÀg. OlaszorszÀg megtÀmadta EtiÂpiÀt, ¢s a N¢psz´vets¢g K´zgyül¢se b¡ntetûszankciÂkat szavazott meg. K´zben
Heinz hat hÂnapos tartÂzkodÀsi k¢relm¢t elutasÁtottÀk a belgÀk, harmincnapos enged¢lye pedig mÀr lejÀrt. Gerald h¢trûl h¢tre int¢zte, hogy a kiutasÁtÀst elhalasszÀk, de
nyilvÀnvalÂ volt, hogy hamarosan k´lt´zni kell. Stephen Br¡sszelben volt azzal a fiatalemberrel, akit Jimmy Youngernek nevez a World Within Worldben [VilÀg a vilÀgban],
s ûk ketten megÁg¢rt¢k, hogy Christopherrel ¢s Heinzcel egy¡tt PortugÀliÀba mennek.
De m¢g egy tovÀbbi hÂnapig nem tudtak elutazni ä mÀr elfeledtem, hogy mi¢rt.
OktÂber 19. Heinz mostantÂl szem¡veget visel. A szem¢sz ezt mondta nekem: àAz û vilÀga
mÀs, mint a mi vilÀgunk, Monsieur. A f¡ggûleges vonalak gyakorlatilag eg¢sz ¢let¢ben lÀthatatlanok voltak a szÀmÀra, a vÁzszinteseket viszont k¡l´nlegesen ¢lesen lÀtta. Ha egy k´rt n¢z, ovÀlisnak lÀtja, de mivel tapasztalatbÂl tudja, hogy k´r alakÃ, az agya k´rr¢ eg¢szÁti ki a k¢p¢t.Ê
Valamelyik nap Heinz, ¢let¢ben elûsz´r, lefek¡dt egy kurvÀval. A nûnek nem volt melle, ¢s
szÀz frankot k¢rt. A dolog nem siker¡lt.
Novemberben Christopher befejezte a The Novaks [NovÀk¢k] ÁrÀsÀt, s elk¡ldte John
Lehmann-nak, aki a New Writing elsû szÀmÀban szÀnd¢kozott k´z´lni a k´vetkezû tavasszal. Ez lett tehÀt a Goodbye to Berlin [Isten veled, Berlin] elsû nyomtatÀsban megjelent
r¢szlete.
December 16-Àn Stephen, Jimmy, Christopher ¢s Heinz egy RiÂba tartÂ brazil hajÂ
fed¢lzet¢n elhagyta Antwerpent, ¢s elindult Lisszabon fel¢.

1596

BernÀth çrpÀd

ERýSZAK °S ANTIMþV°SZET
Heinrich B´ll müv¢szetfelfogÀsa
¢s a nyugatn¢met tÀrsadalmi mozgÀsok (1965ä1975)
Vajda MihÀlynak 60. sz¡let¢snapjÀra

A helyzet
Az 1970-es ¢vek elsû fel¢ben egy magÀt V´r´s Hadsereg Csoportnak nevezû illegÀlis
szervezet sorozatos terrorcselekm¢nyekkel tartotta fesz¡lts¢gben a nyugatn¢met tÀrsadalmat. A csoportot Andreas Baader ¢s Ulrike Meinhof vezette. A hatvanas ¢vek
v¢g¢n vÀltak ismertt¢: mindketten r¢szt vettek a tÀrsadalom megÃjulÀsÀ¢rt folytatott
mozgalmakban. Meinhof ÃjsÀgcikkeket Árt szociÀlis k¢rd¢sekrûl, forgatÂk´nyvet elÀrvult gyermekek helyzet¢rûl. Baader a vietnami napalmbombÀzÀsok elleni tiltakozÀsk¢nt ÀruhÀzakat gyÃjtott fel: ezzel akarta a k´z´mb´snek mutatkozÂ fogyasztÂi tÀrsadalmat felrÀzni. A gyÃjtogatÀs¢rt elÁt¢lt Baadert tÀrsai kiszabadÁtottÀk a b´rt´nbûl. Az
akciÂ sorÀn halÀlosan megsebesÁtettek egy embert. Mik´zben folyt ellen¡k a k´r´z¢s,
bankokat raboltak ki, hogy megindÁtandÂ àvÀrosi gerillaÊ-harcukhoz p¢nzt szerezzenek. A bankrablÀsoknÀl sokszor hasznÀltÀk fegyvereiket, az ¡ld´zû rendûr´k n¢ha Àrtatlanokra lûttek. Az Àldozatok szÀma egyre nûtt.
Heinrich B´ll 1966-ban k´z´lt egy hosszabb elbesz¢l¢st: EGY SZOLGçLATI öT V°GE
(ford. GÀli JÂzsef, ENDE EINER DIENSTFAHRT)* cÁmmel. Az elbesz¢l¢sben apa ¢s fiÃ
(egy mübÃtorasztalos ¢s egy leszerel¢s elûtt ÀllÂ katona) felgyÃjtanak egy katonai dzsipet. 1971 karÀcsonyÀn B´ll cikket Árt, amelyben Meinhofot a harc feladÀsÀra, a jogÀllam k¢pviselûit igazsÀgos Át¢lkez¢sre szÂlÁtja fel ä a kegyelmet sem kizÀrva, hiszen a
hÀborÃs bün´s´k nagy k´r¢nek is megkegyelmeztek. A Spiegel W ILL ULRIKE MEINHOF GNADE ODER FREIES GELEIT? (K EGYELMET VAGY JOGSZERþ ELJçRçST K°R ULRIKE
MEINHOF?) cÁmmel k´z´lte az ÁrÀst. A megszÂlÁtott felek nem adtak pozitÁv vÀlaszt a
cikkre, a sajtÂ nagy r¢sze viszont hadjÀratot indÁtott B´ll ellen, legagresszÁvebben a
Springer konszern. B´ll ÁrÂi vÀlasza a tÀmadÀsokra egy hosszabb elbesz¢l¢s: K ATHARINA BLUM ELVESZTETT TISZTESS°GE VAGY : HOGYAN KELETKEZIK °S HOVA VEZET AZ
ERýSZAK (ford. Bor Ambrus, DIE VERLORENE EHRE DER K ATHARINA B LUM..., 1974).
Az elbesz¢l¢sben Katharina Blum lel´vi az ellene folyÂ sajtÂkampÀnyban jeleskedû
ÃjsÀgÁrÂt.
Idûk´zben egyre t´bb ÃjsÀgcikk, majd tudomÀnyos ig¢nyü tanulmÀny, sût politolÂgusk´nyv is sz¡letett annak az ÀllÁtÀsnak jegy¢ben, hogy B´ll volna a Nyugat-N¢metorszÀgban tapasztalhatÂ erûszak szellemi atyja. Ezek az ÁrÀsok a Meinhof-cikk utÀn
szaporodtak el, de t¢nyanyagukban visszanyÃlnak a hatvanas ¢vek derekÀig. Id¢znek
az ekkor publikÀlt essz¢kbûl, hivatkoznak a SZOLGçLATI öT dzsip¢get¢s¢re, s k¢sûbb,
* Ha az id¢zett sz´veg magyarul olvashatÂ, elûbb a magyar, utÀna a n¢met cÁmet adom meg. Ha nincs
publikÀlt magyar fordÁtÀsa, akkor a n¢met cÁm Àll el´l, a fordÁtÀs pedig a szerzû¢.
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a K ATHARINA B LUM megjelen¢se utÀn, az ÃjsÀgÁrÂ meggyilkolÀsÀra is. A t¢nyek ä prima vista ä B´ll ellen szÂlnak. °s m¢gis, szerintem joggal id¢zhette volna B´ll a tûle
k¡l´nben tÀvol ÀllÂ, de az 1950-es ¢vek elej¢n hasonlÂ tÀmadÀsokat meg¢lt Thomas
Mannt: àHogy terror, erûszak, hazugsÀg ¢s jogtalansÀg szÀmomra borzalmas dolgok ä f¢lreismerheti ezt bÀrki, aki valaha is valÂban elolvasott tûlem egy k´nyvet? Persze a k´nyvek nem valÂk
mindenkinek ä annÀl inkÀbb a szalagcÁmek!Ê (BEKENNTNIS ZUR WESTLICHEN W ELT ä H ITVALLçS A NYUGATI VILçG MELLETT.)1
Mirûl szÂl a SZOLGçLATI öT valÂjÀban?
Ha valaki meg akarja v¢deni B´llt azzal a vÀddal szemben, hogy û volna az àerûszak
szellemi atyjaÊ, a K ATHARINA BLUM eset¢ben nincs neh¢z dolga. Nem csak a fejlem¢nyek idûsorrendje miatt. Aki elolvassa az elbesz¢l¢st, aligha tekintheti fûhûsnûj¢t a
modern terrorista prototÁpusÀnak. Katharina Blum szem¢lyes indÁt¢kbÂl, jogi eszk´z´k hiÀnyÀban, becs¡lete v¢delm¢ben gyilkol: s mint gyilkos a àszabad sajtÂÊ gÀtlÀstalansÀgÀnak Àldozata. Az sem lehet igazÀn k¢ts¢ges, hogy a terrorhullÀm kivÀltÂja
nem a MEINHOF-cikk volt. Amikor B´ll a nÀzÀreti sz¡let¢s¢nek ¡nnep¢n arra figyelmeztet, hogy amÁg a àfogat fog¢rtÊ Âsz´vets¢gi elv¢nek alkalmazÀsa az erûszak n´veked¢s¢hez ¢s v¢gsû soron a jogÀllamisÀg ´sszeomlÀsÀhoz, addig a krisztusi megbocsÀtÀs
elv¢nek alkalmazÀsa a jogÀllamisÀg keretei k´z´tt az erûszakspirÀl visszacsavarÀsÀhoz
vezethet, akkor lehetett naiv ä ¢s az adott esetben, mint a k¢sûbbiek bizonyÁtottÀk, az
is volt! ä, de semmik¢ppen sem erûszakra buzdÁtÂ. De mi a helyzet a SZOLGçLATI öT tal? 1965-ben, amikor jÀtszÂdik, 1966-ban, amikor megÁrta, az erûszak bÀrmely formÀjÀnak tudatos politikai alkalmazÀsa m¢g ismeretlen volt a nyugatn¢met tÀrsadalomban. Ez¢rt ha B´ll elbesz¢l¢se valÂban, mint ÀltalÀnosan felteszik, a àdolgok elleni
erûszakÊ elv¢t mint a tiltakozÀs egyik lehets¢ges ¢s kÁvÀnatos formÀjÀt n¢pszerüsÁti, akkor m¢giscsak mÀs f¢nyben kell lÀtnunk a MEINHOF-cikket ¢s a K ATHARINA B LUM cÁmü elbesz¢l¢st is.
D´ntû k¢rd¢s tehÀt annak tisztÀzÀsa, hogy mi k¢sztethette B´llt a hatvanas ¢vek
k´zep¢n a SZOLGçLATI öT megÁrÀsÀra. Milyen ´sszef¡gg¢s mutathatÂ ki az elbesz¢l¢s
¢s a '68-as nyugati diÀkmozgalmak k´z´tt? °n azt ÀllÁtom, hogy az elbesz¢l¢s megÁrÀsÀt
nem az erûszak elv¢nek elfogadtatÀsa, sokkal inkÀbb a müv¢szet tÀrsadalmi eljelent¢ktelened¢s¢nek kiÀbrÀndÁtÂ tapasztalata motivÀlhatta. Az ÀllÁtÀs talÀn meglepû, de
csak addig, amÁg el nem olvassuk a szerzû B EV EZET°S A àSZOLGçLATI öTÊ-HOZ (ford.
Bor Ambrus, EINFºHRUNG IN àDIENSTFAHRTÊ, 1967) cÁmü cikk¢t, amelyet ä ebben
az ´sszef¡gg¢sben ezt is ¢rdemes megemlÁteni ä katolikus vilÀgi papok ¢s hÁvûk folyÂiratÀba Árt. Itt ugyanis az elbesz¢l¢s keletkez¢s¢nek k´r¡lm¢nyeirûl a k´vetkezûk Àllnak: àEbben az idûben sokat gondolkoztam azon, hogy a tÀrsadalom odaadÂ müv¢szettisztelete
a müv¢sz szÀmÀra nem mÀs, mint gumicellaÊ (E II,2533).2 B´ll term¢szetesen nem csak
Ãgy ÀltalÀban elm¢lkedik a müv¢szet ÀrtalmatlannÀ vÀlÀsÀrÂl, ¢s nem v¢letlen¡l àebben
az idûbenÊ: ´nn´n müv¢szet¢rûl is szÂ van, ¢spedig a hatvanas ¢vek tÀrsadalmi folyamatai felûl n¢zve. B´ll a müv¢szetnek ¢s az û müv¢szet¢nek vÀrt tÀrsadalmi hatÀsa ¢s
az Àltala is megfigyelt tÀrsadalmi folyamatok k´z´tt sÃlyos ellent¢tet lÀt.
A politikai szf¢rÀban B´ll megÁt¢l¢se szerint a hatvanas ¢vek k´zep¢n, az ellentmondÀsos eredm¢nyeket hozÂ adenaueri korszak lezÀrtÀval n´vekvû vesz¢lynek van
kit¢ve a n¢met tÀrsadalom fiatal demokratikus rendje. AttÂl tart, hogy a k¢t legnagyobb pÀrt koalÁciÂra l¢p, s ezzel a korÀbbinÀl is ÀrtalmatlanabbÀ vÀlik a kicsinyre zsugorodÂ politikai ellenz¢k. A t´bb mint k¢tharmados parlamenti tÀmogatÀst ¢lvezû
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kormÀny lebonthatja akÀr a n¢met fegyverkez¢s megl¢vû alkotmÀnyos korlÀtait is, a
tervbe vett sz¡ks¢gÀllapot-t´rv¢ny meghozatalÀval pedig megteremtûdhet a legÀlis
lehetûs¢g a demokratikus int¢zm¢nyrendszer felf¡ggeszt¢s¢re. Mindezek a vÀltozÀsok eszm¢nyi keretet k¢pezhetnek egy olyan politikus szÀmÀra, mint Franz Joseph
Strauss: a nagykoalÁciÂ tehÀt n´velheti es¢ly¢t, hogy a k´vetkezû vÀlasztÀsok utÀn û
legyen a kancellÀr. Strauss kancellÀrsÀga pedig belpolitikailag diktatÃrÀt, k¡lpolitikailag hÀborÃt jelenthet.
A müv¢szet szf¢rÀjÀban B´ll k¢t tendenciÀt figyelt meg: a happening diadalÃtjÀt ¢s
a dokumentarista irodalom t¢rhÂdÁtÀsÀt. A dokumentaristÀk szÀnd¢kuk szerint àvÀltozatlanulÊ adjÀk k´zre a mÃlt egy darabjÀt, az alkotÂmunka az anyag kivÀlasztÀsÀra
szorÁtkozik. A happening-müv¢sznek ezzel szemben szinte tetszûleges az anyaga: a l¢nyeg, mint angol neve is mutatja, maga a àt´rt¢n¢sÊ, ez a nagyon is sajÀtos àmütoszÊ,
amely a t´bbnyire esetlegesen kivÀlasztott anyag deformÀlÀsÀbÂl Àll. A k¢t, egymÀssal
¢lesen ellent¢tes müv¢szetfelfogÀs tehÀt egy vonatkozÀsban azonos, m¢gpedig abban,
hogy programatikusan lemond anyagÀnak megformÀlÀsÀrÂl. B´ll felfogÀsa szerint
azonban csak a megformÀltnak van sajÀt l¢te, s csak a sajÀt l¢ttel bÁrÂ bÁrhat jelent¢ssel.
Ez¢rt Ãgy lÀtta, ha a nagyk´z´ns¢g elfogadja a dokumentarizmust ¢s a happeninget
annak, aminek manifesztumok nyilvÀnÁtjÀk, vagyis müv¢szetnek, akkor ez a nagyk´z´ns¢g elvesztette a formÀlÀs irÀnti ¢rz¢k¢t vagy ig¢ny¢t, s ezzel elvesztette azt a hit¢t
is, hogy a müv¢szet mondhat valamit neki, hatÀssal lehet l¢t¢re.
B´ll a maga szÀmÀra mindebbûl k¢t k´vetkeztet¢st vont le. Egyr¢szt maga is àdokumentaristaÊ lett ä de nem Peter Weiss vagy Rolf Hochhuth mÂdjÀn. Vagyis nem
jelentûsnek tartott bÁrÂsÀgi tÀrgyalÀsokat jegyzett le, nem elhallgatott t´rt¢nelmi esem¢nyeket ÀllÁtott szÁnpadra. SajÀt ¢lettapasztalatÀt kezdte essz¢kben feljegyezni, szÂnoki emelv¢nyeken elmondani. Az ÁrÂ mellett szÁnre l¢pett az eddig hÀtt¢rben maradt
polgÀr, ¢s ¢let¢nek dokumentumaival k´zvetlen politikai hatÀst igyekezett el¢rni.
1968-ban t¡ntetett a sz¡ks¢gÀllapot-t´rv¢ny ellen, ¢s besz¢det tartott a demonstrÀlÂknak Bonnban. 1972-ben Brandt oldalÀn r¢szt vett a vÀlasztÀsi harcokban. 1974-ben a
szociÀldemokratÀk orszÀggyül¢si frakciÂja elûtt besz¢lt a parlamentben. MÀsr¢szt
àhappeningÊ-müv¢sz lett, de kicsit mÀsk¢pp, mint mondjuk azok, akik ez idû tÀjt UlmbÂl csinÀltak àmüalkotÀstÊ ä (àIn Ulm, um Ulm und um Ulm herumÊ) ä a sok t´rt¢n¢sbe
m¢g a l¢gierût is bevonva.3 B´ll ugyanis nem csinÀlta, de megÁrta a àhappeningetÊ, a
SZOLGçLATI öT -ban a katonai dzsip felgyÃjtÀsÀt s azt a bÁrÂsÀgi tÀrgyalÀst is, amely a
t´rt¢n¢st happeningnek minûsÁtette.
Hogyan lett a bÁrÀlÂbÂl imitÀtor, s mit jelent az a k¡l´nbs¢g, amely B´llt elvÀlasztja
a valÂdi dokumentaristÀktÂl ¢s happening-müv¢szektûl? A dokumentarista irodalomhoz valÂ viszonya nem szorul bûs¢gesebb magyarÀzatra: dokumentumok k´zreadÀsa ´nmagÀban, manipulatÁv szÀnd¢kok n¢lk¡l nem lehet kÀros, viszont lehet nagyon is hasznos ä mÀsodlagos, hogy mikor tekintj¡k ezt is müv¢szetnek, s mikor nem.
MÀs a helyzet a happeninggel: mik´zben müv¢szetnek jelenti ki magÀt, s arra t´rekszik, hogy az egyed¡l lehets¢ges müv¢szetnek tekints¢k, B´ll szerint ¢pp ellent¢te a
müv¢szetnek: antimüv¢szet. De akkor hogy ker¡lt a happening a SZOLGçLATI öT-ba?
K´nnyebben meg¢rtj¡k, ha megvizsgÀljuk azokat az essz¢ket, amelyek a SZOLGçLATI öT megÁrÀsa ¢s megjelen¢se k´r¡l keletkeztek, s amelyek tartalmazzÀk B´ll aktuÀlis felfogÀsÀt a müv¢szetrûl ¢s antimüv¢szetrûl. Az idetartozÂ essz¢k k´z¡l a BRIEF
AN EINEN JUNGEN NICHTKATHOLIKEN (L EV °L EGY NEM KATOLIKUS IFJöHOZ) 1966.
szeptember 9-¢n jelent meg Enzensberger KursbuchjÀban. DIE FREIHEIT DER K UNST
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(A MþV°SZET SZABADSçGA) cÁmü besz¢d¢t 1966. szeptember 24-¢n mondta el a wuppertali szÁnhÀz megnyitÀsa alkalmÀbÂl. AN EINEN B ISCHOF, EINEN GENERAL UND EINEN MINISTER DES J AHRGANGS 1917 (E GY 1917-ES PºSP¹KNEK , TçBORNOKNAK °S MINISZTERNEK ) 1966. december 1-j¢n jelent meg a Die Zeitben. E hÀrom ÁrÀs k´z¡l A
MþV°SZET SZABADSçGA tett szert a legnagyobb hÁrn¢vre, ez¢rt most k´zelebbrûl csak
ezzel foglalkozom. Ezt a besz¢det szoktÀk ugyanis az Àllam elleni elsû nagy anarchista
tÀmadÀsk¢nt ¢rtelmezni azok, akik B´llben v¢lt¢k megtalÀlni a terrorizmus szellemi
atyjÀt. A sok ¢rtetlen kommentÀr idûvel kik¢nyszerÁtett az ÁrÂbÂl is egy ´n¢rtelmez¢st:
1974-ben (egy¢bk¢nt r´viddel a K ATHARINA B LUM megjelen¢se utÀn) Ágy foglalta
´ssze A MþV °SZET SZABADSçGA alapgondolatÀt: àA wuppertali szÁnhÀzban azt mondtam
az embereknek, ne hagyjÀk magukat müv¢szettel megetetni [...] figyeljenek az Àllamra, az ´v¢k,
politizÀljanak.Ê (E III,171.)
Ez a wuppertali besz¢d szÀmomra az elsû, rejtett bevezet¢s a SZOLGçLATI öT-hoz.
A k¢sûbb Árt mÀsodik, cÁme szerint is B EVEZET°S A àSZOLGçLATI öTÊ-HOZ ¢s A MþV °SZET SZABADSçGA k´z´tti szoros kapcsolat tÀrja fel ezt az ´sszef¡gg¢st. B´ll a B EV EZET°S -ben ugyanis magÀt, A MþV °SZET SZABADSçGA egy fontos gondolatÀt id¢zi. Azt a
tÀrsadalmat, amely mindenkit, aki csak müv¢sznek nevezi magÀt ä Ágy p¢ldÀul m¢g a
holland àprovÂÊ-kat is! ä komoly müv¢sznek tart, ¢s mindenre, amit àmüv¢szetÊ-nek
mondanak ä Ágy p¢ldÀul a àhappeningÊ-et is! ä a müv¢szetnek kijÀrÂ ÀhÁtattal tekint,
àfoglalat n¢lk¡liÊ ¢s àfelfoghatatlanÊ tÀrsadalomk¢nt minûsÁti (E II,253). Ezt a jellemz¢st
azonban mÀr ismerhett¡k A MþV °SZET SZABADSçGç-bÂl: ott is Ãgy besz¢lt a àt´megrûl,
amelybe valamennyien beletartozunkÊ, mint valami àfoglalat n¢lk¡liÊ-rûl ¢s àfelfoghatatlanÊrÂl (E II,229). A sz´vegk´rnyezet is hasonlÂ. A tÀrsadalmat az¢rt kell Ágy jellemeznie,
mondja B´ll Wuppertalban, mert az mindenkit, aki Bonnban politikusnak mondja
magÀt (m¢g ha nemzetiszocialista mÃlttal rendelkezik is!), komoly politikusnak tart,
¢s a fûvÀrosi politikai àhappeningÊ-et (E II,229) valÂdi Àllamnak kijÀrÂ tisztelettel ´vezi! B´ll megfelel¢st lÀt tehÀt a àprovÂkÊ ¢s a àpolitikusokÊ, illetve bizonyos tÁpusÃ müv¢szet ¢s bizonyos tÁpusÃ Àllam k´z´tt. A megfeleltet¢s nem csupÀn alkalmi ´tlet, retorikai fogÀs: m¢lyebb alapja van. Ez az alap B´ll hatvanas ¢vekben kiforrÂ müv¢szetfelfogÀsa, amely az àanyagÊ, a àdeformÀciÂÊ, a àrendÊ ¢s a àszabadsÀgÊ fogalmaira ¢p¡l.
A happening a müv¢szet l¢nyeg¢t jelentû megformÀlt rend helyett ä v¢li B´ll ä a
deformÀlÀst tekinti v¢gc¢ljÀnak. Ez¢rt nem is t´ltheti be a müv¢szet szerep¢t, ¢s vesz¢lyes, ha müv¢szetnek adja ki magÀt. UgyanÁgy vesz¢lyesnek tartja B´ll azt a politikai
happeninget, amire Bonnban lesz figyelmes, s amelynek l¢nyege àaz Àllam deformÀlÀsaÊ
(E II,229). De ebben a vonatkozÀsban nem csak az a vesz¢ly Àll fenn, hogy a deformÀlt
Àllamot polgÀrai valÂdi Àllamnak fogadjÀk el. Az igazi vesz¢ly abban Àll, hogy ez az
Àllapot, m¢gpedig f¡ggetlen¡l attÂl, hogy milyenk¢nt ¢lik meg a polgÀrok, sz¡ks¢gszerüen Àtmeneti. Mert hasonlÂan a müv¢szethez, amelyben az anyag deformÀlÀsa
m¢g nem maga az alkotÀs, csak a müalkotÀshoz, vagyis a àrendezett ¢s megformÀlt anyaghozÊ (E II,228) vezetû Ãt egyik lehets¢ges, sût t´bbnyire sz¡ks¢ges fÀzisa, a politikÀban
nem lehet v¢gÀllapot a deformÀlt, belsû szilÀrdsÀgot n¢lk¡l´zû Àllam. Ez¢rt csak idû
k¢rd¢se, hogy a tÀrsadalomban mikor tÀmad fel az ig¢ny a nagy rendezû, a àpolitikai
messiÀsÊ (E II,229) irÀnt. Mert ha a tÀrsadalom ¢rz¢ketlennek mutatkozik a szabadsÀgot ¢s a rendet k¢pviselû autentikus müv¢szettel szemben, akkor nagyon is valÂszÁnü, hogy hasonlÂ ¢rz¢ketlens¢get mutat a megvalÂsÁtandÂ forma, a politikailag sz¡ks¢gszerü stabilitÀs, a szilÀrd Àllam szabadsÀga ¢s rendje irÀnt is. Vagyis k´z´mb´ss¢g¢ben k¢ptelen l¢v¢n maga formÀlni sajÀt ÀllamÀt, rÀbÁzza ezt a feladatot arra, aki el-
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hiteti vele, hogy û a politikai rendezû. A müv¢szet¢rz¢ketlen t´meg meg fog el¢gedni
piciny szabadsÀgokkal ¢s primitÁv szabadossÀgokkal. Le fog mondani az igazi szabadsÀgrÂl, arrÂl, hogy k´z´ss¢gi l¢t¢nek ter¢t maga formÀlja meg.
MiutÀn B´ll azt tapasztalta, hogy az autentikus müv¢szet, hogy ´nn´n müv¢szete
abban a k´zegben, amelyben ¢l, hatÀstalan, s ez a tapasztalat azt mondatta vele Wuppertalban: àne hagyjÀtok magatokat müv¢szettel megetetniÊ, mit tehetett û maga? LÀttuk,
polgÀrk¢nt t¡ntethet, ¢s besz¢deket int¢zhet a polgÀrtÀrsakhoz ¢s k¢pviselûikhez. Ez
azonban egy olyan müv¢sznek, akinek hivatÀsa alapvetû l¢tez¢si mÂdja, nem jelenthet
megoldÀst. Nem jelenthetett megoldÀst annak, aki a politikai szabadsÀg, a k´zformÀlt
rend felt¢tel¢t az autentikus, a formÀt teremtû müv¢szetben lÀtja. A kortÀrsi hatÀs ¢rdek¢ben ¢s v¢lem¢ny¢t kifejezendû B´llnek meg kellett hÀt kÁs¢relnie a àdivatosÊ dokumentarizmus ¢s a àdivatosÊ happening elveit valamilyen mÂdon müv¢szet¢be beemelni. Ez a megoldÀs szÀmÀra az¢rt is kÁnÀlkozott, mert a dokumentarizmus ¢s a
deformÀlÀs egy bizonyos fajtÀja müv¢szetfelfogÀsÀban mÀr jÂval korÀbban megjelent.
A dokumentarizmus sajÀtos eset¢re vonatkozik B´llnek az a mÀr 1952-ben kinyilvÀnÁtott ¢s eg¢sz ¢let¢ben hangoztatott n¢zete, hogy a müv¢szet akkor a legt´k¢letesebb,
ha àvalÂsÀg ¢s szimbÂlum egybeesikÊ (E I,44), vagyis ha a valamilyen mÂdon kivÀlasztÂdott
anyag kiv¢telesen ´nmagÀban megformÀltnak mutatkozik. (B´ll egyik p¢ldÀja 1968bÂl szÀrmazik. SzemtanÃk¢nt ¢lte meg PrÀga szovjet megszÀllÀsÀt: àKafka sz¡lûhÀza
elûtt egy tank Àllt, cs´ve Kafka mellszobrÀra meredt. SzimbÂlum ¢s valÂsÀg itt is egybeesett.Ê E
II,310.) Az antimüv¢szet irÀnti ¢rz¢kenys¢ge a deformÀlÀs kategÂriÀjÀra ¢p¡l, amely,
ha nem Àll fenn szimbÂlum ¢s valÂsÀg kiv¢teles egybees¢se, a müv¢szi alkotÂfolyamat
elengedhetetlen fÀzisa. B´ll a B ILIçRD F°L TíZKOR (BILLIARD UM HALB ZEHN, 1959)
cÁmü reg¢ny¢ben, amely a müv¢szet hatÀslehetûs¢geit is tematizÀlja, bûs¢gesen foglalkozik a deformÀlÀs lehets¢ges vÀltozataival. A deformÀlÀs azonban nemcsak a müv¢szi alkotÀs r¢sze, hanem, mint lÀttuk, B´ll szerint r¢sze a strukturÀlisan rokon politikÀnak, s amire itt t¢rhet¡nk ki elûsz´r, r¢sze a strukturÀlisan rokon vallÀsnak is.
Pontosabban mindazon vallÀsoknak r¢sze, amelyek ismerik az ÀldozÀst, a deformÀlÀs
e sajÀtos mÂdjÀt, mint szakrÀlis cselekm¢nyt. Ez¢rt nem a deformÀlÀs mozzanata maga
a negatÁvum. Antimüv¢szett¢ akkor vÀlik ez a müvelet, ha n¢lk¡l´zi a formÀlÀst mint
korrelÀtumot, s Ágy ¢rtelmezhetetlen marad. A hatvanas ¢vek k´zep¢n az igazÀn Ãj
elem B´ll gondolkodÀsÀban tehÀt az, hogy a megformÀlt anyag, a müv¢szet hatÀsa a
deformÀlÀsban is jelentkezhet, illetve bizonyos felt¢telek k´z´tt csak ebben. így elm¢letileg egy olyan tÀrsadalomban, amely elvesztette ¢rz¢k¢t a szimbÂlumok irÀnt, vagyis
a müv¢szetet (hasonlÂan a vallÀshoz) a tÀrsadalom l¢ttereitûl elhatÀroltan ¢s attÂl f¡ggetlennek gondolja, s ¢pp ez¢rt mindent, amit müv¢szetnek nyilvÀnÁtanak ki, elfogadhat ¢s el is fogad müv¢szetnek, a hatÀs kierûszakolÀsÀnak, a tÀrsadalmi ¢s a müv¢szi
szf¢ra ´sszekapcsolÀsÀnak egyetlen lehets¢ges mÂdja, a müv¢szet ¢s a hatÀs ´sszek´t¢se a deformÀlÀs aktusÀban. Ha ellenzed a hadsereget ¢s a hÀborÃt, ne k´vesd a LºSZISZTRAT°-t ÁrÂ Arisztophan¢sz vagy az I PHIGENIç-t ÁrÂ Goethe p¢ldÀjÀt, pusztÁtsd el
a hÀborÃ eszk´zeit, ¢s nevezd happeningnek.
B´ll azonban m¢gsem ezt teszi, nem l¢pteti a müv¢szet hely¢re az (igazsÀgos?, Ãj
tÀrsadalmat hozÂ?) erûszakot. Azt Árja meg, hogy hogyan reagÀlna egy ilyen tettre az
a tÀrsadalom, amelyben nincs igazi, erûs ellenz¢k, ¢s amelyben a müv¢szetnek nincs
szerepe. Vagyis amikor B´ll a deformÀlandÂ anyagot, az el¢getendû katonai dzsipet
maga alkotja meg, k´vetkez¢sk¢ppen a deformÀlÀst csak szimbolikusan hajtja v¢gre,
amikor a àhappeningÊ egy megformÀlt, a nyugatn¢met hadsereg h¢tk´znapjainak de-
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formÀlÀsÀbÂl l¢trehozott, hangsÃlyosan àmegcsinÀltÊ elbesz¢l¢sben t´rt¢nik meg, akkor nem besz¢lhet¡nk a deformÀlÀs propagÀlÀsÀrÂl, de sokkal inkÀbb a tÀrsadalom
¢s müv¢szet viszonyÀnak szatirikus ÀbrÀzolÀsÀrÂl.
Ha B´ll 1971-ben m¢gis Ãgy v¢lekedik, hogy a SZOLGçLATI UT -at àcselekv¢sre valÂ
felszÂlÁtÀsÊ-k¢nt (J,155) kellene ¢rtelmezni, akkor ezzel aligha arra gondol, hogy t´meges dzsiplopÀsokat ¢s -¢get¢seket szeretne lÀtni. BÀr van olyan szereplû az elbesz¢l¢sben (a szocialista Hornn¢), aki szerint jÂ lenne, ha àminden katonÀnak esz¢be jutna, hogy
felgyÃjthatja autÂjÀt vagy a rep¡lûg¢p¢t!Ê (R III,487). °s olyan szereplû is van (a gazdag
Agnes Hall), aki vagyonÀt azzal a felt¢tellel hagynÀ a dzsipet felgyÃjtÂ ifjÃ Gruhlra:
àMinden ¢vben egyszer gyÃjtson fel egy olyan autÂt [...] mondhat ¢rte egy ilyen t¡zes mis¢t [...]
azt a Mindenszentek litÀniÀjÀt is el¢nekelheti hozzÀ: Szent çgnes, Szent CecÁlia, Szent Katalin
ä ora pro nobisÊ (R III,494). M¢gis, az elbesz¢l¢s à¡zeneteÊ itt sem azonosÁthatÂ egyes
szereplûinek kijelent¢seivel. Nem arrÂl van tehÀt szÂ, hogy a t´megesen aktivizÀlandÂ,
a kev¢s kivÀlasztott alkotÂ hely¢re l¢pû àk´zremük´dûÊ-k (R III,563) semmisÁtsenek
meg hadfelszerel¢st a àdokumentaristaÊ Hornn¢ ¢rtelm¢ben (aki ezt a politikai harc
egy formÀjÀnak hajlandÂ tekinteni) vagy Agnes Hall ¢rtelm¢ben (aki hÁve lett az antimüv¢szet elm¢let¢nek ¢s gyakorlatÀnak). A fegyverkez¢si hajsza ellen aligha lehet
jogÀllami keretben a hadfelszerel¢s t´meges ¢s kÀrtalanÁtÀssal egybek´t´tt ä ezzel a
felt¢tellel mentik fel a SZOLGçLATI öT -ban a dzsipfelgyÃjtÂ àmüv¢szekÊ-et ä megsemmisÁt¢s¢vel harcolni. A hadfelszerel¢s folyamatos elhasznÀlÀsa (sût megsemmisÁt¢se) a
hadseregen bel¡l rendszerimmanensen folyik, m¢gpedig b¢keidûben is: el¢g nyilvÀnvalÂvÀ vÀlt ez mÀr ä Nyugat-N¢metorszÀgban a hatvanas ¢vekben p¢ldÀul az eml¢kezetes sorozatos Starfighter-lezuhanÀsok kapcsÀn.
A àterm¢szetes elhasznÀlÂdÀsÊ csek¢ly m¢rvü fokozÀsa a fiktÁv dimenziÂban tehÀt
nem mÀs, mint szatÁra; a jogi dimenziÂban pedig nem lehetne mÀs, mint egy tÃl
messzire menû, szankciÂkat kivÀltÂ jÀt¢k. így az ÀbrÀzolt antimüv¢szet aligha tekinthetû az autentikus müv¢szet t¢nyleges tovÀbbfejleszt¢s¢nek a k´zvetlen tÀrsadalmi hatÀs irÀnyÀban. De demokratikusabb sem lett az àÃjÊ müv¢szet: a SZOLGçLATI öT-tal
nem Ãj àk´zremük´dûÊ deb¡tÀlt. A megformÀlt elbesz¢l¢s valÂjÀban olyan tÀrsadalom
ÀllapotÀt r´gzÁti, amelyben az emberek nagy r¢sze elvesztette a k¢pess¢g¢t, hogy egy
müv¢sz szimbolikus àtetteireÊ, a müvekre megfelelû mÂdon reagÀljon.
°pp ez¢rt, amikor B´ll m¢g nem veszÁtette el hit¢t a müv¢szet hatalmÀban ¢s k´zvetlen politikai hatÀsÀban, vagyis m¢g 1964-ben is, a frankfurti egyetemen tartott po¢tikai elûadÀsaiban a k´vetkezû k¢ppel Árta le müalkotÀs ¢s az Àltala kivÀltott hatÀs
viszonyÀt: àMit ¢rhet el egyÀltalÀn egy Ïpo¢taÎ? ä itt a g´r´g szÂnak eredeti, ÏtettesÎ ¢rtelm¢ben.
Hiszen sem kirakatokat, sem templomablakokat nem ver be kûvel; ha egyÀltalÀn valahovÀ k´vet
hajigÀl, akkor t´bbnyire csak a vÁzbe, mert a k´r´k ¢rdeklik, amit a vÁz kirajzol, ¢s csodÀlkozik,
ha azt lÀtja, hogy az eldobott kû nemcsak k´r´ket vet, hanem ä minden fizikai t´rv¢nyt meghazudtolva ä hullÀmokat is ver.Ê (E II,51f.)
°s mert kiÀbrÀndultsÀga nem tette politikai àtettess¢Ê, csak szatirikus po¢tÀvÀ, a
SZOLGçLATI öT megjelen¢se utÀn is elutasÁtotta az 1968-ban kibontakozÂ diÀkmozgalmak àDolgok elleni erûszakot!Ê jelszavÀt. B´ll egy 1969-es cikk¢ben a t¡ntet¢snek
ezt a kirakatokat ¢s templomablakokat beverû mÂdjÀt ä analÂg mÂdon a happening
= antimüv¢szet minûsÁt¢ssel ä àÀlbalh¢Ê-nak (E II,358) nevezte, amelyre semmi sz¡ks¢g nincs. A àberendez¢sÊ ´sszet´r¢se, akÀrcsak az antimüv¢szet produkciÂja, felfoghatatlan marad a polgÀrsÀg sz¢les r¢tegei szÀmÀra, s Ágy, Árja B´ll, nem ¢rheti el politikai c¢ljÀt, àa tudat ÀtformÀlÀsÀtÊ (E II,358), a tÀrsadalmi berendezked¢s megvÀltoztatÀsa ig¢ny¢nek fel¢breszt¢s¢t.
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M¢gis, a politikai diktatÃrÀba fordulÀs vesz¢ly¢nek elhÀrultÀval ä de ekkor ¢s csak
ekkor ä elismerûen besz¢l nemcsak a szatirikusan imitÀlt, hanem a valÂdi antimüv¢szetrûl is. Az NSZK t´rt¢net¢nek abban a fÀzisÀban, amikor Strauss politikai veres¢get
szenved, amikor B´llnek a legerûsebb abb¢li rem¢nye, hogy megerûs´dhet a bek´vetkezett ¢s Àltala ¡dv´z´lt erk´lcsi-politikai fordulat, müv¢szetet ¢s antimüv¢szetet
egy¡tt ¢s egymÀs mell¢ rendelve emlÁtette meg. 1970-ben volt ez, amikor a zsidÂän¢met megb¢k¢l¢st c¢lul kitüzû rendezv¢ny, a àTestv¢ris¢g heteÊ szÂnokak¢nt K´lnben
azt mondta: àA jelenlegi nemzetk´zi mozgÀsokat a gyÀraktÂl kezdve a legszentebb hivatalokig
¢s sz¢kekig, [...] a müv¢szetben ¢s az antimüv¢szetben [...] Ãgy ¢rtelmezem, mint egy nagy
kÁs¢rletet a r¢gi keretek feladÀsÀra vagy sz¢tt´r¢s¢re, mint a testv¢ris¢g elsû fokÀt vagy elûfelt¢tel¢tÊ
(E 2,466).
V¢gszÂ
LÀthattuk: K ATHARINA B LUM nem a SZOLGçLATI öT tovÀbbÁrÀsa: nem a àdolgok elleni
erûszakÊ elv¢nek radikÀlis, az embereket is magÀba foglalÂ kiterjeszt¢s¢t igazolja. De
a SZOLGçLATI öT sem a àdolgok elleni erûszakÊ elv¢t propagÀlja. Igazi t¢mÀja a müv¢szet elszigetelhetûs¢ge a demokrÀciÀban, ami viszont egyet jelent a demokrÀcia
megkurtÁtÀsÀval. Az elszigetelts¢g ugyanis korlÀtozza, illetve lehetetlenn¢ teszi a müv¢szet szÀmÀra, hogy szava legyen a tÀrsadalmat formÀlÂ etikai ¢rt¢kek meghatÀrozÀsÀnÀl, mik´zben ¢pp ezeknek az ¢rt¢keknek szabad meghatÀrozÀsa a demokrÀcia ¢rtelme.
LÀthattuk, hogy ez a probl¢ma mennyire ¢les volt a nyugatn¢met tÀrsadalom egy
adott idûszakÀban. A hatvanas ¢vek k´zep¢n f¢lni lehetett, hogy egy elj´vendû politikai àmessiÀsÊ megsz¡nteti az ¢rt¢kek meghatÀrozÀsÀ¢rt folyÂ k¡zdelmet, ¢s a maga
k¢p¢re formÀlja a àk´zÊtÀrsasÀgot.
Ha v¢g¡l is az, amitûl B´ll legjobban f¢lt: Strauss kancellÀrsÀga nem valÂsult is meg,
¢s ha ez ût magÀt a dzsipfelgyÃjtÂk v¢dû¡gyv¢dj¢hez, a nev¢vel is a tolvajok ¢s müv¢szek g´r´g patrÂnusÀt id¢zû dr. Hermeshez hasonlÂan àhelyrehozhatatlanul ¢s jÂvÀtehetetlen¡l a hamis prÂf¢ta [...] hÁr¢be hoztaÊ (R III,479), a t´rt¢nelem menete azt bizonyÁtotta, hogy f¢lelme nem volt alaptalan. A nagykoalÁciÂ, mint tudjuk, l¢trej´tt.
Strauss 1968 mÀrciusÀban a nagykoalÁciÂ had¡gyminiszterek¢nt sÁkraszÀllt a n¢met
haderû nukleÀris felfegyverz¢s¢¢rt. Az alkotmÀnymÂdosÁtÀsra k¢pes nagykoalÁciÂ
meghozta a sz¡ks¢gÀllapot-t´rv¢nyt. Hogy a politikai esem¢nyek nem Strauss kancellÀrsÀgÀban csÃcsosodtak ki, annak egyik oka ¢pp az, hogy B´ll ÁrÂk¢nt ¢s publicistak¢nt k´z´lt figyelmeztet¢sei, cseles, szatirikus elbesz¢l¢sei ¢s tÃl messzire menû
gÃnyiratai ÀllampolgÀri akciÂival egy¡tt m¢giscsak el¢rt¢k a tÀrsadalom egy meghatÀrozÂ r¢teg¢t ä B´llt sokan ¢s hangosan àa nemzet lelkiismeret¢Ê-nek kezdik tartani. A
nagykoalÁciÂ v¢g¡l is nem a politikai messiÀs hatalmÀt k¢szÁtette elû, hanem egy B´ll
szÀmÀra pozitÁvk¢nt ¡dv´z´lt fordulatot: egy valÂban kereszt¢ny elveket ¢rv¢nyesÁteni
kÁvÀnÂ politikÀt (amelynek Heinemann, az 1969 mÀrciusÀban megvÀlasztott Ãj protestÀns Àllamfû volt a megszem¢lyesÁtûje), ¢s egy Ãj, erk´lcsileg is vÀllalhatÂ k¡lpolitikÀt (amelynek Willy Brandt, az 1969 oktÂber¢ben megvÀlasztott Ãj szociÀldemokrata
kancellÀr volt a megszem¢lyesÁtûje).
Ez felszabadÁtotta a katolikus, konzervatÁv B´ll formÀlÂerej¢t. T´bbek k´z´tt ezeknek a vÀltozÀsoknak volt k´sz´nhetû, hogy a rem¢nytelens¢g reg¢nye, az EGY BOHñC
N°ZETEI (ford. Bor Ambrus, ANSICHTEN EINES CLOWNS, 1963) ¢s a SZOLGçLATI öT
utÀn megsz¡lethetett a rem¢nyt megÃjÁtÂ nagy mü, a Nobel-dÁjat hozÂ CSOPORTK°P
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(ford. Bor Ambrus, GRUPPENBILD MIT DAME, 1971). Ez a megformÀlt reg¢ny stÁlusÀt tekintve ä most mÀr lÀtjuk, nem v¢letlen¡l ä a dokumentarista irodalom
parÂdiÀja. Egyik fû jelenete, a szemetesek happeningje, m¢ly irÂniÀval, szakrÀlis ¢rt¢keket v¢d. A reg¢ny vilÀgÀn kÁv¡l azonban folytatÂdik az antimüv¢szet gyakorlata
¢s elm¢lete ä neve most posztmodern, elm¢lete a dekonstruktivizmus. Nagy k¢rd¢s:
milyen kontextusban besz¢lhet¡nk pozitÁvan rÂluk?

H¹LGGYEL

Jegyzetek
1. Thomas Mann: GESAMMELTE W ERKE. Frankfurt am Main, Fischer Verlag, 12. k´tet, 972. o.
2. Valamennyi id¢zet eset¢ben a n¢met lelûhelyet adjuk meg, a k´vetkezû jelzetekkel:
E IäIII ä ESSAYISTISCHE SCHRIFTEN UND
REDEN, 1ä3. k´tet; J I ä I NTERV IEW S. SajtÂ alÀ
rendezte: Bernd Balzer, K´ln, Kiepenheuer
und Witsch, 1978; R IäIV ä ROMANE UND
ERZ®HLUNGEN, 1ä4. k´tet. SajtÂ alÀ rendez-

te: Bernd Balzer, Bornheim-Merten. Lamuv Verlag, K´ln, Kiepenheuer und Witsch,
1987.
3. LÀsd az utalÀst az ulmi happeningre az EGY
SZOLGçLATI öT V °G°-ben (B¡ren professzor
szak¢rtûi v¢lem¢nye): àsût egyszer m¢g a Bundeswehr l´khajtÀsos vadÀszg¢peinek motorjai is k´zremük´dtek n¢hÀny pillanatig eff¢le müalkotÀs l¢trehozÀsÀbanÊ (R III,564).

KalmÀr Melinda

AZ IDEOLñGIAK¹ZVETíTý NYILVçNOSSçG
SZERKEZETVçLTOZçSA (1948ä1958)
A K´zponti Vezetûs¢g 1953. jÃniusi hatÀrozata a gazdasÀgi hibÀk mellett a korÀbbi
ideolÂgiai munkÀt is elmarasztalta, mert a pÀrt az ideolÂgiai k¢rd¢seket àszinte alb¢rletbe adtaÊ egyetlen embernek, azaz R¢vai JÂzsefnek, aki 1953 nyarÀig n¢pmüvel¢si
miniszterk¢nt nemcsak a kulturÀlis ¢let ¢s az irodalmi ¡gyek irÀnyÁtÂja, hanem a sajtÂ
¢s a rÀdiÂ fel¡gyelûje is volt. A jÃniusi hatÀrozat kimondja, hogy a pÀrt sajtÂja, a Szabad
N¢p ¢s a TÀrsadalmi Szemle a konkr¢t magyar vonatkozÀsokat illetûen nem foglalkozott
el¢gg¢ az elm¢leti-politikai k¢rd¢sekkel. Az ideolÂgiaformÀlÀs mÂdszereit ez¢rt meg
kell vÀltoztatni Ãgy, hogy k´zben a pÀrt- ¢s az Àllamvezet¢s k´z´tt megfelelû viszonyt
kell kialakÁtani.
(Az elsû formÀciÂ ä 1948ä1954)
A kommunista vezet¢s a hatalom ki¢pÁt¢s¢nek kezdeti szakaszÀban az ideolÂgiai munkÀnak, azaz (a) lojÀlis k´zv¢lem¢ny megteremt¢s¢nek valÂban nem tulajdonÁtott k¡l´n´sebb jelentûs¢get. A meggyûz¢ssel, ¢rvel¢ssel szemben egyfelûl elûnyben r¢szesÁ-
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tette az adminisztratÁv mÂdszereket, az ellenfelek kiszorÁtÀsÀt a politikai ¢letbûl, mÀsfelûl elegendûnek v¢lte, ha a politikai hatalom egyik kulcsember¢t, a n¢gyes fogat
egyik tagjÀt bÁzza meg az ideolÂgiai keretek, vagyis a hazai viszonyokra alkalmazott
kommunista elm¢let kidolgozÀsÀval ¢s a megfelelû int¢zm¢nyek megszervez¢s¢vel.
A sajtÂval kapcsolatban a pÀrt taktikÀja 1947 ûsz¢ig az volt, hogy szovjet segÁts¢ggel
ellenûrz¢se alatt tartotta a papÁrgazdÀlkodÀst, ¢s papÁrhiÀnyra hivatkozva a lapkiadÀs
struktÃrÀjÀt oly mÂdon alakÁtotta, hogy korlÀtozta ÀltalÀban a reggeli politikai napilapok ¢s persze fûk¢ppen az ellenz¢kiek megjelen¢si lehetûs¢geit, mÁg a sajtÂszabadsÀg
lÀtszatÀt fenntartva hozzÀjÀrult ahhoz, hogy bûs¢gesen jelenjenek meg nem (pÀrt)politikus, olvasmÀnyos, szÁnes magazinok ¢s bulvÀrlapok.1 Az MDP megalakulÀsa, azaz
a kommunista pÀrt hatalomra jutÀsa utÀn viszont ez utÂbbiak szÀmÀt l¢nyegesen cs´kkentett¢k, a napilapok szerkesztûs¢geit ´sszevontÀk, ¢s kialakÁtottÀk a sajtÂnak azt a
szigorÃan centralizÀlt struktÃrÀjÀt, ami a nyolcvanas ¢vek v¢g¢n lezajlott rendszervÀltÀsig t´bb¢-kev¢sb¢ vÀltozatlan maradt. A legfontosabb tudnivalÂkat az orszÀgos ¢s megyei (k´zponti) pÀrtlap ¢s a tÀrsadalmi szervek lapjai k´z´lt¢k, amelyek p¢ldÀnyszÀmÀt adminisztratÁv Ãton (papÁrellÀtÀs), gazdasÀgi elûny´kkel (terjeszt¢s premizÀlÀsa) ¢s politikai kampÀnyokkal egyarÀnt f´lduzzasztottÀk.
MiutÀn a korÀbban kisgazdavezet¢s alatt ÀllÂ TÀj¢koztatÀs¡gyi Miniszt¢riumot
1948 mÀrciusÀban megsz¡ntett¢k, a sajtÂval kapcsolatos adminisztratÁv ¡gyek a Minisztereln´ks¢g sajtÂosztÀlyÀnak hatÀsk´r¢be tartoztak, majd 1950-tûl a sajtÂ Àllami
irÀnyÁtÀsÀt, a rÀdiÂt is bele¢rtve, a R¢vai JÂzsef vezet¢se alatt ÀllÂ N¢pmüvel¢si Miniszt¢rium TÀj¢koztatÀsi FûosztÀlya lÀtta el.
A pÀrtellenûrz¢s k´z¢pszintü hivatali szerve a K´zponti Vezetûs¢g AgitÀciÂs ¢s Propaganda OsztÀlya (APO) volt, de adminisztratÁv szerepe csak az 1955. mÀrciusi
visszarendezûd¢st ¢s hatalmi elbizonytalanodÀst k´vetûen nûtt meg jelentûs m¢rt¢kben. 1953-ig a szerkesztûs¢gek, a szerkesztûk ¢s fûszerkesztûk leginkÀbb k´zvetlen¡l a
Politikai BizottsÀg tagjaitÂl kaptak utasÁtÀst, nemritkÀn magÀtÂl a pÀrt vezetûj¢tûl, RÀkositÂl.2 Az ÃjsÀgÁrÂk tÀrsadalmi szerv¢t, a MöOSZ-t 1950 jÃniusÀban szervezt¢k Àt,
apparÀtusÀt ¢s k´lts¢gvet¢s¢t a minimumra cs´kkentett¢k, mük´d¢se teljesen formÀlis
volt, eln´ks¢ge a miniszt¢riumi (pÀrt)d´nt¢seket hagyta jÂvÀ. A szervezet elsûsorban
a àmegyei ¢s ¡zemi ÃjsÀgÁrÂk sz´vets¢geÊ volt.3
1952-ben az AgitÀciÂs ¢s Propaganda OsztÀly egyik ¡l¢s¢n R¢vai JÂzsef azt mondta,
hogy MöOSZ-ra az¢rt van sz¡ks¢g, mert a t´bbi szocialista orszÀgban is van.
A pÀrtellenûrz¢s alÀ vont nyilvÀnossÀg int¢zm¢nyeinek alakÁtÀsÀt nagym¢rt¢kben befolyÀsolta az, hogy R¢vai a modern sajtÂ lehetûs¢geit nem hasznÀlta ki. A lukÀcsi müvelts¢g hatÀsa alatt mük´dû n¢pmüvel¢si minisztert a nem müv¢szeti sajtÂ kev¢ss¢
¢rdekelte, mert szerep¢t a k´zv¢lem¢ny formÀlÀsÀban alÀbecs¡lte. Az ideolÂgiateremt¢snek ¢s a politikai akarat k´zvetÁt¢s¢nek mÀs, sajÀtos formÀjÀt vÀlasztotta, amit Ãgy
szoktunk jellemezni, hogy az irodalomnak kiemelkedû szerepet szÀnt a tÀrsadalmi tudat ÀtalakÁtÀsÀban, vagy ahogyan akkoriban megfogalmaztÀk: a n¢p nevel¢s¢ben. Ez
az elv azonban nemcsak azt jelentette, hogy az irodalom a sajÀt tÀrsadalmi funkciÂjÀhoz k¢pest kiemelt szerepet jÀtszott, amikor k´zvetlen¡l r¢szt kellett vennie a politikai
agitÀciÂban, hanem azt is, hogy a nyilvÀnossÀg int¢zm¢nyeinek kialakÁtÀsa ¢s a meghatÀrozÂ kulturÀlis ideolÂgia konzervatÁv mÂdon irodalmi jellegü volt.
Ez az eszt¢tizÀlÂ ideolÂgiak¢pz¢s, amely strat¢giÀjÀt a szocialista realizmus megvalÂsÁthatÂsÀgÀnak eszm¢j¢re ¢s egy kialakÁtandÂ irodalmi/irodalmÀr elitre alapozta, leg-
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inkÀbb az ¢rzelmekre akart hatni, didaktikus ¢s kultikus volt. KivÀlasztott ÁrÂ(filozÂfus)-reprezentÀnsokat b¡ntetett ¢s jutalmazott, szem¢ly¡k´n, sorsukon ¢s müveiken
kereszt¡l bemutatva ¢s felmutatva a k´vetendû mintÀt.4
A szervezeti ¢let reprezentÀnsa maga az írÂsz´vets¢g volt, amelynek pÀrtszervezete
1950ä51-tûl egybegyüjt´tte az ´sszes pÀrttag ÁrÂt, akik korÀbban k¡l´nb´zû pÀrtalapszervezetekhez tartoztak (p¢ldÀul az MTI-hez, rÀdiÂhoz, az egyetemhez). Paradox mÂdon ¢ppen ez a centralizÀlÀs tette lehetûv¢, hogy a szigorÃan ellenûrz´tt tÀrsadalmi l¢t keretei k´z´tt kialakuljon egy olyan fÂrum, amely v¢g¡l a hatalmi szÀnd¢k
ellen¢re valÂdi nyilvÀnossÀgk¢nt mük´d´tt, ¢s az ellenÀllÀs egyik k´zpontjÀvÀ vÀlhatott. A sajtÂ (pÀrt)szervezeti ¢lete ezzel szemben sz¢ttagoltabb volt, mivel az ÃjsÀgÁrÂknak nem volt egys¢ges pÀrtszervezet¡k, s Ágy a szerkesztûs¢gek pÀrtalapszerveihez tartoztak.5 Ennek egyik oka ¢ppen a MöOSZ szerep¢nek alÀbecs¡l¢se volt, mÀsr¢szt a
szerkesztûs¢geket a hozzÀjuk kapcsolÂdÂ pÀrtszervezettel k´nnyebben lehetett ellenûrizni. Az ÁrÂsz´vets¢gihez hasonlÂ ellenÀllÀs ez¢rt nem is az ÃjsÀgÁrÂ-sz´vets¢gen bel¡l alakult ki, hanem a pÀrt k´zponti lapjÀnak szerkesztûs¢g¢ben, a Szabad N¢p ÃjsÀgÁrÂi k´z´tt, majd a LapkiadÂnÀl ¢s a Magyar Nemzetn¢l.6
(A formÀciÂ ÀtalakulÀsa ä 1954ä1955)
Az ideolÂgiak´zvetÁt¢s hatalmi gyakorlatÀban ¢s a nyilvÀnossÀg szerkezet¢ben szembetünû vÀltozÀs 1954-ben k´vetkezett be, amikor megalakult a MinisztertanÀcs TÀj¢koztatÀsi Hivatala, s ezzel pÀrhuzamosan megszünt a N¢pmüvel¢si Miniszt¢rium TÀj¢koztatÀsi FûosztÀlya, az APO sajtÂval foglalkozÂ dolgozÂinak l¢tszÀmÀt pedig jelentûsen cs´kkentett¢k. A hivatal l¢trej´tt¢t megelûzte az ideolÂgiai ¢s propagandamunkÀt is bÁrÀlÂ jÃniusi hatÀrozat, Nagy Imre minisztereln´ki kinevez¢se ¢s R¢vai eltÀvolÁtÀsa a hatalombÂl.
A TÀj¢koztatÀsi Hivatal megalakulÀsÀval r´vid idûre megteremtûd´tt a pÀrttÂl
elvÀlasztott, ´nÀllÂ Àllami tÀj¢koztatÀs int¢zm¢nye, ami l¢nyeg¢t tekintve inkÀbb alternatÁv pÀrttÀj¢koztatÀs volt. Fontos vÀltozÀst jelentett az is, hogy a hivatal a politikai informÀciÂ k´zvetÁt¢s¢t elsûsorban a sajtÂra ¢s nem az irodalomra bÁzta, s ezzel
megbontotta a t´bb ¢ve tartÂ anakronisztikus, irodalmias ideolÂgiak´zvetÁt¢s monolitikus rendj¢t. A TÀj¢koztatÀsi Hivatal azonban formÀlisan ¢s informÀlisan is megkettûzte a tÀj¢koztatÀs struktÃrÀjÀt. A MinisztertanÀcs hatÀrozata kimondta, hogy a miniszt¢riumok ¢s az orszÀgos szervek a sajtÂt orszÀgos jelentûs¢gü k¢rd¢sekben csakis
a hivatalon kereszt¡l informÀlhatjÀk.7 Ez esetben ez azt is jelentette, hogy a hivatalos pÀrttÀj¢koztatÀstÂl gyakran elt¢rû informÀciÂval lÀttÀk el a szerkesztûs¢geket. Az
APO egyik jelent¢se 1955 tavaszÀn arrÂl panaszkodik, hogy sokak v¢lem¢nye szerint
a sajtÂirÀnyÁtÀsnak k¢t vonala van: à[...] az egyik az Àllami vonal (TÀj¢koztatÀsi Hivatal), amelyik inkÀbb a ÏjÃniusi Ãt hÁveinekÎ vonalÀt k´veti, a mÀsik a pÀrtvonal (Agit. Prop.
OsztÀly), amelyik teljes eg¢sz¢ben a Ïbaloldali tÃlzÂkÎ vonalÀt ¢rv¢nyesÁti. [...] Jellemzû, hogy a
szerkesztûs¢gekben a ÏpÀrtvonallalÎ szemben szÁvesebben fogadtÀk az ÏÀllami vonalÎ, a TÀj¢koztatÀsi Hivatal tÀj¢koztatÀsÀt, mert ez jobban szÁv¡k szerint valÂ volt, nyitott kapukat hagyott,
mÂdot adott Ïegy¢niÎ v¢lem¢nyek hangoztatÀsÀra. °rezhetû volt, hogy a TÀj¢koztatÀsi Hivatal
keresztezi az OsztÀly munkÀjÀt, ¢s alkalmat nyÃjt az Agit. Prop. OsztÀly-ellenes n¢zetek terjed¢s¢reÊ.8
A hivatal azonban nemcsak formÀlis, hanem informÀlis Ãton is terjesztette a hÁreket.
Nagy szerepe volt ebben VÀsÀrhelyi MiklÂsnak, aki ekkor a TÀj¢koztatÀsi Hivatal eln´k¢nek, SzÀntÂ ZoltÀnnak a helyettese volt, de valÂjÀban û irÀnyÁtotta a munkÀt. VÀ-
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sÀrhelyi MiklÂs szem¢ly¢ben a tÀj¢koztatÀs ¢l¢re olyan ember ker¡lt, aki ¢rtett a sajtÂ
¡gyeihez, aki maga is ÃjsÀgÁrÂ volt, s aki ´sszekapcsolta a fel¡lrûl j´vû tÀj¢koztatÀst az
ÃjsÀgÁrÂk alulrÂl j´vû mozgalmÀval.
A hivatal megszervez¢sekor maga k´r¢ gyüjt´tte a hasonlÂan gondolkodÂkat, a jÃniusi Ãt mellett elk´telezetteket, s mindek´zben az APO egyes jelent¢sei arrÂl szÂltak,
hogy folyamatosan szivÀrogtatta ki a nem hivatalos vagy, ahogyan az APO nevezte:
zsebinformÀciÂkat.9 IlyenformÀn a TÀj¢koztatÀsi Hivatal az ÃjsÀgÁrÂi ellenÀllÀs elsû
legfelsû szintü, hivatalos keretek k´z´tt nem hivatalos ellenz¢ki szerv¢v¢ vÀlt, ami a
MöOSZ alkalmatlansÀga miatt decentralizÀlt ellenz¢ki csoportokkal, szerkesztûs¢gekkel tartott kapcsolatot, r¢szben hivatalosan, r¢szben informÀlisan, barÀti kapcsolatokon kereszt¡l.
Ebben az idûben a lapok szÁnesebbek, vÀltozatosabbak lettek, ÃjjÀ¢ledtek az addig
hÀtt¢rbe szorÁtott müfajok: Ágy a tÀrca, a karcolat ¢s a riport. A MöOSZ anyagi helyzete
jobb lett, a sz´vets¢gi ¢let meg¢l¢nk¡lt, elûadÀsokat ¢s vitÀkat szerveztek, az ÃjsÀgÁrÂk
kezdem¢nyez¢s¢re sorra alakultak a szakosztÀlyok. Az eln´ks¢g azonban mindv¢gig
passzÁv maradt.
1955 nyarÀn, Nagy Imre levÀltÀsÀt k´vetûen a MinisztertanÀcs TÀj¢koztatÀsi HivatalÀt megsz¡ntett¢k, ¢s a sajtÂ¡gyeket visszautaltÀk a N¢pmüvel¢si Miniszt¢rium
hatÀsk´r¢be, illetve a MinisztertanÀcs titkÀrsÀgÀhoz. A KV 1955. jÃniusi hatÀrozata
kimondta, hogy a sajtÂ, tovÀbbÀ az Àllami tÀj¢koztatÀsi szervek ¢s a kapcsolÂdÂ tÀrsadalmi szerv (MöOSZ) elvi ¢s politikai irÀnyÁtÀsa ¢s ellenûrz¢se elsûsorban a pÀrt feladata.10 Ezzel pÀrhuzamosan 1955-tûl megnûtt az APO adminisztratÁv beavatkozÀsainak a szÀma. A MöOSZ az ÃjsÀgÁrÂkat ¢rt retorziÂkat tudomÀsul vette, ¢s elfogadta,
hogy az elbocsÀtÀsok legt´bbsz´r a sz´vets¢gbeli tagsÀg, illetve a sz´vets¢gben bet´lt´tt
tiszts¢gek megszün¢s¢t is jelentette.
A sajtÂ azonban a tiltÀsok ¢s adminisztratÁv beavatkozÀsok ellen¢re 1954 ûsz¢tûl egyre inkÀbb tudatÀra ¢bredt sajÀt jelentûs¢g¢nek. Ennek egyik megnyilvÀnulÀsa 1955
ûsz¢n az ÃjsÀgÁrÂk Àltal fogalmazott MEMORANDUM, amely tiltakozÀs volt a kultÃra
ter¡let¢n v¢grehajtott adminisztratÁv beavatkozÀsok ellen. HasonlÂan nagy jelentûs¢gü volt a Petûfi-k´r 1956. jÃniusi sajtÂvitÀja, annÀl is inkÀbb, mert a MöOSZ-ban 1951
Âta nem enged¢lyezt¢k k´zgyül¢s megtartÀsÀt. A vitÀban a sajtÂ int¢zm¢nyes ÀtalakÁtÀsÀnak r¢szletes ¢s Àtgondolt koncepciÂjÀt Losonczy G¢za terjesztette elû. Javasolta,
hogy a Politikai BizottsÀg ¢s a Minisztereln´ks¢g tartson sajtÂtÀj¢koztatÂkat, a k´lcs´n´s
bizalom alapjÀn tÀj¢kozÂdjon az ÃjsÀgÁrÂktÂl az orszÀg helyzet¢t illetûen, s ez az informÀciÂcsere feleslegess¢ teszi majd a pÀrt- ¢s Àllami szervek napi, operatÁv beavatkozÀsÀt a sajtÂ ¢let¢be. A magyar ÃjsÀgÁrÀst sokszÁnüv¢ kell tenni: emelni kell a lapok
szÀmÀt ¢s oldalterjedelm¢t, n¢plapot ¢s Ãj hetilapokat kell indÁtani.
A MöOSZ mük´d¢s¢vel kapcsolatban Losonczy G¢za indÁtvÀnya az volt, hogy az
ÃjsÀgÁrÂk az ÁrÂkhoz hasonlÂan egy pÀrtszervezethez tartozzanak, ¢s ugyanakkor a sz´vets¢g legyen az ÃjsÀgÁrÂk szakszervezete is.11
Szeptemberben a n´vekvû el¢gedetlens¢g nyomÀsÀra a MöOSZ eln´ks¢ge k¢nytelen
volt lemondani, mivel nem enged¢lyezte a Petûfi-k´rben megkezdett sajtÂvita folytatÀsÀt.12 Az irÀnyÁtÀst egy harminc fûbûl ÀllÂ bizottsÀg vette Àt, melynek eln´ke s egyben
a MöOSZ ¡gyvezetû eln´ke is Haraszti SÀndor lett. Ettûl fogva a sz´vets¢g vezet¢s¢ben t´bbs¢gbe ker¡ltek azok, akik a sajtÂnyilvÀnossÀg ter¡let¢n alapvetû vÀltoztatÀsokat akartak v¢grehajtani. A sz´vets¢g akkori titkÀra, VadÀsz Ferenc, 1957. jÃliusi
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tanÃvallomÀsÀban azt mondta, hogy az Ãj vezet¢s a sajtÂnak komoly politikai, tÀrsadalmi jelentûs¢get tulajdonÁtott. àHaraszti ¢s tÀrsai tev¢kenys¢g¢n lÀthatÂ volt egy olyan t´rekv¢s, hogy az ÃjsÀgÁrÀsnak, a sajtÂnak a j´vûben nagyobb teret biztosÁtsanak. Igyekeztek azon
[sic], hogy a pÀrt vezet¢s¢t ezen a vonalon fellazÁtsÀk ¢s l¢nyeg¢ben egy polgÀri demokratikus
sajtÂt alakÁtsanak ki.Ê13
Az Ãj vezetûs¢g elk¢szÁtette a sajtÂ rekonstrukciÂs terv¢nek elsû vÀltozatÀt, amelynek legfûbb t¢telei az 1956. oktÂber 28-ra tervezett k´zgyül¢s eln´ki referÀtumÀban
hangzottak volna el. A beszÀmolÂ megfogalmazÀsÀban legfontosabb szerepe Losonczy
G¢zÀnak ¢s Gimes MiklÂsnak volt, akik az eln´ks¢g mellett alakult k´zgyül¢s-elûk¢szÁtû bizottsÀgban dolgoztak.14 A referÀtumban az Àll, hogy a k´vetkezû vÀlasztmÀny
mÀr mÂdosÁtott alapszabÀly szerint fog mük´dni, s Ágy november 1-j¢tûl a MöOSZ az
ÃjsÀgÁrÂk egys¢ges ¢rdekv¢delmi szerve vagyis szakszervezete is lesz. A VadÀsz Ferenc
szÀmÀra elk¢szÁtett eln´ki beszÀmolÂ hangsÃlyozta: àFelt¢tlen¡l el kell ¢rni, hogy a Sz´vets¢g jelentûs t¢nyezû legyen a tÀrsadalmi ¢letben [...]Ê15 Ehhez azonban meg kell vÀltoztatni
az ÃjsÀgÁrÀs int¢zm¢nyes lehetûs¢geit ¢s az ÃjsÀgÁrÂk munka- ¢s ¢letk´r¡lm¢nyeit. öj
sajtÂt´rv¢nyt kell alkotni, mert az ¢rv¢nyben l¢vû 1914-es t´rv¢ny nem alkalmas arra,
hogy a legfontosabbat, a sajtÂszabadsÀg t´rv¢nyes kereteit biztosÁtsa. A sajtÂszabadsÀg
a kommunista ¢s demokratikus sajtÂ teljes szabadsÀgÀt jelenti, amit a fennÀllÂ t´rv¢nyes Àllamrend tiszteletben tartÀsÀn kÁv¡l semmi nem korlÀtozhat, azaz meg kell
sz¡ntetni a k´zvetett ¢s k´zvetlen cenzÃrÀt egyarÀnt.16 Lehetûs¢get kell adni arra,
hogy a n¢pi demokrÀciÀt ¢s a szocializmus ¢pÁt¢s¢t helyeslû ÀllampolgÀrok ¢s csoportjaik, illetve magÀnszem¢lyek is alapÁthassanak lapot. Meg kell sz¡ntetni a sajtÂirÀnyÁtÀs
centralizmusÀt, a szerkesztûs¢geknek nagyobb szakmai ¢s gazdasÀgi ´nÀllÂsÀggal kell rendelkezni¡k. Szorgalmazni kell Ãj, szÁnesebb politikai ¢s egy¢b lapok megjelen¢s¢t, a p¢ldÀnyszÀmokat ¢s a terjedelmet az olvasÂi elvÀrÀsoknak megfelelûen n´velni kell. A
terjeszt¢sben meg kell sz¡ntetni az egyes lapok monopÂliumÀt biztosÁtÂ premizÀlÀst.
Az ÃjsÀgÁrÂk politikai munkÀjÀnak elûsegÁt¢se ¢rdek¢ben az Àllamnak ¢s a pÀrtnak
rendszeresen tÀj¢koztatnia kell a sajtÂt, lehetûv¢ kell tenni a nemzetk´zi tÀj¢kozÂdÀst,
a kapcsolatteremt¢st ¢s az ÃjsÀgÁrÂk k¡lf´ldre utazÀsÀt. Itthon a sajtÂ k¢pviselûinek
ÀllandÂ bel¢p¢si enged¢llyel kell rendelkezni¡k az Àllami int¢zm¢nyekbe, a legfontosabb d´nt¢seket megelûzû vitÀkban az ÃjsÀgÁrÂknak d´ntû szerepet kell biztosÁtani. JavÁtani kell az ÃjsÀgÁrÂk anyagi k´r¡lm¢nyein is. A kollektÁv szerzûd¢st mÂdosÁtani kell,
b¢rrendez¢st ¢s nyugdÁjemel¢st kell v¢grehajtani, kedvezm¢nyeket kell biztosÁtani
t´bbek k´z´tt a belf´ldi utazÀsban, ¡d¡l¢sben, a kulturÀlis ¢s sportl¢tesÁtm¢nyek lÀtogatÀsÀban.
Mindenekelûtt azonban a sajtÂnak olyan tekint¢lly¢ kell vÀlnia, hogy àbÁrÀlatai, ¢szrev¢telei ne maradhassanak hatÀstalanokÊ.
Losonczy G¢za Petûfi-k´rben elhangzott javaslatainak jÂ r¢sze tehÀt a MöOSZ hivatalos programjÀvÀ vÀlt. A MöOSZ rendes k´zgyül¢se azonban elmaradt, s ezzel a
tervezett reformok is.
(A rendkÁv¡li helyzet)
A forradalom napjaiban a sajtÂ nyilvÀnossÀgÀban jelentûs, de r´vid ¢letü vÀltozÀsok
mentek v¢gbe. A tÀrsadalmi differenciÀlÂdÀsnak megfelelûen a sajtÂban is megjelentek a pluralizmus nyilvÀnvalÂ jelei. OktÂber v¢g¢tûl a mÀr korÀbban mük´dû ÃjsÀgok
egy-egy szÀma kimaradt, illetve r´plap formÀjÀban jelent meg, ugyanakkor sorra jelentek meg korÀbban nem l¢tezû ÃjsÀgok, a rendkÁv¡li helyzetre tekintettel term¢-
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szetesen enged¢ly n¢lk¡l; de hivatalos Ãton, a kormÀnyhoz is nagyon sok lapalapÁtÀsi
k¢relem ¢rkezett. Jogi stÀtusuk szerint tehÀt megjelentek: legÀlis ¢s jogilag nem legÀlis
(forradalmi) lapok (k¢sûbb a KÀdÀr-kormÀny alatt legÀlis ¢s illegÀlis) sajtÂterm¢kek.17
A sajtÂirÀnyÁtÀs ter¡let¢n a legfontosabb a sajtÂiroda l¢trej´tte volt. A minisztereln´k sajtÂfûn´ks¢g¢nek vezetûj¢v¢ november 1-j¢n VÀsÀrhelyi MiklÂst nevezt¢k ki. A
sajtÂiroda lÀtta el a RÀdiÂ fel¡gyelet¢t, lapenged¢lyeket adott ki, de arra nem volt ideje, hogy a tÀj¢koztatÀst hosszÃ tÀvon befolyÀsolÂ int¢zked¢seket hozzon.
A MöOSZ vezet¢s¢t oktÂber 31-¢n Àtvette az aznap alakult Magyar öjsÀgÁrÂk Nemzeti BizottsÀga, amelynek titkÀra Schannen B¢la volt. A Sz´vets¢get irÀnyÁtÂ ideiglenes
bizottsÀgba tÀvoll¢t¢ben Haraszti SÀndort is bevÀlasztottÀk, de û annak munkÀjÀban
nem akart r¢szt venni.18
November v¢g¢n a korÀbbi, szeptemberben alakult vÀlasztmÀny ¢s a Nemzeti BizottsÀg vezet¢se egyes¡lt, ¢s a hÂnap v¢g¢tûl a januÀr v¢gi felf¡ggeszt¢sig ez a test¡let
volt az öjsÀgÁrÂ Sz´vets¢g vÀlasztmÀnya. Decemberben sikertelen tÀrgyalÀst folytattak
KÀdÀr JÀnossal, ¢s szint¢n sikertelen erûfeszÁt¢seket tettek ÃjsÀgÁrÂtÀrsaik (Gimes,
Obersovszky) kiszabadÁtÀsÀra. Tiltakoztak a kormÀnynÀl, mert a LapkiadÂ felmondott
az ¢ppen meg nem jelenû lapok munkatÀrsainak, vagyis az ÃjsÀgÁrÂk t´bbs¢g¢nek.
November v¢g¢tûl januÀr v¢g¢ig a vÀlasztmÀny gyakran ¡l¢sezett. Egy bel¡gyminiszt¢riumi jelent¢s beszÀmol arrÂl, hogy a vÀlasztmÀny sajtÂrekonstrukciÂs terv¢nek
alapja ekkor az volt, hogy a nyugatn¢met sajtÂ mintÀjÀra t´bbf¢le, a koalÁciÂs pÀrtoknak megfelelû politikai napilap megjelen¢s¢t tartottÀk kÁvÀnatosnak, vagyis a jelent¢s
szerint polgÀri demokratikus viszonyokat akartak.19 A MöOSZ tev¢kenys¢g¢t a kÀdÀrista vezet¢s ellens¢gesnek Át¢lte, ¢s mük´d¢s¢t 1957. januÀr 20-Àn felf¡ggesztette,
majd az ¡gyek Àtmeneti int¢z¢s¢re kormÀnybiztost nevezett ki SiklÂsi Norbert szem¢ly¢ben.
(A formÀciÂ ÀtvÀltozÀsa ä 1956. november 4.ä1958. jÃnius)
Az MSZMP Ideiglenes Int¢zû BizottsÀgÀnak ¡l¢sein k¢sz¡lt legkorÀbbi jegyzûk´nyvek
arrÂl tanÃskodnak, hogy a politikai ¢let Ãj irÀnyÁtÂi nem t¢vedtek a sajtÂ jelentûs¢g¢nek megÁt¢l¢s¢ben. Noha a forradalom elûk¢szÁt¢s¢ben sz¢p szÀmmal vettek r¢szt
ÁrÂk, ¢s k´z¡l¡k jÂ n¢hÀnyan k¢ts¢gtelen¡l a radikÀlis ellenz¢khez tartoztak, az Int¢zû
BizottsÀg szinte egyÀltalÀn nem foglalkozott irodalmi ¡gyekkel. A sajtÂval kapcsolatban viszont KÀdÀr JÀnos mÀr egy november 21-i vitÀban Ãgy fogalmazott, hogy àa
rÀdiÂ ¢s a sajtÂ t´bbet ¢r, mint a puskaÊ.20 Az Ãj rezsim az ideolÂgia k´zvetÁt¢s¢ben az elûzû
gyakorlattÂl elt¢rûen mÀr nem az irodalomnak, hanem a sajtÂnak szÀnt kiemelkedû
szerepet.
Az elsû k¢t hÂnapban az Ãjonnan szervezûdû vezet¢s int¢zked¢sei m¢g a rendkÁv¡li
helyzethez igazodtak. A forradalom alatt mük´dû ä jogilag rendezetlen ä t´bbszÂlamÃ
sajtÂnyilvÀnossÀgra a legv¢gletesebb tiltÀssal vÀlaszoltak. Minden sajtÂterm¢knek Ãjra
k¢rnie kellett, hogy megjelenhessen, de enged¢lyt az elsû hetekben csak az MSZMP
lapja, a N¢pszabadsÀg ¢s a szakszervezet lapja, a N¢pakarat kapott.
A kÀdÀrista legfelsû szintü vezet¢s az elsû k¢t hÂnapban szinte minden oldalon ellenÀllÀsba ¡tk´z´tt. Egyfelûl korlÀtoznia kellett sajÀt balos ellenz¢k¢nek, a r¢gi pÀrtapparÀtus tagjainak a teljes restaurÀciÂra valÂ t´rekv¢seit. MÀsfelûl v¢gleg meg kellett nyernie az ingadozÂkat ¢s a m¢rs¢kelt reformerûket, ¢s ugyanakkor le kellett gyûznie a forradalmi, radikÀlis ellenz¢ket. Vagyis egyszerre t´bbf¢le mÂdszert kellett alkalmaznia,
¢s ezt sajÀt belÀtÀsa szerint meg is tette.
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A lapkiadÀs ter¡let¢n a balos ellenz¢k lapja, a Szolnokon megjelenû Szabad N¢p jelentett elûsz´r gondot. A rÀkosista erûket r´vid ideig kihasznÀlva, a lap november 6-Àn
jelent meg a N¢pszabadsÀg ellensÃlyozÀsÀra, k¢sûbb azonban, amikor mÀr k¢nyelmetlenn¢ vÀlt, a kormÀny nyomÀsÀra (november 11-¢n) besz¡ntette mük´d¢s¢t.21
A N¢pszabadsÀgot ¢s a N¢pakaratot a potenciÀlis hÁvek szerkesztett¢k, de m¢g nem
el¢gg¢ elk´telezetten. Noha a k¢t lap nem csatlakozott az öjsÀgÁrÂ Sz´vets¢g vÀlasztmÀnya Àltal november k´zep¢n meghirdetett sztrÀjkhoz, november 24-¢n a N¢pszabadsÀg m¢giscsak sztrÀjkra k¢nyszer¡lt. A kÀdÀrista vezet¢ssel nem tudtak megegyez¢sre jutni abban, hogy megjelenhet-e a lapban a PravdÀval polemizÀlÂ ¢s Tito pulai
besz¢d¢vel rokonszenvezû cikk¡k, ez¢rt a N¢pszabadsÀg ezen a napon nem jelent meg.
Annak ellen¢re, hogy az ¡gy megoldÀsÀt a szovjetek is s¡rgett¢k, a rendteremt¢s dolgÀban az Ideiglenes Int¢zû BizottsÀg nem volt egys¢ges.22 KÀdÀr JÀnos mindv¢gig
rigorÂzusan kitartott amellett, hogy a felelûs´ket meg kell nevezni ¢s szigorÃan meg
kell b¡ntetni, mÁg az Int¢zû BizottsÀg tagjai, nyilvÀnvalÂan tekintettel a k´zhangulatra, eln¢zûbbek voltak, s ez¢rt kiv¢telesen leszavaztÀk KÀdÀr javaslatÀt. Ennek megfelelûen Feh¢r Lajos fûszerkesztût levÀltottÀk, ¢s hely¢be Friss IstvÀnt nevezt¢k ki, de a
t´bbi munkatÀrs a lapnÀl maradhatott. Azt azonban maga KÀdÀr is hangsÃlyozta, hogy
akik megbÀnÀst tanÃsÁtanak, k¢sûbb visszat¢rhetnek a szerkesztûi munkÀhoz.
A radikÀlis ellenz¢kkel, a vesz¢lyesnek tartott intranzigens ¢rtelmis¢giekkel szemben viszont igen korÀn, mÀr 1956 november¢tûl elkezdûd´tt a megtorlÀs. Egy feltehetûen 1957 eleji bel¡gyminiszt¢riumi jelent¢sben mÀr ez Àll: àA Forradalmi BizottsÀg
tagjainak egy r¢sze le van tartÂztatva, mÀsok ellen vizsgÀlat folyik, illetve feldolgozÀs alatt vannak.Ê23
Ugyanebben az idûben, a letartÂztatÀsokkal, beb´rt´nz¢sekkel pÀrhuzamosan megkezdûd´tt annak a sajtÂirÀnyÁtÀsi rendszernek a kialakÁtÀsa, amely egy¢rtelmüen a k¢sûbbi ä konszolidÀltnak nevezett ä kÀdÀrista tÀj¢koztatÀspolitika alapjait rakta le. A
hosszÃ tÀvra tervezû mÂdszert kezdettûl fogva a taktikai ¢s a strat¢giai szempontok
egy¡ttes alkalmazÀsa jellemezte. N¢mi t¡relmi idû utÀn KÀdÀr igyekezett megszabadulni a ballasztk¢nt rÀnehezedû balos ellenz¢ktûl, azoktÂl az ortodoxoktÂl, akik a korÀbbi pÀrtapparÀtus tagjai voltak, ¢s m¢g nem ¢rz¢kelt¢k a mÂdszervÀltÀst. K¢sûbb az
alkalmazkodÂk visszaker¡lhettek a politikai munkÀba, szem¢ly¡kben is megjelenÁtve
a diktatÂrikus rendszer folytonossÀgÀt. Ugyanakkor nemcsak arrÂl volt szÂ, hogy ebben
az idûben a legkompromittÀltabb rÀkosista vezetûk nem vehettek r¢szt az irÀnyÁtÀsban,
hanem arrÂl is, hogy a sajtÂ fel¡gyelet¢t a kezdeti idûszakban tudatosan nem pÀrt-,
hanem Àllami szervre bÁzta. Az APO szerepe ez¢rt ebben a kezdeti idûszakban n¢mileg
sÃlytalanabbÀ vÀlt, mik´zben a sajtÂ- ¢s rÀdiÂirÀnyÁtÀs ÃjjÀszervez¢s¢t egy Ãjonnan felÀllÁtott TÀj¢koztatÀsi Hivatalra bÁztÀk, amelynek vezetûj¢v¢ Szirmai IstvÀnt nevezt¢k
ki. A Hivatalt ¢s annak vezetûj¢t a politikai ¢let k¡l´nb´zû szintjein nemegyszer ¢rt¢k
balrÂl j´vû tÀmadÀsok. 1957. januÀr 14-¢n az Ideiglenes Int¢zû BizottsÀg ¡l¢s¢n a sajtÂ
helyzet¢rûl szÂlÂ beszÀmolÂjÀt ¢les hangon vitatta MarosÀn Gy´rgy, mondvÀn, hogy
a sajtÂ ¢s a rÀdiÂ nincs a vezet¢s kez¢ben, mert a megfelelû posztokon nem megbÁzhatÂ
kommunistÀk Àllnak. (Az ¢v folyamÀn ugyanerre panaszkodott a N¢pakarat kiadÂ pÀrtvezet¢se, a szerkesztûs¢gek ´sszek´tû pÀrtbizottsÀga ¢s a budapesti pÀrtbizottsÀg is.)24
MarosÀnt tÀmogatva Lakos SÀndor is kifejtette, hogy a sajtÂ ter¡let¢n nem ¢rv¢nyes¡l
a pÀrtirÀnyÁtÀs, s ennek k´vetkezt¢ben a sajtÂ kÀderhelyzete az elmÃlt hÀrom hÂnapban megromlott. àEltÀvolÁtottak onnan t´bb megbÁzhatÂ embert, ¢s a kev¢sb¢ megbÁzhatÂk bent
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maradtak.Ê25 Szirmai azzal ¢rvelt, hogy a k´zv¢lem¢ny alakÁtÀsa nem egyszerü dolog,
mert a müvelts¢g ¢s àerûs k¢zÊ nem el¢g, t¡relemre, tapasztalatra ¢s szakmai felk¢sz¡lts¢gre van sz¡ks¢g. àNem volt m¢g olyan kormÀny, amelynek ne lett volna sz¡ks¢ge jÂ
ÃjsÀgÁrÂkra.Ê26
1957 szeptember¢ben az APO munkÀjÀt tÀrgyalva ism¢t tÀmadÀsok keresztt¡z¢be
ker¡lt a Hivatal. KomÂcsin ZoltÀn azt javasolta, hogy sz¡ntess¢k meg, mert mÀr 1954es megalakulÀsakor is a pÀrt¢tÂl elt¢rû irÀnyvonalat k¢pviselt, a sajtÂnak pedig mindenk¢ppen a pÀrt kez¢ben kell lennie, az irÀnyÁtÀst e t¢ren Àllami szerv nem v¢gezheti.
KÀdÀr JÀnos viszont v¢delm¢be vette az Àllami irÀnyÁtÀst, szint¢n szakmai-politikai ¢rvekre hivatkozva. °rvel¢se szerint a pÀrtnak csupÀn az elvi irÀnyÁtÀst kell ellÀtnia, mert
a politikai felelûss¢get ezentÃl a szerkesztûbizottsÀgoknak, a fûszerkesztûknek, a felelûs szerkesztûknek, illetve mindenhol a helyi vezetûknek kell vÀllalniuk. Az Àllami vezet¢sben viszont a szak¢rtelemnek kell dominÀlnia. àKizÀrÂlagos pÀrtirÀnyÁtÀs a sajtÂ
¡gyeiben eddig negatÁvumot adott ¢s oda vezetett, hogy ä nem akarok itt senkit megs¢rteni ä, hogy
kisebb Át¢lûk¢pess¢ggel rendelkezû, kisebb ÁrÀsk¢szs¢ggel rendelkezû ember utasÁtott nagyobb ÁrÀsk¢szs¢gü embert, ¢s a k¢rd¢shez jobban ¢rtû embert is. [...] ¢ppen ebbûl az utasÁtÀsokbÂl j´ttek [sic]
ki a tÃlteljesÁt¢sek, m¢g a szem¢lyi kultuszban is. Ezt valahogy meg kell szervezni: mük´dû rendszer legyen [kiemel¢s tûlem, K. M.], amibe bele tartozik [sic] az ÀltalÀnos irÀnyÁtÀs, a figyelem
felhÁvÀsa, de felt¢tlen û mondja meg, hogy hogyan. [...] Persze itt nem a sajtÂszabadsÀg mellett
akarok kardoskodni, de a pÀrtirÀnyÁtÀsnak mÀsutt kell ¢rv¢nyes¡lni.Ê A szakmai-politikai irÀnyÁtÀs mellett az Àllami szerv fontos feladata volt m¢g a nem pÀrtorgÀnumok (p¢ldÀul
a Magyar Nemzet) hivatalos fel¡gyelete ¢s a k¡lf´ld tÀj¢koztatÀsa.27
A strat¢giai szempontokat tekintve azonban a TÀj¢koztatÀsi Hivatal sorsa m¢gis
meg volt pecs¢telve. InformÀlisan mindig is egyeztetnie kellett az APO-val, de formÀlisan csak fokozatosan szükÁtett¢k jogk´r¢t. 1957-ben a sajtÂ fel¡gyelete n¢mi korlÀtozÀssal ugyan, de mÀr az APO-hoz ker¡lt, fûk¢nt a szem¢lyi k¢rd¢sek elbÁrÀlÀsÀt illetûen. Ettûl fogva a pÀrtirÀnyÁtÀst fokozatosan erûsÁtett¢k, a Hivatal befolyÀsÀt pedig
cs´kkentett¢k. K¢sûbb, 1959 v¢g¢ig az Àllami funkciÂkat is Àtvett¢k a miniszt¢riumok
sajtÂosztÀlyai, Ágy v¢g¡l szinte mÀr csak a sajtÂtÀj¢koztatÂk megszervez¢se maradt rÀ.
1960-ig a TÀj¢koztatÀsi Hivatal bet´lt´tte azt a szeml¢letÀtalakÁtÂ ¢s ideolÂgiaformÀlÂ szerepet, amit KÀdÀr feltehetûen szÀnt neki. A sajtÂ ter¡let¢n megsz¡ntette a
pÀrtirÀnyÁtÀsnak azt az ÀllandÂan hatalmÀval k¢rkedû magatartÀsÀt, ami korÀbban jellemzû volt rÀ, s ami az ´tvenes ¢vek elsû fel¢ben annyira irritÀlta az ÁrÂ- ¢s ÃjsÀgÁrÂk´zv¢lem¢nyt. A pÀrtirÀnyÁtÀst a gyakorlatban nem, de az ideolÂgia, az image szintj¢n
ÀllamivÀ tette, majd a szem¢lyi felelûss¢g elv¢nek messzemenû kisz¢lesÁt¢s¢vel, k¢sûbb
a bizalmas tÀj¢koztatÂknak az egyre sz¢lesebb k´rre kiterjedû, beavatÂ gesztusÀval a
v¢gsûkig szem¢lyess¢ vÀltoztatta. Ezzel a tÀrsadalmat megd´bbentû gyorsasÀggal vonta be a k´z¢pszintü hatalomgyakorlÀs elfogadÂ-lojÀlis rendj¢be.
Mindezt persze erûsÁtett¢k a szakmai ¢s egzisztenciÀlis engedm¢nyek is; ezeket most
elsûsorban nem az ÁrÂk, hanem a sajtÂ kiemelkedû fontossÀgÀra valÂ tekintettel az
ÃjsÀgÁrÂk kaptÀk. A szakmai-elvi kereteket nyilvÀnosan elûsz´r 1958 januÀrjÀban deklarÀltÀk a Politikai BizottsÀgnak a sajtÂ helyzet¢rûl ¢s feladatairÂl szÂlÂ hatÀrozatak¢nt.28 A sajtÂirÀnyÁtÀssal kapcsolatos passzus feltünûen hasonlÁt annak a beszÀmolÂnak a sz´veg¢hez, amit Losonczy G¢za ¢s Gimes MiklÂs r¢szv¢tel¢vel a referÀtum-elûk¢szÁtû bizottsÀg k¢szÁtett az 1956. oktÂberi k´zgyül¢sre. A pÀrtirÀnyÁtÀs k¡l´nb´zû
formÀi mindk¢t dokumentum szerint elvileg k¡l´nb´znek aszerint, hogy pÀrtlaprÂl,
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t´megszervezeti vagy mÀs lapokrÂl van-e szÂ. A l¢nyeget tekintve viszont k´z´sek abban, hogy nem a legfelsû szintü pÀrtvezet¢s, hanem a kommunista ¢s nem kommunista szerkesztûk, illetve vezetûk felelûss¢ge, hogy a lap a politikai elvÀrÀsoknak megfeleljen. Mindk¢t dokumentum kiemeli, hogy az irÀnyÁtÀsnak fontos eleme az ÃjsÀgÁrÂk rendszeres tÀj¢koztatÀsa. Az 1956-os referÀtum Ãj, r¢teglapok megjelentet¢s¢t
s¡rgeti, amelyek megvÀltoztatnÀk a Szabad N¢p Àltal uniformizÀlt sajtÂstruktÃrÀt. Az
1958-as hatÀrozat, valÂszÁnüleg ennek nyomÀn, a lapkarakterek, profilok kialakÁtÀsÀnak sz¡ks¢gess¢g¢t hangsÃlyozza (nûk, fiatalok, gyerekek), k¡l´n´s tekintettel azonban a Magyar Nemzetre, aminek felt¢tlen¡l a n¢pfront ¢s az ¢rtelmis¢g lapjÀvÀ kell vÀlnia.29 Mindk¢t dokumentum szerint meg kell vÀltoztatni az ÃjsÀgÁrÂk¢pz¢st; az 1958as hatÀrozat bejelenti, hogy a politikai megbÁzhatÂsÀg mellett elengedhetetlen a müvelts¢g, a tehets¢g ¢s a szakmai tudÀs, s ez¢rt az ELTE speciÀlis ÃjsÀgÁrÂtanszakÀt meg
kell sz¡ntetni, az ÃjsÀgÁrÂkat pedig lehetûleg ÀltalÀnos egyetemi k¢pz¢sben kell r¢szesÁteni, majd ezt szakmai tovÀbbk¢pz¢ssel kieg¢szÁteni. Kisebb azonossÀgok is fellelhetûk a k¢t sz´vegben: t´rekedjenek a lapok szÁnes, olvasmÀnyos stÁlusra, ¡gyeljenek a
helyes magyar nyelvre, ¢s vegy¢k komolyan az olvasÂk leveleit.
A PB-hatÀrozat emlÁt¢st tesz az anyagi, egzisztenciÀlis kedvezm¢nyekrûl is, amelyek
az ÃjsÀgÁrÂk megnyer¢s¢ben nem elhanyagolhatÂ szerepet jÀtszottak 1956 utÀn, ezek
r¢szletes ismertet¢s¢re azonban csak a MöOSZ 1958. mÀjusäjÃniusi k´zgyül¢s¢n ker¡lt sor. A MöOSZ nyÀri pl¢numa egyfelûl az alapszabÀly szerinti mük´d¢s helyreÀllÁtÀsÀt volt hivatva deklarÀlni (megelûzve ezzel az írÂsz´vets¢g ÃjjÀszervez¢s¢t), mÀsfelûl a kÀdÀrista vezet¢s igyekezett meg¢rtetni az ellenÀllÀsban ¢s az egzisztenciÀlis bizonytalansÀgban elfÀradt ÃjsÀgÁrÂkkal, hogy milyen szakmai, anyagi elûnyei vannak
a csatlakozÀsnak. SiklÂsi Norbert ¢s MÀt¢ Gy´rgy referÀtumaikban elmondtÀk, hogy
ha a dolgozni akarÂ ÃjsÀgÁrÂk elhatÀrolÂdnak a MöOSZ korÀbbi hibÀs politikÀjÀtÂl,
ami a Nagy Imr¢t tÀmogatÂ LosonczyäHarasztiäVÀsÀrhelyi csoport befolyÀsa alatt Àllt,
akkor a politikai vezet¢s is k¡l´nbs¢get tesz majd ellenforradalmÀrok ¢s megt¢vedtek
k´z´tt. Ez utÂbbiaktÂl egy¢rtelmü ÀllÀsfoglalÀst, az apolitikus magatartÀs feladÀsÀt k¢rik, ez¢rt ûk cser¢be folytathatjÀk ÃjsÀgÁrÂi munkÀjukat, sût e munka kiemelkedû fontossÀgÀra valÂ tekintettel k¡l´nb´zû kedvezm¢nyekben is r¢szes¡lhetnek. Ezek k´r¢t
az Elûk¢szÁtû BizottsÀg k¢pviselet¢ben felszÂlalÂ MÀt¢ Gy´rgy ismertette. Eml¢keztette a jelenl¢vûket, hogy 1956 novembere Âta k¢tszer volt b¢remel¢s (az elsû tÁzszÀzal¢kos, az ÀltalÀnos b¢remel¢sek keret¢ben, az utÂbbi tizen´t szÀzal¢kos n¢hÀny h¢ttel a
k´zgyül¢s elûtt, ami a napilapok dolgozÂit ¢rintette). A kÀdÀrista vezet¢s nev¢ben Ág¢retet tett arra is, hogy segÁtenek az ÃjsÀgÁrÂk lakÀsprobl¢mÀinak a megoldÀsÀban, kedvezm¢nyes belf´ldi ¢s k¡lf´ldi utakon vehetnek r¢szt, ÀltalÀban tÀmogatjÀk a k¡lf´ldi
utazÀsokat (korlÀtozott m¢rt¢kben Nyugatra is), a tapasztalatcser¢t, a nyelvtanulÀst.
Belf´ld´n kedvezm¢nyes ¡d¡l¢ssel, ingyenes vasÃti MçV-jegyekkel tÀmogatjÀk az ÃjsÀgÁrÂkat ¢s csalÀdtagjaikat. EzenkÁv¡l rendszeresen meghÁvÂt kapnak szÁnhÀzi ¢s mozielûadÀsokra.
A jelen l¢vû ÃjsÀgÁrÂkkal nem volt neh¢z egyezs¢gre jutni. Ekkorra mÀr lezajlott a
TÀj¢koztatÀsi Hivatal SajtÂtanÀcsÀnak ¢gisze alatt mük´dû fel¡lvizsgÀlÂ bizottsÀgok
munkÀja, amelynek eredm¢nyek¢nt k¢tszÀz ÃjsÀgÁrÂt kizÀrtak, kilencven´t´t pedig
k¡l´nb´zû b¡ntet¢sekkel sÃjtottak. FûÀllÀsÃ ÃjsÀgÁrÂ pedig csak az lehetett, aki tagja
volt a MöOSZ-nak.30
Az öjsÀgÁrÂ Sz´vets¢g àalkotmÀnyosÊ mük´d¢s¢nek helyreÀllÁtÀsa lezÀrta a rendkÁv¡li helyzetet k´vetû Àtmeneti idûszakot, amelyben kialakultak a k¢sûbbi struktÃra
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(a mÀsodik formÀciÂ) legfontosabb elemei. Ezzel formai szempontbÂl ¢s t¢nylegesen
is kezdet¢t vette a kÀdÀri sajtÂpolitika korai konszolidÀlt idûszaka.
¹sszefoglalÂ k´vetkeztet¢sek: 1. A kÀdÀrista vezet¢s tehÀt felismerte a sajtÂ (¢s ÀltalÀban a t´megkommunikÀciÂ) kiemelkedû szerep¢t a tÀrsadalom befolyÀsolÀsÀban, s
ez¢rt az ideolÂgia k´zvetÁt¢s¢t mÀr nem egy anakronisztikussÀ vÀlt irodalmi kultÃrÀra
bÁzta. Azzal, hogy az irodalom helyett elsûsorban a sajtÂt hozta a politikÀval k´zvetlen
´sszef¡gg¢sbe, egy¢rtelmübb megfelel¢st teremtett, ¢s diktatÂrikus eszk´z´kkel, diktatÂrikus megfontolÀssal ugyan, de m¢gis modernizÀlta a tÀrsadalmi nyilvÀnossÀg int¢zm¢ny¢t. (Az Árott sajtÂ mellett ugyanilyen fontos szerepe volt a RÀdiÂnak, k¢sûbb
a Tv-nek is.) A sajtÂ szerepe ebben az elk¢pzel¢sben nem az volt, hogy elsûsorban morÀlis vagy eszt¢tikai ¢rt¢keket k¢pviseljen; a sajtÂnak Ãgy kellett tennie, mintha a politizÀlÂ k´zv¢lem¢nyt jelenÁten¢ meg.
AzÀltal, hogy politikai akaratÀt az Ãj vezet¢s a sajtÂ Àltal k´zvetÁtette, a RÀkosiäR¢vai-f¢le mÂdszerrel szemben jÂval nagyobb m¢rt¢kben hasznÀlta ki a t´meges hÁrgyorsfogyasztÀsnak azt az ig¢ny¢t, ami a modern EurÂpa mindk¢t fel¢ben ÀltalÀnossÀ
vÀlt mÀr.31 A lassÃ irodalom helyett az azonnal reagÀlÂ sajtÂ lehetûs¢get adott arra,
hogy a politikai kommentÀr mindennap, a legfrissebb formÀban, ¢rthetû, mindennapi nyelven, mindenkihez eljusson. Ez az Àllam Àltal vez¢relt Ãjfajta nyilvÀnossÀg mÀr
nem volt annyira reprezentÀlÂ ¢s elitista, mint az elûzû rezsim irodalmi nyilvÀnossÀga,
mert a tÀrsadalom minden r¢teg¢t meg akarta nyerni. ºgyelt arra, hogy minden tÀrsadalmi r¢tegnek legyen sajÀt ä a lehetûs¢gekhez k¢pest szÁnes, ¢rdekes, elfogadhatÂ
szÁnvonalÃ ä sajtÂja.
°rvel¢s¢ben igyekezett ker¡lni a k´zvetlen politizÀlÀst, ehelyett arra t´rekedett,
hogy k´zvetett mÂdon befolyÀsolja az embereket.32 K¡l´n´sen Ágy volt ez, amikor az
¢rtelmis¢ghez akart szÂlni. Az ¢rvel¢s nyelve mÀr nem annyira az ¢rzelmekre alapozÂ,
kultikus, reprezentÀnsokat felmutatÂ volt, mint korÀbban, hanem pragmatikusabb,
az ¢sz¢rvekre ¢s az ¢rdekekre hivatkozÂ. 1957 mÀrciusÀban p¢ldÀul ez olvashatÂ a
Magyar Nemzet megjelentet¢s¢vel kapcsolatos tervezetben: àEz az ¢rzelmi nevel¢s azonban
nem lehet propagandisztikus, mert akkor c¢ljÀt t¢veszten¢. Nagyon is diszkr¢tnek, szinte ¢szrev¢tlennek kell lennie. °rtelmis¢grûl l¢v¢n szÂ, nem annyira az ¢rzelmekre, hanem legfûk¢nt az
¢rtelemre akarunk apellÀlni. TehÀt tudatosÁtani kell az adott t´rt¢nelmi helyzetet, amelyhez
alkalmazkodni kell, mert megvÀltoztatÀsa nem Àll mÂdunkban, megvÀltoztatÀsÀnak kÁs¢rlete
pedig sz¡ks¢gszerüen kudarccal jÀr ¢s Ágy nem lehet nemzeti ¢rdek. Ilyen ¢rtelmi nevel¢ssel
k´nnyen lesz megk´zelÁthetû a felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges szovjetämagyar barÀtsÀg rendkÁv¡l neh¢z ¢s
k¢nyes t¢tele.Ê33
MÀr nem a korÀbbi kivÀlasztÂ, elitista felfogÀs ¢rtelm¢ben, hanem szint¢n pragmatikus megfontolÀsbÂl az Ãj rezsim legalÀbb r¢szben elismerte a szakmai tudÀs ¢s a tehets¢g jelentûs¢g¢t a sajtÂ ¢s ÀltalÀban az irÀnyÁtÀs minden ter¡let¢n. Ez azonban a
gyakorlatban sokÀig megvalÂsÁthatatlan ig¢ny maradt, ¢ppen a legkivÀlÂbbak kiv¢gz¢se, beb´rt´nz¢se, emigrÀciÂba vagy itthoni munkan¢lk¡lis¢gbe k¢nyszerÁt¢se miatt.
1.1. Az 1956 utÀni hatalom a sajtÂ megvÀltozott szerep¢vel ´sszef¡gg¢sben kiemelkedû jelentûs¢get tulajdonÁtott a tÀj¢koztatÀsnak, annak, hogy az emberek Ãgy ¢rezz¢k, birtokÀban vannak a l¢nyeges politikai informÀciÂknak. Egy Szirmai IstvÀnnak
szÂlÂ 1958. februÀr elej¢n k¢sz¡lt lev¢l errûl ezt Árja: àSzeretn¢m ism¢telten hangsÃlyozni,
hogy a tÀj¢koztatÀs k¢rd¢s¢nek megoldÀsa egy, a k´zv¢lem¢ny formÀlÀsÀban k¡l´n´sen nagy szerepet jÀtszÂ ¢rtelmis¢gi r¢teget k¢pes a funkcionÀriusokhoz, azok probl¢mÀihoz k´zelÁtve, pozitÁvan
bevonni Àllamunk tev¢kenys¢g¢nek segÁt¢s¢be.Ê34
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A tÀj¢koztatÀs gyakorlatÀban eleve kettûs rendszert alakÁtottak ki: egy formÀlisat ¢s
egy informÀlisat. Egyfelûl pontosan meghatÀroztÀk, hogy milyen idûk´z´nk¢nt kell
az Àllamhatalom k¡l´nb´zû szinteken mük´dû k¢pviselûinek az ÃjsÀgÁrÂkat fogadniuk, mÀsfelûl igyekeztek a àbizalmiÊ embereken kereszt¡l informÀciÂkat kiszivÀrogtatni. àMeg kellene gondolni, nem volna-e helyes, ha Eisenhower bizalmas ÏkandallÂ melletti besz¢lget¢seinekÎ p¢ldÀjÀt mi is k´vetn¢nk. Eisenhower ezekre a besz¢lget¢sekre csak nagyon gondosan kivÀlasztott publicistÀkat hÁv meg. Amit bizalmasan k´z´l vel¡k, azt az illetûk a sajÀt belÀtÀsuk szerint hasznÀlhatjÀk fel, de a forrÀst nem k´z´lhetik. çltalÀban nem lehetnek indiszkr¢tek. NÀlunk az ilyen ÏbizalmasÎ jelz¢sü besz¢lget¢seket a PÀrt elsû titkÀra vagy a minisztereln´k
tarthatnÀ, bizonyos idûk´z´kben. K´ztudomÀsÃ, hogy MagyarorszÀgon az ilyen ÏbizalmasÎ ¢rtes¡l¢sekbûl mindig kiszivÀrog valami, s minthogy ezeket is bizonyos titokzatossÀg ´vezn¢, tovÀbbgyürüzû hatÀsuk sokkal t´bbet ¢rne, mint szÀz rosszul megÁrt vez¢rcikk.Ê35
A formÀlis ¢s informÀlis, a àk´lcs´n´s bizalmon alapulÂÊ tÀj¢koztatÀs sokakban a politikai jelenl¢tnek, a beavatottsÀgnak az ¢rzet¢t keltette. Ezzel a hatalom gyakorlÀsÀt a
tÀrsadalom k¡l´nb´zû r¢tegei szÀmÀra lÀtszÂlag szem¢lyess¢ tette, valÂjÀban a hatalom mük´d¢se ezÀltal sokkal elvontabb volt, mint ezt megelûzûen az ´tvenes ¢vekben.
1.2. A jÂl mük´dû politikai rendszer ¢s a szakmai minûs¢g ´sszekapcsolÀsÀnak vÀgya az Ãj ideolÂgiaformÀlÂkra ¢ppÃgy jellemzû volt, mint a korÀbbiakra. Ezt t¡kr´zi
SiklÂsi Norbert zÀrszava a MöOSZ 1958-as k´zgyül¢s¢n:36 àMi nemcsak az irodalomban
vagyunk hÁvei a szocialista realizmusnak, hanem az ÃjsÀgÁrÀsban is. °ppen ez¢rt valljuk: hiÀba
helyes politikailag egy cikk, ha annak ÃjsÀgÁrÂi, irodalmi szÁnvonala gyenge, ´tlettelen.Ê A szocialista realizmust, azaz a hatalmi akaratnak engedelmeskedû ¢s ugyanakkor hiteles
ÁrÀst azonban nem csak R¢vainak nem siker¡lt megvalÂsÁtania az irodalomban, utÂdai
sem jÀrtak sikerrel az ÃjsÀgÁrÀs ter¡let¢n.
2. A kÀdÀrizmus a konszolidÀlÀs ¢rdek¢ben sok mindent beillesztett az ÃjjÀalakÁtott
ideolÂgiai keretbe ¢s az Àtszervezett nyilvÀnossÀgba abbÂl, amit az ÃjsÀgÁrÂk 1956 elûtt
k´veteltek. De (a maga szempontjÀbÂl ¢rthetûen) nem foglalkozott az ´tvenes ¢vekben
s¢relmeket elszenvedett ÃjsÀgÁrÂk rehabilitÀlÀsÀval, ¢s nem hozott Ãj sajtÂt´rv¢nyt,
csak t´rv¢nyerejü rendeletet adott ki 1959-ben, ami a sajtÂirÀnyÁtÀs szÀmÀra a legszigorÃbb cenzurÀlis lehetûs¢geket biztosÁtotta.37 °s fûk¢ppen nem tudott ¢s nem is akart
a legfûbb k´vetel¢snek eleget tenni, nem akarta a sajtÂszabadsÀg felt¢teleit megteremteni. Nem t¢rt vissza tehÀt sem az 1953 elûtti idûk hatalmi gyakorlatÀhoz, sem az ellenz¢k 1956 elûtti k´vetel¢seihez. Csak integrÀlt mindent, ami hasznos volt szÀmÀra,
okult ¢s felhasznÀlt an¢lk¡l, hogy nyilvÀnvalÂan visszat¢rt volna a rÀkosizmushoz, ¢s
an¢lk¡l, hogy szellem¡kben megvalÂsÁtotta volna az 1953 ¢s 1956 k´z´tti progresszÁv
t´rekv¢seket. IdeolÂgiai rendszer¢be cinikusan beillesztette azok elk¢pzel¢seit, akiket
¡ld´z´tt, mik´zben a kÁv¡l maradtakat ezekkel a formÀlissÀ tett engedm¢nyekkel, a
mük´d¢s lehetûs¢g¢vel ¢s anyagi elûny´kkel igyekezett megnyerni.
2.1. ModernizÀlt an¢lk¡l, hogy ennek morÀlisan bÀrmi pozitÁv tartalma lett volna.
FunkcionÀlisan, hosszÃ tÀvon ez a hatalmi ÀtalakulÀs persze az¢rt hasznos volt a tÀrsadalom szÀmÀra.
2.2. Arra a k¢rd¢sre tehÀt: lehets¢ges-e, hogy mÀr igen korÀn, 1956 v¢g¢tûl, a megtorlÀsokkal pÀrhuzamosan a majdan konszolidÀltnak mondott kÀdÀrizmus rendszere
kezdett ki¢p¡lni a sajtÂpolitika ter¡let¢n, egy¢rtelmüen igennel vÀlaszoln¢k. De k¢rd¢s (¢s talÀn m¢g a megismer¢s szintj¢n is morÀlis probl¢ma) marad az, hogy ebben
a korai idûszakban mi motivÀlhatta a barbÀr ¢s irracionÀlis m¢rt¢kü megtorlÀst, mi-
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k´zben kialakÁtottÀk a tovÀbbra is szigorÃan cenzurÀlis, m¢gis Ãj alapokra helyezett
ideolÂgiaformÀlÀs rendj¢t ¢s az Ãj elvek szerinti tÀj¢koztatÀspolitikÀt. A megfejt¢s¢hez
valÂszÁnüleg KÀdÀr JÀnos szem¢lyis¢g¢t kellene jobban ismern¡nk. De ha ismern¢nk
is, attÂl tartok, erre a k¢rd¢sre akkor sem lehetne logikus ¢s egy¢rtelmü vÀlaszt adni.
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nyilvÀnossÀgrÂl: Habermas, J¡rgen: A TçRSADALMI NYILVçNOSSçG SZERKEZETVçLTOZçSA.
Gondolat, 1971.
5. °rdekes mÂdon a politikai vezet¢s Lenin
PçRTSZERV EZET °S PçRTIRODALOM cÁmü,
1905-ben Árt cikk¢t (Szikra, 1949. 9ä16. o.)
Ãgy ¢rtelmezte, hogy az ÁrÂknak nemcsak
hogy pÀrtszervezethez, de azonos pÀrtszervezethez kell tartozniuk, az ÃjsÀgÁrÂkra ugyanezt az elvet nem alkalmazta. Mivel a sz¢ttagolt
pÀrtszervezeti ¢let megfosztotta az ÃjsÀgÁrÂkat
egy lehets¢ges politikai fÂrumtÂl, 1956 jÃniusÀban Losonczy G¢za javaslata ¢ppen az volt,
hogy az ÃjsÀgÁrÂk ä az ÁrÂsz´vets¢g¢hez hasonlÂan ä k´z´s pÀrtszervezethez tartozzanak.
(A PETýFI -K¹R V ITçI IV. PARTIZçNTALçLKOZñ

SAJTñV ITA. Szerkesztette: Hegedüs B. AndrÀs, Rainer M. JÀnos. MÃzsÀk ä 1956-os Int¢zet, 1991. 169. o.)
6. A Szabad N¢p szerkesztûs¢gi pÀrtszervezet¢nek 1954. oktÂber 22ä23ä25-¢n lezajlott taggyül¢se olyan hatÀssal volt mÀs szerkesztûs¢gekre, hogy a taggyül¢s esem¢nyeit tÀrgyalÂ
november 24-i PB-¡l¢sen felszÂlalÂk attÂl tartottak, hogy a pÀrt lapja alternatÁv politikaformÀlÂk¢nt l¢p fel. àA pÀrttal szemben, a K. V.-el
szemben a Szabad N¢p szerkesztûbizottsÀga nem
csinÀlhat politikÀt, nem k¢pezhet centrumot, hanem
a K. V. politikÀjÀt kell vinnie a Szabad N¢pnek.Ê
ä çcs Lajos felszÂlalÀsa a vitÀban. A Politikai
BizottsÀg ¡l¢s¢nek jegyzûk´nyve. Magyar OrszÀgos Lev¢ltÀr MDPäMSZMP Iratok OsztÀlya (tovÀbbiakban: MOL MDPäMSZMP IrO),
276. f. 53. cs. 205. û. e. ä A Szabad N¢p taggyül¢s¢nek jegyzûk´nyve MOL MDPäMSZMP
IrO, 276. f. 67. cs. 89. û. e. ä A LapkiadÂ VÀllalat 1955. mÀjus 27-i taggyül¢s¢rûl: KalmÀr
Melinda: AZ 1955-¹S öJSçGíRñ-ELLENçLLçS
DOKUMENTUMA. Kritika, 1994. oktÂber. 8ä9. o.
7. A MinisztertanÀcs 2015/7/1954. szÀmÃ hatÀrozata a MinisztertanÀcs TÀj¢koztatÀsi HivatalÀnak megszervez¢s¢rûl. ä A Hivatal alakulÀsÀrÂl: VÀsÀrhelyi MiklÂs: ELLENZ°KBEN.
Szerkesztette: TÂbiÀs çron. Szabad T¢r KiadÂ. 106., 112. o.
8. InformÀciÂs jelent¢s a szerkesztûs¢geken
bel¡li helyzetrûl. MOL MDPäMSZMP IrO,
276. f. 65. cs. 91. û. e.
9. Uo. àA legk¡l´nb´zûbb hÁrek keringtek ÃjsÀgÁrÂ
k´r´kben arrÂl, hogy milyen volt az arÀny a szavazÀsnÀl a PB ¡l¢s¢n; hogy kik utaztak el a SzovjetuniÂba; hogy milyen ¡zenetet adott Àt a szovjet k´vet
Nagy Imre elvtÀrsnak; hogy az SZKP KB r¢sz¢rûl
ki jÀrt Nagy Imre elvtÀrsnÀl; stb. (mindezekrûl m¢g
a KV ¡l¢s¢n elmondott beszÀmolÂ megismer¢se elûtt
besz¢lgettek).Ê
ä
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10. HATçROZAT A SAJTñ °S A RçDIñ PçRT- °S çLLAMI IRçNYíTçSçNAK , VALAMINT ELLENýRZ°S°NEK MEGJAV íTçSçRA. MOL MDPäMSZMP
IrO, 276. f. 53. cs. 238. û. e. A hatÀrozat azt is
kimondja, hogy a KV Agit. Prop. OsztÀlyÀn
sajtÂ- ¢s rÀdiÂr¢szleget kell l¢trehozni.
11. A PETýFI -K¹R V ITçI IV. 161ä174. o. Losonczy G¢za s¡rgette a korÀbban elbocsÀtott
ÃjsÀgÁrÂk rehabilitÀlÀsÀt is.
12. A sajtÂvita azzal ¢rt v¢get, hogy HuszÀr Tibor ¢s TÀnczos GÀbor megegyezett VadÀsz Ferenccel, a MöOSZ eln´k¢vel ¢s m¢g n¢hÀny
jelen l¢vû eln´ks¢gi taggal, hogy a vitÀt a MöOSZ-ban folytatjÀk. (A PETýFI -K¹R V ITçI IV.
174. o.) Az eln´ks¢g azonban nem tartotta be
Ág¢ret¢t. (VadÀsz: K ¹ZGYþL°SI BESZ°D. 14. o.)
13. Bel¡gyminiszt¢rium T´rt¢neti IrattÀra
(tovÀbbiakban: BM TI) TanÃkihallgatÀsi jegyzûk´nyv, 1957. jÃnius 24. VadÀsz Ferenc vallomÀsa. V ä150.001/2. Az id¢zet folytatÀsa:
àLosonczy p¢ldÀul a Petûfi-k´ri sajtÂvitÀn azt javasolta, hogy az ÃjsÀgÁrÀs ter¡let¢n elsûsorban a szakmai tudÀs legyen a d´ntû. Ez azt jelentette, hogy a
r¢gi burzsoÀ ÃjsÀgÁrÀst tartotta helyesnek, r¢sz¢rûl
nem az volt a l¢nyeges, hogy egy ÃjsÀgÁrÂnak milyen
a politikai ÀllÀsfoglalÀsa, csak az, hogy jÂ ÃjsÀgÁrÂ
legyen.Ê
14. Az eln´ks¢g mellett hÀrom k´zgyül¢st elûk¢szÁtû bizottsÀg alakult. A bizottsÀgok a k´zgyül¢si beszÀmolÂ t¢ziseivel, a szervezeti mÂdosÁtÀsokkal, illetve a technikai, szervez¢si
k¢rd¢sekkel foglalkoztak. ä Alakult m¢g mÀsik
hÀrom bizottsÀg, amely a rehabilitÀciÂval foglalkozott, ¢s mintegy k¢tszÀz´tven ÃjsÀgÁrÂ
¡gy¢nek, panaszÀnak fel¡lvizsgÀlatÀt vÀllalta.
VadÀsz Ferenc korÀbban id¢zett tanÃvallomÀsÀban errûl a k´vetkezûket mondja: àA bizottsÀg elk¢szÁtette a k´zgyül¢si referÀtumot, amelyet nekem kellett volna elmondanom oktÂber 28-Àn. A referÀtum anyagÀba beleszÂlt a pÀrt agit. prop. osztÀlya is, de nem nagy sÃllyal.Ê A referÀtum-elûk¢szÁtû bizottsÀgban fûk¢nt Losonczy G¢za ¢s Gimes MiklÂs à[...] eszk´z´ltek olyan javÁtÀsokat,
amelyek az û elk¢pzel¢seiket vÀltottÀk volna valÂra.
[...] A sajtÂ pÀrtirÀnyÁtÀsa tekintet¢ben az volt a bizottsÀg ÀllÀspontja, hogy ez [sic] a szerkesztûs¢gekben dolgozÂ kommunistÀkon kereszt¡l kell ¢rv¢nyesÁteni, nem pedig az agit. prop. osztÀlyon kereszt¡l,
hiszen ott nem dolgoznak ÃjsÀgÁrÂk. Ez azt jelentette,
hogy az irÀnyÁtÀs tekintet¢ben sz¡ntess¢k meg a centralizÀciÂt. [...] Az ÃjsÀgÁrÂk politikai ´sszet¢tel¢t tekintve liberÀlis hangulat uralkodott.Ê
15. VadÀsz Ferenc k´zgyül¢si besz¢de. 19. o.

16. Uo. 27. o. A radikÀlis ellenz¢k jÂ r¢sze a
sajtÂszabadsÀggal kapcsolatban m¢g meglehetûsen felemÀs n¢zeteket vallott. Egyfelûl t´rekedtek a cenzÃra felszÀmolÀsÀra, mÀsfelûl a
sajtÂszabadsÀgot tisztÀzatlan ideolÂgiai keretek, korlÀtok k´z´tt v¢lt¢k megvalÂsÁthatÂnak. Kukucska JÀnos, aki 1956-ban az MDP
KV APO helyettes vezetûje volt, 1957. jÃlius
4-i tanÃvallomÀsÀban (valÂszÁnüleg) akarata
ellen¢re erre az ellentmondÀsra vilÀgÁt rÀ.
Szerinte Losonczy G¢za tervezet¢nek tartalma az volt, hogy a sajtÂ à[...] az ÃjsÀgÁrÂk Àltal
demokratikusan vÀlasztott pÀrtbizottsÀg irÀnyÁtÀsa
alatt Àlljon, ne tartozzon felsûbb pÀrtszervekhezÊ.
TanÃkihallgatÀsi jegyzûk´nyv. BM TI V ä
150.001/2.
17. A november 4-e utÀni hetekben a N¢pszabadsÀg ¢s a N¢pakarat kiv¢tel¢vel a korÀbban
legÀlis lapoknak is Ãjra enged¢lyt kellett k¢rni¡k, formai szempontbÂl tehÀt ezek be voltak
tiltva. A MöOSZ-vÀlasztmÀnynak novemberä
december folyamÀn nem siker¡lt el¢rnie,
hogy a forradalom alatt enged¢ly n¢lk¡l megjelent lapokat legÀlisk¢nt elismerj¢k, s Ágy a
kÀdÀri vezet¢s ezeket a sajtÂterm¢keket eleve
nem betiltottk¢nt, felf¡ggesztettk¢nt, hanem
mindig is illegÀlisk¢nt kezelte, s ez¢rt a legitimÀciÂ szempontjÀbÂl enged¢lyez¢s¡k m¢rlegel¢s¢t a k¢sûbbiekben sem tartotta fontosnak.
18. OktÂber 31-¢n Schannen B¢la hÃszähuszon´t(?) fû kÁs¢ret¢ben megjelent a MöOSZban, ¢s bejelentette, hogy megalakult a Magyar öjsÀgÁrÂk Nemzeti BizottsÀga. àEgy deklarÀciÂt olvasott fel Harasztinak, melyben a mellûz´tt ÃjsÀgÁrÂkrÂl besz¢lt olyan vonatkozÀsban, hogy
most elj´tt az û idej¡k, nekik van joguk k¢pviselni a
magyar ÃjsÀgÁrÂkat stb. V¢g¡l k´z´lte, hogy Àtveszik
az öjsÀgÁrÂ Sz´vets¢g vezet¢s¢t. Haraszti prÂbÀlt vel¡k besz¢lni okosan, hogy az¢rt ûk is ä mÀrmint Haraszti¢k ä tettek valamit a RÀkosi ´nk¢nyuralom
megsz¡ntet¢se ¢rdek¢ben, dr. Schannen azonban az
asztalra vÀgott ¢s azt mondta, bÁrÀlat nincs. Haraszti tovÀbbra is besz¢lni akart, egy nû volt a segÁts¢g¢re,
olyan formÀban, hogy k´zbeszÂlt, hagyjÀk Harasztit
besz¢lni, mert û is le volt csukva. Nem tudom, v¢g¡l
miben Àllapodtak meg, mert ¢n eltÀvoztam.Ê VadÀsz
Ferenc tanÃvallomÀsa. Haraszti SÀndor ezutÀn nem vett r¢szt a MöOSZ munkÀjÀban.
19. BM TI °rt¢kel¢s V ä150.393/7.
20. Az MSZMP Ideiglenes Int¢zû BizottsÀga
1956. november 21-i ¡l¢s¢nek jegyzûk´nyve.
In: A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKçSPçRT IDE-
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IGLENES V EZETý TESTºLET°NEK JEGYZýK¹NY-

Szerkesztette: N¢methn¢ VÀgyi Karola ¢s
Sipos Levente. (Intera Rt., 1993. 82. o.)
21. A N¢pszabadsÀg az MSZMP k´zponti lapjak¢nt november 2-tÂl jelent meg. Ekkor fûszerkesztûje Haraszti SÀndor volt, helyettese Feh¢r Lajos. A szolnoki Szabad N¢pet Andics Erzs¢bet szerkesztette a pÀrt lapjak¢nt. Megk¡l´nb´ztet¢s¡l a N¢pszabadsÀg november 8. ¢s
11. k´z´tt a pÀrt budapesti lapjak¢nt jelent
meg. KÀdÀr JÀnos ezzel kapcsolatban az Ideiglenes K´zponti BizottsÀg november 11-i
¡l¢s¢n azt mondta: àMi Ãjra indÁtottuk a Szabad
N¢pet, mert a helyzet teljesen vÀltozott, a pÀrtvezet¢st mÀsk¢pp kezdt¡k, mint egy h¢ttel ezelûtt ¢s a konszolidÀlÂdott elemeket hoztuk elût¢rbe.Ê Ezt megelûzûen: à[...] a pÀrt k´zponti lapjÀt Budapestre
kell felhozni. Ezt s¡rgeti, hogy a mi n¢zet¡nk szerint,
amÁg mi lent voltunk Szolnokon, balra szektariÀnus
irÀnyba csÃszott el a lap. çltalÀban az ellenforradalomrÂl ¢s ilyesmirûl volt szÂ, de nem volt olyan megk¡l´nb´ztet¢s, ami n¢lk¡l ma nem lehet fell¢pni.Ê
MOL MDPäMSZMP IrO, 288. f. 4. cs. 1. û. e.
Megjelent: A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKçSPçRT IDEIGLENES... 31. o. HasonlÂ sorsra jutott
k¢sûbb az 1957. mÀrcius ¢s december 31. k´z´tt megjelent MagyarorszÀg, ami a szint¢n balos, de antirÀkosista ellenz¢k, a TÀncsics-k´r
lapja volt. Errûl bûvebben lÀsd: PÂr EditäCseh
Gergû BendegÃz: A BALOLDAL àBALOLDALAÊ.
TÀrsadalmi Szemle, 1994. 10. sz.
22. MSZMP ideiglenes, IIB november 23-i
¡l¢se, IKB november 24-i ¡l¢se, IIB november 24-i ¡l¢se, IIB december 11-i ¡l¢se, IIB
1957. januÀr 14-i ¡l¢se. ä Sipos Levente: A
N°PSZABADSçG LETILTOTT CIKKE 1956 NOV EMBER°BEN. MÃltunk, 1992. 1. sz. ä A szovjet beavatkozÀsrÂl: HIçNYZñ LAPOK 1956 T¹RT°NET°BýL. (MÂra Ferenc KiadÂ, 1993.) Szerkesztette: Vjacseszlav Szereda ¢s Alekszander
Sztikalin. 175ä177. o. Id¢zi: VÀsÀrhelyi MiklÂs: A K çDçR-RENDSZER TçJ°KOZTATçSI POLITIKçJA ä A CENZöRA V ISSZAçLLíTçSA 1956 UTçN .
K¢zirat; elûadÀs az 1993. szeptember 2ä3-Àn
Debrecenben megtartott jelenkor-t´rt¢neti
konferenciÀn; megjelenik a konferencia anyagÀt tartalmazÂ k´tetben. Megjegyzendû, hogy
a N¢pakarat mük´d¢se sem volt teljesen zavartalan. Errûl: A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKçSPçRT IDEIGLENES... 114., 117. o.
23. BM TI °rt¢kel¢s Vä150.393/7. DÀtum ¢s
alÀÁrÀs n¢lk¡l.
24. A szerkesztûs¢gi MSZMP-´sszek´tûcsoV EI.

portok pÀrtbizottsÀgÀnak feljegyz¢se 1957
elej¢n: à[...] a TÀj¢koztatÀsi Hivatal kÀderpolitikÀjÀban az osztÀly- ¢s pÀrtszempontok hÀtt¢rbe szorultak, az Àltaluk l¢trehozott laphoz igen sok kompromittÀlt, rossz elem ker¡lt. Felhozzuk erre az Esti
HÁrlap p¢ldÀjÀt, ahovÀ indulÀskor mind´ssze egy
MSZMP-tag ker¡lt munkatÀrsi beosztÀsban. [...]
K´teless¢g¡nknek tartjuk felhÁvni a figyelmet arra,
hogy e napokban sorra jelentkeznek az MSZMP-be
felv¢telre olyan ÃjsÀgÁrÂk, akik nem is titkoljÀk, hogy
nem ¢rtenek egyet a pÀrt ¢s a kormÀny politikÀjÀval.
Tiltakozunk az ellen, hogy az MSZMP-be tÀrt karokkal fogadjÀk egy j´vûbeni ellenz¢k tagjait. Javasoljuk, hogy az MSZMP Int¢zû BizottsÀga k´zvetlen¡l is foglalkozz¢k a sajtÂval ¢s az ÃjsÀgÁrÂkkal, s
mÀs mÂdszerekkel ugyan, mint annak idej¢n az
MDP Agit. Prop. OsztÀly sajtÂr¢szlege, de folyj¢k
bele a sajtÂ irÀnyÁtÀsÀba. Lehetetlen, hogy e t¢ren
minden tev¢kenys¢g egy k¢zbe fusson ´ssze.Ê MOL
MDPäMSZMP IrO, 288. f. 22./1957/3. û. e.
25. IIB 1957. januÀr 14-i ¡l¢se. LÀsd 18. sz.
jegyzet, 316. o.
26. Uo. 317 o.
27. Vita az APO munkÀjÀrÂl. MOL MDPä
MSZMP IrO, 288. f. 7. cs. 13. û. e.
28. A MAGYAR SZOCIALISTA MUNKçSPçRT HATçROZATAI °S DOKUMENTUMAI 1956ä1962.
Kossuth, 1964. 163ä169. o.
29. A szociÀldemokrata N¢pszava megindÁtÀsa
a MöOSZ vÀlasztmÀnyÀnak k´vetel¢se volt
1957 januÀrjÀban. Az elnevez¢st azonban az
Ãj politikai garnitÃrÀban sokan ellenezt¢k a
szociÀldemokrata eszm¢vel ¢s mozgalommal
valÂ szoros ´sszef¡gg¢s miatt. KÀdÀr JÀnos
ennek ellen¢re nem kev¢s idû utÀn el¢rte,
hogy a kÀdÀrista szakszervezet lapjak¢nt megjelenû N¢pakaratot Àtkeresztelj¢k, s Ágy v¢g¡l
1958. februÀr elsej¢n a szakszervezet lapja
mÀr N¢pszava n¢vvel jelent meg. BM TI °rt¢kel¢s V ä150.393/7. ¢s A MAGYAR SZOCIALISTA
MUNKçSPçRT IDEIGLENES... 83., 84., 92., 121ä
122. o.
30. A kormÀnybiztos irÀnyÁtÀsÀval hat ÃjjÀszervezû bizottsÀg alakult a MöOSZ tagjainak
fel¡lvizsgÀlatÀra. A kik¡ld´tt hÀromezer k¢rdûÁvre k¢tezer-hÀromszÀz´tven k¢relem ¢rkezett. A vissza nem k¡ld´tt k¢rdûÁvek cÁmzettjeinek egy r¢sze emigrÀlt vagy b´rt´nben
¡lt. A kizÀrÀsok ¢s elutasÁtÀsok utÀn a MöOSZ
tagl¢tszÀma k¢tezer-szÀz volt. MöOSZ-k´zgyül¢s, SiklÂsi Norbert beszÀmolÂja. Megjegyzendû, hogy a k¡l´nb´zû forrÀsokban n¢mik¢pp elt¢rû adatok szerepelnek.
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het¡nk az elmaradott, ingadozÂ r¢tegek ¢s elemek
megnyer¢s¢re. VigyÀzzunk azonban arra, hogy az ellens¢ges n¢zetek leleplez¢s¢n¢l ne a durva hang, hanem a meggyûzû ¢rvel¢s dominÀljon.Ê VÀlasztÀsi
agitÀciÂ a rÀdiÂ müsoraiban. MOL MDPä
MSZMP IrO, 288. f. 22. cs./1958. 6. û. e.
33. A Magyar Nemzet megjelen¢s¢vel kapcsolatos tervezet. MOL XIX-A-24B 4/1957. Cseh
Gergû BendegÃz kutatÀsÀbÂl.
34. MOL MDPäMSZMP IrO, 288. f. 22.
cs./1958. 6. û. e.
35. Javaslat a k¡lpolitikai tÀj¢koztatÀsrÂl.
MOL MDPäMSZMP IrO, 288. f. 22. cs./1959.
1. û. e.
36. MöOSZ-k´zgyül¢s, 1958. jÃnius 1. 156. o.
MöOSZ IrattÀr.
37. 26/1959. (V. 1.) Korm. szÀmÃ rendelet a
sajtÂval kapcsolatos egyes k¢rd¢sekrûl. ä
4/1959. (VI. 9.) M. M. szÀmÃ rendelet a sajtÂval kapcsolatos egyes k¢rd¢sekrûl szÂlÂ
26/1959. (V. 1.) Korm. szÀmÃ rendelet v¢grehajtÀsÀrÂl. ä Az Eln´ki TanÀcs 1959. ¢vi 17.
szÀmÃ t´rv¢nyerejü rendelete a sajtÂjogi b¡ntetûrendelkez¢sekrûl.

31. A hÁrig¢nyre jellemzû, hogy 1958. februÀrämÀrciusban, amikor a januÀr elsej¢n ¢letbe
l¢pû papÁrkorlÀtozÀs k´vetkezt¢ben cs´kkent
a lapok p¢ldÀnyszÀma, ¢s ezzel pÀrhuzamosan
a napilapoknÀl szinte megszünt a remittenda,
a megyesz¢khelyeken ¢s a nagyobb vÀrosokban reggel h¢täkilenc Âra utÀn mÀr nem lehetett ÃjsÀgot kapni. A laphiÀny Budapesten is
botrÀnyokat okozott. àVasÀrnaponk¢nt elûfordul,
hogy egyes olvasÂk ZuglÂbÂl v¢gigjÀrjÀk a Keleti-ig
az ÃjsÀgÀrusokat, hogy N¢pszabadsÀgot vÀsÀrolhassanak.Ê Szirmai IstvÀn feljegyz¢se a sajtÂ
papÁrkorlÀtozÀsÀnak hatÀsÀrÂl, 1958. mÀrcius
8. MOL MDPäMSZMP IrO, 288. f. 22.
cs./1958. 1. û. e.
32. àPÀrtos, elvi riportok, cikkek mellett szaporÁtani
kellene az indirekt cikkek szÀmÀt.Ê Kivonat a Politikai BizottsÀgnak a N¢pszabadsÀg 1957. ¢vi
munkÀjÀrÂl folytatott vitÀjÀbÂl. MOL MDPä
MSZMP IrO, 288. f. 22. cs./1958. 1. û. e. ä
àMüsoraink t´bbs¢ge indirekt lesz abban az ¢rtelemben, hogy eltekintve a vÀlasztÀs elûtti naptÂl, k´zvetlen¡l nem arra fog buzdÁtani, hogy szavazzunk a
N¢pfrontra. [...] Semmif¢le elvi engedm¢nyt nem te-

TatÀr SÀndor

FILOZñFUS-S°TçK
I
Micsoda hitvÀny librettÂ szerint ¢l¡nk!
Vajon Isten maga Árja
ezeket a librettÂkat?
Brrr! A hûstenor m¢g nevets¢gesebb,
mint a szubrett.
Ez, mondjuk, m¢g n¢mi el¢gt¢tel lehet
a szubrettnek.
ä Na jÂ, talÀn nemcsak a szubrettnek. ä
De mi lehet vigasz (konformizÀlÂ t¢nyezû)
a filozÂfnak

?
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II
Na igen, Ázleni Ázlett egy s mÀs:
rÂzsÀs lÀnykebel, egy-egy concerto, libamell...
De ¢lni, ezt nem Árja elû
m¢gsem semmi ¢rv, ok.
(S¢tabotja t¡relmetlen¡l kaszÀl elûtte.)
Hiszen akkor valamit hazudnia kell!!
Inas alakjÀn megfesz¡l a g¢rokk.

WIE MAN HERBSTET
Az ember elmegy valahovÀ s ûsz´l.
àýsz´lni megyekÊ, mondja koll¢gÀinak.
S fogadkozik magÀban: j´vû ûsztûl
mÀs helyet vagy nût vÀlaszt, mÀsikat.
De k´zben rÀszÀradnak: helyszÁn, nû, szerep.
Mert hiszen errûl szÂl az ûsz´l¢s.
Mint ûszi darÀzs a piacteret,
mindent v¢giglÀtogat Ãjra: nincs sz´k¢s.
Az igaz, hogy a villanydrÂton mostan
egy-egy f¡rt d¢lre-k´lt´z¢s csivog,
de Àttelel csak, nem fog ¢lni ott...
°s mit ugrÀljon mÀr ebben a korban? ä
KibÁrtÀk, hÀlistennek, diÂdÀk, trafÂ:
az ûsz¡l¢s id¢n is kipipÀlhatÂ.
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Schein GÀbor

T°R KöTTAL
I
K¢pzelj¡nk egy¡tt egy vÀrost! Mi gyeng¢k
vagyunk, ki tartja meg? JÀrt itt elûtt¡nk
mÀs is, idek¢pzelj¡k a romokat, s a vÀros
n¢gy kapujÀt napszÀlltakor bezÀrjuk.
Az û hÀzaik hogy dûltek ´ssze? E k¢rd¢s
hely¢re k¢pzelj egy kis reneszÀnsz teret
hüs vizü bronzkÃttal k´zep¢n. Honnan
tudhatnÀnk, hogy nem vagyunk mÀr
holtak? PalotÀt ¢pÁtett¢l kettûnknek,
azzal, hogy kimondtad. S vonszolja
benn¡nk a holt az ¢lût? Mielûtt
s´t¢t lesz, ¢pÁts¡nk innen sz¢tfutÂ
sikÀtorokat, hogy ha mÀsnak k¢pzelj¡k
a vÀrost, akkor is idetalÀljunk.
II
Egy bolond Àll a t¢r k´zep¢n. ögy tesz,
mintha vizet hÃzna egy kÃtbÂl s kit´lten¢
hosszÃ ed¢nyekbe. Egyetlen kortyot sem
iszik, s nem figyel a becsapÂdÂ grÀnÀtok
zajÀra. Nem tudom, mit lÀtok, s mit hall
a bolond. A kibombÀzott hÀzak romjai k´zt
Àllhatunk-e ketten? Mert ezen a t¢ren sosem
volt kÃt, nem jÀrnak vissza ide r¢gi szavak,
itt hiÀba mondod, mindez megt´rt¢nhetett,
a t¢r nem besz¢l. A bolond most egy percre
megpihen, le¡l a kÃt perem¢re. Bal kez¢vel
gyÃrja jobb karjÀnak izmait, aztÀn felÀll,
¢s vizet hÃz megint. °szre sem veszi, amint
egy orvl´v¢sz sorban sz¢tl´vi az ed¢nyeket.
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Korompay H. JÀnos

KRITIKAT¹RT°NET, N°PK¹LT°SZET
°S N°PIESS°G

Mint korÀbban 1 ¢s azÂta sem, az 1840-es ¢vekben nem alakult ki egys¢ges n¢pk´lt¢szet- ¢s n¢piess¢gfelfogÀs: olyan felfogÀsokrÂl kell szÂlni, amelyek nemegyszer megvÀltozhatnak az egyes kritikusok gondolkodÀsÀban, megk¡l´nb´ztethetik a barÀtok ¢s
munkatÀrsak szeml¢let¢t, szembeÀllÁthatjÀk az egymÀst k´vetû nemzed¢keket, s sz¡ks¢gk¢ppen elvÀlasztjÀk az Ázl¢sbeli ellenfeleket. Ez egyszersmind igazolja azt a megÀllapÁtÀst, amely szerint àa n¢piess¢g mindenkor relatÁv tulajdonsÀg, s nem annyira az igazi
n¢pihez, mint az egykorÃ irodalmihoz viszonyÁtandÂÊ, annÀl is inkÀbb, mert àmaga a mintaadÂ
n¢pk´lt¢szet is mÂdosul idûjÀrtÀvalÊ,2 s meghatÀrozÀsa egy¢nenk¢nt is k¡l´nb´zhet. Ez
utÂbbi ¢rtelmez¢se, t´rt¢neti, erk´lcsi ¢s eszt¢tikai megÁt¢l¢se, ihlett¢ avatÀsa vagy
ilyenk¢nt valÂ elutasÁtÀsa s mük´lt¢szeti k´vet¢s¢nek ¢rt¢kel¢se elvÀlaszthatatlan az
irodalom eg¢sz¢nek felfogÀsÀtÂl. A n¢pk´lt¢szet ¢s az irÀnta valÂ ¢rdeklûd¢s az irodalomszeml¢let egyik jelentûs tÀrgyak¢nt ig¢nyelte a vele valÂ szemben¢z¢st s a korÀbbi
ÀllÀsfoglalÀsok esetleges mÂdosÁtÀsÀt a k¡l´nb´zû kritikai normÀk k¢pviselûitûl.
Milyen a viszony a n¢pk´lt¢szet ¢s a mük´lt¢szet k´z´tt: ez a korszak egyik k´zponti
k¢rd¢se; olyan fogalmak egymÀsra vonatkoztatÀsÀrÂl van szÂ, amelyek egyike sem hatÀrozhatÂ meg a mÀsik n¢lk¡l. Az az Ázl¢sbeli vÀltozÀs, amely ebben az ¢vtizedben v¢gbement, fokozatosan hÀtt¢rbe szorÁtotta Winckelmann ¢s Batteux k´vetûit, tehÀt a kirekesztûleges eszm¢nyÁt¢s k¢pviselûit, s elût¢rbe ÀllÁtotta az egy¢nÁtû ÀbrÀzolÀs kritikusait ¢s müvelûit. Mindez szorosan ´sszef¡gg´tt a n¢pk´lt¢szet megÁt¢l¢s¢vel, s a kifejtett ÀllÀsfoglalÀsok olyan n¢zûpontokbÂl j´ttek l¢tre, amelyeknek megvan a maguk
t´rt¢netis¢ge.
Az elsû csoportba tartozÂ kritikusok szerint a n¢pk´lt¢szet alsÂbbrendü, ¢s ¢les, ÀthÀghatatlan hatÀr vÀlasztja el a magasabb po¢zistÂl. Elsûsorban CsÀszÀr Ferenc ¢s a
Honderü k´re: Petrichevich, NÀdaskay ¢s Zerffi tartozik ide: azok, akik nem engedtek
az antik po¢tikÀkbÂl ÀthagyomÀnyozott stÁlusnemek szigorÃ elk¡l´nÁt¢s¢nek ¢rv¢nyesÁt¢s¢bûl. Mint a neoklasszicizmus merev k¢pviselûi, az egyoldalÃ eszm¢nyÁt¢s v¢delmezûik¢nt Petûfi ÃjdonsÀgainak is fû ellenfelei voltak.
A mÀsodik felfogÀs szint¢n hierarchikus, de korÀntsem olyan statikus, mint az elsû:
a mük´ltû felemelheti, megnemesÁtheti, Ãjrateremtheti a n¢pk´lt¢szetet. Bajza ¢s
Toldy mÀr a hÃszas ¢vek v¢g¢n kifejtette ennek mÂdjait: az Athenaeum leendû szerkesztûje a term¢szetben elszÂrt sz¢ps¢gek ´sszegyüjt¢s¢hez (tehÀt a Henszlmann ¢s
Erd¢lyi bÁrÀlta Winckelmann elveihez) hasonlÂan kÁs¢relte meg a szebb n¢pdalok
alapjÀn megteremteni a müv¢szi n¢pdalt, megûrizve a mük´ltûi magasabbrendüs¢get; barÀtja viszont a n¢pdal tartalmÀnak megnemesÁt¢s¢t javasolta, s azt, hogy a k´ltû
sajÀt ¢rz¢seirûl lemondva idomuljon a n¢phez.3
A harmadik n¢zetet vallÂk mell¢rendelt¢k ¢s egyenrangÃnak tekintett¢k a k¢t tartomÀnyt. Ennek az alapelvnek Henszlmann, Erd¢lyi, Petûfi ¢s Arany voltak a fû k¢pviselûi, egyszersmind az egy¢nÁt¢s programjÀnak hazai kezdem¢nyezûi ¢s legfonto-
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sabb k´ltûi megvalÂsÁtÂi. Valamennyien a k´z¢rthetû müv¢szet l¢trehozÀsÀn fÀradoztak; k´z¡l¡k Erd¢lyi ¢s Arany a n¢pies k´lt¢szet alapjÀn kÁvÀnta megteremteni a nemzeti irodalmat, Petûfi pedig, n¢pdalkorszaka utÀn, a n¢p¢rt valÂ ÁrÀs irÀnyk´lt¢szet¢t
tekintette legfûbb c¢ljÀnak.
A negyedik ÀllÀspont hÁvei mÀr t´k¢letesebbnek vagy eleve t´k¢letesnek tartottÀk
s a mük´lt¢szet f´l¢ emelt¢k a n¢pit. A fiatal Pulszky ¢s a korai Erd¢lyi volt ilyen, s a
n¢pk´lt¢szet k¡lsûs¢geinek elsû utÀnzÂi, a àkelmeis¢gÊ elûk¢szÁtûi, a Vahot szerkesztette Pesti Divatlapban fogalmaztÀk meg programjukat. Ez a kritikai elemz¢s f´l¢ emelkedû kultikus ¢rt¢krend elvÀlaszthatatlan volt a n¢p romantikus idealizÀlÀsÀtÂl, istenÁt¢s¢tûl.
A merev alÀrendel¢stûl a bÀlvÀnyozÀsig terjedû ÀllÀsfoglalÀsok sora nem mindig
szolgÀl megbÁzhatÂ keret¡l: VahottÂl p¢ldÀul olyan megnyilatkozÀsok maradtak fenn,
amelyek hol a mÀsodik, hol a harmadik, hol a negyedik kategÂriÀba utalnÀk, mivel
szerzûj¡k k¡l´nb´zû szeml¢letek egyidejü k¢pviselet¢re vÀllalkozott. Erd¢lyi esete
mÀs: û a n¢pk´lt¢szet t´k¢letess¢g¢nek axiÂmÀjÀtÂl az egyes müvek kritikus rangsorolÀsÀig, majd kritikÀtlan utÀnzÂinak bÁrÀlatÀig jutott el. Fontosnak bizonyul az az egybees¢s, amely a n¢pk´lt¢szet ¢rt¢kel¢se ¢s Petûfi fogadtatÀsa k´z´tt figyelhetû meg:
mindk¢t esetben, s korÀntsem v¢letlen¡l, majdhogynem hasonlÂ Át¢letek hangzottak
el ugyanazon bÁrÀlÂktÂl. A kritikusok elsûsorban a divatlapokban ¢s a Magyar Sz¢pirodalmi Szeml¢ben fejtett¢k ki ÀllÀspontjukat.
A n¢gy csoport k´z¡l az elsûbe tartozÂ CsÀszÀr Ferenc felhÀborodva tiltakozott a
n¢pszÁnmü sikerei ellen, elÁt¢lve a k´z´ns¢g Ázl¢s¢hez valÂ alkalmazkodÀst, s azt, hogy
a tÀrgy vÀlasztÀsa ¢s feldolgozÀsa szempontjÀbÂl az ÁrÂ feladja magasabb ig¢nyeit, mivel nem minden tÀrgy alkalmas arra, hogy ÀbrÀzoljÀk.4 A k´lt¢szet tiszta forrÀsa a Parnasszuson, a Helikonon talÀlhatÂ; ettûl tÀvozik el az, aki nem a n¢pnek, hanem àa
pÂrok legalsÂbb, legnyersebb osztÀlyÀnak ¢nekelÊ.5 A kritikus szembeker¡lt Ágy Henszlmannnak ¢s Erd¢lyinek azzal a felfogÀsÀval, amely szerint minden tÀrgy lehet k´ltûi, s mindazokkal, akik a n¢pk´lt¢szetben talÀltÀk meg a tiszta forrÀst. CsÀszÀr nem a mindenki
Àltal ¢rthetû müv¢szet szÂszÂlÂja volt, hanem vÀlogatott k´z´ns¢g szÀmÀra Árt. Petrichevich hasonlÂk¢ppen azellen szÂlt, hogy a szÁnhÀz Ãjabban a àpÂrn¢pÊ nevel¢s¢re
vÀllalkozott, s nemzetis¢g ¡r¡gy¢n teret engedett az aljas Ázl¢snek.6 Meggyûzûd¢se szerint felt¢tlen¡l sz¡ks¢ges kijel´lni azt a hatÀrt, amelyet nem szabad tÃll¢pni sem a k´z´ns¢g kedv¢¢rt, sem a kivÀlasztott tÀrgy bemutatÀsa c¢ljÀbÂl.
NÀdaskay Petûfi-kritikÀja a àmagasb ihletÊ ¢s po¢zis k´vetkezetes ¢rv¢nyes¡l¢s¢t hiÀnyolja, s hibÀnak tekinti azt a stÁlusvÀltÀst, amely utÀn az àegyszerü n¢piess¢gÊ hangja
k´vetkezik: a tÀrgy ¢s a forma horatiusi ´sszhangjÀt ¢s egys¢g¢t k¢ri szÀmon.7 Zerffi
¢rt¢krendje szerint a k´ltûnek f´l¡l kell emelkednie àa n¢pn¢zlet szük k´r¢nÊ, mert ott
az egy¢nis¢g a k´z´s nemzeti sajÀtsÀgokban olvad fel:8 ez a kÁvÀnsÀg Henszlmann
ànemzeti jellemzetesÊ k´vetelm¢ny¢vel szemben jelentett elutasÁtÀst.
A mÀsodik csoportba tartozÂk k´z´tt Toldy dominÀl. Az û n¢piess¢gfelfogÀsa mÀs
alapokra ¢p¡lt, mint az ût k´vetû nemzed¢k legkivÀlÂbb tagjai¢. Csokonai nyelv¢ben
vette ¢szre àa romlatlan, vegyÁtetlen magyar n¢pis¢gÊ nyomait,9 akinek sz´vegeit viszont
stilizÀlta, felfogÀsa szerint megnemesÁtette müveinek kiadÀsakor. Nem tartotta a n¢pk´lt¢szetet k´vetendû ¢s Ãjrateremtendû ideÀlnak, hiszen Ãgy gondolta, hogy a magyar irodalom V´r´smarty k´lt¢szet¢vel mÀr el¢rte a fejlûd¢s csÃcsÀt.10 A TOLDI n¢piess¢g¢t elsûsorban a felfogÀs naivsÀgÀban lÀtta,11 viszont nem tekintette c¢lnak a
n¢pk´lt¢szeti alapokra ¢pÁtett nemzeti irodalom megteremt¢s¢t, mint Erd¢lyi ¢s
Arany.

1622 ã Korompay H. JÀnos: Kritikat´rt¢net, n¢pk´lt¢szet ¢s n¢piess¢g

Szeverin (Dobrossy IstvÀn) v¢lem¢nye a mÀsodik ¢s a harmadik csoport k´z´tti hatÀron Àll: àDe ki gyûzn¢ szerelmi n¢pdalaink minden sz¢ps¢g¢t felhozni, kiemelni, mellyek egy
kis simitÀssal a legelsû rangu k´ltûk m¡veit is m¢ltÀn diszÁthetn¢k.Ê12 Ez az eddigiekn¢l kedvezûbb ´sszehasonlÁtÀs a n¢pk´lt¢szet javÀra csaknem teljesen megsz¡nteti a mük´lt¢szetnek valÂ alÀrendel¢st, nem t¢ve viszont k¡l´nbs¢get az egyes n¢pdalok eszt¢tikai
¢rt¢ke k´z´tt s azok ´sszess¢g¢t tekintve a viszonyÁtÀs alapjÀnak.
A n¢p ¢s a müv¢szet kapcsolata fontos tÀrgyk´re volt Henszlmann munkÀssÀgÀnak.
1841-ben megjelent PçRHUZAM AZ ñ °S öJKOR MºV°SZETI N°ZETEK °S NEV EL°SEK
K¹ZT, KºL¹N¹S TEKINTETTEL A MºV °SZETI FEJLýD°SRE MAGYARORSZçGBAN cÁmü
müv¢ben a àmisera n¢pÊ müv¢szethez valÂ jogÀt hangsÃlyozta; a ànemzeti jellemzetesÊ k´vetelm¢ny¢vel a hazai tÀrgyak ÀbrÀzolÀsÀt javasolta; a n¢p mint a f¢lmüveltekkel szembeÀllÁtott romlatlan Ázl¢sü ¢s kimüvelendû k´z´ns¢g szerepelt; a (àk´z¢rthetûs¢gÊ jelent¢sü) àn¢pszerüs¢gÊ programja a valÂdi müv¢szet megteremt¢s¢nek volt egyik fû felt¢tele. A t´rt¢neti müfajokrÂl szÂlva, mint Pulszky, û is foglalkozott a mÁtosz ¢s a monda
forrÀs voltÀnak k¢rd¢s¢vel; elismerte Szigligeti n¢pszÁnmüveinek ¢rdemeit; A N°PMESE MAGYARORSZçGON cÁmü, tudomÀnyt´rt¢neti jelentûs¢gü n¢pmesetanulmÀnya Ágy
szÀmos elûzm¢ny betetûz¢se volt.
Nemzetk´zi ´sszehasonlÁtÀs ¢s az anyag lehetû legteljesebb ismerete elengedhetetlen szempontjai voltak az û kutatÀsÀnak. K¢pzûmüv¢szeti alapozottsÀgÃ kritikai elvei
azonban nem k´tûdtek a n¢phagyomÀny t´rt¢netis¢g¢hez; szerinte a magyar nemzetnek nem volt müv¢szeti ûskora.13 A n¢pmüv¢szet tehÀt nem Àllhatott Ãgy a k¢pzûmüv¢szet fejlûd¢s¢nek elej¢n, mint az ÁrÀsbelis¢g elûtti n¢pk´lt¢szet Erd¢lyi felfogÀsÀban, amely a àvisszaÃjulÀsÊ gondolatÀba torkollott; eszerint az elveszett n¢pk´lt¢szetet pÂtolni kell, az elmaradt kifejlûd¢s pedig utÂlag, mesters¢gesen is megindÁthatÂ.
A k¢t barÀt ¢s munkatÀrs k´z´tt felfogÀsbeli k¡l´nbs¢g alakult ki, annak ellen¢re, hogy
Henszlmann maga is egy àk¢sei Ïûsmüv¢szetÎÊ l¢trej´tt¢ben rem¢nykedett (amelynek
viszont nem volt k´ze a n¢pmüv¢szethez).14
Pulszkyt ä mint majd Erd¢lyit is ä elsûsorban a t´rt¢neti anyagot megûrzû n¢pmondÀk vonzottÀk: benn¡k kereste a n¢p àhistÂriÀjÀt, k´lt¢szet¢t, hit¢tÊ,15 hiszen a n¢phagyomÀny a kereszt¢nys¢g elûtti Àllapotra enged visszak´vetkeztetni.16 A k´lt¢szet àa term¢szet leÀnya, nem a m¡vel¢s¢Ê: Ágy hangzik az Ãj Ázl¢s jelszava; a n¢p, amely a Hippokrene (Helikonnak Pegazus rÃgÀsÀtÂl szÀrmazÂ) tiszta forrÀsÀt elhagyÂ irodalmat nem
¢rthette meg, àdalnokkÀ vÀltÊ, s àf¡ggetlen¡l a m¡velt osztÀlyoktÂl, folytatÀ k´ltûi palotÀjÀnak
¢pÁt¢s¢t, melly m¢g t¡nd¢ribb mint a neveltek¢Ê.17 A n¢pk´lt¢szet nemcsak egyenlû ¢rt¢kü
a mük´lt¢szettel, hanem meg is haladja azt; az utÂbbi kritikÀjak¢nt Pulszky àbeteg k¢pzelûd¢s¡nknek ¡veghÀzi n´v¢nyeitÊ emlÁti.18 A tiszta forrÀs a n¢pk´lt¢szetet ¢lteti, nem
Ãgy, mint CsÀszÀr Ferenc ¢s a Honderü felfogÀsÀban az emelkedetts¢g megûrz¢s¢re ¢s
minden alsÂbbrendüs¢g kizÀrÀsÀra t´rekvû irodalmat.
Pulszky szÀmÀra àa n¢pi elemÊ ¢s àa r¢gi müeml¢kekÊ voltak legfûbb tÀmaszai a nemzeti
irodalom eredetis¢g¢nek ¢s az Ázl¢sbeli tisztulÀsnak.19 A sz¢les k´z´ns¢gnek ÁrÂk szÀmÀra az a legfontosabb, hogy nev¡ket a jobbÀgy is ismerje;20 ez az ÀllÁtÀs k¡l´nb´zik
Erd¢lyi n¢zet¢tûl, hiszen a N°PDALOK °S MONDçK szerkesztûje szÀmÀra a n¢vtelenn¢
vÀlÀs jelentette a n¢p r¢sz¢rûl a legteljesebb befogadÀst. Pulszky magyarabb vid¢krûl
ànemzetiebbÊ eml¢keket vÀrt,21 nem Ãgy, mint a r¢g¢szet ¢s a k¢pzûmüv¢szet ter¡let¢n,
ahol minden magyarorszÀgi eml¢k ¢rdekelte, Wallaszky 1785-ben megjelent irodalomt´rt¢net¢nek alapelv¢hez hasonlÂan.22 E tekintetben k¡l´nbs¢g volt Pulszky mü-
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v¢szet- ¢s irodalomszeml¢lete k´z´tt, ami nemcsak ût jellemezte, hanem ÀltalÀban a
kor gondolkodÀsÀt.
A n¢pk´lt¢szet ¢s a r¢g¢szet eml¢keinek gyüjt¢se k´z´tt mÀs alapelvek uralkodtak:
Pulszky jambikus formÀba Árta Àt a mondasz´vegeket, tehÀt szabadon ¢rtelmezte ¢s
alakÁtotta az anyagot, ellent¢tben az Àltala kÁvÀnt archeolÂgiai rajzokkal, amelyek hü
ÀbrÀzolÀsban, stilizÀlÀs ¢s sz¢pÁt¢s n¢lk¡l kellett hogy meg´r´kÁts¢k tÀrgyukat.23 Erd¢lyihez hasonlÂan ût is ¢rdekelte a fennmaradt n¢pmondÀk ´sszess¢ge, s mindketten, DobrossytÂl elt¢rûen, eszt¢tikailag is rangsoroltÀk a n¢pk´lt¢szet megismerhetû
darabjait. Toldy, Pulszky, Erd¢lyi ¢s Arany egyarÀnt hittek az elveszett magyar ûsk´lt¢szetben, amelyet, felfogÀsuk szerint, Anonymus latin sz´vege is tovÀbbhagyomÀnyozott.
Erd¢lyi meggyûzûd¢se szerint n¢pk´lt¢szet mindaz, amit a n¢p elfogad ¢s magÀ¢nak tart, ebbûl k´vetkezik, hogy a k´ltûk tudatosan gyarapÁthatjÀk a n¢pk´lt¢szetet.
A N°PDALOK °S MONDçK gyüjtem¢ny¢bûl kirajzolÂdÂ n¢pk´lt¢szet-fogalom azonban
bizonytalan, mert szerepeltet vegyes nyelvü sz´veget, Ãn. macaronit, amely (a àMeghalt a feles¢gem Satis tarde quidemÊ kezdetü)24 latin sorokkal vÀltogatja a magyart. Mint
ilyen, àa n¢pdalok k´zt [!] mai napig ez, tudtomra legalÀbb, egyedül ÀllÊ ä hangzik Erd¢lyi
kommentÀrja,25 annak bizonyÁt¢kak¢nt, hogy a n¢pdal s Ágy a n¢pk´lt¢szet jelent¢se
mennyire tÀg az û szÂhasznÀlatÀban.
A nemzeti irodalom alapja a n¢pk´lt¢szet kell hogy legyen, s a zene fejlûd¢s¢t is
ugyanez az alapelv hatÀrozza meg. Erd¢lyi kezdetben megbÁrÀlhatatlan, mert kritikÀn
fel¡li ¢rt¢ket, isteni kijelent¢st lÀtott a n¢pk´lt¢szetben, ugyanazon elûadÀsÀban azonban mÀr klasszicista Ázl¢ssel, erk´lcsi szempontok alapjÀn szürte ki az àaln¢pÊ verseit,
s az eleve eszt¢tikai kincsnek tekintett n¢pdalokat sz¢ps¢g¡k szerint is rangsorolta.26
CsÀszÀr ¢s Petrichevich a àpÂrokatÊ zÀrta ki a k´z´ns¢gbûl; Erd¢lyi a n¢pk´lt¢szet salakjÀnak tartotta a àterm¢szeti k´lt¢szetÊ darabjait. A k¢t ¢rt¢krend m¢gsem vethetû
´ssze: elsûsorban az¢rt, mert az eszt¢tikai konzervativizmus megb¢lyegzett mindent,
amit vulgÀrisnak tekintett, s aminek meghatÀrozÀsa a magasabb rendü n¢zûpont kirekesztû hajlamaitÂl f¡gg´tt; Erd¢lyi befogadÂk¢szs¢ge sokkal nagyobb volt, az û m¢rc¢je mÀsk¢ppen tagolt. A Honderü vulgÀris fogalma sz¢lesebb tartomÀnyra vonatkozott, mint Erd¢lyi Ázl¢stelen kategÂriÀja, s az elsû csoport pÂr szavÀnak jelent¢se majdhogynem teljesen egybeesett a harmadik csoport n¢p megnevez¢s¢¢vel.
A N°PDALOK °S MONDçK hÀrom k´tet¢nek egymÀsutÀnjÀban ä az ´sszegyüjt´tt
anyag jelleg¢bûl k´vetkezûen ä a kiadvÀny c¢lja ¢szrevehetûen mÂdosult: a szerkesztû
elûsz´r a n¢p alkotÀsait, k¢sûbb viszont egyre inkÀbb magÀt az alkotÂ n¢pet t´rekedett
megismerni ¢s megismertetni. Ezzel a hangsÃlyvÀltÀssal pÀrhuzamosan azokkal szÀllt
szembe, akik ä fûleg a gyüjt¢s hatÀsÀra ä a àkelmeis¢gÊ k¢pviselûi lettek, olcsÂ divattÀ
alakÁtva Erd¢lyi ¢letmüv¢nek egyik k´zponti gondolatÀt. A kritikus t´rt¢netszeml¢lete
is megvÀltozott: kezdetben az elveszett aranykor nyomait kutatta, k¢sûbb azonban az
ÀhÁtott mÃlt tanulmÀnyozÀsa helyett a szerves fejlûd¢s tudatos, utÂlagos megteremt¢s¢n fÀradozott.
A korszak legfontosabb kritikusai k´z¡l Pulszky ¢s Erd¢lyi, legalÀbbis pÀlyÀjuk egy
szakaszÀn, a mük´lt¢szet f´l¢ helyezt¢k a n¢pk´lt¢szetet. Vahot, hozzÀjuk hasonlÂan,
azt becs¡lte Petûfi k´lt¢szet¢ben, hogy àa n¢p tûsgy´keres magyarsÀgu nyelv¢n csak ugy tud
szÂlani, mint a legfinomabb, legm¡veltebb irÂi nyelvenÊ.27 Ez a viszonyÁtÀs csak lÀtszÂlag mell¢rendelû, hiszen a Pesti Divatlap szerkesztûje szÀmÀra a tûsgy´keress¢g axiÂmÀja meghaladta a kritikai megÁt¢l¢s felsûfokait. A n¢pk´lt¢szet egy¢rtelmü ¢rt¢kel¢se azonban

1624 ã Korompay H. JÀnos: Kritikat´rt¢net, n¢pk´lt¢szet ¢s n¢piess¢g

neh¢zs¢geket is okozott, hiszen Vahot a JçNOS V IT°Z-rûl Árva egyr¢szt a n¢pi elemet
nevezte a nemzetis¢g legtisztÀbb forrÀsÀnak, mÀsr¢szt viszont sz¡ks¢gesnek lÀtta annak nemesÁt¢s¢t: àa k´zn¢pbûl szÀrmazott csel¢ds¢g ajkairÂlÊ hallott ànyersÊ elûadÀs a àmüveltebbÊ osztÀllyal szemben csak àa k´zn¢pet ¢s a gyermeketÊ el¢gÁti ki.28 FelfogÀsÀt az a fel
nem oldott kettûss¢g jellemzi, amely a legtisztÀbb forrÀs ¢s a megnemesÁt¢s k´z´tt
fennÀll: Vahot egyszerre tekintett alulrÂl ¢s fel¡lrûl a n¢pk´lt¢szetre. Sût lapjÀnak
egyik munkatÀrsa (aki t´bbek bizonyÁtatlanul maradt feltev¢se szerint û maga volt)29
Szin¢ri Àln¢ven azt javasolta, hogy a n¢pszÁnmü àa magyar n¢p k¡l´nb´zû n¢pfajainak
sajÀtos jellem¢tÊ, n¢pszokÀsait, nyelvjÀrÀsÀt ¢s viselet¢t mutassa be.30 Ez mÀr a àkelmeis¢gÊ
egyik elsû jele volt, hiszen egy eg¢sz müfajt kÁvÀnt regionÀlissÀ lefokozni.
Petûfi ¢s Arany n¢pk´lt¢szet-¢rt¢kel¢s¢re nincsen sok adat. àHol van olly mer¢sz k¢pzeletü
k´ltû, mint a n¢p?Ê ä olvassuk az öTI JEGYZETEK-ben,31 s a VilÀgos utÀni idûszakban
visszhangzik rÀ Arany: àElsû ¢s legnagyobb inventor a n¢p, a sokasÀgÊ;32 majd k¢sûbb: àa
legt´bb eredeti invenciÂ a n¢ptûl szÀrmazikÊ.33 N¢zeteik k´zel Àllanak Grimm Erd¢lyitûl
id¢zett felfogÀsÀhoz: àKi Árja a n¢pdalokat? A n¢p; vagy Grimm szerint: magok magokatÊ;34
tehÀt a n¢pet mint kollektÁv alkotÂt k¢pzelik el. MÀsr¢szt pedig a romantikus eszt¢tika
k´zponti kategÂriÀi, a k¢pzelet ¢s az eredetis¢g szempontjÀbÂl emelik a kollektivitÀst
eszm¢nyÁtett magassÀgba. Tudjuk, hogy Petûfi k¡ld´tt n¢pdalokat az Erd¢lyi publikÀlta gyüjtem¢nybe,35 s Arany is gyüjt´tt àn¢pdal-schemÀkatÊ36 ¢s n¢pdalokat.37
Mint Pulszky, Henszlmann ¢s Erd¢lyi, ûk is ¢rdeklûdnek a n¢pi epikum irÀnt. Arany
SzilÀgyi IstvÀnnal ¢s Petûfivel a n¢pies hûsk´ltem¢ny ÁrÀsÀnak lehetûs¢geirûl cser¢l
eszm¢t,38 Gyulainak pedig Ágy panaszkodik: àHol az anyag? A gazdag mondak´r? a mythologia? CsinÀljunk! K´sz´n´m sz¢pen. Ezt csinÀlni nem lehet, ez csinÀlÂdik.Ê39 SzilÀgyitÂl ezt
k¢rdezi: àVagy a mes¢t a n¢p phantasiÀja k¢pes alkotni csupÀn, s az ÁrÂk´ltû csak a k¢szbûl csinÀlhat valamit?Ê40 Fontos mozzanatra eml¢kezik vissza tanulmÀnyÀban: àNagyon megfoghatom, ha egy oly k´ltû is, ki a magyar dalt, ¢pen a bensû idom tekintet¢ben, oly magasra
emelte, mint Petûfi, mik¢p t´bbsz´r hallÀm nyilatkozni, nagy r¢szt od'adott volna k´ltem¢nyeibûl,
csak hogy eredeti n¢pdalaink szebbjeinek û lehetne a szerzûje.Ê41 A megk¡l´nb´ztet¢s fontos
¢rt¢kÁt¢letet foglalt magÀban: az eredeti n¢pdalok szebbjeinek a sajÀt k´lt¢szet, illetve
annak nagy r¢sze f´l¢ emel¢s¢t, ami Petûfi eset¢ben ritka dolog; ez az ¢rt¢kÁt¢let viszont nem ÀltalÀnosÁthatÂ: nem vonatkozik ÀltalÀban az eredeti n¢pdalokra, hanem
ezeken bel¡l is ¢rt¢kbeli k¡l´nbs¢geket ismer el; tehÀt nem konkr¢tumoktÂl f¡ggetlen
n¢pdalkultusz megnyilatkozÀsa.
Arany 1849 utÀni ¢rtekezû prÂzÀjÀban t´bb olyan megjegyz¢s talÀlhatÂ, amelyek
n¢p- ¢s mük´lt¢szet egyenrangÃsÀgÀrÂl tanÃskodnak, s szerzûj¡k a negyvenes ¢vekben errûl feltehetûleg hasonlÂan gondolkodott. Petûfi k´lt¢szet¢t Ãgy ¢rt¢keli, hogy
àû is legjobb dalaiban csak el¢r¢, nem mÃlja feljül magÀt a n¢petÊ.42 A NAIV EPOSZUNK-ban
ezt Árja a n¢p verses elbesz¢l¢seirûl: àA mivel bÁrunk, az k¢ts¢gtelen¡l magÀn hordja a k´ltûi
alakÁtÀs b¢lyeg¢t, elannyira, hogy n¢melyik, kompozÁciÂjÀt tekintve, mestermüvekkel kiÀllja a versenyt. Csak a FEH°R LçSZLñ cÁmü zsivÀnyballadÀra hivatkozom, melynek bensû alkata, dacÀra
a silÀny versel¢snek, t´k¢letes k´ltûi kompozÁciÂ; vagy a k´zelebb Gyulai Àltal ismertetett AJGñ
MçRTON-t hozom fel, melyet szebben mük´ltû sem alkothata.Ê43 A MAGYAR N°PDAL AZ IRODALOMBAN cÁmü tanulmÀny szerint àÏSzilÀgyi ¢s HajmÀsiÎ kalandja, meg a sokat emlegetett
egy pÀr balladÀs k´ltem¢ny, oly bensû teljess¢get mutatnak az elbesz¢l¢s illetû fajaiban, melylyel
a mük´lt¢s csak versenyezhet, de sehol m¢g tÃl nem haladta. Nincs k¡l´nbs¢g a lyrÀban semÊ.44
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A SZ°PTANI JEGYZETEK-ben ez Àll: àA dal, ha egyszerü n¢pi nyelven keletkezik, s n¢p ajkÀn
forog: n¢pdalnak mondatik. Ezek k´zt szinte sok sz¢p van.Ê45
E megÀllapÁtÀsokban szigorÃ egyensÃly szabÀlyozza az ´sszehasonlÁtÀst. M¢g Petûfi
sem haladhatja meg a n¢pk´lt¢szetet, tehÀt nem lehet szÂ a mük´lt¢szet f´l¢rendel¢s¢rûl; a n¢pk´lt¢szet egyes darabjainak megÁt¢l¢s¢ben viszont ott van a mestermüvek s ÀltalÀban a mük´lt¢szet lehetûs¢geinek ellenûrzû m¢rc¢je, amelyik kizÀrja a
kultikus megÁt¢l¢st. Arany a n¢pballadÀkat Ãgy bÁrÀlja, mint bÀrmelyik ismert k´ltû
alkotÀsÀt: felhÁvja a figyelmet a hibÀra, fontosabbnak talÀlva azonban a kifogÀstalan
szerkezetet. KulcsfontossÀgÃ a n¢pk´lt¢szet kÁnÀlta verseng¢s lehetûs¢ge: egyszerre
olyan ihlet, kihÁvÀs ¢s p¢lda a mük´lt¢szet szÀmÀra, amely legjobb esetben eld´ntetlen
eredm¢nnyel jÀrhat; a kritikus tehÀt, ¢ppÃgy, mint a k´ltû, tÀvol tartja magÀt a v¢gletektûl.46
Az irodalmi n¢piess¢g t´rt¢nete elvÀlaszthatatlan a terminusokkÀ vÀlÂ megnevez¢sek
jelent¢svÀltozÀsÀnak t´rt¢net¢tûl: Ágy kapcsolÂdnak ´ssze az irodalomszeml¢let ¢s a
t´rt¢neti jelent¢stan k¢rd¢sei. Az irodalom ¢s a rÂla valÂ kritikai gondolkodÀs k´lcs´n´sen hatottak egymÀsra: egyebek k´z´tt ez magyarÀzza a vizsgÀlt fogalomvÀltozÀsokat. MÀr Toldy ¢szrevette, hogy a volkst¡mlichnek (a V´r´smartyval egy¡tt k¢szÁtett
szÂtÀrban m¢g szinonimak¢ppen szerepelt) n¢pszerü ¢s n¢pies jelent¢se megk¡l´nb´ztetendû; Erd¢lyi felfogÀsa a N°PDALOK °S MONDçK k´teteinek kiadÀsakor t´bb Ázben
mÂdosult: az anyaggyüjt¢s ¢s szerkeszt¢s folyamatÀban a gyüjtem¢ny c¢lja is Àtalakult.
A Petûfi n¢pdalkorszakÀt meghatÀrozÂ Ázl¢s, mint azt a k´ltû maga megÁrta ´sszes k´ltem¢ny¢nek 1847-bûl valÂ elûszavÀban, inkÀbb ´szt´n´s volt; Arannyal k´t´tt barÀtsÀga idej¢n a n¢pk´lt¢szet az û szÀmÀra mÀr elsûsorban demokrata szellemis¢get jelentett. Arany szeml¢lete, az Erd¢lyi¢hez hasonlÂan, jelentûs m¢rt¢kben mÂdosult VilÀgos utÀn, a n¢pieskedû àkelmeis¢gÊ elleni vita idej¢n.
A megsz¡letû terminusok t´bb¢rtelmüs¢ge az elm¢leti tisztÀzatlansÀg t¡kr´zûje
volt. K¡l´nb´zû n¢zûpontok ¢s ¢rtelmez¢sek egy¡tt¢l¢se ¢s pÀrbesz¢de jellemezte a
kort, azonban az egyes felfogÀsok egy¢ni vÀltozatokkal tarkÁtott sajÀt nyelvhasznÀlata
tetemesen megnehezÁtette egymÀs meg¢rt¢s¢t. Maga a sz¢pirodalom is vÀltozott:
Toldy, aki mint kritikus a n¢pdal megnemesÁt¢s¢re t´rekedett, irodalomt´rt¢net¢ben
a n¢p ¢s a n¢piess¢g 1840-es ¢vekbeli kultuszÀra eml¢kezett vissza, megtartva Ágy a
mük´lt¢szet magasabbrendüs¢g¢nek kritikai alapelv¢t. Erd¢lyi, aki a n¢pk´lt¢szet
egyenjogÃsÀgÀnak elv¢t k¢pviselte a Honderü k´r¢vel ¢s a megnemesÁt¢s hÁveivel
szemben, a k´vetkezû ¢vtizedben mÀr az ellen a kultikus felfogÀs ellen tiltakozott,
amely a negyvenes ¢vek elej¢n, legalÀbbis r¢szben, ût magÀt is jellemezte. Ez is mutatja,
hogy egy ¢vtized alatt mennyit vÀltozott a sz¢pirodalom: VilÀgos utÀn a vita mÀr k¢t
irÀnyban, a n¢pk´lt¢szet alÀ- ¢s f´l¢rendel¢se ellen folyt. A negyvenes ¢vekben inkÀbb
az elsû v¢glet, 1849 utÀn pedig a mÀsodik fenyegetett.
A k¢rd¢s feldolgozÀsÀt tovÀbb bonyolÁtja, hogy az irodalomt´rt¢net is elk´telezi magÀt n¢p- ¢s mük´lt¢szet viszonyÀnak megÁt¢l¢s¢ben, s alapelve meghatÀrozza ¢rt¢kÁt¢leteit; emellett nemegyszer megfeledkezik a sz´veg¢rtelmez¢s egyik legfûbb akadÀlyÀrÂl: sajÀt fogalmainak visszavetÁt¢s¢rûl, s lemond az akkori terminolÂgia rekonstrukciÂjÀrÂl. Pedig e jelent¢svÀltozÀsok l¢nyege olyan Àtrendezûd¢s, amelynek fû jellemzûje az egy¢rtelmü terminusokra t´rekv¢s volt, hiszen a negyvenes ¢veket m¢g a
t´bbjelent¢sü ¢s csak r¢szben differenciÀlt megnevez¢sek jellemezt¢k. A n¢pk´lt¢szet szÂ
mÀst jelentett Petûfi ¢s Arany nyelv¢ben (az utÂbbiban meg is vÀltozott); a n¢pszerü ¢s
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a n¢pies sokak szÀmÀra szinonima volt: egyszerre jelenthetett r¢git ¢s n¢pit, k´z¢rthetût
¢s demokratÀt, mÀsok szÀmÀra pedig, mindezek ellent¢tek¢ppen, vulgÀrisat.
Arany szkeptikusan tekintett vissza az elmÃlt ¢vtizedre: àDivat volt az eg¢sz: kapcsolatban a n¢pboldogÁtÀs eszm¢j¢vel. A mint az korszerütlenn¢ lett, Ãgy a n¢piess¢g is.Ê47 Ez a
summÀzÀs elsûsorban a tisztÀzatlan s az ´nc¢lÃ, kultikussÀ emelkedett n¢piess¢gtûl valÂ elzÀrkÂzÀst jelentette. A reformkor irodalmi t´rekv¢sei k´z¡l leghamarabb Petûfi
irÀnyzatos k´lt¢szet¢nek k´vet¢se szünt meg Petûfi n¢pieskedû utÀnzÂinak korÀban.
A àk´z¢rthetûs¢gÊ jelent¢sü n¢pszerüs¢g programja, az egy¢nÁtû ÀbrÀzolÀs jelszavÀval,
korlÀtozta magÀt: az egy¢nÁtû mü, Erd¢lyi szerint, nem mondhat le az eszm¢nyÁt¢srûl,
Arany pedig mÀr nem Árt akÀrkinek. A àkelmeis¢gÊ k´ltûi Ãj normÀk kijel´l¢s¢re k¢sztett¢k a kritikÀt: a n¢pk´lt¢szet felsûbbrendüs¢g¢vel szemben kirajzolÂdtak az eszt¢tikai hatÀrok, a n¢prûl alkotott romantikus szeml¢letet pedig egyre inkÀbb mÂdosÁtotta a folklÂr szilÀrdabb fogÂdzÂkat keresû tudomÀnya.
Arany n¢zeteihez k´zel Àllt Gyulai felfogÀsa, aki 1854-ben Árta: àA n¢pies, mint minden
irodalmi pÀrtszÂ, nem fejezi ki el¢gg¢ a mozgalom jellem¢t s ¢ppen az¢rt t¢vednek mind a kritikusok, mind a k´ltûk, kik azt szÂ szerint veszik s nem ¢rzik alatta a szellemet.Ê48 ý is hangsÃlyozta tehÀt a szÂ ¢s a szellem, a terminus ¢s a jelent¢sek k´z´tti k¡l´nbs¢geket. àA
Ïn¢piesÎ jelzû nem is szerencs¢s nevezet, mert lealacsonyÁtÂ korlÀtozÀst jelent, holott [...] ¢pen
kiterjeszked¢srûl ¢s kib¢kÁt¢srûl van szÂÊ ä ez volt HorvÀth JÀnos v¢lem¢nye.49 A n¢piess¢g
terminussal jel´lt fogalom, amely Petûfi korÀban m¢g a àn¢pk´lt¢szetÊ szÂ egyik jelent¢s¢nek felelt meg, joggal vÀlhatott vitÀk tÀrgyÀvÀ; mai hasznÀlata inkÀbb konvenciÂ, mint elvi tisztÀzÀs eredm¢nye.
A n¢pk´lt¢szettel ¢s n¢piess¢ggel kapcsolatos szavaink a jelent¢st´rt¢net tanÃsÀga
szerint nagyobb ter¡letre vonatkoznak, mint azt a fogalmi leegyszerüsÁt¢sek megengedik. Ez a XIX. szÀzadi mozgalom hagyomÀnyt mentett ¢s teremtett meg a kollektÁv
alanyisÀg genealÂgiÀjÀt keresve. Az ´sszegyüjt´tt anyag k´zl¢s¢hez azokra a kritikai
normÀkra volt sz¡ks¢ge, amelyek szerint a müv¢szet mindent ÀbrÀzolhat, szembeszeg¡lhet a stÁlusnemek antik eredetü hierarchiÀjÀval, ¢s egyenrangÃ a n¢p- ¢s mük´lt¢szet. A n¢p egyszerre volt inventor ¢s befogadÂ, k´zvetÁtû ¢s kritikus ebben a felfogÀsban, a n¢pk´lt¢szet pedig mint t´rt¢neti ¢s eszt¢tikai alap, mint kollektÁv alkotÀs
¢s ´nfelmutatÀs, mint kiszürû hatalom ¢s mint eg¢szs¢ges olvasmÀny kapott szerepet.
Mindehhez az irodalmi eszm¢nyek transzponÀlÀsÀra volt sz¡ks¢g: elûbb volt meg a
n¢p idealizÀlÀsÀnak c¢lja ¢s mÂdja, mint az idealizÀlt n¢p k´zkinccs¢ tett k¢pe ¢s k´lt¢szet¢nek ismerete; elûbb volt meg a k¡lf´ldrûl ismert t´rt¢neti p¢lda, mint a hazai
gyakorlat. Mük´lt¢szet¡nk mÃltjÀbÂl hiÀnyzott a klasszikus kor: kellett teremteni
egyet a ä k¢sûbb elveszettnek bizonyulÂ ä r¢gi n¢pk´lt¢szetben.
A n¢piess¢g t´rt¢net¢ben fontos eredm¢nynek bizonyult, hogy ¢ppen ez a kor hozta l¢tre azokat a müveket, amelyek alapjÀn az irodalmi gondolkodÀs mÀr k¢sz irodalmi
anyagbÂl indulhatott ki s vonhatta le azokbÂl tanulsÀgait. Petûfi ¢s Arany levelez¢se
az¢rt is nagy jelentûs¢gü, mert kettej¡k n¢lk¡l nem mehetett volna v¢gbe ez a rendszerez¢s; Petûfi n¢pdalai, a JçNOS VIT°Z ¢s a T OLDI n¢lk¡l pedig barÀtsÀguk ¢s levelez¢s¡k sem j´hetett volna l¢tre. Ez a hagyomÀnykeresû korszak, amely hiÀba kereste
klasszikus p¢ldÀit a mÃltban, megteremtette a maga klasszikus müveit.
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LEMMçJA

Kukorelly Endre

A
A, a. Nem az apÀmrÂl Àlmodok, hanem a nagymamÀmrÂl. Az anyai nagyanyÀmrÂl,
mert az apÀm anyjÀt nem ismertem, meghalt az ostrom alatt a LipÂtmezûn. BombÀztÀk a LipÂtmezût. TehÀt bombÀztÀk a LipÂtmezût. çlmodok, de nem az apÀmrÂl. Az
Àlmaimat elfelejtem, ha nem mondom el azonnal, nem mondom ki vagy nem Árom
le. Nemigen Árom le, ¢s amÁg ki¢rek a konyhÀba, elfelejtem. Az elûszobÀban m¢g van,
gondolom, gondolok rÀ, tologatom, Àtt´lt´m egy mÀsik rekeszbe, amolyan Áz-szerüs¢g
az Àlom. Gondolkodom vagy sz´rny¡lk´d´k, ¢s felejtek. çcsorgok a k´v´n, n¢zegetem
azt a hihetetlen reggeli fejet a t¡k´rben. Az egyik papucsom megvan. Az elûszoba j¢ghideg, a konyha is j¢ghideg, j¢g kû, Àtveszem a papucsot a mÀsik lÀbamra. Megtekinted a fejedet. K´zel. El¢g k´zelrûl az orrom, k´zel megyek. Fekete foltocskÀk a t¡kr´n,
megreped, lej´n a foncsorozÀs. A nagyi megjelenik, a nagymama szobÀja, kinyitja az
ajtÂt, ´regecske, de nincs semmi baj, mosolyog, mondja, hogy remek¡l van, lÀtni is,
hogy t¢nyleg milyen remek, tehÀt nem halt meg, nem tudom, honnan a francbÂl vettem, hogy meghalt m¢gis. Kilencvenn¢gy ¢ves, pontosan annyi, karÀcsonyeste, amikor meghalt. çt´lelem, gyenge, szorÁt magÀhoz, ahogy csak bÁr. Egyszer vagy k¢tszer
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az apÀmrÂl is Àlmodtam. Azt Àlmodtam, hogy kik´lt´z´tt a vÁkendhÀzba a telk¡nkre,
kimentem, csak Ãgy v¢letlen¡l, hideg volt, kora t¢l, ott vacakolt az apÀm a kertben, a
mackÂgatyÀjÀban. KapÀlt? Nem is ´r¡lt nekem, cs´ppet sem. MiÂta. °vek Âta. Mi az,
hÀt te meg itt vagy? °s te? Bement¡nk a hÀzba, csinÀlt teÀt, hideg a szoba, nincs befütve. F´lteszem a teÀt, mondta. BordÂ mackÂruha, kit¢rdelt. Cigizel? Nem cigizek.
Nem is szeretem egyÀltalÀn a teÀt. Nem nagyon eml¢kszem rÀ, hogy az apu szerette
volna a teÀt.
°n semennyit se lÀtok magambÂl. N¢hÀny rendes vagy helyes magyar mondat, ami
lÀtszik. Az anyÀm a szalÀmigyÀrban dolgozott. Az apu k¢k szemü. Vagy pedig ha kiabÀlok, ¢s a kiabÀlÀs miatt visszhangzik a lakÀs, azt hallom, ahogy visszaj´n a hang, hogy
¢n vagyok. °n persze hogy vagyok. Tudok meglepet¢seket is okozni, ¢s olyankor ¢rzek
valamif¢le ¢nt. Tudok t¡k´rbe n¢zni minden tovÀbbi n¢lk¡l, ¢s ott is lÀtszik az. LÀtszik
rajtam a hatÀs. Az apÀmat viszont eleget (1) lÀttam, ¢s azt mondjÀk rÀadÀsul (2), hogy
hasonlÁtok rÀ. Ha lÀttunk eleget belûle, unalommal fordulunk el onnan. AztÀn a rem¢nytelen keresg¢l¢s az ilyen-olyan, ¢les meg nem ¢les f¢nyk¢pek k´z´tt.
Az anyÀmnak nem tetszenek a sz¢p f¢rfiak, az apÀm f´l´slegesen sz¢p volt. Nem
tetszett neki. Az anyu a szalÀmigyÀrban (3) dolgozott, amikor ¢n sz¡lettem, az apÀmnak pedig nem volt munkÀja, nem vett¢k fel sehova. Nem vesznek f´l (vagy Ãgysem
vesznek f´l) az egyetemre, mondta egyszer (4). Nem pontosan tudom, mi a sz¢p f¢rfi(ban), nûket kell hozzÀ, a m¢r¢shez, hasznÀlni. K¢k szemü. Az anyÀm szerint ez tÃlzÀs,
a f¢rje, tÃlzott. A lÀnyok pedig sz¢pen rendesen kijeleztek, t¢nyleg mint egy müszer,
´sszeszedt¢k magukat. Ugyanakkor az apÀm jÂ ember volt, jÂ, ¢rzelmes, ¢rzelgûs ¢s
fÀrasztÂ. çllandÂan egy puszit (5) kellett adni, amit untam. Puszi, durr. Le¡lt ¢s pasziÀnszozott. Ezt iderakom, ezt meg iderakom. A HÀborÃ ¢s b¢k¢t olvasta, amikor befejezte, gyorsan valami mÀst, a Tom Jonest vagy az Ivanhoe-t, aztÀn megint a HÀborÃ
¢s b¢k¢t. Amikor hazaj´tt a bankbÂl, Àt´lt´z´tt, ¢s felrakta a kÀv¢t.
Hazaj´tt, Àt´lt´z´tt, bekapcsolta a motort, csak azutÀn tette oda a kÀv¢t.
Ha mindk¢t szÀl elszakadt, kikapcsolta az orsÂzÂt, ¢s a motor lassan m¢ly¡lû hangon leÀllt. Jaaaaaaa a a a. Ha kikapott a Fradi, ¢n d¡h´ngtem. Egyszer sÁrtam a rÀdiÂ
elûtt a k´zvetÁt¢sn¢l a fÀjdalomtÂl. °pp moziba ment¡nk volna, a tizenharmadik ker¡leti Kossuthba, meccs k´zben.
Hagyjam ott a k´zvetÁt¢st.
Nem j´ssz, k¢rdezte. A hetvenhatossal Àt az °lmunkÀs hÁdon, a VÀci Ãtig. Kikapott
a Fradi, lehet, hogy nem zavarta. Szombaton kij´tt SzentistvÀntelepre, kicsit kapÀlgatta az eprest, fek¡dt a nyugsz¢kben, nagyokat reccsent a nyugsz¢k. °lvezem a napot.
N¢ha ballal visszapasszolta a labdÀt. Nem kommunistÀzott. Bridzsparti elûtt komcsiztak, a Miki meg a Lolcsi, az anyÀm komcsizott, a Kati n¢ni is, az apÀm Árta a jÀtszmÀkat
egy f¡zetbe, robber, nagyon precÁz, azzal van elfoglalva. Nem komcsizik, vagy csak
elûttem nem. Elûttem (6) nem.
VasÀrnap bej´ttek meglÀtogatni. Hoztak s¡lt csirk¢t meg kÂlÀt, d¢lelûtt lehetett bej´nni a lÀtogatÂknak, az nem tetszett, nem tetszhetett nekik, hogy annyira le vagyok
fogyva. Le van fogyva a gyerek. Nem mondtÀk meg, hogy nem tetszett nekik. K¢t ¢v,
azt ki lehet bÁrni. Amikor kÂrhÀzba ker¡lt az apÀm, elengedtek kimaradÀsra. Hazamentem, ¡ld´g¢ltem a kÀdban. Egy tizennyolc Àgyas szagÃ teremben fek¡dt az apu.
Nagyon rendben van, mondta.
JÂl van. Hogy vagy?
Egyszer d¡h´mben bek¡ldtem elûtte az ajtÂt.
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A gangon Àll, bekÃrtam az elûszobaajtÂt. Egyszer meg viccbûl v¢letlen¡l f´lcsaptam
az ÀllÀt, addig hadonÀsztam az orra elûtt.
Bemehettem a bankba, pÀternoszterezt¡nk. Fel a padlÀst¢rig, ki volt Árva, hogy tess¢k kiszÀllni, piros felkiÀltÂjel, nem szÀlltunk ki, fogtam a lÀbszÀrÀt. Csikorogva Àtfordul a kabin, nem Àllunk fejre. Rengeteg szÁnes ceruzÀt tartott a fiÂkjÀban, beruhÀzÀsi
bank, ¢s lehetett ÁrÂg¢pelni. Egyszer a meccs sz¡net¢ben, ez a N¢pstadionban volt,
nem tudtam pisilni, pedig nagyon jÂ lett volna. çlltunk a f¢rfiv¢c¢ben a b¡d´sben,
nem siker¡lt, azt hiszem, a b¡d´ss¢g miatt. Az apu ott maradt velem, mÀr r¢g elkezdûd´tt a mÀsodik f¢lidû. Telt hÀz van. Le kellett volna pisilni azt a kÀtrÀnyfalat.
N¢metorszÀgba vitt¢k a sebes¡l¢s¢vel az apÀmat, morfiumkezel¢st kapott. A combja
belsû fel¢n hosszÃ forradÀs, a vÀdlin kisebb sebkrÀter. Valahogy v¢gigfurakodott a
g¢ppisztolyl´ved¢k a lÀbszÀrÀn, kÁv¡lrûl befel¢ ¢s f´l. A ruszkik, az a bizonyos ruszkik,
meg n¢metorszÀg sokÀig (7) amolyan mese. Gonosz szereplûk a mes¢ben, tudom, hogy
rossz ¢s megd´glik, m¢g nem, sokÀig nem, csak a v¢ge fel¢. Szerepelt m¢g brjanszki
erdû ¢s ludovika. Egy bizonyos v¡rcburg. Ha felolvassÀk a mes¢t, hallhatÂ, melyik a
gonosz, a gonosz hangsÃlyokbÂl. Ha olvasom magamnak, nincs az a hang, vagy nem
biztos, hogy az, ¢s nekem kell eld´nteni, melyik legyen gonosz. Ha pedig nem olvasom, akkor azt d´nt´m el, hogy kik szerepeljenek. Elûbb kelet-n¢metorszÀgba vittek
v. k¡ldtek, csere¡d¡l¢sre egy lÀgerbe. AztÀn az apÀmmal nyugat-n¢metorszÀgban, rokonoknÀl. Fel¡lt¡nk a vonatra, az anyu¢k ott maradtak a Keletiben. N¢metorszÀg.
Egy hely, ahovÀ ût valamikor elszÀllÁtottÀk, aztÀn onnan hazagyalogolt. A fÀjdalmait
gyürte le. FÀjdalmak, errûl nemigen besz¢lt. Sebsarlah. Hazaj´tt (8) a fogsÀgbÂl, akkor
mindenf¢le szarsÀgok voltak, ÀllamosÁtÀs, nem volt munkÀja, f¢lelem a (9) kitelepÁt¢stûl, ezekrûl mes¢lt, nem tÃl lelkesen, a morfiumrÂl nem. Nûkrûl se. Nem besz¢lt¡k
meg, semmi. Mondott ezt-azt, azutÀn elhallgatott, nem n¢ztem oda rendesen, û sem
ide, nem erûsk´dtem, azt hittem, az nem sz¡ks¢ges. R´stelkedt¡nk, ahogy, ÀllÁtÂlag, a
parasztok. Mi volt a morfiummal. Mi volt m¢gis pina¡gyben. Mondjuk Ãgy, hogy ¢n
p¢ldÀul valÂszÁnüleg, amennyire csak tudok rÂla, a nûk miatt Árok. Ehhez û mit szÂl.
Mit szÂlsz. Egy k¢rd¢s. AztÀn vÀlaszolok is, ¢n fogok vÀlaszolni, hiszen hallottalak eleget mÀr, helyetted, valami h¡lyes¢get. H¡lye vagy, hÀt, ´regem. Amikor h¡lyes¢geket
besz¢lsz, az meglÀtszik rajtam, ¢szreveszed, ¢s alaposan megs¢rtûdsz. MorgolÂdÀs.
Morogsz, de hogy mit, azt nem lehet kivenni a mormogÀstÂl. Mindenesetre megvagy,
´reg, voltÀl ¢s vagy. Az apu megvan. ElmÀszkÀlsz. Eszembe se szoktÀl jutni, Ãgy vagy,
hogy eszembe se jutsz. MÀs, k¢ts¢gbeejtû dolgok fel¢.
(1) El¢g. Elegem van. Eleget lÀttam mÀr a pofÀdat. HiÀnyzik, de micsoda.
(2) RÀadÀsul a dolog f´l´tt ´rvendezve. ¹r´m, csodÀlkozÀs, hangsÃlyoz az a valaki,
d¡hÁtû. Egyre kevesebben d¡hÁtenek ilyesmivel.
(3) Sz¢pen f´lhÁzott velem az anyÀm, nagy volt a hasa. ögy kellett belegy´mk´dni az
autÂba. Nem Àm megn¢zem a tÀskÀjÀt a kis nagysÀgosnak, mondta neki a portÀs. Valami ismerûsnek volt egy Adlerja.
(4) Egyszer kellett. IgazÀbÂl nem is vettek fel, v¢gig.
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(5) A nagyapa azonnal elesett, tizenn¢gyben. Az apÀm koll¢giumokban lakott. BentlakÀs? A nagymama egy bizonyos mÂdon, nem tudom, hogyan, de nem ¢lte tÃl a f¢rj¢t.
Legyen az a vÀltozat, hogy szoptatÀskor tejlÀzat kapott, à¢sÊ gyakran kezelt¢k a LipÂton. K¡l´n´sen sz¢p asszony. A nagymamÀm nagyon sz¢p. Galambetet¢ses f¢nyk¢pek
Velenc¢bûl. Festm¢ny, cigÀnylÀnyjelmezben. N¢ha agresszÁvv¢ vÀlt, olyankor àvalahogyÊ f´lment a VÀrba, feljutott, keresett egy ÀgyÃtalpat, rÀmÀszott az ÀgyÃra, ¢s hadonÀszott. FranciÀul kiabÀlt. Az apÀmat nyarank¢nt lÀtta a birtokon. Van egy elsÀrgult
f¢nyk¢p, kisfiÃ sÀrga lovon. Az apÀm lovagolt. A Pepuska nagybÀcsi lovai.
(6) A f´ldreng¢sre eml¢kszem. A karÀcsonyfa megindult a szoba sarka fel¢. Az apÀm,
ahogy kiugrott az ÀgybÂl, a lÂdulÀstÂl elesett, ez az anyu t´rt¢nete. Az anyÀm szerint
Ãgy kezdûd´tt ´tvenhat, hogy egy autÂbusz a Margit hÁdrÂl a kanyarnÀl beleszaladt
a DunÀba. çllÁtÂlag ¢n az AndrÀssy Ãton rugdostam a t´lt¢nyh¡velyeket, erre viszont
nem eml¢kszem. Hazafel¢ az ÂvodÀbÂl a hÃgommal, hozott haza az apu, kiment¡nk
az orszÀghÀz el¢.
(7) SokÀig tartson. °n mÀr sokat ¢ltem, ¢s azt hiszem, unom. T´rt¢njen mÀshogy. A
sebes¡ltek kettes¢vel, hÀrmasÀval kÃsztak, kellemetlen¡l ¢s ä ahogy Rosztovnak r¢mlett ä olykor
mesterk¢lten kiabÀltak, jajgattak.
(8) Ha ott marad a hÀborÃ utÀn, ahol megmentett¢k az ¢let¢t, ¢s elveszi azt a nût, aki
Àpolta. Ha ¢pp kicsit od¢bb talÀljÀk el, nyomban elv¢rzik. Ha m¢g od¢bb, egyszerü
lûtt seb, talÀn vissza is ker¡l a frontra. A v¢na falÀt horzsolta a l´ved¢k, az ¢rfal a nyomÀstÂl kidudorodott. Valamin mÃlt, nem tudom, min, nagyon aprÂ ¢s jelentûs valamin, hogy nem amputÀltÀk. Az egyik orvos, a Hagenau. Egy ÀpolÂnû. TalÀn az lehetett, hogy az apÀm fel¡lt az Àgyon, ¢s rÀn¢zett arra az orvosra.
(9) F¢lelem a. Csak egyszerü csapattiszt volt, frontszolgÀlat. Az Ernû¢kkel azt talÀljÀk
ki, vagyis a nûk, a KlÀri meg az anyÀm, hogy a gyerekekre, hogy el ne cser¢lûdjenek,
valami jelet fognak tetovÀltatni. TetovÀljon az Ernû? Ernû volt az ezredorvos. Minden
este becsomagoltÀk menetk¢szre a cuccot egy ideig. Egy ideig a
A, a
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ESý
fellegek lÂgnak Pest felett
orgonaszirmot hord a sz¢l
busz emberszagÃ testmeleg
de ez is jobb a semmin¢l
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villÀm lobog fel Pest felett
most szük a t¢r most tÀg a t¢r
szoktasd a f¢ny¢hez szemed
mert ez is jobb a semmin¢l
suhog a zÀpor Pest felett
aszfaltot ¢r nem f´ldet ¢r
esûznek rÀnk a rest egek
de ez is jobb a semmin¢l

LOMB
ögy Ãszni Àt a z´ldeken
mint fodrozÂdÂ, m¢ly vizen,
aztÀn, lebukva, vÁz alatt,
meg-megfeszÁtve lÀbamat,
tÀrulÂ karral hÃzni sz¢t
a m¢lys¢g sÃlyos f¡gg´ny¢t,
s magam alÀ, a semmibe,
nyitott szemekkel n¢zni le,
lÀtni, ahogy szÀll, n¢ha-n¢ha,
a l¢legzetem bubor¢ka ä
a laza lev¢lkoronÀt
Ãgy Ãszni Àt, Ãgy Ãszni Àt.

SçR
A vÀgy a teljess¢g ura,
a t´bbi: ¢lvezet.
Mert teljes¡lt vÀgy nincs soha
csak ¢hes k¢pzelet.
A vÀgyban ´r´k ¢letet
a l¢lek Ágy talÀl.
Ha testet ´lt, az ¢lvezet
esû utÀni sÀr.
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A SZERZý VçLOGATçSA
°LETMþV°BýL
TakÀts Gyula: Az innen ¢s a tÃl
¹r´ks¢g¡nk. BudapestäUngvÀr, 1995. 167 oldal
à...k´ltûien lakozik az ember...Ê H´lderlinnek ez
a titokzatosan sokatmondÂ sora, amelynek
t¡zetes ¢rtelmez¢s¢re Heidegger eg¢sz ¢rtekez¢st szentelt, szinte kÁnÀlkozik, hogy mottÂk¢nt a TakÀts Gyula vilÀgÀrÂl szÂlÂ jellemz¢s ¢l¢re ker¡lj´n. A àk´ltûiÊ ¢s a àlakozÀsÊ (tehÀt nem a lakÀs, a szÀllÀs k´znapi birtoklÀsa)
f´lt¢telezi egymÀst a filozÂfus okfejt¢se szerint. àA k´lt¢s hagy csak tulajdonk¢ppen lakozniÊ,
mondja, ¢spedig az ¢pÁt¢s Àltal, amely azonban nem azonos a sz¡ks¢gletek kiel¢gÁt¢s¢re
szolgÀlÂ alkotÀs l¢trehozÀsÀval, hanem àaz
eget ¢s a f´ldet magÀba foglalÂ dimenziÂ felpillantÀssal valÂ felm¢r¢s¢n alapszikÊ. TakÀts k´lt¢szet¢nek meghatÀrozÂ jegye, hogy a remete konok hüs¢g¢vel ragaszkodik ehhez a dimenziÂhoz ¢s f´lm¢r¢s¢hez. °letstÁlusÀnak embl¢mÀi a hegyoldalra emelt oszlop ¢s lakhely, a
magasat a m¢llyel ´sszek´tû kultikus fa, a felhût vigasztalÂ forrÀs. Ragaszkodik a Term¢szet, a Sz¢p ¢s az IgazsÀg ideÀihoz. Tudja, milyen tÀvol van attÂl a modern ember, hogy
k´ltûien lakozz¢k, de ez nem teszi ¢rv¢nytelenn¢ a m¢rt¢ket, sût n´veli a k¢sztet¢st a hiÀny bet´lt¢s¢re. T´rv¢nyszerü, hogy szellemt´rt¢neti tÀj¢kozÂdÀsa a XV IIIäXIX. szÀzad
fordulÂjÀnak àeurÂpai ÃjhellenizmusÀhozÊ vezette. Berzsenyirûl ¢s H´lderlinrûl ´sszehasonlÁtÂ essz¢t Árt, mely szerint ûk ¢s nagy kortÀrsaik abban a tudatban lettek àmÀgiÀs k¢pek
¢s arany ÀlmodÀsokÊ k´ltûi (Berzsenyi), hogy
àNem ¢l¡nk k´ltûi ¢g´v alattÊ (H´lderlin); Csokonai a àlatin-olasz szellemÊ k¢pviselûjek¢nt
csatlakozik hozzÀjuk az ¢letben nem boldogulÂ k´ltûk e panteonjÀban. TakÀts k´ltûi
´n¢rzete vagy kitartÀsa abbÂl a f´lismer¢sbûl
tÀplÀlkozik, hogy a tradÁciÂktÂl is erûsÁtett vilÀgk¢pe àolyan k´ltûi ¢s gondolati vilÀgÀramlatÊ

r¢sze, àamely ¢pp most napjainkban, [...] az atom
Àrny¢kÀban ¢s a term¢szet ¢rt¢k¢nek f¢ny¢vel kapja
egyre inkÀbb m¢lyebbnek lÀtott idûszerü ¢rtelm¢tÊ.
A hat alkotÂ ¢vtizedn¢l mÀr eddig is hoszszabb pÀlyÀt bemutatÂ, a k´ltû mai Ázl¢s¢t
t¡kr´zû reprezentatÁv vÀlogatÀs az ¢letmü
impozÀns egys¢g¢t hangsÃlyozza, an¢lk¡l
hogy a vÀltozatossÀg ig¢ny¢t kiel¢gÁtetlen¡l
hagynÀ. Az eg¢sz formÀja ¢s karaktere v¢glegess¢get sugalmaz, mint egy hegys¢g, de a
szerkezetre ¢let, mozgÀs ¢s szellem telep¡lt
rÀ, folyton meglepet¢st keltenek àa pontos ismeretlenekÊ, megh´kkent a vÀrt àbiztosnak ellenkezûjeÊ (A RENDRýL EJTV E N°HA SZñT). Ez
a vilÀgk¢p az¢rt is ritka ¢s megbecs¡lendû ¢rt¢k, àv¢dett ter¡letÊ szÀzadunk lÁrÀjÀban, mert
eg¢sz¢ben, t´mbszerü ´sszess¢g¢ben biztatÂ
vÀlaszt ad az emberis¢g nagy k¢rd¢seire,
igenlût ¢s megerûsÁtût, megvalÂsÁtja a Berzsenyi Âdak´lt¢szet¢bûl kihallott ars poeticÀt:
àVilÀgra hÁvni mindenbûl a Sz¢pet ¢s az Embert.Ê
A TakÀts meg¢lte korszak tanÃinak a valÂsÀg
¢s a k´lt¢szet apokaliptikus ¢lm¢nyeitûl lesÃjtottan szinte beidegzett hitetlenked¢ssel
kellene fogadniuk a àboldog ¢nÊ verskompozÁciÂjÀban ´nmagÀra talÀlÂ k´ltûi ¢n t¡nem¢ny¢t, s ha az m¢gis meggyûz igazsÀgÀrÂl,
akkor a szÁvÂssÀg ¢s a kordivatoktÂl valÂ
f¡ggetlens¢g erk´lcsi ¢rdem¢n tÃl a müv¢szi
hiteless¢g aranyfedezet¢nek kell m´g´tte
lennie.
Nem takarÁthatjuk meg az eml¢keztetû kit¢r¢st arra, hogy TakÀts l¢tez¢sigenl¢se nem
jelent elfordulÀst vagy k´z´mb´ss¢get, ha az
egy¢n, a nemzet vagy az emberis¢g szorongatÂ gondjaival ker¡l szembe. Komolyan kell
venni ´nmagÀval folytatott vitÀjÀt arrÂl, hogy
folytathatÂ-e a k´lt¢szet a àleskelû halÀlÊ tudatÀban ¢s Àrny¢kÀban a hÀborÃtÂl àmegkÁnzott
vilÀgbanÊ (FIGYELMEZTET°S). A nagyobb tÀrsadalmi k´z´ss¢gek k´z¡l a harmincas ¢vek
k´zep¢tûl a szeg¢nyparasztsÀg polgÀrosodÀsi
t´rekv¢seivel ¢rez egy¡tt. A n¢pi ÁrÂk ¢s a
finn demokrÀcia f´lismer¢seivel-tanulsÀgaival egybecsengû hitvallÀsoknÀl megkapÂbbak
azok a tÀrsadaloml¢lektani megfigyel¢seket
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k´ltûiesÁtû versek, amelyek ¢vszÀzados vÀgyakozÀsok, s¢relmek, indulatok elfojtva is eleven t´rt¢nelmi eml¢kezet¢t a v¢res, mÀglyat¡zes àmagyar tÀjÊ JuhÀsz Gyula-i misztikus lÀtomÀsÀba oldjÀk (V çGY , K IJñZANULT BORKñSTOLñK ). A hÀborÃ, a dunÀntÃli front ¢lm¢nyeit a falusi kisemberek, a àmegt´rt hadn¢pÊ
szem¢vel n¢zi, akiknek elpusztult az otthonuk, àingÂlÀp lettÊ a k´zs¢g¡k. V´r´smarty àt¢pett kÂrusÊ hangjÀt, Tompa MihÀly madÀrallegÂriÀit, JÂzsef Attila rendet s¡rgetû Âdai szavait id¢zve t´rt¢nelmi ¢s irodalmi tÀvlatba
helyezi a n¢p ¢s k´ltûje aktuÀlis aggodalmait
(EGY CSATAT°R çRNY°KçBñL, AZ EMBEREKHEZ). T´rt¢nelemszeml¢lete nem szakadt el
az ´szt´nbûl ¢s tapasztalatbÂl tÀplÀlkozÂ n¢pi
b´lcsess¢g gy´kereitûl: van benne n¢mi rÀtarti b¡szkes¢g vÀrv¢dû eleinkre a gyarmatosÁtÂ, majd v¢dett bensûs¢gben gazdagodÂkulturÀlÂdÂ Nyugat-EurÂpÀval szemben (A
GIRALDA ALATT), nem titkolt nyakas negyvenynyolcassÀg (MIT APçM TANíTOTT), zabolÀtlan,
betyÀros ellenszeg¡l¢s az ¢rz¡let hagyomÀnyÀban mindazzal, aminek vÀrmegy¢hez,
grÂfhoz, urakhoz k´ze van (1867 A PUSZTçN).
A figyelmes pillantÀs szÀmÀra ¢szrevehetû
az¢rt e gesztusok kÁs¢rûjek¢nt a szerepjÀtszÀst jelzû ravaszkÀs szemhunyorÁtÀs (à¹regapÀm Ágy mes¢lteÊ) vagy a naiv nemzeti n¢zûpont egyetemess¢ tÀgÁtÀsa: àazt¢kämagyar v¢rÊ
egy¡tt csurgott a spanyol mÀrvÀnyerekbe; a
szabadsÀgrÂl szÂlÂ frÀzis az apa tanÁtÀsÀban a
n¢p emberr¢ emelked¢s¢nek tanÀvÀ m¢ly¡lt.
Ezekben ¢s hasonlÂ verstÁpusaiban TakÀts
ûszinte k´z´ss¢gi elk´telezetts¢grûl, becs¡letes patriotizmusrÂl ¢s bel¡lrûl fakadÂ demokratizmusrÂl ad tanÃbizonysÀgot, sz¢p,
eml¢kezetes müveket is alkot, de kezdettûl
vonzza az univerzÀlisabb valÂsÀg, t¢rben ¢s
idûben nagyobb tÀvlat fel¢ k¢sz¡l elrugaszkodni. Az ugrÀs nem l¢g¡res t¢rben, nem a
k´zegellenÀllÀs kiiktatÀsÀval t´rt¢nik: k´lt¢szet¢t drÀmaivÀ teszi az alapjait fenyegetû vesz¢ly f´lismer¢se ¢s megjelenÁt¢se a kimondÀsban. Testk´zelbûl sebzi ¢rz¢kenys¢g¢t a
megmüvelt term¢szet hely¢n tÀmadÂ àsivatag
valÂÊ, àelvadult pusztaÊ kietlens¢ge. A nevezetes alapvers, A MAGYAR W ASTE LAND-EK kettûs alcÁm¢vel ¢s ajÀnlÀsÀval (Hegyk´zs¢geink
pusztulÀsÀra ¢s T. S. Eliot eml¢k¢nek) konkretizÀlja is, egyetemesÁti is a kÁs¢rteties lÀtomÀny jelent¢s¢t. Az aprÂl¢kossÀgtÂl kÁm¢letlen negatÁv f´lsorolÀs v¢gzetes term¢szeti ¢s

t´rt¢nelmi katasztrÂfÀk analÂgiÀin tÃl a halÀl,
a àrosszÊ diadalÀnak elû¢rzet¢t kelti, ¢s egy
´r´kre f´ltÀratlan, kiÀsatlan, szÁv¡nkben is
els¡llyedt kultÃra r¢mk¢p¢t vetÁti el¢nk. Ettûl az ¢lm¢nytûl a d¢moni lÀtomÀsossÀg po¢tikÀja sem idegen: a besz¢lû halak ¢s n¢ma
madarak visszÀjÀra fordult vilÀga vÁztûl ¢s ¢gtûl megfosztva dermed a kozmikus ´sszeomlÀs elûjeleire (TRAG°DIA EPIDAUROS SZíNPADçN). A romlÀs àsz¢p retteneteÊ nemcsak taszÁtja, hanem ä mivel ki kell mondania ä mÀrmÀr vonzza is a k´ltût, mint n¢melyik Hieronymus Bosch-k¢p: àBeÀllok e semmibe / villogÂ fogak k´zt forogvaÊ (PROFçN TRIPTICHON).
Korai k´tetei alapjÀn Ãgy tetszhetett, TakÀts szerelmi lÁrÀjÀnak a àfeszÁtû, mindent megmozgatÂ erejüÊ ¢rzelmek hiÀnya ¢s a szerelemben àa teljess¢g harmÂniÀjÀnakÊ igazolÀsa vÀlik
javÀra (LaczkÂ AndrÀs); a kibontakozott ¢letmü ismeret¢ben azonban nyilvÀnvalÂ, hogy
e àt¢mak´rbenÊ a rÀ jellemzû ¢rt¢kek a szerelem meg az idû ¢lm¢ny¢nek k¡zdelmes ´szszefonÂdÀsÀval kapcsolatosak, s ebben a korrelÀciÂban mutatkozik meg az emÂciÂk igazi
ereje is. A GinÀkhoz, AnnÀkhoz, az eml¢kezetben ûrz´tt m¢ltatlan szerelmekhez valÂ ragaszkodÀs vallomÀsaitÂl elt¢rûen TakÀts àharminc ¢v utÀnÊ-ja a valÂsÀgban visszat¢rt, àtavaszbÂl ÀtnyÁlt ûszi szerelemÊ csodÀjÀba avat be
a t¢ridûben r´pt¢ben lehorgonyzott szilvafa
k¢psürÁtm¢ny¢vel, amelyben sz¢tvÀlaszthatatlanul ´sszeforrnak intimitÀs ¢s egzaltÀciÂ,
benyomÀs ¢s ´nkivetÁt¢s, lend¡let ¢s nyugalom minûs¢gei (°S LEDOBVA HORGONYçT).
Tragikus fordulat k´vetkezik, a tÀrs elveszÁt¢se, az eml¢kez¢s tÀvlata orpheuszi kutatÂÃtra
hÁvja a k´ltût. A àsoha veled?Ê elsû d´bbenete
utÀn a bÃcsÃ mozzanatai k´z¡l TakÀts szem¢ben halvÀnyodni kezd az elszakadÀs, a tÀvolodÀs, ¢s a szeretett l¢ny Ãj, maradandÂ alakot ´lt. àMost lett¢l az, mely vÀltozatlan / s teljes
a kegyetlen anyagban. / çttetszû ¢s m¢ly szÀrnyakat
/ bontasz az ¢vszakok alatt. [...] L¢nyeg¡lve a konok hiÀny / teljest ragyog, mint a szivÀrvÀnyÊ (çTTETSZý °S M°LY SZçRNYAKAT). Az àinnen ¢s a
tÃlÊ minden korÀbbinÀl meghittebb, bizalmasabb k´zels¢gbe ker¡l, hiszen a vers àinnen
sejt odaÊ, a àcsillagokon tÃli tÀjÊ lakÂja pedig
juttathat ide valami olyat, àmely kicsit k´z´s is
talÀnÊ (A PçRIZSI SZONETT FOLYTATçSA). A
kedves halÀla utÀni szerelem, mint Dant¢t
Beatrice, a transzcendens vilÀg k¡sz´b¢ig vezeti a gyÀszolÂ szonettek szerzûj¢t.
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A SzaharÀvÀ lett oÀzis ¢s a àcsonton-tÃli izen¢sbenÊ szellemies¡lt szerelem prÂbat¢teleihez harmadikul a k´ltû ¢s a k´lt¢szet ÃtjÀn
tornyosulÂ akadÀlyok f´lismer¢se csatlakozik. öjhellenista p¢ldak¢peinek sorsa ¢s tanÃsÀgt¢tele nyomÀn TakÀtsban tudatossÀ
vÀlt, hogy a k´ltûi korszak elmÃlt, àA szent po¢zis n¢ma hattyÃÊ. Irodalmi n¢zetei kialakulÀsÀnak ¢vtizedeiben sz¡ks¢gszerüen talÀlkozott a tragikus magyar müv¢szsors gondolatÀnak XX. szÀzadi vÀltozataival (Ady, F¡lep,
SzabÂ Dezsû, N¢meth LÀszlÂ), s ezeket ´nmagÀra vetÁtve m¢g a vid¢kis¢g lehÃzÂ erej¢vel
is szÀmolnia kellett. Az ¢let´szt´n eg¢szs¢ges
viselked¢s¢re vall, hogy a fojtogatÂ ¢lm¢nyt
tÀrgyiasÁtva, szereplÁrak¢nt, p¢ldÀzatszerüen
àdolgozta f´lÊ, de ez sem hütheti le az azonosulÀs lÀzas izgalmÀt (V IT°Z MIHçLY CS¹K¹LYBEN , B ERZSENYI V °GBöCSöJA SZºLýF¹LDJ°TýL). A Demiurgosz vilÀgalkotÂ szent
elragadtatottsÀgÀt ¢ri tetten a MADçCH dramaturgiailag is, stilisztikailag is sz¢lsûs¢gesen
szaggatott, balladÀk¢nÀl szükszavÃbb kompozÁciÂjÀban. A n¢zûpont-vÀltogatÀs, az àelbesz¢l¢sÊ redukciÂja, a f¢lelmetess¢g fokozÂdÀsa az atmoszf¢rÀban, a hûs istenkÁs¢rtûen
mer¢sz szellemi k¡zdelm¢nek ¢s az ¢rte rettegû àkÂrusÊ izgatottsÀgÀnak ¢rz¢keltet¢se a
t¢t nagysÀgÀt emeli ki: a k´lt¢szet titkokat
ostromlÂ, v¢gsû k¢rd¢seket feszegetû funkciÂjÀrÂl van szÂ, az emberi tudÀs ¡gy¢rûl, elvÀlaszthatatlanul a k´ltû ¡dv´ss¢g¢tûl. TalÀn
ezt is jelenti TakÀts po¢tikÀjÀban a àboldog
¢nekÊ kieg¢szÁtû ellenpÀrjak¢nt a àrapszÂdiaÊ müfaja. °rett ¢s bûs¢ggel termû, harmÂniaeszm¢ny¢t megvalÂsÁtÂ korszakaiban (a
mostaniban is) f´l-f´lbukkan a k¢tely, a cs¡gged¢s a c¢l el¢rhetetlens¢ge miatt. àNe mondjad, hogy k´ltû vagyok! / K´r´ttem zÀrva mind az
ablakok / s m´g´tt¡k, hogyha van, annak szavÀt /
papÁrra adta-e az a vilÀg?Ê (PAPíRRA ADTA-E?) A
TakÀts-vers a teljess¢get, a titokkal teljes Eg¢szet, a vilÀgmindens¢g rejt¢ly¢t ostromlÂ soha meg nem el¢ged¢s pillanatnyi csillapodÀsa, amikor f¢nylik a szÂ, zeng a toll, besz¢desekk¢ vÀlnak a jelek, megtestes¡l az Ige. Ha
az egys¢ges vilÀgeg¢sz befogadÂ nagylelküs¢g¢t tapasztalja, azt annak k´sz´ni, hogy sosem hiÀnyzik kez¢bûl à°rz¢keny tÀg k´r¢vel / a
mindig szomjÃsÀgÊ formÀs pohara, annak a
diszpozÁciÂnak a jelk¢pe, amelyet F¡lep Lajos egy t´red¢k¢ben ànyugtalansÀgÊ-k¢nt Ár le.
A Sz¢p, JÂ ¢s Igaz egys¢g¢nek intuÁciÂjÀt

TakÀts a term¢szetbûl merÁti, ¢s a k´lt¢szetben lÀtja igazolÂdni. VersvilÀgÀt RÀba Gy´rgy
àaz ûselemek term¢szetlÁrÀjÀnakÊ nevezi, ¢s vilÀgszeml¢let¢nek a filozÂfiÀval rokon indÁt¢kait
is f´ltÀrja: àolyan ¢rz¢keny szenzualista, akinek ¢rz¢kletes term¢szetfest¢se szakadatlan ÀramlÀs a vilÀgon, amelyre idûnk¢nt rÀ is k¢rdez, mÀrpedig a
g´r´g´k Âta tudjuk, a csodÀlkozÀs ¢s k¢rd¢s minden
b´lcselked¢s kezdeteÊ. A term¢szet (bÀrmennyit
vÀltozott is fogalma ¢s k´ltûi megjelen¢se a
harmincas ¢vektûl a kilencvenesekig verseiben) sohasem volt szÀmÀra l¢lek ¢s szellem
n¢lk¡li anyag, az egzakt tudomÀny eldologiasodott tÀrgya. TÀjait szellemek n¢pesÁtik be,
mitolÂgiai alakok ¢s angyalok s¡r´gnek ¢s
szÀlldosnak a f´ldiek k´r¡l; a f´ldt´rt¢neti ¢s
az ¢lettani evolÃciÂ v¢gtelen idûbeli tÀvlatai
t´m´r¡lnek a lÀtvÀny szinkrÂniÀjÀban, benne
histÂriÀjÀval az ember is: mitolÂgiÀi, tudÀsa,
valaha csak volt ¢s leendû ¢rzelmi konstellÀciÂi, els¡llyedt alkotÀsok, eleven kultÃrÀk,
tervek, vÀgyak, utÂpiÀk. TakÀts antropolÂgiÀjÀban, melyet egy nagyszabÀsÃ ciklusban,
meditatÁv ànaplÂÊ-ban v¢giggondol, az ember
a term¢szet munkÀjÀnak r¢sze ¢s folytatÂja;
àbenne ¢s vele ÀradÊ a teny¢szettel, de rendteremtû ig¢nye tudatos; kÁv¡l ¢s bel¡l kit´lti
àaz ¡restÊ, hogy fel¢p¡lhessen àa teljesebb... / A
VALñSçGBñL A VALñ!Ê A szervetlen ¢s a
szerves vilÀg k¢rdez¢s n¢lk¡l, mintegy a l¢t¢vel felel; az ember meg¢rti ezt a nyelv n¢lk¡li
besz¢det, megszÂlaltatja àa t´rt¢n¢sek SzavÀtÊ,
¢rz¢kenys¢g¢vel ¢s tudÀsÀval ÀtlelkesÁti ¢s kiszabadÁtja eml¢k n¢lk¡li jelenidejüs¢g¢bûl a
vilÀgot. à°let ¢s idû kapcsolÂ-sejtjei vagyunk. /
Rajtunk Àt nû, szÂl ¢s besz¢l. / Elûre ¢s vissza a
v¢gtelenbe... / °s vissza¢rez benn¡nk ¢s rÀnk is viszsza¢rez ¢vmilliÂk mÃlva is / az idû... ¢s... az ¢let...Ê
(A HESPERIDçK KERTJ°N INNEN, 20.) KulcsfogalommÀ szilÀrdul k´ltûi szÂtÀrÀban a Teljes,
az Eg¢sz, az Egy, a Van ä àa mindent ´sszefoglalÂ ValÂsÀgÊ igen¢vszÂi jelent¢s¢ben, amelyben, megint a k´tetcÁm utalÀsÀval, mÀr
egy¡tt van àaz Innen ¢s a TÃlÊ. TakÀts term¢szetlÁrÀjÀban elûbb nyomokban, sejt¢sekben
villan f´l az ¢rz¢kelhetûn ¢s elgondolhatÂn
tÃli dimenziÂban egzisztÀlÂ valÂsÀg, s az idûben elûrehaladva egyre gyakrabban ¢s k´vetelûbben f¢nylenek fel¢je àa sz¢pen tÃli messzeÊ
jelzûlÀmpÀi.
Nem àistenes lÁraÊ a szÂ k´zkeletü ¢rtelm¢ben. T¢teleken f´l¢p¡lû vallÀs elfogadÀsÀra nincs benne utalÀs, az ¢rtelmez¢sek meg-
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okoltan hÀrÁtjÀk el a panteista meghatÀrozÀst
is. Az àistenkeresû emberrûlÊ szÂlÂ versek bûkezüen vÀlogatott I NNEN °S TöL cÁmü antolÂgiÀjÀban tÁz vers szerepel TakÀtstÂl, ¢s ha rugalmasan ¢rtelmezz¡k, legjobban m¢g ez a
kategÂria illik rÀ vilÀgn¢zet¢re. N¢ven nevezi
Istent, ¢s szÂl k´zels¢g¢nek meg¢rz¢s¢rûl
(í GY EG°SZ), de arrÂl, amit ilyenkor kifejez, a
numen adest ¢lm¢nyrûl nem teolÂgiai bizonysÀga van. Szellemi k´rei a racionalistapozitivista hagyomÀnyon kÁv¡l helyezkednek
el. àKi bÁr szabadulni a meg¢rt¢s marad¢ktalansÀgÀbÂlÊ, Árja talÀlÂan Vekerdi LÀszlÂ; àA meg¢rt¢s hatÀrÀn jÀrva Âhatatlanul mÀsik tÀjhoz jutunk,
de ebbe a mÀsik tÀjba csak kipillanthatunk, nem
l¢phet¡nk be, holott m¢lys¢gesen oda tartozunkÊ. A
jelens¢gek jelekk¢ sürüs´dnek, amelyek àa
l¢tez¢s pontos szavak¢ntÊ a jel´lt legl¢nyeg¢vel
azonosak, de nem vÀlnak elvont eszm¢v¢, fogalommÀ, mert a feltÀrulkozÀs ¢s a rejtve maradÀs dialektikÀjÀban ragadhatÂk meg: egy
nyugtalan Àrny¢k àmintha rejten¢ ¢s bontanÀ /
a titkodat vilÀgÊ (BçR SZAVAI AKçR A D°L); àA
van s a nincs k´de egymÀst fediÊ (öTJAIKRñL
V ERSEIM K¹Z°). Ha van valami, ami irÀnt kultikus tiszteletet ¢s ÀhÁtatot Àrul el ez a lÁra, akkor az a niklai elûd szavÀval àa sz¢p religiÂjaÊ,
a k´lt¢szet. A vers zÀszlÂk¢nt ragyog az ember r´vid barlangi ÃtjÀn àaz ´r´kk¢valÂbÂl Àt az
´r´kk¢valÂbaÊ (FELN°ZV E LOBOGñDRA), t¢rdre
kell borulni elûtte, mint ¢gi f¢nyess¢g elûtt,
ha titok marad is, àki Árta azt a k´ltem¢nytÊ (EGY
V ERS ELýTT). Az ¢gi f¢nyk¢nt f´ldre ÀradÂ
po¢zis lÀtomÀsa visszavezet a k´lt¢s Àltal lehets¢gess¢ tett lakozÀs h´lderlini gondolatÀhoz. TakÀts oszlopokat ¢s cellÀt emelt a karsztos hegyoldalon, ¢s ihlet¢ben àa dÂr lelk¢tÊ ¢rzi
elûl¢pni oszlopaibÂl: àígy Àllnak itt ¢s n¢hanap
/ let¢pve maszkjuk, f¢nyben Ãszva / valaki mell¢m
Àll f´lkoszorÃzvaÊ (A DñR LELKE V ELEM). Szophokl¢sz nyomÀn Heidegger kegyrûl besz¢l
hasonlÂ kontextusban: àAmÁg a kegynek ez a
meg¢rkez¢se tart, addig siker¡l az embernek az istens¢ghez m¢rnie magÀt. Ha megt´rt¢nik ez a m¢r¢s, akkor az ember a k´ltûinek a l¢nyeg¢bûl k´lt.
Ha megt´rt¢nik a k´ltûi, akkor az ember ¢lete ä
ahogy H´lderlin utolsÂ vers¢ben mondja ä ÏlakozÂ
¢letÎ.Ê Hogyan valÂsul meg TakÀts Gyula k´lt¢szet¢ben a f´ld ¢s az ¢g k´z´tti kiterjed¢s
f´lm¢r¢se s ezÀltal a kozmikus-egyetemes otthonossÀg k´z¢nk varÀzsolÀsa, p¢ldÀzza mutatvÀnyul ezÃttal EGY GONDOLAT SEJTRENDSZERE cÁmü verse:

à°s mint az ¡zenet ä egy magasabb
¢s messzi k¢plet k¢nyege,
ahogy ¢rinti ä, kirep¡l
az anyagbÂl a szerkezet ege.
Egy¡tt ragyog a sok k¡l´n,
de oly r´vid... S a szajkÂ hangja,
akÀrcsak hangszer, lÀthatÂ
a rÀnk m¢rt aranylÂ magasba,
ahonnan most pereg az alkonyi
nyugalmas csillagok pora
s a t¢r, a t´nk, a tÂ, a t´lgy
valami mÀsnak lesz az otthona.
öj formÀk belsû, m¢ly szava,
egy gondolat sejtrendszere
Àtkapcsol ¢s a l¢tez¢s
kristÀlya, mintha f¢nylene
s e rût alkonyi n¢masÀg
a tÀrgyakbÂl kibontja a jelet
s mit rejtenek, fel¢nk dereng
vak kez¡nkbûl s betüm felett.Ê
Csür´s MiklÂs

MEGTANULNI °LNI
KÀntor P¢ter: Mentafü
Pesti Szalon, 1994. 358 oldal, 480 Ft
VÀlogatott ¢s Ãj versek. A vÀlogatÀs a szokÀsos mÂdon t´rt¢nt: a k´ltû m¢rlegre tette eddigi k´teteit (K AV ICS, 1976; HALMADçR,
1981; SEBBEL-LOBBAL, 1983; GRçDICSOK ,
1985; HOGY Ný AZ °G, 1988; NAPLñ, 1991;
F¹NT LOMB , LENT AVAR, 1993), mind a hetet,
a gyerekversesk´nyvet ä a harmadikat ä sem
hagyva ki. A korÀbbiakbÂl kevesebbet, a k¢sûbbiekbûl t´bbet vÀlogatott, javÁtott n¢hol,
de nem sürün.
Nem sokat szoktuk az ilyen vÀlogatÀs eszm¢j¢n t´rni a fej¡nket, mert azt gondoljuk,
akkor hÁvjÀk fel valamire mÀr a vÀlogatÀs
mÂdjÀval is a figyelm¡nket, ha nem Ágy jÀrnak
el. Ha mindent ÃjraÁrnak, ha nincsenek tekintettel a keletkez¢s kronolÂgiÀjÀra vagy ¢ppen megfordÁtjÀk azt, ha figyelmen kÁv¡l
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hagynak vagy egyenesen megtagadnak korszakokat ¢s t´rekv¢seket. Holott a megszokott versvÀlogatÀsi gyakorlat m´g´tt is elv
hÃzÂdik meg, csak nem tünik fel, mert egybevÀg a k´ltû egy hagyomÀnyos felfogÀsÀval,
mely szerint a k´ltûi k¢pess¢g adomÀnya
szervesen bontakozik ki, s a term¢szet mÂdjÀra nû. Ebben a teny¢szetben a k´ltûnek
nem kell mindent tudnia arrÂl, ami Àltala terem; elegendû, ha gyomlÀl, ¢s ä m¢rt¢kkel ä
nyeseget.
Ez sem rosszabb hipot¢zis egy k´ltûi term¢szet mibenl¢t¢rûl, mint mÀs. Legf´ljebb az
vethetû ellene, hogy nem minden ¢rik be. A
pÀlya elej¢n t´bb a lehetûs¢g (kÁs¢rletek,
hangprÂbÀk, hatÀsok), a sajÀt hang megtalÀlÀsa nemcsak a lehetûs¢gek szerves kibontakoztatÀsa, hanem lemondÀs is. Egy Ãt vÀlasztÀsa, amely mÀs utaktÂl elrekeszt.
Azt kerestem KÀntor P¢ter k´tet¢ben,
hogy mikor jelenik meg a hang. Vagyis a korÀbbi versekben hol hangzik fel az, ami k¢sûbbrûl ismerûs, amit k¢pzelet¡nkben csak
ezzel a k´ltûvel azonosÁtunk? S nemcsak elmosÂdottan, jelz¢sszerüen, hanem Ãgy,
ahogy ma is hangzik?
°n a V ADçSZAT-ra szavazok ä mÀr a mÀsodik k´tetbûl. Figyelj¡k hang¡t¢s¢t: àHogy csaholnak az aranyos agarak! / a lombokon nem szürûdik Àt semmi f¢ny, / ¢s m¢gis, hogy t¡nd´k´lnek
a letaposott f¡vek, / a v´r´s sapkÀk, mell¢nyek, lÂszerszÀmok, / ¢s hogy d¡lleszti a mell¢t az a lovas,
/ kinek lova megtorpan a k¢p jobb oldalÀn, / ¢s Ãgy
maradnak ûk pÀr szÀz ¢vig / ¢s Ãgy a felpÀntlikÀzott erdû.Ê
Mint lÀtjuk, ez f´l´tte tÀrgyias leÁrÀs. T´rt¢netesen egy festm¢ny¢, Paolo UccellÂ¢, ¢s
Oxfordban lÀthatÂ. A k¢pleÁrÀsokbÂl kibontott versanyag korÀbban is, ma is foglalkoztatja, ihleti KÀntort, legjelentûsebb versei k´z¡l is legalÀbb kettû ilyen ä EUGéNE BOUDIN
(1824ä1898) STRANDFESTý ¢s a J°G-¹R¹M. De
menj¡nk sorjÀban. Aki ismeri Uccello V ADçSZAT-Àt, az tudja, milyen pontos ¢s tartalmas
elbesz¢l¢se a k¢pnek ez az elsû szakasz. Az
agarak nem az¢rt aranyosak, mert bÀjos-kedvesek, hanem aranyszÁnüen csillognak. Mik¢ppen a f¡vek, s az ´lt´z¢kek uralkodÂ v´r´se s a lovak nyergei: t¡nd´k´lnek, s a fÀkat
felpÀntlikÀzza a f¢ny. Mert a f¢ny megfigyel¢s¢nek ¢s k´zl¢s¢nek k¡l´n´s jelentûs¢ge
van KÀntor verseiben. à...arra beljebb Àthatol-

hatatlan a s´t¢t, / arra beljebb elhal a hang is, /
de itt az elût¢rben f¢nyben Ãszunk, / magunk vagyunk a f¢ny, barÀtom, / ¢s ki maradhatna itt k´z´mb´s? / ki maradhatna ki ennyi jÂbÂl?!Ê
A legjellemzûbb a dikciÂ. Az Àmulat¢,
amely ismeri ugyan a rezignÀciÂt (nagyon is:
àarra beljebb Àthatolhatatlan a s´t¢tÊ), de amely
elkeveredik a gyermeki csodÀlkozÀssal: nemcsak ¢ppen most nem akar tudni rÂla, megÀllÁtvÀn az idût (àÃgy maradnak ûk pÀr szÀz ¢vigÊ,
àde ki gondol ilyenkor a holnapra? senki!Ê), hanem ä r¢szben, bizonyos m¢rt¢kig ä m¢g nem
is tud rÂla. (Nem ismeri az Àthatolhatatlan s´t¢tet, de persze szorongja.)
Maga a tÀrgyvÀlasztÀs is tartalmazza ezt a
kettûss¢get. Uccello k¢pe (de Boudin¢ meg
Hendrick Avercamp¢, a J°G-¹R¹M festûj¢¢ is)
felkelti a gyermek figyelm¢t; lehet rÂla mes¢lni, Àlmodozni. Az Àmulat egyszerü metafizikÀjÀt (f¢ny-s´t¢t) talÀn csak belelÀtja a k´ltû
a k¢pbe, mert nem gondol rÀ, hogy a holdf¢nyfestû ¢jszakai vadÀszatot ÀbrÀzolt. A csodÀlkozÂ gyermek nem ¢szleli, hogy a lovak
igencsak hintalovaknak tünnek (mint UccellÂnÀl mindig) ä vagy talÀn ´r¡l is neki, hiszen
haladnak, mik´zben egy helyben Àllnak.
A vers zÀrlatÀnak (à...ki maradhatna itt k´z´mb´s? / ki maradhatna ki ennyi jÂbÂl?!Ê) kettûs
k¢rd¢se ugyanazt a t¢mÀt elmondja a felnûtt
¢s a gyerek nyelv¢n is. Ezt ¢rzem KÀntor k´ltûi alapmagatartÀsÀnak: rezignÀlt Àmulat ¢s
gyermeki csodÀlkozÀs egymÀsba jÀtszÀsÀt, a
boldogsÀg vagy ¢let´r´m vagy b¢ke (rebbenû
lehetûs¢g¢re) f¡ggesztett kettûs tekintetet.
Ahogy a B OUDIN-vers v¢g¢n olvashatÂ: àValami ¢rtelme biztos van ennek. / HÀt hogyne! HÀt
persze! / Valaki elmosolyodik. Valaki biccent.Ê
Ebben a tekintetben bizonyos ¢rtelemben
kicsinyednek a lÀtnivalÂk. Kicsinyednek, ¢s
mozgÀsuk megÀll. Ez¢rt a k¢p, a k¢pekben a
sok kis figura, maga a k¢p is kicsi. Ma mÀr
KÀntor bizonyÀra nem Árna verset olyan
nagym¢retü k¢prûl, mint a V ADçSZAT. S
olyanrÂl sem, amelyben nem Àll meg az idû,
¢s lÀtszik a k´vetkezû pillanat, a tragikus v¢gkifejlet. Hanem: àJelenetek a j¢gen. J¢g-´r´m,
/ korcsolyÀzÂk ä s egyszer se vak vezet / vilÀgtalant
komisz g´r´ngy´k´n. // °s Ãgy lehet, van ebben is
igazsÀg, / a k¢pek kicsik, de nagy a vilÀg; / a te
jegedet kedv ¢s b¢ke lakjÀk. // HÀt m¢rt, csak az
igaz, hogy mindig sÁr a sz¢l? / hogy mindig tombol?
hogy mindig sziszeg? / hogy mindig ny´gve hull a
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falev¢l? // Hogy mindig borzongunk a durva nyÀrban, / ¢s megtelv¢n cukorral, mint a szûlû, / vaktÀban hirdet¡nk valamit kiabÀlva? // Csak egyszer
vitt¢l volna ki a te jegedre! / tett¢l volna rÀm kalapot meg lÀgy f¢nyt, ami csak kell, / s lakkoztÀl
volna le meg¢rdemelt helyemre!Ê
A k´ltû alakja, aki kibontakozik a versekben, maga is sok szempontbÂl hagyomÀnyos.
A lÁrai szubjektum, aki ä mondani sem kell ä
nem sz¡ks¢gk¢pp ¢s nem teljesen azonos K.
P. polgÀrtÀrsunkkal, idegen a vilÀgban. Elûsz´r az¢rt, mert nem gyakorlatias, nem ismeri ki magÀt a vilÀgi ¡zletben, mÀs fontos neki,
mint legt´bb¡nknek, mÀshol Àll meg, mÀsra
figyel. MÀsodszor az¢rt, mert gyermekes, infantilis. Esz¡nkbe ´tlik a k´ltû mint a f´ld´n
csetlû-botlÂ madÀr, ¢s a k´ltû mint gyermek
k´zismert k¢pzete. Ami nem hagyomÀnyos,
hogy ebben a k´lt¢szetben mindez nem àaÊ
k´ltû epithetonja, hanem ¢letprobl¢ma ä noha tartja a rokonsÀgot A R°GI K¹LTýK -kel,
akiket KÀntor furcsa, ¢letidegen madaraknak
mutat be sz¢p, jÀt¢kos vers¢ben (àûk m¢g fent
kalimpÀltak a lombok k´zt a fÀkon, / s nem drÂtk´t¢len f¡ggtek, de ez¡st holdsugÀron, / s nem vitaminokon ¢ltek, s nem gabonÀkon, / hanem mindenf¢le t¡nd¢ri babonÀkonÊ).
E rokonsÀg k´vetkezm¢nye, hogy KÀntor
m¢g elfogulatlanul meg tud szÂlÁtani bizonyos klasszikus t¢mÀkat ä a term¢szetet, a
t´rt¢nelmet, a stÁlust, a k´lt¢szetet, a szabadsÀgot. Ebben van valami naivitÀs, ¢s e t¢mÀk
ä a term¢szet kiv¢tel¢vel ä nem a maguk
nagysÀgÀban, hanem ¢pp kicsinys¢g¢ben
mutatkoznak. A remek bonmot-t, amivel befejezi A NAGYMAMA cÁmü vers¢t ä àaz erk¢lyen
Àllt, n¢zte az esût: / HOGY ITT MI MEGY! ä
mondta m¢ly megvet¢sselÊ ä t´bbsz´r Ãjra felhasznÀlja az Àmulat groteszk kifejez¢s¢re:
àN¢zem a t¢v¢t, n¢zem a forradalmakat / ahogy v¢gigs´p´rnek a szÁnes k¢pernyûn est¢nk¢nt, / ¢s alig
hiszek a szememnek: / Hogy itt mi megy, nagymama!Ê (EURñPAI ýSZ.) Az id¢z¢sben ¢s a nagymamÀhoz valÂ felfohÀszkodÀsban nemcsak
naivitÀs van, hanem infantilizmus is, mint
ahogy KÀntor lassan bontakozÂ, a k´nyv k¡l´nb´zû helyeirûl ´sszeolvashatÂ remek csalÀdt´rt¢net¢nek, csalÀdi albumÀnak (a COLOUR B EGINNING ¢s az ALBUM ciklusnak, valamint elszÂrva mÀs verseknek) is az a jellegzetess¢ge, hogy a csalÀd mÃltjÀt ¢s alakjait a
gyermek szem¢vel id¢zi fel. A àt´rt¢nelmi

idûkÊ is ä hogy Ãgy mondjam ä a MICIMACKñ
perspektÁvÀjÀbÂl vannak n¢zve. TalÀn v¢get
¢rnek az idûk: àMost pukkan ki a szÀzad ÂriÀs
beteg l¢gg´mbk¢nt, / itt az orrom elûtt, ¢s lihegû
MalackÀk / milliÂi rohannak az ´sszezsugorodott,
/ vacak, nyÃlÂs rongydarabbal a j´vû szÀzad, / az
Ãj ¢vezred fel¢, ahol ä valahol a budavÀri / Hilton
szÀllÂ ¢s egy liverpooli dokk k´z´tt, / a SzÀzholdas
PagonytÂl kicsit d¢lkeletre ¢s ¢szaknyugatra ä / F¡les vÀrja ûket, ¢s azt mondja mindnyÀjuknak: / JÂ
reggelt, Malacka. Ha lehet ilyesmirûl szÂ.Ê
(V ALAHOL A BUDAVçRI HILTON SZçLLñ °S EGY
LIV ERPOOLI DOKK K¹Z¹TT.) Milne gyerekk´nyv¢nek, amely a felnûttek infantilis regressziÂjÀnak mitikus k´nyve lett (A KIS HERCEG mellett), valahol fel kellett tünnie ebben
a k´tetben. (Megjegyzem, egy korai versben,
amely helyet kapott a vÀlogatÀsban, az EGY
SZ°P MçJUSI NAPON-ban m¢g fordÁtott perspektÁvÀban jelenik meg a SzÀzholdas Pagony
kimerevÁtett gyermeki ´r´kideje, amely egyszer v¢get ¢r, ¢s bek´sz´nt ä àkockÀs fel´ltûbenÊ
ä a felelûss¢g, az ´regs¢g ¢s a bünbÀnat.)
Mint aff¢le r¢gimÂdi k´ltû, KÀntor reflektÀl a vilÀgra. Amikor àt´rt¢nelem vanÊ, a t´rt¢nelemre. S noha a gyermeki csodÀlkozÀsnak es¢lye van arra, hogy a felnûttek v¢res
jÀt¢kait banalizÀlja, a rezignÀlt Àmulatnak pedig arra, hogy n¢hÀny àantropolÂgiaiÊ elem¢re egyszerüsÁtse le, elûfordul, hogy ¢ppen
ennek a szeml¢letnek az igazsÀgÀt ¢rezz¡k
erûsebbnek; azt ugyanis, hogy ez ilyen egyszerü. A k´zelmÃlt egyik minket k´zelrûl
¢rintû megrendÁtû esem¢ny¢nek k´ltûi summÀja a MAROSVçRçSHELY , 1990: àEgy romÀn
rugdos egy f´ld´n fekvû magyart, / vagy egy magyar rugdos egy f´ld´n fekvû romÀnt, / annak idej¢n minden t¢v¢ÀllomÀs k´zvetÁtette, / minden magyar ¢s romÀn jÂl megjegyezte. / De mit? Mi nem
vÀltozik ebben a jelenetben? / Egy ember rugdos
egy f´ld´n fekvû embert.Ê
Amit FreudtÂl kisajÀtÁtva infantilis regressziÂnak nevezek, az negatÁv fogalmakkal leÁrva hÀrÁtÀs ä megreked¢s vagy visszal¢p¢s az
°n gyermeki korszakÀba. Ennek persze nem
pszicholÂgiai mechanizmusÀt ¢s k¡l´n´sk¢ppen nem kÂrk¢p¢t, hanem k´ltûi energiÀit
vizsgÀlom, mert Ãgy tünik szÀmomra, hogy
KÀntor P¢ter megtalÀlt k´ltûi hangjÀt nem
utolsÂsorban a hÀrÁtÀs ¢s a gyermeki szemhez
valÂ ragaszkodÀs karakterizÀlja. E t´rekv¢s¢nek talÀn a HOLDF°NY -MONOLñG: AZ öJ CICç-
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a csÃcsteljesÁtm¢nye. àA r¢gi cicÀt Ãj cicak´ly´kkel, / s a r¢gi kutyÀt Ãj kutyak´ly´kkel / pÂtoljÀk, mint keddel a halott h¢tfût. // ... // De ¢nnekem
ûk nem cser¢lhetûek: / se a cica, se a h¢tfû, se mÀs;
/ szÀmomra ûk nem halnak meg soha.Ê Ebbûl a
gyermeki dac-reakciÂbÂl indul a vers. Megint
itt Àll elûtt¡nk az infantilis halhatatlansÀg,
idûtlens¢g. Ez m¢g nem az eml¢kez¢s elleneszeg¡l¢se az idû mÃlÀsÀnak, hanem a tudÀson inneni ellenkez¢s bÀrmi elmÃlÀsÀval. Ebbûl vezettet¡nk Àt finoman az eml¢kûrz¢s, a
nem feled¢s er¢ny¢hez (mÀsokkal szemben, azzal szemben, hogy àfriss jeget hizlal a feled¢sÊ),
majd ahhoz a felnûtt rezignÀciÂhoz, hogy a
felejt¢s ä ellent¢tben a sz¡ks¢gszerü tÀvolodÀssal, de tÀvoli megûrz¢ssel ä nem mÀs,
mint kicser¢lhetûs¢g, ami nemcsak kezes Àllatokra, napokra, hanem emberekre is vonatkoztathatÂ. A vers alanyÀra is. Majd az utolsÂ
szakaszokban ezt a k¢t k¡l´nnemü tapasztalatot a k´ltû mesteri k¢zzel ´sszesodorja:
àTudom, ha nem leszek, majd lesz nekik mÀs, / ki
befekszik az Àgyukba helyettem, / szuszog, besz¢l,
szenved, szeret helyettem. // M¢rt is ne volna Ágy?
Sût, Ágy helyes tÀn, / m¢rt is vÀrna az ember vÀrhatatlant, / tÃl nehezet, tÃl sokat... ¢rtem ¢n. // De
hiÀba, nekem pÂtolhatatlan, / s nem szünik drÀga
lenni, ami drÀga volt. / Az Ãj cicÀt pedig korai m¢g
szeretnem. // °n nem veszem ´lembe, mert ´lemben
/ m¢g ott t¡zel a r¢ginek hiÀnya. / Tudom, ha nem
leszek, majd lesz nekik mÀs.Ê
A MEGTANULNI °LNI cÁmü verset t´bbsz´r
hallottam KÀntor P¢ter felolvasÀsÀban, s
gyakran ¢reztem, hogy egyik legfontosabb
müve ez. Az azonban csak most vÀlt vilÀgossÀ,
hogy e lÁra alanyÀnak olyannyira k´zponti
¢letprobl¢mÀja fejezûdik ki benne, hogy a
cÁmbe foglalt motÁvum t´bb mint egy ¢vtizede foglalkoztatja a k´ltût, s legalÀbb m¢g egy
tucat vers¢t lehet e t¢mak´rh´z rendelni (EZ
MEGINT EGY OLYAN, °S AKKOR K¹RºLçLLTAK ,
EZ AZ çBRA?, GRçDICSOK , MINDEN NAP F°NY
GYöL, MAGYAR STANZçK , çDçZ KATONA,
çMEN, V °GE A NYçRNAK , V ALAHOL A BUDAVçRI H ILTON SZçLLñ °S EGY LIV ERPOOLI DOKK
K¹Z¹TT , H OGY LENN°K BOLDOGABB IS, LIED).
A MENTAFþ-t k¡l´nben is kereszt¡l-kasul sz´vik a visszat¢rû tematikus motÁvumok (az emlÁtett csalÀdi album-, t´rt¢nelem-, festm¢nyversek mellett p¢ldÀul az Àlom-, Amerika- ¢s
Duna-versek, vagy JÂzsef Attila k´ltûi hangjÀnak ¢s alakjÀnak kev¢sb¢ KÀntor ¢rett k´lRA

t¢szet¢re hatÂ, hanem inkÀbb imitÀciÂval, szabad variÀciÂval felid¢zett, motivikus visszat¢r¢se). Egy vers t´bb csoportba is tartozhat, Ágy
p¢ldÀul az elûbbi felsorolÀsbÂl az °S AKKOR
K¹RºLçLLTAK Àlom-, a ...BUDAVçRI H ILTON
t´rt¢nelmi vers is, a LIED pedig a csalÀdi albumba is beletartozik. A motÁvumok visszat¢r¢se nem azt jelenti, hogy a k´ltû Ãjra meg
Ãjra ugyanannak rugaszkodik neki. A formai
¢s tartalmi elmozdulÀsok e bizonyÀra szük´s
k´ltûi vilÀg belsû gazdagsÀgÀra ¢s tagoltsÀgÀra vallanak. A ä gondolom ä nem mindig tudatos korrespondenciÀk, amelyeknek egy listÀjÀt adtam azok szÀmÀra, akik csak most olvassÀk vagy olvassÀk Ãjra majd KÀntor k´tet¢t, gazdagÁtjÀk ¢s elm¢lyÁtik egymÀst. M¢g a
MEGTANULNI °LNI is, ez a tuti sikerdarab
minden felolvasÀson, m¢lyebb¢ vÀlik a k´tetben, tÀrsai k´zt. Ugyanis van egy pusztÀn humorisztikus olvasata, ami, mondjuk, chaplini
s¢mÀra jÀr: a pasas szÀmba veszi, hogy mit
tud az ¢let tudomÀnyÀbÂl, s elhatÀrozza,
hogy most mÀr, ¢lete derekÀn, igazÀn megtanul ¢lni. Szinte katalogizÀlja a tennivalÂkat,
nem maximalista, àa kis dolgokkal fogom kezdeniÊ, latol, alkudozik magÀval, s ebbe az ellenÀllhatatlanul mulatsÀgos lajstromba persze
mÀr bele van programozva a sikertelens¢g,
az orra bukÀs. A humoros r¢teg m´g´tti
Ãjabb r¢tegeket, meglehet, csak a rokon versek ismeret¢ben tÀrhatjuk f´l, azt, hogy az
¢lettanulÀs zsarnoki elvÀrÀs ¢s bensûv¢ tett elvÀrÀs, a felnûtt¢ vÀlÀs parancsÀnak megtagadÀsa ¢s elfogadÀsa, szabadsÀg ¢s k¢nyszer, sikertelens¢g ¢s siker ellent¢te, egyszerre parÂdia ¢s jÀmbor fogadalom, boldogsÀgvÀgy,
amelyet csak k¢t tÁpus nem valÂsÁthat meg,
aki megtanul ¢s aki nem tanul meg ¢lni. AZ
öJ CICA-vers ismerûi ¢szreveszik, hogy a vers
v¢g¢n szereplû Yukka pÀlma ugyanÃgy a hüs¢g ¢s ragaszkodÀs tÀrgya, mint amabban a
r¢gi cica. A motÁvumcsalÀdba tartozÂ versek
megmutatjÀk, amin mÀr tÃl van ez a vers, a
k¡l´nb´zû megtanulandÂ ¢letmintÀk k´z´tti
vÀlasztÀs k¢nyszer¢t ¢s abszurditÀsÀt (EZ AZ
çBRA?), s amivel szemben itt az univerzÀlis
ember parÂdiÀja Àll. RÀmutatnak tovÀbbÀ
arra a mitikus Àrnyalakra, akinek boldogsÀgszomja, àmegtanulni ¢lniÊ-akarÀsa ¢s -k¢ptelens¢ge, infantilis regressziÂja a nagy vÀltozata ennek a kis vÀltozatnak: JÂzsef AttilÀra (GRçDICSOK, MINDEN NAP F°NY GYöL,
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MAGYAR STANZçK , çDçZ KATONA). A LIED zÀrÂdala v¢g¡l mintegy a fonÀkjÀrÂl mutatja a
MEGTANULNI °LNI -t, feltÀrvÀn rezignÀciÂ ¢s
rem¢ny ellenszÂlamÀt: àAki tudja, meg ne /
mondja, hogy kell ¢lni, / ´r´k titok fedje, / lehessen
rem¢lni.Ê
A MEGTANULNI °LNI lazÀn ritmizÀlt, nagy
terjedelmü szabadvers-formÀjÀnak ¢s a LIED
most id¢zett n¢gysoros dalformÀjÀnak ellent¢te f´lvetheti a k¢rd¢st, hogy KÀntor legreprezentatÁvabb versei mi¢rt olyan ritkÀn dalformÀjÃak, holott vÀzolt k´ltûi probl¢mÀjÀhoz sok szempontbÂl f´l´tte illene az. TudhatÂ, hogy technikai neh¢zs¢grûl nem lehet
szÂ. TanÃk erre nagyszerü dalfordÁtÀsai.
Ezek k´z¡l egyet, egy Mandelstam-dalt, ahol
tehetem, id¢zem, mert a legszebb magyar
versindÁtÀsok egyik¢nek tartom: àçthatolhatatlan k´d takarta / Gy´trû ¢s bizonytalan valÂd.Ê
De tanÃ KÀntornak az a korai verse is, az A.
B LOKHOZ, amelynek utolsÂ szakaszÀt e k´tet¢ben alaposan megvÀltoztatta. A K AV ICS-ban
m¢g Ágy szerepel: àHûsi halÀlt osztottÀl bÀnatodban / A k¢t bohÂcnak ä jÂmagad helyett / így kellett
ä hiszen v¢gleg oda-hagytad / IfjÃ, ÀbrÀndos k¢pzeletedet.Ê Most Ágy: àCsÃf v¢get, bÃs kifejletet bogoztÀl / a k¢t bohÂcra ä jÂmagad helyett, / isten veled, ÀbrÀndokbÂl sz´v´tt nyÀr, / azÃr rem¢ny, rÂzsaszÁn fellegek.Ê
M¢gis, legfontosabb versei majdnem mind
hosszÃversek, gyakran szabad versek, lazÀn
vagy feszesebben jambizÀlva, vagyis a legk´z´ns¢gesebb magyar ritmust vÀlasztva. Mi¢rt? Ha mÀr a MEGTANULNI °LNI ¢rtelmez¢s¢hez annyi mÀs verset hasznÀltam fel, hadd
prÂbÀljam meg erre fûk¢pp belûle kitalÀlni a
vÀlaszt. Figyelj¡nk az id¢zett sz´vegre: àHa
rÀm mosolyog egy nû, / nem k´t´m vele ´ssze r´gt´n
az ¢letemet, / ha szeretem, ´sszek´t´m, / mi t´rt¢nhet? / de ha szoros, meglazÁtom, / ha laza, megszorÁtom, / de ha nem ¢rzem jÂl magam, nem esek k¢ts¢gbe, / tudatosan t´rekedni fogok n¢hÀny dologra,
/ hogy jÂl ¢rezzem magam, / ne tÃl jÂl, de el¢g jÂl,
/ reggel kelek, este fekszem, / de nem tÃl korÀn, /
olyasformÀn, mint most, csak tudatosabban, / ¢jf¢l
elûtt sose alszom el, / ezen nem fogok vÀltoztatni, /
ker¡lni fogom a felesleges szabÀlyokat...Ê Ez pars
pro toto: az eg¢sz vers parodisztikusan, de
ezzel csak ki¢lezve a k´ltû ÀltalÀnos t´rekv¢s¢t, bizonytalansÀgban akar tartani, ha szoros, meglazÁtja, ha laza, megszorÁtja, nem tÃl
jÂl, de el¢g jÂl, lehet, hogy igen, de lehet,

hogy nem, àha nem muszÀj, inkÀbb ne, / de ha
muszÀj...Ê stb. A bizonyossÀg, a hatÀrozottsÀg
¢s meghatÀrozottsÀg gyanÃs ä ez a duktus
persze ellenpontozza a àmegtanulni ¢lniÊ optativusÀt a versben. A vers arrÂl besz¢l, hogy
meg kell tanulni ¢lni, a besz¢d formÀja azt
sugallja, hogy nem lehet. A k´ltûtûl mi sem
idegenebb, mint hogy valaki, mik¢ppen a
MINT EGY TRºKKFILMBEN cÁmü versben àa
szivarozÂ szomsz¢d [hadd dicsekedjem: ennek
mintÀja ¢n val¢k] / jobb zseb¢ben az igazsÀggal
ellejtÊ-sen.
MÀrmost megkockÀztatom azt az ÀltalÀnos
¢rv¢nyü ÀllÁtÀst ä igazsÀgÀban persze csak bizakodva ä, hogy a rÁmnek, a sorv¢gek irracionÀlis ´sszecseng¢s¢nek, valamint a szilÀrd ritmusnak a hangzÀsa a vers definitivitÀsÀt, ¢ppilyen voltÀban valÂ megalapozottsÀgÀt ¢s
meghatÀrozottsÀgÀt sugallja, a sz´veg explicit
tartalmÀval egybehangzÂn vagy ¢ppen ellenpontozva. Az, hogy àçthatolhatatlan k´d takarta
/ Gy´trû ¢s bizonytalan valÂd. / Istenem! ä mondtam, nem k¢szakarva, / t¢ved¢sbûl hasznÀlvÀn e
szÂtÊ a rÁm ¢s a ritmus ereje Àltal, roppant sÃlylyal gyûz meg arrÂl, noha ¢ppen szÂt¢veszt¢srûl, gy´trû bizonytalansÀgrÂl besz¢l a vers,
hogy van egy olyan ¢rz¢s, amelynek ä teljess¢ggel f¡ggetlen¡l attÂl, hogy hisz¡nk vagy
nem hisz¡nk benne, helye ¡res-e benn¡nk
vagy sem ä Isten a neve.
A gyermeki csodÀlkozÀs ¢s a rezignÀlt
Àmulat k´ltûje azonban nem lehet definitÁv.
Ha az elsû az ¢rtelem n¢lk¡li rÁm- ¢s ritmusprÂbÀkhoz vezetn¢, megakadÀlyozza ebben a
mÀsodik. ý csak k´r¡lÁrhat, nem talÀlhat a
k´zep¢be. Nem lehet ¢les k´rvonalÃ. à...kopÂ
a nyÃlhoz: k´zelÁtsen fel¢je, / de meg ne fogja, foga
el ne ¢rje...Ê SajÀtos mÂdon abban a vers¢ben
ä ars poeticÀjÀban ä, ahol mindezt definiÀlja,
hatÀrozottabb is a ritmus ¢s a rÁm: àCsak hagyja, hogy derengjen, mint a hajnal, / mint k´dbe
szÃrt imbolygÂ gyertya lÀngja, / mint fekete folyÂn
fekete bÀrka ä / halk surrogÀsÀt szinte halljam. //
Mintha foghatni ¢s szagolni tudnÀm, / enni, ´lelni,
jÀrkÀlni vele ä / de ne feszÁtse meg ¢s ne d´fj´n
bele! / adjon hÁrt rÂla ecetfa poros utcÀn.Ê (HOGY
DERENGJEN.)
A v¢rbeli lÁrikus sz¢p p¢ldÀja: a versek
igazsÀga(!) kedv¢¢rt a k´ltûi formakincs egy
jelentûs ä ¢s birtokolt ä r¢sz¢rûl lemondani.
RadnÂti SÀndor

Figyelû ã 1641

íZEK A H°J ALATT
VillÀnyi LÀszlÂ: D¢libÀb¡nnep
Kozmosz K´nyvek, 1978. 120 oldal, 8 Ft
VillÀnyi LÀszlÂ: Falovak
Magvetû, 1982. 88 oldal, 12 Ft
VillÀnyi LÀszlÂ: AlÀzat
Orpheusz, 1990. 148 oldal, 80 Ft
VillÀnyi LÀszlÂ: Az alma Áze
Orpheusz, 1994. 80 oldal, 285 Ft
Nem ÀllÁtom, hogy szerencs¢s dolog egy
k´nyvkritikÀt tagadÂ mondatokkal kezdeni.
Mint ahogy azt sem ÀllÁtom, hogy egy k´ltût
felelûss¢ lehetne tenni a rÂla szÂlÂ kritikÀkban felbukkanÂ anomÀliÀk¢rt. Az azonban
m¢giscsak feltünû, hogy a VillÀnyi LÀszlÂ k´lt¢szet¢vel foglalkozÂ bÁrÀlatok emblematikus
mondatai milyen gyakran mondanak nemet
olyan felt¢telez¢sekre, amelyeket vagy maga
a recenzens, vagy egy Àltala elk¢pzelt olvasÂ
mondhatna ki a versek olvastÀn, holott a vak
is lÀtja, hogy ennek a fiktÁv szem¢lynek nincs
igaza. Vajon mi¢rt tartjÀk sz¡ks¢gesnek tanult Át¢szek, hogy tÀrgyukrÂl elûbb t¢ves
(nemritkÀn szamÀr) kijelent¢seket tegyenek,
majd ezeket cÀfolva t¢rjenek elemz¢s¡k tÀrgyÀra? N¢hÀny jellemzû p¢lda felsorolÀsa talÀn elûbbre visz: àVillÀnyi LÀszlÂ nem hagyomÀnyos k´ltûÊ (Tandori Dezsû), à...az ALçZAT az
igazi meg¢rkez¢s k´nyve. Nem mintha az elsû k¢t
k´nyv jelent¢ktelen lett volnaÊ, à...ezek a versek
nem nyÁlnak k´nnyenÊ (B´r´ndi Lajos), àVillÀnyi
politikus alkatÃ k´ltû, de nem a nÀlunk tradicionÀlisan megszokott prÂf¢tai pÂzban. [...] a valÂ vilÀg ¢rtelmez¢se, ¢rt¢kel¢se ä nem pedig bemutatÀsa
ä adja a versek ¢lm¢ny- ¢s ¢letanyag-hÀtter¢tÊ,
àNem kerget hiÃ ÀbrÀndokat, de nem is adja fel
ÀlmaitÊ (G. KomorÂczy Emûke), àLegnagyobb
er¢nye, hogy noha lÀtÀsmÂdjÀban, mÂdszer¢ben vitathatatlanul modern k´ltû, sohasem hÂdol a divatnak. Verseiben nem a spekulÀciÂ, a tr¡kk, a tetszetûs mutatvÀny jÀtssza a fûszerepet...Ê (Lator LÀszlÂ), àVillÀnyi LÀszlÂ nem tartozik a hangzatos szÂlamokat megfogalmazÂ, lÀtvÀnyos fordulatokat hirdetû, illetve megvalÂsÁtÂ k´ltûk k´z¢. [...] Elsûsorban nem a divatokhoz, hanem az irodalmi hagyomÀnyokhoz k´tûdikÊ (Parancs JÀnos). UtÂbbi k¢t
kijelent¢st a kiadÂ annyira fontosnak talÀlta,

hogy a legÃjabb k´tet (AZ ALMA íZE) f¡lsz´veg¢ben dicsekedett el vele. NyilvÀn Ãgy gondoltÀk, hogy nagyobb k´z´ns¢gsikerre szÀmÁthat az a k´tet, amelynek verseirûl ezeket
a tagadÀsokat el lehet mondani.
A k´ltû term¢szetesen nem ¢pÁt versvilÀgot hiÀnyokbÂl ¢s tagadÀsokbÂl, mint ahogy
az is elk¢pzelhetetlen, hogy àlegnagyobb er¢nyeÊ az legyen, ha valamit ä akÀr ostoba, ellenszenves dolgot is ä nem csinÀl. Nem is a
k´ltût kÁvÀntÀk minûsÁteni ä legalÀbbis ezeknek a tagadÀsoknak egy r¢sz¢vel. Rejtjelezett
¡zenetek voltak ezek, amelyek egy elk¢pzelt
olvasÂr¢teghez szÂltak; m¢ghozzÀ egy tekint¢lyes l¢tszÀmÃ versolvasÂ t´meghez. Ezek az
irodalom irÀnt ¢rdeklûdûk a felt¢telez¢s szerint àelfordultakÊ a k´lt¢szettûl, àelvadÁtottaÊ
ûket az avantgÀrd felelûtlen kÁs¢rletez¢se,
àrÀuntakÊ az ¡res nyelvi jÀt¢kokra, ànem ¢rtikÊ a modern k´ltûk csavaros gondolatmeneteit, ànincs kedv¡kÊ ¢letidegen, dekadens,
formalista, divatmajmolÂ verselûk po¢tikai
gyakorlataival t´lteni az idût, hiszen ezek
nem az û ¢let¡krûl szÂlnak, ha szÂlnak egyÀltalÀn valamirûl. Ezzel szemben ugrÀsra k¢szen vÀrjÀk, hogy v¢gre ism¢t megjelenjen
egy mindenf¢le neotÂl ¢s poszttÂl mentes,
egyszerü k´ltû, ¢s halad¢ktalanul els´prû rohamot indÁtanak a k´nyvesboltok pultjain
tornyosulÂ k´nyvhegyek ellen.
A jelens¢g nem egyedi ¢s nem Ãj. HÃsz
¢ve halljuk egyre inger¡ltebb kritikusok szÀjÀbÂl ugyanezeket a minûsÁt¢seket p¢ldÀul
Baka IstvÀn müveinek bÁrÀlataiban (megtoldva azzal a ä t¢ves ä kijelent¢ssel, hogy a k´ltû
nem kapja meg az ût megilletû elismer¢st),
de BertÂk LÀszlÂrÂl, KalÀsz MÀrtonrÂl ¢s
m¢g sokakrÂl szÂlÂ recenziÂkban is. Ha pedig tÀvolabbra tekint¡nk az idûben, mindig
megtalÀljuk ezt az ¢rvrendszert azokban a
periÂdusokban, amikor a k´lt¢szetben hatÀrozott ÃjÁtÂ t´rekv¢sek mutatkoznak. VillÀnyi
eset¢ben k¢t zavarbaejtû k´r¡lm¢ny mutatkozik: a kortÀrs k´lt¢szetben nincsenek radikÀlis ÃjÁtÂ tendenciÀk, ¢s VillÀnyi cseppet
sem konzervatÁv k´ltû. Ez¢rt tartottam fontosnak, hogy a jelens¢gre felhÁvjam a figyelmet, ¢s hogy az okot csak r¢szben a kritika
mindenkori megszokott lustasÀgÀban, (nagyobb) r¢szben magÀban VillÀnyiban, fûk¢nt
korai munkÀiban prÂbÀljam megkeresni.
VillÀnyi LÀszlÂ elsû k´tet¢ben, az 1978-as
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D°LIBçBºNNEP-ben erûs mintÀkat k´vet ä
meglehetûsen gyenge versekben. Ha nemzed¢ktÀrsaihoz (Marno JÀnoshoz, Rakovszky
ZsuzsÀhoz, Endrûdi SzabÂ Ernûh´z, Kukorelly Endr¢hez) k¢pest ez az indulÀs nem is
mondhatÂ megk¢settnek, az elsû k´nyv m¢gis gyüjtem¢ny jellegü. A c¢lkitüz¢s mÀr itt is
vilÀgos: a k´ltû szem¢ly¢t a vers k´z¢ppontjÀba ÀllÁtÂ, az ¢let konkr¢t t´rt¢n¢seit feketefeh¢r papÁrk¢pen elûhÁvÂ k´lt¢szet ez, bÀr
n¢hol felbukkannak m¢g a dilettantizmus hatÀrÀt sÃrolÂ allegÂriÀk, p¢ldÀzatok, verses
publicisztikÀk is (FOGAS; FA; B ARçTOMNAK
stb.). A korszak divatos pÂzverseit is szaporÁtotta n¢hÀnnyal. A XV III. SZçZADI ISMERETLEN K¹LTý V ERSE az udvari dalnok sorsÀn
ironizÀl; hexametereit csak az prÂbÀlja skandÀlni, aki nem f¢l az agyrÀzkÂdÀstÂl. A MONTçZS filmrendezûportr¢i t´m´ren igyekeznek
megvillantani lapos k´zhelyeket. A FELESEL°SEK -ben
àAttilkÀnak nagy-nagy t¡z¢hez a fÀt
vÀgom, magamhoz fogva cipelem,
û is szelÁd, meleg testü legyen,
ki ¢jszaka egyed¡l, fÀzÂsan hÀlt äÊ
ä a kor legelkoptatottabb irodalmias toposza
mellett (bÀr a BÀnyai LÀszlÂtÂl eredû Attilka
n¢valak hasznÀlata talÀn mÀr t´bb is, mint
ami a korszak J. A.-val tegezûdû verseiben bizalmaskodÀsbÂl elfogadott volt), a szÀnalmas
rÁmekre is ¢rdemes odafigyelni. A pÂzvers a
Kormos IstvÀnt megszÂlÁtÂ sz´vegekben l¢p
tÃl ´nmagÀn; Ãgy tünik, ezeket l¢tezû szem¢lyes kapcsolat hitelesÁti. AZ ABLAKNçL TEREMT°S, A FALNçL V ILçGV °GE cÁmü ciklus àilluminÀciÂiÊ aff¢le àfaltÂl faligÊ k´ltûi prÂzÀban
fejlesztik tovÀbb az emlÁtett allegorizmust, talÀn a fiatal D¢ry Tibor modorÀban, de annak
arroganciÀja hÁjÀn szomorkÀs vilÀgbÁrÀlatba
fordulva. A k´tetzÀrÂ V ONAT ciklus Guillevic
FAL-Ànak mintÀjÀra igyekszik az eg¢sz vilÀgot
vonatk¢nt lÀtni, ezÃttal az egyes r¢szverseket
is a francia mester r´vid sorokbÂl ¢pÁtkezû,
n¢hÀny soros szabad verseihez hasonlÂan
t´rdelve. Az eredm¢ny az¢rt siralmas, mert
a hatalmasra n´vesztett k´ltûalak centrumba
ÀllÁtÀsÀrÂl nem mond le: à°n fekszem a talpfÀn
/ gurulok a sÁnen / tartom a kereket / °n vilÀgÁtok
/ rajtam jÀrnak...Ê stb.
A maga idej¢ben is rendkÁv¡l gyenge k´tet nagyon pontosan kijel´lte azt az utat,

amelyen VillÀnyi ä aki, ¢p Ázl¢ssel l¢v¢n megÀldva, k´nnyen felm¢rhette a k´tet szinte valamennyi prÂbÀlkozÀsÀnak kudarcÀt ä tovÀbbmehet. A k´nyv legsiker¡ltebb darabjai,
a DUNçBAN GçZOLVA, a V çROSOM, a K OSZORöNAK ERESZKEDIK A NAP a privÀt ¢let, a sz¡lûf´ld, a barÀtsÀg, tehÀt az Ãgynevezett àkismesterekÊ tematikÀjÀbÂl ¢pÁtkeztek. Ami pedig a versformÀkat illeti, annyi k¢ts¢gkÁv¡l
megÀllapÁthatÂ, hogy mind a rÁmekhez, mind
a klasszikus idûm¢rt¢khez botf¡le van. Az a
kopogÂs, szikÀr pontossÀg, ami Guillevicet
jellemzi, szint¢n alkalmatlan VillÀnyi komÂtosabb versmondatfüz¢s¢nek hordozÀsÀra, ¢s
a hosszÃ (àfaltÂl faligÊ) sorokbÂl ¢pÁtkezû epikus sz¡rrealizmus formavilÀgÀban sem ¢rzi
jÂl magÀt: ez a forma sajÀt k´zlendûin tÃlmutatÂ kijelent¢sekre k¢szteti. A D°LIBçBºNNEP-ben nincs olyan vers, amely a k¢sûbbiekhez mintÀul szolgÀlhatna.
Amikor a FALOVAK (1982) szerkesztûje, Parancs JÀnos azt Árta a k´nyv f¡lsz´veg¢ben,
hogy VillÀnyi àmÀsodik versesk´tete hatÀrozott
elûrel¢p¢st, fejlûd¢st jelez k´ltûi pÀlyÀjÀnÊ, fentiek
f¢ny¢ben aligha mondott nagyot. L¢nyegi
vÀltozÀst azonban m¢g nem hozott ez az elûrel¢p¢s. VillÀnyi ism¢t kÁs¢rletet tesz a vonatallegÂria kifejt¢s¢re egy versciklusban, Ãjabb
ballasztokkal szaporÁtva a mÀr meglevûket; ez
a vonat ugyanis a t´rt¢nelemben robog, ¢s
utasai idûm¢rt¢kben prÂbÀlnak dadogni. Pedig nagyon nem megy nekik. JÂ verset ebben
a k´tetben sem talÀlunk, de a tematika ¢s a
narrÀciÂ mÀr sokkal t´bb r¢szletben tünik
magÀtÂl ¢rtetûdûnek, kev¢sb¢ kimÂdolt-erûltetettnek, mint korÀbban. A gyermekkor, a
szerelem, az erotika, a tÀj ¢s a vÀrosi k´rnyezet ¢lm¢nye m¢g mindig sokszor hÀzi feladatszerüen fogalmazÂdik meg, de a sz¡rrealizmustÂl ´r´k´lt vÀratlan asszociÀciÂk ¢s a
mindent ÀthatÂ el¢rz¢keny¡lts¢g, amit n¢mi
´nirÂnia ellensÃlyoz, mÀr sokkal ¢lm¢nyszerübb¢ teszi a k´tet eg¢sz¢nek olvasÀsÀt, ha
egyes darabok nincsenek is, amik megmaradnÀnak az ember eml¢kezet¢ben. A megszem¢lyesÁtett tÀrgyak monolÂgjai is folytatÂdnak, semmivel sem kev¢sb¢ k´zhelyesen,
mint korÀbban (a penge arrÂl Àlmodozik,
hogy a hÃsba vÀghat, a gyertya f¢l, hogy elolvad stb.). A L°LEKOSZLçS ciklus tÀrgyleÁrÀsaiban a f¡lsz´vegÁrÂ (Parancs JÀnos?) Francis (nem Fran§ois!) Ponge k´lt¢szet¢nek elemeit v¢li felfedezni. Az egzisztencialista anti-
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lÁra ¢s a nouveau romant elûlegezû ¢rzelemmentes, pontos leÁrÀsokra t´rekvû versprÂza
mesterek¢nt szÀmon tartott francia k´ltû nÀlunk olyan kev¢ss¢ ismert, hogy ha a francia
lÁrÀban otthonosan mozgÂ Parancsnak ¢ppen
ez jutott esz¢be, akkor biztosan van benne
valami. °n nem vettem ¢szre.
A mÀr cÁm¢ben is kem¢nyen ´nironikus
B íBORBANSZºLETETT LACKñ sorozat n¢hÀny
darabjÀban az eml¢kezet legnehezebben feltÀrhatÂ r¢tege: a k¢sû kamaszkor eml¢kei
elevenednek fel egyfajta sajÀtos f¢lÀlomlogika szerint szervezûdû eml¢kk¢pek formÀjÀban, ¢s ezek sokszor kellemesen megmosolyogtatÂ mozzanatokhoz vezetnek. A szemlÀtomÀst a k´nyv csÃcspontjÀnak szÀnt zÀrÂvers, a F¹L°BRED TRñJçBAN azonban mintegy szint¢zisbe foglalja a k´tet verseinek minden hibÀjÀt: a lapos jelk¢pis¢get, a rejtelmes
ä valÂjÀban csak logikÀtlan ä montÁrozÀst, a
k¢pzelt brutalitÀs motÁvumait (àmerj¡k az ´mlû
vizet / let¢pett koponyatetûnkkelÊ), a ritka, de
mindig rossz rÁmeket.
Itt jutunk el tehÀt a kritikusok furcsa viselked¢s¢nek mÀsik okÀhoz. VillÀnyi tehets¢ges k´ltû, sok aprÂ r¢szletben villant meg Ág¢retes mozzanatokat. Versei azonban gyeng¢k, ¢s kismesteri tematikÀt k´vetnek. A recenzensek tehÀt ä rokonszenves l¢ny¢nek hatÀsa alatt ä a mÀsodvonalbeli k´ltûkre alkalmazott ments¢geket sorakoztatjÀk fel, ¢s tagadÂ formÀban mondjÀk ki fenntartÀsaikat.
Az, hogy ànem mintha az elsû k¢t k´tet jelent¢ktelen lett volnaÊ, az ellent¢t¢t jelenti ´nmagÀnak: bizony jelent¢ktelen k´tetek voltak ezek,
csak hÀt azt m¢gsem Árhatja egy kritikus,
hogy a D°LIBçBºNNEP ¢s a FALOVAK hangulatos, szimpatikus, jelent¢ktelen versesk´tet,
ebben a mondatban ugyanis csak nagyon kevesen fogjÀk meghallani a ä k¢ts¢gkÁv¡l ott
l¢vû ä dics¢retet. °s ugyanez vonatkozik a
korszerütlens¢g, sz¡rkes¢g, epigonizmus dics¢rû formÀban elhangzÂ emlÁt¢s¢re is.
*
Az 1990-ben megjelent ALçZAT cÁmü k´tet ä
ami valÂjÀban k¢t k´tet: A V ETKýZ°S MOZDULATAI (1982ä86) ¢s az ALçZAT (1986ä88) cÁmü
´sszeÀllÁtÀs egybek´tve ä fordulatot hozott.
ögy tünik, VillÀnyi felismerte, hogy alkata
inkÀbb leÁrÂ-epikai, mint lÁrai. A V ETKýZ°S
MOZDULATAI hÀrom ÃjÁtÀst hoz, ¢s ezek
egy¡tt teszik VillÀnyit t´bb¢-kev¢sb¢ ¡gyetle-

n¡l verselgetû, bÀr rokonszenves fiatalemberbûl k´ltûv¢. Az elsû: a vers kikerekÁt¢s¢nek k¢nyszer¢tûl valÂ szabadulÀs. Ebben a
ciklusban olyan sz´vegt´mb´ket talÀlunk,
amelyek szÀmtalan ponton ÀtÁvelnek egymÀsba, utalÀsokkal kapcsolÂdnak ´ssze, ¢s inkÀbb lÀtszanak egy nagy t´rt¢net aprÂ epizÂdjainak, mint szuver¢n vilÀgoknak, versuniverzumoknak. A vilÀgteremtûbûl lefokozott (valÂjÀban normÀlis emberi l¢pt¢k¢be
visszatalÀlt) megfigyelû t´bb¢ nem tesz fens¢ges gesztusokat, hiszen àcsak egy ¡rgeÊ. °s ez
a ciklus verseinek mÀsik fontos sajÀtossÀga.
Egy ember besz¢l benn¡k vÀrosÀrÂl, barÀtairÂl, szerelm¢rûl, mindennapi ¢lethelyzeteirûl; ¢s ez az ember vagy a k´ltû alteregÂja,
vagy, mint Rakovszky Zsuzsa, k´lcs´nadja vilÀglÀtÀsÀt egy fiktÁv szeml¢lûnek. A k´tet harmadik talÀlmÀnya pedig az a verssor, ami ettûl kezdve a legjellemzûbb VillÀnyi verseire,
ami olykor lejt¢s¢ben, ritmikÀjÀban soha, tagolÀsÀban, Áv¢ben, gondolatritmusÀban, sork´z¢pi fel¡t¢s¢ben annÀl gyakrabban id¢zi
TÂth çrpÀd kedves sorfajÀt, a nibelungizÀlt
alexandrint. Nem szabÀlyos sorok tehÀt ezek:
àElfog a sz¢gyen, mikor rÀteszem talpamat, s lÀtom,
ahogy meztelen mell¢re hullnak a k´r´mcsikok.
Pirulva gondolok arra: mi¢rt is hagytam ûket...Ê
ä hiszen nyilvÀnvalÂan k´ltûi prÂzÀt olvasunk. A prÂza-palimpszeszt alÂl azonban
minden¡tt kilÀtszik az ÀtÁrt eredeti. °s ¢ppen
ez az alig ¢rezhetû, k´t´tts¢ggel nem jÀrÂ po¢tikai minta szabadÁtja meg VillÀnyit a szabad
vers k¢nyszer¢tûl; hiszen a klasszikus szabad
versben a sorok hosszÃsÀga bizony nagyon is
lekottÀzhatÂ minta szerint pulzÀl. Amikor azutÀn az ALçZAT ciklus verseiben lÀtszÂlag
visszat¢r a klasszikus szabad vershez, ez az
alig ¢rezhetû, pulzÀlÂ alapritmus a r´videbb
sorokban is megtalÀlja a maga elûk¢p¢t, ¢s
el¢g erûs belsû formÀt teremt ahhoz, hogy a
k´ltû ne a sorokra, hanem a sz´vegtestre figyeljen.
A V ETKýZ°S MOZDULATAI kapcsÀn felt¢tlen¡l meg kell emlÁteni Kafka nev¢t. Az û reg¢nyeinek, de m¢g inkÀbb kisprÂzÀinak k´zponti figurÀit k´ti hasonlÂan ambivalens
kapcsolat nem teljesen valÂsÀgos, otthonosan
idegen vÀrosukhoz. àHa az embernek szerencs¢je
van, megadatik egy vÀros, ahol nem csupÀn ismerûsÊ, mondja VillÀnyi, ¢s ez az ¢rzelem ko-
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rÀntsem egy¢rtelmüen szeretet. Csak arrÂl
van szÂ, hogy ott (a vÀrosban, ami megint
csak f¢lig-meddig azonos Gyûrrel, legalÀbb
feler¢szben teremtett vÀros ez), àaz ember el
tudja k¢pzelni a vÀrhatÂ k´vetkezm¢nyeket, s ¢szreveszi, ha visszafel¢ mozdulnak a folyÂkÊ.
VillÀnyi fiktÁv vilÀga ¢s a valÂsÀg kapcsolata sem nevezhetû egy¢rtelmünek. VersvilÀga gyakran sz¡rreÀlis; de tudjuk, hogy a
sz¡rrealistÀk gyakran jÀrtak PÀrizs bolhapiacÀra, ahol bizony gyakori jelens¢g volt egy
esernyû ¢s egy varrÂg¢p v¢letlen talÀlkozÀsa
a boncasztalon. VillÀnyi kedves jÀt¢ka, hogy
a k¢ptelen, bizarr ÀllÁtÀsok f¡z¢r¢rûl v¢g¡l
bebizonyÁtja: h¢tk´znapi eset, csak az teszi
k¡l´n´ss¢, hogy û ¢szrevette. A VçROS SZ°PE cÁmü vers alaphelyzete, hogy a k´ltû egy hiÀnyosan fel´lt´z´tt nût fektet a talpa alÀ, amÁg
levÀgja a lÀbÀrÂl a k´rm´t; a k´r´mdarabkÀk
àa vÀros sz¢peÊ meztelen mell¢re hullanak,
mÁg a müvelet v¢gezt¢vel az eg¢szet ´sszegyüri ¢s kidobja. Csak itt esik le a tantusz: egy
k¢pes ÃjsÀgrÂl van szÂ. De az im¢nti folyÂk¢p
sem csak fikciÂ: Gyûrn¢l a Mosoni-Duna olykor csakugyan visszafel¢ folyik. Hogy mire jÂ
ez a jÀt¢k? Az optimÀlis tÀvolsÀg megteremt¢s¢re a leÁrÀs tÀrgya ¢s modellje k´z´tt; ha Ãgy
tetszik: a valÂdi ¢s a virtuÀlis vÀros vilÀga k´z´tt. Hogy azutÀn annÀl feltünûbb gesztusokkal helyezzen Àt ezt-azt az egyikbûl a mÀsikba, ¢s viszont.
Ennek a versformÀlÀsmÂdnak a megtalÀlÀsa segÁti tovÀbb VillÀnyit a k´vetkezû k´tetben k´tet, az ALçZAT ciklus szem¢lyesebb,
megint gyakran vallomÀsos vilÀgÀn. A r´videbb sorokbÂl ¢pÁtkezû ¢s az elûzûn¢l lÁraibb
hang¡t¢sü ciklusban tovÀbbviszi tehÀt a virtuÀlis vÀros installÀciÂit, de sokkal gyakrabban eg¢szÁti ki annak h¢zagait valÂs tapasztalatokkal, fûk¢nt a gyermekkor eml¢keivel
(melyek persze a k¢pzeletnek is elemi ¢pÁtûk´vei), ¢s egyre t´bbsz´r l¢p a konkr¢t leÁrÀstÂl a fogalmisÀg, a b´lcselked¢s fel¢.
Az ALçZAT versei tehÀt egyfelûl term¢szetesen minden tekintetben csÃcsot, beteljes¡l¢st jelentenek az ¢letmüben, mÀsr¢szt a
versuniverzum bÀtor kitÀgÁtÀsÀt, Ãj ter¡letek
birtokbav¢tel¢t ¢s belakÀsÀt. ReflexiÂik a valÂs ¢s a virtuÀlis modellvilÀgra vonatkoznak,
amelynek r¢sze a k´ltû versben utazÂ hasonmÀsa is, akire tehÀt szint¢n reflektÀlnak a sz´vegek.

AZ ALMA íZE tovÀbb folytatja ezt az utat,
megkÁs¢rli egys¢gbe foglalni a k¢t vilÀgot ¢s
a leÁrÀst egybeforrasztani a b´lcselettel. Megjelenik azonban egy hÁvatlan vend¢g is: a k´ltû ´nn´n k´lt¢szet¢t minûsÁtû reflexiÂja egyfajta kiss¢ s¢rtûd´tt defenzivitÀsba Àgyazva.
Nem v¢letlen az elej¢n emlÁtett f¡lsz´veg szÀmos v¢dekezû kit¢tele, ¢s az sem, hogy az
elsû nagyobb ciklust ezzel a cÁmmel jel´li a
k´ltû: K ORSZERþTLEN. ögy tünik, egyfajta
pÀnik tÀmad fel benne ä ha ÃrrÀ rajta nem
lesz is ä, a csak ennyi volt ¢rz¢s fullasztÂ indulata. VillÀnyi azonban a gyÂgyszert is megtalÀlta erre a kÂrra: az ¢rz¢kis¢get. KorÀbbi ÁrÀsaiban is esett szÂ Ázekrûl, illatokrÂl, a tapintÀs ¢s ¢rint¢s adta ¢lm¢nyekrûl. Ezek szerepe
ebben a k´tetben hirtelen felfokozÂdik. Ez
magÀban v¢ve m¢g nem jelentene elûrel¢p¢st, csupÀn egy Ãj k´ltûi pozÁciÂ, magatartÀsmÂd elsajÀtÁtÀsÀt-elfoglalÀsÀt. Az az alak
azonban, aki ezekkel az Ãj ¢rz¢kekkel gazdagodik, azonos azzal a k´ltû Àltal teremtett ¢s
a virtuÀlis vilÀgba àlek¡ld´ttÊ figurÀval-versalannyal, aki eleinte Kafka-hûsk¢nt, k¢sûbb
mind otthonosabban viselkedû ÀtutazÂk¢nt
figyelte a vÀros ¢let¢t, ¢s akit VillÀnyi gyermekkorÀnak eml¢kÀlmaival ¢s felnûtt¢let¢nek tapasztalataival, kudarcaival, f¢lelmeivel
¢s szerelmeivel megajÀnd¢kozott, amikor a
maga konkr¢t szem¢ly¢ben kivonult versei
vÀrosÀbÂl. Most, amikor szem¢lyis¢g¢nek
mind nagyobb darabjÀt engedi Àt a versbeli
szem¢lynek, vagyis amikor lassacskÀn maga
t¢r vissza a versek centrumÀba, ebbûl az alakbÂl mÀr hiÀnyzik a kezdeti vallomÀsos k´ltem¢nyek naiv teatralitÀsa: a visszat¢rû megûrzi a tÀvoll¢t-tapasztalatot, a perspektivikus
lÀtÀsmÂdot, ¢s r¢szben ´nreflektÁv mÂdon,
r¢szben ´nironikus tÀvolsÀgtartÀssal szeml¢li
azt a valÂsÀgot, amit k¡lsû mintÀk alapjÀn
maga teremtett (Àtbontott, àde- ¢s rekonstruÀltÊ, ha Ãgy tetszik). °lm¢nyk´lt¢szet ez,
¢rz¢ki k´lt¢szet ¢s vallomÀsos k´lt¢szet, de
nem ´szt´n´s, nem indulatos ¢s nem spontÀn. Ez a mindenre kiterjedû ambivalencia
teremt egys¢get a k´tet elt¢rû term¢szetü
sz´vegeiben.
A nem vÀltozÂ, bÀr term¢szetesen gyarapodÂ eml¢kkazal ÀtvillÀzÀsa k´tetrûl k´tetre
egyfajta d¢j¥ vu ¢rz¢s¢t ¢breszti az olvasÂban,
aki eml¢kszik, hogy mindezt lÀtta mÀr egyszer, de mÀs rendszerben, mÀs sorrendben,
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mÀsf¢le megfigyelûi k´r¡lm¢nyek k´z´tt. Mi
vÀltozott tehÀt? Az a vÀros, amelyben korÀbban idegenk¢nt, utazÂk¢nt jÀrt (aki azonban
el¢g jÂl kiismeri magÀt), egyre otthonosabbnak lÀtszik; az emberek, akiket n¢mi hüv´s
irÂniÀval, mindig n¢hÀny l¢p¢s tÀvolsÀgbÂl figyelt, most hirtelen melegs¢ggel t´ltik el. VillÀnyi hazatalÀlt, ¢s megr¢m¡lt ettûl a felismer¢stûl.
Ha szeretni lehet azt a helyet ¢s azokat az
embereket, akiket immÀr mÀsf¢l ¢vtizede figyel szenvtelen tÀrgyilagossÀggal, akkor az is
lehet, hogy elmulasztott valamit. Hogy elvesztegette az ¢let¢t... No ez az, amirûl szÂ
sincs. Ennek az otthonossÀg¢lm¢nynek a
megszerz¢se az eltÀvolodÀs gesztusa, az ironikus szeml¢let, a r¢szv¢t ¢s idegenked¢s ambivalenciÀja, majd a tÀrgyilagos szeml¢lû szÀnakozÀsa n¢lk¡l nem lett volna lehets¢ges;
csupÀn egy naiv hüs¢g fatalista vÀllalÀsa, esetleg a meg nem m¢rt ¢rt¢khez valÂ g´rcs´s,
gyÀva ragaszkodÀs vÀlt volna egyre szorosabb
cellavÀrosÀvÀ. Az elvesztegetett idû k¢pzete
azonban m¢gis ott kÁs¢rt a versekben bujkÀlÂ
nosztalgia k¢p¢ben, Ãj elemmel gazdagÁtva a
VillÀnyi vilÀgÀt uralÂ ambivalenciÀk rendszer¢t.
Nem igaz tehÀt az a kritikÀkbÂl leszürhetû
tanulsÀg, hogy VillÀnyi vilÀgÀt egyes megoldÀsok ker¡l¢se, a kortÀrs irodalom tendenciÀival valÂ szembehelyezked¢s jellemezn¢;
mint ahogy az sem igaz, hogy ez a k´tet az
elsû k´nyv Âta dacosan vÀllalt kismesteri tematika ¢rett gy¡m´lcse volna. Az ¢lm¢nyek felid¢z¢se ä motÁvumainak Àlomszerü szervez¢se ä virtuÀlis valÂsÀgmakettben t´rt¢nû lefuttatÀsa sz´vegk¢pzû hÀrmassÀg, hosszÃ ¢s tudatos alkotÂmunka, kompozÁciÂs tanulÀsi folyamat eredm¢nye. Ennek a munkÀnak voltak klasszikusavantgÀrd, sz¡rrealista mozzanatai ¢s posztmodern epizÂdjai. Az eredm¢ny¡l kapott
versvÀros nem azonos az elsû k´tetek jÂr¢szt
irodalmias k´zhelyekbûl szerkesztett sz¡lûf´ld-sz¡lûvÀros helyszÁn¢vel, ¢s a visszaszerzett-megteremtett k´z´ss¢ghez tartozÀs sem
ugyanaz, mint az elsû munkÀk sztereotip kollektivizmusa, tÀrsadalmi elk´telezetts¢ge.
ýszint¢n rem¢lem, hogy VillÀnyi belÀtja:
minden vÀlasztÀs a lehetûs¢gek ÂriÀsi halmazÀrÂl valÂ lemondÀst is jelenti. M¢gis: aki vÀlasztott, az egy vilÀgot a v¢gtelen¡l sok k´z¡l
megteremthet ¢s berendezhet magÀnak.

Nem ez a vesztes¢g, hanem a vÀlasztÀs k¢ptelens¢g¢ben elindulni sem tudÂk t¢tovÀzÀsa,
aminek k´vetkezt¢ben ûk Ãgy fognak meghalni, hogy el sem indultak a szÀmtalan Ãt
valamelyik¢n. Nem igaz, hogy ûk minden vilÀgot birtokolnak. Semmij¡k sincs. VillÀnyinak pedig van egy (bÁrÀlhatÂ, roml¢kony,
olyan-amilyen) vilÀga, amelyben vend¢g¡l
lÀthatja olvasÂit.
Bodor B¢la

KñRK°P A MOSTANI
MAGYAR IRODALOMRñL
Egy elszÀnt f¢rfiÃ prÂbÀlkozÀsai
a kortÀrs magyar irodalommal
Varga Lajos MÀrton KRITIKA K°T HANGRA
cÁmü k´nyve segÁts¢g¢vel
Pesti Szalon, 1994. 224 oldal, 380 Ft
(Belsû monolÂg egy k´nyvesboltban)
Hm, ha jÂl eml¢kszem, ezt a k´nyvet ajÀnlotta valaki. °s ha jÂl eml¢kszem, akkor egy rÀdiÂmüsorrÂl szÂl, vagy mirûl is. TalÀn. LÀssuk csak: àA szerkesztû k¢rdez, a kritikus vÀlaszol.
A besz¢lget¢s tÀrgya egy-egy kimagaslÂ kortÀrs irodalmi alkotÀs. Fesztelen, k´nnyed Àm szakmailag
megbÁzhatÂ elemz¢sek hangoztak el a Magyar RÀdiÂ K RITIKA K°T HANGRA cÁmü n¢pszerü irodalmi müsorÀban. K´tet¡nk a müsor legizgalmasabb
n¢gy ¢v¢nek (1990ä1993) anyagÀt tartalmazza
idûrendben.Ê Aha, ez az: àfesztelen, k´nnyed, Àm
szakmailag megbÁzhatÂ elemz¢sekÊ, ez kell nekem. Na most megvegyem vagy ne vegyem?
Igaz, kiss¢ drÀgÀllom, majdnem n¢gyszÀz forint. Pedig jÂ alkalom lenne, hogy valamelyest megismerkedjem a mostani magyar irodalommal vagy mivel. N¢zz¡k csak a neveket. ç, ez az: BertÂk LÀszlÂ, OrbÀn OttÂ, EsterhÀzy P¢ter, NÀdas P¢ter, Bodor çdÀm,
Petri Gy´rgy... Azt hiszem, ¢pp ideje valami
k´zelebbit megtudnom rÂluk. Hisz manapsÀg annyi mindent hall rÂluk az ember. MÀrpedig ugye az embernek tudnia is kell valamit arrÂl, ami az embert k´r¡lveszi. Na, akkor gyer¡nk a kasszÀhoz.
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(K¢t h¢t mÃlva)
HÀÀt. Azt hittem, vilÀgosabban fogok lÀtni ez
¡gyben: de hÀt olyan dolgok mer¡ltek fel,
amelyek bizonyos szempontbÂl ugye m¢g
jobban ´sszekuszÀltÀk bennem azt a keveset,
amit a kortÀrs irodalomrÂl tudok. Nem volt
mit tennem, elolvastam a k´nyvet m¢g egyszer. De akkor mÀr Ãgy figyeltem a k¢t ember
besz¢lget¢s¢re, hogy bizonyos szempontbÂl
bele¢ltem magam a helyzet¡kbe, mÀr amenynyire ezt lehet persze. °s akkor azt vettem
¢szre, mintha a k¢t irodalmÀr k´z´tt, akik ¢ppen egy k´nyvrûl besz¢lgetnek, minduntalan
valamif¢le egyet¢rt¢s volna. Ami, mondanom
se kell, nem a k¢t szem¢lyre, a viszonyukra,
hanem a besz¢lget¢s¡k tÀrgyÀra, a kortÀrs
irodalomra vonatkozik, term¢szetesen. °s
ekkor mÀr arra kezdtem el nagyon figyelni,
mi lehet pontosan az a valami, amiben mindig egyet¢rtenek. BÁztam benne, nem az,
hogy mind a ketten a t¢ma szakemberei.
Az is ¢rdekes volt, hogy az ¢ppen adott besz¢lgetûtÀrsak elk¢pzel¢sei k´z´tt ¢ppen mif¢le viszonyok uralkodnak. MÁg p¢ldÀul Varga Lajos MÀrton ä a besz¢lget¢sek ÀllandÂ
szereplûje ä MÀrton LÀszlÂnak ezt mondja
Kis Pint¢r Imre ES°LYEK cÁmü tanulmÀnyk´tet¢rûl: àígy lÀtom ¢n is, tehÀt jÂszerivel nincs
is mit hozzÀfüzn´m megjegyz¢seidhezÊ, addig KulcsÀr SzabÂ Ernûnek Marno JÀnos A CSELEKM°NY ä I STEN HA EGYSZER LçBRA KAP cÁmü
versesk´nyve kapcsÀn viszont ezt: àEllent kell
mondjak [...] HibÀzol, ha a versalkotÂ szem¢lyis¢get
adottnak, megformÀltnak tekinted.Ê Eltekintve a
mÀsodik p¢ldÀhoz hasonlÂ esetektûl, azt hiszem, semmi nem akadÀlyozza a besz¢lget¢sek szereplûit abban, hogy k´z´sen felt¢rk¢pezzenek ¢s meg¢rtsenek egy müvet, voltak¢ppen pedig a mostani magyar irodalmat.
Noha Kiss Ferenc CsoÂri-k´nyve kapcsÀn Kis
Pint¢r Imre ezt mondja Varga Lajos MÀrtonnak: àHa Ágy ki¢lezed, akkor meg is hamisÁtod a
k¢rd¢st.Ê Amire viszont û Ágy vÀlaszol: àNem
vÀlaszoltÀl a k¢rd¢semre, pedig nagy a t¢t.Ê A àt¢tÊ
kifejez¢s egy¢bk¢nt kulcsszava Varga Lajos
MÀrtonnak, ¢s, Ãgy vettem ¢szre, ennek a
k´nyvnek is. Meg az is, hogy àv¢rre megy
valamiÊ.
Azokban a ritka esetekben, amikor a k¢t
irodalmÀr nem ¢rt egyet, k¢tf¢le fesz¡lts¢get
vagy mit ¢reztem. P¢ldÀul MargÂcsy IstvÀnnak ezt mondja a k´nyv szerkesztûje, amikor
MÀrton LÀszlÂ egyik reg¢ny¢rûl van szÂ: àAz

a benyomÀsom, hogy nem megy a dolog v¢rre: A
gondolatkÁs¢rlet. T¢tje
csak az eszem¢, nem a sorsom¢ is.Ê MargÂcsynak
viszont mÀs a v¢lem¢nye: àEzzel ¢n Ágy nem ¢rtek egyet. MÀrton az ¢letnek ¢s a vilÀgnak legfeljebb egy mÀsik szeml¢let¢t ajÀnlja, egy olyan kitÀgÁtott szeml¢let¢t, melyben a laboratÂrium is megelevenedhet, vagy talÀn ¢ppen fordÁtva: az ¢let maga vÀlhat laboratÂriummÀ.Ê (°rdekes vita, amihez nekem is lenne hozzÀfüznivalÂm. De ezt
majd k¢sûbb.) Fura mÂdon ellenben egy mÀsik reg¢nyrûl, EsterhÀzy P¢ter HAHN-HAHN
GRñFNý PILLANTçSA cÁmü müv¢rûl Ágy besz¢l
Varga Lajos MÀrton: à...Ebbûl szabadulni csak
Ãgy van mÂd, ha az irodalom diadalmaskodik az
¢leten, ha a vilÀg a müv¢szet rendj¢t ´lti magÀra.
[...] Az k¡l´n k¢rd¢s, ¢s a dolog v¢rre megy, hogy
az ige esetleg nincs is meg, mert odÀig nem lehet
eljutni.Ê çm mintha Domokos MÀtyÀs ¢ppen
azt a vÀdat hoznÀ fel EsterhÀzy müve ellen,
amire a szerkesztû MÀrton LÀszlÂ k´nyv¢nek
tÀrgyalÀsakor hivatkozott, mÁg jelenleg akkori vitapartnere, MargÂcsy IstvÀn n¢zeteit
hangoztatja. Ez Ágy nekem furcsa. Mintha
ugyanaz a dolog egyszer v¢rre menne, mÀskor pedig nem. Mintha Varga Lajos MÀrton
EsterhÀzyt jobban szeretn¢ vagy tiszteln¢,
mintha elûÁt¢letei lenn¢nek vagy valami.
Egy olyan vitapontot is talÀltam, ami egy
kicsit ¢rthetûbb volt szÀmomra az elûzûn¢l.
Mivel nem is csak irodalmi, hanem, ha jÂl ¢rtettem, inkÀbb politikai term¢szetü. Nevezetesen akkor, amikor Varga Lajos MÀrton Alexa KÀrollyal besz¢lget CsoÂri SÀndorrÂl, utÀna meg KonrÀd Gy´rgyrûl. AlexÀnak p¢ldÀul
ez a v¢lem¢nye CsoÂri NAPPALI HOLD cÁmü
essz¢k´tet¢rûl: àInt¢zm¢nny¢ vÀlni egyfelûl ¢s az
int¢zm¢nyben szabad l¢lekkel szÀrnyalva gondolkodni, besz¢lni mÀsfelûl: ez a dilemma, ami oly
ismerûs a magyar irodalom olvasÂinak.Ê Amire viszont Varga Lajos MÀrton ezt vÀlaszolja: àVagyis a politikÀt nem siker¡lt kiel¢gÁtûen eszt¢tizÀlni.Ê ögy tünik, mintha KonrÀd Gy´rgy´t sem irodalmi m¢rc¢vel Át¢ln¢ meg Alexa, noha igaza lehet abban, amit a besz¢lget¢s v¢g¢n mond: àAkkor itt a k¢rd¢s, a v¢gsû:
milyen szÀnd¢kkal, milyen c¢lzattal Árta KonrÀd
ezeket a margÂjegyzeteket? Ez most olyan helyzet
MagyarorszÀgon, amikor az ÃjjÀsz¡let¢s: maga a
rem¢ny.Ê De hÀt ¢n a politikÀban sem tudom,
hogy kinek higgyek vagy ne higgyek. Nem
m¢g hogy az irodalomban vagy talÀn irodaTUDATALATTI MEGçLLñ
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lompolitikÀban?, amit nyilvÀn sokkal kev¢sb¢
lÀtok Àt.
De visszat¢rve az elûzû esethez, EsterhÀzyhoz ¢s MÀrtonhoz, mi¢rt veszi v¢delm¢be
Varga Lajos MÀrton egyszer az irodalmi formÀt vagy mit, ha viszont mÀskor ugyanazzal
az ¢rvvel szemben elmarasztalja? Ezen a talÀnyos ponton kezdtem el komolyabban gondolkodni a besz¢lget¢sek t¢mÀirÂl, de csak
arra jutottam, hogy ez az irodalom, nagyjÀbÂl n¢zve, jÂval bonyolultabb, Àtt¢telesebb,
reflektÀltabb (ezt a szÂt egy¢bk¢nt ebbûl a
k´nyvbûl tanultam), mint az, amelyikhez ¢n
szoktam, amit az emberek ÀltalÀban olvasni
szoktak k´r¡l´ttem. Mintha ennek az irodalomnak kevesebb k´ze volna az ¢lethez vagy
mihez, ahhoz, amirûl pedig ugye a k´nyvek
eddig szÂltak, mÀr amelyiket egyÀltalÀn olvastam k´z¡l¡k, persze. De ez csak az ¢rem
egyik oldala. Hiszen szÀmos olyan versesk´tetrûl vagy reg¢nyrûl is ¢rtes¡ltem ebbûl a
k´nyvbûl, amelyek, ha szabad ezt mondanom, talÀn jobban megfeleln¢nek az Ázl¢semnek, gondolom ¢n. M¢gis Ãgy ¢rzem, hogy
ezt az eg¢szet egy¡tt k¢ne tisztÀba tennem
valahogy, ezt az eg¢sz irodalmat, amirûl itt
szÂ van. Na mÀr most, ehhez hÀrom szempontot talÀltam: egyr¢szt a mostani irodalmunk sajÀtossÀgait, hozzÀm m¢rt idegens¢g¢t vettem figyelembe; mÀsr¢szt a szÀmomra
¢rthetû vagy ¢rezhetû l¢nyeges dolgokat,
olyanokat, amiket korÀbbi olvasmÀny¢lm¢nyeimhez tudok hasonlÁtani valahogy; harmadr¢szt pedig e k¢t elûzû szempontom kapcsolÂdÀsÀt, azt a furcsa k´ztess¢get, ami a
mostani irodalom ¢rt¢s¢t segÁtheti Ãgy, hogy
egyesÁti a szÀmomra idegen ¢s ismerûs jelens¢geket. Mintha a k´nyv izgalmasabb pillanataiban a vitÀzÂk ¢ppen e hÀrom szempont
egyik¢t jÀtszanÀk ki egymÀs ellen egy-egy mü
¢rt¢kel¢sekor. Ugyanakkor, merem ÀllÁtani,
n¢hÀny besz¢lget¢sben tÃlontÃl nagynak tünik az elismerû egyet¢rt¢s. Vagy talÀn az ÂvatoskodÀs? De az is lehet, hogy valÂban kivÀlÂ
k´nyvekrûl van szÂ egytûl egyig. Ennek persze majd utÀnan¢zek, term¢szetesen.
Az, hogy r¢szben olyan irodalommal van
dolgom, amit a jelenlegi felk¢sz¡lts¢gemmel
nem igazÀn ¢rthetek ¢s szerethetek meg, akkor vÀlt v¢gk¢pp vilÀgossÀ, amikor Varga Lajos MÀrton ezt mondta Keresztury Tibor F°LTERPESZBEN cÁmü interjÃk´tete szereplûirûl,
csupa fiatal ÁrÂrÂl: àK´z´s t´rekv¢s¡k, hogy a di-

lemmÀkat a szem¢lyes szakmai, ha Ãgy tetszik po¢tikai probl¢mÀkba fordÁtsÀk Àt. ögy is fogalmazhatn¢k, hogy az ¢letet, a vilÀgot a szakmÀn Àt ¢lik
¢s ¢rtik meg legteljesebben. Azt hiszem, ebbûl is adÂdik, hogy a megformÀlÀs minûs¢ge ¢rdekli ûket igazÀn, ¢s nem a tÀrgy minûs¢ge.Ê EsterhÀzy reg¢ny¢rûl pedig egyenesen Ágy besz¢l: à...hogy a
k´znapibÂl kiszakadva a szokottÂl el¡tû t´rv¢nyek
szerint kezdjen mük´dni minden. KiszÀmÁthatatlanul tehÀt. Az egyed¡linek hitt valÂsÀgban Ágy aztÀn
alakot ´lthet egy mÀsik, egy harmadik... Amire
es¢ly... csak az irodalommÀ formÀlt ¢letben kÁnÀlkozik.Ê De mit is jelenthet az àirodalommÀ formÀlt ¢letÊ? TalÀn azt, hogy annÀl jobb lenne
egy mü, min¢l messzebb ker¡l az ¢lettûl?
Vagyis hÀt az olvasÂktÂl? Mondjuk, tûlem,
p¢ldÀnak okÀ¢rt? Na ne, ezt az¢rt nem szeretn¢m lenyelni, elv¢gre. Kinek Árnak ezek
egyÀltalÀn? Irodalmi szakembereknek ¢s
egymÀsnak, vagy nekem ¢s a t´bbi olvasÂnak? Hogyan is ¢rdekelhetne valakit egy
k´nyv, ha az nem az ¢lettel, hanem csak sajÀt
magÀval, vagyis kizÀrÂlag az irodalommal
foglalkozik? Olyan k´nyvek volnÀnak ezek,
amelyek folyton sajÀt magukrÂl besz¢lnek? A
vilÀgrÂl ¢s az olvasÂkrÂl meg, mÀr bocsÀnat,
egyszerüen elfeledkeznek, likvidÀljÀk, jobb
esetben magukhoz idomÁtjÀk, àirodalommÀ
formÀljÀk az ¢letetÊ? ögy besz¢lnek a valÂsÀgrÂl, mintha az egy¢bk¢nt, ha ûk nem foglalkoznÀnak vele, nem is l¢tezne! Persze Ãgy tudom, egy hÁres francia filozÂfus Âta a gondolkodÀs kopernikuszi fordulatÀrÂl szokÀs besz¢lni, ami valami olyasmit jelent, hogy a vilÀg szÀmomra csakis olyan, amilyennek lÀtom, s ez v¢gtelen¡l elvont spekulÀciÂk forrÀsÀvÀ vÀlhat. AkÀr az ¢szlelhetû valÂsÀg tagadÀsÀhoz is vezethet, legalÀbbis hallottam
ilyenrûl. De mi¢rt k¢ne az irodalomnak is
spekulatÁvnak lennie? Mi¢rt ne dolgozhatna
egy ÁrÂ k¢szen kapott anyaggal, mondjuk az
Ãgynevezett valÂsÀggal? De mintha ebben az
irodalomban minden csak az Ãgynevezett
àbesz¢dmÂdÊ f¡ggv¢nye volna! àK¢rd¢s persze,
hogy mi van e m´g´tt a mindenre nyitott, mindent
valami magÀtÂl ¢rtetûdû egys¢gbe fogÂ besz¢dmÂd
m´g´ttÊ ä k¢rdezi Varga Lajos MÀrton Marsall
LÀszlÂ HOLDRAFORGñ cÁmü versesk´tet¢rûl.
Mintha ennek az irodalomnak a àbesz¢dmÂdjainÊ (ravasz ¢s okos fogalom) tÃl nem
l¢tezne egy¢b m¢rce, netÀn egy ÀtfogÂbb vilÀgszerüs¢g, aminek ezek a àbesz¢dmÂdokÊ
szer¢ny r¢szesei lehetn¢nek, p¢ldÀul valami-
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lyen k´vethetû, izgalmas ¢s sz¢p t´rt¢netnek.
De ez nem Ágy van. Errûl is van szÂ, ha jÂl
¢rtem, Bodor çdÀm reg¢nye kapcsÀn: à...e
t´rt¢net az epika nyelv¢n nem formÀlhatÂ organikus, nagy Ávü elbesz¢l¢ss¢...Ê Sût Petri Gy´rgy
SçR cÁmü k´tet¢nek legjellemzûbb er¢nye
Varga Lajos MÀrton ¢s Ferencz Gyûzû szerint
a àrongÀltsÀgÊ, nem pedig a kimunkÀltsÀg.
ögy ¢rzem, mintha manapsÀg bün volna
sz¢p verseket olvasni, ne adj' isten Árni. A
rongÀlt verseket ¢s a valÂsÀgtÂl elszakadÂ,
¢rthetetlen ¢s t´red¢kes t´rt¢neteket igazolja
mondjuk az a t¢zisf¢les¢g, amit JuhÀsz Ferenc k´lt¢szet¢nek k´r¡lm¢nyeirûl mond
Varga Lajos MÀrton: àA magabiztosan teleologikus gondolkodÀst k¢telyekkel telÁtette a l¢t ´vezeteinek ÀtjÀrhatatlansÀgÀt bizonyÁtÂ ¢lm¢ny, az a
mÀr-mÀr vallÀsosan vÀteszi hit pedig, hogy a k´lt¢szet abszolÃt hatalmÃ, immÀr JuhÀsz Ferenc elûtt
is tarthatatlannÀ vÀlt.Ê RongÀltsÀg, reflexivitÀs,
besz¢dmÂd, t´red¢kess¢g. Olyan szavak
ezek, amelyek valÂszÁnüleg ¢rdekes dolgokat
rejtenek maguk m´g´tt, de sajnos szÀmomra
kev¢snek bizonyulnak ahhoz, hogy Àltaluk
meg¢rtsem vagy netalÀn megszeressem irodalmunk Ãjabb term¢keit. MÀr amennyire
ezt ¢n most lÀtom, v¢g¡l is.
Na de hÀl' istennek talÀltam ebben a
k´nyvben olyan fogÂdzÂkat is, amelyek Àltalam ismert szempontokkal szolgÀltak egyes
müvek ¢rt¢s¢hez. SzÁvet melengetû volt p¢ldÀul Domokos MÀtyÀs mondata Gion NÀndor egyik reg¢ny¢rûl: àEz¢rt mondhatom, ami
ä gondolom ä k´z´s ¢lm¢ny¡nk, hogy milyen jÂ olvasmÀny ez a k´nyv.Ê Azt is jÂ volt olvasni, amikor Vasadi P¢ter k´lt¢szete kapcsÀn a hitrûl,
Kert¢sz Imre AZ ANGOL LOBOGñ cÁmü müve
tÀrgyalÀsakor pedig az erk´lcsrûl volt szÂ:
àKezdj¡k tehÀt azzal, hogy hÁvû k´ltûvel van dolgunk, egyszerre vallÀsossal ¢s istenkeresûvel, akiben
nincs k¢ts¢g, mert a gondviselû ¢s ¡dv´zÁtû hatalmak nyomait minden¡tt ¢rz¢keli...Ê; à...mi t´rt¢nik,
ha egy ÁrÂ a müv¢t, sût az ¢letmüv¢t egy kategorikus
erk´lcsi k´vetelm¢ny k´r¡l kristÀlyosÁtja ki, ugyanakkor nyilvÀnvalÂvÀ teszi, hogy ez a k´vetelm¢ny
a mi szÀmunkra mind´r´kre teljesÁthetetlenn¢
vÀlt?Ê Ismeretlen¡l is m¢lyen egyet¢rtettem
Kis Pint¢r Imr¢vel, vagyis azzal, amit MÀrton
LÀszlÂ mond rÂla: à...nemcsak ismerteti a müveket, hanem megprÂbÀlja azokat beleÀgyazni a magyar kultÃra eg¢sz¢be.Ê °rdekelne e tekintetben
BarÀnszky LÀszlÂ k´lt¢szete is, amirûl Varga
Lajos MÀrton Ágy szÂl: à...BarÀnszky LÀszlÂ jÂl

¢rz¢kelhetû egyensÃlyt akar teremteni lÁrai ¢s prÂzai, fogalmi ¢s ¢rz¢ki-szeml¢letes, t´rt¢neti ¢s mai,
elitnek szÂlÂ ¢s k´zh´z fordulÂ besz¢dmÂd k´z´tt.Ê
Vagy p¢ldÀul Beney Zsuzsa àl¢tk´lt¢szeteÊ. HomÀlyos fogalom ez a àl¢tÊ, nem is tudnÀm
megmondani, mit ¢rtek rajta, de talÀn k´ze
lehet az ¢lethez, ahhoz az eg¢szhez, ami, bÁzom benne, valÂban benne van Bodor çdÀm
reg¢ny¢ben: àHogy valami ¢letbet´ltûen ¢s l¢t¢rdeküen fontos megvan, s hogy ami van, az rettenetes mivoltÀban is, igen, a torokszorÁtÂan gy´ny´rü eg¢szre mutat.Ê Nagyon kÁvÀncsi vagyok tovÀbbÀ NÀdas P¢ter müveire, amelyekkel k¢t
Ázben is foglalkozik Varga Lajos MÀrton
k´nyve: àNe felejts¡k, a szerelemben voltak¢ppen
a szerelmen tÃlihoz t´reksz¡nk, egy olyan eszm¢hez,
ideÀlhoz, ha Ãgy tetszik, Istenhez, akit... egy¢b mÂdon el nem ¢rhet¡nkÊ; à...NÀdas P¢ter a sokf¢les¢gben akarja felismerni az egyet. A m¢lyebb, a vilÀgnak ¢rtelmet adÂ rendezû elvet. IstentÊ. TalÀn
valamely irodalomnÀl ¢s valÂsÀgnÀl, a k´znapi ¢letn¢l is l¢nyegesebb dolgokkal foglalkoznÀnak az û k´nyvei? Ha Ágy van, akkor ¢n
ebben lÀtom az irodalom egyetlen Àltalam is
elfogadhatÂ c¢ljÀt, mostani irodalmunk es¢ly¢t vagy mij¢t. °rtelm¢t annak, hogy foglalkozzam vele, ¢s egyÀltalÀn.
V¢g¡l olyan gondolatok szÃrtak szemet
nekem ebben a k´nyvben, amelyek mintha
az elûzû k¢t szempontot egyesÁten¢k valahogy. MÀs szÂval, mintha az irodalmi alkotÀsok szÀmomra taszÁtÂ ¢s vonzÂ tulajdonsÀgai
egy-egy mü vagy müv¢sz meghatÀrozÀsakor
egy¡tt jelentkezn¢nek. Mintha valamif¢le
k´ztes Àllapot jellemezn¢ a mostani magyar
irodalmat. Ilyen r¢szletekre gondolok: àMinden egyenetlens¢ge, esetlegess¢ge ellen¢re e k´lt¢szet
fÀjdalmassÀgÀt az adja, hogy ez a jÂ, ez az ¢rt¢k
csak t´red¢ke, t´rmel¢ke valami nagyobbnak, m¢ltÂnak... Mintha valami helyett...Ê (Ferencz Gyûzû Petri Gy´rgyrûl), àAlighanem ezzel magyarÀzhatÂ, hogy a r¢szletekben dÃlÂ viszonylagossÀg¢lm¢ny a magasabb rend (ig¢ny¢t? vagy belÀtÀsÀt?), az elveszetts¢g¢ a gondvisel¢st hÁvja elû...Ê
(Varga Lajos MÀrton BertÂk LÀszlÂrÂl), àA
k´tetlenn¢ lazÁtott besz¢d s a feszes szabÀlyozottsÀg
(gondolj rÁmeire, az alexandrinusokra, a nibelungizÀlt sorokra) ä mi volna mÀs ebben, mint a teljess¢g ä bizonyossÀg hÁjÀn rem¢nytelen ig¢nye ¢s
akarata, amit Ïígy lehet Ãgy-ahogy megtartaniÎ
(Mintha)Ê (Varga Lajos MÀrton Rakovszky
ZsuzsÀrÂl), àMert a t´red¢kess¢g nyelv¢t besz¢li
eg¢szelvü vilÀgk¢ppel, teleologikus vilÀgn¢zettel.
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SzabadsÀgtÂl viszolygÂ Robinson û, aki talÀn fel¢pÁtheti magÀt ¢s a vilÀgÀt. De ez nem biztosÊ (Varga Lajos MÀrton Marno JÀnosrÂl), àAz a k¡l´n´s, hogy noha megfejthetetlens¢g¡kkel a kÀoszt
id¢zik, m¢gsem erre figyel¡nk, vagy csak mell¢kesen
figyel¡nk rÀ, mert fontosabb az elhÀrÁthatatlanul
betelû t´rv¢ny, a d´nt¢sek sÃlyos bizonytalansÀgÀban a mÀsf¢le rend megjelen¢seÊ (Varga Lajos
MÀrton M¢sz´ly MiklÂsrÂl). Vajon csak pusztÀn n¢pszerüsÁtû, hangzatos szÂlamok volnÀnak ezek a kiragadott mondatok? Vagy valÂban l¢tezne az Ãgynevezett irodalmi formÀra
jellemzû k´ztes l¢t (talÀn ez volna a l¢t szÂ
valÂdi jelent¢se?), ami Ãgy ÀllÁtja prÂba el¢ az
olvasÂt, p¢ldÀul engem, hogy olyan dolgokrÂl is szÂl, amelyek segÁthetik az Ãj ¢s szokatlan, gyakran bÀntÂ ¢s fÀrasztÂ jelens¢gek
meg¢rt¢s¢t, mÀrmint hogy az olvasÀst? L¢tezne hÀt egy olyan hely ä gondolom, erre utalnak az olyasf¢le szavak, mint a l¢t, eg¢sz, metafizika, mÁtosz stb. ä, ahol egyarÀnt otthonra
lelhet az ÁrÂ, a k´nyve ¢s az olvasÂja is? Az
irodalom ¢s a valÂsÀg is? NetÀn ahol az irodalom tanulhat is valamit a valÂsÀgtÂl? °s
ahol sajÀt nyelv¢n vÀlaszolhat is ezekre a kihÁvÀsokra? Ahol ¢rdemes Árni is, meg olvasni
is? Ahol ¢rtelmes az a szÂ, hogy àirodalomÊ,
meg az is, hogy à¢letÊ? NetÀn k´z¡gy? Vagy
valami eff¢le dolog? °s ahol az ehhez hasonlÂ
nagy Ávü mondatok nem csupÀn sz¢pek, de
igazak is: àMüv¢szet ¢s valÂsÀg ´sszeegyeztethetetlens¢ge, egyszersmind egymÀsrautaltsÀga, e lÁra
szubjektumÀnak individualitÀsa ¢s ugyanakkor
kollektÁvumot megtestesÁtû mivolta, szem¢lyess¢ge ¢s
szem¢lytelens¢ge, konkr¢tsÀga ¢s jelk¢piess¢ge, szabadsÀga ¢s meghatÀrozottsÀga, szakralitÀsa ¢s profanitÀsa pontosan jelezheti, milyen ´sszetetts¢g jellemzi Baka IstvÀn lÁrÀjÀtÊ?
Nem tudom, hogy ezek csupÀn az ¢n k¢rd¢seim-e, vagy esetleg a k´nyv¢i is. Mindenesetre szÀmomra ebbûl a besz¢lget¢sf¡z¢rbûl
kider¡lt, milyen sokszÁnü lehet ez a mostani
magyar irodalom, CsoÂri SÀndortÂl eg¢szen
MÀrton LÀszlÂig, mÀr amennyire ezt ¢n lÀthatom, ugye. °s az is valÂszÁnü, hogy sok jÂ
ÁrÂt megismerhetek, mÀr ha kedvet kaptam
az olvasÀshoz egyÀltalÀn. NÀdasra, Petrire,
BakÀra, EsterhÀzyra, Rakovszkyra, BertÂkra,
RÀbÀra, Kert¢szre ¢s m¢g jÂ n¢hÀnyukra p¢ldÀul mindenk¢ppen kÁvÀncsi vagyok. Az is
¢rdekelne, hogy milyen lehet Marno JÀnos
k´lt¢szete. Vagy ¢ppen MÀrton LÀszlÂ prÂzÀja. ögyhogy azt v¢g¡l is bÀtran elmondha-

tom, hogy bizonyos szempontbÂl ¢rdemes
volt elolvasnom Varga Lajos MÀrton k´nyv¢t.
ElgondolkodtatÂ k¢pet nyÃjtott a mostani
magyar irodalomrÂl vagy mirûl, legalÀbbis
szÀmomra. EzutÀn mÀr nincs is egy¢b dolgom hÀtra, mint olvasni. HÀtha meg¢ri.
BazsÀnyi SÀndor

VEKERDY TAMçS:
SZ°CHENYI
K¢zirat; fûsz´veg: 1628 oldal,
lÀbjegyzet: 803 oldal; k¢sz¡lt 1977ä1990
Vekerdy TamÀs müv¢rûl szÂlvÀn a kritikus
term¢szetesen zavarban van, hiszen hasznÀlatbÂl ¢s divatbÂl szerencs¢re r¢g kiment müfajban k¢nytelen gondolkodni ¢s Árni: k¢ziratos, egy-k¢t p¢ldÀnyban l¢tezû irodalmat kell
m¢ltatnia, bemutatnia. A zavar ä akarjuk,
nem akarjuk ä term¢szetes, hisz a leÁrÀs, amely
a müvet ismerteti, sz¡ks¢gszerüen a levegûben lÂg, az ÀllÁtÀsok, melyek a müvet ¢rintik,
a müre vonatkoznak, a sz¢lesebb k´z´ns¢g
r¢sz¢rûl kontrollÀlhatatlanok ä a leÁrÀs, mivelhogy kritika nem lehet, hÀt nem is akar
az lenni, s megmarad egy mÀsik, talÀn nem
is rokonszenv n¢lk¡li müfaj keretein bel¡l, s
ajÀnlÀssÀ vÀlik: szÁves ajÀnlÀssÀ, akÀr az olvasÂk´z´ns¢gnek, akÀr a lehets¢ges kiadÂknak,
hÀtha, felkeltv¢n az ¢rdeklûd¢st, elûmozdÁthatja egy nem jelent¢ktelen vÀllalkozÀs sorsÀnak publikusabbÀ vÀlÀsÀt.
Vekerdy TamÀs Sz¢chenyirûl Árt müvet (a
müfaj meghatÀrozÀsÀnak neh¢zs¢geit hagyjuk alÀbbra) ä oly müvet, mely mind l¢t¢n¢l,
mind jelleg¢n¢l, mind terjedelm¢n¢l, m¢retein¢l fogva csodÀlkozÀsra k¢szteti olvasÂjÀt:
szinte hihetetlen, hogy ilyen mü egyÀltalÀn
lehets¢ges, megÁrÂdhatott. Vekerdy mintegy
mÀsf¢l ezer oldalon id¢zi meg vagy fel Sz¢chenyi tudatÀt ¢s vilÀgÀt (vagy tudatvilÀgÀt?)
ä p¢ldÀtlan bele¢rzû k¢szs¢ggel produkÀlvÀn
(vagy reprodukÀlvÀn) az egykori nagy f¢rfiÃ
szerep¢t. Vekerdy a r¢gi, moderns¢g elûtti
irodalom hierarchiÀjÀt tartva szem elûtt,
szÀnd¢kos anakronisztikussÀggal nagy müvet
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akart alkotni, oly nagy müvet, mely a n¢hai
romantikus Gesamtkunstwerk mintÀjÀra magÀba tudja foglalni egy elk¢pzelhetû vilÀg
minden (eredm¢ny¢ben term¢szetesen: csak
majdnem minden) aspektusÀt, amelyben bemutathatÂ ¢s szeml¢ltethetû a vilÀg lehets¢ges
´sszef¡gg¢seinek nagy hÀlÂja, ha nem is racionalizÀlhatÂ, de m¢gis felt¢telezhetû rendszere. Vekerdyn¢l Sz¢chenyi lesz a nagy vilÀgmodell szellemi centrumÀvÀ: az û egyetemess¢ n´vesztett alakja fogja ´ssze (vagy
szÂrja sz¢t, csillÀmlÂ pazarsÀggal?) a vilÀgrÂl
alkothatott sokszerü k¢pzeteket, az û figurÀjÀn kereszt¡l fog kibontakozni a vilÀg egy
nagyszabÀsÃ, s mert nagyszabÀsÃ, hÀt lehets¢ges elk¢pzel¢se. Vekerdy Sz¢chenyit a d´blingi elmegyÂgyint¢zet magÀnyÀban ragadja
meg, s rajta (benne? Àltala?) egy zaklatott, Àm
nem ûr¡lt, egy reflexÁv, de sem k¡lsû, sem
belsû korlÀtokat el nem ismerû nagy elme
nem lineÀris mük´d¢s¢t mutatja be, egyazon
szellemi-lelki gesztusba sürÁtv¢n mind a
nagysÀgnak, mind a zaklatottsÀgnak mozzanatait. A hatalmas figura, aki a vilÀgnak
annyi ter¡let¢n volt valaha otthon, ki r¢gen
(azaz a mü ideje elûtt, a müben csak eml¢kezet Àltal megid¢zett mÂdon) annyif¢le ¢letter¡letet, ¢letpÀlyÀt ¢lt meg, ¢rtett meg vagy
prÂbÀlt ki, a mü megragadott k¢sei idûpillanatÀban, az int¢zet magÀnya ¢s szorÁtÀsa Àltal
kik¢nyszerÁtett ´nmagÀra hagyatkozÀsÀnak
teljes szabadsÀgÀban lÀtszÂlag f¢ktelen¡l szÀguldozik vagy botladozik tudatÀnak ¢s vilÀgÀnak teljess¢ge ¢s maradvÀnyai k´z´tt ä
mindent meg¢rintv¢n, mindent felid¢zv¢n,
mindent a maga hely¢n hagyvÀn ¢s ¢rtelmezv¢n, ugyanakkor mindent, minden egyes elemet vagy jelens¢get az eg¢szre (a vilÀg ¢s
a tudat eg¢sz¢re) is vonatkoztatvÀn, s csak
a v¢gsû, mostani eg¢sz szempontjÀbÂl is interpretÀlvÀn.
Vekerdy azonban, minden esetleges hagyomÀnyos (vagy hagyomÀnyossÀgot k´vetelû) elvÀrÀssal szemben, oly müvet Árt, melyben mindez nem ÀbrÀzoltatik, nem epikus mÂdon Áratik le, hanem, mint egy szÁnpadon,
megjelenik. Vekerdy ÁrÀsÀban Sz¢chenyi Ãgy
id¢zûdik fel, mintha v¢gig csak û besz¢lne,
mintha az eg¢sz k´nyv´n v¢gig csak az û v¢gtelen belsû monolÂgjÀt hallanÀnk vagy hallgatnÀnk ki. A hatalmas eg¢sz, a hatalmas
vilÀgfelid¢z¢s ennek megfelelûen mindv¢gig
t´red¢kes, szabÀlytalan, racionalizÀlhatatla-

nul csapongÂ formÀban tünik fel (a sz´veg
formÀlÀsa sokszor akÀr azt is megengedn¢,
hogy versk¢nt olvassuk!) ä aminthogy a
m¢lystruktÃrÀban a vilÀgid¢z¢s minden eleme vonatkoztathatÂ egy mÀsikra s az eg¢szre
is, Ãgy az elsû pillantÀsra viszont csak a darabokra, elemeire szakadt s sz¢lsûs¢ges kicsapongÀsokban hÀborgÂ tudat t¡k´rcserepei
villannak, villÂdzanak az olvasÂ fel¢. Nagy,
szenved¢lyes drÀmaisÀg, sÃlyosan feszÁtett
(k¡lsû ¢s belsû) ellentmondÀsokra ¢pÁtett
konfliktusossÀg s¡t ki mindv¢gig e t´red¢kes,
hol egybef¡ggû sz´vegr¢szekbûl, hol r´vid
asszociÀciÂsorokbÂl, hol egyszavas oldalakbÂl, hol kisebb fejteget¢sekbûl, reflexiÂdarabokbÂl vagy -sorokbÂl, hol kisebb-nagyobb
eml¢kfelid¢z¢sekbûl ´sszeÀllÂ belsû monolÂg
v¢ge¢rhetetlen ¢s megszakÁthatatlan (bÀr
gyakran pillanatokra sz¢tesû) sz´vegÀradatÀbÂl ä impozÀnsan sugÀrozvÀn magÀbÂl a
szerzû sz¢p, koncepciÂzus ÀllÁtÀsÀt a (lelkiszellemi-erk´lcsi) nagysÀg lehetû voltÀrÂl: arrÂl, hogy minden zaklatottsÀg, zavarodottsÀg, t´red¢kess¢g ¢s gyarlÂsÀg ellen¢re is lehets¢ges elk¢pzelni ¢s felvÀzolni a nagy figura ¢s nagy tudatvilÀg l¢t¢t ¢s mük´d¢s¢t.
Vekerdy hatalmas filolÂgiai alapozÀssal Árta meg teljesen egy¢ni Sz¢chenyi-vÁziÂjÀt: a
münek egyetlen eleme, egyetlen r¢szlete sem
ker¡l szembe a t´rt¢nettudomÀny Àltal k´rvonalazott Sz¢chenyi-k¢ppel. A müben minden meg van filolÂgiailag is alapozva ä Àm
semmi nem filologikus. Sût: Vekerdy, müv¢t
Árva, a t´rt¢neti rekonstrukciÂ jÀt¢kÀt üzve, a
filologizÀlÂ alakteremt¢s elvi lehetetlens¢g¢re
s talÀn embertelens¢g¢re is kit¢r: midûn hatalmas mennyis¢gü lÀbjegyzettel (nem egy
esetben paradox mÂdon szÀnd¢kosan fiktÁv
lÀbjegyzettel) lÀtja el fûsz´veg¢t, a fûsz´vegnek juttatvÀn a kizÀrÂlagos elsûbbs¢get, szinte ironizÀl a t´rt¢nettudomÀny adatolÂ, tehÀt
elemzû mÂdszertanÀnak sz¡ks¢gszerü elidegenedetts¢g¢n, s a szubjektivizÀlÂ rekonstrukciÂ bele- vagy vele ¢rzû, benne vagy vele ¢lû
teremtû ´nk¢nyess¢g¢nek adja a pÀlmÀt. E
mü Ágy tulajdonk¢ppen a t´rt¢nettudomÀnyos Sz¢chenyi-k¢p f´l´tt helyezkedik el, oly
mÂdon, mintha a filologizÀlÂ falakra, alapokra fikcionÀlt, virtuÀlis kupola volna fel¢pÁtve,
s a kupola uralkodÂ fens¢g¢bûl n¢zve a falak
tartÂereje szinte elhanyagolhatÂ is volna...
Vekerdy, mint lÀthattuk, a nagy mü nem
korszerü ig¢zet¢ben Árta hatalmas arÀnyÃ
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müv¢t ä m¢gis feltünû, mennyi korszerü fogÀssal k´ti meg sajÀt magÀt, irÀnyzatos vonzalmait, Ázl¢spreferenciÀit. Az eg¢sz mü formakerete ugyanis az oly sokszor s oly sz¢pen
eljÀtszott (ma f¢lig-meddig posztmodernnek
szÀmÁtÂ) talÀlt tÀrgy fikciÂjÀt id¢zi fel, s jÂ bonyolult k´zvetÁt¢st alkalmaz. A teljes (de persze m¢gis hiÀnyos) k¢ziratot, melynek eredetij¢t az Árta, aki hallhatta a d´blingi Sz¢chenyi fikcionÀlisan esetleg valÂban elhangzÂ
magÀnbesz¢d¢t, filolÂgiailag k´vethetetlen
Ãton-mÂdon talÀltÀk meg ä a rekonstruÀlt
Sz¢chenyi-besz¢d tehÀt egyÀltalÀn nem felt¢telezett spontaneitÀsÀban, hanem sokszorosan k´zvetÁtett sz´veghagyomÀnyk¢nt tünik
fel... ögy lÀtszik, a szerzû (azaz Vekerdy), ha
egy t¢nyleges t´rt¢neti (s t¢nyleges t´rt¢netis¢g¢ben is nagy) figurÀn kereszt¡l akarta
is ÀllÁtÀsÀt szeml¢ltetni, azt (szerencs¢re) nem
engedte meg magÀnak, hogy naiv mÂdon
bÃjjon be a figura bûr¢be vagy szerep¢be ä
a k´zvetÁt¢sek viszont, rendkÁv¡l elegÀns (¢s
jÀt¢kos) mÂdon, a felid¢z¢s ¢s szerepbe bÃjÀs
fÀjdalmas, neh¢z ¢s kik¡sz´b´lhetetlen¡l paradox jelleg¢t is felmutatjÀk...
Vekerdy TamÀs hatalmas vÀllalkozÀsa,
mely egyszerre nagy ¢s (a szÂnak egyszerre
jÂ ¢s kev¢sb¢ jÂ ¢rtelm¢ben is:) ormÂtlan, hatalmas k¢rd¢seket is vet fel. Egyr¢szt, az alkotÂi gesztus felûl n¢zve, kihÁvÂ vakmerûs¢g¢vel k¢peszti el olvasÂjÀt, eg¢szen a hihetetlens¢gig menûen: aki nem prÂbÀlt m¢g valami hasonlÂt sem (mint pl. e sorok ÁrÂja), az
alig is tudja elk¢pzelni, vajon hogyan is lehetett (lehet?) egy figura konstrukciÂjÀt vagy
rekonstrukciÂjÀt ennyire bensûv¢ tenni, enynyire ÀtszubjektivizÀlni, azaz hogyan lehetett
nem adatszerü gesztusokkal ennyire azonosulni egy (persze: elk¢pzelt) tudatmük´d¢ssel;
mÀsr¢szt, a mü megvalÂsult eg¢sze felûl n¢zve, a nagy koncepciÂnak ¢s az analitikus
megvalÂsÁtÀsnak ritka elegÀns ´sszjÀt¢ka lephet meg. Az olvasÂi reakciÂ persze lassÃ: hisz
e k´nyvnek olvasÀsÀhoz szinte be kell k´lt´z-

ni a lapok k´z¢, s ahhoz, hogy erûs benyomÀsunk legyen az eg¢szrûl, hosszÃ, nagyon
hosszÃ ideig ki sem lehet l¢pni, n¢zni k´z¡l¡k ä mindez pedig talÀn egy cs´ppet tÃlsÀgosan erûs ¢s tÃlsÀgosan nagyralÀtÂ ÁrÂi elvÀrÀs... Vekerdy e nagyon nagy müve, az ÁrÂi oldalrÂl, ism¢t (lÀm: oly sokadszor) ¢rv¢nytelenÁti a lapos ¢s elcs¢pelt irodalomszociolÂgiai
t¢telt az elbesz¢lû sz´vegek terjedelm¢nek
egyre inkÀbb valÂ ´sszezsugorodÀsÀrÂl ä jÂ
lenne, ha a k´nyv megjelenv¢n, az olvasÂi oldal reagÀlÀsÀt is kiprÂbÀlhatnÀ. JÂl adatolt
t´rt¢nelmi reg¢ny, mely nemes narratolÂgiai
jÀt¢kon bel¡l vegyÁti magÀban a tudatreg¢ny
¢s a belsû monolÂgra ¢p¡lû monodrÀma hagyomÀnyait, s mindek´zben az egyetemess¢g
¢s egy egyetemes vilÀgmodell n¢mileg parabolisztikus konstruÀlÀsÀra is t´r! ä Áme, Vekerdy vÀllalkozÀsa formai tekintetben... Tartalmi tekintetben (kiv¢telesen megengedv¢n
most e megengedhetetlen sz¢tvÀlasztÀst) Vekerdy, eljÀtszvÀn a fantasztikus lehetûs¢ggel,
mintha valÂban egy Ãj Sz¢chenyi-müvet teremtett volna: e mü alighanem Ãgy is tekinthetû, mint az eredeti d´blingi Nagy Magyar
SzatÁra pÀrdarabja ¢s hÀtt¢ranyaga; Vekerdy
mintha azt a k¢ts¢gtelen¡l felhÀborÁtÂ ¢s nehezen megmagyarÀzhatÂ t¢nyt tekintette volna az igazi szerzûi (azaz irodalmi) kihÁvÀsnak,
hogy Sz¢chenyinek ez a valÂban lehetetlen
müve nem ker¡lt bele a magyar irodalmi kÀnonba, s ez¢rt, felhÀborodÀsÀban ¢s rajongÀsÀban ugyanolyan, az eredetivel persze csak
indÁttatÀsÀban ¢s c¢lkitüz¢seiben egybevethetû, lehetetlen müvel Árta az eredeti p¢ldÀt k´r¡l, felt¢telezv¢n ¢s megteremtv¢n a Sz¢chenyi Àltal hajdan objektÁvvÀ Árt vilÀg egykor bizonyÀra l¢tezett szubjektÁv oldalÀt. A àhajdaniÊ mü l¢trej´tt ä azaz egy igen jelentûs mai
mü sz¡letett meg; m¢ltÂ lenne, ha minden
¢rthetû kiadÂi neh¢zs¢g ellen¢re is napvilÀgot lÀtna, s bÀrki ¢rdeklûdû szÀmÀra is hozzÀf¢rhetû lenne.
MargÂcsy IstvÀn

1996 januÀrjÀtÂl a Holmi 60 Ft helyett 98 Ft-ba, azaz 1,7 helyett 2,8 villamosjegy ÀrÀba
ker¡l. Az elûfizetûk tovÀbbra is kedvezm¢nyesen, ¢vi 1000 Ft-¢rt kapjÀk.

