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Utassy JÂzsef

FçJ AZ IDý
T´rv¢ny: ami vilÀgra j´tt,
el kell mÃlnia lassan.
Ez a rend! Itt a F´ld´n is,
s a csillagos magasban.
Ez¢rt fÀj az Idû, sajog
a perc, nyilall a pillanat.
ím, a piros elmÃlÀs ÀgÀn
ÂrÀk zsend¡lnek, inganak.
Jaj, hÀt hÀnyszoros bün´s az,
ki gyalÀzvÀn a F´ldet:
asszony helyett fegyvert ´lel,
s meg´l, egykedvün ´l meg?!

VALAHA
Valaha ¢n is hittem.
CimborÀm voltÀl, Isten,
pajkos, gy´ny´rü tÀrsam
a rÀcsodÀlkozÀsban.
Suszterbogarak nÀszÀn
Àmuldoztunk parÀznÀn,
szÁtottÀk szÁv¡nket rût,
szerelmes szitak´tûk.
H¢t falu tudott rÂla,
k´z´s szeretûnk: ZÂja
Koszmogyemjanszkaja.
Na ja, na ja, na ja!
ApÀnk, a drÀga, nem mÀs,
mint T´kkolopi elvtÀrs:
fÃjta feneke kÂkadt
sej, a mi lobogÂnkat.

1660 ã KÀntor P¢ter: Versek

AztÀn egy roppant reggelen:
magamra hagytÀl, Istenem.
MÀr vÀrtak rÀm a parton vagy tizen!
S ¢n jÀrni kezdtem,
S ¢n jÀrni: kezdtemjÀrni a vizen.

KÀntor P¢ter

MIKOR EGY K°K LANGUSZTçT
BçMULOK
°s mikor mÀr ¢pp elfelejten¢lek,
mert se a k´teless¢g¢rzet, se a vÀgy
nem olyan erûs bennem, mint a... szÂval
mikor egy k¢k langusztÀt bÀmulok
¢rdeklûdû szÀnalommal, az undor
forrÂ hullÀmai k´zt: csodacsÃf!
¢s van, aki megeszi drÀga p¢nz¢rt,
de menj¡nk mÀr! de egyik¡nk se mozdul,
s hirtelen Ãjra lÀtom a sovÀny nût,
ahogy sikoltozik az udvarÀn,
¢s û jobbra, ¢n balra! ä rohanunk
¢sz n¢lk¡l, ¢s j´n ordÁtva a f¢rje,
¢s az eg¢sznek nincs ¢rtelme semmi
(csak ¢pp ben¢ztem az udvarra este),
s olyan nevets¢ges is az eg¢sz,
f¢lt az asszony, f¢ltem ¢s f¢lt a f¢rje
(ilyenkor szoktak ¡tni, szÃrni, lûni),
hogy nem messzire innen hÀborÃ van,
eszembe jut, eszembe jutsz, halÀl.
Strunjan, 1995. szeptember
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EGY KANDALLñBAN °G
Csak j´nne mÀr! csak j´nne, j´nne mÀr!
hÂes¢s, tengeri sz¢l, napsugÀr,
egy hÁr, egy palackba zÀrt ¡zenet,
a sz¢ken oldalt hajtod a fejed,
¢s mÀris alszol, kimer¡lt elem,
vagy s¢tÀlunk a Margitszigeten,
szokott utakon kutya fut szokott
mÂdjÀn üzve egy szokatlan szagot,
amely m¢gis ismerûs, csupa jel,
r¢teken, kavicsutakon terel,
csak j´nne mÀr, csak j´nne, egy napon
kacsÀkat n¢zt¡nk a w´rthi tavon,
kortyolgattad a s´r´d, Istenem! ä
gondoltam, vagyis hogy nem is, hanem
aztÀn lÀttuk a tengert, mennyi k¢k!
prÂbÀlom felid¢zni sÂs viz¢t,
s mÀr alszol, ¢j-f¡gg´ny szemed eg¢n,
de mit is, mire is gondoltam ¢n?
hosszÃ nyÀr volt vagy r´vid volt, a juss,
egy kandallÂban ¢g a jÃlius.

Kornis MihÀly

SñHAJOK HíDJA (II)
¢jszaka
°rdekes szekr¢ny: ûsz van benne.
Vagy ez mÀr a t¢l?
àItt van az ör meg az Asszony is, mindenki!Ê ä kiabÀltak a parasztok, mikor a k´ves
ÃtrÂl befordult a vÀllalati Pobjeda, amit Apa elkunyerÀltÀl az igazgatÂ elvtÀrstÂl, hogy
¢rtem j´hessetek a Szolnok megyei Kishegybe. Susogtak a nyÀrfÀk, por volt. Porfelhû...
Az a porfelhû!
Meg vagyok az ¡ld´z¢sektûl fÀzva.
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A mÃlthoz valÂ k¡l´n´s viszonya, e mohÂ ¢rdeklûd¢s ä
mintha valami megfejthetetlen, ÀmbÀr kellemes d¢j¥ vu kÁnoznÀ sz¡ntelen.
°rezte a sz¡leit. àS´t¢tben lobogÂ lÀngok.Ê
Zavarban volt, lehunyta a szem¢t. CsÂkokat cs¡cs´rÁtett a puszta l¢gbe. Vakon, de
csÁpûre tett k¢zzel vonult fel s alÀ, boldogsÀgtÂl r¢m¡lten, sz¢d¡lten... V¢g¡l nekirohant a forgÂsz¢k¢nek.
àHol lehetnek? Mit k¢ne mondanom?Ê
Felvette a frottÁrk´peny¢t.
àHadd mÀszkÀljanak.Ê
A feje f´l´tt vitte a csalÀdjÀt
Mint pillek´nnyü, lÀthatatlan leplet, ami k´r¡lfonja a test¢t
¢s lobog
magasan meghaladva ût magÀt, ki e feh¢rlû lÀngnyelvnek kaotikusan bizonytalan
k´zepe csak, àegy kis kosz, pillanatnyi zavar, de ¢ghetû!Ê MÁg ûk, az çrnyak, az AnyÀk
meg az ApÀk, a Szent BaldÂverek, szÂval a RokonsÀg, a MÀrtÁrok Fala ä fennen lobogÂ
kÁs¢ret...
Csend a falakon.
Holdpor.
Az °jjel vilÀgosabb fele.
SzÂval ¢n. ä ä ä (Ki nem vagyok ¢n?)
Csoda a nagyja minden gondolatnak!
FelÀllt, maga el¢ emelt karokkal kibotorkÀlt a f¡rdûszobÀba, felvette a f¡rdûk´peny¢t, direkt nem gyÃjtott villanyt, àÃgy po¢tikusabbÊ, botladozva visszamÀszott az ÁrÂasztalÀhoz, bekapcsolta a szÀmÁtÂg¢pet, s reszketve Ãj vÀzlatot Árt. Ek´zben Ãgy hessegette a feje k´r¡l ûd´ngû kÁs¢rteteket, akÀrha nyÀr volna, û meg d´g a napon. Ihlû
tetem.
àHagyjatok, drÀgÀim. A t´bbit tudom.Ê
V´r´slû f¡lcimpÀval legyezte magÀt, amÁg kapÀlt.
Gyer¡nk, gyer¡nk. Ez lesz az ajÀnd¢k. MegcsinÀlom a csontvÀzÀt, mint Isten az
çdÀmot, elûsz´r nagyjÀbÂl, csak porbÂl ¢s k´petbûl, holnaptÂl sz¡letik a hÃsa, fÀjdalmas hegedüszÂ, ÁrÂi tehets¢g sat´bbi. Valamivel k¢sûbb esz¢be jutott, hogy ma rÀgyÃjtott. S ez¢rt, amit megÁrt ä mindent! a jÂt elûsz´r hÂnapok Âta! ä megsemmisÁtette.
àNem szabad tisztÀtalanul.Ê Pedig pontos vÀzlat volt az, csudÀs v¢g egy k´nyvh´z, fokozhatatlanul tiszta szerkezet...
Valaki diktÀlta. El kellett dobni.
Vegyed f´l a k¢k frottÁrk´penyedet, sÃgtÀk, nehogy megfÀzz!
Alig talÀltam meg a f¡rdûszobÀban.
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°nekeltem.
ä visszarohantam a szobÀmba.
Lebegett a k´penyem, mint egy varÀzslÂnak...
Az a lobbanÀs odabent! Lelke fertelmes kulisszÀi m´g´tt a lÀngolÂ k´z¢ppont felrobbanÀsa, mint mag a f´ldben, mely megnyÁlik sajogva, kipattan az ¢let nyomÀsÀra...
Ti is ott lesztek. Nem mondom meg mÀsnak, nem szabad, de minden¡tt ott lesztek,
ugye? Az elt´rt fa k´r¡l, a libegû kis lÀngok k´rny¢k¢n, Manyi feje f´l´tt, hallgatagon
falnak tÀmaszkodva, meg a fotel karfÀjÀn is, a k¢ziratomon, a csillÀr karjain lÂgÀzva,
nevetve v¢g¡l, az eg¢sz csalÀd. GÀli JÂska is, ugye? F¡rst Panni ¢s Burg Tomika is...
¢s a lÀnghajÃ NagymamÀm, ez a Moira! Erzsik¢m ¢s DÀvid kirÀly ä ä ä
Apa ¢s Anya, a vÀllamra ¡ljetek, olvassÀtok a sz´veget a szÀmba!
Ãjak
Ez a k´nyv tere.
A Te hangod csÁpûss¢ge, bujasÀga, frivolsÀga, sikamlÂssÀga, nedvess¢ge, nûis¢ge,
holdszerüs¢ge, ism¢tlûd¢sei, ÀtvÀltozÀsai, csÀbÁtÀsai, ¢jjeli, Àlomi, varÀzslatos, tudattalan jÀt¢kai, a kÁs¢rt¢sei, ´r´k sz¡zess¢gem, a t´k¢letess¢gem, f¢rfi-nûi mellbimbÂm,
vulvÀm ¢s p¢niszem, a sz¡let¢sem, ahogyan kiveszem belûled a r¢szem, m¢lyem, barlangom, anyÀm, koporsÂm, templomom, Àgyam.
Nem k´nnyü teret adni a szÁv g¢niuszÀnak, ennek a halÀlosan tiszta, ¢letvesz¢lyes
°letnek, aki benn¡nk van ä de csak mint laza Ányben a fog. Dion¡szosznak is hÁvhatjuk
az Egyetlen Istent. Teljesen mindegy, mik¢nt nevezz¡k, mert csak a mi nev¡nk problematikus, az ¹v¢ mondhatatlan.
çm ha a kÁs¢rt¢sek istene jû...
Ezek a h¡ly¢k, akik a szÁv g¢niuszÀt leÁrtÀk, metaforÀnak, azt hiszik, hogy Àjtatos
(s´t¢t) besz¢d ¢s ¡res retorika ¢nnek mondani magunkat, valakinek, aki lÀt. Nincs
lÀtÀsod, mondjÀk, csupÀn id¢zeteid vannak valakitûl, aki kezdetben lÀtott; ût majmolod, majom. Te vagy az Isten majma. Gyorsabban Âhajtod v¢gbevinni, Ágy k¢slelteted
a megvÀltÀst. Aki a maga ÃtjÀn idej¢ben ¢rkezett volna, ha te meg nem elûz´d. BeleszartÀl az ¡dv´ss¢gbe, mondjÀk. Oly neh¢z nem hallanom ezt a kÀrogÀst, a magukig
el nem ¢rtek hollÂzsivajÀt, filozÂfusinak mondott kutyaugatÀst. àMityuska, figyelj,
nincs ¢n, ¢s nem mondhatod, hogy horkol, mint a f¢lkopasz partvis a sarokban, illetve
mondhatod, de nem tudod, mit mondasz, az ihletnek nincs bizonyossÀga. TehÀt mÀtÂl
vagy magadnak Ársz, vagy pedig a SÀtÀnnak. Haha! Szaladj le te is egy tÀrnÀba! Robotolj, t´rpe, mint mi, ¢s torlaszold el a visszautat. L¢gy tiszta ¢s kev¢s...Ê L¢gy (hasztalan) kutatÂ. Elemzû. °rtû. Bah! öjraleÁrÀs-szak¢rtû... ä ä ä De ha ¢n tÀncolni akarok,
akÀrki is vagyok! TÀncolni van kedvem, m¢g mindig van kedvem. Rossz vagyok. Aki
bennem tÀncolni akar, az harapni is akar: lenni. A tÀnchoz persze elûbb ki kell pucolnom a szent¢lyt. ýr¡lt neh¢z kipucolni a szent¢lyt, rendet rakni magamban, cs´kkennem. öjra abbahagyni a kÀrtyÀzÀst, dohÀnyzÀst, hazudozÀst, megmondani a feles¢gemnek, hogy megint szeretûm van... Te h¡lye ä fogja kiÀltani ä, nem az bÀnt, csak
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szeress! De hÀt nagyon szeretlek! ä kiÀltom, ¢s mivel ez igaz, mind a ketten sz¢gyellj¡k
magunkat. Az elûbb megmondtam neki, az¢rt tudom.
Onnan tudom, kutyÀk, hogy megtettem!
ä mint a halÀlraÁt¢lt igenje, mikor a kiv¢gzûosztag parancsnoka felteszi a k¢rd¢st,
hogy felk¢sz¡lt-e arra, ami k´vetkezik ä,
de ezt a vÀlaszt a rem¢ny f¡le is hallja.
Egy¡tt-l¢t a t´rt¢net¡nk.
AmÁg RÀd gondolok, jelen vagy.
Ez a teremt¢s nem azonos az elsû teremt¢ssel, hanem vÀlasz rÀ.
Ha van Àt¢lhetû halÀl, akkor a sz¡let¢s az.
Mintha a sz¡let¢semmel tÃl¢ltem volna valami robbanÀst
vagy szerencs¢tlens¢get ä no de milyen Àron?
Elvesztettem minden tudÀsomat.
A tekint¢lyemet is.
A varÀzsk´penyem!
LÀthatatlannÀ ¢s mindenhatÂvÀ tevû erûm.
A nagysÀgom.
F¢lelmetes fensûbbs¢gem, melynek birtokÀban ¢rinthetetlen voltam
nagy voltam ä
ne ker¡lgess¡k, isten voltam.
Azt vesztettem el.
ýt vesztettem el. Elvesztettelek. Elvesztem.
°s mÀr csak
rosszkedvüen csÃsztam-mÀsztam a rÀcs m´g´tt, a gumilepedûn
hogy mozogjak, legalÀbb tÀntorogjak
Ágy jelezzem, hogy itt vagyok
àtess¢k vÀrni!Ê
Fûk¢nt a szÀjammal kerestelek. Nyalogattam a sz¢kem csiszolt sarkÀt meg a pÀrna
sarkÀt, Ázlelgettem ÀrulkodÂ dudoraidat, a fotelkÀrpit szegecseit, a stoppolÂfa gombjÀt, az ÀgyrÀcs g´mb´lyded hengerszÀlait, a kanalam hÀtsÂ dombjÀt, nagyon jÂl tudod.
Pedig nem voltÀl ott. Csak a jeled. Mint a csiga nyoma savanykÀs Ázü, fekete fak¢rgen,
vagy mint bizonytalan Àrny¢k egy naps¡t´tte utca bolti kirakatainak egymÀs mell¢
Àlmodott vÀszonernyûi alatt. ElmosÂdottan tovarohanÂ folt egy augusztusi d¢lutÀn, a
büzh´dve olvadozÂ jÀrdÀn. Erûszakosan toltak ¢pp, a nyikorgÂ kocsimban.
HiÀba nyÃjtogattam a kezem...
Kellemetlen volt felriadni, tudod. Azt hittem, bel¢d kapaszkodva hirtelen visszaid¢zhetem az elûzû ezer ¢vet, a cs´ndet, ezt a butapestet, ¢s mindazt, ami ott t´rt¢nt,
de oly v¢gtelen hosszan! MilliÂ ¢vek Âta aludtam, milliÀrd Erzs¢bet hÁdon szaladoztam,
f¢nyes ¡gyeim voltak, ¡zleteim, szÀmtalan t¡k´rk¢pem, angyal barÀtom, jÀt¢kok a szoba sarkÀban, a Duna fekete viz¢n, a mÀsnak nevezett Kossuth Lajos utcÀn! ä ä Mintha
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a tÀrgyak ¢s a dolgok is ¢n lettem volna, a jÂkedv meg a m¢labÃ, ez p¢ldÀul egy Karib-tengeri nyaralÂm volt, odajÀrtam Anyuval szvingelni, napozni, M¢labÃba.
Aznap, amikor befejezte a Napk´nyv elsû k´tet¢t, azt Àlmodta, hogy rollerezik BudÀn, rep¡l, ahogy r¢gen, jÂl ¢rzi magÀt, de valami mÂkÀs helyen rÀbesz¢lik, hogy bÃjjon be egy k¡l´n´s gumiruhÀba, ¢s fÃjja fel magÀt. GyanÃs siets¢ggel engedelmeskedik, nem ¢rti, mi¢rt, Àm a keze r´gt´n tudja: hÀt az¢rt, hogy ´nkiel¢gÁthessen valami
trombitaformÀra ´sszetekert iz¢vel. JÂlesett, hogy pinÀja van, mert ez a ruha nûv¢
tette, a k¢t lÀba k´z´tt duzzadt rombuszajkak gumibÂl, abba nyomogatta ezt a micsodÀt, nyomogatta, igen, ny´gd¢cselve, jÂllehet kÁnos volt ez a szabadt¢ri ´nkiel¢gÁt¢s,
mintha parancsoltÀk volna, m¢gis ¢lvezte, nyelte a nyÀlÀt, burrogott, nem n¢zett le,
nem n¢zte a v¢tkezû kez¢t, engedte, mozgatta, sz¢gyellte, jaj, csak most ne n¢zz¢k,
hadd n¢zz¢k! °rezte pofÀja malacpirossÀgÀt, orra r¢pÀjÀt, keble bimbÂjÀt, a reszket¢st
a lÀbaiban, hallotta a m¢he tÀtogÀsÀt, a sikolyos vergûd¢st, ¢s az egymÀs utÀn k´vetkezû
orgazmusok ÀrjÀn halÀnt¢ka behorpadt, ritka apÀlyok idej¢n pedig aggodalmasan kifeh¢r¡lt, Â, baba. °s amikor esz¢be jutott, hogy nemsokÀra fel¢bred, m¢g gyorsan len¢zett, szÂval megn¢ztem, hogy mivel baszom magam. Feltekert sz´veg volt, f¡tyire
eml¢keztetû ¢s csecs alakÃ, barna fogÂval. Magyar betüket lÀtott a zsidÂtekercs vÀsznÀn, zsizsegtek, mint a hangyÀk ä ä ä
ñ, Irgalom Atyja, ne hagyj el, egy magyar nyelvü Haggada volt.
1949-ben sz¡lettem, zÀrÂra utÀn.
F¢nyben ¢s lÀrmÀban. Kora d¢lutÀn. Most t¢rek magamhoz. Az ablaka nyitva. F¢m
vizsgÀlÂeszk´z´ket mosogat valaki ¢pp, f¢lig a hÀtunk m´g´tt. Ott, a sarokban z´r´g
vele, elûbb is egy mar¢kra valÂ vacak kicsÃszott a kez¢bûl. °lesen cs´rren az orvosi
mosogatÂban. MÀsvalaki gyorsan ¢s hangosan besz¢l. De ez mind mellesleg van, az
elsû percek t¢bolya el¡lt. Heverek egy asztalon, senki se foglalkozik velem.
Egy nûi hang kattog, mint tü a lemezen, karmol, f¡ls¢rtûn
nevetnek.
A d¢lutÀni napf¢ny.
SÀrgÀsv´r´s foltok Ãsznak a tÃlsÂ falon.
A sz¡l¢szeti mütû falÀnak ¢s bÃtorainak fakÂ szÁnein m¢lÀzom fÀradtan.
TÃl ¢ber vagyok, agyonpiszkÀlt, elhasznÀlt.
°rz¢keim eleven sebtÀjak.
Ismerem a jÀrÀst.
Guggolva k´rbevesznek kis rajongÂ, f¢lûs illÃziÂk.
UtcÀn lenni az elsû idûkben program: kiszÀmÁthatatlan v¢gü kaland, megtiszteltet¢s, kit¡ntet¢s, àmÀr az utcÀra is kijÀrokÊ, ahol pedig bÀrmi t´rt¢nhet. V¢grendelkezni
se volna tÃlzÀs. Fulladozva hagyom, csak tekerd a szÃrÂs sÀlat a nyakam k´r¢, k´sd
be a cipûn a maslit, nyomd ´ssze az ing k¢zelûj¢n a patentot... ZÃg a fejem. TÃl vÀratlan szÀmomra ennyi vÀltozÀs: nemr¢g ¢bredtem f´l ä n¢hÀny ¢ve ¢n m¢g nem is ¢ltem, most meg mÀr kapkodhatom a cipûs lÀbaim. MegpatkoltÀk SzamÀrbûr kirÀlyfi
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talpÀt. Elûbb egyik lÀbam rakom le az alsÂ l¢pcsûre, csak aztÀn Àllok mell¢ a mÀsikkal
is, ¢s megint a balt le elûsz´r, utÀna a jobbat, nehogy leguruljak a l¢pcsûk´zig, mint
mÀr elûfordult. A legurulÀs nem csek¢lys¢g, sikolyos katasztrÂfa: pillanatokra v¢ge a
vilÀgnak.
FÀj, ¢s v¢rzik.
Mi az, hogy v¢rzik?
Hogy v¢rezhet?
Sz¢p volt a rendûrcsillag, mint egy pontos munka.
(àä ögy ¢rdemes.Ê)
A FûkapitÀnysÀg esti k¢pe (1950?)
Nagyon ¢lek, szaladunk az orvoshoz, a legborzalmasabb sejtelmek mÀr unt vend¢gek a szÁvemben, ´tven van, vagy ´tvenegy:
IngÂ lÀmpÀk az esti k´dben.
Az Ãttest k´zepe f´l¢ felcsomÂzva, mint bel¡lrûl sugÀrzÂ, kalapos fejek, drÂton. Nyikorognak a sz¢lben. Nagyon siet¡nk, nem t´bb, mint egy villanÀs az eg¢sz, csak a szemem el¢ ker¡lt, mert ¢pp megfordultam az apÀm vagy az anyÀm karjÀn ¡lve, talÀn
elzsibbadt a f¢l popsim, s fejemet egy pillanatra a kulcscsontja g´dr¢be tÀmasztva, a
talpammal meg a hasÀt taposva a tekintetem ÃtjÀba ker¡lt ez a k¢p. K¢k csillag a feh¢r
mÀrvÀnnyal borÁtott Rendûr-fûkapitÀnysÀg s´t¢t homlokzatÀn. Erûs sz¢l. ºzenet.
Odapillantottam, a mÀsodperc tizedr¢sz¢ig lÀttam csak, de nem megy ki a fejembûl
azÂta se. Az anyÀm vagy az apÀm, valamelyikût´k, futÀs k´zben, mell¢kesen rÀm vert,
ne izegjek-mozogjak, ne rugdaljam a hasad. Mellett¡nk zaj, forgalom, hideg sz¢l.
Mennek az emberek. Melegem van, m¢gis fÀzom. TalÀn lÀz. HozzÀd bÃjok, a vÀlladba
kapaszkodom, ´t ujjam a vÀllt´m¢sedbe vÀjom: pillanatra lÀttam a l¡ktetve pislÀkolÂ
neoncsillagot.
K¢k csillag.
°let¡nk csillaga, Àllamunk csillaga!
Ott k¢rdezik ki a rosszat, t´virûl hegyire. TÀvol MoszkvÀtÂl, a k´zponttÂl, az elvtÀrsaktÂl...
Az ´tvenes ¢vek meleg volt, mint a szar.
Amirûl nem szabad besz¢lni, arrÂl Árni szoktam.
Hasonlat: irtÂzatos erejü robbanÀsok vilÀgÀban aludni, hosszan-hosszan ä vagy csak
Àlmodtam? ä, ¢s az utÀna kialakulÂ csendben f´lriadni, ¢ppen a csendre talÀn; arra
riadni, hogy
Azt se tudom, ¢bren vagyok-e.
àMÀr senki se olvas, mint tudjuk, az utolsÂ HÀborÃ Âta felszÁvÂdtak a nemzeti nyelvek, a magyar TÀbornak azonban itt maradt a hangja, mondom, csak a hangja, ez a
rekedtes ä a Napk´nyv mÀsodik k´tet¢bûl CD-ROM-ra mentett! ä mÀmorhang, ¢desk¢s
hang¡t¢se m¢g ma is csÀbÁtÂ. (A hangfiloszok k´zt lassan Ãjra divat a magyar.) TÀbor
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korÀhoz k¢pest gÀtlÀstalanul optimista akcentusa k¢sz r´hej! °rdemes hallgatni. Vallani tanÁt ez az ember-kecske, azzal, ahogy alszik. °brenl¢te csÃcsain is Àlomittasan
mekeg, a forrÂ hÃs pinas´t¢tj¢ben, a r¢gi vacokban...Ê
K¢tszer sz¡letett. MÀsodik alkalommal fel¢bredt. Valamivel k¢sûbb azonban mÀr
nem tudta, hogy igazÀn ¢bren van-e, vagy csak fekszik, alszik, ¢s azt Àlmodja, hogy ä
¢bren van.
Azon gondolkodott, hogy mi van.
àVan-e?Ê
Hogy ki van, tehÀt hogy ki volna az, aki, ha van, itt van ä ez nem jelent meg benne
m¢g.
àVagyok?Ê
Ez sem. ñvatos legy¢l. Mit lÀtsz?
àNem pontos.Ê
Mit ¢rzel?
àMeleget ¢rzek.Ê
HÀt m¢g?
àBajt. Megfoghatatlan.Ê
Neh¢z a pillÀja.
Egy eg¢sz test szem.
ForrÂsÀg.
Itt-l¢t.
A nûk.
A lÀnyok, a csajok, a fruskÀk. De nem, nem csak ez! Hanem, ami sz¡ntelen izgalomban tart, ¢s naponta h¢tszer megtorpant az utcÀn, m¢g ÃszÀs k´zben is, amikor
´sszezÀrt lÀbbal megÀll a parton, a v¢nuszdombja feszes duzzadÀsa a trikÂnadrÀgban.
De nem csak ez! Felsûcombja bûr¢nek feh¢rs¢ge is m¢g, a csÂkolni valÂ v¢dtelens¢ge,
combbelsej¢nek selymes tapintÀsÃ hÃsa. A hÃsa!
Egy elszabadult hajtincs, a dÃs kontyÀbÂl, ¢pp most...
A v¢ge behajlik.
Az arca.
ArcÀn Âhatatlan pÁr, d¡h pÁrja, sejti, hogy n¢zik, ott meg ott, pont a kincseit. Nem
tehet ellene semmit. àEz a fickÂ n¢z. Most nem takarhatom el, nem is akarom, de mit
k¢pzel. çh!Ê °s ezek csak az elûk¢sz¡letek. M¢g csak n¢zz¡k egymÀst. ý a test¢vel n¢z,
inger¡lten, eg¢szen mÀsfel¢, de a vÀlla, a hasa s persze a melle is, fesz¡lten, odaadÂn...
Egy pillanat, ¢s nem lÀtom soha t´bbet, û se engem ä de most m¢g!
LeÀny, s¡ldû, n´vend¢k, zsenge, jeszke, j¢rce, kamaszlÀny, leÀnyzÂ, leÀnyasszony,
kisasszonyka, nagylÀny, feh¢rszem¢ly, eladÂsorba ker¡lt, anyÀnyi, jÂasszony, nagyasszony, nûszem¢ly, n¢mber, dÀma, ¢des csillagom, ÀlmosnyakÃ, macskaszemü, kerek
fenekü, kecskecs´csü isteni buksza, Ájtestü, barna, hazudÂs, elvÀlt, tÀnciskolai partner,
szûke bajuszkÀs, nagyon baszhatÂ, sok-sok pirinyÂ szem´lcs a nyakÀn, kreol bûrü, homorÃ a hasa, aranyv´r´s bozont, rec¢s a h¡velye, pÀrÀs a hÂnalja, izzad a keze, hamar
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unalmas, tÃl sok, vÁzilÂ, valÂsÀgos nemi katasztrÂfa, apÀca, ûzike, nûv¢rke, vagÀny csaj,
hastÀncos, pici pocija van, reszket a lÀba utÀna sokÀig, tÃl hÀlÀs, sÂhajtozÂs, müvelt
arc, faksznis, k´lniszagot izzad, ujjnyi a bimbaja, f¡tyis a csiklÂja, lifegû vagy zÀszlÂs,
ûrjÁtû, dinnyecicis, bepisil az Àgyban, durrant, nagy lÀbÃ, csikÂfej, angol, csak a keze
izgat, libabûr´s a popsija, k´nyvtÀros, sz¢p, de nem tudja, a pinÀja Áze akÀr a szÀja Áze,
eper ¢s v¢r, faragatlan gy¢mÀnt, ûstehets¢g, kozmetikus, Ãgy szeret, hogy Àtkopognak
a szomsz¢dok, ´ngyilkos akarok lenni vele, satucombÃ CsipkerÂzsika, sÀpadt, okos,
buta, m¢lybarna a feneke vÀgata, ismeri a Sein und Zeitet, nem mosakszik eleget, arctalan, unja vagy Ãgy tesz, el akar kÀrhozni, kizÀrÂlag oldalrÂl szeret, vÀrkisasszony,
polcos seggü, pisze, p´sze, raccsol, szeplûs, hüv´s szÀjÃ, alamuszi, pipiske, n¢ger, japÀn, csak a k´ld´k¢t csÂkoljam, ¢s ne k¢rdezzek semmit, ´r´k´sen büntudata van,
frigid ä frigid nû nincs! ä, gyereket akar, csak baszni akar, azt hiszi, szeret, de nem
biztos benne, mÀr a padon k¢sz van, sÁr, csodÀt vÀr, hattyÃ, szüz, aggszüz, nimfomÀniÀs
ä nimfomÀniÀs nû nincs! ä, vasalÂdeszka, nekem kell levenni a szem¡veg¢t, m¢zesk´cs´g, ¢gi ajÀnd¢k, anyukÀm barÀtnûje, ÂriÀsb¢bi, naiv d´g, s´t¢t szemh¢jÃ gimnazistalÀny, ´regedû hajasbaba, elfelejtett osztÀlytÀrs, fiatalos nagymama, sima ¡gy, j¢gszekr¢ny, vastag lÀbÃ osztÀlyfûn´k n¢ni, a lÀnyom lehetne, anyÀm lehetne, azt hiszi, hogy
û lesz az Ãj feles¢gem, v¢letlen¡l az esete vagyok, lakÂ a hetedikrûl, vilÀgcsÃnyÀja, hipnotizûr, profi kurva, vadÂc, Nagy Anya, biszex, mutatÂs, de nulla, szÁn¢sznû, megveszek egy pontjÀ¢rt, a t¢rde hajlatÀ¢rt, ¢rthetetlen mÂdon mindenki kÁvÀnja, bÀrsonyos
f¡lü nyuszi, a melle ÂriÀsi, s´t¢tbarna udvara r¡csk´s, mÀlnaszÁn kisbimbÂ, mÀrvÀnysegg, M¢deia a t´kfelesleges Àtkaival, mÀrtÁr, ha megbetegszem, Àpol, reggelig sose
marad elvbûl, veszekszik kÃrÀs k´zben, az apjÀt keresi bennem, az anyjÀn Àll bosszÃt,
a v¢g¢n mindig megbocsÀt, olyan, mint ¢n, titkon a farkamra sandÁt, el¢g nagy-e, azt
szereti, ha hosszan basszÀk, kaptÀr, megÀllÀs n¢lk¡l ¢lvez, soha nem ¢lvez, m¢gis jÂ
neki, r¡gymellü, dunyhamellü, k´rtemellü, gumilabdacicis, Kirk¢ a sÃlyos illataival,
Penelop¢ a hamis mosolyÀval, tÃl pirulÂs, f¢lt¢keny, lefekszik a legjobb barÀtommal,
nem szereti a pocakos f¢rfiakat, mondja, de velem kiv¢telt tesz, alacsony ÀllÀsÃ popsija
van, ha bel¢m zuhan, azonnal kidob, telefonon hÁvogatja a feles¢gem, nem szabad
n¢zni, mikor vetkûzik, m¢lyen vallÀsos, villanyt olt, nappal is villanyt gyÃjt, ell´k, mikor v¢gre orgazmusa van, Àtmenetnek gondol egy Ãj szerelemhez, sose szokta megcsalni a f¢rj¢t, Àldott jÂsÀgÃ vûleg¢nye van, Nauszikaa a kocsisoron, borotvÀlja a lÀbÀt,
elvakarja a pattanÀsait, faszbolond, v¢nlÀny, meg¡t, ha benyÃlok, a barÀtnûj¢tûl hallotta, hogy velem neki jÂ lesz, az egyetlen, akit elviselek, kirÀlynû, ÂvÂnû, mosÂnû,
megveret a bÀtyja haverjaival, totÀlszerelmes lesz bel¢, aki lÀtja. GyÂgypunci.
Fi, fiÃ, fiÃcska, Ármag, sarjad¢k, csecsemû, fityfiritty, puttÂ, purd¢, leg¢nyke, gyerkûc, csemete, k´ly´k, kamasz, tacskÂ, suttyÂ, tin¢dzser, fiatalember, ember, f¢rfi, kuki,
deltÀs, kigyÃrt gyerek, szûrmÂk, lejÀr badizni, de buta farka van, Ãgy csÂkol, mintha
elsûseg¢lyt adna, azonnal rÀm mÀszik, olyan kis aranyos, gyapjas szakÀlla van, a mell¢n
is, marha erûs, szûr´s f¡lü, lapÀtkezü, naddarab pali, olyan donjÂzsi, formÀs segge
van, a keze kapÀsbÂl bizalomgerjesztû, lehet vele besz¢lgetni is, csini hapek, csillagszemü ¢s g´nd´r, szeretek a hajÀban turkÀlni, torkos maci, st´pszli, egy hÂhÀnyÂ, mÀr
ÂvodÀskoromban kin¢ztem magamnak, sz¢p, mint a BrÃsz Villisz, m¢g Anyunak is
tetszik, kimondott f¢rjtÁpus, valÂsÀgos csûd´r, mindig rÀ gondolok t´rt¢nelemÂrÀn,
nem fogok hamar lefek¡dni vele, jÂ lesz t¢lire, pinabubus, egyszer szeretn¢m megverni, utÀna lek´t´zni, ¢s az ´sszes pontjÀt v¢gigpuszilgatni, tÃl nagy fasza van, fincsi,
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ahogy szorÁt, kicsi van neki, de folyton izgatott, t¡relmes k¢zimunkÀs, levarr, megcsinÀl, megoldja a probl¢mÀimat, jÂ forrÂ a keze, j¢ghideg a hÀta, izgalmasan kopaszodik, ijesztûen markÀns, kis´rd´g, hosszÃtÀvfutÂ, cicibolond, lelkileg is tÀmasz, û a p¢ldak¢pem, a diplomatatÀskÀja k¡l´n rekesz¢ben tartja a bugyimat, ig¢nyt tart az ´sszes
bejÀratomra, csak akkor vagyok nyugodt, mikor alszik, n¢ha attÂl f¢lek, csak vele fogok tudni ezutÀn, stoppolÂfa-alakÃ a makkja, nagy lapÀt a nyelve, olyan ¢rdes, csokibarna f¡tyije van, komolyan meghatÂ, m¢g egy picit tanÁtani kell, sz¢tnyom, Àllatias,
r´hejes, tüfarkÃ, romantikusan n¢z, nem is sejti, hogy mit ¢rzek irÀnta, soha nem jut
esz¢be megerûszakolni, ez a kûfaszÃ, piti pacÀk, bika, aranylÀncos kecske, fiatal szatÁr,
strandon jÂl mutat, mindene vad ¢s szûr´s, jobb, mint a konzitanÀrom volt, kÀr, hogy
az alb¢rlûnk, Apura eml¢keztet, Ãgy rÀm j´n a sÁrÀs, ahogy beteszi, olyan kis s¢rtûdûs,
kurvÀra sz¢gyenlûs, azt imÀdom benne, ahogy ¡l, n¢z ¢s haragszik, sajnos erûsen fogja
ût az anyja, csÃcsos feneke van, megbolondÁt az a vastag szÀja, a bratyÂm¢ra hasonlÁt
a teste, lepedûakrobata, a bohÂcom, szakÀcsom, piszok sÀrmos gyerek, igazi bÀjgÃnÀr,
g´rbe a farka, f¢lreÀll neki, sz¢lkakas-pali, mÀr egy mosolyÀval kihoz a sodrombÂl, a
petef¢szekgyuszim se szokta zavarni, Kisherceg, el¢g arabos feje van, olyan tornatanÀr,
ellenÀllhatatlan, pÂkhasÃ, imÀdom a t´kkopasz fej¢t simcsizni, rendszeresen Àlmodok
vele, olyan, mint egy isten, ott fogom hagyni, ahogy leszerel, k¢tszer Àll fel neki, de û
n¢gyszer akar, rÀhajtott a b¢biszitter is, ´sszerÀncolt homlokkal tesz a magÀ¢vÀ, zugbaszÂ, nagydumÀs, sose veszi ¢szre, kitûl kapok lapot, libabûr´s leszek, hogyha kiabÀl,
¢rzem, jÂ apa lesz, sose lenn¢k mÀs¢, az Edina se ismert annyira m¢lyen, mint û, fÀradtan j´n haza, ûsz a feje oldalt, hÂka-mÂkamester, az utolsÂ kisfiam, miatta sz¡lettem, le is nyelem neki, ha annyira akarja, csak az¢rt imÀdkozom, hogy egy napon haljunk meg. SzeretnivalÂ f¡tty.
A nûk.
SzÁv¡k m¢ly¢n kevesebbnek ¢rzik magukat egy erdei rÀgcsÀlÂnÀl, de t´bbnek az
Istenn¢l. TudjÀk, hogy ûk a nûk, a lÀnyok, az anyÂkÀk...
MÀr Ãgy dûlnek hÀtra nevett¡kben!
Nûk a jÂsok, amiÂta vilÀg a vilÀg.
Nûk a nagy ÀtvÀltozÂk, a sz¡lni tudÂk, az eg¢szs¢gesek, a m¢rges, kÀbÁtÂ gy¡m´lcs´k. A nedves, az ¢j, az ¢jjel üz´tt mÀgia, az Àlom, a s´t¢t, az eksztÀzis, amit Ãgy
szeretek. Az istenek itala, a h¢tk´znap, a t´retlen, az ez¡st, a füzfa, a madarak, a kampÂs csûrüek. Vagyis a csiklÂ, a b¢ka, a nyÃl, ¢s a fogyÂk, meg a n´vekvûk, a hajÂk, az
angyali segÁtûk, a sz¡zek, a MÀriÀk. Napba ´lt´z´tt asszonyok, Mentûk, Nemtûk, GrÀciÀk, MÃzsÀk ¢s nimfÀk. A barlang, a bimbÂ, a fÀtyol, a hÀz, a lÀda, a macska. Az urna
¢s a vulva.
Ki mondja, ki Árja ezt? Ki¢ ez a hang, e magabiztos, rekedt motyogÀs?
Ez a sakÀli d¡nny´g¢s? Strici-vaker. Na ¢s? A legjobb, ahogy baszol.
Ahogy baszlak. Ahogy baszunk.
Mi van m¢g?
Hogy mondjam, hogyan fejezzem ki? Nem mintha ez ¢rdekelne, tudom, de hadd
mondjam, ha tehÀt Ãgy d´ntesz, hogy a szeretûm leszel ä mert ez nÀlad d´nt¢s, nÀlam
meg nyerÁt¢s ä, szÂval ha Ãgy d´ntesz, hogy megengeded, ¢s a kezem benyÃlhat a
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szoknyÀd alÀ ä ami persze tilos, tudom, hogy az, ¢s te is tudod, de az benne a s¡ti,
hogy m¢gis megvalÂsul ä
MÀris remeg az orrodon a bûr, rÀncosodik...
Nyulak csinÀlnak Ágy.
SzÀjadnak lehelete ä mi¢rt nem k¢t ellel ÁrjÀk ezt magyarul? ä, a tiltakozÀsod forrÂ-langy pÀrÀja ä ä ä
írtak mÀr k´nyvet ilyen hangulatban?
çl-MessiÀsok nem Àm ritkÀn, ¢vszÀzadonta egyszer-egyszer tünnek fel, hanem a
n¢pesed¢si rÀta ritmusa szerint, Ãgy k¢t mÀsodpercenk¢nt bÃjnak elû a mamÀjukbÂl.
Nem tapasztaltam halÀlt. Nem is fogok, szerintem. V¢gtelen sokszor kecsegtett¢l
azzal, hogy hamarosan v¢ge ä Â, iszonyat, rettenet, most j´n, ami m¢g soha nem volt!
ä de csak Te j´tt¢l, mindig. Hogy haragudhattam volna a Napra, a forrÂsÀgra, a percre, amely hajl¢kul kÁnÀlkozott?
A f¡lledt budoÀr.
Ma mindenkinek megvan a maga igazsÀga, ellenben a halÀlnak, akÀr az ¢letnek,
semmi m¢ltÂsÀga ä csak tÃl¢lj¡k a napokat! Hiszen nincsenek is napjaink mÀr! Neh¢z
huszonn¢gy ÂrÀkat t´lt¡nk le, Ãjra meg Ãjra, hasonlÂan ahhoz, ahogyan kn¢dlizabÀlÂ-versenyen a hÀj bajnokai a kn¢dlit faljÀk.
Kit hovÀ bevert a l¢t esûje, kucorgunk. R¢m¡let¡nket sz¡ntelen rÀgcsÀlÀsban, remeg¢sben, kotor¢kk¢szÁt¢sben vezetj¡k le.
SzÂval ¢n kezdem. Nekem kell kezdeni, v¢g¡l is ezt ti nem kezdhetitek. N¢ha elfog
a gyanÃ, hogy az¢rt sz¡lettem, mert tudok kezdeni, kellett mÀr k´z¡l¡nk valaki, aki
kezd. Nem jÂl kezd, mert jÂl kezdeni nem lehet, aki ezt mondja, nem kezdett m¢g soha.
A kezd¢s kÁnos ür, hiÀny. ä ä ä Az utolsÂ mohikÀn, aki nemzets¢g¡k fogytÀn elmondja
a kaddist. Becsukja az ajtÂt, uff, uff.
Az ÁrÂ.
ä ä äà... sose tudta, apja vagy anyja szellem¢t ¢rintse-e elûbb? Nem tud olyan gyorsan Ãszni, hogy ne szÀllja meg a k¢ts¢g, melyik¡k Àrnya ¢rkezett elûbb az uszodÀba,
a medence partjÀra, a bolond apja-e vagy a tehets¢ges anyja? A sas-e vagy a hattyÃ?
Az anyjÀt szereti jobban. Az apja van k´zelebb hozzÀ. T´r elûre a vÁzben, mint egy
pÀnikba esett krokodil, a dupla szemh¢jÃ ÁrÂ, lehunyt szemmel akarnokoskodik a müz´ld hullÀmokban...Ê ä ä ä
AkÀr egy bün´zû, aki a sz¡lei hÀzÀba t´rt be, Àm anyja tetten ¢rte: àpersze hogy itt
vagy, hol mÀshol lenn¢l!Ê
N¢hÀny hÂnapja, a sÁrjaitok fel¢ rohanvÀst, a szokÀsos belsû kapkodÀs k´zepette,
vagy talÀn amikor mÀr a sÁrod elûtt Àlltam, Apa, lihegve, mintha randira ¢rkezn¢k,
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elk¢sve, a temetûi sz¢lben suhogÂ fÀk alatt elmosolyodtam, mert eszembe jutott, hogy
biztos ti is csak most ¢rkeztek, most bÃcsÃzkodtok a BejÀratnÀl, te viharosan int¢zkedsz, de f¢lig mÀris fel¢m fordulsz, mentegetûdzve, àfiam, mondd meg, hÀt mi¢rt
lenn¢nk ezen a mÁsz helyen ´r´kk¢, anyÀm, akkor te AnyukÀval libegj a 22/26/14-be,
Erzsike DÀviddal ¢s FÀnival a v¢gibe, ¢n meg a MamÀval most gyorsan a k´v¡nkh´z,
mindig hozzÀnk cs´rtet elûsz´r ez a PacakovÀcsÊ, ¢s ahogy felkaptam a fejem, s a semmibe meredtem, ellenûrz¢sk¢ppen, Ãgy talÀltam, rÀm r´h´g a sÁrhelyek k´zti nyirkos
Àrny¢kvilÀg ä ä ä
A PÀrizsi utca s´t¢ts¢ge.
BevilÀgÁt az utcai lÀmpa.
M¢g nem tudtam a nev¢t...
Ott kinn, az ablakon tÃl morog a micsoda.
Minden.
SzikrÀzik a kis hamis.
Kacsingat.
TÃl¢rezve a vilÀgot, nem tudok elaludni. A rÀcs fÀjÀt szopom, nyalogatom. Oda van
nyomÂdva a fejem. Kinyalok a nyelvemmel, mint a bÀnatos teh¢n, mÃÃ. Halkan mÃÃ,
sz¢pen mÃÃ. Nehogy bej´jjenek! Akkor kikapok. öszik a csillÀr a fejem felett. SzikrÀzÂ
minyon¢gûk, ha feloltjÀk. De mÀr leoltottÀk. Mikor Ãgy tesznek le, hogy m¢g ¢gve
van, rÀm ragyog. LesziporkÀz Anya vÀlla m´g¡l, amikor finoman a hÀtamra tesz. AztÀn egy pillanatra zür, eltakarja, rendezget, nem is tudom, lefoglal a f¡rdû utÀni kimeleged¢sem. ForrÂn kiÀztam, elbÀgyadtam, v¢gem. Hogy ker¡ltem ide? így tünik
fel, hogy nagyon vilÀgos van. TÃlvilÀgos vilÀgos. VillanygyertyÀk, k´nnyezû gyertyaruhÀban, sÀrgÀban. N¢zem. F´l´ttem van minden. Itt vagyok nekik kiszolgÀltatva.
GurgulÀzÂ torokhangok k´zepette mosogattak, izgatottan l´tyk´ltek, vicceket mondtak, bebugyolÀltak egy iz¢be, ¢s jÂl megd´rg´ltek, ijedtemben visszar´h´gtem, nem
is ijedtemben, hanem nem tudom. Felraktak a rÂzsÀs pl¢dre, a t¡k´r el¢. HullÀmos a
haja. Barna a szeme. Szeretem a hangjÀt. InkÀbb ahogy hallgat. °s az ujjait. Keni a
lÀbam k´z¢t, jÂbe. K¢k-feh¢r csÁkos tubusbÂl nyomja ki a kr¢mj¢t.
Nagy az aggodalom.
Magam is.
Anya kez¢t is lÀtom, de az mÀs.
àAnyja kez¢t Ãgy ismerte, mint az anyja kez¢t.Ê
Az ûs¢jt megbaszta a sz¢l, puff. Az meg, jÂl megterm¢keny¡lve, ez¡sttojÀsÀt az anyÂsa ÂriÀs´l¢be tojta. ¹sszet´rtem, hogy valahogy kij´jjek. Ki is kaptam miatta, mert
ez¡st volt, istenem, ropogÂs hÀrtyaez¡st! °s t´r¢keny, mint a macesz. Ehetû. Meg is
ettem. NagymamÀm, a S´t¢ts¢g hamut sÁrt, belepte a szem¡veg¢t. Vak. Nem, csak
olyan homÀlyos neki. Az ¢gû hÀzak.
A GettÂ!
Hogy csinÀlta a fÃvÂ sz¢l?
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Gyere, mama, elûre, hajolj meg.
Tudod mit, ne hajolj meg, mi¢rt hajolnÀl meg?
KÁnlÂdok itt, hogy ä ä ä
Az lesz a legnehezebben ÀbrÀzolhatÂ, hogy a legszebb nû Budapesten az ¢desanyÀm
volt, Ãgy 1939-tûl '45-ig. Ki hiszi el? Egy bombacsinos zsidÂ fiatalasszony a zsidÂ v¢rben f¡rdû MagyarorszÀgon, m¢g a KarÀdy Katalin is t¢ged irigyelt, rÂlad Àlmodozott,
mondta egy LondonbÂl hazalÀtogatÂ aggastyÀn rendezû a minap, tudod, ki. Olyan
jÂ volt, mikor az asztalra csapva felugrott a sz¢k¢bûl, amikor azt k¢rdeztem, ¢s mondja,
de ûszint¢n, t¢nyleg jÂ szÁn¢sznû volt az ¢desanyÀm? Mire majdnem felugrott az asztal
tetej¢re, mint Berger a Hairben: micsoda? Hogy jÂ szÁn¢sznû volt-e az anyja? A legvonzÂbb actress volt, akit ¢letemben lÀttam! JÃliÀt, ZiliÀt, DesdemonÀkat kellett volna
jÀtszania! Hogy is szabad ilyet k¢rdeznie, fiam. Az ¢desanyja kellett volna legyen a
magyar Katherine Hepburn, nem, annÀl is jobb! A mi Marlene Dietrich¡nk lehetett
volna, ha nem j´n a Hitler. TalÀnyos volt, tudja, szexi, de müvelt is, ¢s t´k¢letesen
besz¢lt angolul, franciÀul, n¢met¡l, olaszul, spanyolul, m¢gse ment ki a Reinhardthoz
Berlinbe, pedig hÁvta. Mert beleszeretett a f¢rj¢be, aki nem a maga papÀja volt, tudja,
hanem akit meg´ltek, az is nagyon sz¢p ember volt Àm, a RadnÂti H´lderl¢nek nevezte, a Dunapart kÀv¢hÀzban ismertem meg ûket, mikor a zsidÂt´rv¢nyek miatt mÀr
kirÃgtÀk a BelvÀrosi SzÁnhÀzbÂl, egy¡tt voltak ¢jjel-nappal, Ãgy hÁvtÀk ûket, az isteni
pÀr, tÃl korÀn vÀlasztott f¢rjet a mamÀja, mindenki ût n¢zte, volt benne valami ûrjÁtû
duende, ahogy Lorca mondja, ez volt a harmincas ¢vek, de hÀt az ´n ¢desanyjÀnak
ûr¡lt pechje volt, vonzotta a bajt, a GÂth-f¢le SzÁniiskolÀba jÀrt, nem az Akad¢miÀra,
nem fek¡dt le a Csortossal, ÀltalÀban kevesen ismert¢k. K¢t ¢vet D¢l-AmerikÀban t´lt´tt az çcs Guszti-f¢le kvintettel, ¢s mire hazaj´tt, kit´rt a hÀborÃ, csak a Goldmark
Terem, az a nyomorÃ zsidÂszÁnhÀz maradt neki, bÀr '45-ben Pajor azonnal szerzûdtette a Nemzetihez, de a maga anyja hirtelen f¢rjhez ment a Szûrm¢s PistÀhoz, az ¢jszaka csÀszÀrÀhoz, aki az ´n sz¡let¢se napjÀn kib¢relte a Miami mulatÂt, ¢n is ott voltam, Budapest ´sszes kurvÀja jelen volt, azon a h¢ten tartÂztattÀk le Rajkot, ¢desanyukÀt pedig Ãgy rÃgtÀk ki a Nemzetibûl, hogy a lÀba se ¢rte a f´ldet, oda û k¡l´nben
is tÃl sz¢p volt, mint egy spanyol tÀncosnû, m¢ly hangÃ, de nagy ¢nektudÀs is, plusz
Apollinaire minden verse k´nyv n¢lk¡l. °s fergeteges lÀbak... Mondom, tÃl csinos volt
û ide, tÃl okos, Pell¢rt Bandi minden rendez¢s¢ben le akarta vetkûztetni, KatÂ, mondta, maga ne olvasson Sartre-t, ne legyen olyan intellektuel ä eh, sok volt û a korabeli
szÁnhÀznak! A tehets¢ges f¢rfiak csapatban jÀrtak utÀna, GÀbri Zoli havonta megk¢rte
a kez¢t, TÀrkonyi megs¢rtûd´tt... AztÀn mindenki el akarta felejteni r´gt´n. A kedves
papa is borzasztÂ f¢lt¢keny volt, megtiltotta, hogy vid¢kre szerzûdj´n, r¢szben talÀn
ez¢rt csinÀltÀk magÀt. KÁnos t´rt¢net volt. Egy pompÀs tragika, ahogy a t´rt¢nelembe
belet´rik a foga! Mert az ´n apja nem engedte, hogy szÁnhÀziakkal ¢rintkezzen, de
azutÀn viharsebesen elszeg¢nyedtek, Ãgyhogy '50-tûl '70-ig nem is hallottam rÂla, ¢s
csak mikor maga a FûiskolÀra ker¡lt, akkor realizÀltam, hogy a KatÂ m¢g ¢l... Büv´letes nû volt! Akik vele voltak fiatalok, azok tudjÀk ezt, efelûl legyen nyugodt, Ágy nyolcvank¢t ¢vesen is irigylem magÀt, hogy az ´l¢ben ¡lhetett. M¢g rendezûkoromban is
gyakran eszembe jutott, ha neki valÂ szerepet mÀssal jÀtszattam, vajh mit csinÀlna a
KatÂ ebben a helyzetben? Olyan hangjai voltak, olyan erûs gesztusai! çradozott az
¢vtizedek Âta Londonban ¢lû, nyolcvank¢t ¢ves szÁn¢sz-rendezû, ´reg majom. Ez is
bel¢d volt esve, gondoltam.
Ki nem?
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(Ess¡nk tÃl rajta. Ez itt mÀr a mÀsodik k´tet.)
Most se vagyok biztos benne, hogy a hullÀmos hajaddal kellene-e kezdenem vagy
a szomorÃ mosolyoddal?
A sz¢ps¢ged.
JÂl megÁrhatÂ viszont
hogy ¢n lettem a fiad: a legcsÃnyÀbb f¢rfi MagyarorszÀgon.
Megbuktam anyÀbÂl
de talÀn te is megbuktÀl fiÃbÂl
mÀr megint nem siker¡lt
mind a ketten megbuktunk mÀr megint
gondoltam a halÀlod napjÀn
de m¢g ez a mÀr megint is
tisztÀtalan mentegetûdz¢snek tünt fel
¢s csak loholtam hÂttfeh¢ren az eg¢rsz¡rke kÂrhÀziroda-folyosÂkon
a fejem hely¢n f¢rges hÃs-kosÀr
De gondolatok furkÀltak benne...
mÁg szÂrakozott velem az erûszakszervezet Àlmos halÀl-hivatala ä ä ä
Minden el fog pusztulni, ezek a betük sem lesznek nemsokÀra, de megsz¡let¢s¡k
pillanata, melynek e betük olyk¢ppen nyomai, mint a porban ugrÀlÂ ver¢b karmÀnak
gyors eltün¢sre Át¢lt rajzolata ä van.
A t´rt¢net ¢n vagyok meg te.
Hol kezdjem a sÁrÀst?

RÀba Gy´rgy

A DZSINN VçLASZA
Parancsolj f´ldi gazdÀm
a m¢lybûl f´lbukkanva szÂlt rÀm
Add vissza
Nem azt nem tehetem
kÁvÀnsÀgod a harmadik utÀnit
elkockÀztam ifjÃkorod
a mÀsodszori partot ¢r¢st
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rÀismer¢s Ãjra jÀtszott csodÀit
hogy leoldozva ugyanaz a pendely
l¢legzetfojtÂ bübÀjt ism¢teljen
permetezetlen t´nk´st¡l kivÀgott
gy¡m´lcsfÀdrÂl se hajtathatok Àgat
nem maradt kert¢sz ÂrÀdnak se csokra
cser¢lni l¢ptet falÂ atlaszokra
magad egyetlen ÂriÀs szÀj
hideget forrÂt bezabÀlnÀl
keressem inkÀbb Ãjra rÀjÀk
rombuszhalak m¢lyvÁzi tÀrsasÀgÀt
ott egy-egy Àram¡t¢s elbesz¢li
akarni sem t´bb mint csak ¢lni
de adhatok neked egy kavicsot
mindens¢g az is k´rbejÀrhatod
s falevelet z´ld¡l szikkad leszÀrad
sÃg t´bbfelvonÀsos trag¢diÀkat
egy Àrny¢kfolttal megtet¢zem
f¢ny szÁvja f´l hogy majd û f¢nyt em¢sszen
meg¢rtheted reggeltûl alkonyig
egy ¢let kikerekedik

çLOM A JçTSZMçRñL
Idekeveredtem
mÀriÀs alsÂs r´mi a kÀrtya
amit jÀtszottatok
nem tanultam azÂta sem meg
hivatlan vend¢g hogyan nyerhet
nevettem a harsogÂkkal
harsogtam a nevetûkkel
ahogy kevert¢k vert¢k a lapot
a lÀng szem¡kbûl kicsapott
¢szre se vett¢k
tÀncra pender¡lt a dÀma
kardjÀt suhogtatta a filkÂ
gurult a kirÀly koronÀja
û meg inalt utÀna
nyomÀban n¢gyen Àszok
de a tÀrsasÀg se hallott se lÀtott
osztott terÁtett ´lre ment
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a tisztjeitûl fosztott regiment
s tudhattam ¢n ¢rv¢nytelennek
lapot k¢rtek ¢s besepertek
azt hitt¢k rangosak
nagyasszonyok fels¢gesek
nem hagyjÀk el keretezett
pingÀlt alakjukat
kiszÀllhattam nesz¡k se rÂla
Àm hol kutassak
mesefÀnak histÂrikusnak
reg¢s Ãj bonyodalmat
nem l¢phetek mÀs krÂnikÀba
mÀs terembe
mind kulcsra zÀrva
ott mÀr mÀs tr¢fa jÀrja
mÀs az ¡nnep

VçNDORLçS EGY ARCON
BejÀrtam azt a hetyke tÀjat
pofacsonttÂl a begyes Àllig
g´dreit Ânozza az ´nvÀd
halmaira nagyralÀtÀs sugÀrzik
s egyszer csak meglÀttam bes¡ppedt
hajdan k¡l´nc tektonikÀjÀt
elmaradtak kirÀndulÂi
kik v¢dett terep¢t csodÀltÀk
s ahogy redûi gyarapodtak
rendezû pÀlyaudvarokkÀ
indÁtÂ ÀllomÀsukat mÀr
¢s Ãti c¢ljukat ki tudnÀ
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KERESZTURY DEZSý
LEVELEZ°S°BýL
K´zz¢teszi Monostory KlÀra

Az OrszÀgos Sz¢ch¢nyi K´nyvtÀr K¢zirattÀrÀban a 177. szÀmÃ Fond Keresztury
Dezsû¢. SajÀt k¢ziratain kÁv¡l azt a gazdag
levelez¢st is tartalmazza, amelyet barÀtaival, ismerûseivel: kortÀrsaival folytatott.
Ez a gyüjtem¢ny ÃgyszÂlvÀn keresztmetszet¢t nyÃjtja a huszadik szÀzad magyar
kulturÀlis ¢let¢nek. A fondalapÁtÂ szÁnes
egy¢nis¢ge, sokoldalÃ ¢rdeklûd¢se, szakadatlan alkotÂmunkÀja r¢v¢n sok mindenkivel kapcsolatba ker¡lt, aki szerepet
jÀtszott a kor hazai müvelts¢g¢nek alakÁtÀsÀban.
A k´nnyünek hitt feladat: ebbûl a bûs¢gbûl fontos ¢s ¢rdekes leveleket vÀlogatni, tallÂzÀs k´zben nagyon is neh¢znek bizonyult. Ugyanis valamik¢ppen minden

´sszef¡gg egymÀssal ä ezek a levelek is
Keresztury ¢let¢nek egy-egy fejezet¢vel.
Ez¢rt szemelv¢nyek csak a k´vetkezû lev¢lk´zl¢sek. Fontos ÁrÂk, müv¢szek levelei az¢rt hiÀnyoznak, mert korÀbban mÀr
megjelentek valahol (p¢ldÀul Babits MihÀly levelei T¢glÀs JÀnos k´zl¢s¢ben, Gell¢ri Andor Endre levelei a VigiliÀban, KÂs
KÀroly ¢s Buday Gy´rgy levelei az öj T¡k´rben).
N¢melyik lev¢lÁrÂ kapcsolata a cÁmzettel folytatÂlagos volt; hogy a k´zl¢st ne
t´rdeljem sz¢t, ilyen esetben az ugyanazon feladÂtÂl ¢rkezett leveleket ä az idûponttÂl vagy alkalomtÂl f¡ggetlen¡l ä
egymÀs utÀn k´zl´m.
Monostory KlÀra

Thienemann Tivadar ä Keresztury Dezsûnek
Kedves BarÀtom,
nagyon k´sz´n´m szÁves leveledet. MÀt¢ KÀrolykÀmat biztattam, mikor itt volt, hogy
nevemben adja a tûrt a kezedbe ä s azÂta ÀllandÂan nyugtalanÁtott a gondolat, f´lbujtÂnak ¢rzem magam, ¢s szeretn¢k nem az lenni ¢s b¢kess¢gben ¢lni a vilÀggal. Ma ¢n
is azt mondanÀm a kritika szempontjÀbÂl, amit Hebbel a Genov¢vÀban: Ich strafe niemals einen Menschen mehr, seit ich ins Innre der Natur geschaut.
Ez a szeg¢ny ember ma bÁzik ´nmagÀban, ha komolyan megbÁrÀljÀk, azt fogja hinni,
ez a bÁrÀlat az oka, hogy nem kapja meg majd N¢gyesy tansz¢k¢t... stb. stb., de sohasem
fogja belÀtni, hogy rossz k´nyvet Árt. Gondoltam arra is, hogy ´sszefoglalÂ szellemt´rt¢neti Jahresbericht-szerü szemle megÁrÀsÀra k¢rlek ¢vrûl ¢vre: itt az ember kiemelhetn¢, amit jÂnak tart, ami mellûz¢st ¢rdemel, azt mellûzi. A Jahresbuchhal kapcsolatban amÃgy is oly sokat olvasol. Szeretn¢m errûl v¢lem¢nyedet hallani, ¢rdemesnek
tartod-e? PrÂ ¢s kontra vannak ¢rveim, de nem tudok errûl senkivel sem komolyan
besz¢lni, tanÀcstalan vagyok. Ez alkalmat adna arra, hogy àszellemt´rt¢netÊ fogalom
alÀ csoportosÁthatÂ munkÀk egy¡v¢ ker¡ljenek, ¢s a àszellemt´rt¢netÊ fogalma vala-
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mik¢pp tisztÀzÂdna. Viszont: a kritikÀval jÀr a politika ¢s egy¢b csÃnyasÀg. Pedig olyan
jÂ tisztÀn maradni az ¢rdekvilÀgtÂl.
Mit kapok Tûled az idei ¢vfolyam szÀmÀra?
Szeretettel ¡dv´z´l
Th.
MÀt¢ KÀroly ä (1896ä1987) irodalom- ¢s sajtÂt´rt¢n¢sz. 1932-ben a p¢csi, 1941-ben a budapesti
egyetemen a sajtÂt´rt¢net magÀntanÀra, 1934ä1944 k´z´tt az Egyetemi Nyomda igazgatÂja, a
DiÀrium szerkesztûje. ä Ich strafe niemals... ä Sose b¡ntetek t´bb¢ embert, miÂta belepillantottam
a term¢szet m¢ly¢be. ä Keresztury Dezsû 1928ä1936 k´z´tt a berlini egyetem magyar tansz¢k¢nek lektora volt, Thienemann Tivadar keltezetlen levele ebbûl az idûszakbÂl valÂ (talÀn 1933bÂl). ä A àszeg¢ny emberÊ, aki N¢gyesy LÀszlÂ tansz¢k¢t kÁvÀnta megkapni (k¢sûbb meg is kapta), Waldapfel JÂzsef. Thienemann kem¢ny bÁrÀlat ÁrÀsÀra akarta rÀbÁrni MÀt¢ KÀrolyon kereszt¡l Kereszturyt Waldapfel valamelyik akkori k´nyv¢rûl. A bÁrÀlatra nem ker¡lt sor. (Ez lett
volna a àtûrÊ.)

HorvÀth JÀnos ä Keresztury Dezsûnek
Bp., 1929. januÀr 21.
Kedves Keresztury ör!
Csak rajta! F¡r´dj´n meg a n¢met vilÀgban! K´sz´n´m, hogy idût szakÁtott egy kis
tÀj¢koztatÀsra. Babits-ismertet¢s¢t (amely ànagyon sz¢pÊ szeretne lenni) s a àmagyar
tragikus vilÀg¢rz¢srûlÊ ÁrandÂ tanulmÀnyÀt ¢rdeklûd¢ssel vÀrom. Rem¢lem, ez utÂbbi
az Àr ellen akar Ãszni, legalÀbb amennyiben nemcsak konstatÀlni, hanem Át¢lni, irÀnyÁtani akar. Igen kivÀlÂ, nagy magyarok ÀltalÀban hajlandÂk voltak erre a tragikus
vilÀgn¢z¢sre, m¢g inkÀbb: tragikus magyar sorsn¢z¢sre; volt rÀ okuk; de utÂbb ez divat
lett, Ady Âta pedig nemcsak sablonos lÁrai ihlet, hanem valÂsÀgos ¢lvezet, sût a àkultÃrf´l¢nyÊ egy neme: jajgatni (belenyugodva!) tragikus magyarsÀgunk felett. Ez ellen
nek¡nk, aprÂ magyaroknak a magunk k´r¢ben ellenszelet kell indÁtanunk. Aki Ár, az
ÁrÀsban, aki cselekszik, az tettben, aki elm¢lkedik, az tanÁtÀsban mutassa ki, hogy egyÀltalÀn nem ¢rzi magÀt egy tragikus n¢p parÀnyÀnak. ä No de ez mind f´l´sleges besz¢d,
mert ¹n bizonyÀra t´rt¢neti szeml¢t tart ä s talÀn ¢ppen a klasszikusokrÂl ä, nem pedig
vez¢rcikket Ár.
BabitsrÂl k¡l´nben az¢rt sem lehet ànagyon sz¢pÊ tanulmÀnyt (ismertet¢st) Árni,
mert van benne egy ¢s mÀs, ami nem nagyon sz¢p; AdyrÂl mindenesetre sokkal szebbet lehetne Árni.
Ezek utÀn bizonyos magyar reÀliÀkra is hadd t¢rjek Àt. MiÂta a Napkelettûl elj´ttem,
k´r¡lbel¡l a Minerva az egyetlen folyÂirat, amely a n¢met (s mÀs idegen) irodalomtudomÀny jelen ÀllapotÀrÂl itt-ott szÀmot ad. A Minerva t´bbet tesz: csinÀlja is
ugyanazt. De a magyar irodalomtanÀrok nagy r¢sze tÀj¢kozatlan; nekik 2 folyÂiratuk
van: az Irodt´rt. K´zlem¢nyek s a Pint¢r-f¢le Irod. t´rt. Az elûbbi nem vÀltoztathat
programjÀn; a Pint¢r-f¢le igen. Emez is eddig csak a hazait n¢zte; de nemr¢gen besz¢ltem Pint¢rrel, s û hajlandÂ programjÀt annyiban kitÀgÁtani, hogy magyar irodalomt´rt¢neti tanulmÀnyokon, adatokon kÁv¡l, irodalomelm¢leti s mÂdszertani ismertet¢sekre is kiterjeszkedik. Minthogy pedig eff¢le vagy 10-20 esztendû Âta leginkÀbb
a n¢metekn¢l van, elsûsorban term¢szetesen szaktudomÀnyunk n¢met szerzem¢nyeirûl hajlandÂ a mi szeg¢ny vid¢ki tanÀrainkat tÀj¢koztatni (sajnos, a pestieket is!). En-
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gem felk¢rt, hogy ilyesmik beszerz¢s¢ben segÁts¢g¢re legyek. Senki sem tagadhatja
meg, hogy ebben a jÂ szÀnd¢kÀban segÁts¢g¢re legyen. ¹n sem, Farkas Gyula sem
(akinek bÁzvÀst megmutathatja ezt a levelemet), s ha vannak ott nÀla magasabb rendüek [?], azok sem. Summa summarum: a level¢ben emlÁtett nagyon sz¢p dolgokon
kÁv¡l Árjon tehÀt ¹n is egy nagyon hasznost, de Ãgy, hogy kev¢sb¢ avatott àszaktÀrsakÊ
is tanuljanak belûle. KapÂra j´n egy kis k´nyv, melyet nemr¢g hozattam meg, s melyet
mÀr ¹n´k is bizonyÀra ismernek:
Oskar Benda: Der gegenw¤rtige Stand der deutschen Lit. wissenschaft. Wien/Leipzig, H´lder ä Pichler ä Tempsky A.-G. Wien (1928). Nem ¢ppen elsûrendü munka;
de igen alkalmas volna arra, hogy ennek kapcsÀn valaki A n¢met irodalomtudomÀny mai
ÀllÀsa cÁmen 4-5 lapnyi jÂ ¢s vilÀgos tÀj¢koztatÀst Árjon azokrÂl a bizonyos àhiÀnyokrÂlÊ,
a Pint¢r-f¢le folyÂirat szÀmÀra. A Mahrholtz-f¢l¢n¢l ez teljesebb, talÀn vilÀgosabb is
(¢ppen az¢rt, mert kisig¢nyü). Diszkr¢t¡l ugyan, de jÂzan kritikÀt is gyakorol, vagy
inkÀbb sejtet, amely k´r¡lbel¡l egyezik Petersen ÀllÀspontjÀval. ¹n ott van a tüzhelyn¢l: talÀn megtehetn¢. Azt hiszem, Petersenrûl is melegen Árhatna benne; a Wesensbestimmung der dt. Romantik a legpraktikusabb tÀj¢koztatÀs ez àirÀnyokÊ ¢rt¢k¢rûl,
s egyÃttal jÂzansÀgÀnÀl fogva is hozzÀf¢rhetûbb magyarjainknak a t´bbin¢l. (Cysarz!!)
Besz¢ljen errûl Farkas GyulÀval! AzutÀn pedig ne besz¢ljen, hanem Árjon! De mÀr
tudja, hogyan: magyarul! A cikket (cikkecsk¢t) nekem k¡ldje el: ¢n adom Àt Pint¢rnek.
Ha mÀshoz van kedve, ne k´sse magÀt ehhez, bÀr azt hiszem, ez egyelûre a legjobb
szolgÀlat volna. AzutÀn j´hetne egy¢b is. TanulmÀnyt is k¡ldhet Àltalam Pint¢rnek;
akÀr az àessai-irodalomÊ egy kisebb r¢szlet¢t.
Farkas GyulÀt ¡dv´zl´m. Mondja meg neki, hogy a àK´z¢pkori ritmusÊ-sal csizmadiÀt [?] fogott. Neki is k¢sz¡l´k Árni; de addig is k´sz´n´m M¢cs LÀszlÂ-jÀt.
írn¢k m¢g; de 5 db. szakvizsgai (= doktori) dolgozat vÀr az asztalomon, s egy¢b
hihetetlen dolgok.
Itt most a SzekfüäHÂman-f¢le Magyar T´rt¢net a besz¢d tÀrgya, meg a Szekfü-f¢le
Bethlen. Sajnos, inkÀbb a àbesz¢dÊ, mint az àolvasÀsÊ tÀrgya.
°n az egyetemen a àk´z¢pkortÊ folytatom, meg àa m. klasszicizmus irodalmi Ázl¢s¢tÊ. Az elûbbi k¡l´n´s mÂdon jobban ingerel ez idû szerint, mert ott nagyban sejtek
valamit, mÁg ezzel nagyjÀban tisztÀban vagyok.
Minden jÂt! írjon mÀskor is. (A Pint¢r-f¢le dologrÂl egyelûre nem kell besz¢lni, l¢v¢n az a szerkesztû diszkr¢t szÀnd¢ka.)
SzÁves ¡dv´zlettel
HorvÀth JÀnos
Keresztury Dezsû HorvÀth JÀnos tanÁtvÀnya volt, nÀla doktorÀlt. ä Babits-ismertet¢s ä MICHAEL
B ABITS, DER LYRIKER (UNGARISCHE JAHRBºCHER, 1929. IX. 110ä116.). ä A magyar tragikus
vilÀg¢rz¢srûl tervezett nagy k´nyv¢t Keresztury Dezsû nem Árta meg. ä Pint¢r Jenû ä (1881ä
1940) 1912-tûl 1931-ig szerkesztette az Irodalomt´rt¢net cÁmü folyÂiratot. ä Farkas Gyula ä (1894ä
1958) irodalomt´rt¢n¢sz, 1925-tûl a Collegium Hungaricum kurÀtora, Keresztury az û meghÁvÀsÀra ker¡lt Berlinbe magyar lektornak. ä Oskar Benda (1845ä1915), Julius Petersen (1878ä
1941), Herbert Cysarz (1896ä1985) ä n¢met irodalomt´rt¢n¢szek. ä Szekfü Gyula B ETHLEN GçBOR-monogrÀfiÀja 1929-ben jelent meg.
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HorvÀth JÀnos ä Keresztury Dezsûnek
Schl. Reinthal, 1930. jÃlius 30.
Kedves Keresztury ör!
Nyugodtan hozzÀfoghat a tervezett munka megÁrÀsÀhoz akÀr ebben a percben. Holmi
àkeresztez¢sekÊ-rûl nem lehet szÂ: 1.) mert nem is olyan bizonyos, hogy az ¢n majdani
k´nyvem a M. Sz. kiadÀsÀban fog megjelenni; 2.) a legÃjabb korra Ãgyis csak àkitekint¢sÊ lesz benne; 3.) nem is bizonyos, hogy megÁrom.
Ez tehÀt rendben van; lÀtom, mÀr a terv kezd kibontakozni. TehÀt csak rajta! Nagyon kapÂra j´n a pÀrizsi k¢t hÂnap; ¢ppen a k´nyv megÁrÀsa elûtt jÂ lesz ez a kis
francia àfel¡letess¢gÊ, amit ott magÀba szippanthat. TalÀn m¢g Àt is fog csapni a franciÀkhoz (tudomÀnyos ¢s müformÀban). Olyan essai-term¢szetü munkÀt, amilyenre
¹n k¢sz¡l, a franciÀk sokkal jobban tudnak Árni; s PÀrizs mint ¢lm¢ny, maga az ottani
l¢gk´r is ´nk¢ntelen essai-hajlamokat nevel.
Farkas GyulÀnak Ártam volt, m¢g Berlinbe; û azonban k´zben elutazott, s m¢g eddig
nem jelezte levelem v¢tel¢t.
°n most a k´z¢pkort Árom, azazhogy fejezem be rem¢lhetûleg vagy k¢t h¢t alatt.
HÀrom¢vi egyetemi elûadÀsaim summÀja lesz ez. ¹nÀllÂ k´nyv, nem pedig I. k´tete
valamely nagy fene àszint¢zisnekÊ, amelyet ÀllÁtÂlag annyira vÀrnak tûlem. àA magyar
irodalmi müvelts¢g kezdeteiÊ lesz a cÁme; igencsak felmegy 250ä300 lapra. KiadÂm
m¢g nincs; az Akad¢mia (¢rtsd: Balogh Jenû) szÁvesen kiadnÀ, de k¡l´nf¢le okokbÂl
jobb szeretn¢m magÀnc¢gnek adni. Majd ha hazamegyek, sz¢t fogok n¢zni ez irÀnyban. NB. eredetileg a M. Szeml¢vel voltam alkuban, de a szerzûd¢s megk´t¢se elûtt
onnan visszal¢ptem. Legjobb volna (mert az alkudozÀst utÀlom), ha magam adhatnÀm
ki; viszont annak is vannak oly kellemetlen ¡zleti ¢s kereskedelmi oldalai, amelyektûl
nagyon fÀzom; nem is szÂlva arrÂl, hogy a kinyomatÀs k´lts¢geit sem tudnÀm kifizetni
a zsebembûl. A kiadÀssal jÀrÂ utÀlat-ok nem utolsÂ r¢szben k¢nyszerÁtenek azon legtisztÀbb ÀllÀspont elfoglalÀsÀra, amely szerint tanÁtvÀnyaimnak elûadom, amit tudok,
s ha eggyel elk¢sz¡ltem, mÀsikat kezdek ä de nem publikÀlok. Ezt a k´z¢pkort azonban
mÀr-mÀr megÁrtam, Ágy hÀt hÀzalnom kell vele.
Sajnos itt olyan az idûjÀrÀs, hogy t´bbnyire beszorÁt a szobÀba; vagy fenyeget, vagy
mÀr itt is van a zivatar, esû, lehül¢s, sz¢l stb. ä Ágy tehÀt nem marad mÀs hÀtra, mint
dologgal csapni agyon az idût. Ez¢rt merem rem¢lni, hogy kb. aug. k´zep¢re elk¢sz¡l´k s mehetek haza. Ha nem a csalÀdommal s annak a kedv¢¢rt ¡ln¢k itt, a sz¢p
Steiermarkot (a àz´ldetÊ) mÀr r¢g itt hagytam volna. ögy puszta turistak¢nt vagy nyaralÂk¢nt bizony be¢rn¢m itt egyn¢hÀny nappal.
Minden jÂt!
SzÁves ¡dv´zlettel
HorvÀth JÀnos
A lev¢l elej¢n emlÁtett t¢ma a ànemzeti klasszicizmusÊ. ä M. Sz. ä Magyar Szemle. A
IRODALMI MþV ELTS°G KEZDETEI -t v¢g¡l a Magyar Szemle TÀrsasÀg adta ki (1931).

MAGYAR
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HorvÀth JÀnos ä Keresztury Dezsûnek
Bp., 1936. januÀr 21.
Kedves Koll¢ga ör!
Idestova egy hÂnapja, hogy itt tartom a level¢t az ÁrÂasztalomon. De naponk¢nt annyi
haszontalan dologban kell levelet Árnom, k´teless¢gszerüleg, hogy a lev¢lÁrÀstÂl szinte
irtÂzom, s ezt azok sÁnylik meg (ha megsÁnylik), akikkel tulajdonk¢pp legszÁvesebben
elbesz¢lgetn¢k.
SzabÂ MiklÂstÂl tudom ¢n is a t´rt¢nteket. SajnÀlom, hogy ez a bizonytalan àlebeg¢sÊ meghosszabbodott. De talÀn àv¢ge jÂ, minden jÂÊ lesz ebbûl is. A nyelv¢szeti tansz¢k most ker¡l bet´lt¢sre. Nemigen sz¢p elûzm¢nyek utÀn, Ãgy lÀtszik, az illet¢kesek
(Melich, N¢meth Gy.) belet´rûdtek abba, hogy az illet¢ktelenek (Szekfü, Eckhardt,
Huszti, ¢n stb.) ÀllÀsfoglalÀsa gyûzz´n, vagyis hogy Pais Dezsû barÀtunk legyen a magyar nyelv¢sz. Ezzel is ¡resedik egy hely a Koll.-ban. Moravcsik meghÁvÀsa is esed¢kes.
így talÀn anyagilag jobban lesz megoldhatÂ a dolog.
MunkÀlkodÀsa Ãjabb fÀzisait nagy ¢rdeklûd¢ssel vettem tudomÀsul. A àWesensz¡geÊ ä ¢pp az¢rt, mert a àl¢nyegrûlÊ van szÂ: rossz t¢ma; ti. kimerÁthetetlen, megnyugtatÂlag alig elint¢zhetû. De ´szt´k¢nek jÂ, ez az igazi perpetuum mobile, az ilyesmi nem hagy nyugtot az embernek, ha egyszer beleharapott.
Arany-t¢mÀjÀval kapcsolatban n¢mi m¢labÃval olvastam level¢ben, hogy erre n¢zve m¢g Balogh Ãrral Àllapodott meg. De hol van azÂta B. Ãr, de hol van a tavalyi hÂ?
A fû az, hogy Ãjabb terve jobb az azelûttin¢l. Az idûrend, az à¢letrajzi fonalÊ a legvilÀgÁtÂbb rend, a valÂsÀgnak legmegfelelûbb, meg¢rt¢s¢re a legelemibb mÂdon egyed¡l
alkalmas. T´rt¢nelem = idûrend! K¢sûn j´n rÀ az ember ilyen lappÀliÀkra, pedig ott
az igazsÀg, ott a b´lcsess¢g, ott vagyon a tudomÀny...!
Farkas Gyula feles¢ge hogy van? Hogy siker¡lt az operÀciÂ, melyrûl csak az ¹n
level¢bûl ¢rtes¡ltem?
Level¢t Ãjraolvasva, Ãjra meghatottan veszem tudomÀsul, hogy rÀdiÂsorozatomat
ott is hallgattÀk, m¢gpedig az elsût valÂdi ´nfelÀldozÀssal. Nehezen szÀntam rÀ magam, de ezt a kettût megÁg¢rtem, hÀt megcsinÀltam. ögy lÀtom, nem is volt mÀs ¢rtelme, mint hogy n¢hÀnyan, akik talÀn szeretnek engem, hallhattÀk a hangomat. SzÂval k´zp¢nzen szem¢lyes ¢rintkez¢s, eml¢kek fel¢leszt¢se s mÀs eff¢le! Azt hiszem, a
N¢vtelen Karthausi is ezt ÀllapÁtanÀ meg, szeg¢ny ´reg barÀtom, ha azÂta meg nem
halt volna! Mert û jÂravalÂ, becs¡letes ember volt szeg¢ny.
Bizonyosan olvasta Ãjabb àfelmagasztalÀsomatÊ: a felsû-okt.-tanÀcs egy bizonyos
szakosztÀlyÀnak eln´k¢v¢ kineveztet¢semet.
MegakadÀlyozni mÀr nem tudtam, s most mÀr csak az az egy rem¢ny ¢ltet, hogy
HÂman BÀlint is megbukik egyszer, s akkor ¢n visszaugorhatok àhomÀlyombaÊ.
Mennyi ¡l¢s, mennyi besz¢d fenyeget innen! Eg¢szen el vagyok lankadva mÀr ezek
meggondolÀsÀra is, s Ãgy ¢rzem, ha Isten csodÀt nem tesz, v¢ge az ¢n eddigi viszonylagos nyugalmamnak. ImÀdjon ¢rettem!
Azt Árja: àa n¢metek szeretnek benn¡nketÊ. ýszint¢n szÂlva, ezt el se tudom k¢pzelni.
Ne n¢zze, hogy ¢n oly ritkÀn ¢s nehezen Árok, adjon jelt magÀrÂl sürübben!
Minden jÂt!
ºdv!
HorvÀth JÀnos
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Keresztury Dezsû 1936-ban t¢rt haza Berlinbûl; itthon hamarosan az E´tv´s Collegium tanÀra
lett. ä SzabÂ MiklÂs ä (1884ä1960) klasszika-filolÂgus, a Collegium igazgatÂja. ä Elsû Arany JÀnos-k´nyv¢t Keresztury m¢g Berlinben kezdte Árni, a Magyar Szemle TÀrsasÀg Kisk´nyvtÀra
sorozatban jelent meg 1937-ben. ä Melich JÀnos (1872ä1963) nyelv¢sz, egyetemi tanÀr, N¢meth
Gyula (1890ä1976) orientalista, egyetemi tanÀr voltak àaz illet¢kesekÊ, akikkel szemben HorvÀth JÀnos, Szekfü Gyula, Eckhardt SÀndor ¢s Huszti JÂzsef javasolta Pais Dezsût a PÀzmÀny
P¢ter TudomÀnyegyetem magyar nyelv¢szeti tansz¢k¢re. ä Pais Dezsû (1886ä1973) 1933-tÂl
1937-ig az E´tv´s Collegium tanÀra volt. Az egyetemre valÂ kinevez¢s¢vel ä mint HorvÀth JÀnos
levele utalt rÀ: à¡resedett egy helyÊ a hazat¢rû Keresztury Dezsû szÀmÀra. ä Moravcsik GyulÀt
(1892ä1972) ugyancsak 1936-ban nevezt¢k ki a budapesti egyetemen a g´r´g filolÂgiai tansz¢k
rendes tanÀrÀvÀ. 1923ä1936 k´z´tt az E´tv´s Collegium tanÀra. ä HÂman BÀlint (1885ä1953)
kultuszminisztertûl r¢szes¡lt HorvÀth JÀnos egy ä szÀmÀra terhes ä kinevez¢sben, erre c¢loz. ä
Eckhardt SÀndor ä (1890ä1969) irodalomt´rt¢n¢sz, egyetemi tanÀr. ä Huszti JÂzsef ä (1887ä1954),
klasszika-filolÂgus, egyetemi tanÀr.

HorvÀth JÀnos ä Keresztury Dezsûnek
Bp., 1937. szeptember 23.
Kedves Koll¢ga ör! ¹r¡l´k, hogy m¢g siker¡lt legalÀbb heti 1 ÂrÀs proszeminÀriumot
juttatni MagÀnak is. MÁg a jelentkez¢si szelv¢nyeket a d¢kÀni hivataltÂl meg nem kapom, nem tudom megalakÁtani a csoportokat. A j´vû cs¡t´rt´k´n 1/2 11 ¢s 11 k´zt
(egyetemi szobÀmban) mÀr vlszlg. elint¢zhetj¡k ezt is.
Holnap nem megyek be az egyetemre; de szombaton d¢lelûtt 9-tûl fogva bent leszek
(vizsgÀztatok), ha akkor bej´het, elûzetesen egyet-mÀst megbesz¢lhet¡nk.
ºdv!
HorvÀth JÀnos

HorvÀth JÀnos ä Keresztury Dezsûnek
Bpest, 1958. jÃnius 30.
Kedves Koll¢ga ör!
A lantot, a lantot ä hasztalan prÂbÀlgatom ä nem ugyan kebelemre szorÁtani, de legalÀbb pengetni; nem ad hangot; pedig szerettem volna versben megk´sz´nni a verset.
De az ¹n¢ magasabb rendü, s az eny¢m Ãgyis csak aff¢le parasztvers lett volna, ha
ugyan meglep v¢g¡l az esperÀciÂ! K´sz´n´m tehÀt csak Ágy, gyalogos prÂzÀban, amilyen egy nyolcvan¢ves ¢s hatnapos, fÀradt f´ldi vÀndortÂl kitelik. Magasabbra emelkedv¢n m¢gis azzal, hogy tiszteletteljes csÂkjaimat k¡ld´m kedves Feles¢ge kez¢re.
Menn¢k mÀr a Balatonhoz, ha a napfoltok ¢s holmi izotÂpok meg mÀs misztikus
hatalmak megengedn¢k.
Ism¢telt hÀlÀs szeretettel,
szÁves ¡dv´zlettel,
legalÀbb 40 lÀtogatÂ fogadÀsa, s ugyanannyi dÁsztÀvirat ¢s m¢g folyvÀst ¢rkezû lev¢l
megvÀlaszolÀsa utÀn lekÂkadt ´reg barÀtja, hÁve
HorvÀth JÀnos
K¢zÁrÀsos k´sz´nûlev¢l ä Keresztury verses lev¢llel k´sz´nt´tte fel HorvÀth JÀnost sz¡let¢snapja
(jÃnius 24.) alkalmÀbÂl. (A vers magÀnc¢lra k¢sz¡lt, nem hozzÀf¢rhetû.)
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KosztolÀnyi Dezsû ä Keresztury Dezsûnek
1931. III. 9.
Igen tisztelt uram,
k´sz´n´m k´nyv¢t. çtlapoztam s ¢lveztem, milyen elm¢sen vezeti a tanulÂt, megker¡lve a nyelvtan kacskaringÂit. V¢g¡l m¢g az az ¢rz¢sem volt, hogy ä megtanultam
magyarul.
SzÁvesen ¡dv´zli:
KosztolÀnyi Dezsû
Keresztury Dezsû a berlini Berlitz-iskolÀban magyarul tanulÂ n¢met diÀkok szÀmÀra Ãj nyelvk´nyvet ¢s olvasÂk´nyvet szerkesztett. (A Berlitz-nyelvk´nyv ¢s a hozzÀ csatlakozÂ olvasÂk´nyv
nem talÀlhatÂ meg k´nyvtÀrainkban.) KosztolÀnyi Dezsûnek a FOGFçJçS cÁmü novellÀja jelent
meg az olvasÂk´nyvben, Ludwig Spohr fordÁtÀsÀban.

KosztolÀnyi Dezsû ä Keresztury Dezsûnek
Budapest, 1935. Àprilis 15.
Igen tisztelt Uram,
szÁves ´r´mest beleegyezem abba, hogy a FogfÀjÀs cÁmü elbesz¢l¢semet megjelentesse
egy n¢met k´tetben. °l¢nken eml¢kszem a berlini egyetemen a magyarÂrÀra. °lm¢nyem volt.
Igaz szeretettel hÁve:
KosztolÀnyi Dezsû
MAGYARñRA A BERLINI EGYETEMEN cÁmü ÁrÀsÀban (Pesti HÁrlap, 1931. aug. 23., 30.; EURñPAI K°PESK¹NYV , Bp., 1979) KosztolÀnyi szÁnes karcolatban eml¢kezett meg berlini lÀtogatÀsÀrÂl, Keresztury ÂrÀjÀn valÂ r¢szv¢tel¢rûl. ä A n¢met k´tet az UNGARN, EIN NOV ELLENBUCH cÁmü gyüjtem¢ny, amelyet Keresztury az Àltala vezetett magyar nyelvtanfolyam legjobb diÀkjaival fordÁttatott n¢metre. A Buday Gy´rgy illusztrÀciÂival dÁszÁtett k´nyv a Wilh. Gottl. Korn Verlag (Breslau) gondozÀsÀban jelent meg (1936).

MÀrai SÀndor ä Keresztury Dezsûnek
20. X. 1940.
Kedves BarÀtom,
meg kell k´sz´nn´m Neked azt a ä szÀmomra is rendkÁv¡l tanulsÀgos ä bÁrÀlatot,
mellyel szÁndarabom, a Kaland-ot, ismertetni szÁves voltÀl. Kiss¢ zavaros kritikai viszonyaink k´zepette tiszta ´r´m egy ÁrÂ szÀmÀra, ha olyan bÁrÀlattal talÀlkozik, melybûl tanul is valamit. Ezt ûszint¢n k´sz´n´m Neked.
Igaz tisztelettel hÁved:
MÀrai SÀndor
MÀrai SÀndor szÁndarabjÀt a Nemzeti KamaraszÁnhÀz mutatta be; Keresztury Dezsû bÁrÀlata a
Pester Lloyd 1940. oktÂber 17-i szÀmÀban jelent meg.
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N¢meth LÀszlÂ ä Keresztury Dezsûnek
Kedves BarÀtom,
nagyon k´sz´n´m, hogy a HalÀlt fel akarod venni elbesz¢l¢santolÂgiÀdba, s term¢szetesen beleegyezem, hogy felvedd. N¢zd m¢g Àt, nem kell-e az elej¢n egy-k¢t mondatot elt¡ntetni, s k´zben is n¢hÀny utalÀst a reg¢ny mÀs r¢szeire t´r¡lni (pl. Gell¢rt¢k
helyett: egy barÀtunk). Ha Ãgy ¢rzed, igen: rÀd bÁzom. Bizony nagyszerü dolog volna,
ha tanÁtvÀnyaidbÂl jÂ fordÁtÂgÀrdÀt tudnÀl nevelni. Ez az a mÂd, hogy a magyarsÀgrÂl
valamit ott kinn is megtudjanak.
Sajnos idehaza politikailag olyan rosszul Àllunk, amilyen rosszul csak Àllhatunk. K¢sz¡lt, ¢rett valami jÂ, a csirkefogÂk, ¢l¡k´n minisztereln´k¡nkkel, megszimatoltÀk, a
maguk javÀra f´lhasznÀltÀk, s most cinikusan vigyorognak azokon, akik a reformot
komolyan vett¢k. Kev¢s az ¢rdemes ember; a szem¢tnek mindenhogyan fel¡l kell ker¡lnie. A àszigeti forradalomÊ tulajdonk¢pp a jobbak kivezet¢se egy p¢lda-¢letbe, mely
kÁvÀnatossÀ is tud vÀlni az ifjÃsÀg elûtt. Sajnos ehhez a nevelûmunkÀhoz ¢vtizedek
kellenek, s lehet, hogy a magyarsÀgnak csak ¢vei vannak.
Szeretettel k´sz´nt igaz hÁved
N¢meth LÀszlÂ
A TanÃnak k¢t tÀrslapja indul: a Sziget Ker¢nyi KÀroly szerkeszt¢s¢ben s a MagyarsÀgtudomÀny Ortutay¢ban. Ha lÀtod ûket s tetszik, v¢gy r¢szt ebben a szigeti munkÀban.
TintÀval Árt, keltezetlen lev¢l. IdûpontjÀt a k¢rt ä ¢s az Ungarn-k´tetben szereplû novella fejti
meg: 1935 vagy 1936. ä A HALçL cÁmü novellÀt Erika Mulert fordÁtotta n¢metre. ä àSzigeti forradalomÊ ä utalÀs Ker¢nyi KÀrolynak a Sziget (1935ä1939) elsû szÀmÀban megjelent programcikk¢re. ä TanÃ ä N¢meth LÀszlÂ folyÂirata. ä Ortutay Gyula ä (1910ä1978) n¢prajztudÂs, 1935ä
1937 ¢s 1942ä1944 k´z´tt szerkesztette a MagyarsÀgtudomÀnyt.

Cs. SzabÂ LÀszlÂ ä Keresztury Dezsûnek
1945. mÀjus 10.
°des Dezsû,
Nagyon boldoggÀ tett a kinevez¢sed. Hetek Âta az elsû gusztusomra valÂ jÂ hÁr az àÃjjÀsz¡letettÊ magyar sajtÂban! MindjÀrt jobb kedvvel kezdtem a naphoz. K¡l´nben is
sz¢p nap: olaszosan k¢klik f´l´tt¡nk ez a b¢k¢s çldozÂcs¡t´rt´k. Rajtad hÀt kit´ltetett
mÀr a Szentl¢lek.
Azt tartom, hogy ´t sz¢p foglalkozÀs maradt ebben a hazÀban. A Sz¢pmüv¢szeti
MÃzeum, a Sz¢ch¢nyi k´nyvtÀr, az Egyetemi k´nyvtÀr s az E´tv´s Koll¢gium igazgatÀsa ¢s 50 sajÀt hold megmunkÀlÀsa DunÀntÃlon. Az ´t k´z¡l egyik mÀr Ti¢d. Rem¢lem, Tied lesz m¢g egy az ´tbûl. Az a kiskirÀlysÀg 50 holdon, valahol a Pelso tÂ k´r¡l.
Marika kez¢t csÂkolom, T¢ged sokszor ´lel
Cs. SzabÂ Laci
(philologue rat¢)
A lev¢l az E´tv´s Collegium igazgatÂjÀvÀ valÂ kinevez¢shez gratulÀl.
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Keresztury Dezsû ä Cs. SzabÂ LÀszlÂnak
Cs. SzabÂ LÀszlÂ ÁrÂ Ãrnak
48, Gloucester News, London W. 2.
Kedves Laci,
hÂnapok Âta k¢sz¡l´k rÀ, hogy v¢gre kicsit hosszabban Árjak, de a vilÀg, a k´r¡lm¢nyek, k´telezetts¢gek s erûim fogyat¢kossÀgai Ãjra meg Ãjra k´zbeszÂltak. Sokfele kellett utaznom; a hazÀban is, a hazÀn kÁv¡l is; itthon is tele voltam tennivalÂval, ÁrnivalÂval, ¢s Ãgy elfÀradtam, hogy el kellett mer¡ln´m n¢hÀny h¢tre a balatoni nirvÀnÀba.
Most j´tt¡nk vissza, s a l¢legzetv¢telnyi sz¡netet, amit enged¢lyeztem magamnak, mielûtt Ãjra belevÀgok Arany JÀnosba, hogy a monogrÀfia mÀsodik fel¢t is megÁrjam,
felhasznÀlom, hogy legalÀbb ¢letjelt adjak magamrÂl.
Ad vocem Arany. K¡ldtem Neked egy p¢ldÀnyt a monogrÀfia elsû fel¢bûl, nem
reagÀltÀl rÀ, talÀn csak nem veszett el? Nagyon ¢rdekelne v¢lem¢nyed.
K´sz´n´m sz¢pen a k¡l´nnyomatokat; megszokott nagy ¢lvezettel olvastam ûket;
MÂruszrÂl nemr¢g olvastam egy kitünû monogrÀfiÀt, Ãgyhogy eg¢szen k´zel volt hozzÀm az egy¢nis¢g is, a probl¢ma is, amit felid¢zel. Shakespeare meg: ´r´k probl¢ma,
vita ¢s szerelem: àShakespeare und kein Ende...!Ê Nagyon ´r¡ltem az idevÀgÂ tanulmÀnyoknak, ¢s sokat okultam belûl¡k. AnnÀl is inkÀbb, mert az a bÁbelûd¢s, amellyel
most mÀr megprÂbÀltam MadÀch egy mÀsodik drÀmÀjÀt is (a MÂzes utÀn a CsÀk v¢gnapjai-t) megelevenÁteni, nemcsak a magyar ¢s eurÂpai romantika probl¢mÀit hozta
v¢res k´zels¢gbe, hanem Shakespeare-t is Ãjra. S most tÀn valÂra vÀltom ifjÃsÀgom
ÀlmÀt, ¢s megcsinÀljuk Szegeden a BÀnk bÀn kamaraelûadÀsÀt. Itt is nyakig Shakespeare-ben, AranyrÂl nem is besz¢lve.
K´z´s ismerûs´ktûl hallottam RÂlad, szem¢lyi hÁreket is, s fûk¢ppen az nyugtatott
meg, hogy eg¢szs¢ges vagy, s nemcsak a k¡l´nnyomatok bizonyÁtjÀk t´retlen munkakedvedet. Mi volna, ha egyszer hazalÀtogatnÀl? ögy tudom, ennek itthon nem volna
semmi akadÀlya. S az¢rt azt gondolom, nagyon tanulsÀgos volna k´r¡ln¢zni kiss¢ a
k¡lsû s belsû arcÀt ÂriÀsi vÀltozÀsaiban is ûrzû hazÀban.
JÂ munkÀt, jÂ eg¢szs¢get kÁvÀnok. Ez a lev¢l nem akar mÀs lenni egy r´pke ¢letjeln¢l.
SzÁves barÀtsÀggal ¡dv´z´l:
Budapest, 1968. augusztus 2.
A levelet mÀsolatbÂl k´zl´m, a mÀsolaton nincs alÀÁrÀs. ä Keresztury Arany-monogrÀfiÀjÀnak
emlÁtett elsû fele: àS MI VAGYOK °N...Ê ä ARANY JçNOS 1817ä1856 (Bp., 1967).

Cs. SzabÂ LÀszlÂ ä Keresztury Dezsûnek
48, Gloucester News, London, W. 2.
1969. januÀr 25.
°des jÂ Dezsûm,
szÁvbûl k´sz´n´m az augusztus 2-i levelet ¢s Michele Pannonio festm¢ny¢vel a kiprÂbÀlt barÀt Ãj¢vi ¡dv´zlet¢t. A k¢p jÂ pÀr h¢tig itt f¡gg´tt a r¢gi magyar müv¢szet sikeres,
gy´ny´rü kiÀllÁtÀsÀn ä (annÀl leverûbb volt, ami megelûzte, a modern) ä, elÀmultam,
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milyen kitünû munka, eml¢kezetem gyeng¢bb s hamisabb lenyomatot ûrz´tt rÂla. M.
S. mester k¢t k¢pe itt is, megelûzûleg PÀrizsban is levette lÀbÀrÂl a n¢zûket.
SzomorÃsÀgomra az EurÂpai pillanatokat sose kaptam meg. Viszont AranyrÂl szÂlÂ
mesteri k´nyvedet: àS mi vagyok ¢n...Ê szerencs¢re elhozta a posta. Dezsû, megnyalhatjuk mind a tÁz ujjunkat, ha ¢vente egy olyan magyar k´nyv megjelenik, mint a te
Aranyod. °vek Âta kev¢s ÁrÀsban telt, akÀrmilyen nyelven, nagyobb s tartÂsabb ´r´mem. TalÀn eljutott hozzÀd Nagy KÀzm¢r tisztelgû cikke. ý AusztrÀliÀban ¢lt, most
nÀlunk dolgozik. Nem is gondolnÀd, milyen gyakran szÂba j´n e k´nyved ZoltÀn ¢s
k´ztem, ha kimegyek hozzÀ egyszer-egyszer, kiadÂs n¢gyszemk´zti dumÀra. Egyelûre
û is egyed¡l ¢l. S a magÀny Londonban minden k¢pzeletet fel¡lmÃlÂ prÂbat¢tel, legnagyobb ellens¢gemnek se kÁvÀnom. Kettesben, ¢lettÀrssal, fegyvertÀrssal, bajtÀrssal,
azzal a nagyszerü asszonnyal, aki mindennapi ÀldÀsom volt, igen lakhatÂ hely. Nem
kell mondanom, hogy olvastam hosszÃ bevezetû tanulmÀnyaidat is, BatsÀnyi ¢s Babits
el¢. ä Ezeket m¢g ¢vek elûtt persze.
Volna egy s¡rgûs k¢r¢sem, k¢sz¡lû k´nyvemmel kapcsolatban. Ha lehet, vÀlaszold
meg k¢t-hÀrom h¢ten bel¡l egy lapon. HiÀba t´r´m az eszemet, sz¢gyen ide, sz¢gyen
oda, hiÀba is kerestem, nem tudok rÀj´nni, hol bujkÀl elûlem a k´vetkezû Arany-sor
(nagyon kellene): àHonnan kicsi felhû, ¢g vÀndora, j´tt¢l?Ê Fejtsd meg a titkot, l¢gy
szÁves.
HÀt igen, ahogy Árod: àhol mit kezdt¢l, abban v¢get...Ê Egy-k¢t ÂrÀs eb¢dsz¡nettel
napi tizenk¢t-tizenhÀrom ÂrÀt dolgozom, hetente h¢t napon Àt. Fel¢t az ÁrÂasztalnÀl,
fel¢t a hivatalban. TÃl sok, nem is bÁrnÀm, ha ¢p volna a lelkem. De tÀtongÂ sebemmel
(egy cseppet sem akar gyÂgyulni) csak a folytonos munka tart ´ssze a nappali ÂrÀkban.
Reggel nyolctÂl este nyolcig hagyjÀn, az igazÀn rossz utÀna k´vetkezik. Fûz´getek magamra, a mosatÀsrÂl ¢s takarÁtÀsrÂl is magamnak kell gondoskodnom.
November Âta Árom Ãj k´nyvemet, ha minden jÂl megy, februÀr derekÀra k¢sz a
piszkozat, Àprilisra meg a tisztÀzat, s ha irgalmasok az istenek, oktÂber tÀjÀn m¢g meg
is jelenik. R´gt´n k¡ld´k p¢ldÀnyt. De hol van m¢g oktÂber! Meg is kell ¢rni. Egy¢bk¢nt a leghosszabb k´nyv, amire idekint vÀllalkoztam.
Id¢n is elmegyek Stratfordba, elsû Ázben egyed¡l. 1952 Âta jÀrok oda. Id¢n Periclest
s a T¢li Reg¢t n¢zem meg. K¢sû ûsszel a V III. Henriket is felÃjÁtjÀk. Eddig huszonhÀrom darabrÂl Ártam tanulmÀnyt; ha ¢lek m¢g pÀr ¢vet, s akad ûr¡lt vÀllalkozÂ, sajtÂ
alÀ rendezn¢m Stratfordi Est¢k cÁmen. A cÁm elÀrulja, hogy nem t´rekszem teljess¢gre. Igen vaskos k´nyv lenne Ágy is.
MÂzes-ÀtdolgozÀsod persze megvan. Nagyon meg¢rte a munkÀt, amit bele´lt¢l.
V¢gre megindult a Kem¢ny Zsigmond kiadÀsa, ´r¡l´k neki. Vajon kihozzÀk a tanulmÀnyokat is?
Sok r¢gi barÀtot lÀttam viszont, szÁvbûl sajnÀlom, hogy te m¢g nem voltÀl k´zt¡k,
Dezsû. °n nem lÀtogatok haza.
Holnap indulok Salzburgba, k¢t h¢tre. TavalyrÂl maradt szabadsÀg. Ott ¢l B´zsi
fia, B´zsi ott van eltemetve. SÁrn¢zûbe megyek. Magam temettem el; k´zben felÀllÁtottÀk t´m´r kûbûl a keresztet. Fiam, AndrÀs meghÀzasodott, lÀnyunokÀm: Ath¢na
TeodÂra (!!!) februÀr elej¢n lesz egy¢ves, a napra lehet n¢zni, de a kisasszonyra nem,
olyan sz¢p. A fiam igen jÂ jellem s szÁvb¢li barÀtom. S amint mondtam: ZoltÀnnal felfelemleget¡nk. JÂlesik.
Hogy szolgÀl az asszony eg¢szs¢ge? Sokszor csÂkolom Marika kez¢t.
T¢ged meg a r¢gi szeretettel ´lellek
Cs¢laci
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P. S. Ne t¢vesszen meg a pogÀny-bizÀnci keresztn¢v. A menyem nem g´r´g, hanem
magyar.
ZoltÀn ä SzabÂ ZoltÀn (1912ä1984). ä Michele Pannonio ä PannÂniai MihÀly, magyar szÀrmazÀsÃ
müv¢sz; sz¡let¢si ideje ismeretlen, halÀlÀnak ¢ve legk¢sûbb 1464. Egyetlen fennmaradt k¢pe
(CERES) a Sz¢pmüv¢szeti MÃzeum tulajdona. ä EURñPAI PILLANATOK ä Gink KÀroly fotÂi ä Keresztury Dezsû ÁrÀsai (Bp., 1968). ä Nagy KÀzm¢r ä (1920ä1985) 1948-ban hagyta el MagyarorszÀgot, 1951ä1967 k´z´tt a sydneyi F¡ggetlen MagyarorszÀg kiadÂja, majd a BBC szerkesztûje;
1981-ben visszat¢rt MagyarorszÀgra. ä MÂzes-ÀtdolgozÀsod ä MadÀch Imre drÀmai k´ltem¢ny¢t
szÁnpadra alkalmazta Keresztury Dezsû (Bp., 1966).

Keresztury Dezsû ä Cs. SzabÂ LÀszlÂnak
LÀszlÂ SzabÂ
48, Gloucester News, London, W. 2.
Kedves Laci,
k´sz´n´m sz¢pen igen kedves leveledet. Amint l¢legzethez jutok, r¢szletesebben Árok,
s megprÂbÀlom az àEurÂpai pillanatokatÊ Ãjra elk¡ldeni. Most indulunk F¡redre a
SzÁvkÂrhÀzba, mert mindketten erûsen lejÀrtunk. Egy hÂnapi ott-tartÂzkodÀs igen sokat szokott segÁteni.
S¡rgûsen megÁrom azonban, hogy a keresett Arany-id¢zet a Buda halÀla egy hÁres
helye: a tÀmadÂ hÁr ´sszehasonlÁtÀsa egy tÀmadÂ viharral. így kezdûdik: àhonnan kicsi
szellû, ¢g vÀndora j´tt¢l?Ê A hivatalombÂl Árom ezt a levelet, s itt nincs k¢zn¢l, kb. a
III.äIV. ¢nekben lehet. Neked van teljes Aranyod.
Nagy KÀzm¢r cikke nem jutott el hozzÀm; nem is tudom, hol jelent meg. De nagyon
´r¡l´k, hogy tetszett a k´nyv ä mostanÀban igyekszem nekihuzakodni a II. r¢sznek;
az igazi tragikus-v¢rtelen-v¢res t´rt¢net.
De minderrûl talÀn majd legk´zelebb. Addig is szeretettel k´sz´nt
Budapest, februÀr 8.
G¢pÁrÀsos vÀlaszlev¢l-mÀsolat alÀÁrÀs n¢lk¡l.

Cs. SzabÂ LÀszlÂ ä Keresztury Dezsûnek
1972. jÃlius 5.
°des Dezsû,
jaj, rossz a lelkiismeretem, megint zaklatlak, de hÀt ki mÀst? ä Ág¢rem: utoljÀra. HosszÃ
a tanulmÀny, hetven oldal, sok az adat, s ¢ber a lelkiismeret, utÀlja a hamis adatot.
Megk¢rdezhetn¢m TutustÂl, Fifitûl v. Tolnai GÀbortÂl, de nem tudom a cÁm¡ket, r¢g
el is szakadtam tûl¡k, groteszk lenne egy kicsit, ha most hirtelen rÀjuk t´rn¢k irodalmi
adat¢rt. Neked, hÀla Istennek, csak egy telefonodba ker¡l, nem kell kutatnod. Tutus
is, Fifi is megadja a holtbiztos vÀlaszt.

Keresztury Dezsû levelez¢s¢bûl ã 1687

A k¢rd¢s Ágy hangzik: volt-e RadnÂti MiklÂs a pÀrizsi vilÀgkiÀllÁtÀs ¢v¢ben, 1937-ben
a spanyol pavilonban, azaz LçTTA-E Picasso GuernicÀjÀt? Tudom, hogy az Hotel Bissonban laktak (Âh, filolÂgia! pedig nem is voltam filosz), az 1937-es pÀrizsi Ãt eml¢keirûl szÂlnak a Cartes Postales-ok, s Aludj! c. vers¢ben, c¢lzÀssal a polgÀrhÀborÃra,
elûfordul a szÂ, Guernica, de hiteles tanÃtÂl szeretn¢m tudni, hogy lÀtta-e magÀt a
k¢pet?
Elûre is szÁvbûl k´sz´n´m a k´zbenjÀrÀsodat.
Marika kez¢t csÂkolom, szeretettel ´lel
Cs¢laci
Tutus ä Ortutay Gyula. ä Fifi ä RadnÂti MiklÂsn¢. ä RadnÂti MiklÂsn¢ szÁves k´zl¢s¢bûl: a pÀrizsi
vilÀgkiÀllÁtÀs nagyon lassan k¢sz¡lt, a spanyol pavilont m¢g nem nyitottÀk meg a lÀtogatÂk elûtt,
amikor RadnÂti¢knak mÀr haza kellett utazniuk. A k¢pet mindenÀron lÀtni akartÀk; egy kulcslyukon vagy r¢sen kereszt¡l siker¡lt megn¢zni¡k Picasso alkotÀsÀt.

Cs. SzabÂ LÀszlÂ ä Keresztury Dezsûnek
1975. december 11.
Kedves jÂ Dezsûm,
tegnap megvettem egyik r¢gÂta kedves folyÂiratom, a svÀjci DU decemberi szÀmÀt, s
ott, nagyon nagy ´r´m´mre, megtalÀltam t¡nem¢nyes f´lv¢telek kÁs¢ret¢ben kiemelt
nevedet ¢s ÁrÀsodat. Nem kell mondanom, milyen jÂlesû meglepet¢s volt. HozzÀteszem, bÀr gondolom, nem mondok vele Ãjat, legalÀbbis nem Neked, hogy a BBC harmadik müsorÀn s az orszÀg (nemcsak London) hangversenyein legt´bbsz´r jÀtszott
zeneszerzû a àhÀrom B.Ê: Bach, Beethoven ¢s BartÂk. ý mÀr nem a mi¢nk, û mÀr,
mint Shakespeare ¢s Dante, a nagyvilÀg¢.
JÂlesett az is, hogy k´z´s hÀmba fogtak kettûnket a paviai egyetemen, egy¡tt s egyszerre vagyunk àtananyagÊ. Eml¢kszel m¢g arra a fiatal miniszterre, aki oroszlÀnk¢nt
harcolt egy ÁrÂtÀrsa ¢s barÀtja tansz¢k¢¢rt a K¢pzûmüv¢szeti FûiskolÀn?
Mire megv¢n¡l¡nk, ¢s mire magunkra maradunk... K¢t seb soha nem gyÂgyult be,
nem is fog soha, B´zsi ¢s tanÁtvÀnyaim (àa borzasokÊ) elveszt¢se. De hÀt t¡relem, t¡relem, t¡relem, nem sokÀig, mÀr be vagyok osztva a menetszÀzadba. Isten lÀtja lelkemet, nem fogok sÁrva kik´ny´k´lni annak az utolsÂ vonatnak az ablakÀn. Hiszen borzalmas harcterekrûl viszi a szÁvÂs tÃl¢lût egy kiskertbe az ElÁziumi Mezûkre.
(K¡ldd utÀnam Gluck furulyaszavÀt az OrpheusbÂl.)
SzÂval m¢g egyszer: nagy ´r´mmel s el¢gt¢tellel olvastam-n¢ztem a parÀd¢s cikket,
s kÁvÀnok a r¢gi-r¢gi barÀtsÀggal elviselhetû KarÀcsonyt. °n tÁz napra Z¡richbe menek¡l´k, egy àpÂt-csalÀdomÊ-hoz, mivel a fiam¢ itt csÃnyÀn sz¢t van rombolva.
Szeretettel ´lel
Cs. Laci
Cs. SzabÂ LÀszlÂ 1945-ben a K¢pzûmüv¢szeti FûiskolÀn az irodalom ¢s müvelûd¢st´rt¢net tanÀra lett.
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SzabÂ Lûrinc ä Keresztury Dezsûnek
Budapest, 1934. december 21.
Kedves BarÀtom!
BocsÀss meg, hogy csak most felelhetek leveledre. Rettenetes sok dolgom volt, talÀn
lÀttad nyomÀt a sajtÂban, hogy TÂth çrpÀd verseit ¢s hagyat¢kÀt rendeztem sajtÂ alÀ.
Ez a munka most v¢get ¢rt, ¢s rÀ¢rek egy percig magammal is t´rûdni. (Mellesleg: a
k´tetet bocsÀnatk¢r¢s jel¢¡l elk¡ld´ttem cÁmedre.)
Mint nyÀron mondottam, nagy ´r´mmel lÀtogatn¢k el hozzÀtok, legalÀbb kiszakadn¢k pÀr napra ebbûl a malombÂl. Egy¢bk¢nt nem fontos az ¡gy.
A szÀllÀst ¢s egyebeket, k¢rlek, int¢zd el legjobb tudÀsod szerint, ¢s ¢rtesÁts a v¢geredm¢nyrûl. Idûpontnak januÀr v¢g¢t vagy februÀr elej¢t szeretn¢m legjobban. Ami
a t¢mÀt illeti, Árd meg, ¢rdekeln¢-e a hallgatÂsÀgot az a cikk, amelyet a Pesti NaplÂban
esetleg olvastÀl: Milyen a jÂ k´ltû ¢s milyen a rossz, milyen a jÂ k´ltem¢ny ¢s milyen
a rossz? Vagy esetleg alkalmasabb volna egy 6-8 kis lÁrai portr¢bÂl ÀllÂ sorozat: helyzetk¢p a mai magyar lÁrÀrÂl? Kinek kell a n¢metre valÂ fordÁtÀst v¢gezni?
Boldog ¡nnepeket ¢s öj¢vet kÁvÀnok, a NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂkot k¡ld´k,
T¢ged szeretettel ¡dv´z´l igaz hÁved
SzabÂ Lûrinc
Keresztury Dezsû meghÁvta SzabÂ Lûrincet, hogy tartson elûadÀst a Berlinben tanulÂ magyar
diÀkoknak ¢s az ¢rdeklûdû n¢meteknek. Az elûadÀsra nem ker¡lt sor. ä A Pesti NaplÂban megjelent cikk: B ESZ°D A K¹LTýKH¹Z; k´tetben: A K¹LT°SZET DICS°RETE (Bp., 1967).

SzabÂ Lûrinc ä Keresztury Dezsûnek
Budapest, 1935. Àprilis 28.
Kedves BarÀtom!
Nagyon meg´r¡ltem, hogy talÀn m¢giscsak alkalmam nyÁlik Berlint lÀtni. M¢gis istentelen¡l megk¢stem a vÀlasszal. A lÀtszat az, hogy nem tartom fontosnak a dolgot.
HÀt ami magÀt az elûadÀst illeti, az valÂban csak jogosÁtvÀny a kirÀndulÀsra ¢s csak
Ãjabb munka, ellenben az Ãtnak magÀnak igen ´r¡ln¢k. Rengeteg dolgom m¢g rengetegebb lett Ãjabban. LÀttad a MagyarorszÀgot? A mÃlt h¢t Âta nap-nap utÀn vez¢rcikkekben szÂlal meg a VÀlasz k´r¡li csoport a politikai helyzetrûl. A dolognak az az
elûzm¢nye, hogy G´mb´s kÁvÀncsi lett rÀnk, ¢s nemr¢giben ZilahynÀl talÀlkoztunk
vele n¢hÀnyan, mint olyan ellenz¢kiek, akik csak kevesellj¡k ¢s csak lassÃnak tartjuk
az akaratÀt, de pÀrtoljuk a sz´rnyü reakciÂs hatalmakkal szemben. A k´zel hÀromÂrÀs
ûszinte besz¢lget¢s hÁr¢re az egykori sz¢lsû jobb ¢s sz¢lsû bal nek¡nk esett: erre kellett
feleln¡nk.
Hogy visszat¢rjek az elûadÀsra ä ha ugyan v¢gleg el nem k¢stem ä, ¢n azt k¢rn¢m,
hogy hadd besz¢ljek a mai magyar lÁrÀrÂl. Esetleg a mai ÁrÂk vilÀgn¢zeti elhelyezked¢s¢rûl: ez utÂbbi esetben a mÃlt cs¡t´rt´ki (p¢nteki jelz¢sü) Mg.-beli cikkemet bûvÁten¢m ki egy kis irodalmi front-felvÀzolÀssal. De vÀllalom a n¢metämagyar müfordÁtÀs
mühely¢t is, mint t¢mÀt. írd meg, hogyha ez kell, besz¢lhetek-e ÀltalÀban a müfordÁtÀsrÂl s azutÀn azokrÂl a tapasztalatokrÂl, amelyeket Goethe ¢s George ¢s mÀsok verseinek fordÁtÀsa sorÀn ¢n magam szereztem. Hogy a koll¢giumban elhelyeztek, k´sz´n´m. A csehek valÂszÁnüleg adnak ÀtutazÂjegyet. M¢rt jobb Breslaun Àt utazni?
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°n DrezdÀra gondoltam. Ha eldûl a dolog, ¢rtesÁts idej¢ben, s esetleg adj valami ÁrÀst
az itteni n¢met k´vets¢ghez, hogy megprÂbÀljak szabadjegyet k¢rni. Szeretn¢k hÀrom
napot t´lteni Berlinben. Az idûpont mÀjus v¢g¢re jÂ. De eg¢szen a legv¢g¢rûl lehet
mÀr csak szÂ, hiszen a jegyeket lassan int¢zik.
K´sz´n´m, kedves Dezsû, hogy m¢g mindig t´rûdsz ezzel a hirtelens¡lt r¢gi ´tlettel. Elsej¢n k´lt´z¡nk a lakÀsbÂl, Budagy´ngy¢re, Ãj lakÀscÁmem: II. Volkmannucca 8.
MarikÀnak kez¢t csÂkolom, KlÀra is ¡dv´z´l mindkettût´ket.
Szeretettel k´sz´nt igaz hÁved
SzabÂ Lûrinc
G´mb´s kÁvÀncsi lett rÀnk ä G´mb´s Gyula ¢s a n¢pi ÁrÂk talÀlkozÀsÀnak igen nagy korabeli ¢s
k¢sûbbi irodalma van. SzabÂ Lûrinc vonatkozÂ cikke: àJOBBÊ °S àBALÊ °S A REFORMOK . (MagyarorszÀg, 1935. Àprilis 26.)

SzabÂ Lûrinc ä Keresztury Dezsûnek
Budapest, 1935. jÃnius 16-Àn
Kedves barÀtom!
Nagyon k´sz´n´m a meghÁvÀst ¢s kÁs¢rûleveledet. A megoldÀs nagyon jÂ ä nekem
igazÀn a kimozdulÀs gondolata volt a fontos, nem a hely ¢s a forma. Azonban, sajnos,
azt hiszem, most mÀr nem lesz a dologbÂl semmi. Nem, nem lehet sehogy. Nagyon
k¢sû van, ¢s a jÃnius v¢ge ÃgyszÂlvÀn egybeesik a szabadsÀgommal, amely jÃlius elsej¢n kezdûdik. Ilyen idû tÀjban akkor se mehetn¢k, ha mÀs akadÀly nem volna; mint
tudod: Berlinben m¢g sohase voltam, ¢s jÃliusra sincs semmi hatÀrozott programom.
PÀr napra ä de semmi esetre sem elûadÀsra ä talÀn elmenn¢k jÃliusban fel¢tek, hiszen
a n¢met hatÀrig bizonyÀra lesz jegyem, azonban...
K¢rlek, amikor k¢t sorral fentebb diktÀltam ezt a levelet KlÀrÀnak, û elnevette magÀt: hogyhogy? honnan lesz p¢nze?... HÀt ez az a sz´rnyü ¢s ´r´k àazonbanÊ ¢s àdeÊ,
amely mindent megakaszt, ¢s amelyn¢l fentebb elakadt a sz´vegem. Rettenetes fizet¢si
hÀtral¢kokban vagyok, s a p¢nztelens¢g talÀn eg¢sz jÃliusban is k´ny´rtelen¡l idesz´gez majd Pesthez. Lehet, hogy olyan ûr¡lts¢get fogok csinÀlni, hogy pl. fel¡l´k a vonatra, egy pengûnyit fizetek az ÃtbÂl a n¢met vasÃton, s az elsû ÀllomÀson leszÀllok, s
ott t´lt´k egy napot. Mi¢rt? Az¢rt, mert: mi¢rt ne? Hogy kimozduljak, hogy megs¢tÀltassam a szememet pÀr szÀz kilom¢teren Àt legalÀbb a kup¢ablakon kereszt¡l. Vagy
itt MagyarorszÀgon teszek aprÂ, istenhÀtam´g´tti, olcsÂ kirÀndulÀsokat. De lehet,
hogy be¡t valami vÀratlan p¢nz, s akkor elmehetek valahova egy h¢tre. S ha mÀr fantÀziÀlok, mi¢rt ne mer¢szkedjem t´bbre: k¢t h¢tre! HÀrom h¢tre! Mit lehet tudni? A
rem¢nyeknek abszolÃt semmi alapjuk nincs. Csakhogy mÀskor se volt, vagy alig volt.
Nagyon sok a munkÀm az ÃjsÀgnÀl, sok a k¡l´n szellemi fronti izgalom ¢s elfoglaltsÀg, azonkÁv¡l megint intenzÁvebben kezdek dolgozni magamnak. N¢hÀny fordÁtÀs is
esed¢kes; szeretn¢m megcsinÀlni az eg¢sz Villont. N¢meth Antal, akinek kinevez¢se
term¢szetesen ÂriÀsi meglepet¢st keltett, szint¢n felk¢rt egy nehezebb drÀma lefordÁtÀsÀra. Ezek miatt jÃnius v¢g¢ig most mÀr igazÀn nem lett volna szÀmomra szabad az
a k¢t-hÀrom d¢lutÀn sem, amely egy felolvasÀs megszerkeszt¢s¢re nekem minimÀlisan
sz¡ks¢ges. Hogy n¢met legyen a sz´veg, azt ¢n is elint¢ztem volna valahogy, t¢ged
legfeljebb v¢gsû ÀtsimÁtÀsra k¢rtelek volna.
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öjsÀgokbÂl bizonyÀra lÀttad, hogy Cs. SzabÂ LÀszlÂ ker¡lt a rÀdiÂhoz N¢meth LÀszlÂ hely¢re; vasÀrnap adott r¢szletes programot a MagyarorszÀgban. A novella k´zl¢s¢t
f´lt¢tlen¡l elint¢zem, bÀr ¢n se lÀttam Lacit k¢t hete. Igen, û nagyon ¢rz¢keny, ¢s sokszor az isten sem tud eligazodni rajta, csak û. Itt a Pasar¢t k´rny¢k¢n egyszerre el¢g
sok ÁrÂ telepedett meg ezen a tavaszon, N¢meth is a szomsz¢dsÀgban lakik, Àtk¡ldtem
hozzÀ a frÀjlÀjnt, levelem v¢g¢re majd odaÁrom a vÀlaszt az enged¢ly ¡gy¢ben.
Az Ãj szellemi front tovÀbb vit¢zkedik, liberÀlis¢knÀl ÂriÀsi az ´sszer´ffen¢s. Most a
Sz¢pmüv¢szeti van soron, Genthon egyik komoly jel´ltje Petrovics ÀllÀsÀnak. Sok mindenrûl, ha ¢rdekel, majd ha itt lesztek. A VÀlasz meghalt ¢s feltÀmadt, Ãj szerkesztûje
SÀrk´zi Gy´rgy, a mÀjust is pÂtlÂ sz¢p dupla szÀm a napokban esed¢kes. SÀrk´zi k´sz´ni jelentkez¢sedet, szÀmÁt rÀd, azt hiszem, elsûsorban tanulmÀnyokra van sz¡ks¢ge.
Majd besz¢lsz vele.
Most pedig isten veled, Árj megint, minden nagyon ¢rdekel. Kez¢t csÂkolom MarikÀnak. Mikor j´tt´k Pestre? Jelentkezz azonnal.
Szeretettel ¡dv´z´l igaz barÀtod
SzabÂ Lûrinc
Ui. 1. A Bund-nak, ha sz¡ks¢ges, l¢gy kedves tudomÀsÀra hozni, hogy neked magÀnlev¢lben megk´sz´ntem a meghÁvÀst, ¢s k´z´ltem, hogy sajnos k¢sû van stb.
2. Bizony jÂ lett volna, ha àmint k¡lf´ldiÊ, cikket k¡ldt¢l volna a Mg.-nak. K¡ldj!
3. °jjel 11 Âra; N¢meth L. vÀlasza megj´tt: mÀr Árt, ¢s enged¢lyezte a felhasznÀlÀst,
most Ãjra ä term¢szetesen ä enged¢lyezi. Az û levele is elveszhetett. °ljen, m¢gis jÂ,
igaz fiÃ!
Petrovics Elek ä (1873ä1945) müv¢szett´rt¢n¢sz. ä Genthon IstvÀn ä (1903ä1969) müv¢szett´rt¢n¢sz.

SzabÂ Lûrinc ä Keresztury Dezsûnek
41. II. 6.
Kedves Dezsû!
Rem¢lem, KlÀra megtalÀl a fûprÂbÀn. Itt k¡ld´m a legutÂbb megbesz¢lt hÀrom k¢ziratot: a ZsidÂb¡kk-r¢szletet, a Kohlhaas-r¢szletet ¢s a Goethe-verset Wertherhez.
EzenkÁv¡l Ãgy r¢mlik, mintha itt maradt volna a àDie N¤he des GeliebtenÊ: k¡ld´m
ezt is; ha mÀr megvan, ezt a k¢ziratot dobd el. K¡ld´k m¢g k¢t Ãj Georg¢t is; tudom,
van mÀr el¢g, de talÀn nagyobb lesz a vÀltozatossÀg, ha pl. àA hÀrfÀsÊ ¢s àA bajnokÊ
helyett ezeket venn¢d be. A Nietzsche-Âda kiss¢ elt¢r a Pandorabeli sz´vegtûl, a TÀjk¢p
(A Siebenter Ring-bûl) eg¢szen Ãj; ezeket, ha nem kellenek, k¡ldd vissza.
A Goeth¢kn¢l, a versekn¢l, valahol meg kell emlÁteni, hogy Kner-kiadÀs. A
Werther-r¢szletn¢l, a Grillparzer-Szeg¢ny-muzsikusnÀl, a Droste-ZsidÂb¡kkn¢l ¢s a
Kleist-KohlhaasnÀl pedig azt, hogy Niels Kampmann-kiadÀs, Berlin. °n csak a maiaknÀl jegyeztem magam be a dolgot, a korÀbbiaknÀl nem; pÂtold, k¢rlek, a hiÀnyt.
Legjobb volna valahol a k´nyv v¢g¢n adni valami bibliogrÀfiÀt az id¢zetekbûl.
Ha nem m¢gy el a fûprÂbÀra, KlÀra postÀra adja a levelet.
Egy¢bk¢nt ez az elsû levelem, melyet most vett kis Ãj ÁrÂg¢pemen kopogok.
Minden jÂt, isten veled.
¹lel
Sz. Lûrinc
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A lev¢l a k¢sz¡lû antolÂgia (A N°MET
fentieket.

IRODALOM KINCSESHçZA)

´sszeÀllÁtÀsa alkalmÀbÂl k´zli a

SzabÂ Lûrinc ä Keresztury Dezsûnek
Bpest, 1956. III. 21.
Kedves Dezsû,
k´sz´n´m a lapot s szÁves invitÀlÀsodat ä nem is tudom: hova? Mindenesetre jobb helyre csÀbÁtasz ä mondvÀn azt is, hogy ànincs nû!Ê, ami nagy elûny! ä jobb helyre, mint
a Volkmann utca. Rem¢lem, m¢g ott vagy F¡reden. KodolÀnyi Jutka Árta, hogy az
¢desapjÀhoz naponta bet¢rsz egy pohÀrka cseveg¢sre. LiptÀk¢k alÀÁrÀsÀra egy Sh.-szonettk´tetk¢vel fogok felelni, mihelyt hozzÀjutok: elfogyott mÀris az eg¢sz! A Drostenovella mÀr a kiadÂnÀl van, teljes egyet¢rt¢sben, s Ãgy tudom, a Grillparzerrel is meg
vannak (s meg leszel te is) el¢gedve. Nincs tavasz! Nincs p¢nz! Nincs ifjÃsÀg! Jaj nekem!
M¢g lev¢lborÁt¢kom sincsen, mÀrpedig m¢g ma felelni akartam: k´r¡lragasztom a Te
leveledet is. Gondolom, Nektek megvan a 49-es szonettk´tet, az¢rt most mellûzlek,
ne vedd rossz n¢ven. Erûs´dj csak, ¢s tartsd a lelket abban a Johannesben (neki tÀn
van). Szeretettel ¡dv´z´l ´reg cimborÀd:
Sz. Lûrinc
A VilÀgirodalom Gy´ngyszemei sorozatban megjelent Shakespeare-szonettek kiadÀsÀrÂl van
szÂ. ä KodolÀnyi Jutka ä KodolÀnyi JÀnos lÀnya.

MÂricz Zsigmond ä Keresztury Dezsûnek
Kedves Dezsûm, hamarosan adok k¢ziratot, de k¢rlek, int¢zd el, hogy a Lloydot indÁtsÀk meg cÁmemre LÀnyfaluba. Esetleg, mint a Kelet N¢pe cserep¢ldÀnyÀt.
Gyertek ki, Dezsû, VirÀg is vÀr benneteket, MarikÀval.
LeÀnyfalu, 1941. V I. 28.
MÂricz Zsigmond

We´res SÀndor ä Keresztury Dezsûnek
P¢cs, 1941. december 12.
Kedves Dezsû,
hÀlÀsan k´sz´n´m a sz¢p n¢met antolÂgiÀt. Ami benne van, mind ¢rdekes, jelent¢keny, sz¢p ä hanem nagyon sajnÀlom, hogy Platent kihagytad. Mintha egy francia anthologiÀbÂl Ch¢nier vagy Lamartine hiÀnyozna. De az egybegyüjt´tt hatalmas anyag
bûs¢gesen kÀrpÂtol a kimaradottak¢rt.
NagysÀgos Asszonynak k¢zcsÂkomat k¡ld´m. ¹lel hÀlÀs barÀtod
We´res Sanyi.
A k´sz´net A N°MET IRODALOM KINCSESHçZA cÁmü antolÂgiÀra vonatkozik.
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Zilahy Lajos ä Keresztury Dezsûnek
Budapest, 1942. mÀjus 7.
Kedves BarÀtom!
N¢hÀny cikkemben mÀr ¢vekkel ezelûtt lesz´geztem ÀllÀspontomat abban a k¢rd¢sben, hogy mik¢ppen hasznÀljuk a magyar neveket idegen nyelveken.
¹sszes k¡lf´ldi kiadÂim LAJOS ZILAHY n¢v alatt hoztÀk forgalomba reg¢nyeimet, s ¢n magam is ezt tartom az egyetlen helyes Ãtnak. Thomas Mann-bÂl sem lehet
magyarul Mann TamÀs.
Heged¡s LÂrÀntot egyszer ¢lesen megtÀmadtam, mert AngliÀban angolul megjelent k´nyv¢n a Roland von Heged¡s nevet hasznÀlta. Szerintem a magyar nemess¢g
semmik¢ppen sem fordÁthatÂ le von-nal, sût m¢g a de-vel sem. Ha nemesi szÀrmazÀsomat fel akarnÀm t¡ntetni idegen nyelven, nevem csak Ágy ÁrÂdhatna: Lajos Zilahy
de Literat. Ez persze nem ÁrÂnak valÂ n¢vhasznÀlat. Arra k¢rlek tehÀt, hogy az elmondottak alapjÀn Lajos Zilahyt Árjatok. A Ludwig n¢vhez semmi kapcsolatom nincs, m¢g
n¢met fordÁtÀsaimban sem.
Igaz barÀtsÀggal k´sz´nt k¢sz hÁved:
Zilahy Lajos

D¢ry Tibor ä Keresztury Dezsûnek
1944. jÃnius 5.
DrÀga barÀtaim,
Ill¢s Endr¢t k¢rtem meg, hogy reg¢nyemet s m¢g n¢hÀny egy¢b kisebb k¢ziratomat
ûrizze meg, s ha nekem mÀr nem tudnÀ visszaadni ûket, juttassa el hozzÀtok.
HÀromk´tetes reg¢nyem ¢letemnek egyetlen ¢rdemes munkÀja. Hogy megÁrhattam, nektek k´sz´nhetem; hÀlatelt szÁvvel ¢s megindultan nektek ajÀnlom fel azzal a
r¢gi szeretettel, amelyet a hosszÃ tÀvoll¢t sem apasztott le. KiadÀsÀt illetûen minden
tekintetben, tehÀt esetleges sz´vegkorrektÃrÀk, a kiadÂ s a kiadÀs idûpontjÀnak megvÀlasztÀsa stb. tekintet¢ben teljhatalmat adok nektek. Az Ill¢sn¢l levû p¢ldÀnyon kÁv¡l
van m¢g egy p¢ldÀnyom az çrpÀd-u. 12. l¢gÂ-pinc¢ben elhelyezett mÀlhÀban; ezt az
utÂbbit korrigÀltam utoljÀra, sz´vegelt¢r¢sek eset¢ben tehÀt ez a m¢rvadÂ. KiadÀsÀt
illetûen semmilyen mÀs Ãgynevezett barÀtomnak nem enged¢lyezek semmif¢le szerepet ä beleszÂlÀst, bÀbÀskodÀst, elûszÂt stb.
E munkÀn kÁv¡l van m¢g egy egyk´tetes berlini tÀrgyÃ reg¢nyem ä k´zepes munka;
k´nyvben ki nem adott verseim, amelyek tÀn meg¢rdemlik a kiadÀst, egy francia tÀrgyÃ hosszÃ novellÀm, ugyancsak kiadatlan; talÀn foghÀz-naplÂm szÀmba j´het. Megjelent, de k´nyvben ki nem adott novellÀim, tanulmÀnyaim stb. ä ha jÂl eml¢kszem ä
ugyancsak a l¢gÂ-lÀdÀban vannak. Minden munkÀm valamennyi j´vedelm¢t feler¢szben rÀtok testÀlom, feler¢szben Oravecz PaulÀra; ha e lev¢l ÀtadÀsakor mÀr nem ¢lne,
ez is benneteket illet. PaulÀt feles¢gemnek tekintem. Kisebb adÂssÀgaim vannak (listÀjukat k¡l´n elk¢szÁtem); ezeket fokozatosan munkÀim esetleges j´vedelm¢bûl felefele arÀnyban fizess¢tek meg. AnyÀmrÂl k¡l´n nem int¢zkedem; valÂszÁnütlen, hogy
tÃl¢lne.
Isten Àldjon benneteket, barÀtaim.
Tibor
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Nincs idûm ÃjraÁrni ezt a levelet, tehÀt korrigÀlok. Reg¢nyem utoljÀra Àtn¢zett k¢zirata nem a l¢gÂ-pinc¢ben, hanem Vajda Endr¢n¢l van (hivatal: Athenaeum, cÁm:
P¢terffy SÀndor u. 47. vagy Kistarcsa, Vajda Gy´rgy cÁm¢n, Rothermere-u. 18.). A
t´bbi k¢zirat nem Ill¢sn¢l, hanem Paula egyik bÀtyjÀnÀl, aki ha sor ker¡l rÀ, jelentkezni fog.
HÀromk´tetes reg¢nyem ä A BEFEJEZETLEN MONDAT. ä Egyk´tetes berlini tÀrgyÃ reg¢nyem ä SZEMTýL
SZEMBE. ä Francia tÀrgyÃ hosszÃ novellÀm ä A TENGERPARTI GYçR. ä Oravecz Paula ä (1903ä1990)
ÁrÂ, D¢ry Tibor feles¢ge. ä Vajda Endre ä (1914ä1987) ÁrÂ, müfordÁtÂ, kritikus, az Athenaeum
lektora.

D¢ry Tibor ä Keresztury Dezsûnek
Bpest, 1945. XI. 12.
Kedves Dezsû,
a k´vetkezû ¡gyben k¢rem segÁts¢gedet: Ártam egy darabot, melyet a Nemzeti augusztusban elfogadott azzal, hogy legk¢sûbb dec. 10-ig szÁnre hozza. Major TamÀs most
m¢gsem meri elûadni, politikus tanÀcsadÂi lebesz¢lik a munka zsidÂ vonatkozÀsai miatt. °nnekem ¢pp ellenkezûleg az a v¢lem¢nyem, hogy inkÀbb ma, mint holnap, ha
egyÀltalÀn van tisztess¢ges ¢rtelmis¢g ebben az orszÀgban, az csak az¢rt menthetû fel,
mert nem tudta, hogy mi t´rt¢nik, s csak Ãgy gyûzhetû meg, ha elmondjÀk neki ä
darabom ezt a c¢lt szolgÀlja, s egyforma kem¢ny a kereszt¢nys¢ggel ¢s a zsidÂsÀggal
szemben. Major ä aki a darabot mindenk¢pp elû akarja adni ä tanÀcsadÂi sugallatÀra
¢pp csak ettûl a kem¢nys¢gtûl f¢l, s nem vonja k¢ts¢gbe, sût! a darab t´bb¢-kev¢sb¢
problematikus ÁrÂi ¢rt¢k¢t; szerinte az egyetlen elûadÀsra ¢rdemes magyar darab,
amely a kez¢be ker¡lt.
Abban Àllapodtunk meg, hogy Major elk¡ldi neked holnap a darabot, s t¢ged k¢r¡nk fel d´ntûbÁrÀnak, akinek v¢lem¢ny¢t k´telezûen elfogadjuk. Ha igaz, hogy kultuszminiszter leszel, annÀl jobb, hisz akkor ex offo is rÀd tartozik.
Elûre is hÀlÀs k´sz´nettel ´lel
D¢ry Tibor
Ui. Nagyon fontos volna nekem, ha nagyon gyorsan el tudnÀd olvasni. Megteszed?
CÁm most: LukÀcsf¡rdû (59. szoba)
írtam egy darabot ä A TANö-t.

Hevesi AndrÀs ä Keresztury Dezsûnek
Kedves Marika ¢s Dezsû, a f¡lemhez ker¡lt, hogy a pesti lapokban meghaltam. TalÀn
mÀr tudjÀtok, de ¢n is megÁrom, hogy jÂl vagyok, ¢lek, sohasem voltam m¢g ilyen jÂ
karban! Sok testi ¡gyess¢ggel nem dicsekedhetem, de szÁvÂssÀgom ¢s jÂ morÀlom engem magamat is meglep. K¢rlek, Árjatok min¢l r¢szletesebben, hogy vagytok, mi ÃjsÀg
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otthon, ¢s mit szÂltak a halÀlomhoz. Reg¢nyen is dolgozom, talÀn a tavasszal k¢szen
lesz, ha addig meg nem valÂsul a korai ÃjsÀghÁr.
Sok k¢zcsÂk, ´lel¢s
Bandi
A levelezûlap keltezetlen, a postab¢lyegzû olvashatatlan; minden bizonnyal 1940-ben ÁrÂdott.
ä Hevesi AndrÀs ä (1902ä1940) ÁrÂ, kritikus, müfordÁtÂ; 1939-ben PÀrizsba emigrÀlt, 1940 augusztusÀban a francia hadsereg ´nk¢ntesek¢nt hûsi halÀlt halt.

RadnÂti MiklÂs ä Keresztury Dezsûnek
1943. mÀjus 12.
Kedves BarÀtom,
n¢hÀny napja leszereltem, itthon vagyok, s dolgozom. Ehhez az Àltalam mÀr nem is
rem¢lt csodÀhoz, ennek megvalÂsulÀsÀhoz alÀÁrÀsoddal Te is hozzÀjÀrultÀl. HÀlÀs szÁvvel k´sz´n´m a szem¢lyes talÀlkozÀsig is kedvess¢gedet, ¢s szeretettel, barÀtsÀggal k´sz´ntlek, MarikÀnak hÂdolatteljes k¢zcsÂkomat, hÁvetek
RadnÂti MiklÂs
AlÀÁrÀsoddal... ä magyar ÁrÂk, tudÂsok, politikusok a honv¢delmi miniszterhez int¢zett level¡kben k¢rt¢k n¢hÀny zsidÂ ÁrÂ ¢s müv¢sz ä k´zt¡k RadnÂti MiklÂs ä mentesÁt¢s¢t a munkaszolgÀlat
alÂl.

KodÀly ZoltÀn ä Keresztury Dezsûnek
Kedves barÀtom!
Cs´rdÁts mÀr k´z¢je ennek a gyûri zeneiskola¡gynek. A b¡rokrÀcia ellopott egy esztendût a gyûri zenetanulÂktÂl: augusztusban volt mÀr tÀrgyalÀs alatt, szeptemberre
meg lehetett volna kezdeni a tan¢vet.
Kiss Lajos kitünû ember, az eg¢sz Ãjvid¢ki, ´sszehangolt gÀrda ÀttelepÁt¢se Gyûrbe
szerencs¢s gondolat. Ny¢lbe kellene ¡tni 24 Âra alatt.
Igaz, mint minden¡tt, ott is van egy intrikus, tehets¢gtelen str¢ber, aki nem kevesebbet akart, mint pÀrtfogÂ volt igazgatÂjÀt kitÃrni, s a hely¢re ¡lni, minden arravalÂsÀg sût formÀlis k¢pesÁt¢s hÁjÀn*/ ä de hÀt az ilyeneket ki kell iktatni sût akolbÂlÁtani.
*/ Nem lehet az egyhÀzkarnagyi oklevelet a sokkal t´bb ¢s alaposabb tanulmÀnyt jelentû tanÀri oklev¢l vagy zeneszerz¢si v¢gbizonyÁtvÀnnyal egyenrangÃnak venni.
SzÁves k´sz´nt¢ssel
KodÀly Z
Keltezetlen; Keresztury Dezsû 1945 november¢tûl 1947 mÀrciusÀig volt miniszter. ä Gyûri zeneiskola¡gy ä a Gyûri °nek- ¢s Zeneegylet (GY°ZE) ÀllamosÁtÀsa utÀn j´tt l¢tre az çllami KonzervatÂrium, amelynek Kiss Lajos lett az igazgatÂja. ä Kiss Lajos ä (1900ä1982) öjvid¢krûl Àttelep¡lt n¢pzenekutatÂ.
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KodÀly ZoltÀn ä Keresztury Dezsûnek
P¢cs, november 19.
Kedves BarÀtom!
Naponta 2 lev¢l sok, de rem¢lem, nem mindennap megy Ágy tovÀbb. Mayer Ferencz,
a sz¢kesegyhÀzi ¢nekiskola igazgatÂja is felutazik, s szÁvesen hozzÀjÀruln¢k, hogy ¡gy¢ben gyors int¢zked¢s t´rt¢nj¢k. BeadvÀnya mÀr r¢gebben ott van, s ¢n innen k¡ldtem
a Müv. TanÀcsnak egy fogalmazvÀnyt, alapul a T. v¢lem¢ny¢hez. Azt csak a miniszter
k¢rd¢s¢re adja le, ez kiss¢ meglassÁtja a dolgot.
Lehet, hogy magad is hallottad ezt a kart, mikor 3 ¢ve Pesten jÀrt.
°n csak annyit mondhatok, hogy ezt az int¢zm¢nyt minden erûvel fenn kell tartani,
mert egyetlen a maga nem¢ben, ¢s kulturÀlis szempontbÂl (eg¢szen f¡ggetlen¡l a vallÀstÂl) komoly t¢nyezû.
Nemcsak fenntartani, hanem mÀs helyeken hasonlÂk szervez¢s¢re kellene ´szt´nz¢st adni. LeginkÀbb azzal, hogy alkalmas vÀrosokba valÂ utazÀsukat ä majd ha lehet
ä Àllamilag kellene megszervezni.
A lehetûs¢g szerint jÂindulatÃ int¢zked¢sedet k¢rve ¡dv´z´l mai nap mÀsodszor
KodÀly ZoltÀn
A Müv¢szeti TanÀcs 1945-tûl 1949-ig mük´d´tt, 1946-tÂl KodÀly ZoltÀn volt az eln´ke.

KodÀly ZoltÀn ä Keresztury Dezsûnek
P¢cs, november 20.
Kedves BarÀtom!
ögy lÀtszik, mindennapos vend¢ged leszek. (így jÀr egy miniszter.) Ma meg a zeneakad¢miÀrÂl kapok S.O.S. jelet.
Van ott egy intrikus k´r: GaÀl Endre, Major, KÂkai (tehÀt nem a legnagyobbak),
akik m¢g most is minden k´vet megmozdÁtanak Zath. ellen, miutÀn az igazolÀsnÀl
rajtavesztettek. RektorÀtusrÂl Àlmodoznak, mert olvastÀk az írÀsban, hogy Ãgy az
utolsÂkbÂl is elsûk lehetnek.
Ma minden ugrÀndozÀs ¢s nyugtalanÁtÂ vÀltozÀs Àrt az int¢zetnek. Belsû pedagÂgiai
reformok meg, amire ¢getû sz¡ks¢g volna, nemigen ¢rdeklik ezeket az urakat. (Sajnos
Waldbauer is beÀllt a pakliba, mert hÀt Z. is heged¡l ¢s fiatalabb.)
Csak jelezni akarom: akÀrmi szellû fÃj, onnan felûl, Cave canem! Majort (r¢g indÁtvÀnyozta a Müv. TanÀcs) a MÃzeum zenemütÀrÀhoz kell tenni ä tanÀrnak alkalmatlan c¢dularÀgÂ adatvadÀsz, elûadni, lelkesÁteni, sût fegyelmet tartani sem tud. GaÀllal
elûbb-utÂbb kell valamit csinÀlni: sajÀt int¢zet¢t m¢gsem kritizÀlhatja ÃjsÀgban. KÂkai
beteges hatalmi t´rekv¢sei el¢ pedig, ha nem akad egy jÂ vid¢ki zeneiskola, pl. Miskolcz, ahol ki¢lhetn¢ azokat ä gerendÀt kell fektetni.
BocsÀss meg, hogy ezekkel zavarlak, mert hÀt nagyobb ¡gyek vÀrnak elint¢z¢sre
(NB ezzel is le lehet ûket inteni), csak elûzetes figyelmeztet¢s¡l Árom, ha netÀn megrohannÀnak. K¡l´nben ott a TanÀcs! az majd elint¢zi. ºdv!
KodÀly Z
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GaÀl Endre ä (1903ä?) zongoramüv¢sz, a budapesti Zenemüv¢szeti Fûiskola tanÀra, a Magyar
Nemzet zenei rovatÀnak vezetûje. 1956-ban DÀniÀba emigrÀlt, 1967-ben KanadÀba k´lt´z´tt, itt
zeneoktatÂk¢nt dolgozott. ä Major Ervin ä (1901ä1967) zenet´rt¢n¢sz, zeneszerzû, 1935-tûl a
Zenemüv¢szeti Fûiskola tanÀra. ä KÂkai Rezsû ä (1906ä1962) zeneszerzû, zenetudÂs, 1929-tûl
halÀlÀig a Zenemüv¢szeti Fûiskola tanÀra. ä Zathureczky Ede ä (1903ä1959) hegedümüv¢sz,
1929-tûl a Zenemüv¢szeti Fûiskola tanÀra. 1957-ben az Egyes¡lt çllamokba emigrÀlt, halÀlÀig
a bloomingtoni egyetem hegedütanÀra volt. ä Waldbauer Imre ä (1892ä1953) hegedümüv¢sz, a
Zenemüv¢szeti Fûiskola tanÀra, a WaldbaueräKerpely-vonÂsn¢gyes megszervezûje. 1946-ban
az Egyes¡lt çllamokba k´lt´z´tt, ott hangversenyezett ¢s tanÁtott.

Nemes Nagy çgnes ä Keresztury Dezsûnek
1958. mÀjus 22.
Kedves Dezsû!
ýszinte fÀjdalommal k¡ld´m vissza az El¢giÀt. Nagyon szerettem volna ä ha egy mÂd
van rÀ ä megtartani. Kerestem is MagÀt ¢gen-f´ld´n, telefonon, hogy rÀbesz¢ljem erre, de nem leltem. S mint Árja: megjegyz¢sek vannak rajta ä hÀt mit van mit tenni,
visszak¡ld´m.
Persze Ãjra ¢s Ãjra megrendÁtett, azt hiszem, kiv¢telesen jÂ fordÁtÀs. Bevallom, nyelvileg k¡l´n ¢lm¢nyt jelentett, a magam homÀlyos ¢rtelmez¢seit megvilÀgÁtotta a magyar sz´veg. AttÂl f¢lek: duinÂi el¢giÀt fordÁtani csak olyan nyelvtudÀssal, ¢rt¢ssel ¢rdemes, amire Maga k¢pes. HiÀba, minden hangsÃly szÀmÁt. Szorongva gondolok rÀ,
mit csinÀlok, ha eff¢l¢re ker¡l a sor.
Tulajdonk¢ppen nincsenek is megjegyz¢seim. Nagyon is egyet¢rtek abban, hogy
helyenk¢nt ä rilkei mÂd ä kil¢p a jambusbÂl, szaporÁt, ÀtvÀlt szabadabb ¡temre; a tiszta
jambus meglakkoznÀ a sz´veget. Csak ´r¡lni tudok a àfrei von TodÊ = àhalÀltalanÊ
megfelelûj¢nek, vagy a àriù es uns herumÊ = àmagÀval t¢pneÊ fordÁtÀsÀnak. A àzwitterigÊ-gel k¡zd´ttem ¢n is, egy mÀsik Rilk¢ben. V¢g¡l azt hiszem, valami àkorcsÊ-csal
kezdûdû jelzûben Àllapodtam meg. Azt nem tudni, hogy a àcikÀzikÊ-ot szÀnd¢kosan
Árja-e egy helyt k¢t k-val. Ezek a dunÀntÃli geminÀciÂk (ha igaz!) nyugtalanÁtjÀk az ¢n
partiumi f¡lemet. Ez egy¢bk¢nt a vilÀgirodalom egyik legszebb hasonlatÀban van (azt
hiszem, ebben egyet¢rt velem), a madÀr r´pt¢rûl àmint mikor hasadÀs fut Àt egy cs¢sz¢nÊ. S milyen remek¡l à¡tÊ magyarul!
Nagyon k´sz´n´m MagÀnak, hogy eljuttatta a k¢ziratot; megrÀgtam ¢s okultam. S
bocsÀssa meg, hogy belekotyogok ä ha ilyen kis m¢rt¢kben is ä egy ekkora teljesÁtm¢nybe.
HÀla ¢s kalaplenget¢s! ä K´sz´nettel ¢s szeretettel ¡dv´zli
Nemes Nagy çgnes
A lev¢l a k¢sz¡lû A N°MET LíRA KINCSESHçZA (Bp., 1959) elûmunkÀlataival kapcsolatos. ä Keresztury Dezsû Rilke NYOLCADIK DUINñI EL°GIç-jÀt fordÁtotta le, k¢ziratÀt megtekint¢sre k¡ldte
el Nemes Nagy çgnesnek.

1697

Marcel Proust

SZODOMA °S GOMORRA (II)
BognÀr RÂbert fordÁtÀsa

Megpillantottam Swannt, szerettem volna besz¢lni vele, de Guermantes herceg nemcsak ÀlltÀban fogadta Odette f¢rj¢nek k´sz´n¢s¢t, hanem azonnal a kert m¢lye fel¢
ragadta ût, szinte magÀval szippantotta, olyan viharosan, hogy n¢melyek azt mondtÀk:
ä Kidobja a hÀzÀbÂl.
Amilyen szÂrakozott voltam, csak harmadnap tudtam meg, az ÃjsÀgokbÂl, hogy
eg¢sz este jÀtszott egy cseh zenekar, ¢s percenk¢nt g´r´gt¡zek gyÃltak, ¢s csak akkor
nyertem vissza egy kicsit a megfigyelûk¢pess¢gemet, amikor eszembe jutott, hogy
megn¢zzem Hubert Robert hÁres sz´kûkÃtjÀt.
Sz¢p fÀk ´vezte f¢lreesû tisztÀson magasodott a sz´kûkÃt (jÂ n¢hÀny fa egyidûs volt
vele); a karcsÃ vÁzoszlop messzirûl szilÀrd t´mbnek tetszett, s csak a lehullÂ permetpalÀstot libegtette a k´nnyü sz¢l. A XV III. szÀzad tiszta, elegÀns vonalakkal rajzolta
meg a formÀjÀt, de ä tulajdon stÁlusÀba merevÁtve ä mintha megÀllÁtotta volna az ¢let¢t:
tÀvolrÂl sokkal inkÀbb a müv¢szetet ¢rz¢kelte az ember, mint a vÁz lend¡let¢t. M¢g a
sudarÀnÀl megsürüs´dû felhûgomoly is a kor jelleg¢t ûrizte, Ãgy, mint azok a fellegek,
amelyek Versailles eg¢n tornyosulnak. K´zelrûl aztÀn lÀtnivalÂvÀ vÀlt, hogy a vÁz, bÀr
k´veti az eleve megrajzolt pÀlyÀt, ahogy egy antik palota vonalÀt ûrzik a k´vek, mindig
Ãj s Ãj sugÀrban l´vell a magasba, s Ãgy engedelmeskedik az ¢pÁt¢sz valahai parancsÀnak, hogy lÀtszÂlag szilajul ellene szeg¡l: ezernyi k¡l´n sz´kken¢s lÀtszik tÀvolrÂl
egyetlen nekirugaszkodÀsnak. °s valÂjÀban az alÀhullÂ vÁz is ¢ppolyan szakadozott,
mint a f´lsz´kû, holott messzebbrûl Ãgy lÀttam, hogy egyetlen megt´rhetetlen lend¡letü sürü folyam. Mint k´zelrûl megfigyelhetû volt, az biztosÁtotta a f¡gg¢lyes folyamatossÀg lÀtszatÀt, hogy ott, ahol a f´lsz´kû vÁz Áve megt´rt volna, egy-egy pÀrhuzamos-harÀntirÀnyÃ vÁzl´vellû torok vette Àt a szerep¢t, s ott, ahol mÀr az se bÁrta erûvel,
egy m¢g f´ljebb l¢vû kapcsolÂdott a sorba. FÀradt vÁzcseppek hulltak alÀ a vÁzoszloprÂl,
keresztezve f´lfel¢ szÀllÂ tÀrsaik ÃtjÀt, ¢s olykor, a sz´kûÀr kavarta l¢g´rv¢nytûl sz¢tszaggatva, -porlasztva, ott lebegtek a levegûben, amÁg el nem eny¢sztek a medence
viz¢ben. T¢tova, puha, hullÂ pÀrÀjuk lÀgyan ´lelte k´r¡l a sz¡ntelen¡l megfesz¡lû
vÁzsugÀrnyalÀbot, mely milliom parÀnyi cseppbûl ´sszeÀllÂ, Âarany szÁnben jÀtszÂ,
mozdulatlansÀgÀban is csupa mozgÀs felhût nyÃjtÂztatott az ¢g felhûi fel¢. Sajnos megesett n¢ha, hogy egy sz¢ll´k¢stûl, vagy egyszerüen attÂl, hogy f¢lrehordott egy engedetlen vÁzsugÀr, zÀpor csapott le r¢zsÃtosan a f´ldre, s bizony bûrig Àztak az Âvatlan
szeml¢lûdûk, ha nem maradtak tisztes tÀvolsÀgban a sz´kûkÃttÂl.
Hirtelen feltÀmadt a sz¢l, ¢s bek´vetkezett a ritka ä ¢s ezÃttal meglehetûsen kellemetlen ä kis baleset. Valaki azt mondta Arpajonn¢nak, hogy Basin de Guermantes,
aki pedig m¢g meg sem ¢rkezett, Surgisn¢val van a rÂzsaszÁn mÀrvÀnyteremben, ahovÀ a medence kÀvÀjÀnÀl kezdûdû iker-oszlopfolyosÂ vezetett. Arpajonn¢ ¢ppen elindult volna az egyik ÀrkÀdsor alatt, amikor egy meleg sz¢ll´k¢s elhajlÁtotta a vÁzoszlopot,
¢s akkora adagot zÃdÁtott a nyaka k´z¢, hogy a ruhÀja alÀ csorgÂ vÁztûl Ãgy ÀtÀzott a
sz¢p h´lgy, mintha belemerÁtett¢k volna egy teli kÀdba. S ekkor ´bl´s r´f´g¢s harsant
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nem messze tûle, olyan mennyd´rgû erûvel, hogy azt egy eg¢sz ÀrmÀdia tisztÀn hallotta volna, de a hang gazdÀja meg-megszakÁtotta, idûnk¢nt kitartotta a gurgulÀzÀst,
mintha nem az eg¢sz sereghez, hanem k¡l´n-k¡l´n az egyes csapattestekhez szÂlna;
V lagyimir nagyherceg hahotÀzott teli t¡dûbûl Arpajonn¢ elÀzÀsa lÀttÀn (k¢sûbb gyakran emlegette, hogy ez volt az egyik legmulatsÀgosabb jelenet, amit valaha lÀtott). N¢hÀny k´ny´r¡letes szem¢ly megjegyezte a moszkvai f¢rfiÃnak, hogy Arpajonn¢ talÀn
meg¢rdemeln¢, hogy egy-k¢t r¢szv¢tteljes mondattal ´rvendeztesse meg, elv¢gre a
h´lgy, ki most a kendûj¢vel t´r¡lgeti magÀt, jÂcskÀn tÃl van a negyvenen, s bÀr a vÁz
alattomosan sÁkossÀ tette a sz´kûkÃtmedence szeg¢ly¢t, senkitûl se k¢rve segÁts¢get
szabadult ki szorult helyzet¢bûl, mire a jÂszÁvü nagyherceg k´teless¢g¢nek ¢rezte,
hogy engedelmeskedjen, ¢s az utolsÂ ´bl´s hahotaroham el¡lt¢vel mÀris a korÀbbinÀl
is messzehangzÂbb mennyd´rg¢s hallatszott. ä BravÂ, ´reglÀny! ä harsogta V lagyimir,
¢s tapsolt, mintha szÁnhÀzban volna. Arpajonn¢ nem lelte ´r´m¢t benne, hogy ¡gyess¢g¢t a fiatalsÀga rovÀsÀra dics¢rik. °s vÀlaszul valakinek, aki (megs¡ketÁtve a vÁz robajÀtÂl, amelyet pedig tÃlharsogott a fûm¢ltÂsÀgÃ Ãr rivalgÀsa) odaszÂlt neki: ä Azt
hiszem, ´nnek mondott valamit a cÀri fens¢g ä Arpajonn¢ azt felelte: ä Nem! Souvr¢n¢nek.
Visszamentem a parkon Àt, f´l a l¢pcsûn, ahol ä hogy a herceg f¢lrevonult valahovÀ
Swann-nal ä Charlus k´r¡l sürüs´d´tt meg a vend¢gek sokasÀga, ahogy egykor Versailles-ban, ha XIV. Lajos tÀvol volt, fiv¢r¢n¢l, a Monsieur-n¢l gyültek ´ssze az udvaroncok. A bÀrÂ megÀllÁtott; m´g´ttem k¢t h´lgy ¢s egy fiatalember k´zeledett, hogy
¡dv´z´lje.
ä Kedves, hogy itt lÀthatom ä nyÃjtott kezet Charlus. ä JÂ est¢t, Madame Tr¢mo«lle,
jÂ est¢t, Herminie. ä De t¡st¢nt esz¢be juthatott, mit mondott nekem a GuermantespalotÀban bet´lt´tt vez¢rszerep¢rûl, ¢s ha mÀr nem tudta megakadÀlyozni, ami kedve
ellen valÂ volt, abban talÀlt el¢gt¢telt, hogy nagyÃri hetykes¢g¢t ¢s hiszt¢riÀs jÂkedv¢t
marÂ gÃnnyal nyilvÀnÁtsa ki: ä Kedves ä folytatta ä, de kivÀlt igen furcsa ¢s mulatsÀgos.
ä °s felkacagott, egyszerre mutatva ki jÂkedv¢t ¢s azt, amit az emberi szÂ mÀr nem
tud kifejezni, olyan harsÀnyan kacagott, hogy n¢melyek, tudvÀn, milyen nehezen
megk´zelÁthetû a bÀrÂ, ¢s milyen p´khendi àkirohanÀsokraÊ hajlamos, kÁvÀncsian k´zelebb hÃzÂdtak, aztÀn, majdhogynem illetlen siets¢ggel, a nyakukba szedt¢k a lÀbukat. ä Ejnye, meg ne s¢rtûdj´n ä ¢rintette meg a vÀllamat ä, tudhatja, hogy kedvelem
magÀt. JÂ est¢t, Antioche, jÂ est¢t, Louis-Ren¢. Megn¢zte a sz´kûkutat? ä k¢rdezte,
de inkÀbb ÀllÁtÀs volt az, mint ¢rdeklûd¢s. ä Sz¢p, ugye? CsodÀlatos. Persze m¢g csodÀlatosabb lenne, ha el lehetne t¡ntetni rÂla bizonyos dolgokat, akkor eg¢sz FranciaorszÀgban nem lenne pÀrja. De mÀr Ágy is a pÀrjÀt ritkÁtja. Ha besz¢l Br¢aut¢val, nyilvÀn azt fogja hallani tûle, hogy kÀr volt lampionokat f´lszereltetni, de ezzel csak el
akarja terelni a figyelmet rÂla, hogy û maga adta ezt a k¢ptelen ´tletet. De mindent
´sszevetve nem nagyon siker¡lt elrondÁtania. Sokkal nehezebb elcsÃfÁtani egy remekmüvet, mint megalkotni. AmÃgy is gyanÁthattuk, hogy Br¢aut¢ nem vetekedhet Hubert Robert-ral.
A befel¢ vonulÂ vend¢gek sorÀhoz csatlakozva visszamentem a palotÀba. ä TalÀlkozott mostanÀban az ¢n t¡nem¢nyes Oriane kuzinommal? ä k¢rdezte a hercegnû. Az
im¢nt Àllt fel a bejÀratnÀl levû karossz¢kbûl, ¢s most a szalonok fel¢ kÁs¢rtette magÀt.
ä Idej´n ma este ä folytatta a hÀz Ãrnûje ä, talÀlkoztam vele d¢lutÀn, megÁg¢rte. Egy¢bk¢nt, ha jÂl tudom, cs¡t´rt´k´n a k´vets¢gen ´n is vel¡nk vacsorÀzik az olasz kirÀlyn¢nÀl. Az ´sszes fels¢gek ott lesznek, nagyon f¢lek. ä A koronÀs fûk term¢szetesen egy
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cs´ppet sem ijesztett¢k Marie-Gilbert-t, aki nagyon is otthonos volt a szalonok vilÀgÀban, ¢s aki Ãgy emlegette a àkis KoburgokatÊ, ahogy mÀs azt mondja: àaz ¢n kis kutyusaimÊ. Guermantes hercegnû egyszerüen butasÀgbÂl mondta tehÀt, hogy ànagyon
f¢lekÊ, mert a butasÀg m¢g a hiÃsÀgnÀl is erûsebb a nagyvilÀgi emberekben. A tulajdon
genealÂgiÀjÀrÂl is kevesebbet tudott, mint egy gimnÀziumi t´rt¢nelemtanÀr. Szerette
viszont fitogtatni ismerets¢gi k´r¢ben, hogy pontosan tudja, kinek mi a beceneve.
Megk¢rdezte, hogy a k´vetkezû h¢ten ott leszek-e Pommeliªre mÀrkin¢ vacsorÀjÀn,
¢s tagadÂ vÀlaszomra egy kis ideig hallgatott, aztÀn pusztÀn az¢rt, hogy k¢rkedjen a
tudomÀnyÀval, s hogy ä a lapos k´zgondolkodÀs irÀnti hÂdolatÀrÂl bizonysÀgot t¢ve
ä kimondhassa a mÀrkin¢ becenev¢t, azt mondta: ä Meglehetûsen kellemes asszony a
kis Pomme.
Mik´zben a hercegnû velem tÀrsalgott, meg¢rkezett Basin de Guermantes ¢s Oriane. Nem tudtam azonnal ¡dv´z´lni ûket, mert alighogy elvÀltam a hÀz Ãrnûj¢tûl,
karon ragadott a t´r´k nagyk´vetn¢, ¢s a hÀz Ãrnûj¢re mutatva Ágy kiÀltott: ä Ah, micsoda t¡nd¢ri teremt¢s a hercegnû! Egy t¡nem¢ny! Ha f¢rfi voln¢k ä füzte hozzÀ n¢mik¢pp alantas Ázl¢ssel ¢s keleties ¢rz¢kis¢ggel ä, az ¢letemet is odaadnÀm ¢rte. ä Azt
vÀlaszoltam, hogy ¢n is bÀjosnak talÀlom, de jobban ismerem az unokanûv¢r¢t, Oriane
hercegnût. ä Nem lehet egy napon emlÁteni ûket ä mondta a k´vetn¢. ä Oriane bÀjos
nagyvilÀgi h´lgy, aki M¢m¢tûl ¢s BabaltÂl lesi el a szellemess¢get, Marie-Gilbert viszont
valaki.
Nem szeretem, ha elûÁrjÀk, mik¢nt v¢lekedjem olyan emberek felûl, akiket magam
is ismerek. °s semmi ¢rv nem szÂlt mellette, hogy a t´r´k nagyk´vetn¢nek biztosabb
volna az Át¢lete Oriane de Guermantes-rÂl, mint nekem. Egy¢bk¢nt az is felingerelt a
nagyk´vetn¢ ellen, hogy egy egyszerü ismerûs, de m¢g egy barÀt hibÀi is m¢rgezûk
szÀmunkra, csak szerencs¢re àimmÃnisakÊ vagyunk rÀjuk. Nincs szÀnd¢komban tudomÀnyos ´sszehasonlÁtÀsba bocsÀtkozni ¢s az anafilexiÀrÂl ¢rtekezni, csak azt mondom, hogy barÀti vagy pusztÀn tÀrsasÀgi kapcsolatainkban van egy bizonyos ellens¢ges
¢rz¡let, mely ÀltalÀban nem okoz t¡neteket, de idûnk¢nt kit´r. Nemigen hat a m¢reg,
ha az emberek àterm¢szetesekÊ. A t´r´k nagyk´vetn¢ àM¢m¢Ê-k¢nt emlegetve Charlust ¢s àBabalÊ-k¢nt Br¢aut¢t, akiket pedig nem is ismert, kioltotta àimmunitÀsomatÊ,
amelynek hÀla mÀskor elviselhetûnek talÀltam a h´lgyet. IdegesÁtett, ami mÀr csak
az¢rt is jogtalan volt, mert nem az¢rt besz¢lt Ágy, hogy azt a lÀtszatot keltse, mintha
bizalmas jÂ ismerûse volna àM¢m¢Ê-nek, hanem mert sebt¢ben szerzett ismeretei alapjÀn azt hitte, hogy ez a helyi szokÀs, Ágy kell neveznie az elûkelûs¢geket. IskolÀit n¢hÀny
hÂnap alatt v¢gezte el, ¢s nem jÀrta ki az ´sszes osztÀlyokat. De jobban belegondolva
mÀs oka is volt, hogy taszÁtott a nagyk´vetn¢ tÀrsasÀga. Nem is olyan r¢gen t´rt¢nt,
hogy ugyanez a diplomÀciai szem¢lyis¢g àOrianeÊ hÀzÀban komolyan ¢s megfontoltan azt mondta nekem, hogy ellenszenvesnek talÀlja Marie-Gilbert de Guermantes-ot.
Nem ¡tk´ztem meg a mostani pÀlfordulÀsÀn: az est¢lyre valÂ meghÁvÀs kellû magyarÀzattal szolgÀlt. A nagyk´vetn¢ ûszinte volt, mondvÀn, hogy Guermantes hercegnû
t¡nem¢nyes teremt¢s. Mindig is ez volt a v¢lem¢nye. De mivel mind ez ideig nem
kapott meghÁvÀst a hercegnûtûl, azt hitte, hogy nem-fogadtatÀsa viszonzÀsak¢nt Ãgy
kell tennie, mintha elvi megfontolÀsbÂl ¢s ´nk¢nt tartanÀ tÀvol magÀt a GuermantespalotÀtÂl. Most, hogy bebocsÀttatÀst kapott, ¢s hihetûleg nem csak erre az alkalomra,
nem volt akadÀlya t´bb¢, hogy kinyilvÀnÁtsa rokonszenv¢t. T´bbnyire nem Àm aff¢le
sÃlyos ok magyarÀzza kinek-kinek a mÀsikrÂl alkotott v¢lem¢ny¢t, mint a szerelmi csalÂdÀs vagy a politikai hatalom¢rt valÂ vet¢lked¢s. Sokkal ingatagabb az Át¢let: egy meg-
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hÁvÀs vagy egy meghÁvÀs elmaradÀsa is lehet az alapja. Egy¢bk¢nt a t´r´k nagyk´vetn¢
ä ahogy azt Oriane de Guermantes mondta, szeml¢t tartva velem a szalonokban ä àjÂl
mutatottÊ a vend¢gek k´z´tt. °s fûleg nagyon hasznos volt. Az arisztokrÀcia igazi csillagainak terhes, hogy est¢lyeken kell mutatkozniuk. Aki lÀtni akarja igazi f¢ny¡ket,
gyakran k¢nytelen egy mÀsik ¢g´v alÀ vÀndorolni, ahol jÂszerivel magÀnyosan ragyognak. De az oszmÀn nagyk´vetn¢ ¢s a hozzÀ hasonlatosak, akik csak nemr¢g forgolÂdnak az elûkelû tÀrsasÀgban, bele nem fÀradnak, hogy ÃgyszÂlvÀn egyszerre minden¡tt
ott csillogjanak. Hasznosak az aff¢le tÀrsasÀgi esem¢nyeken, amelyeket est¢lynek, fogadÀsnak neveznek, ¢s ahovÀ akÀr f¢lholtan is elvitetn¢k magukat. çllhatatos mell¢kszereplûk, akikre bizton szÀmÁthatni: ûk ott lesznek az est¢lyen. Az ostoba ifjoncok pedig, nem sejtv¢n, milyen talmi a csillogÀsuk, ûket lÀtjÀk az elegancia fejedelemasszonyainak, ¢s bajos volna megmagyarÀzni nekik, hogy a vilÀgtÂl elvonulva dÁszpÀrnÀkat
festegetû Standishn¢, akit ûk ismerni se ismernek, legalÀbb olyan elûkelû dÀma, mint
Doudeauville hercegn¢.
Oriane de Guermantes tekintete ÀltalÀban szÂrakozott volt ¢s egy kicsit m¢labÃs,
csak akkor ragyogtatta fel a hercegnû, ha valamely barÀtjÀt ¡dv´z´lte, akkor pontosan
olyan volt az a belsû f¢ny, mint egy elm¢s mondÀs, egy bÀjos arcvonÀs: k¡l´nleges
konyharemek, melynek Áz¢tûl ÀhÁtatos ´r´m ter¡l sz¢t az Ányenc orcÀjÀn. De a nagy
est¢lyeken annyit kellene k´sz´ngetnie, hogy Ãgy gondolta: kimerÁten¢, ha minden
¡dv´zl¢s utÀn el kellene oltania a lÀngot. Ez¢rt, akÀr egy irodalomrajongÂ, aki egy
nagyszerü szÁnpadi szerzû legÃjabb darabjÀt n¢zi meg a szÁnhÀzban, s kinyilvÀnÁtandÂ
abb¢li bizonyossÀgÀt, hogy jÂ est¢re szÀmÁt, mÀr a pÀholynyitÂnû kez¢be nyomva a
holmijait, bennfentes mosolyra igazÁtja ajkÀt, ¢s helyeslûen csÃfondÀros ¢l¢nks¢get
lobbant a szem¢ben, a hercegnû, mihelyt meg¢rkezett, az eg¢sz est¢ly idej¢re felizzÁtotta a tekintet¢t. °s miutÀn odaadta csodÀlatos Tiepolo-rÂzsaszÁn bel¢pûj¢t, mely alÂl
elûragyogott a nyakÀt abroncsk¢nt k´r¡lfogÂ rubin nyak¢k, a nagyvilÀgi h´lgyekre
jellemzû gyors, m¢gis minden r¢szletre kiterjedû szak¢rtû pillantÀst vetett a ruhÀjÀra,
Oriane megbizonyosodott felûle, hogy kellûen csillog-e a szeme, mintha az ugyanolyan ¢kszer volna, mint amiket visel. Egyn¢hÀny àjÂt¢t l¢lekÊ, k´zt¡k Jouville, odasietett a herceghez, ¢s ÃtjÀt Àllta, mondvÀn: ä HÀt nem tudja, hogy szeg¢ny Mama*
haldoklik? MÀr feladtÀk neki az utolsÂ kenetet. ä Basin de Guermantes azt felelte: ä
Tudom, tudom ä ¢s elhessegette a kellemetlenkedûket. ä A viaticum a lehetû legjobb
hatÀssal volt rÀ ä tette hozzÀ mosolyogva, s arra gondolt, hogy az est¢ly utÀn mindenk¢pp elmegy a vigadÂi jelmezbÀlba. ä Titokban akartuk tartani, hogy visszaj´tt¡nk ä
mondta a hercegnû. Nem sejtette, hogy Marie-Gilbert eleve megcÀfolta ezt az ÀllÁtÀst,
mert elmondta, hogy futÂlag talÀlkozott vele, ¢s Ág¢ret¢t vette, hogy elj´n. Basin de
Guermantes percekig f¡rk¢szte a feles¢ge arcÀt, majd Ágy szÂlt: ä Elmondtam Orianenak, hogy milyen k¢ts¢gei voltak. ä A hercegnû, lÀtva, hogy k¢ts¢geim megalapozatlanok voltak, ¢s nem hÀrul rÀ az a feladat, hogy eloszlassa ûket, nevets¢gesnek nyilvÀnÁtotta aggÀlyaimat, ¢s hosszasan ¢lcelûd´tt rajtuk. ä M¢g hogy attÂl f¢lt, hogy nincs
meghÁva! Mindig meg van hÁva az ember! °s k¡l´nben is szÀmÁthatott rÀm. Csak nem
k¢pzeli, hogy nem tudtam volna meghÁvatni a kuzinomhoz? ä El kell ismernem, utÂbb
sokkal nehezebb dolgokat is megtett az ¢rdekemben, mindazonÀltal ûrizkedtem tûle,
hogy Ãgy ¢rtelmezzem a szavait, mintha f´l´slegesen kishitü lettem volna. Kezdtem
eligazodni rajta, hogy mit ¢rnek igazÀbÂl az arisztokrata szÁv¢lyess¢g kimondott vagy
* Mama: Amanien d'Osmond mÀrkinak, a Guermantes-ok unokafiv¢r¢nek beceneve.
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n¢ma szavai; olyan szÁvess¢g az, mellyel gyÂgyÁtgatjÀk ugyan pÀrtfogoltjaik kisebbrendüs¢gi ¢rz¢s¢t, de nem annyira, hogy el is oszlassÀk, mert akkor kedvess¢g¡k l¢tokÀt
sz¡ntetn¢k meg. àDe hiszen minden t¢ren legalÀbbis egyenrangÃ vel¡nkÊ ä sugalltÀk
minden cselekedet¡kkel, mondtÀk minden szavukkal az elk¢pzelhetû legnyÀjasabban
a Guermantes-ok, de nem az¢rt, hogy el is higgy¢k nekik, hanem hogy szeress¢k ¢s
csodÀljÀk ûket; ha ÀtlÀtta az ember, hogy csak k¢pzeletbeli a szÁv¢lyess¢g¡k, az a szem¡kben a jÂlnevelts¢g bizonyÁt¢ka volt; ha valÂsÀgosnak hitte a szÁv¢lyess¢g¡ket, az a
neveletlens¢g biztos jele. Egy¢bk¢nt nem sokkal k¢sûbb olyan leck¢t kaptam, amelybûl
v¢gk¢pp ¢s pontosan megtanultam, meddig terjednek az arisztokrata szÁv¢lyess¢g bizonyos formÀi, ¢s hol vannak a hatÀrai. Montmorency hercegnû fogadÀst adott egy
d¢lelûtt az angol kirÀlynû tisztelet¢re. Megindult a kis menet az ¢tellel, itallal rakott
asztalok fel¢, az ¢len a kirÀlynû haladt Basin de Guermantes-ba karolva. Ekkor ¢rkeztem. A herceg vagy negyven m¢ter tÀvolsÀgbÂl barÀtsÀgosan integetett nekem a szabad
kez¢vel, barÀti ¢s hÁvogatÂ gesztusÀval nyilvÀnvalÂan azt jelezte, hogy bÀtran odamehetek, nem fognak lenyelni a szendvicsek helyett. De ¢n, egyre jÀratosabb l¢v¢n az
udvari nyelv rejtelmeiben, nemhogy egy l¢p¢ssel is k´zelebb mentem volna, hanem
onnan, negyven m¢ter tÀvolsÀgbÂl, m¢lyen meghajoltam, mosolytalanul, mintha
olyan szem¢lyis¢get ¡dv´z´ln¢k, akit alig ismerek, ¢s mÀr mentem is az ellenkezû
irÀnyba. Ha vilÀgraszÂlÂ remekmüvet Árok, Guermantes-¢k akkor se ¡nnepeltek volna
jobban, mint ez¢rt a meghajlÀs¢rt. Nem ker¡lte el a herceg figyelm¢t, pedig aznap
legalÀbb ´tszÀz ¡dv´zl¢st kellett fogadnia, sût a hercegnû is ¢szrevette, ¢s mihelyt talÀlkozott anyÀmmal, beszÀmolt neki rÂla, egy szÂval se emlÁtve, hogy t¢vedtem, bÀtran
odamehettem volna. Azt mondta, hogy elk¢pzelni is lehetetlen kifejezûbb meghajlÀst,
¢s hogy a f¢rje el volt ragadtatva tûle. Nem gyûzt¢k magasztalni, s csupÀn egyetlen
er¢ny¢rûl hallgattak, m¢gpedig a legfontosabbrÂl, nevezetesen arrÂl, hogy diszkr¢t
volt, ¢s a dics¢retekbûl, amelyekkel elhalmoztak, nem volt neh¢z rÀj´nn´m, hogy sokkal kev¢sb¢ mÃltb¢li ¢rdememet jutalmazzÀk vel¡k, mintsem a j´vûre valÂ ÃtmutatÀssal szolgÀlnak, olyanformÀn, ahogy egy iskolaigazgatÂ finoman a diÀkjai tudomÀsÀra hozza: àNe felejts¢tek el, ¢des fiaim, hogy ezeket a jutalomk´nyveket leginkÀbb
a sz¡leitek kapjÀk, hogy j´vûre is ide Árassanak be benneteket.Ê Marsantes-n¢ is, ha
alsÂbb osztÀlybeli ker¡lt a tÀrsasÀgba, Ãgy dics¢rte neki a tapintatos embereket, àakiket
mindig meg lehet talÀlni, amikor keress¡k ûket, de mÀskor szer¢nyen visszahÃzÂdnakÊ, ahogy egy rossz szagÃ csel¢det szokÀs k´zvetve figyelmeztetni, mondvÀn, hogy
a rendszeres f¡rd¢s nagyon eg¢szs¢ges.
Mik´zben, m¢g az elûcsarnokban, Guermantes hercegnûvel besz¢lgettem, egy
olyan hang ¡t´tte meg a f¡lemet, amelynek a fajtÀjÀt, e naptÂl fogva, csalhatatlan biztonsÀggal el tudtam k¡l´nb´ztetni minden mÀs hangtÂl. A Vaugoubert-¢ volt, aki most
Charlusszel tÀrsalkodott. Egy klinikusnak nincs sz¡ks¢ge rÀ, hogy felhajtassa a betege
ing¢t, ¢s meghallgassa a l¢gz¢s¢t; el¢g, ha a hangjÀt hallja. HÀnyszor, de hÀnyszor d´bbentett meg utÂbb a szalonokban emez vagy amaz hanghordozÀsa, nevet¢se; hiÀba
k´vette hajszÀlpontosan a hivatÀsa nyelvezet¢t, a tÀrsadalmi k´rnyezete modorÀt, hiÀba volt mereven vÀlaszt¢kos vagy bizalmasan k´z´ns¢ges, nem t¢vesztette meg zongorahangolÂhoz m¢ltÂan ¢rz¢keny f¡lemet, a hamis hangbÂl r´gt´n megÀllapÁtottam:
àEz egy Charlus.Ê E percben egy k´vets¢g teljes szem¢lyzete jÀrult a bÀrÂ el¢, hogy
tisztelet¢t tegye. JÂllehet a szÂban forgÂ betegs¢g jelleg¢t csak aznap fedeztem fel (kilesve Charlust ¢s Jupient), kik¢rdez¢s ¢s vizsgÀlat n¢lk¡l is meg tudtam ÀllapÁtani a
kÂrism¢t. Egy¢bk¢nt a Charlusszel tÀrsalgÂ Vaugoubert bizonytalannak tetszett. Pedig
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kamaszkori t¢velyg¢se utÀn tudhatta volna, hogy mihez tartsa magÀt. A homoszexuÀlis eleinte azt hiszi, hogy az û fajtÀjÀbÂl nincs t´bb a vilÀgon, ¢s csak k¢sûbb k¢pzeli
ä a mÀsik v¢glet ä, hogy a normÀlis ember a kiv¢tel. Csakhogy Vaugoubert, becsvÀgyÂ
¢s gÀtlÀsos l¢v¢n, mÀr r¢ges-r¢gÂta nem adta Àt magÀt annak, ami szÀmÀra a gy´ny´r
lett volna. A diplomatapÀlya olyan volt neki, mintha szerzetesnek Àllt volna. Tekintve,
hogy mÀr a PolitikatudomÀnyi Fûiskola hallgatÂjak¢nt is csak p¢ldÀs elûmenetel¢vel
foglalkozott, hÃsz¢ves korÀtÂl a kereszt¢nyi sz¡zess¢gnek szentelte magÀt. így aztÀn,
ahogy az ¢rz¢kek is gy´ng¡lnek, eltompulnak, elcs´kev¢nyesednek, ha nem hasznÀljÀk ûket, Vaugoubert ä amik¢nt a civilizÀlt ember mÀr nem vetekedhetne a barlanglakÂval testi erû vagy a hallÀs ¢less¢ge dolgÀban ä r¢g elvesztette azt a sajÀtos megfigyelûk¢pess¢get, amely Charlust vajmi ritkÀn csalta meg, ¢s a meghatalmazott miniszter Ãr mÀr arra se volt k¢pes, hogy a hivatalos fogadÀsokon, akÀr PÀrizsban, akÀr k¡lhonban, az egyenruha ÀlcÀja alatt rÀismerjen a vele hasonszûrüre. Charlus ä aki fel
volt hÀborodva, ha a vonzalmait emlegett¢k, de kedvtelve besz¢lt ki mÀsokat ä felsorolt
n¢hÀny nevet Vaugoubert-nak, s û k¢jesen Àmuldozott e nevek hallatÀra. Nem mintha
oly sok ¢v utÀn ki akarta volna hasznÀlni, ha netalÀn alkalom kÁnÀlkozik. Hanem a
hirtelen revelÀciÂk ä ahhoz hasonlatosak, melyek Racine trag¢diÀiban AtÀlia ¢s çbner
tudomÀsÀra hozzÀk, hogy JoÀs DÀvid nemzets¢g¢bûl valÂ, vagy felfedik, hogy Eszter,
ki àkirÀlyasszonnyÀ t¢tetettÊ, àjordÀnÊ sz¡lûk leÀnya ä egyszeriben megvÀltoztattÀk
Vaugoubert szem¢ben X... k¡ldet¢s¢nek vagy a k¡l¡gyminiszt¢rium valamely rendelkez¢s¢nek ¢rtelm¢t, ¢s visszamenûleg ¢ppolyan titokzatossÀ tett¢k elûtte ezeket a nagyÃri palotÀkat, mint a jeruzsÀlemi szent¢lyt vagy a szuzai trÂntermet. Ami mÀrmost a
k´vets¢g szem¢lyzet¢t illeti, mely teljes l¢tszÀmban Charlus el¢ jÀrult, hogy megszorÁtsa
a kez¢t, az ifjÃ emberek lÀttÀn Vaugoubert ¢ppÃgy bÀmulatba esett, mint az Eszterben
Ágy rajongÂ Eliza:
àMily Àrtatlan sereg ´z´nlik itt, nagy ¢g!
Sz¢ps¢g¡k lÀtni is merû gy´ny´r¡s¢g!
PirulÂ arcukon lelk¡knek szendes¢ge!Ê
AztÀn tovÀbbi àtÀj¢kozÂdÀsÊ v¢gett bÀrgyÃ ¢s cinkos k¢rdû pillantÀst vetett Charlusre. ä HÀt persze ä vÀlaszolt leereszkedûen a bÀrÂ, ahogy a tudÂs oktatja a tudatlan
laikust. Ettûl kezdve Vaugoubert (Charlus nagy bosszÃsÀgÀra) le nem vette a szem¢t
a titkÀr ÃrfikrÂl, akiket X... pÀrizsi nagyk´vete, az a c¢g¢res gazember, nem Àm talÀlomra vÀlasztott ki magÀnak. Vaugoubert nem szÂlt, de annÀl ¢kesebben besz¢lt a tekintete. Mivel gyerekkorom Âta szokÀsom volt, hogy m¢g aki n¢ma, azt is megszÂlaltassam magamban a klasszikusok nyelv¢n, Vaugoubert tekintet¢t lÀtva Eszter szavait
v¢ltem hallani, amikor elmondja ElizÀnak, hogy MÀrdokeus, vallÀsi buzgalombÂl, csupa zsidÂ lÀnnyal v¢tette k´r¡l ût, a kirÀlyn¢t.
àK´zben szeretete a nemzet¡nk irÀnt
Sion lÀnyaival t´lt¢ e palotÀt:
NyÁlÂ virÀgok ûk ¢s hÀnyt-vetett kis ÀrvÀk,
Kiket a sors vele idegen f´ldbe plÀntÀlt.
PogÀny szemek elûl biztonsÀgos helyen
FormÀlja ûket [a kivÀlÂ nagyk´vet] ¢s neveli sz¡ntelen.Ê*
* J¢kely ZoltÀn fordÁtÀsa nyomÀn.
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Kis idû mÃlva Vaugoubert a szÀjÀt is szÂra nyitotta. ä Ki tudja ä mondta bÃbÀnatosan ä, hogy nem Ágy megy-e ez a dolog abban az orszÀgban is, ahol az ¢n ÀllomÀshelyem van? ä Nagyon is valÂszÁnü ä vÀlaszolt Charlus ä, kezdve Theodosius kirÀllyal,
bÀr semmi konkr¢tumot nem mondhatok rÂla. ä ñ, dehogyis! ä Akkor nem volna
szabad, hogy ennyire annak lÀss¢k. G¡gy´g ¢s modoros. °pp az a pipeskedû fajta,
akit a legjobban utÀlok. Nem mern¢k mutatkozni vele az utcÀn. Egy¢bk¢nt nyilvÀn
´n is tudja, hogy mit tartanak felûle. Ismerik, mint a rossz p¢nzt. ä Nem, nem, rosszul
Át¢li meg. Egy¢bk¢nt elragadÂ ember. Amikor megsz¡letett a szerzûd¢s orszÀga ¢s
FranciaorszÀg k´zt, meg´lelt ¢s megcsÂkolt. °letem legmeghatÂbb pillanata volt. ä Akkor kellett volna szÂlnia neki, hogy mit szeretne. ä Rettenetes, miket besz¢l! Ha csak
megsejtette volna is... De nem, ez teljes k¢ptelens¢g. ä Ott Àllva a k´zel¡kben, tisztÀn
hallottam a besz¢lget¢s¡ket, ¢s azt szavaltam magamban:
àMÀig se tudja a kirÀly kivoltomat,
Ki Àltal engem itt az ¢gi gond vez¢rel,
ýrizteti velem e titkot h¢t pecs¢ttel!Ê
A f¢lig n¢ma pÀrbesz¢d r´vid ideig tartott, ¢s alig n¢hÀny l¢p¢st tett¡nk a szalonban
Guermantes hercegnûvel, amikor odal¢pett el¢ egy rendkÁv¡l sz¢p, aprÂ termetü barna h´lgy:
ä TalÀlkozÂt szeretn¢k k¢rni. D'Annunzio megpillantotta magÀt egy pÀholybÂl, ¢s
azt Árta T*** hercegnûnek, hogy sose lÀtott m¢g ilyen sz¢ps¢get. Az ¢let¢t adnÀ ¢rte,
ha tÁz percre talÀlkozhatna magÀval. De ha nem tud vagy nem akar talÀlkozni vele, a
lev¢l mindenesetre a birtokomban van. Adjon nekem egy idûpontot, amikor talÀlkozhatnÀnk. Vannak bizonyos titkos dolgok, amikrûl most nem besz¢lhetek. LÀtom, nem
ismer meg ä fordult fel¢m ä; a parmai hercegnûn¢l talÀlkoztunk. ä Sosem jÀrtam ott.
ä Az orosz cÀrnak az a kÁvÀnsÀga, hogy a maga apjÀt k¡ldj¢k Szentp¢tervÀrra. Ha el
tud j´nni kedden, Izvolszkij is ott lesz, majd mindent elmond magÀnak. ä öjra a hercegnû fel¢ fordult. ä Van egy ajÀnd¢kom a maga szÀmÀra, kedvesem, senki mÀsnak
nem adnÀm. Ibsen hÀrom drÀmÀjÀnak k¢zirata, ´reg ÀpolÂjÀval k¡ldte el nekem. Az
egyiket megtartom, a mÀsik kettût magÀnak ajÀnd¢kozom.
Guermantes herceg nem volt elragadtatva az eff¢le ajÀnlatoktÂl. Nem volt bizonyos
benne, hogy Ibsen meg D'Annunzio meghaltak-e mÀr vagy m¢g elevenek, mÀr lÀtta,
amint ÁrÂk, drÀmaÁrÂk jÀrnak a feles¢g¢hez, ¢s aztÀn beleÁrjÀk a müveikbe. Az elûkelûs¢gek gyakran k¢pzelik Ãgy, hogy a k´nyv aff¢le kocka, amelyiknek hiÀnyzik az egyik
lapja, ¢s amibe a szerzû àbelegy´m´sz´liÊ azokat a szem¢lyeket, akikkel talÀlkozik. Ez
nem tisztess¢ges dolog, de hÀt mi mÀst lehet vÀrni a firkÀszf¢l¢ktûl. Igaz, nem volna
¢rdektelen àfutÂlagÊ talÀlkozni vel¡k, hiszen nekik k´sz´nhetû, hogy egy k´nyvet vagy
cikket olvasva àbelelÀt a kÀrtyÀkbaÊ az ember, ¢s hogy àlehull az ÀlarcÊ. AkÀrhogy is,
jobb megmaradni a halott szerzûk mellett. Guermantes egyetlen ÁrÂ urat tartott àt´k¢letesen illendûen viselkedûÊ-nek, azt, aki a Gaulois nekrolÂgjait Árta. ý legalÀbb be¢rte annyival, hogy azok k´zt, akik àott voltak nevezetesenÊ a temet¢sen, (elsûk¢nt)
emlÁtette Basin de Guermantes-ot, persze csak ha felv¢tette magÀt a gyÀszolÂk listÀjÀra. Ha a herceg nem akarta, hogy szerepeljen a neve, nem v¢tette lajstromba magÀt,
hanem kondoleÀlÂ levelet Árt az elhunyt csalÀdjÀnak. Ha mÀrmost a csalÀd kiÁratta az
ÃjsÀgba, hogy àa r¢szv¢tnyilvÀnÁtÂ levelek sorÀban hadd emlÁts¡k a Basin de Guermantes herceg¢t sat.Ê, arrÂl mÀr nem a rovatszerkesztû tehetett, hanem az elhunyt
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fia, fiv¢re, apja, akit a herceg nyomban t´rtetû alaknak k´nyvelt el, ¢s megszakÁtott
vele minden kapcsolatot (amit û Ãgy mondott, nemigen tudva a szÂlÀsok ¢rtelm¢t:
àTengelyt akasztok veleÊ). El¢g az hozzÀ, hogy Ibsen ¢s D'Annunzio neve ¢s bizonytalan ¢letben-l¢te homlokrÀncolÀsra k¢sztette a herceget, aki m¢g nem tÀvolodott el
annyira tûl¡nk, hogy meg ne hallja a szolgÀlatk¢sz h´lgy k¡l´nb-k¡l´nb ajÀnlatait.
Timol¢on d'Amoncourt hitvese elragadÂ asszony volt, szelleme m¢ltÂ a sz¢ps¢g¢hez,
Ãgyannyira, hogy ez is, az is ´nmagÀban is elegendû lett volna, hogy sikere legyen a
tÀrsasÀgban. De kev¢sb¢ elûkelû k´rnyezetbûl ker¡lv¢n oda, ahol most ¢lt, eleinte csak
arra vÀgyott, hogy irodalmi szalonja legyen, ¢s sorra a barÀtn¢ja (de nem a szeretûje,
mert feddhetetlenek voltak az erk´lcsei) lett azoknak a nagy ÁrÂknak, akik neki ajÀnd¢koztÀk az ´sszes k¢zirataikat, neki ÁrtÀk a k´nyveiket, ¢s utÂbb, mikor a v¢letlen
bejuttatta a Saint-Germain negyedbe, jÂ hasznÀt vette az irodalmi ¢letbeli kivÀltsÀgainak. Mostani helyzet¢ben mÀr semmi seg¢deszk´zre nem volt rÀutalva, bÀjos szem¢lyis¢ge is megtette a kellû hatÀst. M¢gse tudott leszokni rÂla, hogy a bevett fort¢lyokkal, buzgÂlkodÀssal ne igyekezzen kedvess¢ tenni magÀt. Hol megsÃgott egy Àllamtitkot az embernek, hol bemutatta egy potentÀtnak, hol nekiajÀnd¢kozott egy mesterk¢zre vallÂ akvarellt. Volt valami ÀlsÀgos a sok f´l´sleges kedvesked¢sben, de ez varÀzsolta sziporkÀzÂ ¢s bonyolult kom¢diÀvÀ az ¢let¢t, amÃgy pedig csakugyan neki volt
k´sz´nhetû nem egy prefektusi vagy tÀbornoki kinevez¢s.
A mellettem l¢pdelû Guermantes hercegnû maga elûtt Ãsztatta azÃrszÁn tekintet¢t,
de csak Ãgy, irÀnytalanul, hogy ne ker¡ljenek a fÂkuszÀba nemkÁvÀnatos szem¢lyek,
akik megannyi fenyegetû zÀtony gyanÀnt sejlettek f´l a tÀvolban. A vend¢gek sorfala
k´zt haladtunk, olyan emberek k´zt, akik tudvÀn tudva, hogy sosem ismerkedhetnek
meg àOrianeÊ-nal, szerett¢k volna legalÀbb aff¢le nevezetess¢gk¢nt megmutatni a feles¢g¡knek: àGyere gyorsan, Ursule, n¢zd, az ott Guermantes hercegnû... aki avval a
fiatalemberrel besz¢l.Ê Majdhogy sz¢kre nem Àlltak, hogy jobban lÀssanak, mint a jÃlius 14-ei dÁszszeml¢n vagy a derbin. Nem mintha Oriane de Guermantes szalonja
elûkelûbb lett volna, mint az unokanûv¢r¢¢. Annyi volt a k¡l´nbs¢g, hogy az Oriane-¢ra olyan emberek is hivatalosak lehettek, akik sohasem kaptak volna meghÁvÀst Marie-Gilbert-hez, fûleg a f¢rje miatt. Marie-Gilbert nem fogadta Alphonse de Rothschild
bÀrÂn¢t, aki bizalmas barÀtn¢ja l¢v¢n Tr¢mo«lle-n¢nak ¢s Sagann¢nak, csakÃgy, mint
Oriane, bejÀratos volt az utÂbbihoz. Ugyanez vonatkozott Hirsch bÀrÂra, akit a walesi
herceg elvitt Oriane-hoz, de nem vitt el Marie-Gilbert-hez, mert nÀla nem lÀttÀk volna
szÁvesen, ¢s ugyanez egyn¢hÀny bonapartista, mi t´bb, republikÀnus hÁress¢gre, akikre Oriane kÁvÀncsi volt, de akiket Gilbert de Guermantes mint meggyûzûd¢ses kirÀlypÀrti elvbûl nem fogadott. Szint¢n megr´gz´tt elvi antiszemitizmusÀt a leghitelesebben elûkelû viselked¢s se tudta megrendÁteni, r¢ges-r¢gi barÀtjÀt, Swannt is csak az¢rt
fogadta (egy¢bk¢nt az ´sszes Guermantes-ok k´z¡l egyed¡l û nevezte Swann-nak ¢s
nem Charles-nak), mert ä tudvÀn, hogy Swann protestÀns nagyanyja, aki egy zsidÂ
emberrel l¢pett hÀzassÀgra, egykor Berri herceg szeretûje volt ä el-elhitette magÀval
azt a legendÀt, mely szerint Swann apja a herceg term¢szetes gyermeke. Ez a (t¢ves)
hipot¢zis Bourbon ivad¢k nagyapÀtÂl ¢s katolikus nagyanyÀtÂl sz¡letett katolikus apÀval ajÀnd¢kozta meg Swannt, vagyis szÁntiszta kereszt¢nny¢ avatta.
ä Hogyhogy? Nem is tudja, micsoda csodÀlatos dolgok vannak itt? ä k¢rdezte a hercegnû. Hosszan ¡nnepelte az unokanûv¢re àkast¢lyÀtÊ, de nem mulasztotta el hozzÀtenni, hogy ezerszer t´bbre tartja a sajÀt àszer¢ny hajl¢kÀtÊ. ä Ezt csodÀlatos megtekinteni. De belehaln¢k a bÀnatba, ha itt kellene aludnom valamelyik hÀlÂszobÀban, ahol
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mindenf¢le t´rt¢nelmi esem¢ny zajlott. ögy ¢rezn¢m, mintha zÀrÀs utÀn ott felejtettek
volna a blois-i vagy a fontainebleau-i kast¢lyban, vagy akÀr a Louvre-ban, ¢s csak azzal
vigasztalhatnÀm magam, hogy ebben a szobÀban gyilkoltÀk meg Monaldeschit. Gy´nge vigasz lenne... Nicsak, Saint-Euverte-n¢! NÀla vacsorÀztunk az este. Holnap rendezi
az idei nagy parÀd¢t, Ãgyhogy azt hittem, lefekszik aludni. De a vilÀg minden kincs¢¢rt
el nem mulasztana egy est¢lyt. Ha vid¢ken volna ez a mai, m¢g egy bÃtorszÀllÁtÂ kocsira is felk¢redzkedne, csak hogy oda¢rjen.
Diane de Saint-Euverte-et nem annyira az vonzotta a Guermantes-palotÀba, hogy
r¢szes¡lj´n egy mÀsok rendezte est¢ly ¢lvezet¢ben, hanem, legfûk¢ppen, hogy biztosÁtsa a sajÀt est¢lye siker¢t, m¢g egyn¢hÀny vend¢get toborozzon, ¢s valamik¢ppen in
extremis szeml¢t tartson a sereg f´l´tt, amely mÀsnap f´lvonul majd az û garden partyjÀn. Merthogy mÀr jÂ n¢hÀny ¢ve nem ugyanazok voltak a Saint-Euverte-est¢lyek vend¢gei, mint annak idej¢n. A Guermantes-ok tÀrsasÀgÀnak h´lgyelûkelûs¢gei, akik jobbÀra tÀvoll¢t¡kkel t¡ntettek volt, idû jÀrtÀval ä m¢ltÀnyolvÀn, hogy a hÀz asszonya a
figyelme megannyi jel¢vel halmozta el ûket ä mÀr a barÀtnûiket is magukkal vitt¢k.
SzintÃgy ser¢ny, csak ellenirÀnyÃ munkÀlkodÀssal Saint-Euverte-n¢ ¢vrûl ¢vre cs´kkentette az elûkelûs¢geknek ismeretlen meghÁvottak szÀmÀt. Sorra elt¡nedeztek az
idegenek. Egy ideig a àcsoportosÁtÀsÊ rendszere mük´d´tt, vagyis egyes est¢lyeket
nem tettek nyilvÀnossÀ, s k¡l´n rendezv¢nyre terelt¢k ´ssze a kitaszÁtottakat (hadd
szÂrakozzanak maguk k´zt!), hogy ne kelljen egy¡tt meghÁvni ûket a jobb emberekkel.
Ugyan mi jogon panaszkodhattak volna? TalÀn nem kaptÀk meg (panem et circenses) a
sok aprÂs¡tem¢nyt meg a sz¢p zenei programot? Egy szÂ, mint szÀz, amik¢ppen egykoriban mind´sszesen k¢t, szÀmüzet¢sben ¢lû hercegnû tartotta kariatidak¢nt a deb¡tÀlÂ Saint-Euverte-szalon oromzatÀt, azonk¢ppen az utÂbbi ¢vekben csupÀn k¢t
nem oda valÂ szem¢ly vegy¡lt az elûkelû tÀrsasÀgba: az ´reg Cambremern¢ ¢s egy
¢pÁt¢sz sz¢p hangÃ feles¢ge, akit gyakran meg kellett k¢rni, hogy ¢nekeljen. De hogy
azok ketten mÀr senkit sem ismertek Saint-Euverte-n¢nÀl, n¢lk¡l´zni¡k kellett r¢gi
tÀrsaikat, ¢s ¢rezt¢k, hogy fesz¢lyezik a t´bbieket, lerÁtt rÂluk, hogy majd' megveszi
ûket az isten hidege: mint k¢t fecske, amely nem kelt Ãtra idej¢ben. A rÀ k´vetkezû
¢vben aztÀn nem is kaptak meghÁvÀst; Franquetot-n¢ megprÂbÀlt ugyan k´zbenjÀrni
zenerajongÂ unokan¢nje ¢rdek¢ben, de mivel be kellett ¢rnie azzal a kit¢rû vÀlasszal,
hogy: àHa kedve van, nyugodtan elj´het zen¢t hallgatni, nincs abban semmi bünÊ,
Cambremern¢ nem talÀlta el¢g biztatÂnak az invitÀlÀst, ¢s tÀvol maradt.
A Saint-Euverte-n¢ v¢gbevitte ÀtvÀltoztatÀs ismeret¢ben ä azazhogy a pÀriÀk szalonja arisztokrata h´lgyek szalonjÀvÀ alakult, ¢s lÀtszÂlag annak is a legÃjabb ¢s legelûkelûbb formÀjÀvÀ ä joggal lehetett elcsodÀlkozni rajta: ugyan mi sz¡ks¢ge a szezon
legragyogÂbb est¢ly¢t adÂ h´lgynek, hogy elj´jj´n s a nagy esem¢ny elûest¢j¢n m¢g
egy v¢gsû buzdÁtÀst int¢zzen seregeihez? Nos, az az igazsÀg, hogy csupÀn azok gondoltÀk szerfelett kivÀlÂnak a Saint-Euverte-szalont, akik egyetlen d¢lelûtti vagy est¢li
fogadÀson sem vettek r¢szt soha ¢let¡kben, ¢s csak a Gaulois vagy a Figaro tudÂsÁtÀsaibÂl ismert¢k a tÀrsasÀgi ¢letet. Az ilyen bennfentesek, akik az ÃjsÀgbÂl szerzik tudomÀnyukat, azt olvasva, hogy ott volt az angol meg az osztrÀk nagyk´vetn¢, Uzªs hercegn¢ meg La Tr¢mo«lle hercegn¢ sat. sat., azt k¢pzelt¢k, hogy a Saint-Euverte-szalon
eg¢sz PÀrizsban a legelsû, holott az utolsÂk egyike volt. Nem mintha a tudÂsÁtÀsok hazudtak volna. A felsorolt szem¢lyis¢gek t´bbs¢ge csakugyan jelen volt. De csak hosszas
k´ny´rg¢sre mentek el, nem tudva ellenÀllni a sok figyelmess¢gnek ¢s szÁvess¢gnek,
s akkor is Ãgy ¢rezt¢k, hogy igen nagy kegyben r¢szesÁtik Saint-Euverte-n¢t. Az ilyen
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szalonok, ahovÀ ÃgyszÂlvÀn csak k¢nyszerü szÁvess¢gbûl mennek el (mÀr ha elmennek) az elûkelû vend¢gek, legfeljebb a àTÀrsasÀgi hÁrekÊ h´lgyolvasÂit kÀprÀztatjÀk el.
Azokat, akik Àtsiklanak a valÂban elegÀns est¢lyek f´l´tt, amelyeknek a hÀziasszonya,
tudvÀn, hogy minden hercegn¢ ¢g a vÀgytÂl, hogy a àkivÀlasztottak k´ztÊ legyen, csak
kettût-hÀrmat hÁv meg k´z¡l¡k. Az is igaz, hogy az olyan h´lgyet, aki f¢lreismerve
vagy alÀbecs¡lve a nyilvÀnossÀg Ãj keletü hatalmÀt, nem t¢teti bele az ÃjsÀgba a vend¢gei nev¢t, elûkelûnek fogadja el a spanyol kirÀlyn¢, de a t´meg, az nem, mert az
elûbbi ismeri, az utÂbbi viszont sose hallott rÂla.
Saint-Euverte-n¢ nem tartozott az ilyen h´lgyek k´z¢, s most, szorgosan, mint egy
m¢hecske, gyüjt´gette mÀsnapra a meghÁvottakat. Charlus nem volt meghÁva, mert
korÀbban mindig a tÀvoll¢t¢vel t¡ntetett. De hÀt Charlus annyi emberrel volt haragban, hogy Saint-Euverte-n¢ ezt a rossz term¢szete rovÀsÀra Árhatta.
Ha csak Oriane-rÂl van szÂ, Saint-Euverte-n¢nak persze f´l´sleges lett volna elfÀradnia, hiszen ût mÀr ¢lûszÂban meghÁvta, s a hercegnû el is fogadta az invitÀlÀst, azzal
a csalÂka kedvess¢ggel, amelynek az olyan akad¢mikusok a nagymesterei, akiktûl szÁvrepesve tÀvozik a jel´lt, ¢s a legcsek¢lyebb k¢ts¢ge sincs felûle, hogy szÀmÁthat a szavazatukra. De hÀt nem csak Oriane-rÂl volt szÂ. Agrigente herceg? vajon elj´n-e? HÀt
Dufort-n¢? Egy szÂ, mint szÀz, Saint-Euverte-n¢ ä biztos, ami biztos ä jÂnak lÀtta, ha
utÀnan¢z a dolgoknak; emezt hÁzelg¢ssel, amazt er¢lyes szÂval invitÀlta, mindenkit azzal kecsegtetett (de nagyon talÀnyosan), hogy hihetetlen ¢s megism¢telhetetlen vigalmakban lesz r¢sze, ¢s kinek-kinek megÁg¢rte, hogy ott lesz az a szem¢ly, akivel talÀlkozni vÀgyik, vagy az a szem¢lyis¢g, akivel ¢rdeke, hogy talÀlkozzon. °s ez a hivatalf¢le,
amelyet ¢vente egyszer gyakorolt (ahogy bizonyos magisztrÀtusok az Âkorban), vagyis
hogy û az, aki holnap az ¢vad legjelent¢kenyebb garden partyjÀt adja, pillanatnyi fontossÀgot k´lcs´nz´tt a szem¢ly¢nek. MÀr le volt zÀrva a meghÁvottak listÀja, Ágy aztÀn
sz¢p lassan v¢gigvonulva a Guermantes-palota szalonjain ¢s oda-odasÃgva egyeseknek: àVÀrom holnapÊ, Saint-Euverte-n¢ megszerezte magÀnak azt a k¢r¢sz¢letü dicsûs¢get, hogy vÀltig mosolyogva elfordÁtsa a tekintet¢t, ha egy tÀvol tartandÂ csÃf nût
lÀtott meg vagy valami parlagi nemest, aki àGilbertÊ egykori iskolatÀrsa l¢v¢n bejÀratos
volt Guermantes herceg¢khez, de akinek a jelenl¢te egy cs´ppet sem emeln¢ az û garden partyja f¢ny¢t. Az ilyeneket tehÀt elker¡lte, hogy k¢sûbb azt mondhassa: àSzÂban
hÁvtam meg mindenkit, ¢s sajnos magÀval nem talÀlkoztam.Ê LÀm csak, û, aki egy egyszerü Saint-Euverte, àselejtezÊ Marie-Gilbert hercegnû vend¢gei k´zt! Ekk¢ppen cselekedv¢n valÂsÀgos ¢s v¢rbeli Guermantes hercegnûnek k¢pzelte magÀt.
Megjegyzendû, hogy Oriane de Guermantes sem osztogathatta olyan szabadon az
¡dv´zl¢st ¢s a mosolyt, mint hihetn¢nk. N¢melyeket persze sajÀt akaratÀbÂl nem ¢rdemesÁtett rÀ, hogy viszonozza az ¡zv´zl¢s¡ket: ä HalÀlra untat ez a nû ä mondta ä,
nem vagyok hajlandÂ egy Âra hosszat az est¢ly¢rûl fecsegni vele.
Egy sz¢nfekete hajÃ hercegnû haladt el mellett¡nk, akit a rÃtsÀga, az ostobasÀga ¢s
az illetlens¢gei miatt kirekesztettek ha nem is a tÀrsasÀgbÂl, mindenesetre a legelûkelûbb szalonokbÂl. ä Hah! HÀt m¢g ezt is fogadjÀk itt? ä sÃgta Oriane de Guermantes,
¢s olyan csalhatatlan ¢s kiÀbrÀndult tekintetet vetett rÀ, mint a szak¢rtû a hamis ¢kszerre, amit az orra alÀ dugnak. Egyetlen pillantÀs a s´t¢t szûrszÀlakkal el¢ktelenÁtett
kellemetlen ÀbrÀzatra, ¢s Guermantes hercegnû mÀris Át¢letet alkotott az est¢ly gyarlÂ
szÁnvonalÀrÂl. Egy¡tt nevelkedett a h´lggyel, de minden kapcsolatot megszakÁtott vele; a k´sz´n¢s¢re ¢pp csak odabiccentett. ä Nem ¢rtem ä mondta szinte mentegetûzve ä, nem ¢rtem, mi¢rt hÁv meg benn¡nket Marie-Gilbert ezzel a csûcsel¢kkel egy¡tt.
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Sz´rnyü ez a szedett-vedett tÀrsasÀg! M¢lanie Pourtalªs sokkal jobban megoldotta a
dolgot. ý akÀr a szent szinÂdust meg az oratoriÀnus tÀrsulatot is ´sszeeresztette volna,
de benn¡nket legalÀbb megkÁm¢lt az eff¢le zsibvÀsÀroktÂl. ä De sokan voltak, akiket
az¢rt nem ¡dv´z´lt, mert f¢lt, hogy a f¢rje jelenetet rendez, Basin erûsen ellenezte
ugyanis, hogy müv¢szeket meg eff¢le n¢ps¢get fogadjon, mÀrpedig, Marie-Gilbertnek sok pÀrfogoltja l¢v¢n, f¢lû volt, hogy odatolakodik valami hÁres n¢met ¢nekesnû,
de f¢lelmei voltak a nacionalizmussal kapcsolatosan is, amelyet, olyan formÀban,
ahogy a Guermantes-ok, p¢ldÀul Charlus, a foglyai voltak, tÀrsasÀgi szempontbÂl
megvetett ugyan (odÀig fajult a helyzet, hogy ä a vez¢rkar dicsûs¢g¢re ä elûbbre soroltak egy n¢pfi tÀbornokot, mint nem egy kirÀlyi herceget), de amelynek az¢rt, tudvÀn, hogy amÃgy is eretnek hÁr¢ben Àll, nagy engedm¢nyeket is tett, odÀiglan, hogy
azt se tudta: hely¢nvalÂ-e, ha kezet nyÃjt Swann-nak ebben az antiszemita k´rnyezetben. Erre n¢zv¢st hamar megnyugodhatott, hallvÀn, hogy Gilbert nem engedte be
Swannt, ¢s àheves szÂvÀltÀsaÊ volt vele. Nem fenyegette tehÀt, hogy nyilvÀnosan tÀrsalognia kelljen àszeg¢ny CharlesÊ-lal, akit jobb szeretett a magÀn¢letben ajnÀrozni.
ä HÀt ez meg kicsoda? ä szisszent fel Oriane, amikor egy mÀr-mÀr szeg¢nyesen egyszerü fekete ruhÀt viselû furcsa kis nû meg a f¢rje szertartÀsosan meghajolt elûtte. Nem
ismerte meg az asszonyt, hÀt s¢rtetten felszegte a fej¢t, ¢s kihÁvÂan nem viszonozta az
¡dv´zl¢st. ä Kicsoda ez a nû, Basin? ä k¢rdezte meg¡tk´zve, lÀtva, hogy a herceg,
helyrehozandÂ az û modortalansÀgÀt, meghajol a h´lgynek, ¢s kezet fog a f¢rj¢vel. ä
Ejnye! hÀt Chaussepierre-n¢! Nagyon modortalanul viselkedett, Oriane. ä Fogalmam
sincs, ki az a Chaussepierre. ä Az ´reg Chanlivault-n¢ unoka´ccse. ä Ez nekem nem
mond semmit. Ki a nû, ¢s mi¢rt k´sz´n nekem? ä Ne mondja, hogy nem ismeri! Ez a
h´lgy Charlevaln¢, sz¡letett Henriette Montmorency leÀnya. ä ñ, akkor jÂl ismertem
az anyjÀt, bÀjos ¢s nagyon szellemes asszony volt... °s û mi¢rt ment hozzÀ mindenf¢le
olyanokhoz, akiket ¢n nem is ismerek? Mit is mondott, hogy hÁvjÀk? Chaussepierre?
ä k¢rdezte, betüzve a nevet, mintha attÂl f¢lne, hogy rosszul talÀlja ejteni. A herceg
szigorÃ pillantÀst vetett rÀ. ä Nehogy azt higgye, hogy olyan nevets¢ges, ha valakit
Chaussepierre-nek hÁvnak. Idûsb Chaussepierre a mÀr emlÁtett Charlevaln¢, valamint
Sennecourn¢ ¢s Merlerault vicomte-n¢ fiv¢re. KivÀlÂ csalÀd. ä El¢g, el¢g! ä kiÀltott a
hercegnû; akÀr egy idomÀr, mindig leplezni prÂbÀlta, hogy megijedne a vadÀllat fenyegetû tekintet¢tûl. ä Basin, maga tr¢fÀl velem. Nem tudom, honnan bÀnyÀszta elû
ezeket a neveket, de fogadja ûszinte elismer¢semet! Igaz, hogy Chaussepierre-t nem
ismertem, de ¢n is olvastam Balzacot, nemcsak maga, sût Labiche-t is. °rt¢kelem
Chanlivault-t, tetszik Charleval is, de Merlerault! az egyenesen zseniÀlis. JÂ, nem mondom, Chaussepierre se rossz. Ilyen nincs, maga Ãgy vÀlogatta ´ssze ezeket a neveket.
MagÀnak pedig ä fordult fel¢m ä, ha k´nyvet akar Árni, ¢rdemes jÂl megjegyezni:
Charleval ¢s Merlerault. Keresve se talÀlna jobb neveket. ä °s akkor sz¢pen beperelik,
¢s egyszer csak b´rt´nben talÀlja magÀt. Ne adjon neki rossz tanÀcsokat, Oriane! ä
Rem¢lem, nÀlam fiatalabbakhoz is fordulhat, ha rossz tanÀcsokat akar kapni, ¢s fûleg,
ha meg is akarja fogadni ûket. De sose legyen nagyobb büne, mint hogy k´nyvet Ár!
Egy kicsit tÀvolabb b¡szke tartÀsÃ, gy´ny´rü sz¢p fiatal nû ragyogott ki a tÀrsasÀgbÂl, csupa gy¢mÀnt ¢s csipke feh¢r ruhÀt viselt. Guermantes-n¢ n¢zte, ahogy egy eg¢sz
csoport lesi megbabonÀzva a szavait. ä Mindig ¢s mindenhol a maga hÃga a legszebb,
de ma este k¡l´n´sen bÀjos ä szÂlt oda Oriane, mik´zben le¡lt egy sz¢kre, az arra
s¢tÀlÂ Chimay hercegnek. Froberville ezredes (a hasonnevü tÀbornok unoka´ccse) telepedett le mell¢nk, meg Br¢aut¢ mÀrki, Vaugoubert pedig hajlongva visszakacsÀzott
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(nemcsak most, de m¢g teniszez¢s k´zben se tudott megszabadulni a tÃlhajtott udvariaskodÀstÂl, Ãgyannyira, hogy ha magas m¢ltÂsÀgban l¢vû szem¢lyis¢gekkel jÀtszott,
û ¢s a partnere sz¡ks¢gk¢ppen vesztett, mert m¢g ahhoz is enged¢lyt k¢rt, hogy
vissza¡sse a labdÀt), visszament tehÀt Charlush´z (akit mindaddig valÂsÀggal beborÁtott Mol¢ grÂfn¢ tereb¢lyes szoknyÀja, az egyetlen h´lgy¢, akinek Charlus hÂdolattal
adÂzott), m¢gpedig v¢letlen¡l ¢ppen akkor, amikor egy Ãjabb pÀrizsi k´vets¢g t´bb
tagja ¡dv´z´lte a bÀrÂt. Egy rendkÁv¡l ¢rtelmesnek tetszû fiatal titkÀr lÀttÀra Vaugoubert olyan mosolygÂs arccal meredt Charlusre, amelyen ott virult a nyilvÀnvalÂ k¢rd¢s. Charlus alighanem szÁvesen kompromittÀlt volna valakit, de hogy ût kompromittÀljÀk egy ilyen egy¢rtelmü mosollyal, azt nem bÁrta elviselni. ä Sejtelmem sincs, ¢s
nagyon k¢rem, ne kÁvÀncsiskodjon ilyen feltünûen. Engem a legkev¢sb¢ sem ¢rdekel
a dolog. Egy¢bk¢nt a konkr¢t esetben abszolÃt t¢ved¢sben van. A fiatalembernek eg¢szen mÀs irÀnyÃ az ¢rdeklûd¢se. ä Charlus, akit szerf´l´tt bosszantott, hogy egy buta
ember Ágy hÁrbe hozza ût, nem mondott igazat. Ha igaz lett volna, amit mond, a titkÀr
kiv¢teles eset lett volna a k´vets¢gen. Merthogy az a bizonyos k´vets¢g a legk¡l´nbf¢le
emberekbûl Àllt, k´zt¡k sok k´z¢pszerübûl, Ãgyhogy ha kivÀlasztÀsuk szempontjÀt kereste az ember, egyetlenegy okot talÀlt, a homoszexualitÀst. Hihetûleg az ellent¢tek
t´rv¢nye szerint ker¡lt a kis diplomata-Szodoma ¢l¢re egy olyan k´vet, aki viszont a
nûk¢rt bolondult, m¢ghozzÀ olyan komikus tÃlzÀsokra ragadtatva magÀt, mint a kabar¢konferanszi¢, aki pattogÂ parancsszavakkal gyakorlatoztatja f¢rfinak ´lt´z´tt csapatÀt. BÀr minden ott zajlott a szeme elûtt, nem hitte, hogy van egyÀltalÀn olyan, hogy
nemi elt¢velyed¢s. Errûl hamarosan ¢kes bizonyÁt¢kkal is szolgÀlt, mert testv¢rhÃgÀt
feles¢g¡l adta az ¡gyvivûh´z, akit igen t¢vesen szoknyabolondnak hitt. Ettûl kezdve
egy kicsit terhess¢ vÀlt a jelenl¢te, ¢s nem sokra rÀ fel is vÀltotta egy Ãj excellenciÀs Ãr,
aki biztosÁtotta a tÀrsulat egynemüs¢g¢t. MÀs k´vets¢gek is vet¢lkedtek emezzel, de
nem tudtÀk elhÂdÁtani tûle az elsû helyet (mint ahogy az iskolÀk verseny¢ben is mindig
ugyanaz a gimnÀzium gyûz), ¢s t´bb mint tÁz ¢vnek kellett eltelnie, hogy ä elt¢rû hajlamÃ attas¢k beszivÀrogvÀn ebbe a t´k¢letes kis vilÀgba ä egy mÀsik k´vets¢g v¢gre
elragadja tûle ama k¢tes dicsûs¢gü gyûzelmi pÀlmÀt.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)

Boros GÀbor

SPINOZA CSELEKV°SELM°LET°NEK
BUKTATñI
Ha a cselekv¢selm¢let szak¢rtûje a àSpinoza cselekv¢selm¢leteÊ kifejez¢st olvassa egy
elûadÀs cÁm¢ben, minden bizonnyal f´lmer¡l benne a k¢rd¢s, hogy vajon nem a mindent ä ¢s mindenkit ä mindennel ä ¢s mindenkivel ä pÀrosÁtani akarÂ ¢s tudÂ filozÂfiai
konferenciaipar Ãjabb term¢k¢vel van-e dolga. E k¢rd¢sre, Ãgy v¢lem, egy¢rtelmüen
nemmel kell vÀlaszolnunk. Nemcsak arrÂl van ugyanis szÂ, hogy bÀrkinek, aki etika
ÁrÀsÀra vÀllalkozik, k¢nyszerüen f´l kell tÀrnia valamilyen m¢rt¢kben annak a cselek-
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v¢snek a szerkezet¢t, amelynek majdan k´vetendû normÀkat vagy esetleg csak irÀnyelveket kÁvÀn adni, hanem arrÂl is, hogy Spinoza nagyon tudatosan a cselekv¢s ¢rzelmektûl, elûÁt¢letektûl mentes elemz¢s¢t tekintette egyik fû feladatÀnak, s ez az elemz¢s
ä k¡l´n´sen az ETIKA III. k´nyve ä k¢ts¢gkÁv¡l egyfajta cselekv¢selm¢let elûfutÀrÀvÀ
tette ût. Id¢zz¡k f´l most r´viden a III. k´nyv mÂdszertani bevezetûj¢nek n¢hÀny hÁress¢ vÀlt gondolatÀt!
Spinoza szerint àaz emberi indulatokat ¢s cselekedeteketÊ nem àelÀtkozni ¢s kinevetniÊ kell,
hanem àmeg¢rteniÊ (intelligere). A cselekedeteket vizsgÀlÂ gondolkodÂnak nem szabad
megbotrÀnkoznia azon, hogy vizsgÀlÂdÀsÀnak objektuma nem a cselekedeteket irÀnyÁtÂ ¢sz ÃtmutatÀsÀnak megfelelûen v¢gbemenû cselekv¢s, hanem ä bizonyos ¢rtelemben ä à¢szellenesÊ. Ezeket a cselekedeteket is ¢sz¢rvek alkalmazÀsÀval kell magyarÀzni
(certa ratione demonstrare), hiszen az ember sem akkor nem alkot àÀllamot az ÀllambanÊ,
nem ´nt´rv¢nyü birodalom a term¢szet eg¢sz¢n bel¡l, amikor à¢szellenesenÊ jÀr el, sem
akkor, amikor az ¢sz irÀnyÁtja cselekedeteit (ez utÂbbi mozzanat a III. k´nyv elûszavÀban persze kev¢sb¢ hangsÃlyos). àA term¢szet mindig ugyanaz, ¢s minden¡tt ugyanaz a
hatalma ¢s hatÂereje; azaz a term¢szet t´rv¢nyei ¢s szabÀlyai, amelyek szerint minden t´rt¢nik
[...] minden¡tt ¢s mindenkor ugyanazok, s ez¢rt az a mÂd is, amelyen bÀrmely dolog term¢szet¢t
megismerj¡k, sz¡ks¢gk¢ppen egy ¢s ugyanaz, ti. a term¢szet egyetemes t´rv¢nyei ¢s szabÀlyai szerinti megismer¢s. A gyül´let, harag, irigys¢g stb. indulatai tehÀt [...] a term¢szetnek ugyanazon
sz¡ks¢gszerüs¢g¢bûl ¢s hatÂk¢pess¢g¢bûl k´vetkeznek, mint a t´bbi egyes dolog; bizonyos okokra
utalnak tehÀt, amelyekbûl meg¢rtj¡k ûket [...]Ê1
ögy tünik tehÀt, hogy Spinoza egy nagyon is jÂl k´r¡lÁrhatÂ cselekv¢selm¢let-tÁpus
mellett foglal ÀllÀst: bizonyosfajta sz¡ks¢gszerüs¢ggel hatÂ, term¢szeti oksÀgi magyarÀzatokat kÁvÀn adni, s ezen oksÀgi magyarÀzatok megalkotÀsÀhoz egyetemes term¢szeti t´rv¢nyeket ¢s szabÀlyokat kÁvÀn alkalmazni. MetodolÂgiai monizmus ¢s covering
law modell: ezek lehetnek a spinozai cselekv¢selm¢let vez¢rszavai elsû megk´zelÁt¢sben. à[...] az emberi cselekedeteket ¢s vÀgyakat ¢ppÃgy tekintem majd, mintha vonalakrÂl, sÁkokrÂl vagy testekrûl volna szÂ.Ê2
ElûadÀsom cÁm¢ben azonban nem az¢rt szerepel a àbuktatÂÊ kifejez¢s, mert ezt a
meghatÀrozott cselekv¢selm¢let-tÁpust szeretn¢m bÁrÀlni Spinoza apropÂjÀn. MÀr
csak az¢rt sem, mert a lehets¢ges ¢rvek ¢s ellen¢rvek tÃlsÀgosan is jÂl ismertek ebben
a k´rben. Enn¢l sokkal fontosabbnak tünik szÀmomra, hogy arra hÁvjam fel a figyelm¡ket, hogy a spinozai cselekv¢sfogalom m¢g a felszÁnen sem egys¢ges. Az egyik oldalon Àllnak ugyanis az id¢zett megfogalmazÀsok, amelyek alapjÀn k¢ts¢gtelennek lÀtszik, hogy a III. k´nyv bevezetûj¢ben Spinoza cselekv¢sfogalma igen ÀtfogÂ, s mint
ilyen, magÀban foglalja az à¢szellenesÊ cselekedeteket is. A mÀsik oldalon azonban ott
Àll a III. k´nyv 2. definÁciÂja, valamint 1., illetve 3. t¢tele, amelyekbûl vilÀgossÀ vÀlik,
hogy a spinozai etika kontextusÀban tulajdonk¢ppeni ¢rtelemben vett cselekv¢srûl
akkor besz¢lhet¡nk, ha annak, ami ä akÀr benn¡nk, akÀr rajtunk kÁv¡l ä t´rt¢nik,
adekvÀt oka vagyunk, vagyis az okozat pusztÀn belûl¡nk vilÀgosan ¢s elk¡l´nÁtetten
f´lfoghatÂ. Ellenkezû esetben ugyanis szenved¢srûl (passio) kell besz¢ln¡nk. Az 1. ¢s
a 3. t¢tel azt is nyilvÀnvalÂvÀ teszi, hogy elm¢nk (mens) eset¢ben a szükebb ¢rtelemben
vett cselekv¢s, illetve szenved¢s, valamint az elme Àltal birtokolt adekvÀt, illetve inadekvÀt ideÀk k´z´tt k´lcs´n´sen egy¢rtelmü megfelel¢s Àll fenn. çmde adekvÀt ideÀkra csakis az ¢sz, illetve az intuitÁv tudomÀny segÁts¢g¢vel tehet¡nk szert, Ãgyhogy a
szükebb ¢rtelemben vett cselekv¢s egy¢rtelmüen az ¢sz Àltal irÀnyÁtott, a szenved¢s
pedig az à¢szellenesÊ cselekedetekhez kapcsolÂdik ä ezÃttal ¢s ezÀltal tÀgabb ¢rtelemben
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v¢ve e kifejez¢st. Ez persze ä magÀban v¢ve ä talÀn m¢g nem volna baj. A neh¢zs¢get
¢n abban lÀtom, hogy erre a szükebb ¢rtelemben vett cselekv¢sfogalomra Spinoza akkora terhet rak, hogy azt e cselekv¢sfogalom nem k¢pes elviselni. Kev¢sb¢ k¢pletesen
szÂlva, ez az a cselekv¢sfogalom, amelynek r¢v¢n Spinoza cselekv¢selm¢let¢t metafizikai
megalapozÀsÃ etikÀvÀ teszi. S itt nemcsak arrÂl van szÂ, hogy ez a fordulat esetleg kev¢ss¢ egyezik a k¢sei interpretÀtor Ázl¢s¢vel, hanem elsûsorban arrÂl, hogy amikor Spinoza cselekv¢selm¢let¢t ¢s metafizikÀjÀt etikak¢nt prÂbÀlja meg ´sszeolvasztani, akkor
nem k¢pes megfelelni a sajÀt maga Àltal a bizonyÁtÀsi eljÀrÀssal szemben tÀmasztott
szigorÃ k´vetelm¢nyeknek. Az ¢rvel¢s d´ntû pontokon k¢rd¢sess¢ vÀlik. Mielûtt azonban rÀt¢rn¢k e buktatÂkra, szeretn¢m f´lvÀzolni magÀt azt a cselekv¢selm¢letet, amely
alapk¢nt szolgÀl majd a k¢sûbbi fejteget¢sekhez.
A spinozai cselekv¢selm¢let fû c¢lja k¢ts¢gkÁv¡l a c¢loksÀggal kapcsolatos illÃziÂk
leleplez¢se. Ez ä jellegzetesen XV II. szÀzadi mÂdon ä k¢t sÁkon megy v¢gbe: az isteni
¢s az emberi sÁkjÀn. Mivel az elûbbi sÁk a szigorÃan vett cselekv¢selm¢let szempontjÀbÂl
talÀn kev¢sb¢ relevÀns, legyen el¢g most csak utalni arra, hogy Spinoza az I. k´nyv
f¡ggel¢k¢ben annak a minden mÀs elûÁt¢let alapzatÀt alkotÂ elûÁt¢letnek a cÀfolatÀt
kÁvÀnja adni, mely szerint àa term¢szeti dolgok mind, csakÃgy, mint maguk az emberek, valamilyen c¢lbÂl cselekszenek, sût bizonyosra veszik, hogy Isten maga mindent valamilyen c¢l fel¢
irÀnyÁt ä hiszen azt mondjÀk: Isten mindent az ember¢rt alkotott, az embert pedig az¢rt alkotta,
hogy Istent tisztelje [...]Ê.3 Az ezzel kapcsolatos spinozai ÀllÀsfoglalÀs egy¢rtelmü: az I.
k´nyvnek az isteni oksÀggal foglalkozÂ t¢teleiben semmif¢le, c¢lra t´rt¢nû utalÀssal
nem talÀlkozunk, s ahol ezt m¢g a leginkÀbb vÀrhatnÀnk, Isten szabad okk¢nt valÂ
jellemz¢sekor sem valamely autonÂm, c¢lra irÀnyulÂ elhatÀrozÀsrÂl, hanem a sajÀt term¢szet sz¡ks¢gszerüs¢g¢bûl valÂ k´vetkez¢srûl van szÂ.
Az emberek intenciÂit illetûen azonban mÀr korÀntsem ilyen egy¢rtelmü Spinoza
ÀllÀsfoglalÀsa. Sok mÃlik azon, hogy vajon az I. k´nyv f¡ggel¢k¢nek im¢nt id¢zett f¢lmondatÀt ä àa term¢szeti dolgok mind, csakÃgy, mint maguk az emberek, valamilyen c¢lbÂl cselekszenekÊ ä Ãgy ¢rtelmezz¡k-e, hogy Spinoza az emberek eset¢ben megengedi a c¢lok
Àltal meghatÀrozott cselekv¢st, vagy pedig a teleolÂgiakritika minden sÁkra kiterjedû,
radikÀlis vÀltozatÀt tulajdonÁtjuk-e neki.4 °n a magam r¢sz¢rûl az elsû lehetûs¢get r¢szesÁtem elûnyben, habÀr term¢szetesen azzal a megszorÁtÀssal, amelynek kifejt¢se
r¢szben maga ez az elûadÀs.
K¢rd¢s¡nk tehÀt a k´vetkezû: mik¢pp magyarÀzhatÂ spinozai alapokon az, hogy
bizonyos cselekedeteinket ä legalÀbbis a felszÁnen ä c¢lk¢pzetek hatÀrozzÀk meg, hogy
tehÀt bizonyos cselekedeteket az¢rt tesz¡nk, hogy segÁts¢g¡kkel megszerezz¡nk valamit, hogy valamilyen Àllapotba jussunk. Mell¢kk¢rd¢sk¢nt f´lvethetj¡k az idûdimenziÂ f´lbukkanÀsÀnak probl¢mÀjÀt is: ha ugyanis Spinoza ä t´rt¢netesen ä kimutatnÀ,
hogy az emberi intenciÂ hatÂ okk¢nt hatÀrozza meg cselekedeteinket, a spinozai philosophy of mindnak meg kellene mutatnia, hogyan lehets¢ges, hogy jelenbeli cselekv¢seinket egy j´vûbeli Àllapot ideÀja hatÀrozza meg.
E k¢rd¢sek megvÀlaszolÀsÀnak kiindulÂpontja a IV. k´nyvh´z Árott elûszÂ. Spinoza
itt elûsz´r megism¢tli az I. r¢sz f¡ggel¢k¢ben kifejtett n¢zet¢t, mely szerint àa term¢szet
nem c¢l kedv¢¢rt alkotÊ,5 majd rÀt¢r a c¢lok ä emberi ¢rtelemben vett ä vizsgÀlatÀra.
àAmit pedig c¢loknak neveznek, csupÀncsak maga az emberi vÀgy, amennyiben valamely dolog
elv¢nek vagy elsû okÀnak tekintik. Ha p¢ldÀul azt mondjuk, hogy az ottlakÀs volt ennek vagy
annak a hÀznak c¢loka, akkor ezen nyilvÀn azt ¢rtj¡k, hogy az ember elk¢pzelte a hÀzi ¢let
k¢nyelmeit, s ennek k´vetkezt¢ben vÀgya tÀmadt hÀz ¢pÁt¢s¢re. Ez¢rt az ottlakÀs, amennyiben

Boros GÀbor: Spinoza cselekv¢selm¢let¢nek buktatÂi ã 1711

c¢loknak tekintik azt, nem egy¢b, mint ez a k¡l´n´s vÀgy, amely valÂjÀban hatÂ ok, s amelyet
az¢rt tekintenek elsû oknak, mivel az emberek rendszerint nem ismerik vÀgyaik okÀt. Mert, mint
mÀr gyakran mondottam, tudatÀban vannak ugyan cselekv¢seiknek ¢s vÀgyaiknak, de nem
ismerik az okokat, amelyek valaminek a kÁvÀnÀsÀra determinÀljÀk ûket.Ê6
Vagyis itt kettûs lÀtszattal van dolgunk: amit c¢loknak mondanak, valÂjÀban hatÂ
ok, ez utÂbbi pedig ä ti. a vÀgy ä nem elsû ok, mert mÀs okok determinÀlnak benn¡nket
vÀgyakozÀsra.
Amint lÀtjuk, im¢nti sejt¢sem igaznak bizonyult, Spinoza csakugyan azon az ÀllÀsponton van, hogy a c¢l elm¢nkben l¢vû ideÀja hatÂ okk¢nt hatÀrozza meg cselekedeteinket. F´ltehetj¡k tehÀt k¢rd¢seinket: hogyan lehets¢ges ez egyÀltalÀban v¢ve a spinozai philosophy of mind alapjÀn, s hogyan lehets¢ges k¡l´n is, hogy valami j´vûbelinek
az ideÀja mük´dj¢k benn¡nk hatÂ okk¢nt.
Az im¢nti id¢zetben a k´vetkezû kifejez¢seket emeltem ki: àelk¢pzelteÊ, àvÀgyÊ, àa vÀgy
tudataÊ. Ezek a kulcsszavak fognak hozzÀsegÁteni benn¡nket a megfelelû vÀlasz megtalÀlÀsÀhoz. VizsgÀljuk meg elûsz´r is a k¢t utÂbbi kifejez¢st! A vÀgy spinozai ¢rtelemben nem mÀs, mint minden egyes l¢tezûnek a sajÀt l¢te fenntartÀsÀra irÀnyulÂ t´rekv¢se (conatus in suo esse perseverandi) ä vagyis e l¢tezû l¢nyege ä, amennyiben e t´rekv¢st
e l¢tezû kiterjed¢sbeli ¢s gondolkodÀsbeli alakzatÀra egyarÀnt vonatkoztatjuk.7 Ha itt
a àl¢tezûÊ hely¢be az àembertÊ helyettesÁtj¡k be, akkor megkapjuk a III. k´nyv 9. t¢tel¢hez Árott megjegyz¢s k´vetkezû r¢szlet¢t: àha [ez a t´rekv¢s] az elm¢re ¢s a testre vonatkozik, akkor vÀgy a neve. A vÀgy tehÀt nem mÀs, mint maga az ember l¢nyege [...]Ê. Elsû olvasÀsra valÂszÁnüleg nem vÀlik vilÀgossÀ annak a jelentûs¢ge, hogy Spinoza r´gt´n ezutÀn k¡l´n terminust vezet be a tudatos vÀgy jel´l¢s¢re: e terminus nem mÀs, mint a
kÁvÀnsÀg: àvÀgy ¢s kÁvÀnsÀg k´z´tt nincs mÀs k¡l´nbs¢g, mint az, hogy a kÁvÀnsÀgot t´bbnyire
csak annyiban alkalmazzÀk az emberekre, amennyiben vÀgyaik tudatÀban vannak [...]Ê. A legfontosabb feladat e meghatÀrozÀssal kapcsolatban annak tisztÀzÀsa, hogy mik a tudatossÀ vÀlÀs, illetve az ´ntudat kialakulÀsÀnak felt¢telei SpinozÀnÀl. De hogy vilÀgossÀ
vÀlj¢k e vizsgÀlÂdÀs ´sszef¡gg¢se elûadÀsom t¢mÀjÀval, Spinoza cselekv¢selm¢let¢vel,
hadd elevenÁtsem f´l eg¢szen r´viden azt a k´zvetlen kontextust, amelybe a kÁvÀnsÀg
fogalma az E TIKA III. k´nyv¢ben beÀgyazÂdik. ArrÂl az affektuselm¢letrûl van szÂ,
amelyben ä mint ismeretes ä Spinoza minden affektust hÀrom alapaffektusra vezet
vissza: a kÁvÀnsÀgra, az ´r´mre ¢s a szomorÃsÀgra. K¢sûbb m¢g vissza fogok t¢rni erre
az ´sszef¡gg¢sre.
Spinoza eredetis¢ge Descartes-tal szemben igen nagy r¢szben azon a t´bb mint
pusztÀn mÂdszertani àÃjÁtÀsonÊ alapul, amelyet r´viden Ãgy foglalhatunk ´ssze, hogy
szerinte az ember sohasem vizsgÀlhatÂ attÂl a k¢tfajta k´z´ss¢gtûl elk¡l´nÁtetten,
amely ¢pp Ágy l¢t¢t meghatÀrozza: a v¢ges l¢tezûk¢tûl (modusok¢tÂl) ÀltalÀban ¢s a
t´bbi ember¢tûl k¡l´n´sen. Ezt az ÀllandÂ k´lcs´nhatÀst Árja le a III. k´nyv k¢t posztulÀtuma is, amikor mindkettû arrÂl besz¢l, hogy az emberi test sokf¢lek¢pp afficiÀlhatÂ, vagyis sokf¢lek¢pp hathatnak rÀ k¡lsû testek. A II. k´nyv 3., 4. ¢s 6. posztulÀtuma azonban m¢g enn¢l is tovÀbb megy, s kimondja, hogy az a k´lcs´nhatÀs, amelyben az àemberi testÊ egyr¢szt hat mÀsokra, mÀsr¢szt pedig elszenvedi a mÀsoktÂl kiindulÂ hatÀsokat, egyenesen sz¡ks¢gszerü a maga f´nntartÀsÀhoz, hiszen ez az, ami
àfolyton mintegy Ãjra l¢trehozzaÊ azt.8 Az a t´rekv¢s tehÀt, amellyel l¢t¡nkben megmaradni igyeksz¡nk ä ezt hatÀrozta meg Spinoza minden dolog, Ágy az ember l¢nyegek¢nt is ä, nem l¢g¡res t¢rben helyezkedik el, hanem ÀllandÂ k¡lsû hatÀsoknak van
kit¢ve. De mit jelent Spinoza nyelv¢re lefordÁtva az, hogy àk¡lsû hatÀsÊ? A szubsztancia
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egy modusa, amely az attribÃtumok azonossÀgÀnak elve alapjÀn mind kiterjedt, mind
gondolkodÂ dologk¢nt tekinthetû, mindk¢t sÁkon ¢rintkez¢sbe l¢p egy mÀsik modusszal, ami jelen esetben legyen egy emberi individuum. Az ¢rintkez¢s legfontosabb
k´vetkezm¢nye az, hogy az emberi agyban olyan sajÀtos lenyomat j´n l¢tre, amely
egy¢rtelmüen a k¢t ¢rintkezû test bizonyos sajÀtossÀgait r´gzÁti. Az identitÀselv alkalmazÀsÀval most ahhoz az ÀllÁtÀshoz jutunk, hogy a gondolkodÀs attribÃtumÀban is
megjelenik egy olyan modus, idea, amely a k¢t test bizonyos sajÀtossÀgait elk¡l´nÁtetlen¡l reprezentÀlja. K¢t rendkÁv¡l fontos k´vetkezm¢nye van mindennek. Elûsz´r is
ez az idea nem adekvÀt, mert benne elk¡l´nÁtetlen¡l jelentkeznek a k¢t test sajÀtossÀgai. MÀsodszor, az emberi elme csak ezen a mÂdon tesz szert ismeretre kiterjed¢s
attribÃtumab¢li megfelelûj¢rûl, a testrûl, de ´nmagÀrÂl is: az ´ntudat keletkez¢se SpinozÀnÀl alapvetûen elvÀlaszthatatlan a mÀs l¢tezûkrûl valÂ tudÀstÂl. A II. k´nyv 29.
t¢tel¢bûl k´vetkeztetett t¢tel ´ssze is kapcsolja e k¢t k´vetkezm¢nyt, s kimondja, hogy
ä egyebek mellett ä az elme ´ntudatÀt alkotÂ idea sem adekvÀt.
à[...] az emberi elm¢nek, valahÀnyszor a term¢szet k´z´ns¢ges rendje szerint fogja fel a dolgokat, sem ´nmagÀrÂl, sem a maga test¢rûl, sem a k¡lsû testekrûl nincs adekvÀt ismerete, hanem
csak zavaros ¢s csonka. Mert az elme csak annyiban ismeri meg ´nmagÀt, amennyiben felfogja
a test affekciÂinak ideÀit.Ê9
Spinoza azt a folyamatot, amelyben t¢nylegesen l¢tezû modusok ¢rintkez¢se r¢v¢n
j´nnek l¢tre ä inadekvÀt ä ideÀk, a k¢pzelet megismer¢si mÂdjÀnak nevezi, s ide sorolja
az eml¢kezetet is. Eml¢kezz¡nk mÀrmost vissza arra, hogy a c¢lokok hatÂ okokra t´rt¢nû visszavezet¢se sorÀn kiemelt szerep jutott az elk¢pzel¢snek.
Ez az a pont, ahol visszat¢rhet¡nk fû gondolatmenet¡nkh´z, az affektuselm¢let Àttekint¢s¢hez s ennek r¢v¢n a cselekv¢sanalÁzishez. HÀrom alapaffektusrÂl besz¢l tehÀt
Spinoza, a kÁvÀnsÀgrÂl, az ´r´mrûl ¢s a szomorÃsÀgrÂl. Most mÀr el¢g sokat tudunk
az ETIKA fû gondolatmeneteirûl ahhoz, hogy meg¢rts¡k, mi¢rt kit¡ntetett e hÀrmason
bel¡l a kÁvÀnsÀg, s hogy mit is ¢rt Spinoza pontosan a c¢lok hatÂ okokra valÂ visszavezet¢s¢n. Spinoza a III. k´nyvet egy àszÂtÀrralÊ zÀrja, amelyben àaz indulatok ÀltalÀnos
meghatÀrozÀsaitÊ foglalja ´ssze. Az elsû definÁciÂ ä jellemzû mÂdon ä ¢pp a kÁvÀnsÀg¢.
àA kÁvÀnsÀg maga az ember l¢nyege [eml¢ksz¡nk: t´rekv¢s a maga l¢t¢ben valÂ megmaradÀsra, illetve vÀgy], amennyiben bÀrmely adott affekciÂja Àltal egy cselekv¢sre determinÀltnak fogjuk f´l.Ê10
Mivel az im¢nt id¢zett elsû kÁvÀnsÀgdefinÁciÂ a kÁvÀnsÀgot a tudatossÀg r¢v¢n k¡l´nÁtette el a vÀgytÂl, k¢zenfekvû ä mÀr csak korÀbbi fejteget¢seink alapjÀn is ä a àbÀrmely adott affekciÂja ÀltalÊ megszorÁtÂ megjegyz¢st a tudatossÀggal azonosÁtani. °s csakugyan, amikor az im¢nt a tudatossÀg kialakulÀsÀnak spinozai ¢rtelmez¢s¢t rekonstruÀltuk, arra a megÀllapÁtÀsra jutottunk, hogy az a modusok ¢rintkez¢s¢nek ä az
egyiknek a mÀsik Àltali afficiÀltsÀgÀnak ä a folyomÀnya. Az affekciÂknak azonban hÀrom fajtÀja van. A modus B rÀhatÀsa nyomÀn kialakult affekciÂja vagy n´veli A cselekvûk¢pess¢g¢t, vagy cs´kkenti, vagy nem befolyÀsolja azt. Affektusnak ä Szemere
Samu fordÁtÀsÀban: indulatnak ä Spinoza az elsû k¢t affekciÂtÁpust nevezi. Ha pedig
a test cselekvûk¢pess¢g¢nek n´vel¢s¢t, illetve cs´kkent¢s¢t a test l¢nyeg¢t alkotÂ t´rekv¢s kibontakozÀsÀnak elûsegÁt¢sek¢nt, illetve hÀtrÀltatÀsak¢nt ¢rtelmezz¡k, akkor
a kÁvÀnsÀg kialakulÀsÀrÂl ¢s alapvetû jelentûs¢g¢rûl ´sszefoglalÂan a k´vetkezûket
mondhatjuk. Az ember l¢nyeg¢t alkotÂ t´rekv¢s sajÀt l¢te fenntartÀsÀra ä vagyis a vÀgy
ä mÀr mindig is ki van t¢ve affekciÂknak, melyek n¢melyike elûsegÁti, n¢melyike hÀtrÀltatja mük´d¢s¢t. BÀrhogyan is, az affekciÂk nyomÀn a vÀgy mint a beteljes¡l¢s¢t
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elûsegÁtû affekciÂk megism¢tl¢s¢re, illetve mint az azt hÀtrÀltatÂ affekciÂk elker¡l¢s¢re
valÂ kÁvÀnsÀg ¢bred ´ntudatra. De mivel az ´r´m ä definÁciÂ szerint ä ¢pp a cselekvûk¢pess¢g n´veked¢se, a szomorÃsÀg pedig annak cs´kken¢se, ez¢rt fogalmazhatunk Ãgy is, hogy a vÀgy kÁvÀnsÀgk¢nt valÂ tudatosulÀsa vagy ´r´mk¢nt, vagy szomorÃsÀgk¢nt ä illetve valamelyik belûl¡k levezetett indulatk¢nt ä megy v¢gbe. Vagy megfordÁtva: a kÁvÀnsÀg nem mÀs, mint az ´r´m ¢s a szomorÃsÀg alapaffektusÀnak dinamikus aspektusa, amely az embert bizonyos dolgokkal valÂ ¢rintkez¢s l¢trej´tt¢t, illetve mÀs dolgokkal valÂ ¢rintkez¢s elker¡l¢s¢t c¢lzÂ cselekv¢sre determinÀlja. Ezt jelenti a kÁvÀnsÀg mÀsodik definÁciÂjÀnak zÀrlata: àamennyiben bÀrmely adott affekciÂja Àltal
egy cselekv¢sre determinÀltnak fogjuk felÊ.
Ezek utÀn visszat¢rhet¡nk a IV. k´nyv elûszavÀnak id¢zett r¢szlet¢hez, s a hÀz p¢ldÀjÀt a k´vetkezûk¢pp fejthetj¡k ki bûvebben: àAz ember elk¢pzelte a hÀzi ¢let k¢nyelmeitÊ:
a nomÀd ¢letvitel sorÀn olyan dolgok afficiÀltÀk az embert, amelyek ä mik´zben inadekvÀt ideÀk kialakulÀsÀt eredm¢nyezt¢k ä cs´kkentett¢k cselekvûk¢pess¢g¢t. Az
ember l¢nyeg¢t alkotÂ t´rekv¢s ä vÀgy ä szomorÃsÀgk¢nt, a nomÀd ¢let elker¡l¢s¢re
valÂ kÁvÀnsÀgk¢nt tudatosodott. Az, amit az ember c¢loknak tekintett, valÂjÀban tehÀt
hatÂ ok, ¢s ä ¢ppen, mert ilyen ä nem elsû ok, mert maga is korÀbbi oksÀgi hatÀsoknak
k´sz´nheti l¢t¢t. Nem meglepû az sem, hogy az ember a hÀzban lakÀst szabad d´nt¢se
Àltal meghatÀrozott c¢lnak tekinti, mert a k¢pzelet mük´d¢s¢nek alapvetû folyamatai
az agy àlÀgy r¢szeinekÊ k¢pl¢kenys¢g¢tûl f¡ggnek, ami azt jelenti, hogy a mindig Ãjabb
behatÀsok, lenyomatok rÀtelepszenek a r¢gebbiekre, feled¢st id¢znek elû. A àhÀzban
lakÀsÊ ´r´mh´z kapcsolÂdÂ k¢pzet¢t sok egyes ¢lm¢ny is megerûsÁtette, tehÀt ¢lû maradhat akkor is, amikor az egyes ¢lm¢nyk¢pzetek mÀr elmosÂdtak.
Arra a k¢rd¢sre is tudunk mÀr vÀlaszolni, hogy mik¢pp lehets¢ges a spinozai keretelm¢letben az, hogy jelenbeli cselekv¢seket j´vûbeli dolgok ideÀja hatÀroz meg.
MÃltrÂl, jelenrûl s j´vûrûl ugyanis ¢ppens¢ggel csak a k¢pzelet ¢rtelm¢ben vett megismer¢st alkalmazva besz¢lhet¡nk. A àj´vûÊ egyfajta asszociÀciÂs mechanizmus r¢v¢n
ker¡l bele gondolkodÀsunkba: ha a pusztÀbÂl kûhÀzba k´lt´z¢s¡nket megfelelû gyakorisÀggal k´vette bizonyos ´r´m¢rzet kialakulÀsa, akkor a kûhÀz s a megfelelû ´r´m´k ideÀja k´lcs´n´sen elû fogjÀk hÁvni egymÀst, m¢gpedig ¢ppen annak az idûbeli
egymÀsra k´vetkez¢snek megfelelûen, amelyben korÀbban t¢nylegesen is k´vett¢k
egymÀst.
Elûtt¡nk Àll tehÀt az, amit talÀn n¢mi joggal Spinoza cselekv¢selm¢let¢nek nevezhet¡nk. De hol marad a àbuktatÂÊ? ä tehetik f´l jogosan a k¢rd¢st. A buktatÂ ä mint
mÀr jeleztem ä alapvetûen nem mÀs, mint a kettûs cselekv¢sfogalom. Eml¢keztetû¡l:
szigorÃan v¢ve akkor cseleksz¡nk, àha benn¡nk vagy rajtunk kÁv¡l t´rt¢nik valami, aminek
adekvÀt oka vagyunkÊ,11 azaz ami pusztÀn a mi term¢szet¡nkbûl vilÀgosan ¢s elk¡l´nÁtetten meg¢rthetû. Ezzel szemben az affektusok tÀrgyalÀsa sorÀn eg¢szen mostanÀig
tÀgabb cselekv¢sfogalommal dolgoztunk, hiszen kiindulÂpontunk az volt, hogy az embert ä aki elme ¢s test ä az ÀllandÂan rÀzÃdulÂ k¡lsû hatÀsok teszik azzÀ, ami, s ennek
k´vetkezt¢ben mindannak, ami benne vagy rajta kÁv¡l t´rt¢nik, legjobb esetben is csak
r¢szoka lehet. Ezt nagyon vilÀgosan kimondjÀk Spinoza ÀltalÀnos affektusmeghatÀrozÀsai is, k¡l´n´sen a mÀsodik, amely a III. k´nyv v¢g¢n olvashatÂ: àAz affektus (indulat), amelyet az elme szenved¢s¢nek nevez¡nk, zavaros idea, amellyel az elme a maga test¢nek
[...] az elûbbin¢l nagyobb vagy kisebb l¢terej¢t igenli, s amelynek adottsÀga az elm¢t arra determinÀlja, hogy inkÀbb az egyik dologra gondoljon, mint a mÀsikra.Ê12
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De ugyanezt fejezi ki a III. k´nyv elej¢n olvashatÂ definÁciÂ is, jÂllehet ¢rezhetû
hangsÃlyeltolÂdÀssal: àAffektuson a test affekciÂit ¢rtem, amelyek test¡nk cselekvûk¢pess¢g¢t n´velik vagy cs´kkentik, elûsegÁtik vagy gÀtoljÀk, s egyszersmind ezeknek az affekciÂknak az
ideÀit.Ê13
°szre kell venn¡nk azonban azt, hogy ez a meghatÀrozÀs megengedi, hogy cselekvûk¢pess¢g¡nk n´vekedj¢k ä tehÀt ´r´m keletkezz¢k benn¡nk ä annak ellen¢re is,
hogy k¡lsû hatÀsok elszenvedûi vagyunk. Sût mi t´bb, az eddigiekben ä s tegy¡k hozzÀ: az E TIKA III. k´nyv¢nek jÂ r¢sz¢ben ä csakis ilyen affektusokkal talÀlkozunk. A
III. k´nyv 58. t¢tele azonban azt ÀllÁtja, hogy àazon az ´r´m´n ¢s kÁvÀnsÀgon kÁv¡l, amelyek
szenved¢lyek, vannak az ´r´mnek ¢s kÁvÀnsÀgnak mÀs indulatai is, amelyek reÀnk mint cselekvûkre vonatkoznakÊ.14
Nos, az k¢ts¢gtelen, hogy a spinozai etika àv¢gsûÊ ä emelkedett ä àperspektÁvÀjaÊ
errûl az ÀllÀspontrÂl vÀlik igazÀn lÀthatÂvÀ. Hiszen az az amor Dei intellectualis, amelynek r¢v¢n ä ÀllÁtÂlag ä k¢pesek vagyunk legyûzni szenved¢snek minûs¡lû affektusainkat, ¢pp e cselekv¢snek minûs¡lû affektusok legfontosabbika. Vagyis ha k¢rd¢sess¢
vÀlik a cselekv¢snek minûs¡lû affektusok lehetûs¢ge, ez egyÃttal v¢gzetes k´vetkezm¢nyekkel jÀr az ETIKA V. k´nyv¢nek fû gondolatmeneteire n¢zv¢st is.
A III. k´nyv 58. t¢tel¢nek bizonyÁtÀsa k¢t elûfeltev¢sen nyugszik.
1. àHa az elme ´nmagÀt ¢s cselekvûk¢pess¢g¢t fogja fel, ´r¡l.Ê
2. àAz elme sz¡ks¢gk¢pp ´nmagÀt szeml¢li, amikor igaz, vagyis adekvÀt ideÀt fog fel.Ê
Az elsû ÀllÁtÀs a III. k´nyv 53. t¢tel¢re hivatkozik, ahol a bizonyÁtÀsban azt olvassuk,
hogy àaz ember csupÀncsak test¢nek affekciÂi ¢s ezek ideÀi Àltal ismeri ´nmagÀt. Ha tehÀt megt´rt¢nik, hogy az elme ´nmagÀt szeml¢lheti, ez felt¢telezi, hogy ezzel nagyobb t´k¢letess¢gre megy
Àt, azaz ´r´m tÀmad benne [...]Ê.15 çmde maga az ETIKA is szÀmtalan helyen lesz´gezi,
hogy a k¡lsû hatÀsok t´bbs¢ge nem n´veli, hanem ¢pp ellenkezûleg: cs´kkenti cselekvûk¢pess¢g¡nket. Nagyon is f´lfoghatjuk tehÀt cselekvûk¢pess¢g¡nket Ãgy is,
hogy ek´zben szomorÃsÀg tÀmad benn¡nk. Vagyis ´ntudatra ¢bred¢s¡nk egyÀltalÀn
nem felt¢tlen¡l ´r´mteli pillanat.
A mÀsodik ÀllÁtÀs a II. k´nyv 45. t¢tel¢re hivatkozik, amelyben Spinoza a maga logikai-metafizikai mÂdjÀn azt az eg¢sz XV II. szÀzadi racionalizmusra jellemzû alapelûfeltev¢st r´gzÁti, mely szerint a v¢gtelen elsûdleges a v¢gessel szemben: àBÀrmely testnek
vagy valÂsÀggal l¢tezû egyes dolognak az ideÀja sz¡ks¢gk¢pp magÀban foglalja Isten ´r´k ¢s v¢gtelen l¢nyeg¢t.Ê16 Ennek a l¢nyegnek az ideÀja mÀrmost a 46. t¢tel szerint adekvÀt kell
hogy legyen, s mivel az emberi test egy a vilÀg v¢ges l¢tezûi k´z¡l, ez¢rt az emberi test
ideÀjak¢nt f´lfogott emberi elme sz¡ks¢gk¢pp magÀban foglalja Isten ´r´k ¢s v¢gtelen
l¢nyeg¢nek adekvÀt ismeret¢t ä ez a 47. t¢tel ÀllÁtÀsa.
Csakhogy, f´lt¢ve, de meg nem engedve, hogy SpinozÀnak mindebben igaza van,
jelenti-e ez egyÃttal azt is, hogy az elme ´nmagÀt szeml¢li akkor, amikor Isten eleve
benne rejlû adekvÀt ideÀjÀt megragadja? V¢lem¢nyem szerint nem. Az eg¢sz II. k´nyv´n v¢gigvonul ugyanis a megismer¢si mÂdok radikÀlis kett¢osztÀsa: amikor ugyanis
´nmagunkra vonatkoztatjuk ideÀinkat, menthetetlen¡l inadekvÀt ideÀkat kapunk,
amikor pedig Istenre vonatkoztatjuk ûket, adekvÀt ideÀk j´nnek l¢tre. Nem lehets¢ges
tehÀt, hogy ´nmagunkat szeml¢lj¡k, amennyiben Isten adekvÀt ideÀjÀt ragadjuk meg
´nmagunkban. Ez pedig mÀr csak az¢rt is nyilvÀnvalÂ, mert a Spinoza Àltal erûteljesen
bÁrÀlt antropomorf Isten-elk¢pzel¢seknek ¢ppens¢ggel ez a àcsÃsztatÀsÊ az alapjuk:
amikor Istent prÂbÀljÀk megragadni, t¢nylegesen à´nmagukatÊ szeml¢lik. °ppÁgy
k¢rd¢ses az is, hogy ha egyszer affektus ä indulat ä eleve csak a testet ¢rt k¡lsû hatÀsok
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r¢v¢n j´het l¢tre, vajon lehets¢ges-e adekvÀt ideÀhoz kapcsolÂdÂ affektus, ha ennek
az ideÀnak az eredete a testek egymÀsra hatÀsÀtÂl teljesen f¡ggetlen. V¢gezet¡l m¢g
arra is f´l szeretn¢m hÁvni figyelm¡ket, hogy az àaffektusÊ kifejez¢st talÀn nem is anynyira àindulatnakÊ, mint inkÀbb àindÁttatÀsnakÊ kellene magyarÀzÂ mÂdon fordÁtani,
hiszen minden affektusnak van kÁvÀnsÀgmozzanata, azaz minden affektus bizonyos
cselekv¢sre indÁt, àdeterminÀlÊ benn¡nket. MÀrpedig ez, amÁg cselekedn¡nk a t¢nylegesen l¢tezû, v¢ges test-elme komplexumok vilÀgÀban kell, kizÀrÂlag akkor lehets¢ges, ha van mi ä e l¢tezûkkel kapcsolatos mÃltbeli ¢lm¢nyek sorozata ä s van mire ä e
l¢tezûkkel valÂ j´vûbeli ¢rintkez¢sre vagy ¢pp elker¡l¢s¡kre ä indÁtson.
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Csengery KristÂf

BEGYþRTEK ENGEM
MINDENF°LE G°PBE
Nincs mÀr kiv¢tel ¢s nincsen szabÀly:
egybemosÂdott minden valahogy.
Sz¡ntelen sz¡rk¡l, szÁntelen a tÀj,
m¢rt szÁnleln¢k hÀt benne: fogyva fogy,
mi ´sszetart ä fakÂk s fÀradtak hajdan
feszes, hÂtiszta szÀlaim. Feh¢ren
gyürtek a g¢pbe, fûni nem akartam,
s nem szomjaztam a l¢t lÃgos lev¢t sem,
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mellyel kortyonk¢nt m¢rem az idût.
Tekints hÀt rÀm, mikor szÁned elûtt
ä elnyütt, ¡res nadrÀg ä t¢rdre esem:
t¢gy kiv¢telt velem, Nagy MosodÀs,
¢rjen v¢get szÀmomra a mosÀs,
v¢gy ki g¢pedbûl, kiv¢telesen!

VITA NUOVA
Szeretn¢k nem vitÀzni. Nem vitÀs,
egyet szeretn¢k: egyet¢rteni,
s jutni t´bbre. Legyek, ha hallgatÀs
az Àra, hallgatÂ, egyetemi,
lesv¢n a Mindens¢g minden szavÀt
(bÀr minden szÂ nem ¢rdemes a szÂra),
nem tudakolvÀn, mit mi¢rt szab Àt
a Teremt¢s, s hogy vÀltani valÂra
a valÂtlant: valÂ-e... Akad ¢k
el¢g: k¢ts¢g az Egys¢gbe ¡tûdve.
ä Legyek ¢n is ¡tûd´tt, akad¢k?
InkÀbb mondok igent a L¢tezûre.
Erûs´dj, àÀmenÊ, halkulj, fals àmi¢rtÊ!
Semmit nem ¢rthet, ki egyet nem ¢rt.

KÀlnay Ad¢l

EGY FºSTSZAGö D°LUTçN
Arra eml¢kszel-e, amikor a f¡rdûbe jÀrtunk, k¢rdezte Fodor Ella egy f¡stszagÃ d¢lutÀnon. Mirûl jutott ez most eszedbe, k¢rdezett vissza, tudta pedig a vÀlaszt, hisz olyan
r¢gÂta ismert¢k mÀr egymÀs gondolatÀt. Az ûszrûl, a porladÂ falevelekrûl vagy ha keserny¢s f¡stszagot hozott a sz¢l, neki is mindig a f¡rdû jutott esz¢be. Nem tudom,
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tünûd´tt Ella, talÀn ezek a rozsdÀs szÁnek vagy a f¡st... mostanÀban gyakran Àlmodom
is vele, olyan valÂsÀgos az Àlom, eltelik a nap, mire ´sszeszedem magam. Nem mondom, hogy rossz, de m¢gis van benne valami nyomasztÂ, mintha attÂl f¢ln¢k, hogy
Ãjra v¢gig kell csinÀlni ezt az ¢letet. Pedig a f¡rdû igazÀn jÂ volt, ott t¢nyleg jÂl ¢rezt¡k
magunkat, igaz, ¢s Ella olyan k´ny´rgû szemmel n¢zett rÀ, hogy a fÀjdalmas szorÁtÀs
Ãjra megjelent a gyomra tÀj¢kÀn. SajnÀlta EllÀt, ¢s sajnÀlta magÀt is, haragudott a vilÀgra, pedig nem a vilÀg tehetett arrÂl, hogy ilyenn¢ lett a barÀtnûje, hogy ilyenn¢
lettek mind a ketten, hogy itt kell nekik s¢tÀlni ebben a rozsdaszÁnü parkban, betegen
¢s ÀrvÀn. Ezt Ella mondta egy¢bk¢nt, s kicsit mÂkÀsan hangzott, olyan Àrva vagyok,
lÀtod, olyan Àrva, s t¢nyleg, mintha nem is a betegs¢ge kÁnozta volna, hanem az egyed¡ll¢t. Amikor egymÀsra talÀltak, jÂ f¢lszÀz ¢vvel ezelûtt, Ella akkor is Ágy szÂlÁtotta
meg, mit ÀrvÀlkodsz itt, nincs m¢g barÀtnûd, s Ãgy lÀtta, szigorÃan n¢z rÀ nagyon.
Csak a fej¢t ingatta, nem vÀlaszolt, egyik lÀbÀrÂl a mÀsikra Àllt az iskola udvarÀn, s
meglepûd´tt, hogy ez a lÀny ilyen pontosan ki tudta mondani, amit û is ¢rzett. Akkor
majd ¢n leszek. Ella vagyok, Fodor Ella, ¢s nem szeretem, ha bec¢znek. Szavaiban,
hangsÃlyÀban volt valami kem¢nys¢g, pattogÂs a hangom, mint apÀm¢, mondta k¢sûbb, ¢s valÂban, amikor egy vasÀrnap EllÀt az apja hozta el a tead¢lutÀnra, amit mindig mÀsnÀl rendeztek, ¢s nem is volt tead¢lutÀn, sokkal inkÀbb kakaÂ- ¢s csoki- ¢s tejszÁnhabd¢lutÀn, lÀthatta, hogy Ella apja katonaruhÀban feszÁt, hogy ´sszecsapja a bokÀjÀt, elûrebiccenti a fej¢t, Ágy k´sz´n el a lÀnyÀtÂl. De ott, az udvaron mindezt m¢g
nem tudhatta, megijesztette ez a sz¢p lÀny, megijesztette, hogy nem tür ellentmondÀst,
hogy csak Ãgy eld´nt mindent hirtelen, an¢lk¡l hogy a mÀsik akarata ¢rdekeln¢. V¢gign¢zte tetûtûl talpig, aztÀn tekintete a cipûje orrÀn Àllapodott meg, Ãgy mondta az
elsû mondatot, ami kÁnjÀban az esz¢be jutott. Mi nem vagyunk gazdagok, ezt mondta,
¢s r´gt´n el is v´r´s´d´tt, mert ¢rezte, hogy ez most marhasÀg volt. MarhasÀg, torkolta
le azonnal a sz¢p lÀny, ¢s m¢g fintorgott is, mint aki b¡d´set ¢rez, aztÀn elnevette magÀt, s akkor mÀr muszÀj volt neki is nevetni. V¢gre feloldÂdott napok Âta tartÂ fesz¡lts¢ge, ami azt a kellemetlen szorÁtÂ ¢rz¢st okozta a gyomrÀban, amitûl sem enni, sem
aludni nem tudott, amiÂta idek´lt´ztek, ebbe a poros kisvÀrosba. Itt gyakran van b¡d´s, fûleg, ha a gyÀr felûl fÃj a sz¢l, magyarÀzta Ella a fintorgÀsÀt, majd elkapta a kez¢t,
¢s hÃzta az udvar k´zepe fel¢. Innen jÂl lehetett lÀtni az ÂriÀsi k¢m¢nyeket, mindenf¢le
szÁnü f¡st´t ontottak, n¢melyikbûl m¢g kis lÀngok is kicsaptak. NyaldossÀk az eget,
olyanok, nem, k¢rdezte Ella, ¢s û megd´bbent attÂl, hogy mÀr mÀsodszor ugyanazt
gondoljÀk ûk ketten. Engem Ibinek hÁvnak, B¢res Ibinek, mutatkozott be v¢gre, s
kezdte elhinni, hogy t¢nyleg lesz egy jÂ barÀtnûje. TÁz¢vesek voltak ekkor.
°rdekes, hogy û nem szokott Àlmodni sem a f¡rdûvel, sem egy¢b r¢gi dologgal, de
m¢g gondolkozni sem szokott nagyon azokrÂl az idûkrûl. Ha n¢ha felid¢zûdtek, akkor
is hagyta ûket visszahullani annak a feneketlen kÃtnak a m¢ly¢re, mely az eml¢keit
ûrizte. ¹regs¢g¡nkre Ella ¢rz¢kenyebb lett, esendûbb. Alig emelte lÀbÀt, szinte csÃsztatta csak a bokÀig ¢rû avarban, ez¢rt csak n¢ha tünt elû a cipû orra, egyre porosabban.
Igen, az idû engem megkem¢nyÁtett, ût viszont lÀggyÀ tette, mintha fordÁtott sors jutott volna nek¡nk, s elszomorodott ettûl a felismer¢stûl. Csakhogy ¢n nem tudom
megfogni a kez¢t, nem tudom magam utÀn rÀngatni, jÂformÀn m¢g azt sem tudom,
hogyan fogok bel¢ lelket ´nteni, pedig valami ilyesmi¢rt vagyok most itt, gondolta,
aztÀn gyorsan elhessentette a gondolatot, nehogy barÀtnûje meg¢rezze. Ella, fordult
hozzÀ, talÀn tÃl hirtelen, tudod, az¢rt, mert kiss¢ nehezen vessz¡k a levegût hegynek
fel, meg mert a fej¡nk is majdnem feh¢r, no attÂl mi m¢g ugyanazok vagyunk, nem?
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BarÀtnûje megtorpant, ¢s Ãgy n¢zett rÀ, olyan meg¡tk´z¢ssel, hogy legszÁvesebben
visszaszÁvta volna szavait. Ezt mi¢rt mondtad, vigasztalni akarsz vagy r¢mÁteni, k¢rdezte Ella. Szipogott, orrot fÃjt, nem lehetett tudni, hogy sÁrdogÀlt, vagy csak a hüv´s´dû d¢lutÀn Àrtott meg neki. Lassan vissza kell mennem a vÀrosba, d´bbent rÀ,
mÀr s´t¢tedik is. Persze, menj csak, biztatta Ella, nekem is be kell menni, ez most egy
ilyen helyzet, tÀrta sz¢t a karjÀt, holnap is van nap. Ezer az idûnk, dolgunk meg semmi,
tette m¢g hozzÀ, s ennek a mondatnak mindketten meg´r¡ltek, vagy m¢g inkÀbb annak, hogy ez megint a r¢gi Ella volt, a bohÂc, aki d´rm´gû hangon utÀnozta kedvenc
tanÀrjukat, hogy dûltek a nevet¢stûl. Na mi van, lÀnyok, Ágy Ella, ezer az idû, dolguk
meg semmi, igaz, ¢s szinte odanyomta orrÀt az ember tarkÂjÀhoz, s csak Ãgy fuldokoltak a nevet¢stûl, amikor a po¢nt hozzÀtette, hogy hÀt lÀtom, amit lÀtok. Ez aztÀn
t¢nyleg fergeteges volt, ugyanis a tanÀr Ãr szinte alig lÀtott valamit, vastag szÂdÀs¡veg
szem¡vege m´g¡l Àrtatlanul f¡rk¢szte a vilÀgot, s m¢g az is lehet, hogy û maga is viccnek szÀnta az utÂbbi mondatÀt, m¢gis nagyon komolyan vett¢k, az¢rt is kellett annyit
nevetni rajta.
HÀt igen, idûnk az t¢nyleg van, ¢pp az¢rt, mert nincs dolgunk mÀr itt a f´ld´n.
LegalÀbbis ¢n nem nagyon talÀlom. A szÀllodaszobÀban Àllt az ablak elûtt, homlokÀt
az ¡veghez nyomta, s bÀmult bele a s´t¢ts¢gbe. Ez nem olyan kisvÀros volt, mint az
´v¢k, nem volt benne annyi zaj ¢s f¡st, t´bb volt benne viszont a f¢ny. Amikor d¢lelûtt
a busszal meg¢rkezett, legalÀbb ´t kellemes kis teret szÀmolt meg, nÀluk azonban terek
sem voltak, talÀn mert a vÀros k´zep¢n ott terpeszkedett a gyÀr, k´rbejÀrni egy jÂ ÂrÀba
telt, t´bbsz´r siker¡lt lem¢rni, de akkor nem n¢zelûd´tt senki, csak inalt leszegett fejjel, arra vigyÀzva, hogy a szem¢be bele ne hulljanak azok a parÀnyi f¢mes szilÀnkok,
melyek k¢pesek voltak napokig d´fk´dni a szemet. Egyszer siker¡lt valakinek zsebkendûhegyre tüzni egy ilyet, s Àlm¢lkodva n¢zt¢k, ¢ppolyan volt, mint egy aprÂ tûr,
csoda, hogy nem vakÁtott m¢g meg senkit, mondta valamelyik¡k. çm aki kÁs¢rt¢sbe
esett, s megÀllt n¢zni, hogyan ´ntik ki a hatalmas tartÀlyokbÂl az izzÂ salakot, vagy aki
f´ljebb, a hÁdrÂl rÀcsodÀlkozott az itt-ott folyton f¡st´lgû meddûhÀnyÂk mesebeli csÃcsaira, k¢sûbb pedig megÀllt besz¢lgetni a f¡rdûbûl vagy a k´nyvtÀrbÂl j´vû ismerûs¢vel, nos annak k¢t ÂrÀjÀba biztos beleker¡lt, mire vissza¢rt oda, ahonnan elindult.
S akkor m¢g olyan rendkÁv¡li akadÀlyokkal, mint a hosszÃ ideig lezÀrt sorompÂk, nem
is szÀmoltak, ilyenbûl pedig hÀrom is volt, olykor akÀr f¢lÂrÀig is el lehetett gy´ny´rk´dni, ahogy ide-oda tologattÀk a v´r´s vagonokat, meg lehetett szÀmolni a v¢gtelennek tünû tartÀlykocsikat, lehetett ¢letet kockÀztatva ÀtbÃjni a sorompÂ alatt, ha ¢ppen
a mozirÂl k¢sett volna le az ember, s lehetett lassÁtani, sût megÀllni, hogy a sorompÂt
leengedj¢k, mert ezt az indokot ¢rdekes mÂdon mindig gyanakvÀs n¢lk¡l fogadtÀk el
az iskolÀban. Persze û sosem tett ilyet, ilyesmire csak a fiÃk mertek vetemedni, s talÀn
m¢g Ella tette volna meg olykor a kaland kedv¢¢rt, Àm û nem akÀrhol lakott, hanem
f´nt az Ãri villÀkban. A helybeliek NagyamerikÀnak hÁvtÀk ezt a villasort, amelynek
hatalmas ¢s titokzatos hÀzaihoz ¢pp szÀz l¢pcsû vezetett fel, s Ella az eg¢sz gyÀrat megkapta egyszerre panorÀmÀnak, meg a k´rnyezû ´sszes hegyet. ValahÀnyszor az ablakbÂl vagy a kerti fÀk valamelyik¢rûl a vÀrost n¢zt¢k, olyan volt, mintha nemcsak a gyÀr
volna alattuk, hanem mindenek f´l¢ emelkedtek volna, a hegyek, a gomolygÂ f¡st´k
meg az erdûk f´l¢. LegalÀbb szÀrnyunk volna, sÂvÀrogtak, mert t¢nyleg Ãgy ¢rezt¢k,
ezt mÀr mÀssal nem lehetne fel¡lmÃlni, mint hogy egy k´nnyü mozdulattal felemelkednek, rÀfek¡sznek a szelÁden ÀramlÂ levegûre, s ellebegnek vÀros ¢s gyÀr, erdû ¢s
hegy f´l´tt ismeretlen tÀjakra.
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Igen, ez a vÀros hatÀrozottan kellemesebb, mint az ´v¢k, de egy kicsit steril, talÀn
ez a jÂ szÂ, itt Ãgy rendben van minden, lÀtszik, hogy az emberek is ¢rzik ezt, bizonyÀra
meg lehetne szokni, ehhez azonban û mÀr tÃl ´reg, nem talÀlnÀ a hely¢t. Gyerekkoruk
korommal ¢s vasporral beszÂrt vÀrosa azt a k¡l´n´s hangulatot Àrasztotta, amelyet
egy rezervÀtumban ¢rezhet az ember. A gyÀrhoz tapasztott hÀzak egy¡tt mozdultak a
hatalmas f¡st´lû, zÃgÂ ÂriÀssal, akÀr egy tüzhÀnyÂ szoknyÀjÀn ¢ltek volna az emberek,
szemrehÀnyÀs n¢lk¡l nyelt¢k szenny¢t, s Ãgy alkalmazkodtak ritmusÀhoz, mintha teljesen tûle f¡gg´tt volna az ¢let¡k. AprÂ ablakaikban nevelgett¢k virÀgaikat, ¢szre sem
vett¢k, hogy ujjnyi vastag por telepszik rÀjuk, kiteregett¢k ruhÀikat, talÀn arra szÀmÁtva, hogy a lengedezû sz¢l les´pri majd rÂluk a piszkot. IndiÀn telep, volt egy ilyen,
¢pp az ¢rct´m´rÁtû ÂriÀsk¢m¢ny alatt, lakott ott egy osztÀlytÀrsuk, s ûk Àrtatlanul csodÀlkoztak, j¢, Ágy is lehet lakni. A szoba-konyhÀs lakÀsban bent a bÃtorokon is vastagon
¡lt a v´r´s por, Erzsi apja egy rozzant dikÂn fek¡dt, s mik´zben ûk az asztalnÀl kakaÂt
ittak, szem¡k sarkÀbÂl lÀthattÀk, hogy idûnk¢nt felk´ny´k´l, s egy feh¢r zomÀncos
borb¢lytÀlba ugyanolyan v´r´set k´p hangtalanul, mint amilyet a bÃtorokon lÀtni.
Szerinted mi¢rt nem hagyjÀk ezt a koszos helyet a fen¢be, k¢rdezte Ella, s nem tudtÀk
rÀ a vÀlaszt. AztÀn Ella apjÀt vallattÀk, de û sem mondott errûl tÃl sokat, ´sszehÃzta a
szem¢t, eln¢zett valahovÀ messzire, olyan volt, mintha eg¢szen Erzsi¢kig lÀtna, aztÀn
hosszas csend utÀn csak annyit szÂlt, az ember sok mindent kibÁr. Ne nagyon jÀrjatok
arra, tette m¢g hozzÀ, aztÀn lÀthatÂan elfeledte az eg¢szet. Az¢rt ûk csak jÀrtak, arra
is meg mindenfel¢, valami¢rt mindent lÀtni kellett, s bÀr û f¢lûs volt, Ella mindig lelket
´nt´tt bel¢. így jutottak el a meddûhÀnyÂk aljÀba is, a cigÀnytelepre, ¡ltek az ´sszedrÂtozott szÀnkÂf¢les¢geken, s izgatottan vÀrtÀk, mikor k´vetkeznek ûk, hogy lecsÃszszanak az ijesztûen meredek salakon. AztÀn, amikor felborultak, ¢s EllÀnak az egyik
drÂt felhasÁtotta a combjÀt, sÀpadtan ¡ltek az egyik lakÀsban, s Ella bel¢ kapaszkodott,
amÁg az egyik nagy bajuszÃ cigÀnyember a borotvÀlkozÀshoz hasznÀlt timsÂval alaposan be nem d´zs´lte az ujjnyira sz¢tnyÁlt sebet. Alaposan kell ezt, kisasszonykÀm, ne
f¢ljen, tudja, hÀny ilyen sebet lÀttam ¢n mÀr. Ella szem¢bûl ´ml´tt a k´nny, de egy
hangot ki nem ejtett volna a szÀjÀn. Na, mondta aztÀn az ember, ezzel most mÀr nem
kell t´bbet t´rûdni, ez most mÀr teljesen rendben van, s el¢gedetten n¢zte müv¢t, majd
egy lavÂrban lemosta a timsÂt, ¢s visszatette a hely¢re. Egyenek egy kis kenyeret, kÁnÀltÀk ûket, ¢s ûk megbüv´lve n¢zt¢k a tüzhely mellett a rozsdÀs fazekat, amibe f´ldet
raktak m¢g az ûsszel, s mostanra az elduggatott hagymÀknak friss z´ld szÀraik lettek,
ezekbûl lehetett t´rni a nagy kar¢j paprikÀs-zsÁros keny¢rhez. Ella megeskette, hogy
m¢g csak v¢letlen¡l sem szÂlja el magÀt, de legk´zelebb mÀr nem szÀnkÂztak a meddûhÀnyÂn, sût tavasszal az ÂriÀsi barlangokba sem bÃjtak bele, melyeket a cigÀnygyerekekkel Àsattak a felnûttek vas utÀn kutatva. Ez mÀr nagyon vesz¢lyes, v¢lte Ella, bÀrmikor beszakadhat egy ilyen. HÀt kalandos ¢let¡k volt, az biztos, mert kalandot csinÀltak mindenbûl, n¢ha pusztÀn azzal, hogy eltitkoltÀk. Ilyen kaland volt a f¡rdû is,
legalÀbbis EllÀnak, akinek semmi sz¡ks¢ge nem lett volna arra, hogy egyszer is elmenjen. Otthon hatalmas f¡rdûszobÀjuk volt, szÁv alakÃ kÀddal, ablaka a hatalmas fenyûfÀkra n¢zett, amelyek a kert v¢g¢ben Àlltak, s a z´ld a f¡rdûszobÀba is bekÃszott, olyan
volt, mint egy trÂpusi ¡veghÀz, a pÀrÀllÂ n´v¢nyektûl s a melegtûl kicsit nehezen lehetett venni a levegût. Anya naponta k¢tszer-hÀromszor is f¡rdik, mes¢lte Ella, amikor
elûsz´r k´rbevezette a lakÀsban. Apa azt mondja, valahÀnyszor hazaj´n ¢s megcsÂkolja
anyÀt, de jÂ illatod van, ¢s ez anyÀnak nagyon jÂlesik, szeg¢ny Ãgyis olyan kedvetlen
ÀllandÂan. Ez megint talÀny volt, vajon mitûl lehet kedvetlen valaki, aki nemcsak sz¢p,
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hanem gazdag, s ilyen csalÀdja van, de hÀt erre sem lehetett csak Ãgy rÀj´nni, mint a
szeg¢ny Erzsi¢k dolgÀra. Ella ¢desanyja mindig selyempongyolÀban hevert a dÁvÀnyon, s a k´rm¢t lakkozta, vagy ¢pp mÀr aprÂkat fÃjva rÀ, szÀrÁtotta. K¢rdezgette ûket
mindenf¢l¢rûl, de a vÀlasz szemmel lÀthatÂan mÀr nem ¢rdekelte. Kis idû mÃlva aztÀn
szÂlt a csel¢dnek, adjon mÀr Marcsa ezeknek a pillangÂknak pÀr falat uzsonnÀt, s intett, hogy r¢sz¢rûl a besz¢lget¢s be van fejezve. Ha nem szerette volna annyira EllÀt,
biztos irigyelte volna mindaz¢rt, ami k´r¡lvette, Ágy csak ÀhÁtattal n¢zte, s nem mindig
¢rtette barÀtnûj¢t. így volt ez akkor is, amikor az¢rt kellett kerekre nyitnia a szem¢t,
mert Ella kijelentette, hogy elmegy vele a f¡rdûbe. °s nemcsak oda, tette hozzÀ felvillanyozva, hanem az uszodÀba is jÀrni fogunk, persze errûl anyÀnak nem kell tudnia,
ismered, milyen finnyÀs. Ez el¢g teher volt, mert nem ¢rezte sosem jÂl magÀt, ha hazudni kellett, Ella azonban elem¢ben volt ilyenkor, mi¢rt, nem csinÀlunk semmi
rosszat, nyugtatgatta, amikor egy k´d´s novemberi d¢lutÀn bemer¢szkedtek a f¡rdûbe. Te k¡l´nben is szoktÀl ide jÀrni, ¢n meg arrÂl nem tehetek, hogy anya ¡gyet csinÀlna belûle. HÀt valÂban, û rendszeresen jÀrt a f¡rdûbe ¢desanyjÀval. Nem f¡rdûszobÀs lakÀsban laktak, s nagy ¢lm¢ny volt, amikor Ãgy k¢thetente a sok lavÂrban mosakodÀs utÀn igazi kÀdban f¡r´dhettek meg. SzÂval szeretett oda jÀrni, Àm m¢gis volt
benne valami furcsa viszolygÀs is, amit nem tudott n¢ven nevezni, s azon a k´d´s d¢lutÀnon, mik´zben szinte lÀthatatlanul nyomultak elûre a nagy tejfeh¢r semmiben, ez
a viszolygÀs szorÁtotta ´ssze a gyomrÀt. Ella meg mintha egy elvarÀzsolt kast¢ly fel¢
k´zeledne, izgatottan szorongatta a kez¢t, s talÀn neki volt igaza. ElvarÀzsolt helynek
n¢zett ki a f¡rdû, az biztos, k¡l´n´sen abban a homÀlyban, ha nem ismeri az utat,
bizony visszairamodik. A f¡rdû ugyanis a gyÀr ter¡let¢n volt, elûsz´r be kellett menni
az egyik gyÀrkapun, ahol rendszerint ûrk´d´tt egy portÀs. Neki bemondta mindenki,
hovÀ megy, ¢s az vagy intett, hogy mehetnek, vagy tovÀbbi k¢rd¢seket tett fel, esetleg
igazolvÀnyt k¢rt. MorgÂs hangÃ, ijesztû ember volt, mindig furcsa erjedt, fanyar szag
Àradt belûle, szilvapÀlinka, mondta egyszer Ella, ismerem ezt a szagot, ha apa elvisz a
vadÀszatokra, ott lehet ilyet ¢rezni. Az is megt´rt¢nt nemegyszer, hogy a portÀs valahol
mÀshol volt, ilyenkor vÀrni kellett, mert ha elindultak, biztos azonnal elûker¡lt, ¢s viszszaparancsolt mindenkit. Dehogy vÀrunk, rÀngatta Ella, ki tudja, hol csÀmborog, k¡l´nben is alig lÀtni ebben a k´dben, s megint neki lett igaza. Egy keskeny vasporos Ãt
vezetett a f¡rdûig, jobbra-balra vasidomok, rozsdÀs sÁnek, felborult vagy feld´nt´tt
kocsik, autÂgumik, kerekek feltornyozva. Fantasztikus, mondogatta Ella, ez egyszerüen fantasztikus, ¢s û helyeselt, pedig inkÀbb f¢lelmetesnek lÀtta. AztÀn sÁnpÀr j´tt
keresztbe, sokszor itt is hosszÃ perceket kellett vÀrni a tolatÀs miatt. JÂ volt, ha az ember
vigyÀzott a bûr¢re, mert itt aztÀn rajta kÁv¡l ezt senki nem tette. N¢ha ugyan meglengett¢k a lÀmpÀt, vagy felhangzott egy elnyÃjtott vigyÀzz, de ez egyr¢szt teljesen esetleges volt, amire nem lehet szÀmÁtani, mÀsr¢szt elnyomta az ÀllandÂ sivÁtÀs meg a folytonos d´ng¢s, amitûl enyh¢n rezgett a talaj a lÀbuk alatt, szÂval alaposan k´r¡l kellett
n¢zni, mielûtt a sÁnekre l¢pett valaki. Ezen tÃl mÀr csak pÀr l¢p¢s volt a f¡rdû, ami
ugyanolyan koszos ¢s lepusztult volt, mint minden a gyÀrban. Ahogy a t´redezett ¡vegü lengûajtÂn bel¢ptek, r´gt´n megcsapta ûket egy k¡l´n´s szag, a gûznek s m¢g valaminek az elegye, amit m¢g Ella sem tudott, hogy micsoda. Egyszerre szÃrÂs ¢s ¢desk¢s, nem ¢rezt¢k k¡l´n´sebben b¡d´snek, de kellemesnek sem, f¡rdû- vagy uszodaszagnak nevezt¢k, s amikor ¢vekkel k¢sûbb rÀj´tt, hogy amit ¢reztek, az a vizeletnek
¢s a fertûtlenÁtûnek a kever¢ke, akkor sem ¢rzett undort, valahogy ezzel volt teljes az
eg¢sz. Ez a szag lengte be az uszodÀt, az ´lt´zûket, az emeleti kÀdf¡rdût, rÀtelepedett
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a hajukra, ruhÀjukra, belebÃjt az orrukba, hazafel¢ mindig sokat kellett s¢tÀlniuk, mire kiszellûztett¢k. Szagold meg a hajam, olyan m¢g, lendÁtette Ella az orra alÀ vastag
copfjÀt, ¢s û, ha mÀr nagyon fÀzott, azt mondta, mÀr nem, de barÀtnûje n¢ha utÀnaszagolt, ¢s ´sszeszidta. Mi lesz, ha anya meg¢rzi, n¢zett rÀ szemrehÀnyÂan, ¢s tovÀbb
s¢tÀltak a hidegben. De ez mÀr akkor volt, amikor Ãszni tanultak, a kÀdf¡rdû nem
hagyott rajtuk ilyen nyomot, mert Ella mindig vitt magÀval azokbÂl a finom, illatos
olajokbÂl, amelyeket otthon hasznÀltak. A kÀdf¡rdûbe egy lekopott, recsegû fal¢pcsûn
lehetett felmenni, de elûbb jegyet kellett vÀltani. R´gt´n az ajtÂtÂl balra volt egy ¡veges
f¡lke, abban egy hihetetlen¡l k´v¢r nû ¡lt, lehet, hogy onnan mÀr ki sem tud j´nni,
sÃgta Ella, behÁzta magÀt a f¡lk¢be, s Ãgy adjÀk neki be az ¢telt. ValahÀnyszor jegyet
k¢rtek, csak erre tudtak mÀr gondolni, ez¢rt mindig pukkadoztak a visszafojtott nevet¢stûl. De jÂ kedv¡k van a kisasszonyoknak, ´r¡lt vel¡k Àrtatlanul a k´v¢r nû, s ettûl
meg zavarba j´ttek, sz¢gyellt¢k egy kicsit magukat, de nem tudtak ellene tenni. F¢lÂrÀsat vagy egyÂrÀsat, k¢rdezte m¢g, ¢s mÀr t¢pte is le a jegyet. Lehetett szappant ¢s
t´r¡lk´zût is b¢relni, de ûk azt sosem akartak, mindig ÂrÀs jegyet k¢rtek, aztÀn felmentek a l¢pcsûn, le¡ltek a feh¢r padok valamelyik¢re, ¢s t¡relmesen vÀrtÀk, hogy
meg¡r¡lj´n egy szoba. Itt az emeleten is volt egy asszony, akit kÀdasnak szÂlÁtottak az
emberek, kÀdas, kiabÀltÀk olykor valamelyik szobÀbÂl, mert kider¡lt, hogy m¢gis kell
t´r¡lk´zû, vagy nem nyÁlik a csap. Ez az asszony is k´v¢r volt, de nem annyira, feh¢r
k´peny¢rûl mindig hiÀnyzott legalÀbb hÀrom gomb, sz¢ttaposott papucsban szaladgÀlt le-fel a l¢pcsûk´n, megszÀllottan takarÁtotta a folyosÂt, ha ¢ppen a szobÀkban nem
volt dolga. Fogatlan szÀjÀban ÀllandÂan egy szipka fityegett, de sosem lÀttÀk, hogy dohÀnyzott volna. Lehet, hogy t¡dûbajos, sÃgta Ella, csak hogy fokozza a borzongÀst,
mert az asszony idûnk¢nt a felmosÂfÀra dûlve k´h´g´tt, ilyenkor Ãgy tünt, abba sem
tudja hagyni. A folyosÂ v¢g¢n egy hatalmas faliÂra volt, aminek a mutatÂja hangos
kattanÀssal vÀltott percet, ezt n¢zte folyton az asszony, ¢s k´ny´rtelen¡l rÀz´rgetett
arra a vend¢gre, akinek letelt az ideje. Idû, uram, idû, harsogta, s addig nem ment
tovÀbb, amÁg bentrûl ki nem szÂltak. Egyszer-egyszer, ha egy pÀr b¢relt f¡rdûszobÀt,
megÀllt hallgatÂzni a nagy feh¢r ajtÂ elûtt, jÂkat nevetett magÀban, s el¢gedetten bÂlogatott. Biztos nem hall semmit, v¢lte Ella, csak Ãgy tesz, s valÂban, egyszer kiprÂbÀltÀk ûk is a hallgatÂzÀst, ¢s semmit nem hallottak. Amint nyÁlt valamelyik ajtÂ, mÀr
nyomult is befel¢ a felmosÂv´d´rrel, sÃrolÂszerrel, volt abban valami szenved¢lyess¢g,
ahogy rÀvetette magÀt a szobÀra. AjtÂt, ablakot kitÀrt, sÃrolta a kÀdat, t´r´lte a t¡kr´t,
mosta a k´vet, k´zben vagy ¢nekelt, vagy magÀban besz¢lt, s pÀr perc mÃlva mÀr intett
is a k´vetkezû vend¢gnek. Izzadt arcÀt hasznÀlt t´r¡lk´zûkbe t´r´lte, ¢s idût egyeztetett, jegyeket t¢pett. EllÀt teljesen lenyüg´zte ez az asszony. Min gondolkozol, k¢rdezte
egyszer tûle, amikor k¡l´n´sen sokÀig n¢zt¢k elmer¡lten a felmosÂfa sebes rohanÀsÀt
a folyosÂn. Azon, hogy mi volna, hogy mi lett volna, felelt nagyon lassan, akadozva
Ella, ha ez a nû az anyÀm, ha... szÂval milyen lehet oda sz¡letni, intett az asszony fel¢
Ãgy, mintha az valahol, egy mÀsik oldalon lenne, ¢s û teljesen megd´bbent, nem szokott ilyesmirûl gondolkodni, ´r¡lt, hogy olyan ¢desanyja van, amilyen. Az az ¢rdekes,
folytatta Ella, hogy most Ãgy ¢rzem, az se volna sz´rnyü, illetve, hogy akkor nem ¢rezn¢m annak. SokÀig hallgattak akkor, de egy mÀs alkalommal Ella megk¢rdezte az aszszonyt, van-e gyereke. N¢ni, szÂlÁtotta meg Ãgy, ahogy egyenrangÃt szÂlÁt meg az ember, magÀnak van gyereke? Az asszony elk¢pedt, de aztÀn szaporÀn bÂlogatott, van
hÀt, mondta, persze hogy van, ¢ppen olyan magaforma korÃ, ¢s ettûl kezdve mÀsk¢nt
foglalkozott vel¡k, figyelmesen, s Ella is teljesen el¢gedett lett, van hÀt valaki, aki Ãgy
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¢l, ahogy û ¢lne, ha... Ettûl kezdve biztosak lehettek benne, hogy ha ¢ppen szabad a
k¢tkÀdas szoba, ûk kapjÀk meg. Az t´bb szempontbÂl is jobb volt, egyr¢szt a k¢nyelem
miatt, mÀsr¢szt mert az ablaka teljess¢ggel a gyÀrra nyÁlt, szinte karnyÃjtÀsnyira volt
tûl¡k egy ÂriÀsi mozgÂdaru meg egy hatalmas mÀgnes, amely rengeteg vasat bÁrt felemelni, kicsivel od¢bb meg iszonyÃ erûvel valami kalapÀcsf¢le zÃzta, pr¢selte ´ssze a
vasat kis csomagokkÀ. Az ereje akkora volt, hogy a kÀdban enyh¢n hullÀmzott a vÁz
tûle, ¢s rezgett a t¡k´r a falon. Fantasztikus, ism¢telte folyton Ella, s a f¡rd¢si idû nagy
r¢sz¢t az ablakban n¢zelûdve t´lt´tt¢k. Mi volt ebben az eg¢szben a jÂ, vallatta ûket
Ella anyja, mert persze csak kider¡lt minden, az igaz, hogy nagyon sokÀra, mikor mÀr
Ãszni is megtanultak a csaknem fekete vizü uszodÀban. Ezt te nem ¢rted, anya, kesergett Ella, olyan mÀs, olyan, olyan, mintha kirÀndulnÀl, tudod, ¢s rem¢nykedve n¢zett
rÀ, hÀtha Ágy meg¢rti. De nem ¢rtette, elhÃzta sz¢p szÀjÀt, majd lebiggyesztette. HÀt
hÂbortos vagy, az biztos, nem az ¢n fajtÀm, csÂvÀlta a fej¢t, aztÀn uzsonnÀt rendelt
nekik, mint mindig, ha mÀr meg akart szabadulni tûl¡k. Ezt megÃsztuk, mondta Ella
sÂhajtva, aztÀn kifutottak a kertbe, mert mÀr tavasz volt, lehemperedtek a fübe, ¢s alig
bÁrtÀk abbahagyni a nevet¢st. Mert nagyon kellett nevetni azon, hogy megÃsztuk,
hogy ez milyen jÂ szÂ ¢pp ide ¢s ¢pp most. De jÂ lenne, ÀbrÀndozott Ella, ha anyÀt rÀ
lehetne besz¢lni, hogy j´jj´n el az uszodÀba, ¢s n¢zze meg, hogyan Ãszom. Ez aztÀn
nagy k¢ptelens¢g volt, de az¢rt eljÀtszottak a gondolattal. LÀttÀk, amint hÂfeh¢r bundÀjÀban Àtl¢peget a sÁneken, vagy kesztyüs kez¢vel betolja a lengûajtÂt, vagy a korlÀtra
k´ny´k´lve a s´t¢t vÁz f´l¢ hajlik, ¢s lÀnyÀt biztatja. Mindez elk¢pzelhetetlen volt, legalÀbb annyira, mint hogy jÂ pÀr ¢vvel k¢sûbb ott ¡ljenek az ¡res hÀzban, az egyik sarokban ÂriÀsi halom ruhÀval, amit csak az im¢nt szÂrtak ki a szÀllÁtÂmunkÀsok a gy´ny´rü diÂfa szekr¢nyekbûl, s Ella anyja ott Àlljon az ablaknÀl leskelûdve, sz¢tesett hajjal, mezÁtlÀb, s Ágy n¢zzen utÀna sokÀig jÂl¢t¡k utolsÂ morzsÀinak. Valahogy majdcsak
lesz, vigasztalta Ella az anyjÀt, s megint neki lett igaza, hisz mindig lett valahogy, eleinte
nehezen, k¢sûbb mÀr nem is annyira, nem kellett p¢ldÀul a f¡rdûben takarÁtani, Ella
anyjÀt m¢gis rettenetesen megviselte a dolog. A r¢m¡let megb¢nÁtotta, mindent Ella
csinÀlt, hisz akkorra mÀr nagylÀnyok voltak, û hajtott fel mindenf¢le munkÀt, vevûket
keresett az ¢kszerekre, a ruhÀkra, û kutatott az apja utÀn, s igazÀn Ãgy tünt, mint aki
¢lvezi, hogy most mÀr nemcsak kirÀndul arra a bizonyos mÀsik oldalra, hanem mÀr
ott is lakik. A f¡rdûbe azonban nem mentek soha t´bb¢. A szobÀban mÀr eg¢szen s´t¢t
volt ¢s hideg. Az Àgy kem¢ny, a takarÂ meg neh¢z, morogta, a fene vigye el, de sok
bajom van, bosszankodott magÀn, mÁg v¢gre elaludt. MÀsnap esett az esû, csupa sÀr
lett, mire a kÂrhÀzhoz ¢rt. A tÀrsalgÂbÂl bÀm¢szkodtak ki a kertbe, Ella k¢sûbb odahÃzott egy sz¢ket, mert gyeng¢nek ¢rezte magÀt. Tudod, Ibi, tegnap, ahogy emlegett¡k a f¡rdût, hÀt annyi minden az eszembe jutott utÀna, a sok kalandunk, a gyÀr meg
szeg¢ny anya is, mondta Ella, ¢s megint szipogott. Az, hogy olyan sokÀig vÀrtuk haza
apÀt, s anya mÀr a vÀrakozÀsba belerokkant. Ha ¢n nem tartok ki, hÀt nem is tudom...
De Ãgy voltam ezzel, hogy apÀ¢rt mindent, hogy û lÀssa, milyen lÀnya van, hogy nemhiÀba nevelte Ãgy, meg ilyenek jÀrtak a fejemben. M¢g kedvemet is leltem abban, amit
csinÀltam. A nagy ¢letharcban, ahogy magamban neveztem. De apa nem j´tt, ¢s az
erûm kezdett elfogyni. Az, hogy semmit nem lehetett rÂla megtudni, iszonyÃ volt. Az
meg m¢g inkÀbb, hogy mÀsok, bizonyos helyeken, mintha mindent tudtak volna. LegalÀbbis Ãgy n¢ztek rÀm, ha k¢rni mentem. Erre f´l nem k¢rtem t´bbet. ¹sszeszorÁtott
szÀjjal akartam kibÁrni, k´zben anyÀban tartani a lelket. °s akkor egyszer j´tt a lev¢l,
hogy mehet¡nk a szem¢lyes holmik¢rt, meg hogy el akarjuk-e vinni a holttestet.
AnyÀm meg csak ¡v´lt´tt, ezt m¢g megbÀnjÀk, s az ´kl¢t rÀzta, de t¢vedett, nem bÀntÀk
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meg. °n meg azt gondoltam, ha meg is bÀnjÀk, akkor mi van, s akkor sem ¢reztem
el¢gt¢telt, amikor a mÀsik lev¢l j´tt, hogy rehabilitÀltÀk apÀt. Anya mÀr azt se tudta,
mit tart a kez¢ben, ¢n meg nem tudtam mit kezdeni vele. °n addigra mÀr csak Ãgy
voltam, meghaltam, ¢s ¢ltem tovÀbb. Tudod? Tudom, vÀlaszolta vissza, ¢s û is odahÃzott egy sz¢ket az ablakhoz. így vÀrtÀk, hogy elÀlljon az esû, t¡relmesen, hisz m¢g elûtt¡k volt az eg¢sz d¢lutÀn.

SzakÀcs Eszter

HALKAN CSAPñDIK AZ AJTñ M¹G¹TTE
Halkan csapÂdik az ajtÂ m´g´tte.
Hallod, ahogy j´n a l¢pcsûn f´l.
Megtorpan a t¡k´r elûtt, de
senki se n¢z rÀ vissza a t¡k´rbûl.
Nem vagy ¢bren, ¢s nem is alszol.
Az Àgyad mell¢ l¢p, de nem besz¢l.
ögy pillant rÀd, mint messzi partrÂl,
honnan hangot Ãgysem hoz idÀig a sz¢l.
TÀn soha nem tudod meg, mit akar.
N¢ma sz´g a padlÂba verve,
csak Àll, mint kit foglyul ejtett a teste.
FÀzol? T¡relmes Àrny¢kÀval betakar.
Mozdulatlan, kûbe zÀrt ¢jszakÀid
f´l´tt tollaskÁgyÂ arca vilÀgÁt.

KOPONYçM HçZçBAN
KoponyÀm hÀzÀban
l¢gy otthon, istens¢g,
legyen r¢szem
jÂl¢t vagy siralmas Áns¢g.
Mim van, meg akarom
¢n osztani veled,
ki m¢g tÀn a
büneimet is szereted.
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Lassan fogy mÀr a jÂsÀg,
fogy mÀr a v¢tek.
Elfogy belûlem minden,
amit kim¢rtek.
Majd a hÀzat is lebontjÀk.
Gizgaz. ºres telek.
Ave! Ti¢d legyen
a hely, ha elmegyek.

NEVESS, HOGYHA ¹RºLSZ...
Nevess, hogyha ´r¡lsz, nevess, ha f¢lsz,
k´ss´n meg a nevet¢s benned, mint a m¢sz:
ha nincs Isten, valami tartson egybe,
sz¢t ne guruljon a hÀzad k´vekre.

BatÀr Attila

A BAJZA UTCA SZINESZT°ZIçJA
A Bajza utca ¢letem elsû nyolc ¢v¢nek szÁntere, ezt az utcÀt jÀrtam v¢gig, majd utÀna
a Fasort, naponta, iskolÀba menet. Az utca ¢p¡leteire nem nagyon eml¢kszem, hacsaknem a MçV-hÀzra, ahol laktunk, a Sz¢chenyi-palotÀra, amely elûtt mindennap elmentem, vagy a fasori reformÀtus templomra. Ami tovÀbb ¢lt bennem, az inkÀbb az utca
hangulata, ahogy ¢n ¢ltem Àt annak idej¢n, vagy m¢g inkÀbb, ahogy folytonosan mÂdosulva eml¢kezetemben tovÀbb ¢lt. A lÀtottak k¢pe helyett ´sszetett benyomÀst ûrz´k, amely persze lÀtvÀny, de nemcsak az, hanem minden ¢rz¢kszervem Àltal ¢szlelt
k¢pzetek egy¡ttese, e k´rny¢k l¢gk´re. Ezt tekintem elsû ¢pÁt¢szeti ¢lm¢nyemnek.
Ma mÀr neh¢z elk¢pzelni, hogy a Ter¢zvÀros, amelynek a Bajza utca ¢s a Fasor egyarÀnt r¢sze, Pestnek ez a vÀrosias negyede nemr¢gen m¢g ¡res folt volt a t¢rk¢pen.
A k¡lsû ter¡let mocsarainak a lecsapolÀsÀra ¢s a vid¢k ligetesÁt¢s¢re csak a XV III. szÀzad mÀsodik fel¢ben ker¡lt sor, ezt k´vette II. JÂzsef korÀban, az Àltala kiadott erdût´rv¢nynek megfelelûen (a selyemhernyÂ-teny¢szt¢s meghonosÁtÀsa ¢rdek¢ben) az
eperfÀk ¡ltet¢se; innen a mai Epreskert elnevez¢se. A k´zeli VÀrosliget ä akkor m¢g
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VÀroserdûnek (Stadtwald) nevezt¢k ä 1794-ben lett nyilvÀnos park, a mocsarak hely¢n tÂval ¢s k¢t szigettel. Csak a XIX. szÀzadbÂl valÂ elsû t¢rk¢peken jelzik a k´rny¢ket ligetnek, konyhakertnek (W¤ldchen, G¤rten) vagy szûlûskertnek, s elûsz´r ekkor
talÀljuk a ter¡letet felosztva, parcellÀzva. A k´rny¢k mezûgazdasÀgi ter¡let lett ¢s maradt eg¢szen az 1870-es ¢vekig.
BÀr a Ter¢zvÀrosnak a mai Nagyk´rÃtig terjedû belsû negyede a mÃlt szÀzad elsû
fel¢ben mÀr Pest legzsÃfoltabb r¢sz¢nek szÀmÁtott, az 1837-bûl valÂ t¢rk¢p a Bajza utca
k´rny¢k¢n m¢g csak n¢hÀny hÀzat jel´l, k´zt¡k a Vas f¡rdû (Eisen Bad) ¢p¡leteit.
Noha az utca mÀr az 1800-as ¢vektûl kezdve l¢tezett, elsû megnevez¢se csak a k¢sûbbi
idûkbûl valÂ. Elûsz´r Viehtrieb Weegk¢nt emlÁtik (MarhahajtÂ Ãt), mint az ÀllatvÀsÀrhoz vezetû utat (az ÀllatvÀsÀr a mai Rottenbiller utca hely¢n volt), majd 1866-tÂl HajtsÀr vagy HajcsÀr utca n¢ven. A Bajza utca nevet 1878-ban veszi fel, v¢glegesen.
A Bajza utca ¢szaknyugati v¢ge a Nyugati pÀlyaudvar, illetve azt megelûzûen a VÀc
fel¢ k´zlekedû vasÃt indÂhÀzÀnak ¢s vonalÀnak a meg¢pÁt¢s¢vel (1846) lezÀrÂdott. Az
utcÀnak ez a v¢ge ipari jellegü lett. A d¢lkeleti befejez¢s viszont, az akkori SugÀr Ãt
¢pÁt¢s¢vel ´sszef¡gg¢sben, ezzel pontosan ellenkezû elûjelü kik¢pz¢st kapott. A nagyszabÀsÃ Ãtvonal, melynek ¢pÁt¢se 1872-ben kezdûd´tt el, a mÀr megl¢vû telkeken ÀtvÀgva ¢s m¢g a k¡lsû ter¡leteken is ä a mÀr felhÃzott n¢hÀny hÀz lebontÀsÀval ä rombolva ¢p¡lt. K¢t ¢vtized alatt azonban az elûkertes vagy villÀkbÂl ÀllÂ Ãtszakasz fasoraival, lovaglÂÃtjaival megjelen¢s¢ben ¢s tÀrsadalmi stÀtusÀban elûkelû k´rny¢kk¢
vÀlt. Ezzel a Bajza utcÀtÂl kifel¢ esû ter¢zvÀrosi ter¡let sajÀtos mÂdon megtartott valamit a vid¢k elût´rt¢net¢bûl, a levegûsebb, fasoros be¢pÁt¢s Àtmentette a mÃlt ligetes,
kertes, nyitott jelleg¢t.
A Bajza utca a Nyugati pÀlyaudvar rendezûje felûl indul el, a t´bbi belsû ter¢zvÀrosi
utcÀhoz hasonlÂan szorosra zÀrva, szüken, sz¡rk¢n, levegûtlen¡l. A hÀrom-n¢gy emeletes ¢p¡letek eklektikus homlokzata kopott, vakolatarchitektÃrÀjuk let´redezett. A
Szondy utcÀt elhagyva azonban megvÀltozik az utca k¢pe, az egymÀshoz ragasztott
hÀzak csak az egyik oldalon folytatÂdnak, szemben vel¡k megnyÁlik az utcat¢r. A hÀzakhoz kertek tartoznak, a b¢rhÀzakat szabadon ÀllÂ ¢p¡letek vÀltjÀk fel: elûbb az epreskerti müv¢sztelep (az 1870-es ¢vekbûl), majd az AndrÀssy Ãt sarkÀn a volt Sz¢chenyi-palota (az 1878-ban ¢p¡lt palotÀt 1911-ben az eredeti t´bbsz´r´s¢re bûvÁtett¢k).
M¢ltÂsÀgteljes lett tehÀt az elûbb m¢g mindennapos utcak¢p.
Sz¡leimmel a Bajza ¢s a Podmaniczky utca sarkÀn ÀllÂ MçV-hÀzban laktunk. A vasÃt tisztviselûi szÀmÀra 1912-ben elk¢sz¡lt ¢p¡let olyan volt, mint maga az int¢zm¢ny:
terjedelmes, neh¢zkes ¢s fojtogatÂ. Ablakaink a Nyugati pÀlyaudvarhoz tartozÂ rendezû sÁneire n¢ztek. A lÀtvÀny büzzel jÀrt, az uralkodÂ ¢szaki sz¢l magÀval hozta a gûzmozdonyok f¡stj¢t, f¡tty¢t is; az ablakokat ÀllandÂan csukva kellett tartani. Mintha a
f¡sttel egy¡tt a poros, ¡zemi vilÀgot is ki lehetett volna zÀrni!
Az ¢p¡let, amelyben laktunk ä ez a nagym¢retü, f¡sttel festett b¢rhÀz ä barÀtsÀgtalan volt. Piszkos vakolat, az eredeti szÁn¢t elfelejtett t¢gla, a f´ldszinten durvÀn megmunkÀlt sz¡rke k´vek burkoltÀk a homlokzatot. Kisgyerekk¢nt tapogatva szerettem
volna megismerni a k´rnyezû vilÀgot, a k´ves burkolatra a kezem ma is eml¢kezik.
K´vek ´vezt¢k az Áves bejÀratot is; benne a kapu inkÀbb barlangnyÁlÀsnak tünt, hüv´s,
dohos pinceszagot okÀdott.
Az utcÀra kil¢pve, a kaput magam m´g´tt hagyva minden megvÀltozott. A s´t¢ts¢gbûl vilÀgossÀg lett, ¢s a zÀrt l¢pcsûhÀz utÀn a szük utcÀt is tÀgasnak talÀltam. AzÂta
is Ãgy lÀtom az utcÀt, mint a lakÀs nyÃlvÀnyÀt, mint a lakÀshoz tartozÂ nappalit. Az
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otthoni csendhez k¢pest az utca k¡l´n´sen sok izgalmat tartogatott. M¢g a sarkon port
kavarÂ gyakori sz¢l is esem¢nynek tünt.
Az Ãt a mi hÀzunktÂl a Bajza utcÀn Àt a fasori iskolÀig ä az Arkay AladÀr tervezte,
1913-ban fel¢p¡lt reformÀtus templomot kiv¢ve ä nem ¢pÁt¢szett´rt¢neti anyag. Az
¢pÁt¢szet azonban nem sz¡ks¢gszerüen nagy formÀtumÃ müveken kereszt¡l hat rÀnk.
Ami a Bajza utcÀban l¢nyeges, az a folytonosan mÂdosulÂ t¢rhatÀs, az, ahogy az Ãt a
szorosra zÀrtbÂl a nyitottba, a s´t¢tbûl a vilÀgosba t´bbsz´r is ÀtvÀltott, s ahogy az aszfaltostÂl a fasorosig, a magas hÀzaktÂl az alacsonyakig, az egymÀs mell¢ ¢p¡ltektûl a
szabadon ÀllÂ villÀkig, a k´z¢pszerütûl az elûkelûig folyamatosan vÀltozott az utcat¢r.
De nemcsak az ¢pÁt¢szeti t¢r lett mÀs, a k¢pek vÀltÀsa a tÀrsadalom hierarchiÀjÀt is
jelezte. Az ¢p¡letek ritkulÀsa ¢s a szintek cs´kken¢se egyben tÀrsadalmi emelked¢st is
jelentett. A Bajza utca a k´z¢posztÀly lakÀsaibÂl kiindulva a vÀros elûkelû, gazdag r¢tegeinek villÀihoz vezetett el. A stÀtusvÀltÀst mutatÂ ¢pÁt¢szeti megjelen¢s elt¢rû hangulatokat Àrasztott.
A Bajza utcÀban ez a t¢rhatÀsvÀltÀs szakaszosan t´rt¢nik. MÁg a Podmaniczky utca
felûli elsû Ãtszakasz m¢g mind a k¢t oldalon egymÀshoz ragasztott b¢rhÀzakbÂl Àll,
addig az Epreskerttûl kezdve a hÀzak elszabadulnak egymÀs mellûl. OldÂdik az utca
zÀrtsÀga. A vÀltozÀs azonban az utca k¢t oldalÀn nem egyidejüleg t´rt¢nik. Az utca k¢t
oldala felemÀs. A kertes hÀzakkal, az Epreskerttel szemben, a vÀrosk´zpont felûli oldalon m¢g egy darabig marad a szorosra zÀrt utcak¢p, a hÀzak el¢ csak fokozatosan
ker¡l elûkert ¢s kerÁt¢s, hogy v¢g¡l az AndrÀssy utat elhagyva az utca ezen az oldalon
is egyed¡l ÀllÂ hÀzakkal folytatÂdj¢k. Az egyensÃly elûsz´r megbillen, a felmagaslÂ
b¢rhÀzakkal szemben a kertes hÀzak k´z´tti ür lehÃzza a m¢rleget. Amikor a ritkulÀs,
a szabadon ÀllÂ hÀzak sora mindk¢t oldalon l¢trej´n, Ãjra helyreÀll az egyensÃly. Mint
egy landolÂ rep¡lûg¢prûl n¢zve, hol felemelkedik, hol les¡llyed a k´rnyezet. Az ¢p¡letek t´megeikkel s a k´zt¡k l¢vû ür´k ¢pÁt¢szetrûl besz¢lnek, nyomnak, erût fejtenek
ki, s az ellent¢tes irÀnyÃ ¢s nagysÀgÃ vektorok eredûj¢nek hatÀsÀt ¢rezz¡k.
°rzett-e, ¢rezhetett-e ebbûl valamit egy hat- vagy nyolc¢ves gyerek? Lehetetlen elk¢pzelni, hogy a t¢rvÀltÀs hatÀs n¢lk¡l maradt volna. Lehet-e v¢letlen, hogy hazat¢r¢skor mindig a kertek mellett tettem meg az utat, a k´rny¢k lÀtvÀnya m¢gis Ãgy maradt meg eml¢kezetemben, mintha a tÃloldali magas b¢rhÀzak t´v¢bûl figyeltem volna
meg a kerteket? A kerÁt¢s k´zel¢ben gyerekm¢retü volt a vilÀg, ott magamrÂl megfeledkezve t¢blÀbolhattam. A szeml¢l¢shez viszont mÀr hÀtv¢dre volt sz¡ks¢gem. HiÀba
tartott tÀvol a magas hÀzsor, m¢gis magam m´g¢ k¢pzeltem, ha a tÃloldali sz¢tszÂrttal
szemben biztos tÀmaszra volt sz¡ks¢gem. K¡l´n´s kettûss¢g. Ott a jÀt¢k, itt a v¢delem.
Ig¢nyeink szerint alakÁtjuk, kombinÀljuk k¢pzelet¡nkben k´rnyezet¡nk eml¢kk¢peit.
Felejt¢s, gondolattÀrsÁtÀs kombinÀciÂs jÀt¢kÀnak eredm¢nye az eml¢k. A tereknek
ilyen ¢s egy¢b hasonlÂ vÀltozÀsai fejlesztik ki t¢r¢rz¢kenys¢g¡nket, s elûsegÁtik, hogy
elrendezz¡k vagy Ãjrarendezz¡k magunk k´r¡l a tereket, ¢pÁt¢szeti k´rnyezet¡nket.
A Bajza utca vÁzvÀlasztÂ is egyben. Az AndrÀssy Ãt jellege enn¢l az utcÀnÀl fordul
meg, itt vÀlt Àt a b¢rhÀzak sora villanegyedre. MÁg a Bajza utca ment¢n ez a vÀltozÀs
fokozatos volt, addig az AndrÀssy Ãton a vÀltÀs Àtmenet n¢lk¡l t´rt¢nik. A Bajza utcÀban ezenfel¡l a ritmusvÀltÀs rendkÁv¡l rapszodikus: a BenczÃr utca utÀn Ãjra egymÀs mell¢ ker¡lnek a hÀzak, hogy a Fasort el¢rve megint felbomoljon a sor. Az AndrÀssy Ãt viszont k´vetkezetesen betartja az egyirÀnyÃ n´veked¢st, illetve cs´kken¢st
¢s a zÀrtsÀg vagy kinyÁlÀs fokozatos Àtmenet¢t.
Az elemi iskola a L´v´lde t¢rn¢l volt, a reformÀtus templom mellett. A templomnak,
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hÀzunk bejÀrati kapujÀhoz hasonlÂan, ugyancsak barlangszÀja volt, s az Áves bejÀrat
f´l´tt az ¢p¡let sz¢tterpeszkedett. HiÀba lÀtom a kaput ma magasnak, akkor osonva
mentem be rajta, nehogy az Áv, f´l´tte a sz¢les, csemp¢s fal rÀm ereszkedjen. Az ÀltalÀnosan elfogadott n¢zettel szemben gyerekk¢nt alacsonyabbnak ¢reztem a kaput. A
gyerekszem sem egyszerüen m¢reteket pÀrosÁt, hanem sÃlyokat, szÁneket, dÁszes fel¡leteket (ebben az esetben a kapu k´r¡li csemp¢ket). A belsû t¢r viszont Ãjra kitÀgult,
a kev¢s dÁszÁt¢sü, sima falakon nem akadt meg a szem, sz¢tn¢ztem. A belsû t¢r puritanizmusa tiszteletet keltett bennem.
Az Ãt az iskolÀbÂl hazafel¢ eg¢szen mÀs volt, mint reggel, odafel¢. Csak a tÀrgyak
voltak azonosak, de az Ãt mÀs irÀnyban mÀsnak tünt: mÀs volt a d¢li f¢ny, mÀsfel¢
dûltek az Àrny¢kok; d¢lben bÀm¢szkodva l¢pkedtem, mÁg reggel, az iskolÀba menet,
sietve. MÀs a n¢zûpont, mÀs a szeml¢lû, mÀs lett a sorrend. MÀs megelûzû ¢lm¢nyre
rakÂdott rÀ a k¢sûbbi. Az ellenkezû irÀnyba kitÀgulÂ t¢r most ´sszeszük¡lt, s az utca
v¢ge visszafel¢ egyre s´t¢tebb lett. A k´z¢pszerü most k´vette s nem megelûzte az elegÀns k´rnyezetet.
ötk´zben minden el¢m ker¡lû tÀrgy ¢lm¢ny volt, s feltartott, akadÀlyozott a hazat¢r¢sben. Elsûnek a Sz¢chenyi-palota kerÁt¢sdÀrdÀi szÂlÁtottak meg, faÀggal pengetve
hangszerr¢ vÀltoztak. °lveztem a rudak pattogÂ ritmusÀt. A t¢rhez kapcsolÂdÂ ¢lm¢ny
zen¢bûl szÀrmazott. A k´vetkezû ritmust mÀr az Epreskert rÀcsain pengettem. MÀsk¢nt szÂltak, mint a Sz¢chenyi-kerthez tartozÂk: mÀs lehetett a rÃdvastagsÀg, mÀs a
magassÀg, mÀs a k´ztes m¢ret, a faltÂl valÂ tÀvolsÀg, mÀs a reverberÀciÂ ¢s mÀs a m´g´ttes ter¡let lÀtvÀnya. A hang is r¢sze az ¢pÁt¢szetnek, hÁrt ad a müvi k´rnyezetrûl,
ereje, jellege f¡gg az ¢pÁt¢szeti t¢rtûl, a homlokzati fel¡letkezel¢stûl ¢s az ¢pÁt¢si anyagoktÂl.
A Szondy utcÀt elhagyva az Ãt utolsÂ szakasza Ãj esem¢nyeket kÁnÀlt. MÁg elûzûleg
a hÀzak k´z´tti kerteken kereszt¡l mintegy àkifolytÊ a t¢r s vele az urbÀnus hangulat,
addig itt, a k¢toldalt szorosra zÀrt hÀzak sorfala k´z´tti reverberÀciÂtÂl felerûs´d´tt
az utca vilÀga. A homlokzati falak azonban nemcsak hatÀrt, hanem àkitekint¢stÊ is jelentettek, s a f´ldszinti ablakokon Àt ben¢zve egymÀs utÀn tüntek fel Ãjabb ¢s mÀsfajta
¢letek. CsalÀdok ¡ltek az asztal k´r¡l, az utcai vilÀgossÀghoz k¢pest homÀlyban. Minden ablak m´g´tt mÀs bÃtor, mÀs csalÀd, mÀs titok.
Ezen az utolsÂ szakaszon k¢t fontos stÀciÂra eml¢kszem. Az elsû a faforgÀcs illatÀval
ÀllÁtott meg: egy faesztergÀlyos mühelye volt a pinc¢ben. Az utcÀrÂl csak alacsony vasablakÀt lehetett lÀtni, alig valamivel a jÀrdaszint f´l´tt. Le kellett hozzÀ guggolni, hogy
lÀthassam. Kev¢s vilÀgossÀg, idûbe tellett, mire kivettem az asztalos alakjÀt, amint az
esztergapad f´l¢ hajolva gyÀrtja az asztalok lÀbait ¢s az akkor n¢pszerü àjojÂÊ g´mb
szegmentjeit. A levÀlÂ faforgÀcsok szaga azÂta is a Bajza utcÀt id¢zi.
De mi k´ze mindennek az ¢pÁt¢szethez? Ha nincs faesztergÀlyos, nincs faforgÀcsszag, Àm attÂl az ¢p¡let ugyanaz az ¢p¡let marad ä mondhatnÀnk. S a pinceszag?
Az a hüv´s, Àporodott pen¢szszag, ami a pinc¢kbûl j´n? Vajon nem az ¢pÁt¢szeti k´r¡lm¢nybûl k´vetkezik, abbÂl, hogy hovÀ tervezte az ¢pÁt¢sz, mennyire s¡llyesztette
le a f´ldbe, mennyire szigetelte le a falakat, mennyire biztosÁtotta a hely term¢szetes
vagy mesters¢ges szellûz¢s¢t? Nem elengedhetetlen jellemzûje-e ez egy ¢p¡letnek? De
a forgÀcs illata csak ideiglenes ÃtitÀrsa az ¢p¡letnek, vetheti ellen valaki: j´n az asztalos,
majd elk´lt´zik. Mi¢rt volna az ¢p¡let jellemzûje? De mi¢rt ideiglenesebb ez, mint a
homlokzat hamar kifakulÂ szÁne, vagy a vakolat, amely idûvel lemÀllik a falakrÂl? A
pinc¢t, az iparosnak kiadhatÂ helyis¢geket is betervezt¢k az ¢p¡let eg¢sz¢be, nem be-
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sz¢lve arrÂl, hogy a jÀrul¢kos szag is beivÂdik a falakba, s az asztalosnak mÀr r¢gen
hült helye, de a szagot tovÀbbra is ¢rezni fogjuk, az ¢p¡letfal ûrzi eml¢k¢t. Az ¢pÁt¢szet
ideiglenes jellemzûi is ¢p¡letekrûl tÀj¢koztatnak.
Csakugyan: hogyan elevenÁtik fel a szagok az utca eml¢k¢t? Mi¢rt k¢pid¢zûk a szagok? Vagy inkÀbb: hogyan kapcsolÂdnak egybe a k¡l´nb´zû ¢rz¢kszerveinkkel felfogott jelens¢gek, hogy egys¢ges k¢pzet¡nk alakuljon ki ¢pÁt¢szeti k´r¡lm¢nyeinkrûl?
Egy tovÀbbi p¢lda, a Bajza utca folytatÀsÀban, a faesztergÀlyossal Àtellenben, Lûrinc
p¢k boltja, mely ugyancsak szagos volt. Annak idej¢n iskolÀbÂl j´vet szertartÀsosan
mindennap bet¢rtem a p¢ks¢gbe. A friss keny¢r illata behÃzott az ¡zletbe.
Pinceszag, faforgÀcs vagy a p¢ks¡tem¢ny illata ä ezek az ¢rz¢kletes, erûteljes benyomÀsok formÀljÀk az utca àk¢p¢tÊ. MegÀllÁt, szeretj¡k vagy sem, hatÀsa alÀ ker¡l¡nk.
Az orrcsiklandozÂ, neh¢z szag bel¢nk hatol, bet´lt. Sürüv¢ vÀlik a levegû, s az illatbeli
sürüs¢g azt az ¢rz¢st kelti, mintha tele volna a t¢r, mintha tÀrgyakkal volna zsÃfolt. A
neh¢z levegûtûl sürü t¢r megmÀsÁtja a t¢r l¢pt¢k¢t. T´mj¢nf¡st, a gûzf¡rdû gûze, a
keleti konyha füszeres illata vagy az olajszag, a benzingûz, a s¡t´d¢bûl kiÀradÂ friss
keny¢rszag, a gyantaillat ä mind a t´m´ttebb t¢r illÃziÂjÀt kelti. MÀsk¢nt ¢rz¢kelj¡k,
s az orrunkkal felfogott k¢pzettel egy¡tt mÀsnak àlÀtjukÊ a teret.
A Lûrinc p¢kbolt illata, lÀtvÀnya alaposan megt¢vesztett annak idej¢n. ögy eml¢kszem, az egyik ajtÂn be, a mÀsikon ki, Ágy jÀrtam nap mint nap a megszokott utat,
hogy k´r¡lszagoljam az U alakÃ pultra kitett Àrukat. A szagoktÂl eltelve ¢rz¢keltem
az ¡zletet. UtÂlag der¡lt ki, hogy csak egy bejÀrat volt, Ágy mutatjÀk a fennmaradt
nyomok, s Ágy eml¢kezett vissza a hÀz r¢gi lakÂja. Mint kisgyerek a k¢t lÀtvÀnyt ä a
kÁv¡lrûl n¢zett ajtÂt s a bel¡lrûl lÀtottat ä m¢gis k¢t k¡l´n ajtÂnak v¢ltem. A k¢t n¢zet
k¢tf¢le tÀrgyat, k¢t ajtÂt felt¢telezett. így hamisÁtja meg a k¢pzettÀrsÁtÀs a t¢nyeket.
A pincemühely megszünt, csak ablaka l¢tezik, a p¢ks¢gnek pedig m¢g az ajtajÀt is
befalaztÀk a hÀborÃ alatt. Ami megmaradt az ¡zletbûl, az a jÀrdÀra kilÂgÂ l¢pcsûfok s
a falazÀs f´l´tt egy lakÀs ablaka. Az eml¢kk¢p¡k utÀn elhomÀlyosodott a hely¡k is.
InkÀbb a szagok, a hangok, a kitapintott fel¡letek s ahogy kisgyerekk¢nt a pinceablak
el¢ leguggoltam, vagy ahogy hurkot Árva a padlÂra a p¢ks¢get bejÀrtam, azok a mozdulatok id¢zik fel az ¢pÁt¢szetet; ez utÂbbi esetben a mozdulatra k¢nyszerÁtû ¢p¡letmegoldÀsokat is. Lehettek ezek a mozdulatok k¢pzeletbeliek is, mint a templomkapu
eset¢ben: àmozdulatÊ ¢s lÀtvÀny egy¡ttesen ¢l tovÀbb az eml¢kekben.
A Bajza utca ezzel v¢get ¢rt, s ¢n haza¢rkeztem. De az igazi izgalom csak ezutÀn
k´vetkezett. Az utca v¢g¢n, hÀzunkkal szemben, a Podmaniczky utca mÀsik oldalÀn,
egy Ãjabb barlangszÀj nyÁlt, a vasÃti rendezû sÁnei alatti àtunnelÊ bejÀrata. RÀmpa vezetett a les¡llyesztett bejÀrathoz. M´g´tte rendkÁv¡l szük, s´t¢t ¢s hosszÃ alagÃt, a v¢g¢n kijÀrat, lÀmpÀsnyi f¢nye titokzatos, ismeretlen vilÀgot sejtetett. RÀadÀsul tiltott vilÀg volt. AlvilÀg, mondtÀk a sz¡leim, s figyelmeztettek, ne mer¢szeljek Àtmenni a tunnel mÀsik v¢g¢re.
A tunnel s´t¢ts¢ge ´nmagÀban is f¢lelmetes volt. Akkoriban a vilÀgÁtÀs csak n¢hÀny
halovÀny k´rt¢bûl Àllt, s a s´t¢tbûl minden pillanatban elûugorhatott a àgonoszÊ. A
s´t¢tben azonban a gonosz helyett egymÀsba fonÂdott pÀrok lapultak. A durva fel¡letü
s a rossz szigetel¢s miatt nyirkos tapintÀsÃ falakhoz nem volt jÂ hozzÀ¢rni, de mivel
kartÀvolsÀgnyira Àlltak, a szembej´vûk egymÀs elûl kit¢rve k¢nytelen-kelletlen hozzÀjuk sÃrlÂdtak. Bent a s´t¢ts¢ghez, a hüv´s levegûh´z ¢s az Àporodott szagokhoz kÁs¢rteties hangok csatlakoztak. A jÀrÂfelszÁn alatt Àrok hÃzÂdott cs´veknek, vaslemezekkel lefedve, s a pontatlanul felfekvû lemezek m¢g a gyerekl¢ptek alatt is d´ngtek.
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F¢lelmemet zajjal, a vaslemezeken trappolva, d¡b´r´gve prÂbÀltam legyürni. Alattunk a cs´vek Àrka hangszekr¢nyk¢nt mük´d´tt, az egymÀshoz k´zel ÀllÂ, csupasz falak pedig visszhangozva felfokoztÀk a zajokat. A z´rejek a tunnelflÂta hanghullÀmain
terjedtek.
A szük alagÃt egyben sz¢lfolyosÂk¢nt is mük´d´tt, ûsszel a sz¢l befÃjta a faleveleket,
melyek a sz¢ls¡vÁt¢ssel szinkronban z´r´gtek. Itt, a s´t¢tben minden egy¡tt volt: zaj,
szag, sz¢l, sÃrlÂdÀs, t¢rnyomÀs, minden, ami lÀthatatlanul teremt k¢pzetet a t¢rrûl,
mindaz, ami az ¢pÁt¢szetben nem vizuÀlis eszk´z´kkel hat rÀnk, ami az ¢pÁt¢szet lÀthatatlan jellemzûire utal. Az alagÃt eset¢ben az ¢lm¢ny nem annyira a lÀtvÀnybÂl adÂdik, hacsaknem az Àrny¢kbÂl, a homÀlybÂl. Ez¢rt inkÀbb àhallhatÂÊ a tunnel, a vaslemez d¡b´rg¢s¢bûl, az alatta levû àdobozÊ rezonÀlÀsÀbÂl, a falak reverberÀciÂjÀtÂl; inkÀbb felfoghatÂ a sz¢l ÀramlÀsÀbÂl, ahogy ¢rezz¡k arcbûr¡nk´n, hÀtunkon, amint
megcsapja a hüv´s levegû, mindabbÂl, ami a tunnel sz¢lfolyosÂ jelleg¢bûl k´vetkezik;
kitapinthatÂ, ahogy kez¡nk tÀj¢kozÂdik a durvÀn megmunkÀlt fal nyirkos fel¡let¢n,
ahogy a falakhoz k´zel k¢nyszer¡lve ¢rezz¡k, horzsolja ruhÀnkat; mindez a tunnel
szük m¢reteire utal; vagy ahogy beszÁvjuk a falakon ÀtszivÀrgÂ vÁz dohos, Àporodott
szagÀt, tudjuk, a f´ld alatt vagyunk. Az ¢pÁt¢szet lÀthatatlanul ad hÁrt magÀrÂl.
A tÃloldalhoz k´zeledve egyre erûs´d´tt az alagÃt v¢g¢n a f¢ny, a f¢lelem helyett
az oldÂdÀs. Lassan kibontakozott a tunnelen tÃli vilÀg k¢pe. BulcsÃ utca, Szabolcs utca,
gyÀri vilÀg, teherautÂsok, fuvarosok vilÀga ä a Sz¢chenyi-palota teljes ellent¢te. A hÀzak m¢rete cs´kkent ä a szintek szÀma ugyanÃgy, mint a belmagassÀgok¢ ä, mÀsok
voltak az ablakm¢retek, s mÀs szagokat Àrasztottak a nyÁlÀsok. A kopott homlokzatokrÂl lemaradt a vakolatarchitektÃra. Itt nem kint volt a kert, a hÀz k´r¡l, hanem a hÀzba
zÀrva, az udvarban. Nem pÀzsit fedte a talajt, f´ldes, esetleg k´ves volt a burkolat.
N¢hÀny virÀg, n¢ha egy-egy fa, k´z´sen gondoztÀk ûket a hÀzak lakÂi. Term¢szetnek
m¢g ott volt az ¢g is, s az odaszoktatott madarak. Itt mÀr nem kellett ben¢zni az ablakokon, az ¢let kij´tt az utcÀra. Az emberek sÀmlikat hÃztak maguk alÀ, s egy hokedlit
k´r¡l¡lve kÀrtyÀztak. Az Ãttesten gyerekek fociztak. Teljes lett a k¢p, a villÀktÂl a szeg¢nynegyedig, a tÀrsadalmi hierarchia ¢pÁt¢szetben, vÀrosk¢pben is kifejezûd´tt. A
tunnel, melyet az¢rt ¢pÁtettek, hogy ter¡leteket kapcsoljon ´ssze, a tÀrsadalmi sz¢tvÀlasztÀs szimbÂluma lett.
A Bajza utcÀban ä ha mÀsk¢pp nem, v¢letlen elemk¢nt ä sok minden egy¡tt van, ami
¢pÁt¢szeti gondolkodÀsomat a k¢sûbbiekben meghatÀrozta: a t´megek, terek arÀnya,
kontrasztja, mely dinamikusan teremt ÀllandÂan vÀltozÂ egyensÃlyt, a percepciÂ sorrendje, melynek eredm¢nyek¢ppen az adott ¢pÁt¢szeti k´rnyezetrûl alkotott k¢pzet¡nk sz¡ntelen¡l mÂdosul, s az a meggyûzûd¢s, hogy koncepciÂnk a t¢rrûl nem kizÀrÂlagosan a vizuÀlis ¢szlel¢sen alapul. Az itt tapasztaltak vezettek arra is, hogy az ¢p¡letek m´g´tt ¢letformÀkat keressek, s meg¢rtsem az ¢pÁt¢szet tÀrsadalmi vonatkozÀsait. Ez¢rt eml¢kezetesek ezek az elsû ¢pÁt¢szeti ¢lm¢nyek.

1730

TÂth Krisztina

ýSZ
Egyszerüen csak fÀraszt az idû,
hogy mÀs szem¢ben t´ltesz ¢veket.
Tûlem mÀr nem, csak belûlem telik:
mindig magamban kell, hogy n¢zzelek ä
ä ne volna ez a k¢rdezz-felelek,
most is, ahogy a buszra vÀrok,
besz¢lget bennem valaki veled,
mikor ¢n hallgatni kÁvÀnok.

TºKR¹K
hidd el v¢letlen hÁvtalak fel: Àlmomban t´rt¢nt
tengernyi hallgatÀs zÃgott a kagylÂ m¢ly¢n
s´t¢t vizen bÂjÀt prÂbÀltam meg kik´tni
a szÁvem hely¢n forgÂ Àlmatlan holdat
apÀly-dagÀly ¢veket ringatÂ lassÃsÀga
mos majd vissza az alvÂ vÁzrûl a partra hol akkor
kicser¢lt¡k t¡kreinket mint ÂceÀnok
Àlma ha suttogva k´rbe¢ri a f´ldet
elveszett hajam lesz a k´tel¢k
hogy tartozzam a tieid k´z¢

HAJñNEVEK
Ha gondolok rÀd, mindig hajÂnevek
kezdenek lassan Ãszni bennem ä
ä a tÂcsÀk sziv¢n egy mÀsik ¢v lebeg,
az egyiket csak elk¢pzeltem ä
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tenger? folyÂ? uszÀly, dereglye, gÀlya,
naszÀd, vitorlÀs, vontatÂ,
tutaj, gondola, csolnak, bÀrka,
felhûk k´zt ÃszÂ sok hajÂ ä
ä ladik visz hÁnÀrba, mÁg elalszom,
´rv¢nyben forog a sajka, teknû
ä amÁg szÁnedben ott az arcom,
ha gondolok rÀd, mindig l¢lekvesztû ä

JñSLAT
Ezt a ziccert nanÀ, hogy nem hagyta ki az ´rd´g,
¢pp a vonaton utaztam ä vesz¢lyes zÂna ä,
prÂbÀltam gondolni mÀsra, de egyre p´rg´tt,
hogy mi minden volt ¢s mi is lehetett volna,
mikor feles¢g¡l akart venni egy idegen ember,
egy sodronypÀlya-vezetû (?), aki a te neved viselte,
BrassÂig hallgattam sÁrÀs ¢s nevet¢s n¢lk¡l,
mint aki tudja, hogy ez az û müve, persze,
m¢gis azt gondoltam ott a f¡lk¢ben ¡lve,
hogy nem leszek n¢lk¡led soha boldog.
Mint egy megszidott osztÀly, Àlltak kint szemles¡tve
a ki¢gett f´ldeken a napraforgÂk.

Marcel Reich-Ranicki

A HAZçMRñL BESZ°LEK
Ra‚man Katalin fordÁtÀsa

1958 ûsz¢n t´rt¢nt a à47-es csoportÊ egyik ¡l¢s¢n, Allg¤u tartomÀny Grossholzleute
nevü helys¢g¢ben. Egy fiatal ¢s m¢g kev¢ss¢ ismert szerzû a d¢li sz¡netben olyan egyszerü k¢rd¢ssel lepett meg, amilyet N¢metorszÀgban, ahol mÀr ÃjbÂl hÀrom hÂnapja
¢ltem, m¢g senki sem tett fel nekem. ý, G¡nter Grass, DanzigbÂl, azt akarta megtudni
tûlem: àMaga tulajdonk¢ppen micsoda, lengyel, n¢met, vagy hogy van ez?Ê Gyorsan
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azt mondtam: àF¢lig lengyel vagyok, f¢lig n¢met ¢s eg¢szen zsidÂ.Ê Grass el¢gedett
volt, sût szinte fellelkes¡lt: àSzÂt se t´bbet, m¢g elrontanÀ ezt a szellemes mondatot.Ê
°n is eg¢sz csinosnak talÀltam a vÀlaszt, de valÂban csak csinosnak. Mert az aritmetikai formula ugyanolyan hatÀsos, mint amilyen ûszint¢tlen: egyetlen szÂ sem stimmel
benne. Sohasem voltam f¢lig lengyel, sem f¢lig n¢met ä ¢s semmi k¢ts¢gem sem volt
afelûl, hogy sohasem lenn¢k azzÀ. Nem voltam soha ¢letemben eg¢szen zsidÂ sem,
mÀig sem lettem az. így hÀt, ha ´nhibÀmbÂl is, k¢nyes helyzetbe ker¡ltem: besz¢ljek
a hazÀmrÂl. De nekem nincs sajÀt hazÀm, sem sz¡lûf´ldem.
A sz¡leimnek semmi gondot sem okozott az identitÀsuk. ApÀm Plozkban sz¡letett,
egy sz¢p vÀrosban a Weichsel folyÂ mellett. Azt, hogy t´bb nyelven besz¢l, apÀm term¢szetesnek tartotta: tudott lengyel¡l ¢s oroszul, jiddis¡l ¢s h¢ber¡l, ¢s, mint minden
müvelt zsidÂ LengyelorszÀgban, term¢szetesen n¢met¡l is. Ha G¡nter Grass megk¢rdezi tûle, hogy tulajdonk¢ppen micsoda ä apÀm meglepûdik, ¢s azt mondja, zsidÂ, ¢s
semmi mÀs.
Ugyanilyen magabiztosan vÀlaszolt volna az anyÀm is. N¢metorszÀgbÂl j´tt, LengyelorszÀgba ment f¢rjhez. Nem tudott t´bb nyelvet: ¢lete v¢g¢ig, addig a napig, amikor elgÀzosÁtottÀk TreblinkÀban, hibÀtlan, sz¢p n¢met nyelvet besz¢lt. De a lengyeltudÀsa, bÀr ¢vtizedekig ¢lt ebben az orszÀgban, nem volt makulÀtlan. Jiddis¡l egyÀltalÀban nem besz¢lt, ¢s ha m¢gis megprÂbÀlta, p¢ldÀul a piacon, azonnal megkapta:
àAz asszonysÀg N¢metorszÀgbÂl j´n.Ê Sz¡lûhelyemen, W−oc−awekben k´r¡lbel¡l Ãgy
¢rezte magÀt, mint annak idej¢n E. T. A. Hoffmann a k´zeli Plozkban ä vagyis szÀmüzet¢sben. Mindenesetre idegen volt ¢s maradt LengyelorszÀgban. Berlinbe vÀgyott.
Amikor mÀr el¢g nagy voltam, anyÀm elhatÀrozta, hogy az evang¢likus n¢piskolÀba
fogok jÀrni. Mi¢rt? Vajon elfordulÀs volt ez a zsidÂsÀgtÂl? Nem. Sokkal inkÀbb azt szerette volna, hogy a n¢met nyelven nevelkedjem fel. TanÁtÂnûm, egy Laura nevü n¢met
kisasszony, nagyon jÂl bÀnt velem. Mert anyÀm Ãj n¢met k´nyveket adott neki k´lcs´n,
amelyeket rendszeresen kapott Berlinbûl. 1929-ben csûdbe ment apÀm vÀllalkozÀsa,
egy kis gyÀr, amelyben ¢pÁtûanyagokat ÀllÁtottak elû. Ilyen kedvezûtlen, sût v¢gzetes
k´r¡lm¢nyek k´z´tt teljes¡lt anyÀm Àlma: a csalÀd elhatÀrozta, hogy Berlinbe k´lt´zik, ¢s hozzÀkezdett ennek elûk¢szÁt¢s¢hez. ögy d´nt´ttek, hogy engem, aki ¢ppen
kilenc¢ves voltam, engem k¡ldenek elûsz´r Berlinbe.
Az elutazÀs elûtt le kellett jelentkeznem a tanÁtÂnûmn¢l. Hogy mirûl besz¢lt¡nk,
amikor elbÃcsÃztam, nem tudom mÀr. De azt a mondatot, amellyel utamra engedett,
sohasem felejtettem el. Mert a tÀvolba irÀnyÁtott tekintettel Laura kisasszony ¡nnep¢lyesen ¢s m¢ltÂsÀgteljesen kijelentette: àFiam, te a kultÃra orszÀgÀba utazol.Ê
MÀsnap a berlini vonaton ¡ltem. Az Àllatkertn¢l szÀlltam le, Else n¢ni fogadott. VacsorÀra lÀgy tojÀst is kaptam. Alighogy megettem, a nagyn¢ni a kez¢be vette a tojÀsh¢jat, belepillantott, megÀllapÁtotta, hogy m¢g maradt benne valami, ¢s szigorÃan azt
mondta: àígy nem esznek tojÀst N¢metorszÀgban.Ê Azt hiszem, akkor hallottam elûsz´r a àN¢metorszÀgÊ szÂt, ¢s nem ¢ppen barÀtsÀgosan hangzott.
N¢hÀny hÂnap mÃlva ä m¢g mindig 1929-et Ártak ä beiskolÀztak. Amikor anyÀm,
aki idûk´zben meg¢rkezett, ¢rtem j´tt a berlini iskolÀban t´lt´tt elsû napon, k´nnyeket lÀtott a szememben. Nem, nem bÀntottak a berlinächarlottenburgi n¢piskolÀban,
a Witzleben utcÀban. De tanÃja voltam egy kis esem¢nynek, amelyen az osztÀlyban
senki sem csodÀlkozott ä csak ¢n, az Ãjonnan ¢rkezett. Wolf Ãr, a tanÁtÂnk maga el¢
parancsolta az egyik tanulÂt, aki rossz fÀt tett a tüzre. AzutÀn r´vid parancsszÂ hallatszott: àHajolj le!Ê A kis gazfickÂ engedelmeskedett, ¢s a tanÁtÂ egy nÀdpÀlcÀval, amely

Marcel Reich-Ranicki: A hazÀmrÂl besz¢lek ã 1733

a tanterem sarkÀba volt tÀmasztva, n¢hÀny erûteljes csapÀst m¢rt rÀ; a fiÃ ezutÀn
visszat¢rt, sÁrva, a hely¢re. Mint ahogy k¢sûbb meggyûzûdtem rÂla, eg¢szen mindennapi eset volt. De ¢n ilyesmit m¢g sohasem lÀttam.
A Berlinbe k´lt´z¢ssel Ãj, nyilvÀn d´ntû fejezet kezdûd´tt az ¢letemben. Az Ãj szakaszt tehÀt ez a hÀrom jelenet vezette be: Laura kisasszony magasztos vÁziÂja, Else
nagyn¢ni felhÁvÀsa a rendre ¢s a Wolf tanÁtÂ Ãr Àltal alkalmazott fenyÁt¢s. HÀt persze,
rendnek muszÀj lenni. De hogy lehets¢ges az, hogy a kultÃra orszÀgÀban nÀdpÀlcÀval
verik a gyermekeket ä itt valami m¢g sincs rendben. Akkoriban nem ¢rtettem ezt az
ellent¢tet ä m¢g csak nem is sejtettem, mirûl van szÂ.
M¢gis, az elsû napon, amikor iskolÀba mentem N¢metorszÀgban, mÀr meg¢reztem
valamit, ami felett sohasem tudtam eg¢szen napirendre t¢rni, ami eg¢sz ¢letemben
v¢gigkÁs¢r. A f¢lelemre gondolok: a f¢lelemre a n¢met nÀdpÀlcÀtÂl, a n¢met koncentrÀciÂs tÀbortÂl, a n¢met gÀzkamrÀtÂl, r´viden: a n¢met barbÀrsÀgtÂl. °s a n¢met kultÃra, amit Laura kisasszony olyan rajongva hirdetett meg nekem? Ez sem vÀratott
sokÀig magÀra. Igen hamar beleker¡ltem a n¢met irodalom ¢s a n¢met zene büvk´r¢be. A f¢lelemhez hozzÀj´tt tehÀt a boldogsÀg is ä a n¢mets¢gtûl valÂ f¢lelemhez a
boldogsÀg, amit a n¢mets¢gnek k´sz´nhettem.
Az iskolÀban nem sok bajom volt. Nem a tanÁtÂk nehezÁtett¢k meg a h¢tk´znapjaimat, hanem az iskolatÀrsaim. A k¡lf´ldit, az idegent lÀttÀk bennem. Nem tartoztam
k´z¢j¡k, el voltam szigetelve. Ha le akartam ezt gyûzni, tehÀt integrÀlÂdni akartam,
ki kellett tünn´m teljesÁtm¢nyemmel az iskolÀban. Csak ez szerezhette meg nekem a
velem egykorÃak megbecs¡l¢s¢t. Ezenk´zben csak k´zepes tanulÂ voltam, ¢s csak dacbÂl lettem elsû matematikÀban. N¢hÀny ¢vvel k¢sûbb elhanyagoltam a matematikÀt,
egy mÀsik tantÀrgy ig¢zett meg: a n¢met. AttÂl kezdve m¢g sokkal inkÀbb dacbÂl ¢n
lettem a legjobb ä n¢metbûl.
Az irodalom ¢s a zene fel¢ vezetû utamat k¢t int¢zm¢ny k´nnyÁtette ¢s gyorsÁtotta
meg: az iskola ¢s a szÁnhÀz, ¢s k¢t szem¢ly a legk´zvetlenebb csalÀdbÂl: anyÀm ¢s az
idûsebb nûv¢rem. Tizenk¢t ¢ves voltam, amikor szokatlan ajÀnd¢kot kaptam anyÀmtÂl: bel¢pûjegyet a T ELL V ILMOS elûadÀsÀra a Staatliches Schauspielhausban, a Gendarmenmarkton. 1932 v¢g¢n kezdûdtek meg a szerelmeim ä mind egy idûben: a n¢met irodalom irÀnti szerelmemre gondolok, hosszÃ ¢vekig tartÂ szerelmemre a szÁnhÀz ¢s a drÀmairodalom irÀnt, tovÀbbÀ a gyakran vesz¢lyeztetett, de sohasem eg¢szen
kihalÂ szerelmemre Schiller ¢s ezenkÁv¡l egy ¢p¡let irÀnt, amely szÀmomra a legdrÀgÀbb ¢p¡let lett Berlinben, ¢s m¢g ma is az ä Schinkel szÁnhÀza a Gendarmenmarkton.
Vajon ki volt ezen a TELL-elûadÀson a szÁnpadon? °s mi k´z¡nk ma ehhez? M¢gis,
egy kev¢s: mert Arnold vom Melchthalt egy fiatal szÁn¢sz jÀtszotta, aki n¢hÀny ¢vvel
k¢sûbb igen nagy sikereket ¢rt el mint rendezû, ¢s minden n¢met lap elhalmozta dics¢rettel ¢s elismer¢ssel. Veit Harlannak hÁvtÀk, ¢s û k¢szÁtette el valamennyi k´z´tt a
legk´z´ns¢gesebb ¢s legaljasabb filmet a zsidÂkrÂl ¢s a zsidÂk ellen ä a JUD SºSS-t.
Tellt Werner Krauss jÀtszotta, a kor legkitünûbb szÁn¢sze. ý is szerepelt a JUD SºSSben. Tell feles¢g¢nek, Hedwignek szerep¢ben Eleonora von Mendelssohnt lÀthattuk,
Moses Mendelssohn legidûsebb fiÀnak, Josephnek ¡k-¡kunokÀjÀt. Neki 1933-ban
emigrÀlnia kellett, ¢s k¢sûbb ´ngyilkos lett.
Azt a Baumgartent, aki a TELL V ILMOS elsû felvonÀsÀban a helytartÂ poroszlÂi elûl
menek¡l, szint¢n egy zsidÂ jÀtszotta: Alexander Granach. Neki is hamarosan menek¡lnie kellett. Rudenzet Hans Otto jÀtszotta, aki sohasem titkolta el, hogy kommunista. MiutÀn a nemzetiszocialistÀk Àtvett¢k a hatalmat, illegalitÀsban harcolt, ¢s 1933 no-
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vember¢ben a b´rt´nben meggyilkoltÀk. RÂla nevezt¢k el a N¢met Demokratikus
K´ztÀrsasÀgban a potsdami szÁnhÀzat: m¢g ma is Hans Otto SzÁnhÀznak hÁvjÀk. °s
v¢g¡l m¢g egy kuriÂzum: ezen az elûadÀson Gessler helytartÂ szerep¢ben tünt fel egy
fiatal szÁn¢sz, akit m¢g ma is, hatvank¢t ¢vvel k¢sûbb is megcsodÀlhatunk a szÁnpadon:
Bernhard Minettirûl van szÂ.
Az elk´vetkezû ¢vekben a szÁnhÀz nem kis r¢sz¢t k¢pezte az ¢letemnek. Annak ellen¢re vagy talÀn ¢ppen az¢rt t´rt¢nt ez Ágy, mert idûk´zben a vilÀg ¢s mindenekelûtt
N¢metorszÀg annyira megvÀltozott? A kommunistÀktÂl eltekintve senkit sem ¢rintett
ez olyan gyorsan ¢s olyan fÀjdalmasan, mint a zsidÂkat. Makacsul rÀgalmaztÀk ûket,
sût kiiktattÀk a n¢met n¢pbûl ä akkor egyre inkÀbb àn¢pk´z´ss¢grûlÊ besz¢ltek. Szinte
nem mÃlt el nap Ãjabb rendelkez¢sek n¢lk¡l, ¢s ez azt jelentette: a legk¡l´nb´zûbb
Ãj zaklatÀsok n¢lk¡l.
Megkezdûd´tt a zsidÂk kivÀndorlÀsa. Egyesek menek¡l¢sszerüen hagytÀk el az orszÀgot, mÀsoknak mÂdjuk volt elûk¢szÁteni az utazÀsukat, ¢s javaikat legalÀbb r¢szben
magukkal vihett¢k, ism¢t mÀsok abban rem¢nykedtek, hogy a nemzetiszocialistÀk
uralma nem fog nagyon sokÀ tartani. De a letartÂztatÀsok ¢s megalÀztatÀsok, bÀntalmazÀsok ¢s kÁnzÀsok hamar cs´kkentett¢k az optimistÀk ¢s szaporÁtottÀk a kivÀndorlÂk
szÀmÀt. A kamasz term¢szetesen tudta, mi jÀtszÂdik le k´r¡l´tte: nem lehetett nem
meglÀtni, nem meghallani. A nem zsidÂ iskolatÀrsak hamarosan egyenruhÀban j´ttek
az iskolÀba ä barna egyenruhÀban, mert a Hitlerjugend tagjai voltak, vagy feket¢ben,
mert vezetû szerepet jÀtszottak a n¢met ifjÃsÀgi csoportokban. Olykor a tanÁtÂinkat is
lÀttuk egyenruhÀban. Minden tanÁtÀsi Âra a àHeil HitlerÊ szavakkal kezdûd´tt. A k´sz´nt¢s azonnal elÀrulta, a mindenkori tanÁtÂ kinek a szellemi gyermeke. Mert egyesek
kem¢nyen ¢s sz´gletesen k´sz´ntek, a t´bbiek inkÀbb halkan ¢s hanyagul.
Az ¢n iskolÀmban, amely elitgimnÀzium volt a vÀros nyugati, polgÀri r¢sz¢ben, a
zsidÂkkal ÀltalÀban jÂl bÀntak ä az iskolatÀrsak ¢ppÃgy, mint a tanÁtÂk. Term¢szetesen:
a kirÀndulÀsokon, sportversenyeken vagy iskolai ¡nneps¢geken nem volt szabad r¢szt
venn¡nk. Ezt a kirekeszt¢st a nemsokÀra mÀr csak kev¢s zsidÂ diÀk ä mindegyik a
maga mÂdjÀn prÂbÀlta kompenzÀlni vagy lek¡zdeni. Az egyik szenved¢lyesen a h¢ber
nyelvnek szentelte magÀt, vagy egy mÀsik idegen nyelvnek, amely esetleg hasznÀra
lehet k¡lf´ld´n, a mÀsik a zsidÂ sportegyes¡letben tev¢kenykedett. °n drÀmÀkat ¢s
reg¢nyeket olvastam, ¢s amilyen gyakran csak lehetett, szÁnhÀzba mentem.
Az çllami SzÁnhÀzak berlini intendÀnsa, Gustaf Gr¡ndgens 1963-ban egy besz¢lget¢sben azzal dicsekedett, hogy az Àltala vezetett szÁnhÀzat akkoriban szigetnek tekintett¢k: ez volt a mened¢ke a legjobb rendezûknek ¢s szÁn¢szeknek, fûleg azoknak,
akiket nem szeretett az akkori rendszer. Nem tÃlzott: Gr¡ndgensnek siker¡lt megteremtenie a Weimari K´ztÀrsasÀg szÁnhÀzi kultÃrÀjÀt ä ¢s ez bizonyos m¢rt¢kben Heinz
Hilpertre is vonatkozik, aki Àtvette a k¢t legfontosabb Reinhardt SzÁnhÀzat. A programf¡zeteken ott hivalkodott a horogkereszt ä ¢s m¢gis a szÁnpadi müv¢szet valÂsÀgos
virÀgkorÀval volt dolgunk. De azok, akik 1933-ban magukhoz ragadtÀk a hatalmat,
ez¢rt nem ker¡lnek kedvezûbb megvilÀgÁtÀsba; a szakad¢k, amely idûk´zben megnyÁlt
az Àltaluk irÀnyÁtott orszÀg ¢s a civilizÀlt vilÀg k´z´tt, azoknak a müv¢szeknek a teljesÁtm¢nye Àltal, akik makacsul ellene szeg¡ltek a nemzetiszocialista kultÃrpolitikÀnak,
semmivel sem lett kisebb. Az elûadÀsok a Gendarmenmarkton ¢s n¢hÀny mÀs szÁnhÀzban, vagy a Berlini Filharmonikusok koncertjei Wilhelm Furtw¤nglerrel mint dirigenssel, nem tudtÀk enyhÁteni a terrort. De sok ember ¢let¢t ä ¢s Ágy az eny¢met is
ä elviselhetûbb¢, szebb¢ tett¢k.
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Mit vÀrtam a Berlini SzÁnhÀztÂl? Mindenesetre szÂrakozÀst ¢s azt, hogy elterelje a
figyelmemet a komor jelenrûl. Nem t´bbet. Vagy talÀn m¢gis. BizonyÀra v¢delemre
¢s mened¢kre volt sz¡ks¢gem. A nagy irodalom drÀmÀit jÀtszottÀk Aiszkh¡losztÂl Bernard Shaw-ig. Sok minden ¢rdekelt, de sok minden hidegen is hagyott. Akik valÂban
hatÀssal voltak rÀm, felkavartak ¢s lelkesÁtettek, ezek, Shakespeare mellett olyan szÁnpadi szerzûk voltak, mint Lessing, Goethe ¢s Schiller, Kleist ¢s B¡chner, Grabbe ¢s
Hebbel. TalÀn a mÀsik N¢metorszÀgot kerestem a àHarmadik BirodalomÊ-ban? Nem,
ez nem is jutott eszembe. De az ellens¢ges, legjobb esetben k´z´ny´s vilÀgban tudatosan ¢s ´ntudatlanul egy ellenvilÀg utÀn vÀgyÂdtam. °s an¢lk¡l, hogy akartam volna,
n¢met ellenvilÀgot talÀltam.
Ugyanez t´rt¢nt velem az opera vonatkozÀsÀban is. Kisgyermekk¢nt, m¢g LengyelorszÀgban, igen sokszor hallgattam gramofonlemezeket, amelyeket apÀm vÀlasztott
ki szÀmomra ä û valamikor heged¡lt: t´bbnyire ÀriÀk ¢s duettek voltak olyan operÀkbÂl, amelyek az û ifjÃsÀga idej¢n mÀrÂl holnapra ismertt¢ vÀltak, mint az OTELLO, a
B OH°M°LET , a PILLANGñKISASSZONY , a PARASZTBECSºLET. AbbÂl az idûbûl szÀrmazik
a rajongÀsom az olasz opera, fûleg Verdi ¢s Puccini irÀnt; m¢g ma is nedves lesz a
szemem, amikor Mimi meghal. De hamarosan elkezdûd´tt egy olyan ¡gy, amely m¢g
ma is elragadtat, ¢s persze ingerel is.
TizenhÀrom ¢ves voltam, amikor a nûv¢rem magÀval vitt egy olyan opera-elûadÀsra, amely egy ¢letre szÂlÂ kapcsolatot indÁtott meg. A NºRNBERGI MESTERDALNOKOK
volt ez. K¡l´n´s: a zene eg¢sz t´rt¢net¢ben egyetlen jelentûs zeneszerzû sem akadt,
aki d¡h´dtebben ¢s agresszÁvebben nyilatkozott volna a zsidÂkrÂl, mint Richard Wagner. De a nagy Wagner-dirigensek k´z´tt ä Hermann Levytûl kezdve, aki a PARSIFALûsbemutatÂt vez¢nyelte, eg¢szen Leonard Bernsteinig ¢s George Soltiig mindig meglepûen sok volt a zsidÂ. Ez vonatkozik azokra a zenet´rt¢n¢szekre is, akiknek a Wagnerrel foglalkozÂ legfontosabb munkÀkat k´sz´nhetj¡k. Vajon a zsidÂk ellen vagy talÀn m¢gis a zsidÂk mellett szÂl ez?
Mindenesetre egyre gyakrabban jÀrtam a k¢t Berlini OperahÀzba, itt is talÀltam
ellenvilÀgot, ¢s ism¢t a n¢mets¢g Àllt az elût¢rben ä nem elsûsorban Mozart, aki csak
k¢sûbb ejtett hatalmÀba, hanem a nemzetiszocialista propaganda ellen¢re Richard
Wagner. Persze a szem¢lye irÀnt sohasem tudtam magamban nagy rokonszenvet ¢breszteni. De mit jelent ez azzal a t¢nnyel szemben, amit nem tudok elhallgatni: mÀig
egyetlen mÀs opera sem kelt bennem nagyobb ´r´met, nagyobb boldogsÀgot, mint A
NºRNBERGI MESTERDALNOKOK , egyik sem ¢rint m¢lyebben ¢s indÁt meg jobban, mint
a TRISZTçN °S I ZOLDA.
Kapcsolatom Wagnerrel tehÀt nem volt mentes a lelkiismeret-furdalÀstÂl. De talÀn
bizonyos vigaszt jelentett szÀmomra, hogy nemcsak Hitler hivatkozott Wagnerre, hanem valaki mÀs is: Thomas Mann. MiutÀn elolvastam A B UDDENBROOK HçZ-at, csodÀltam ¢s tiszteltem ût, de akkor, a àHarmadik BirodalomÊ ¢veiben egy mÀsik, kisebb,
nem t´k¢letes ¢s el¢gg¢ problematikus k´nyve gyakorolt rÀm m¢ly hatÀst. Tonio Kr´gerben, aki àa h¢tk´znapisÀg gy´ny´reiÊ-rûl Àlmodik, ¢s attÂl f¢l, elmulasztja àaz ¢letet a
maga csÀbÁtÂ banalitÀsÀbanÊ, aki a talajtalansÀgtÂl szenved, ¢s idegenk¢nt ¢l a sajÀt hÀzÀban ä Tonio Kr´gerben ´nmagamra ismertem. Ez¢rt az a k¢rd¢s, hogy az elsû idûben SvÀjcban tartÂzkodÂ Thomas Mann mihez kezd a N¢metorszÀgban megindult
vÀltozÀsok hatÀsa alatt ä l¢tfontossÀgÃ jelentûs¢get nyert szÀmomra.
Egy este 1937 februÀrjÀban: nemigen voltunk t´bben f¢l tucatnÀl, akik barÀti
´sszej´vetelen talÀlkoztunk egy grunewaldi lakÀsban. A lakÀs tulajdonosa, akirûl tud-
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tuk, hogy sok k¡lf´ldivel is tart fenn kapcsolatot, hÁvott ´ssze benn¡nket, de nem k´z´lte vel¡nk a talÀlkozÂ c¢ljÀt. Egy dokumentumot olvastak fel, amelynek g¢pi mÀsolata rendkÁv¡l v¢kony papÁron, illegÀlisan jutott el Berlinbe: Thomas Mann levele volt,
amit a Bonni Egyetem B´lcs¢szeti FakultÀsÀnak d¢kÀnjÀhoz int¢zett abbÂl az alkalombÂl, hogy visszavontÀk a dÁszdoktori cÁm¢t, ¢s Thomas Mann ezÃttal elûsz´r helyezkedett szembe teljes hatÀrozottsÀggal a àHarmadik BirodalomÊ-mal.
Azon a s´t¢t est¢n, amikor Thomas Mann lassan ¢s megfontoltan felolvasott szavait
hallgattam, ¢s az esû egyhangÃ, szakadatlan kopogÀsÀt az ablak¡vegen ä vajon mit
¢reztem akkor? Megk´nnyebb¡l¢st, term¢szetesen, de t´bbet is: hÀlÀt. °s k¢sûbb, a
legk¡l´nb´zûbb besz¢lget¢sekben, amelyek persze mind N¢metorszÀg k´r¡l forogtak, Berlinben, VarsÂban ¢s a gettÂban is, mindig ennek a lev¢lnek a k´zponti gondolatÀra hivatkoztam: àýk ä ¢s ezeken Thomas Mann azokat ¢rtette, akik a hatalmat
magukhoz ragadtÀk ä oly hihetetlen¡l vakmerûek, hogy ´sszet¢vesztik magukat N¢metorszÀggal! Holott talÀn nincs messze a pillanat, amikor a n¢met n¢p szÀmÀra semmi sem lesz fontosabb,
mint hogy ne t¢vesztess¢k ´ssze vel¡k.Ê
Ezen az est¢n term¢szetesen m¢g nem tudhattam, hogy Thomas Mann a mÀsodik
vilÀghÀborÃ idej¢n a nemzetk´zi k´zv¢lem¢nyben olyan szerepet fog jÀtszani, amilyen
m¢g sohasem jutott ki n¢met ÁrÂnak: messzire lÀthatÂ, reprezentatÁv ellenp¢ldÀvÀ vÀlt.
De az¢rt lehets¢ges, hogy m¢gis sejtettem azt, amivel kapcsolatban ma a legcsek¢lyebb
k¢ts¢gem sincs. Ha tehÀt k¢t n¢vvel kell rÀmutatnom arra, hogy mit ¢rtek n¢mets¢gen
a mi ¢vszÀzadunkban, habozÀs n¢lk¡l azt vÀlaszolom: N¢metorszÀg az ¢n szememben
Adolf Hitler ¢s Thomas Mann. Ez a k¢t n¢v ma is a n¢mets¢g k¢t oldalÀt, k¢t lehetûs¢g¢t jelk¢pezi. °s sz´rnyü k´vetkezm¢nyei lenn¢nek, ha N¢metorszÀg e k¢t irÀnyultsÀgÀnak csak egyik¢t is el akarnÀ felejteni vagy fojtani. Sajnos el¢g okunk van arra,
hogy nyomat¢kosan Âvjuk ettûl...
Ezek a berlini ¢vek 1938. oktÂber v¢g¢n, n¢hÀny hÂnappal az ¢retts¢gi utÀn vÀratlanul v¢get ¢rtek: kiutasÁtottak a N¢met BirodalombÂl, ¢s deportÀltak LengyelorszÀgba. A poggyÀszom k´nnyü volt: abban a tÀskÀban, amit magammal vihettem, egy tartal¢k zsebkendû volt, ¢s az a k´nyv, amelyet ¢ppen olvastam, egy Balzac-reg¢ny. De
m¢g valamit magammal vittem N¢metorszÀgbÂl, csak akkor m¢g nem sejthettem, milyen szerepet fog jÀtszani j´vendû ¢letemben ez a lÀthatatlan poggyÀsz ä a nyelv ¢s az
irodalom.
így ¢rkeztem LengyelorszÀgba, a sz¡lûhazÀmba, amely most a szÀmüzet¢sem helye
lett. °rtettem ugyan lengyel¡l, de csak gyeng¢n ¢s el¢g ¡gyetlen¡l besz¢ltem. VarsÂt
nagyon idegennek talÀltam, ¢s LengyelorszÀg eg¢sz¢ben is mindig egy kicsit idegen
maradt szÀmomra. Nem tudtam, mihez kezdjek, nem volt szakmÀm ä ¢s tanulÀsrÂl
szÂ sem lehetett, mÀr csak az¢rt sem, mert a sz¡leim rosszul Àlltak anyagilag. Mindamellett az egyetlen, amit tudtam, hasznosnak bizonyult: n¢met¡l tanÁtottam. °s az
emigrÀciÂban megjelent k´nyveket olvastam olyan ÁrÂktÂl, mint Lion Feuchtwanger,
Joseph Roth, Franz Werfel, Arnold Zweig ¢s term¢szetesen Thomas Mann.
AzutÀn j´tt a hÀborÃ, a n¢met megszÀllÀs ¢s r´videsen a gettÂ. Hogy is volt az voltak¢ppen a gettÂban? Gyakran feltett¢k nekem ezt a k¢rd¢st, egyszer egy¡tt¢rz¢ssel,
mÀskor tudÀsra szomjasan. Sohasem vÀlaszoltam meg t´k¢letesen ä r¢szint, mert nem
voltam rÀ k¢pes, r¢szint, mert nem is akartam. Nem mindenki tudja elmes¢lni, hogyan
kÁnoztÀk, ¢s hogyan alÀztÀk meg. Minden n¢met, aki egyenruhÀt hordott, ¢s fegyvere
volt, VarsÂban egy zsidÂval azt tett, amit akart. K¢nyszerÁthette arra, hogy ¢nekeljen
vagy tÀncoljon vagy a nadrÀgjÀba csinÀljon. K¢nyszerÁthette arra, hogy t¢rden Àllva
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k´ny´r´gj´n az ¢let¢¢rt. Agyonlûhette, vagy meg´lhette lassÃbb, kÁnosabb mÂdon. A
n¢metek, akik ezeket a mulatsÀgokat megengedhett¢k maguknak, senkinek sem tartoztak szÀmadÀssal, senki sem rontotta el az ´r´m¡ket, hogy zsidÂkat bÀntalmazzanak
¢s meg´ljenek, senki sem vonta ûket felelûss¢gre.
Egyszer a fiv¢remmel egy zsidÂ csoport ¢l¢n kergettek v¢gig VarsÂ utcÀin ä munkÀra vittek egy n¢met kaszÀrnyÀba. ötk´zben Ãgy tetszett az ûreinknek (az ¢n generÀciÂmhoz tartoztak, csak valamivel mÃltak hÃsz¢vesek), hogy kÂrusban ordÁtsuk:
àZsidÂ disznÂk vagyunk. Koszos zsidÂk vagyunk. AlsÂbbrendü emberek vagyunk.Ê
Az egyik, kiss¢ idûsebb f¢rfi nem ordÁtozott vel¡nk ä talÀn tÃl gyenge volt, vagy talÀn
nem akart. Csak azt tudom, hogy a katona rÀlûtt, ¢s a zsidÂ ott maradt fekve az Ãttesten
ä sebes¡lten vagy holtan.
A varsÂi gettÂ nagy vÀros volt: n¢gyszÀzezer ember vegetÀlt benne, idûnk¢nt m¢g
t´bb. Szük helyen ¢ltek, Áns¢gben ¢s nyomorban. °hs¢g volt ¢s szomjÃsÀg, ¢s szem¢t
¢s kosz, poloskÀk ¢s bolhÀk, ¢s kev¢s szappan, ¢s rendszerint olyan, amelytûl az ember
nem tisztÀbb lett, hanem piszkosabb. A gettÂban szenvedtek az emberek, de szerettek is. KÁnoztÀk ûket, sz´rnyüs¢ges dolgok t´rt¢ntek vel¡k ä n¢ha valami sz¢p is. De
bÀrmi t´rt¢nt is, mindenki ezerf¢le aggodalomban ¢lt, a mindennapok halÀlf¢lelemben teltek.
Verseket Ártak ott, ¢s elbesz¢l¢seket is, szÁnhÀz volt a gettÂban ¢s kabar¢, ¢s fûk¢nt
olyan zenei ¢let, ami miatt a zsidÂknak jobb idûkben sem kellett volna sz¢gyenkezni¡k.
Koncerteket rendeztek, szÂlistÀkkal, ¢s dalesteket, de mindenekelûtt szimfonikus
hangversenyeket. Bachot jÀtszottak ¢s Beethovent, Schubertet ¢s Schumannt, Brahmsot ¢s Brucknert ä vagyis, mint minden¡tt a vilÀgon, elsûsorban n¢met zen¢t. Sohasem
fogom elfelejteni, milyen odaadÀssal prÂbÀltak a gettÂban, milyen lelkesen zen¢ltek
a nyomorÃsÀgos helyis¢gekben.
Amikor n¢hÀny ¢ve a MÀsodik N¢met TelevÁziÂban az àIrodalmi kvartettÊ-et k¢szÁtett¡k elû, megk¢rdezt¢k tûlem, milyen zenei szignÀlt szeretn¢k. Az Allegro molto elsû
taktusait k¢rtem Beethoven Opus 59, Nr. 3 C-dÃr vonÂsn¢gyes¢nek fÃgÀjÀbÂl; ezt a
müvet a gettÂban k¡l´n´sen gyakran ¢s k¡l´n´sen jÂl adtÀk elû. BÀrmikor hallom az
àIrodalmi kvartettÊ-¡nk elûtt vagy utÀn Beethovennek ezeket a taktusait, azokra a
zen¢szekre gondolok, akik akkor ezt a fÃgÀt jÀtszottÀk. Mindannyiukat elgÀzosÁtottÀk.
A hangversenyeket zsÃfolt helyis¢gben tartottÀk. Min¢l rettenetesebb idûk jÀrnak,
Ãgy tünik, annÀl nagyobb a sz¡ks¢g a zen¢re. Ez rÀm mindenk¢ppen ¢rv¢nyes. A n¢met megszÀllÀs alatt egyetlenegy reg¢nyt sem olvastam. ValÂszÁnüleg nem volt hozzÀ
t¡relmem. K¡l´nben is neh¢z elkezdeni egy reg¢ny olvasÀsÀt, ha bizonytalan, hogy
lesz-e az embernek ideje a v¢g¢re ¢rni. Ennek ellen¢re sokat olvastam, de csak lÁrÀt,
n¢metet ¢s lengyelt, Goeth¢t ¢s Hein¢t, Adam Mickiewiczet ¢s Julian Tuwimot. Ha az
ember ¢lete v¢kony szÀlon f¡gg, a k´lt¢szet felette Àll az irodalom minden mÀs müfajÀnak. °s ezt is mondjuk ki: a legszebb, amit a lengyelek eg¢sz t´rt¢net¡k folyamÀn
l¢trehoztak, az a lengyel lÁra.
Zen¢t hallgattam, hegedüs´ket vagy zongoristÀkat, akik a szük lakÀsukban jÀtszottak. A zene utÀni vÀgy olyan erûs volt, hogy szabÀlyos gramofonlemez-hangversenyeket rendezt¡nk: tizen´t vagy hÃsz fiatalember szorongott egy kis szobÀban, hogy
r¢gi, ´sszekarcolt sellaklemezeket hallgasson. Higgy¢k el nekem: Mozart a gettÂban
m¢g szebb. így nyomta el a n¢met zene a n¢met irodalmat. NemsokÀra azonban fordult a kocka. Nem volt szÀmunkra t´bb zene ä irodalom viszont igen.
Mi ketten, a feles¢gem ¢s ¢n, a csalÀdunkbÂl csak mi ¢lt¡k tÃl a varsÂi zsidÂk el-
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hurcolÀsÀt, akiket aztÀn TreblinkÀban elgÀzosÁtottak. 1943 februÀrjÀban siker¡lt elmenek¡ln¡nk a gettÂbÂl. Gyakran megk¢rdezik tûlem, hogy jutottunk Àt a gettÂ hatÀrÀn. °ppen ez nem volt olyan neh¢z. De igazi neh¢zs¢g volt akÀr egy napig is l¢tezni
a gettÂn kÁv¡l Ãgy, hogy ne ismerj¢k fel az emberben a zsidÂt. Ennek ugyanis az volt
a k´vetkezm¢nye, hogy az embert vagy agyonlûtt¢k, vagy legjobb esetben megzsaroltÀk. Mert VarsÂban akkor csak Ãgy ny¡zs´gtek, akik azzal t´lt´tt¢k a napjukat, hogy
bizalmatlanul m¢regett¢k a jÀrÂkelûket. çllandÂan zsidÂkra vadÀsztak, akiket azutÀn
megfenyegettek, hogy azonnal kiszolgÀltatjÀk ûket az elsû n¢met ûrnek ä hacsak a zsidÂ nem adja oda mindazt, ami nÀla van. Aki ¢lt mÀr totÀlis Àllamban, azt nem kell
meggyûzni: Hoffmann von Fallerslebennek nagyon is igaza van, amikor azt Árja: àA
legnagyobb gazember az eg¢sz orszÀgban, / ma is, ¢s holnap is, a feljelentû.Ê
Ez a szabad N¢met Sz´vets¢gi K´ztÀrsasÀgra is Àll. Kibûl lesz, bÀrmely tÀrsadalomban, szenved¢lyes denunciÀns? Gyakran olyan f¢lresiker¡lt szem¢lyrûl van szÂ,
akinek mÀr az iskolÀban is neh¢zs¢gei voltak, aki semmif¢le mesters¢get nem tudott
megtanulni, aki minden¡tt csûd´t mondott, semmit sem tud. De tud feljelenteni. Ma
egyes denunciÀnsok leleplezû ÃjsÀgÁrÂknak mondjÀk magukat. Sz¡ks¢g¡nk van ilyen
ÃjsÀgÁrÂkra is, ¢s term¢szetesen nem mind denunciÀns. M¢gis, Ãgy tünik, hely¢nvalÂ
figyelmeztetni a m¢diumokat: TartsÀtok tÀvol magatoktÂl a feljelentûket. T´bbet Àrtanak, mint hasznÀlnak.
Nem akarom azonban elhallgatni, hogy sokat k´sz´nhetek egy denunciÀnsnak. Egy
fiatal, mintegy huszon´t ¢ves f¢rfi nyomunkra bukkant a gettÂkon kÁv¡l, ¢s megzsarolt
minket. Mindent elvett tûl¡nk, amink m¢g volt. De azutÀn elvitt benn¡nket az idûsebb
fiv¢r¢hez, aki munkan¢lk¡li nyomdÀsz volt, ¢s csalÀdjÀval VarsÂ egyik elûvÀrosÀban
lakott egy szeg¢nyes hÀzacskÀban. Ennek a csirkefogÂnak ¢s denunciÀnsnak a bÀtyja
meg a feles¢ge ä ûk az ¢let¡ket kockÀztattÀk, hogy megments¢k a mi¢nket. °s meg is
mentett¢k.
Ez volt a helyszÁne, meglepû mÂdon, ÃjratalÀlkozÀsomnak a n¢met irodalommal.
A nyomorÃsÀgos viskÂban term¢szetesen nem voltak k´nyvek. Az Àramot t´bbnyire
az eg¢sz vÀrosr¢szben kikapcsoltÀk, ¢s minthogy senkinek sem volt p¢nze petrÂleumra, ÂrÀkon kereszt¡l ¡lt¡nk a s´t¢tben. Ebben a helyzetben k¢rtek fel arra, hogy t´rt¢neteket mes¢ljek. Mindent elmes¢ltem, amire Ãgy-ahogy vissza tudtam eml¢kezni:
reg¢nyeket ¢s novellÀkat, drÀmÀkat ¢s operÀkat, filmeket is. A s´t¢t konyhÀban fûk¢nt
n¢met irodalommal szolgÀltam hallgatÂimnak ä c¢lszerüen ÀtalakÁtva ¢s ler´vidÁtve a
k´vetkezû müvek szerepeltek repertoÀromon: a W ERTHER ¢s AZ ELT¹RT KORSñ, az
çRMçNY °S SZERELEM ¢s a T ELL V ILMOS, az E FFI B RIEST ¢s a JENNY TREIBEL. Nagy
meglepet¢semre az irodalmi k¢szlet, amellyel szolgÀlhattam, szÀmos t¢li est¢re elegendû volt.
Elûsz´r ÀllandÂan reszketn¡nk kellett az ¢let¡nk¢rt ä k¡l´n´sen ha azt hallottuk,
hogy valaki a hÀzikÂ fel¢ j´n, amelyben tartÂzkodtunk. Min¢l k´zelebb ¢rt a szovjet
hadsereg, annÀl inkÀbb f¢lt¡nk, hogy a n¢metek m¢g az utolsÂ pillanatban nyomunkra jutnak ¢s meg´lnek. 1944 szeptember¢ben a kunyhÂ a k¢t frontvonal k´z¢ ker¡lt
ä de ez csak egy f¢lÂrÀig tartott, azutÀn valaki kopogott az ajtÂn, ¢s hallottuk orosz
nyelven ezt a r´vid mondatot: àNincsenek itt n¢metek?Ê Szabadok voltunk.
Milyen gyakran vÀgyÂdtunk erre a percre, milyen gyakran elk¢pzelt¡k magunknak! Most hÀt vidÀmak voltunk, boldogok, emelkedett hangulatban? Szabadok voltunk, de m¢g mindig f¢lt¡nk, attÂl f¢lt¡nk, hogy az oroszok esetleg visszavonulnak
egy idûre, ¢s a n¢metek visszaj´hetnek. Szabadok voltunk, de mocskosak, tetvesek,
piszkos rongyok lÂgtak rajtunk. Szabadok voltunk, de nagyon ¢hesek ä ¢s sehol nem
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volt ennivalÂ. Olyan gyorsan, ahogy csak lehetett, el kellett menn¡nk a frontvonalrÂl,
¢s valahogy eljutnunk Lublinba, az ideiglenes fûvÀrosba. Ott valami olyasmit tett¡nk,
amit ma neh¢z meg¢rteni: jelentkezt¡nk, ´nk¢nt, a lengyel hadseregbe. Nem volt ez
hûsi gesztus, csak ¢ppen a lehetûs¢geinkhez k¢pest r¢szt akartunk venni a harcban
azok ellen, akik a mieinket meg´lt¢k ¢s minket megkÁnoztak. °s az, hogy a katonasÀgnÀl ¢telt kap az ember, meg uniformist, talÀn szint¢n szerepet jÀtszott elhatÀrozÀsunkban. ElutasÁtottak minket, mert alultÀplÀltak ¢s tÃlsÀgosan gy´ng¢k voltunk.
Mindamellett megk¢rdezt¢k, milyen hasznomat lehetne venni a hadseregben. A propagandar¢szlegre gondoltam, vagyis olyan egys¢gre, amely rÀbesz¢li a n¢meteket a
kapitulÀciÂra, tehÀt n¢met nyelvü r´plapokat ¢s hasonlÂ anyagokat k¢szÁt. Ez ¢rthetû
volt, 1944 oktÂber¢ben felvettek a hadseregbe, ¢s egy ilyen, egyelûre csak megalakulÂban l¢vû egys¢ghez k¡ldtek, egy faluba, valahol LengyelorszÀg keleti r¢sz¢n.
SzÀnalmas parasztkunyhÂban ¡gyk´d´tt az a fûhadnagy, akinek ezt a propagandaegys¢get meg kellett volna szerveznie. Stanislaw Jerzy Lec volt az, egy remek lengyel
szatirikus, akit sok ¢vvel k¢sûbb F°SºLETLEN GONDOLATAI majdhogynem hÁress¢ tettek a N¢met Sz´vets¢gi K´ztÀrsasÀgban. Katonai r´vids¢ggel megk¢rdezte: àBesz¢l
n¢met¡l?Ê °s azonnal feltette a k´vetkezû k¢rd¢st: àIsmeri Brechtet?Ê Minthogy nem
igazÀn bÁzott igenlû vÀlaszomban, j´tt azonnal a k´vetkezû k¢rd¢s: àMit?Ê Elsoroltam
n¢hÀny cÁmet. Az arca felragyogott. Odaadta nekem az egyik Brecht-vers sz´veg¢t, ¢s
felolvasta az Àltala k¢szÁtett lengyel fordÁtÀst. Ellenûrizzem, jÂl ¢rtett-e mindent. Ez
volt az elsû parancs, amelyet a lengyel hadseregben kaptam. K¡l´n´s: akÀr akartam,
akÀr nem, bÀrhovÀ ker¡ltem is, jelen volt a n¢met irodalom.
Az ebben a propagandaegys¢gben kifejtett tev¢kenys¢gembûl sajnos nem lett semmi, mert a hadsereg m¢gis elÀllt tûle ä az elk¢pzel¢s valÂszÁnüleg nem tetszett az oroszoknak. De minthogy mind a kettûnket, a feles¢gemet ¢s engem is, mÀr besoroztak,
valahogy hasznunkat kellett venni. A katonapostai cenzÃrÀhoz k¡ldtek, ahol megbecs¡ltek benn¡nket, mert a mi müvelts¢g¡nk akkor ritkasÀgi ¢rt¢kkel bÁrt a lengyel
hadseregben. De hamarosan bÀrgyÃnak talÀltuk a munkÀnkat. Ez¢rt nagyon meg´r¡ltem, hogy hamarosan mÀs lehetûs¢g kÁnÀlkozott: a lengyel titkosszolgÀlat k¡lf´ld´n dolgozÂ r¢szlege ¢rdeklûd´tt irÀntam, ami voltak¢ppen nem is volt meglepû.
Olyan embereket kerestek, akik t´bb idegen nyelvet tudnak, ¢s mÀs orszÀgokban is
kiismerik magukat. Egy percig sem haboztam, azonnal elvÀllaltam a munkÀt. Ha akkor a nemzetiszocialista N¢metorszÀg ellen folyÂ hÀborÃban nem engedtem volna a
lengyel hatÂsÀgok hÁvÀsÀnak, hogy a k¡lf´ldi hÁrszerzû szolgÀlatban dolgozzam ä ezt
ma foltnak tekinten¢m az ¢letrajzomban. M¢g ma is les¡t´tt szemmel kellene jÀrnom.
°s nemigen tudom, hogy mint zsidÂ, akit N¢metorszÀgbÂl LengyelorszÀgba üztek,
¢s ott ¢veken Àt szenvedett a n¢met bestialitÀstÂl, mi¢rt tartozn¢k felvilÀgosÁtÀssal ¢s
szÀmadÀssal a n¢met nyilvÀnossÀgnak az¢rt, amit a hÀborÃ alatt a Harmadik Birodalom ellen ¢s a hÀborÃ utÀni elsû idûkben mint lengyel ÀllampolgÀr a lengyel hadseregben ¢s a lengyel hatÂsÀgoknÀl tettem. A titkosszolgÀlat legforrÂbb vÀgyamat teljesÁtette: felt¢tlen¡l Berlinbe akartam utazni. Vajon a n¢met nyomorral akartam-e vigasztalÂdni? El¢gt¢telt nyÃjtott-e nekem, hogy az a vÀros, amelybûl az eg¢sz sz´rnyüs¢g kiindult, most romokban hever? SzÂ sincs rÂla. Csak az ifjÃsÀgom szÁnhely¢t akartam viszontlÀtni. Amikor este egy kis autÂban a vigasztalan lÀtvÀnyt nyÃjtÂ s´t¢t Berlinbe ¢rkeztem, minden okom megvolt rÀ, hogy kÀr´r´met, sût halÀlos gyül´letet ¢rezzek. De hogy erre a gyül´letre egyszerüen nem voltam k¢pes ä ezen m¢g mindig csodÀlkozom. TalÀn mentegetûzn´m kellene? Sz¢gyenkeznem amiatt, hogy amikor a
sz¢tdÃlt hÀz elûtt Àlltam a Gendarmenmarkton, m¢gis k´nnybe lÀbadt a szemem?
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Berlinben szinte semmi dolgom sem akadt. Volt egy ÁrÂasztalom a Lengyel Katonai
MissziÂnÀl, de a titkosszolgÀlat b¢k¢n hagyott, azt kellett gondolnom, hogy VarsÂban
mÀr megfeledkeztek rÂlam. A Berlinben t´lt´tt hÂnapokban mindenesetre egyetlen
utasÁtÀst sem kaptam ä az oroszok bizonyÀra nem akartÀk, hogy a lengyelek bÀrmif¢le
informÀciÂt gyüjtsenek. Visszarendeltek VarsÂba, de a j´vûbeli lehetûs¢geim nem lÀtszottak rossznak: berlini t¢tlens¢gem ellen¢re a titkosszolgÀlatban akartak foglalkoztatni, ¢s egyidejüleg a k¡l¡gyminiszt¢riumban.
Azt Ág¢rt¢k, Londonban kapok ÀllÀst, de egyelûre dolgozzam a k´zpontban. Valami
tanfolyamrÂl volt szÂ, ami nagyon ¢rdekelt, de legnagyobb meglepet¢semre megtudtam, hogy nem engem akarnak oktatni, hanem inkÀbb nekem kell mÀsokat instruÀlnom. Itt hÀt megint hasznomra volt a n¢met irodalom, mint p¢ldÀul Egon Erwin
Kisch t´rt¢nete Redl ezredesrûl ¢s a leleplez¢s¢rûl. A n¢met irodalomnak bizonyos
szerepe volt abban is, hogy ekkoriban bel¢ptem LengyelorszÀg kommunista pÀrtjÀba.
Mert abban az idûben nagy hatÀssal volt rÀm egy sz´veg a tizenkilencedik szÀzadi
klasszikus n¢met prÂzÀbÂl, egy felhÁvÀs, amelynek pÀtosza ¢s retorikÀja k´zel Àllt hozzÀm: Marx ¢s Engels K OMMUNISTA K IçLTVçNY -a.
Mi vonzott a kommunizmushoz? Az, hogy a V´r´s Hadseregnek k´sz´nhettem az
¢letemet? Term¢szetesen, de enn¢l sokkal t´bb: valaki, akinek mened¢kre volt sz¡ks¢ge, beleker¡lt a vele egyformÀn gondolkodÂknak az eg¢sz vilÀgra kiterjedû k´z´ss¢g¢be, egy univerzÀlis mozgalomba, amelytûl sok entellekt¡el vÀrta a nagy probl¢mÀk megoldÀsÀt. ögy k¢pzeltem, v¢gre megtalÀltam, amire mÀr olyan r¢gen sz¡ks¢gem volt: mened¢ket, sût talÀn biztonsÀgot. Azt hittem, az Ág¢ret f´ldj¢nek partjÀt lÀtom. ValÂsÀgnak tartottam, ami csak d¢libÀb volt.
Konzuli minûs¢gben mintegy k¢t ¢vig tartÂzkodtam Londonban, ¢s ez hozzÀjÀrult
ahhoz, hogy el¢g hamar kigyÂgyuljak illÃziÂimbÂl. A kommunizmussal valÂ kapcsolatom f¢lre¢rt¢sen alapult ä ezt most meg¢rtettem. De a pÀrt is meg¢rtette: kizÀrtak,
elbocsÀtottak ÀllÀsombÂl, ¢s letartÂztattak. A cellÀmban olvastam Anna Seghers A HETEDIK KERESZT cÁmü reg¢ny¢t ä ¢s a k´nyv olvasÀsa k´zben egyre vilÀgosabban lÀttam,
hogy az irodalom sokkal jobban ¢rdekel, mint bÀrmi mÀs, amit a legutÂbbi idûben
hivatÀsszerüen v¢geztem. K¡l´nben is Ãj utat kellett keresnem magamnak ä mert a
politikai karrierem v¢g¢rv¢nyesen zÀtonyra futott, ¢s nem ok n¢lk¡l. Nem volt mÀs
vÀlasztÀsom, mint bünbÀnÂan visszat¢rni ¢letem elhanyagolt tÀrsÀhoz ä vagyis az irodalomhoz.
A tovÀbbiakat n¢hÀny szÂban el lehet mondani. Egy nagy varsÂi kiadÂban dolgoztam, ahol mÂdom volt lektorÀtust alapÁtani ¢s irÀnyÁtani, amely a n¢met irodalommal
foglalkozott. Kicsit k¢sûbb, 1951-ben, elkezdtem kritikusi pÀlyÀmat. KizÀrÂlag n¢met
szerzûk k´nyveirûl Ártam. De mivel mÀr nem hittem a kommunizmusban, semmi keresnivalÂm nem volt LengyelorszÀgban. AkÀr tudatÀban voltam ennek, akÀr nem:
mindig n¢met olvasÂk r¢sz¢re Ártam a n¢met irodalomrÂl.
1958. jÃlius 20-Àn vonaton elutaztam VarsÂbÂl Berlinen Àt Frankfurtba. Az NDK
hatÀrÀn gondosan ÀtvizsgÀltÀk kicsiny poggyÀszomat. Mondhattam volna a vÀmosoknak: àAmi csemp¢szÀru van velem, / azt ¢n a fejembe rejtem.Ê* Megint nem volt semmim ä
csak ez a lÀthatatlan poggyÀsz, az irodalom. De n¢hÀny ÁrÂ segÁtett nekem akkor: mindenekelûtt Siegfried Lenz ¢s Heinrich B´ll.
M¢g mindig tudok lengyel¡l, a lengyel lÁrÀt nem kev¢sb¢ szeretem, mint Chopin
* Heinrich Heine DEUTSCHLAND cÁmü k´ltem¢nye II. fejezet¢nek 11ä12. sora, E´rsi IstvÀn fordÁtÀsÀban.
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müveit. De megmaradok emellett: eg¢szen biztosan nem vagyok f¢lig lengyel. °s micsoda szerencse, hogy sohasem tartottam magam m¢g f¢lig n¢metnek sem.
°s mi¢rt nem vagyok eg¢szen zsidÂ sem? Egy zsidÂ maxima szerint egy zsidÂ csak
Istennel vagy az Isten ellen ¢lhet, de n¢lk¡le nem. Sohasem ¢ltem Istennel, de ellene
sem. Prom¢theusz lÀzadÀsa ä àT¢ged tiszteljelek? Mi¢rt?Ê ä teljesen idegen tûlem. MÀr
ifjÃsÀgomban hatÀssal volt rÀm Lichtenberg megÀllapÁtÀsa: Az a mondat, miszerint
Isten az embert sajÀt k¢pmÀsÀra teremtette, valÂjÀban azt jelenti, hogy az ember teremtette Istent a sajÀt k¢pmÀsÀra. Ez a belÀtÀs k´nnyüv¢ tette nekem, hogy Isten n¢lk¡l ¢ljek.
Amit a zsidÂ vallÀs szem¢re vetek, r´viden megmondhatÂ: mindenekelûtt az intoleranciÀjÀt ¢s a vonakodÀsÀt attÂl ä vagy a k¢ptelens¢g¢t arra ä, hogy megreformÀljon
r¢ges-r¢g ¢rtelmetlenn¢ vÀlt vallÀsi elûÁrÀsokat. De azt is tudom, nincs olyan vallÀs,
amely t´bbre becs¡ln¢ a szÂt ¢s az ÁrÀst, mint a mÂzesi. Hatvan ¢ve, hogy r¢szt vettem
egy zsidÂ istentiszteleten ä ¢s egy percre sem tudom elfelejteni, amikor az elûimÀdkozÂ
kivette a tÂrÀt a frigyszekr¢nybûl, ¢s magasra tartotta a gy¡lekezet elûtt. Az ilyesmi
nem lehet k´z´mb´s egy ÁrÂember szÀmÀra. Tudom, hogy bÀrmekkorÀk is a fenntartÀsaim, sokat k´sz´nhetek a zsidÂsÀgnak.
így van az, hogy nincs hazÀm ¢s nincs sz¡lûf´ldem. De nem panaszkodom. Mert
v¢g¡l is nem vagyok hazÀtlan, m¢g kev¢sb¢ gy´k¢rtelen ember. A zsidÂk, Árja Heine,
ànagyon jÂl tudtÀk, mit csinÀlnak, amikor a mÀsodik szent¢ly ¢g¢sekorÊ nem t´rûdtek àaz arany
¢s ez¡st Àldozati ed¢nyekkel, a gyertyatartÂkkal ¢s lÀmpÀsokkalÊ ¢s a t´bbi drÀga holmival, ¢s
csak a BIBLIç-t mentett¢k meg. A BIBLIç-t, mondja Heine mÀsutt, magukkal vitt¢k a
szÀmüzet¢sbe, az lett a àhordozhatÂ hazÀjukÊ. így van nekem is sajÀt hazÀm, àhordozhatÂ
hazÀmÊ, amely a sz¡lûf´ldem is, ¢s nem is a legrosszabb: az irodalom, pontosabban, a
n¢met irodalom.

SzÀsz Ferenc

àVçLTOZTASD MEG °LTED!Ê
ä IGEN, DE HOGYAN?
°rtj¡k vagy f¢lre¢rtj¡k Rilke ApollÂ-szonettj¢t?*

Rainer Maria Rilke ARCHAIKUS APOLLñ-TORZñ cÁmü szonettje TÂth çrpÀd fordÁtÀsÀban egyike a legismertebb k¡lf´ldi verseknek MagyarorszÀgon. AmÁg volt ¢rv¢nyes
tanterv¡nk, benne volt a gimnÀziumok elsû osztÀlya szÀmÀra elûÁrt tank´nyvben (RitoÂk Zsigmond, Szegedy-MaszÀk MihÀly, Veres AndrÀs: I RODALOM A GIMNçZIUM I.
OSZTçLYA SZçMçRA. 1. kiad. 1979). A k´zelmÃltban k¢t elemz¢se is napvilÀgot lÀtott,
* Az alcÁm MartinkÂ AndrÀs az RTVäMinerva KiadÂnÀl megjelent °RTJºK VAGY F°LRE°RTJºK A K¹LTý SZAVçT
cÁmü k´tet¢nek cÁm¢t id¢zi.
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a Vidor MiklÂs¢ a MÂra K´nyvkiadÂ 88 HíRES VERS °S °RTELMEZ°SE A V ILçGIRODALOMBñL ¢s a Nemes Nagy çgnes¢ k¢t kiadÀsban is: a k´ltûnû ´sszegyüjt´tt essz¢inek
mÀsodik k´tet¢ben ¢s A TºN°KENY ALMA cÁmü k´nyvben, melyben a Jelenkor KiadÂ
Nemes Nagy çgnes ¢s Lengyel BalÀzs verselemz¢seit gyüjt´tte egybe. A hÀrom ¢rtelmez¢s v¢gk´vetkeztet¢se ´sszecseng:
àA vers felszÂlÁtÀsa szÀllÂig¢v¢ vÀlt, a müalkotÀs megrendÁtû hatÀsÀnak ¢rz¢keltet¢s¢re tudomÀnyos müvek is id¢zik.Ê (Irodalomtank´nyv, 61. o.)
àEz az egyre m¢ly¡lû, k¡zdelmes folyamat jÀtszÂdik le elûtt¡nk az ARCHAIKUS APOLLñ-TORZñ n´vekvû szenved¢lyü strÂfÀiban, mÁg v¢g¡l a katartikus rÀtalÀlÀs mÀs dimenziÂba nem emeli
a szobrot, eddig nem sejtett jelent¢s¢t fejti meg.Ê (Vidor MiklÂs, 395. o.)
àBÀrmily t´m´r forma is a szonett, ¢s bÀrmily kiv¢telesen t´m´r k´ltû is Rilke, az¢rt ä Ãgy
gondolom ä elsû hallÀsra-olvasÀsra is kitetszik a versbûl, hogy egy g´r´g ApollÂ-szobor ¡nnepl¢se
vagy inkÀbb ¡r¡gye kapcsÀn a müv¢szet hatÀsÀrÂl, erej¢rûl, ¢letÀtalakÁtÂ hatÀsÀrÂl besz¢l.Ê (Nemes Nagy çgnes: A TºN°KENY ALMA, 163ä164. o.)
Ha a k´ltem¢nyt ´nmagÀban olvassuk, valÂban a fenti k´vetkeztet¢seket vonhatjuk
le, s nemcsak magyar elemzûi, hanem a n¢met ¢s amerikai szakirodalom is Ágy ¢rtelmezi a verset, amely tizenn¢gy sorÀbÂl tizenhÀrom ¢s f¢lben egy szobrot, egy müv¢szi
alkotÀst Ár le, hogy azutÀn teljesen vÀratlanul az utolsÂ, f¢lsornyi, mind´ssze h¢t szÂtagot szÀmlÀlÂ mondatban egy erk´lcsi felszÂlÁtÀst fogalmazzon meg: àMeg kell vÀltoztatnod ¢leted.Ê Mi mÀst jelenthetne ez a felszÂlÁtÀs, mint hogy a müv¢szet katartikus
hatÀst vÀlt ki a müalkotÀst felfogÂ emberben. Csakhogy ¢ppen ez az ¢rtelmez¢s az,
ami ellentmond Rilke müv¢szetrûl alkotott felfogÀsÀnak. Igaz, a müv¢szi alkotÀs a k´z´ns¢g el¢ jutva f¡ggetlenÁti magÀt a müv¢sz szÀnd¢kaitÂl, nem az az ¢rdekes, hogy
mit akart a müv¢sz, hanem az, mi van a müben. Ennek ellen¢re, ha valÂban a müalkotÀst akarjuk meg¢rteni, s nem sajÀt gondolatainkat bel¢vetÁteni, c¢lszerü az elemz¢s
folyamatÀban azt is megvizsgÀlni, hogyan illeszthetû be ¢rtelmez¢s¡nk a k´ltûi ¢letmü
eg¢sz¢be, s hogyan cseng ´ssze a k´ltû ´n¢rtelmez¢s¢vel abban az ¢ppen adott idûszakban, amikor az Àltalunk vizsgÀlt mü keletkezett.
Rilke müv¢szetszeml¢let¢ben attÂl kezdve, hogy 1897-ben Lou Andreas-Salom¢t
megismeri, s elkezdûdik az ´nmagÀra talÀlÀs k¡zdelmes folyamata, ¢ppen annak tagadÀsa lesz az egyik ÀllandÂsÀgot jelentû biztos pont a vÀltozÀsban, hogy a müv¢sz
alkotÀsa ´nmagÀn a müv¢szen kÁv¡l bÀrkire is hathat. çlljon itt ennek bemutatÀsÀra
a tÀrgyra vonatkozÂ n¢hÀny Rilke-megnyilatkozÀs az ApollÂ-szonettet megelûzû k¡l´nb´zû korszakokbÂl:
A Lou Andreas-Salom¢ szÀmÀra 1898 tavaszÀn Árt FIRENZEI NAPLñ az alÀbbi, m¢g
ifjÃi h¢vvel megfogalmazott sorokat tartalmazza: àTudjÀtok meg, hogy a müv¢sz ´nmagÀnak alkot ä egyed¡l ´nmagÀnak. Ami titeket megnevettet vagy megsirattat, azt neki k¡zdû kezekkel
kell megformÀlnia, ´nmagÀbÂl felszÁnre hoznia. ¹nmagÀban nem lel teret a mÃltja szÀmÀra,
ez¢rt müveiben ad annak f¡ggetlen, ´nÀllÂ l¢tet. Mivel azonban nem tud mÀs anyagot, mint a
ti vilÀgotok¢t, müveit a ti napjaitokba helyezi. Azok azonban nem a tieitek. Ne nyÃljatok hozzÀjuk,
tisztelj¢tek ûket.Ê
¹t ¢vvel k¢sûbb, 1903. februÀr 17-¢n Franz Xaver Kappusnak, az àifjÃ k´ltûnekÊ
Árt elsû level¢ben PÀrizsbÂl a k´vetkezû tanÀcsokat adja: àS ha e befel¢ fordulÀsbÂl, e sajÀt
vilÀgba valÂ elmer¡l¢sbûl versek sz¡letnek, nem gondol majd arra, hogy mÀsokat k¢rdezzen: jÂ
verset Árt-e. Azt sem fogja megkÁs¢relni, hogy e munkÀkra felhÁvja a folyÂiratok figyelm¢t: mert
term¢szetes tulajdonÀnak, ¢lete egy r¢sz¢nek s egy szelet¢nek fogja tekinteni ûket. Egy müalkotÀs
akkor jÂ, ha sz¡ks¢gszerüs¢gbûl keletkezett.Ê (BÀthori Csaba fordÁtÀsa. In: Rainer Maria Rilke: LEVELEK 1899ä1907. H. n., 1994. 29ä30. o.)
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1907 ûsz¢n, mintegy f¢l ¢vvel az ARCHAISCHER TORSO APOLLOS sz´veg¢nek papÁrra vet¢se elûtt, a C¢zanne-¢letmü-kiÀllÁtÀs foglalkoztatja. Heteken kereszt¡l szinte naponta meglÀtogatja. °lm¢nyeirûl t´bb mint egy tucatnyi lev¢lben szÀmol be feles¢g¢nek, Clara Rilke-Westhoff szobrÀsznûnek. A C¢zanne-kiÀllÁtÀssal egy idûben a Salon
d'Automne-ban Rodin rajzai lÀthatÂk. Rilke ekkor mÀr tÃl van a francia szobrÀsz elemi
erejü hatÀsÀn s vele egy¡tt a szimbolista müv¢szetfelfogÀsnak a dolgokat ¢s jelens¢geket m¢lyebb jelent¢ssel felruhÀzÂ szeml¢let- ¢s ÀbrÀzolÀsmÂdjÀn. Zavarja az a kettûss¢g, amely a tÀrgyakat ¡r¡gyk¢nt hasznÀlja fel, hogy mÀsrÂl nyilatkozzon. OktÂber
15-¢n Rodin rajzairÂl az alÀbbiakat ÀllapÁtja meg: à°rtelm¡k, ¢rtelmezhetûs¢g¡k zavart,
egyenesen korlÀtozott, ahogy korÀbban mindenf¢le tÀvlatokat lÀtszott megnyitni. Azt szerettem
volna, ha minden kiszÂlÀs n¢lk¡l, szer¢nyebben, t¢nyszerübben, ´nmagukra hagyatkozva lettek
volna ott.Ê
Rodin müv¢szet¢vel szembeÀllÁtja a C¢zanne-¢t, amelyre a kettûss¢ggel szemben
az egys¢g, az egyensÃly a jellemzû. OktÂber 22-¢n a MME C°ZANNE ARCK°PE cÁmü
festm¢nyrûl a k´vetkezûk¢ppen Àradozik: àOlyan, mintha minden r¢sz tudna a t´bbirûl.
Olyannyira r¢szt vesz a r¢sz az eg¢szben; oly erûs minden r¢szecsk¢ben az alkalmazkodÀs ¢s a
t´bbi elutasÁtÀsa; olyannyira gondoskodik minden r¢sz a maga mÂdjÀn az egyensÃlyrÂl, s teremti
azt meg: Ãgy, ahogy v¢g¡l is az eg¢sz k¢p a valÂsÀgot egyensÃlyban tartja. Azt mondjÀk rÂla, ez
egy piros fotel (¢s ez minden fest¢szet elsû ¢s v¢gleges piros fotelje): de ez csak az¢rt lehets¢ges,
mert magÀba zÀr egy megtapasztalt szÁnmennyis¢get, amely, akÀrmilyen lehet is az, e piros szÁnben
megerûsÁti, s amelyben igazolÀst nyer. [...] de a szÁnnek nincs tÃlsÃlya a tÀrggyal szemben, amely
oly t´k¢letesen jelenik meg festett megfelelûj¢ben.Ê
E lev¢lr¢szlet Rilke Àltal kiemelt mondata àEs ist, als w¡ùte jede Stelle von allenÊ (a
Stelle szÂ elsûdleges magyar megfelelûje hely, de az adott sz´veg´sszef¡gg¢sben, mivel
itt az egyes r¢szek ¢s az eg¢sz sz¢tvÀlaszthatatlan egys¢g¢rûl van szÂ, a tartalmilag legmegfelelûbb magyar szÂ rÀ a r¢sz, r¢szlet) ´sszecseng az ApollÂ-szonett 13. ¢s 14. sorÀban olvashatÂ megÀllapÁtÀssal: àdenn da ist keine Stelle, die dich nicht siehtÊ (àmert nincs itt
egyetlen hely [r¢sz] sem, mely nem lÀt t¢gedÊ). Az ARCHAISCHER TORSO APOLLOS pontos
keletkez¢si dÀtumÀt nem tudjuk. Ernst Zinn, Rilke ´sszes müveinek sajtÂ alÀ rendezûje 1908 nyarÀnak legelej¢re datÀlta. Tudjuk azonban, hogy Rilke k´ltem¢nyeihez
nem k¢szÁtett vÀzlatokat, fogalmazvÀnyokat, hanem valamennyi vers¢t kÁv¡lrûl tudta,
s a sz´veget csak akkor vetette papÁrra, amikor az mÀr teljesen k¢sz mü volt. így felt¢telezhetû, hogy az ApollÂ-szonett is hosszas ¢rlelûd¢s eredm¢nye, s gondolati magja
mÀr 1907 ûsz¢n, a C¢zanne-levelek megÁrÀsakor megsz¡letett. Ezt alÀtÀmasztja az az
elûsz´r Brigitte L. Bradley (RAINER MARIA RILKES DER NEUEN GEDICHTE ANDERER
T EIL. Bern, M¡nchen, 1976) Àltal megfogalmazott ¢s a szakirodalomban egyre inkÀbb
elfogadott elm¢let is, hogy az öJ VERSEK (NEUE GEDICHTE) 1908 v¢g¢n kiadott mÀsodik k´tete, a DER NEUEN GEDICHTE ANDERER TEIL C¢zanne müv¢szet¢nek hatÀsÀra
Rilke k´lt¢szet¢nek Ãj korszakÀt jelenti, mely szakÁt a szimbolizmussal, ¢s megteremti
az abszolÃt verset, azaz az olyan k´ltem¢nyt, amelynek nyelvi megfogalmazÀsa t´k¢letes ´sszhangban van a tartalommal, amelynek minden r¢szlete magÀban hordozza
az eg¢szet, azaz àminden r¢sz tud az eg¢szrûlÊ. Az ARCHAISCHER T ORSO APOLLOS e k´tet
elsû k´ltem¢nye, mint ahogy az egy ¢vvel korÀbban publikÀlt öJ V ERSEK is egy ApollÂ-verssel indÁtott, a K ORAI APOLLñ-val. E mÀsodik ApollÂ-szonett azonban nemcsak
egy vers a sok k´z¡l, hanem egyben az eg¢sz k´tet müv¢szi hitvallÀsÀnak is tekinthetû.
A k´ltem¢ny egy szobrot, a Louvre Âkori g´r´g gyüjtem¢ny¢ben lÀthatÂ MIL°TOSZI
APOLLñ-t mutatja be, amely tulajdonk¢ppen csak t´red¢kess¢ge miatt tekinthetû ar-
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chaikusnak, hiszen a müv¢szett´rt¢n¢szek szerint a k¢sûi g´r´g, a hellenisztikus müv¢szet term¢ke. E leÁrÀs alapjÀn a fej¢t, v¢gtagjait ¢s nemzûszerv¢t vesztett torzÂ csonkasÀgÀban is t´k¢letes müalkotÀs, szoborszerüs¢g¢ben is eleven, mert minden r¢sze
tud a mÀsikrÂl, magÀban hordozza az eg¢szet. A k´ltem¢ny n¢met sz´vege ¢s lineÀris
prÂzafordÁtÀsa a k´vetkezû:
ARCHAISCHER TORSO APOLLOS
Wir kannten nicht sein unerh´rtes Haupt,
darin die Augen¤pfel reiften. Aber
sein Torso gl¡ht noch wie ein Kandelaber,
in dem sein Schauen, nur zur¡ckgeschraubt,
sich h¤lt und gl¤nzt. Sonst k´nnte nicht der Bug
der Brust dich blenden, und im leisen Drehen
der Lenden k´nnte nicht ein L¤cheln gehen
zu jener Mitte, die die Zeugung trug.
Sonst st¡nde dieser Stein entstellt und kurz
unter der Schultern durchsichtigem Sturz
und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle;
und br¤che nicht aus allen seinen R¤ndern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du muùt dein Leben ¤ndern.
ARCHAIKUS TORZñJA APOLLñNAK
Mi nem ismert¡k hallatlan fej¢t,
melyben a szemgolyÂk [szemalmÀk] ¢rtek. De
torzÂja izzik m¢g mint egy kandelÀber,
melyben n¢z¢se, csak visszacsavarva,
tartja magÀt ¢s csillog. K¡l´nben nem tudna a mell
csÃcsa t¢ged vakÁtani, ¢s halk fordulatÀban
az Àgy¢knak nem tudna egy mosoly hÃzÂdni
addig a k´z¢pig, mely nemzûszerv¢t hordta.
K¡l´nben ez a kû f¢lret¢ve Àllna, ¢s megr´vid¡lten
a vÀllak Àttetszû meredeks¢ge alatt
¢s nem csillÀmlana Ãgy, mint vadÀllat szûrm¢je,
¢s nem t´rne ki minden perem¢bûl
mint csillag: mert nincs itt egy hely [r¢sz] sem,
amely nem lÀt t¢ged. Meg kell vÀltoztatnod ¢leted.
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A vers t´bbes szÀm elsû szem¢lyü szem¢lyes n¢vmÀssal kezdûdik, melyben az ´nmagÀt meg nem nevezû egyes szÀm elsû szem¢ly, a k´ltûi ¢n, r´gt´n azonosul a megszÂlÁtott mÀsodik szem¢llyel, Ágy az ¢n ¢s a te egymÀsba olvadnak, mindketten r¢szesei
lesznek egy k´z´s eg¢sznek, a minek. Ezek utÀn a k´ltem¢ny utolsÂ mondatÀnak mÀsodik szem¢lyü alanya (te) ´nmegszÂlÁtÀsnak is felfoghatÂ. Mindannyian egy eg¢sz r¢szei vagyunk. Ezzel mÀr az elsû szÂ kapcsolatot teremt a cÁmben megnevezett müalkotÀs ¢s szeml¢lûi k´z´tt. Az indÁtÀs meglepû: ànem ismert¡k hallatlan fej¢tÊ. A cÁm alapjÀn az olvasÂ leÁrÀst vÀr, s milyen leÁrÀs az, ami nem l¢tezû dolgot mutat be. EzenkÁv¡l
ez a mondat az elsû olvasatra t´bb ellentmondÀst is tartalmaz: egyr¢szt ¢rtelmetlennek
¢rezz¡k a mÃlt idû hasznÀlatÀt, hiszen a szobor torzÂ, a fej vÀltozatlanul nem ker¡lt
elû; mÀsr¢szt ha valami nincs meg, honnan tudjuk, hogy milyen, azaz àhallatlanÊ,
rendkÁv¡li. Ez a paradoxon a k´ltem¢ny eg¢sz¢ben oldÂdik fel, a müalkotÀsnak azon
jellegzetess¢g¢ben, hogy minden r¢sz magÀba foglalja az eg¢szet. Eszerint indokolt a
mÃlt idû, hiszen a megmaradt r¢szek is elegendûk az eg¢sz ¢rz¢keltet¢s¢re. Nem ismert¡k, de a torzÂt szeml¢lve ismerj¡k e fût. Ennek felt¢tele azonban azonosulÀsunk
a müalkotÀssal, s ez azt jelenti, hogy nek¡nk is olyannak kell lenn¡nk, azaz ´nmagunkban mindig teljes eg¢sznek, hogy minden gondolatunk ¢s tett¡nk magÀban hordozza eg¢sz l¢ny¡nket, hogy teljesen ´nmagunkat adjuk. A k´ltem¢ny utolsÂ mondatÀnak parancsa a àMeg kell vÀltoztatnod ¢letedÊ szavakban meg nem fogalmazottan
magÀba foglalja a vÀltoztatÀs irÀnyÀt is. A C¢zanne-rÂl Árott levelek nemcsak a müv¢szetrûl, hanem Rilke legnagyobb probl¢mÀjÀrÂl, ´nmaga keres¢s¢rûl is vallanak.
1907. szeptember 13-Àn az alÀbbiakat Árja feles¢g¢nek: àDe ilyen rosszul ¢l az ember, mert
az ember mindig k¢sz¡letlen¡l, a sz¡ks¢ges k¢pess¢gek, a mindennel szembeni ´sszefogottsÀg n¢lk¡l ¢rkezik a jelenbe. Nem tudok az ¢letemnek olyan idûszakÀra visszaeml¢kezni, amellyel szemben
ne kellene ilyen szemrehÀnyÀsokat tennem, sût m¢g nagyobbakat. TalÀn csak a Ruth sz¡let¢se
utÀni tÁz napot, gondolom, ¢ltem meg vesztes¢gek n¢lk¡l, a valÂsÀgot olyan leÁrhatatlannak talÀlva, mint amilyen az valÂszÁnüleg mindig is.Ê
A àMeg kell vÀltoztatnod ¢letedÊ azt jelenti, hogy szedd ´ssze magad, hogy a jelent
vesztes¢gek n¢lk¡l, a maga teljess¢g¢ben ¢ld Àt, hogy alÀzattal szentelj figyelmet a legaprÂbb r¢szletnek is, hogy oldÂdj fel a nagy eg¢szben, a miben, a valÂsÀgban, amely
az eszt¢tikumot ugyanÃgy magÀba foglalja, mint az etikumot. Nem egyszerüen arrÂl
van szÂ, hogy a müv¢szet àmegrendÁtÊ, hanem arrÂl, hogy a müv¢szet csak akkor hat
rÀnk, ha k¢pesek vagyunk azonosulni vele, s a r¢szben az eg¢szet lÀtni, a megmaradt
t´rzsben a fejet. Ebben a k´lcs´n´ss¢gben nemcsak mi lÀtjuk a szobrot, hanem û is lÀt
minket, s az û lÀthatatlan szem¢vel lÀtjuk sajÀt k¢sz¡letlens¢g¡nket, sz¢tszÂrtsÀgunkat.
A vers utolsÂ mondatÀnak felszÂlÁtÀsa a müv¢szet l¢nyeg¢bûl fakadÂ k´vetkeztet¢s, de
ezt nem a szobor mondja ki, hanem a müalkotÀst meg¢rtû lÁrai ¢n, aki ismeri ´nmagÀt,
s tudja, hogy ¢lete nem felel meg e k´vetelm¢nynek. Innen a vÀltoztatÀs parancsa.
Hogy az utolsÂ mondat a lÁrai ¢n ¢s nem a müalkotÀs megnyilatkozÀsa, azt el¢g egy¢rtelmüen mutatja mind a seg¢dige megvÀlasztÀsa, mind a k´zpontozÀs. Ha a felszÂlÁtÀs
a szobor szavait tartalmaznÀ, a m¡ssen (àDu muùtÊ) seg¢dige helyett, amely az ok-okozati
´sszef¡gg¢sbûl k´vetkezû sz¡ks¢gszerüs¢get, kellt fejezi ki, a k¡lsû felszÂlÁtÀst megfogalmazÂ sollen (Du sollst) ig¢t kellett volna hasznÀlnia, s a àdie dich nicht siehtÊ mondat
utÀn kettûspontnak kellene Àllnia. Rilke azonban àDu muùtÊ-ot Ár, s ponttal zÀrja le az
ApollÂ-szobor bemutatÀsÀt. Az utolsÂ mondat ¢ppen Ãgy, mint az elsû, a lÁrai ¢n ´nmagÀra ¢s minden vele azonosulni tudÂ olvasÂjÀra, a mire vonatkoztatott kijelent¢s.
A MME C°ZANNE ARCK°PE leÁrÀsakor megfogalmazott egyensÃly eszm¢nye a teljes-
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s¢g k´vetelm¢ny¢t foglalja magÀba. Az, hogy a r¢sz aktÁv r¢szese az eg¢sznek, azt jelenti, hogy nem vÀlik sz¢t a dolog ¢s a jelent¢se, az ApollÂ-szobor nem ¡r¡gy, hanem
tÀrgya a versnek, ugyanazon egy ¢s oszthatatlan igazsÀg megtestesÁtûje, mint az ¢let
megvÀltoztatÀsÀnak sz¡ks¢g¢t kimondÂ erk´lcsi felismer¢s. Az ARCHAISCHER TORSO
APOLLOS egyszerre fogalmazza meg, hogy mi az igazi müv¢szet, ¢s mi az erk´lcs´s
¢let. Eszt¢tikum ¢s etikum sz¢tvÀlaszthatatlan. Mik´zben Rilke e k´ltem¢ny¢ben talÀn
legt´k¢letesebb p¢ldÀjÀt teremti meg annak a müfajnak, ami k´z¢psû alkotÂi korszakÀnak legjellemzûbb term¢ke, s amit û Dinggedichtnek, azaz dologi versnek nevezett,
egyben meg is haladja e korszakÀnak a tÀrgyilagos megfigyel¢sre alapozott eszt¢tikÀjÀt, s mÀr a k´ltûnek a t¢nyfeltÀrÀson tÃlmutatÂ erk´lcsi elk´telezetts¢g¢t hirdeti.
A C¢zanne k¢peinek magukba zÀrt szÁnmennyis¢ge a müv¢szet anyagi meghatÀrozottsÀgÀra irÀnyÁtja Rilke figyelm¢t. A k´lt¢szet anyaga a nyelv. Az öJ VERSEK MçSIK
R°SZE k´vetkezetesen megvalÂsÁtja a dologi vers müfaji meghatÀrozottsÀgÀnak azt a
k´vetelm¢ny¢t, hogy a nyelvi megfogalmazÀs is ugyanazt a felismert t´rv¢nyszerüs¢get hordozza magÀn, mint a bemutatott tÀrgy. Ez az ARCHAISCHER T ORSO APOLLOS
cÁmü versben Ãgy valÂsul meg, hogy a r¢sz ¢s az eg¢sz kettûss¢ge Àthatja a nyelvi megfogalmazÀst is, azaz minden nyelvi jelens¢g azonos is ´nmagÀval, de egyben ´nmaga
tagadÀsa is.
Rilke a k¡lsû szerkezetben megtartja a szonett n¢gy (k¢t n¢gysoros ¢s k¢t hÀromsoros) versszakra valÂ tagolÀsÀt. E szakaszolÀs azonban csak lÀtszÂlagos, mert mind a
kvartetteket, mind a terzinÀkat egymÀsba kapcsolja azÀltal, hogy a mondatok ÀtÁvelnek
a k´vetkezû versszakra. A kvartettek ¢s a terzinÀk k´z´tt ugyan megvan a mondattani
elk¡l´n¡l¢s, a nyolcadik sor v¢g¢n egybeesik a mondat-, sor- ¢s versszakhatÀr. Ezt a
lezÀrÀst azonban viszonylagossÀ teszi azÀltal, hogy az elsû terzinÀt anaforikusan a mÀsodik kvartettet kit´ltû (harmadik) mondat szerkezet¢hez hasonlÂan indÁtja:
àSonst k´nnte nicht der Bug...
Sonst st¡nde dieser Stein...Ê
Ugyanakkor a kvartettek ¢s a terzinÀk k´z´tt m¢gis megvan a tartalmi elk¡l´n¡l¢s,
hiszen az elsû nyolc sor a hiÀnyzÂ fejtûl lefel¢ haladva a mellen ¢s az Àgy¢kon kereszt¡l
az ugyancsak hiÀnyzÂ nemi szervig leÁrja a teljes szobrot. A verset k¢t r¢szre bontja az
az eljÀrÀs is, hogy mind a kvartettekben, mind a terzinÀkban a kezdeti ÀllÂk¢p megelevenedik, majd ism¢t nyugvÂpontra jut: Nem ismert¡k fej¢t ä n¢z¢se izzik, csillog ä a mell
vakÁt ä az Àgy¢k mosolyog ä a k´z¢p, mely nemzûszerv¢t hordta. ä ä A kû f¢lret¢ve Àllna ä csillÀmlana ä kit´rne, mint egy csillag ä nincs egy hely sem, mely nem lÀt t¢ged.
MÁg az elsû r¢sz a szobor r¢szleteit mutatja be, a terzinÀk a müalkotÀs eg¢sz¢re vonatkoznak. Ez utÂbbiak azonban mind a mozgalmassÀgban, mind a f¢nyhatÀsok erûss¢g¢ben nagyobb intenzitÀsÃak. Az eg¢sz k´ltem¢nyt m¢gis egys¢gbe fogja a keret,
mely a hiÀnyzÂ szem felid¢zett k¢p¢hez k´tûdik. TehÀt megvannak a szerkezeti hatÀrok, de csak viszonylagosan.
HasonlÂ ´sszetetts¢g ¢s viszonylagossÀg figyelhetû meg a t´bbi nyelvi szinten is. Az
¢n, te ¢s a mi egymÀsba valÂ ÀtjÀtszÀsÀra mÀr utaltunk. Ugyancsak szÂ volt az elsû mondat mÃlt idejü ÀllÁtmÀnyÀnak problematikus idûhasznÀlatÀrÂl. Rilke e k´ltem¢ny¢ben
rendkÁv¡l tudatosan jÀtszik az igeidûkkel. Az elsû, ´sszetett mondat mindk¢t ÀllÁtmÀnya (ànem ismert¡kÊ, à¢rtekÊ) mÃlt idejü. A mÀsodik mondatban k´vetkezetesen jelen
idût hasznÀl, hogy azutÀn a harmadik mondat k¢t fûmondatÀban a ragozott ige olyan,
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a magyar nyelvben nem l¢tezû, igei alakot ´lts´n (Konjunktiv Pr¤teritum, azaz k´tûmÂd, elbesz¢lû mÃlt), ami a nyelvtani ragozÀsi rendszerben mÃlt idejü alak, de jelent¢se jelen idejü, megfelel a magyar felt¢teles mÂd jelen idûnek, tehÀt egyszerre jelen
is meg mÃlt is. A kvartetteket egys¢gbe foglalja azÀltal is, hogy az utolsÂ tagmondatban
(àmely nemzûszerv¢t hordtaÊ) visszat¢r az elsû mondat mÃlt idejü ÀllÁtmÀnyÀhoz.
A harmadik mondat mÀsodik fel¢ben (àund im leisen Drehen der Lenden k´nnte nicht
ein L¤cheln gehenÊ) hasonlÂan jÀtszatja Àt egymÀsba az ig¢ket ¢s fûneveket: maga a ragozott igealak ´nÀllÂ jelent¢s n¢lk¡li seg¢dige (k´nnte = tudna), az ÀllÁtmÀny tulajdonk¢ppeni jelent¢st hordozÂ r¢sze fûn¢vi igen¢vi formÀban (gehen = menni) Àll, s a k´znyelvben nem kapcsolhatÂ az ig¢bûl fûnevesÁtett alannyal (L¤cheln = nevet¢s, mosoly).
Ebben a kapcsolatban az ige eredeti jelent¢se teljesen elhomÀlyosul, s mintegy csak a
l¢tez¢s kifejez¢s¢re korlÀtozÂdik, benne van azonban, hogy ez a l¢tez¢s nem statikus,
hanem tele van belsû fesz¡lts¢ggel. A versben a mozgalmassÀg k¢pzet¢t elsûsorban
nem az ig¢k, hanem a fûnevek (Drehen, L¤cheln) keltik. így a leÁrÀs a felszÁnen statikus,
hatÀsÀban m¢gis dinamikus.
TÂth çrpÀd fordÁtÀsÀnak talÀn legzseniÀlisabb, Nemes Nagy çgnes Àltal is kiemelt
megoldÀsa a mÀsodik sor jelzûi alÀrendelt mondatÀnak magyarÁtÀsa: àmelyben szeme
almÀi ¢rtekÊ. Ez szinte szÂ szerint azonos az eredetivel, mind´ssze annyi a k¡l´nbs¢g,
hogy a magyarban a àszeme almÀiÊ egy¢rtelmüen k´ltûi metafora, mÁg a n¢met Augen¤pfel szÂban ez egy nyelvi jÀt¢kkal is kieg¢sz¡l, a n¢metben ugyanis l¢tezik az Augapfel
szÂ mint k´znyelvi metafora àszemgolyÂÊ ¢rtelemben. Rilke mind´ssze annyit csinÀlt,
hogy a szÂ´sszet¢tel mindk¢t tagjÀt t´bbes szÀmba tette, s hozzÀ olyan ÀllÁtmÀnyt kapcsolt, amely a szÂ eredeti jelent¢s¢nek (alma) k¢pzet¢t is felkelti. így az Augen¤pfel egyszerre id¢zi fel benn¡nk a szem ¢s az alma k¢p¢t. K¢pzelet¡nkben alma nagysÀgÃ
szemgolyÂkat lÀtunk, s ezek nemcsak a fej àhallatlanÊ jelzûj¢t teszik plasztikussÀ, hanem a leÁrÀs v¢g¢n az àamely nem lÀt t¢gedÊ mondat olvasÀsakor is mintegy szemrehÀnyÂan rÀnk merednek. Az almametaforÀhoz kapcsolt ÀllÁtmÀny (reiften = ¢rtek), amely
nem pillanatnyi Àllapotot, hanem hosszÃ folyamatot jelent, Rilk¢nek azt a felfogÀsÀt
is kifejez¢sre juttatja, hogy a müalkotÀs nem v¢glegesen lezÀrult Àllapot, hanem ÀllandÂan gazdagodÂ folyamat.
Az alaktani jelens¢gekhez hasonlÂan hasznÀlja ki Rilke a hanghatÀsokat is, nemcsak
az alliterÀciÂkban, hanem p¢ldÀul az ellent¢tes hatÀsÃ lÀgy l (h¤lt, gl¤nzt, blenden, leisen,
Lenden, L¤cheln) ¢s a kem¢ny r (Brust, Drehen, trug, kurz, Sturz, br¤che, R¤ndern, Stern,
¤ndern) hangok halmozÀsÀban ¢ppÃgy, mint a magas i ¢s a m¢ly u magÀnhangzÂk ellenpontozÀsÀban: àund unter der Schultern durchsichtigem Sturz undÊ ä àflimmerte nicht so
wie RaubtierfelleÊ, vagy fordÁtott sorrendben: àdie dich nicht siehtÊ ä àDu muùtÊ. Ahogy
C¢zanne piros fotelje egy meg¢lt szÁnmennyis¢get zÀr magÀba, ugyanÃgy Rilke torzÂszonettje a hangok ¢s szavak tudatosan rendezett halmaza. A szavak szÂtÀri jelent¢s¢nek, az igeidûk funkciÂjÀnak tudatosÁtÀsa ¢s egyben megvÀltoztatÀsa ugyanÃgy
r¢szei a Rilke-vers l¢nyeg¢nek, mint az eszt¢tikum ¢s etikum ´sszekapcsolÀsa.
SzÂlni kellene m¢g a k´ltem¢ny cÁm¢rûl, mÀr csak az¢rt is, mert Nemes Nagy çgnes
TÂth çrpÀd fordÁtÀsa alapjÀn f¢lre¢rtelmezi: àApollÂ ä az ÏarchaikusÎ jelzû ApollÂt illeti,
a cÁm mÀsodik szavÀt. A f¢ny, a k´lt¢szet, a müv¢szet isten¢t, aki azonban ä jelzûje Àltal ä egy
r¢gebbi ApollÂt jelent, m¢g nem annyira sz¢p, nem annyira elegÀns, t¡nd´klû istent, amilyenhez
a g´r´g klasszika hozzÀszoktatott minket. Ez ûsibb ApollÂ, nem naturÀlis f¢rfisz¢ps¢g, ez m¢g
¡gyetlen, neh¢zkes, t´mbszerü, a kûbûl ¢ppen hogy csak kil¢pû test, inkÀbb absztrakt jelz¢s, mint
ÀbrÀzolÀs.Ê (166. o.)
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Gy´ny´rü ez a KosztolÀnyi Rilke-essz¢j¢nek stÁlusÀra eml¢keztetû leÁrÀs, s igaz is
lehetne, ha a Rilke Àltal bemutatott szobor egy Rodin-mü volna, s Rilke nem ¢ppen
e vers fogantatÀsakor l¢pett volna tÃl Rodin hatÀsÀn. A Rilke-vers eredeti cÁm¢ben
azonban az àarchaikusÊ szÂ egy¢rtelmüen a torzÂ jelzûje: ARCHAISCHER TORSO APOLLOS . Be kell azonban vallanunk, hogy a cÁmben olvashatÂ àarchaikusÊ jelzû magyarÀzatÀra csak el¢g bizonytalan hipot¢zissel szolgÀlhatunk. Hogy e jelzû nem felel meg a
szobor keletkez¢si idûszakÀnak, arra mÀr utaltunk, s felt¢telezhetû, hogy Rilke is tudta,
hogy az Àltala bemutatott mü nem a g´r´g müv¢szet ûsi, kezdeti szakaszÀbÂl, hanem
¢ppen ellenkezûleg annak tÃlfinomult, k¢sûi, hellenisztikus periÂdusÀbÂl valÂ. Mi¢rt
nevezi m¢gis àarchaikusÊ-nak? Erre jelenleg csak felt¢telez¢seink vannak:
ä SzembeÀllÁtÀs az öJ VERSEK elsû k´tet¢t indÁtÂ ApollÂ-szonettel, melynek cÁme:
F RºHER APOLLO (K ORAI APOLLñ).
ä A cÁm nyelvi-ritmikai kiegyensÃlyozÀsa, a jelzett szÂ, a àtorzÂÊ k´z¢p¡tt Àll, ¢s k¢t
szÂtagos. Erre szimmetrikusan helyezkedik el a k¢t jelzû, egy minûs¢g- ¢s egy birtokos
jelzû, melyek k´z¡l az elsû n¢gy, a mÀsodik hÀrom szÂtagos, s alliterÀlnak, azaz mindk¢t jelzû ugyanazzal a magÀnhangzÂval kezdûdik, mÁg a jelzett szÂ elsû hangja mÀssalhangzÂ.
ä A müv¢szetnek a versben bemutatott jellegzetess¢g¢t az àarchaikusÊ jelzûvel
visszavetÁti a müv¢szet ûskorÀba, s ezÀltal azt sugallja, hogy a müv¢szet mindig is ilyen
volt.
ä V¢gezet¡l vonatkozhat az àarchaikusÊ szÂ az utolsÂ ponttal lezÀrt felszÂlÁtÂ mondat
biblikus eredet¢re. A àDu muùt dein Leben ¤ndernÊ erûsen eml¢keztet a TÁzparancsolat
olyan megfogalmazÀsaira, mint a àDu sollst nicht t´tenÊ (àNe ´ljÊ), àDu sollst nicht ehebrechenÊ (àNe parÀznÀlkodjÊ) vagy a àDu sollst nicht stehlenÊ (àNe lopjÊ). A àMeg kell vÀltoztatnod
¢letedÊ felszÂlÁtÀs abban az ¢rtelemben, ahogy Rilke a teljes ¢rt¢kü ¢letet ¢rtelmezi, szÀmÀra ugyanolyan ÀltalÀnos ¢rv¢nyü erk´lcsi parancsolat, mint a Biblia elûÁrÀsai, talÀn
ez¢rt a àDuÊ, a mÀsodik szem¢lyü megszÂlÁtÀs, mint a SzentÁrÀsban. Ez a mÀsodik szem¢ly azonban nÀla magÀba foglalja az elsû ¢s a harmadik szem¢lyt is, s a seg¢dige
megvÀlasztÀsa, mint arrÂl mÀr szÂ volt, megadja e parancsolatnak a sz¡ks¢gszerüs¢gbûl fakadÂ indoklÀsÀt is.
E felt¢telez¢sek sora talÀn m¢g folytathatÂ is. E k´ltem¢ny, mint minden igazi müv¢szi alkotÀs, oly sokr¢tü, hogy elemz¢s¡nket csak kÁs¢rletnek tekinthetj¡k, mely megprÂbÀlta a sz´veget Rilk¢nek e vers megÁrÀsa idej¢n megfogalmazott mÀs nyilatkozatai
alapjÀn ¢rtelmezni.

Kurdi Imre

AHOL AZ ANGYAL...
Most, hogy szavainknak v¢g¢re ¢rt¡nk,
mi mÀs maradna, mint az ´lel¢s.
Lehet, talÀn m¢g ez sem tÃl kev¢s,
de nincs Isten, ki szorÁtana ¢rt¡nk.
így hÀt marad tovÀbb a r¢gi nÂta,
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hogy minden dolgot ´nmaga latol:
Ãgy nyer jutalmat, aszerint lakol,
hogy jobb vagy rosszabb lett-e tegnap Âta.
Hogy bennem sincs meg mÀr az abszolÃt,
ez arra k¢nyszerÁt, hogy szublimÀljak,
¢s holnap, hogyha elmÃlnak a vÀgyak,
fogadjam el a testmeleg odÃt.
Mondd meg tehÀt, hogy mit kezdjek magammal,
ha tudom: hol az angyal Àllt a karddal...

MINTHA C°ZANNE
Mintha C¢zanne festette volna ezt a k¢pet:
a hÀztetûk ferde sÁkjait, a gangok
horizontÀlis, a k¢m¢nyek ¢s antennÀk szikÀran felmeredû
vertikÀlis egyeneseit, a fentet a lenttel
´sszekapcsolÂ hÀrom, igen, pont annyi
jegeny¢t, persze ¢pp lombtalanul, az ablakok
valamely titkos terv szerint elrendezett
megannyi f¢nylû n¢gysz´g¢vel Àgaik k´z´tt...
Vagy csak ¢n lÀtom ilyennek, ¢s valÂjÀban nem is
odakint, hanem bennem lakik ez a lÀtvÀny,
ez a m¢rtani formÀkra redukÀlt vilÀg.

BÀrdos LÀszlÂ

VERLAINE KATEKIZMUST K°R °S KAP
A MONSI B¹RT¹NBEN
ñ, Uram! öj Uram! VÀgyam kiteljesÁtve!
Alig nyÃjtom kezem, mÀr belesimul, Áme,
a katekizmusod! Taposta mostanig
a talpam gyilkosan, s most Áme, itt lakik,
cellÀmban otthonos, mert a jÂ lelkipÀsztor,
meg¢rintve ¡de hitvÀgyam szÀndokÀtÂl,
Àtadta kedvesen, hÀtha c¢lt tett k´vet.
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De Uram! öj Uram! Hiszen ez nyolc k´tet!
Ez a Gaume p¡sp´k Ãr nincs hÁjÀn a szavaknak,
nem Ãgy, mint ¢n, midûn verssoraim fakadnak.
Pedig spontÀn vagyok, mik¢nt majd hÁrlelik.
Most az elsû lapot olvasom estelig,
majd csak a k¢rdez¢st, majd a megannyi vÀlaszt,
Ãgy hiszem, ez a k´nyv bemerÁt ¢s kiÀraszt,
magÀba t´m, s kivet, f´lragad ¢s leejt,
s irigylem, ami¢rt egyetlen r¢st se rejt.
H¢zagtalan. Csak ¢pp... mily tÃlszabott a m¢ret!
MegrÀndult ujjra hoz sÁnt, pÂlyÀt, gipszet, ¢ket,
szik¢t ä de hÀt minek? Uram, kend be seb¢t,
s ha a sziszt¢ma most m¢g tÃlontÃl el¢g,
ne vedd Ãj bün´m¡l. Mindig csak belekaptam
mindenbe, s azutÀn a k¢pzeletnek adtam,
eg¢szÁtse ki û, ¢s minden mü, szabÀly,
rendszer ¢s ¢letelv Àllt, mint a kÀrtyavÀr,
hipp-hopp... s Ãgy is maradt, nem omlott ´ssze menten...
Propertiusnak egy sorÀt sosem felejtem,
de m¢g egy Âra is sok volt k´nyve elûtt.
ElvarÀzsolt a rend, de bicskÀm belet´rt
utÂbb a dÀtumok, sorszÀmok t´meg¢be...
A tagolÀs, Uram! SzolgÀd megannyi ¢rve,
fejezete, hite, oldalszÀma, szava,
olvasatlan eny¢m, mÁg itt az ¢jszaka.

V°DýBESZ°D KOSZTOLçNYIVAL
Unokanûv¢rem megsz¢d¡l, elandalodik,
amint f´ltünik a k¢pernyûn
valamely filmvÀltozat. Fonda, Buchholz,
Hepburn neki a HÀborÃ ¢s b¢ke,
a FeltÀmadÀs. (Semmi Tolsztoj.)
De az a r¢t ott m¢gis csatat¢r, s azok a
szÁnpadiasan ´ssze¢rû szÀjak m¢gis egy ¢let.
Hogy ki¢? hogy ´v¢-e? Mi gondja azzal?
A gondok elûtte vannak, meg utÀna kezdûdnek:
mielûtt megindul a tekercs, s miutÀn magÀra hagyta.
àEgy rossz k´ltû...Ê Verlaine nem megindÁtÂ.
Megrugdosta a terhes feles¢g¢t.
De mikor ût rugdostÀk, meg az ´sszes t´bbit,
amiÂta vilÀg a vilÀg,
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az sem megindÁtÂ. Mindegyik
r¢stelen¡l, kegyetlen¡l eredeti.
Mik´zben osztozik, tehÀt nem tÀrstalan.
Pedig l¢t¡kbe mÀsnak se ki, se be.
Nem oly enged¢kenyek, mint a filmvÀltozatbeli sorsok.
Ez¢rt nûv¢rk¢m oda be se l¢phet,
ahol Bergman, Tarkovszkij, Jeles az Ãt s az ¢let.
MÀr a portÀs is ÃtjÀt ÀllnÀ. Csak egy-egy
mÃltbeli pillanat az ´v¢, egyelûre m¢g prolongÀlva.
ý csak visszafel¢ hÃz. TehÀt elûrerep¡l.
Az¢rt ez is, ilyen is a v¢gzet. A nagysÀg.
MÀr ´tvenn¢gy. Vagy t´bb? MÀr az se szÀmÁt.
àSzeg¢ny anyÀm csak egy dalt zongorÀzik.Ê

Mark Blaug

HAYEK öJ SZEMMEL
Babarczy Eszter fordÁtÀsa

F. A. Hayek k¡l´nf¢le tudomÀnyÀgakban nyÃjtott teljesÁtm¢ny¢re d´ntû hatÀst gyakorolt k´zgazdÀszi pÀlyafutÀsa, a tûkeelm¢lettel ¢s gazdasÀgi ciklusokkal foglalkozÂ korai munkÀktÂl a szocialista gazdasÀg ¢s a verseny ÃjosztrÀk elm¢leteiig. TanulmÀnyomban Àttekintem a keynesiÀnus
k´zgazdasÀgtannal folytatott harcÀt, megvizsgÀlom a szocialista kalkulÀciÂvitÀt, amely megvÀltoztatta a k´zgazdasÀgtan alapvetû feladatÀrÂl vallott n¢zeteit, ¢s hatÀrozott, noha rejtett szakÁtÀshoz vezetett Ludwig von Mises elk¢pzel¢seivel, ezutÀn pedig azt veszem szem¡gyre, mi az, amit
a k´zgazdasÀgtan elûre tud jelezni ä ha van ilyen dolog egyÀltalÀn. Ezzel a k¢rd¢ssel Hayek
sosem foglalkozott alaposabban, s ez¢rt alapvetû gondolatait a mai napig valamif¢le bizonytalansÀg lengi k´r¡l.
T´bbf¢le Hayek volt: a politolÂgus Hayek, a k´zgazdÀsz Hayek, Hayek, a tÀrsadalomtudomÀnyok filozÂfusa, Hayek, a pszicholÂgus. S m¢g e k¡l´nf¢le ter¡leteken bel¡l is szÀmos szerepet jÀtszott. Mint politolÂgus egyszerre volt a huszadik szÀzad vezetû
àliberÀlisÊ, pontosabban libertÀrius gondolkodÂja ¢s kiemelkedû konzervatÁv teoretikusa, hiszen egyszerre hangsÃlyozta a àspontÀn rendÊ fogalmÀt s tÀmadta sz¡ntelen¡l
a àkonstruktivizmustÊ, azaz azt a gondolatot, hogy a mük´dûk¢pes emberi int¢zm¢nyek l¢trej´tt¢hez tudatos tervez¢sre van sz¡ks¢g. K´zgazdÀszk¢nt û volt az osztrÀk
iskola gazdasÀgi ciklusokkal kapcsolatos àtÃlbefektet¢sÊ-elm¢let¢nek legfontosabb
k¢pviselûje a hÀborÃ elûtt ä ezen elm¢let irÀnt ma mÀr nem sok ¢rdeklûd¢s mutatkozik ä, s egyben egyik legfûbb ellenfele annak, amit talÀlÂan àkeynesi lavinÀnakÊ neveznek (hiszen m¢g a àkeynesi forradalomÊ kifejez¢s is tÃl szer¢ny ahhoz az ÂriÀsi vÀltozÀshoz k¢pest, amely 1936 utÀn ment v¢gbe a k´zgazdasÀgi gondolkodÀsban).
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De mik´zben a keynesi lavina v¢gigg´rd¡lt a k´zgazdasÀgtanon, egy kev¢sb¢ publikus, de ¢ppilyen fontos vita is lezajlott a szocializmus gazdasÀgi ¢rdemeirûl. Hayek
vezetû szerepet jÀtszott a harmincas ¢vek hÁres vitÀjÀban a àszocialista gazdasÀgi kalkulÀciÂrÂlÊ, amelyet Ludwig von Mises egy korai cikke, majd k´nyve indÁtott el, s ez
a szerep a vita jelleg¢t ¢ppÃgy meghatÀrozta, mint sajÀt k¢sûbbi n¢zeteit a kapitalizmusrÂl ¢s a szocializmusrÂl. Idûk´zben tovÀbb csiszolgatta a tûke osztrÀk elm¢let¢t,
amely a gazdasÀgi ciklusokkal foglalkozÂ teÂriÀjÀnak alapjÀt adta. Mire azonban vÀrva
vÀrt k´nyve, A TýKE TISZTA ELM°LETE (1941) v¢gre napvilÀgot lÀtott, a k´zgazdÀszok
figyelme mÀr mÀsfel¢ fordult. Hayek ekkor elhagyta a tisztÀn k´zgazdasÀgtani elm¢letet, ¢s nekiÀllt bestsellere, az öT A SZOLGASçGHOZ (1944) megÁrÀsÀnak, amely n¢hÀny ¢vre a tÀgabb nyilvÀnossÀg elûtt is ismertt¢ tette a nev¢t.
Noha legfontosabb k´zgazdasÀgi ÁrÀsainak egy r¢sze ekkor m¢g nem sz¡letett meg,
a k´vetkezû ¢vtizedekben t´bbet foglalkozott tudomÀnyfilozÂfiÀval ¢s pszicholÂgiÀval,
mint szükebb ¢rtelemben vett k´zgazdasÀgtannal. Az 1974-es Nobel-dÁj utÀn azonban
fel¢ledt Hayek ¢rdeklûd¢se a monetÀris gazdasÀgtan, k¡l´n´sen a szabad banktev¢kenys¢g, azaz a p¢nz denacionalizÀlÀsa irÀnt. Az 1970-es ¢vek nagy müve m¢gis a JOG,
T¹RV °NYHOZçS °S SZABADSçG n¢gy k´tete, amely a modern tÀrsadalom politikai szerkezete irÀnt tÀplÀlt ¢rdeklûd¢s¢nek gy¡m´lcseit foglalja ´ssze.
De ezzel m¢g nem merÁtett¡k ki Hayek ¢letmüv¢t. Ha a fenti k¢rd¢sekrûl egy sort
sem Ár, eszmet´rt¢n¢szk¢nt akkor is szÀmon tartanÀnk. Fritz Machlup Àttekint¢se
Hayek k´zgazdasÀgtani munkÀirÂl ä az Àttekint¢s a Sv¢d TudomÀnyos Akad¢mia
megbÁzÀsÀra sz¡letett, abbÂl az alkalombÂl, hogy 1974-ben Hayek megosztott NobeldÁjat kapott ä a k´vetkezû t¢teleket tartalmazza a k´zgazdasÀgtan t´rt¢net¢nek ter¡let¢rûl: huszonn¢gy cikk ¢s tanulmÀny egyes szerzûkrûl, hat ÀtfogÂ ÁrÀs elm¢leti iskolÀkrÂl ¢s szellemi mozgalmakrÂl, egy sajÀt k´nyv (a JOHN STUART MILL °S HARRIET
T AYLOR) s tovÀbbi ´t olyan k´nyv, amely az û szerkeszt¢s¢ben vagy bevezetûj¢vel jelent
meg a mÃlt jelentûs k´zgazdÀszainak tollÀbÂl. Emellett Hayek mÀs t¢mÀjÃ k´nyveiben
is akadnak terjedelmes r¢szek, amelyek valamely eszmeÀramlat t´rt¢net¢rûl szÂlnak.1
Hayek pÀlyafutÀsa sok ponton igen rejt¢lyes, s eg¢sz ¢letÃtja megoldatlan vagy csak
r¢szben megoldott probl¢mÀk v¢gtelen sorozatÀnak tünhet. Ortodox àosztrÀkÊ volt-e
Hayek a k´zgazdasÀgtan filozÂfiÀjÀban, vagy Karl Popper hatÀsa v¢gsû soron elnyomta benne Menger¢t ¢s Mises¢t? Mi¢rt hagyta oda Hayek a technikai k´zgazdasÀgtant
a mÀsodik vilÀghÀborÃ alatt, s k¡l´n´sk¢ppen mi¢rt hallgatott 1935 utÀn, a keynesiÀnus makro´konÂmia egyre dagadÂ hullÀmÀban? Mi¢rt vÀlt egyre kritikusabbÀ az ÀltalÀnos egyensÃly elm¢let¢vel, sût az egyensÃlyelm¢letre tÀmaszkodÂ k´zgazdasÀgtan
bÀrmif¢le vÀltozatÀval szemben a szocialista kalkulÀciÂvita sorÀn? V¢gezet¡l, mi¢rt
nem fejlesztette tovÀbb a spontÀn rend fogalmÀt ¢s a nem szÀnd¢kos tÀrsadalmi k´vetkezm¢nyek tanÀt az 1960-as ¢veket k´vetûen? Politikai ÁrÀsai voltak¢ppen elk¢pesztûen ´nism¢tlûk, ÀllandÂan n¢hÀny nagy t¢mÀval foglalkoznak, de nem finomÁtjÀk s
nem is viszik tovÀbb az eredeti gondolatokat. Meggyûzûd¢sem, hogy alapfogalmai ÂriÀsi lehetûs¢geket rejtenek magukban, de maga Hayek nem aknÀzta ki ezeket a lehetûs¢geket.
Harc a keynesiÀnus k´zgazdasÀgtan ellen
N¢zz¡k elûsz´r a legnagyobb rejt¢lyt: Hayek visszavonulÀsÀt a technikai k´zgazdasÀgtan ter¡let¢rûl az 1940-es ¢vekben ¢s ezt megelûzûen vonakodÀsÀt, hogy harcba szÀlljon Keynes ellen. Eml¢kezet¡nkbe kell id¢zn¡nk, hogy az 1930-as ¢vekben Keynes
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k¢t legfontosabb ellenfele Hayek ¢s Lionel Robbins ä mindketten a London School
of Economics tanÀrai. Ha arra gondolunk, milyen p¢ldÀtlan sebess¢ggel hÂdÁtotta
meg a keynesi forradalom a k´zgazdasÀgtan fûÀramÀt, jelz¢s¢rt¢kü s alapvetûen fontos t¢ny, hogy Keynes k¢t legfûbb bÁrÀlÂja a d´ntû ¢vekben, 1936ä39-ben elhagyta a
csatamezût. Hayek AZ çRAK °S A TERMEL°S-sel (1931) ¢s A MONETçRIS ELM°LET °S A
KERESKEDELMI CIKLUS -sal (1934) a hÀta m´g´tt, Robbins pedig A NAGY GAZDASçGI
VçLSçG (1934) megjelen¢se utÀn az 1940-es ¢vekig ä egy-k¢t ÃjsÀgcikktûl eltekintve ä
nem szÂlalt meg Ãjra a kereskedelmi ciklusok k¢rd¢s¢ben.
Hayek a maga hallgatÀsÀt e kritikus ¢vekben azzal magyarÀzta, hogy nem kÁvÀnta
megism¢telni korÀbbi ¢lm¢ny¢t Keynes °RTEKEZ°S A P°NZRýL cÁmü k´nyv¢nek bÁrÀlatÀval. Keynes egyszerüen visszavonult, ¢s Árt egy Ãj k´nyvet AZ çLTALçNOS ELM°LET
cÁmen; Hayek azt hitte, hogy Keynes v¢g¡l majd meggondolja magÀt ezzel a k´nyvvel
kapcsolatban is, ahogy ez a korÀbbi esetben t´rt¢nt, s Ágy aztÀn neki csak vÀrnia kell.
ögy v¢lem, hogy Hayek 1966-ban 2 adott magyarÀzata csak a t´rt¢ntek utÂlagos racionalizÀlÀsa, azaz nem Àllja meg a hely¢t. A harmincas ¢vek v¢g¢n valÂjÀban A TýKE
TISZTA ELM°LET°-t (1941) Árta, amely sokkal t´bb idej¢t em¢sztette fel, mint eredetileg
gondolta volna, s amelytûl azt vÀrta, hogy v¢gre szilÀrd alapra helyezi az osztrÀk iskola
gazdasÀgi cikluselm¢let¢t.3 De a k´nyv visszhang n¢lk¡l maradt, r¢szben az¢rt, mert
a hÀborÃs k´r¡lm¢nyek k´z´tt a k´zgazdÀszok nem figyeltek annyira a tisztÀn technikai jellegü k´zgazdasÀgi k¢rd¢sekre, r¢szben viszont az¢rt is, mert Hayek semmilyen
megoldÀst sem kÁnÀlt az osztrÀk iskola gazdasÀgi cikluselm¢let¢nek pons asinorumÀra,
àaz Àtlagos termel¢si idûszakÊ m¢rhetûs¢g¢re; sût odÀig ment, hogy teljesen elvetette a
termel¢si idûszak s pÀrja, a àbefektet¢si idûszakÊ fogalmÀt.
A gazdasÀgi ciklusok osztrÀk elm¢lete szerint a vÀlsÀgokat a megelûzû gazdasÀgi
robbanÀs okozta hiteln´veked¢sbûl finanszÁrozott tÃlbefektet¢s okozza, azaz àa termel¢si idûszak tÃlzott meghosszabbodÀsaÊ. A tûke az osztrÀk elm¢letben mindig k¢tdimenziÂs:
nagysÀga ¢s tartama van, s a tûkebefektet¢s vagy t´bb tûk¢t jelent, vagy adott
mennyis¢gü tûke hosszabb idûszakon Àt t´rt¢nû mük´d¢s¢t valamilyen folyamatban.
MÀrmost, amint azt minden okosabb k´zgazdÀszhallgatÂ tudja, B´hm-Bawerknek, az
Àtlagos termel¢si idûszak fogalmÀt feltalÀlÂ k´zgazdÀsznak sosem siker¡lt a kamatlÀbaktÂl f¡ggetlen¡l definiÀlnia az Àtlagos termel¢si idûszakot; mint Wicksell kimutatta,
a termel¢si idûszak maga is a kamatlÀbak f¡ggv¢nye, ez¢rt ez utÂbbi nem magyarÀzhatÂ meg a segÁts¢g¢vel.4 R´viden, az Àtlagos termel¢si idûszak nem megfelelû m¢rc¢je egy gazdasÀg tûkeintenzitÀsÀnak; Ágy aztÀn sosem jelenthetj¡k ki teljes hatÀrozottsÀggal, hogy a gazdasÀgi robbanÀs idej¢n a tûke n´vekszik ä s m¢g ha ezt ÀllÁtjuk
is, akkor sem mondhatjuk, hogy ez ä a gazdasÀg vÀlaszak¢nt a kamatlÀbak s¡llyed¢s¢re
ä hosszabb termel¢si ciklust von maga utÀn. A tûke megfelelû m¢rt¢k¢nek hiÀnyÀban
ä hiszen az elm¢let a tûk¢t az inputbÂl outputot elûÀllÁtÂ termel¢si folyamat idûtartamÀra redukÀlja ä a gazdasÀgi ciklusok osztrÀk elm¢lete egyszerüen lyukas, m¢gpedig
¢ppen a kulcsk¢rd¢st illetûen. Azt hiszem, Hayek az¢rt nem szeg¡lt szembe Keynesszel
AZ çLTALçNOS ELM°LET megjelen¢se utÀn, mert nem volt k¢pes megfogalmazni egy
olyan osztrÀk vÀlsÀgelm¢letet, amely vÀlaszt tudott volna adni a tûke standard osztrÀk
m¢rc¢je ellen felhozhatÂ, tisztÀn technikai jellegü ellenvet¢sekre.
Hayek 1939-ben ä a PROFIT, KAMAT °S BEFEKTET°S bevezet¢s¢ben ä m¢g egy utolsÂ
erûfeszÁt¢st tett erre a àRicardo-effektussalÊ. így nevezte el azt a tendenciÀt, hogy gazdasÀgi robbanÀsok idej¢n, a cs´kkenû reÀlb¢rek ¢s az emelkedû kamatlÀbak hatÀsÀra
a vÀllalatok r´videbb ¢s kev¢sb¢ k´r¡lm¢nyes termel¢si mÂdra Àllnak Àt, illetve a lefel¢
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szÀllÂ gazdasÀgban ezzel ellent¢tes tendenciÀt k´vetnek. Ezt az elm¢letet Nicholas Kaldor 1942-ben megsemmisÁtû bÁrÀlattal illette, ¢s àharmonikaeffektusÊ n¢ven nevets¢gess¢ tette, minekutÀna alÀmer¡lt àaz egykor igaznak tartott fura tanokÊ alvilÀgÀba. Hayek
azonban sosem adta fel elm¢let¢t, s az 1960-as ¢vekben n¢hÀnyszor megprÂbÀlkozott
azzal, hogy Ãjra elûhozza, igazi ¢rdeklûd¢st azonban nem siker¡lt keltenie irÀnta.
Nemr¢giben meggyûzû gondolatok hangoztak el arrÂl, hogy Hayek ¢rvei s¡ket f¡lekre talÀltak, mivel olyan elemz¢si mÂdszert hasznÀlt, amely idegen volt a k´zgazdasÀgtan akkori ¢rvel¢si stÁlusÀtÂl: mÁg kortÀrsai a j´vedelmek ¢s a kiadÀsok statikus
egyensÃlyi Àllapotaira helyezt¢k a hangsÃlyt, Hayek a gazdasÀgi ciklusok dinamikus
elm¢let¢t akarta kidolgozni, amely egy gazdasÀg tûkeÀllomÀnyÀnak fogalmÀval operÀl, s e tûkeÀllomÀny àÀtmenetiÊ igazodÀsÀnak ÃtjÀt prÂbÀlja nyomon k´vetni az egyik
egyensÃlyi ÀllapottÂl a mÀsikig.5
AttÂl eltekintve azonban, hogy Hayek eg¢szen mÀs nyelvet besz¢lt, mint kortÀrsai,
m¢ghozzÀ nemcsak az 1930-as ¢s '40-es ¢vekben, de m¢g az 1960-as ¢vekben is, egy
tovÀbbi probl¢ma is jelentkezett: a fellend¡l¢sek idej¢n meghosszabbodÂ, a leszÀllÂ
Àgak alatt pedig megr´vid¡lû termel¢si idûszak fogalma rem¢nytelen¡l homÀlyos ¢s
kifejezetten operacionalizÀlhatatlan maradt. 1936 utÀn a legt´bb k´zgazdÀszt, k´zt¡k
magÀt Keynest is t´bb¢-kev¢sb¢ meggyûzte Frank Knight hadjÀrata az osztrÀk tûkeelm¢let ellen, amely azon az ¢rven nyugodott, hogy a tûke ä ellent¢tben az osztrÀk
elm¢lettel ä nem vezethetû vissza egy idûtartamra, s a termel¢si idûszak hossza egy¢bk¢nt sem sokat szÀmÁt.6 A gazdasÀgi ciklusok osztrÀk elm¢lete tehÀt teljesen megbukott, mert v¢gzetes logikai hibÀt rejtett, olyan hibÀt, amely ma, a k¢t Cambridge vitÀja
utÀn m¢g nyilvÀnvalÂbb, mint az 1930-as ¢vekben volt.7
De nem Hayek volt az egyed¡li, aki nem vette komolyan a keynesiÀnus forradalmat.
Lionel Robbins hasonlÂk¢ppen tartÂzkodott attÂl, hogy megtÀmadja Keynest, talÀn
abban a rem¢nyben, hogy Hayek k´nyve, A TýKE TISZTA ELM°LETE hamarosan rehabilitÀlja az osztrÀk elm¢letet. El¢g egy pillantÀs az Economic Journal 1936ä39-es ¢vfolyamainak lapjaira, hogy ¢szrevegy¡k, milyen ÂriÀsi ¢rdeklûd¢st vÀltott ki AZ çLTALçNOS ELM°LET, k¡l´n´sen a fiatalabb k´zgazdÀszok k´r¢ben, s term¢szetesen Robbins is vilÀgosan lÀtta, hogy az LSE (London School of Economics) tansz¢k¢nek legjelentûsebb tagjai, p¢ldÀul Hicks, Kaldor, Lerner, Scitovsky ¢s Shackle, Àtt¢rtek az Ãj
cambridge-i k´zgazdasÀgtan hit¢re.8 Hayek ¢s Robbins rosszul m¢rt¢k fel a keynesiÀnus forradalom ¡tem¢t, ¢s ez¢rt egyÀltalÀn nem siker¡lt megtÀmadniuk, nemhogy
sikerrel ostromoltÀk volna meg a Keynes ¢pÁtette vÀrat.
A szocialista kalkulÀciÂs vita
Az osztrÀk k´zgazdasÀgtan k¢t hÀborÃ k´zti reputÀciÂjÀt legalÀbb annyira k´sz´nhette
a szocializmus gazdasÀgi elm¢let¢nek, mint a tûke vagy a gazdasÀgi ciklusok elm¢let¢nek. A legt´bb k´zgazdÀsz f¡l¢nek ä mondjuk 1935-ben ä Ludwig von Mises neve
nem annyira a gazdasÀgi ciklusok monetÀris tÃlbefektet¢si elm¢let¢t id¢zte, mint inkÀbb azt az ÀllÁtÀst, hogy a gazdasÀgi kalkulÀciÂ a szocializmusban nem egyszerüen
irracionÀlis, de egyenesen lehetetlen a tûkejavak ÀrÀt meghatÀrozÂ piacok hiÀnyÀban
ä hiszen a tûkejavak ÀrÀt mÀsk¢ppen lehetetlen megÀllapÁtani. A szocialista kalkulÀciÂ
vitÀjÀnak t´rt¢net¢rûl Vaughn, Murrell s legr¢szletesebben Lavoie szÀmol be.9 Oskar
Lange briliÀns k´nyve, A SZOCIALIZMUS GAZDASçGI ELM°LETE (1936) a maga idej¢ben
v¢gleges vÀlasznak tünt Mises elm¢let¢re ä a Tervhivatal megfelelû ÀrkiigazÁtÀsi szabÀlyok segÁts¢g¢vel mÁmelni tudja a àpiaci szocializmustÊ. Visszatekintve azonban nyil-
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vÀnvalÂ, hogy Lange csak szigorÃan formÀlis alapon nyerte meg a csatÀt. Mises ¢s
Hayek jobb ¡gyet v¢delmezett, csakhogy sosem tudtÀk meggyûzûen elûadni a n¢zeteiket. AkÀrhogy van is, Lange k´nyve nemcsak hogy eltemette a szocializmus osztrÀk
kritikÀjÀt, de alÀtÀmasztotta a Walras-f¢le ÀltalÀnos egyensÃlyelm¢letet is, mint olyan
keretet, amely alkalmas arra, hogy a kapitalizmus versus szocializmus jellegü k¢rd¢sek felûl gondolkodjunk. Hick ° RT°K °S TýKE cÁmü k´nyve (1939) alig n¢hÀny ¢vvel
k¢sûbb jelent meg, de ekkor mÀr az ÀltalÀnos egyensÃly elm¢lete volt a mikro´konÂmiai elm¢let m¢rc¢je, s ennek f¢ny¢ben az osztrÀk Àrelm¢let ´z´nvÁz elûtti k¢pzûdm¢nynek tünt.
Mai szemmel Hayek a K OLLEKTIVISTA GAZDASçGI TERV EZ°S-ben ¢s a GAZDASçG °S
TUDçS (1937) cÁmü gondolat¢bresztû tanulmÀnyban kifejtett n¢zetei figyelemrem¢ltÂn eredetinek ¢s ¢leslÀtÂnak tünnek.10 Hayek ugyanis figyelembe vette a tanulÀs ¢s
a felfedez¢s szerep¢t a verseny dinamikus folyamatÀban ä szemben a kompetitÁv egyensÃlyi v¢gÀllapot statikus jellemzûivel, amelyeket a fûÀrambeli neoklasszikus k´zgazdasÀgtan hangsÃlyozott. A maga idej¢ben azonban nem keltettek figyelmet, s talÀn maga
Hayek sem ismerte fel, milyen k´zel Àllt ahhoz, hogy egy teljesen mÀsf¢le vilÀgot vÀzoljon fel, mint a àwalrasi ihletetts¢gü ortodoxiaÊ, amely az 1930-as ¢vek v¢g¢n kezdett
kialakulni. K¢t ¡nnepelt ÁrÀsÀban ä A TUDçS HASZNA A TçRSADALOMBAN (1945) ¢s A
V ERSENY °RTELME (1946)11 ä Hayek kidolgozta a modern osztrÀk ÀllÀspontot a vÀllalkozÂi szeml¢let (entrepreneurship) alapvetû szerep¢rûl a versenyfolyamatban. A
àvÀllalkozÂi szeml¢letÊ folyamatos figyelmet jelent a m¢g kihasznÀlatlan profitlehetûs¢gek irÀnt. Israel Kirzner, e modern osztrÀk t¢ma kiemelkedû k¢pviselûje, alapos sz´vegelemz¢s segÁts¢g¢vel kimutatta, mit tanult Mises ¢s Hayek az Oskar Lang¢val folytatott nagy harmincas ¢vekbeli vitÀbÂl.12 °n m¢gis azt ÀllÁtanÀm, hogy nem egyforma
m¢rt¢kben tanultak belûle. HasonlÁtsuk csak ´ssze Mises 1920-as A GAZDASçGI KALKULçCIñ A SZOCIALISTA çLLAMBAN cÁmü tanulmÀnyÀt ugyanennek a k¢rd¢snek a tÀrgyalÀsÀval Mises EMBERI CSELEKV °S (1966) cÁmü k´nyv¢ben, amely Hayek ÁrÀsainak
megjelen¢se utÀn ÁrÂdott, s mÀris lÀtjuk a l¢nyeget: a k¢sei Misesn¢l az Àrak, a menynyis¢gek ¢s a tudÀs igazodÀsai (adjustments) az egyensÃlyhiÀny (disequilibrium) nyomÀn olyan kifinomult formÀban jelennek meg, amely a korai ÁrÀsokbÂl m¢g hiÀnyzott.
R´viden, Hayek s nem Mises az, akit joggal tekinthet¡nk az osztrÀk k´zgazdasÀgi iskola v¢dûszentj¢nek.
Mises versus Hayek
Misest ¢s Hayeket ä az osztrÀk k´zgazdasÀgtan k¢pviselûik¢nt ä ÀltalÀban pÀrba ÀllÁtjÀk
egymÀssal, holott szÀmos ponton, k¡l´n´sen metodolÂgiai k¢rd¢sekben, elt¢rû v¢lem¢nyen voltak. Mises apriorista volt, hitt abban, hogy a k´zgazdasÀgi hipot¢ziseket
levezethetj¡k a gazdasÀgi viselked¢s alapvetû posztulÀtumaibÂl, amelyek kanti àa priori szintetikus ÀllÁtÀsokÊ ä a valÂsÀgra vonatkoznak, de bÀrmif¢le tapasztalattÂl f¡ggetlen¡l igaznak tudjuk ûket. Mises nem tekintette sz¡ks¢gesnek, hogy a k´zgazdasÀgi
elm¢leteket az empirikus bizonyÁt¢kok f¢ny¢ben ellenûrizz¡k, hiszen ez logikailag ellent¢tben Àllna a kanti apriorizmussal. Hayek viszont mindig ´r´mmel ¡dv´z´lte az
elm¢leti gondolkodÀs Àltal megjÂsolt àtrendekÊ vagy àmintÀkÊ empirikus igazolÀsÀt.
Sokszor hangoztatta, hogy a gazdasÀgi rendszerekben jelentûs, ÀtfogÂ gazdasÀgi szabÀlyossÀgok mutatkoznak, s minden bizonnyal hitt abban, hogy meg kell figyeln¡nk
ezeket a szabÀlyossÀgokat, ellenûrizendû, hogy valÂban egybehangzanak-e elm¢leteink k´vetkeztet¢seivel.13 Kirzner azt ÀllÁtja, hogy Mises ¢s Hayek teljesen egyformÀn
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lÀtta a k´zgazdasÀgi elm¢letek igazolÀsÀnak k¢rd¢s¢t,14 ha azonban elolvassuk Hayek
recenziÂit Mises k´nyveirûl, azonnal lÀtjuk, hogy tÀvolrÂl sem volt teljes az ´sszhang
a harmadik generÀciÂs osztrÀk k´zgazdasÀgtan e k¢t legkivÀlÂbbja k´z´tt. àHa meggondolom, micsoda harcot kellett vÁvnia [Misesnek] ä Árta Hayek 1977-ben ä, ¢rthetû, hogy
olyan tÃlzÀsokra ragadtatta magÀt, mint p¢ldÀul a k´zgazdasÀgi elm¢let a priori jellege, amelyet
¢n mÀr nem tudok elfogadni.Ê15
Azt k¢rdezhetn¢nk, ugyan mit szÀmÁt, hogy Mises egyet¢rtett-e Hayekkel vagy sem.
Csakhogy az osztrÀk k´zgazdasÀgtan k´zelmÃltja ¢s j´vendû fejlûd¢se szempontjÀbÂl
nagyon is sokat szÀmÁt. A kegyes ragaszkodÀs Mises ´r´ks¢g¢hez erûsen antiempiricista ÀllÀspontot alakÁtott ki az osztrÀk iskolÀs k´zgazdÀszok k´r¢ben, ¢s azt sugallta a
fiatal osztrÀk kutatÂknak, hogy a k´zgazdasÀgi elm¢letek statisztikai ¢s ä ne adj' isten!
ä ´konometriai tesztel¢se nem ildomos dolog. Ez aztÀn egy eg¢szs¢gtelen¡l deduktÁv
k´zgazdasÀgi ¢rvel¢si stÁlushoz vezetett, amelyben az osztrÀk k´zgazdasÀgtan nagy
igazsÀgait an¢lk¡l is levezethett¢k, hogy egyszer is fel kellett volna Àllniuk a k¢nyelmes
karossz¢kbûl.
Ugyanakkor Hayek is hajlik egyfajta apriorizmusra. Carl Mengerrûl szÂlÂ hÁres
1934-es essz¢j¢ben a k´vetkezûket Árta: àA mikro´konÂmia elm¢lete tehÀt, eltekintve az olyan
esetektûl, amikor viszonylag elfogadhatÂ ceteris paribus feltev¢s mellett dolgozhat, arra korlÀtozÂdik, amit mÀsutt àminta-elûrejelz¢snekÊ neveztem ä olyan struktÃrÀk elûrejelz¢s¢re, amelyek
elûÀllÁthatÂk a rendelkez¢sre ÀllÂ elemekbûl. Az elûrejelz¢s lehetûs¢geinek e korlÀtja, amely, Ãgy
v¢lem, minden olyan elm¢letre Àll, amely a Warren Weaver Àltal Ïszervezett komplexitÀsnakÎ
nevezett tulajdonsÀggal jellemezhetû jelens¢gekkel foglalkozik... bizonyosan ¢rv¢nyes a mikro´konÂmia elm¢let¢nek jelentûs hÀnyadÀra.Ê16
Az ember szÁvesen lÀtna p¢ldÀkat e àkorlÀtozÀsi teor¢mÀraÊ, amelyek megvilÀgÁthatnÀk jelentûs¢g¢t ¢s ¢rtelm¢t. Mi is az pontosan, amit nem tudunk megjÂsolni a
mikro´konÂmiÀban? Azt, hogy a vajra kivetett adÂ csak az adÂ ¢rt¢k¢n¢l kisebb m¢rt¢kben emeli a vaj ÀrÀt? Azt, hogy a befektet¢sek nem reagÀlnak a kamatlÀbak es¢s¢re? Azt, hogy a munkan¢lk¡li-seg¢ly a munkaerû-kÁnÀlatra gyakorolt hatÀsÀn kereszt¡l n´velheti a munkan¢lk¡lis¢g szintj¢t? Azt, hogy a b¢rek lefel¢ ÀltalÀban merevek,
m¢g munkan¢lk¡lis¢g idej¢n is? A k´zel tÁzezer oldalon, amelyet Hayek 1934 utÀn
Árt, egyre sem eml¢kszem, ahol megmondanÀ, mit tudunk ¢s mit nem tudunk elûre
jelezni a k´zgazdasÀgtanban, s ez¢rt m¢g mindig nem ¢rzem meggyûzûnek azt az ÀllÁtÀst, hogy a k´zgazdasÀgtan leginkÀbb csak àmintÀkatÊ vagy àtrendeketÊ tud elûre
jelezni.
Hayek ´sszes müv¢nek kiadÂja17 a f¡lsz´vegben kijelenti, hogy àF. A. Hayek vilÀgos
elûrejelz¢s¢t a szocializmus ¢s a k´zponti gazdasÀgi tervez¢s elker¡lhetetlen kudarcÀrÂl megcÀfolhatatlannÀ tette a keleti blokk ´sszeomlÀsa a k´zelmÃltbanÊ, ez pedig nyilvÀnvalÂan k¢zenfekvû àminta-elûrejelz¢sÊ. De vajon ¢rv¢nyes volt-e az elûrejelz¢s? Hayek 1935-ben
a szocializmus k´zeli ´sszeomlÀsÀt jÂsolta a SzovjetuniÂban; s ekkor is elmulasztotta
megjegyezni, hogy jÂl-rosszul, de mÀr tizennyolc ¢ve fennÀllt. 1935 utÀn m¢g tovÀbbi
´tvenhÀrom ¢vig mük´d´tt. A àszocializmus ¢s a k´zponti gazdasÀgi tervez¢s elker¡lhetetlen
kudarcaÊ tehÀt csak hetven´t ¢v utÀn mutatkozott meg! Lehet, hogy ez csak Ãjabb p¢ldÀja a k´zgazdasÀgi elûrejelz¢s korlÀtainak, de magam inkÀbb azt mondanÀm, hogy
a k´zelmÃlt kelet-eurÂpai fejlem¢nyeinek f¢ny¢ben Ãjra meg kellene vizsgÀlnunk a
MisesäHayek-f¢le t¢zist a szocializmus gazdasÀgi kalkulÀciÂjÀrÂl. E vizsgÀlÂdÀs nyomÀn kider¡lne, hogy a szocializmus a gazdasÀgi fejletts¢g alacsonyabb szintjein t´k¢letesen mük´dûk¢pes, s csak akkor vÀlik kifejezetten mük´d¢sk¢ptelenn¢, amikor a
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fogyasztÂk kifinomultabb term¢kvÀlaszt¢kot szeretn¢nek. MÀsk¢ppen fogalmazva, a
szocializmus hadigazdasÀg, parancsgazdasÀg, amely csak b¢keidûben kezd akadozni,
amikor Ãjra vÀlaszthatunk a fegyver ¢s a vaj k´z´tt. A szocializmus t´rt¢nete folyamÀn
a szocialistÀk mindig is azt ÀllÁtottÀk, hogy a szocializmus a bûs¢g gazdasÀgÀra van kitalÀlva. Ezzel szemben Ãgy tünik, hogy csak a sÃlyos hiÀnyok gazdasÀgÀban van ¢rtelme, s egy bûvelkedû gazdasÀgban egyÀltalÀn nem mük´dûk¢pes.
Mindent egybev¢ve, Kelet-EurÂpa gazdasÀgi ´sszeomlÀsa valÂjÀban nem igazolta
Mises ¢s Hayek t¢nyleges elûrejelz¢seit; mind´ssze azt a sejt¢s¡ket erûsÁtette meg,
hogy a szocializmus igencsak rossz hatÀsfokÃ gazdasÀgi rendszer. Joggal csodÀlhatjuk
intuitÁv k¢pess¢g¡ket, hiszen kortÀrsaik k´z¡l sokan mÀsk¢pp gondolkoztak. Visszatekintve azonban vilÀgos, hogy m¢g ûk sem ismert¢k fel a szocializmus t¢nyleges gyeng¢it. Hayek term¢szetesen szinte a halÀla napjÀig Árt a szocializmusrÂl, s a szocializmussal szemben felhozott politikai ¢rvei idûvel sokkal sÃlyosabbnak tünnek, mint a
korai gazdasÀgi ¢rvek. De t¢ny, ami t¢ny: sosem lÀtta elûre, hogyan ¢s mi¢rt omlik
majd ´ssze LengyelorszÀg, MagyarorszÀg, a SzovjetuniÂ ¢s Kelet-N¢metorszÀg szocialista gazdasÀga Ãgy, ahogy az v¢g¡l t´rt¢nt.
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BESZ°LGET°S KORNAI JçNOSSAL
A SZOCIçLIS K°RD°SRýL
K¢rdezi: Laki MihÀly
LAKI MIHçLY : Egy

nagyon banÀlis k¢rd¢s: az Àtmenet szempontjÀbÂl mi a jelentûs¢ge
a szociÀlis k¢rd¢snek?
KORNAI JçNOS: ñriÀsi jelentûs¢ge van; egyike az Àtmenet kulcsk¢rd¢seinek. Ez egy¢bk¢nt mindenki elûtt vilÀgos volt kezdettûl fogva, bÀr hozzÀ kell tenni, hogy sok orszÀgban a valÂsÀgos politikÀban az elsû egy-k¢t-hÀrom ¢vben hÀtt¢rbe szorult. MagyarorszÀgon nem.
L. M. Lehet-e azt mondani, hogy a l¢tezû szocializmusban a szociÀlis k¢rd¢st megoldottÀk, vagy nem volt ki¢lezett? V¢lem¢nyed vagy eml¢keid szerint milyenek voltak
a tÀrsadalmi k¡l´nbs¢gek abban a rendszerben, mi¢rt van ilyen szempontbÂl sokakban nosztalgia a l¢tezû szocializmus irÀnt?
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K. J. Ezzel kapcsolatban orszÀgonk¢nt differenciÀlni kell. A l¢tezû szocializmus huszon-

hat orszÀgra terjedt ki KÁnÀtÂl MagyarorszÀgig, a jÂl¢ti rendszerek alakÁtÀsÀra vonatkozÂ igen k¡l´nb´zû politikÀkkal. çllapodjunk meg abban, hogy a k¢rd¢sre vÀlaszolva
most nem ÀltalÀnosÁtunk, hanem kizÀrÂlag MagyarorszÀgrÂl besz¢l¡nk.
MagyarorszÀgon a sztÀlinista korszakban a jÂl¢ti rendszerek csak nagyon kezdetlegesen mük´dtek. Munkan¢lk¡lis¢g is volt. TehÀt m¢g nem bontakozott ki mindaz,
ami ebben a tekintetben manapsÀg sokakban nosztalgikus ¢rz¢seket ¢breszt. UtÀna,
a KÀdÀr-korszakban, a gazdasÀgi mechanizmusban v¢grehajtott negyed- ¢s f¢lreformokkal egy¡tt elkezdûd´tt a jÂl¢ti rendszerek ki¢pÁt¢se. Ez szinte ¢venk¢nt-k¢t¢venk¢nt fontos l¢p¢sekben haladt elûre. Vegy¡k szem¡gyre a nyolcvanas ¢vek k´zep¢t.
Milyen volt a helyzet ebbûl a szempontbÂl? Jellemezte a teljes foglalkoztatÀs, sût ezenfel¡l szÀmottevû krÂnikus munkaerûhiÀny, tovÀbbÀ a puha k´lts¢gvet¢si korlÀt r¢v¢n
a vÀllalatok garantÀlt tÃl¢l¢se. Ezzel egy¡tt jÀrt nem egyszerüen a foglalkoztatÀs, hanem a munkahely biztonsÀga is. Az emberek ä ha k´telezû foglalkoztatÀsuk hallgatÂlagos jÀt¢kszabÀlyait elfogadtÀk ä a àfûmunkahely¡kh´zÊ valÂ lojalitÀsuk r¢v¢n jogosultsÀgok sz¢les k´r¢re tettek szert, amelyeket t´rv¢nyek szentesÁtettek. A p¢nzbeni
jÀrandÂsÀgok k´re szÀmos elembûl tevûd´tt ´ssze. Ide tartoztak a nyugdÁjjal, a gyermeknevel¢ssel, a betegs¢ggel kapcsolatos tÀrsadalombiztosÁtÀsi jÀrandÂsÀgok, de a tanulÀssal vagy az ´regkorral ´sszef¡ggû jogosultsÀgok sz¢les skÀlÀja is. A p¢nzbeni jÀrandÂsÀgok szÀmottevû r¢sze a b¢rekkel egy¡tt nûtt. Ezt tet¢zte az Àruk ¢s szolgÀltatÀsok k´r¢t ¢rintû ÀrtÀmogatÀsi rendszer, valamint a lakÀs¢pÁt¢snek a k´zponti ÃjraelosztÀs csatornÀin kereszt¡l t´rt¢nû tÀmogatÀsa. Mindez egy¡ttv¢ve olyan sz¢les k´rü
szociÀlpolitikÀt valÂsÁtott meg, amelynek m¢rete, teljesÁtm¢nye, ÀtfogÂ volta tÃlhaladta
valamennyi mÀs egykori szocialista orszÀg¢t. Ez¢rt az erre valÂ visszaeml¢kez¢s nem
alap n¢lk¡l valÂ.
Mi¢rt t´rt¢nt ez, mi¢rt vezett¢k a magyarorszÀgi szocialista rendszert ebbe az irÀnyba? Azt hiszem, a gy´kerek az 1956-os traumÀhoz nyÃlnak vissza, az uralkodÂ politikai
elitnek ahhoz a katartikus ¢lm¢ny¢hez, hogy egy f´lhÀborodott n¢p elsodorhatja ¢s
¡ld´zheti ûket. Ez¢rt jÂban kell lenni a n¢ppel. A szocialista rendszer egyes tulajdonsÀgai (a beruhÀzÀsi ¢hs¢g, az expanziÂs k¢sztet¢s, a puha k´lts¢gvet¢si korlÀt) l¢trehozzÀk a teljes foglalkoztatottsÀgot. Ez kialakul olyan represszÁv kommunista kormÀnyok eset¢n is, amelyek nem t´rekednek k¡l´n´sebben n¢pszerüsk´d¢sre. A magyar
vezet¢s ehhez gondolatban hozzÀtette: àNem akarunk t´bb¢ utcai t¡ntet¢seket vagy
sztrÀjkolÂkat lÀtni. Ezt biztosÁtjuk azzal, hogy 1956 utÀn elûbb kegyetlen megtorlÀst
hajtunk v¢gre, majd k¢sûbb azzal, hogy cs´kkentj¡k az el¢gedetlens¢get.Ê A potenciÀlis el¢gedetlens¢g levezet¢s¢nek t´bb egymÀssal pÀrhuzamos eszk´ztÀra volt. Az
egyik a jogosultsÀgok, gondoskodÀsok, seg¢lyek, kisegÁt¢sek rendszer¢nek a ki¢pÁt¢se.
Ehhez az Àllami jÂl¢ti redisztributÁv rendszeren kÁv¡l hozzÀtartozott a puha k´lts¢gvet¢si korlÀt is. Elfogadhatatlannak tekintett¢k, hogy egy r¢giÂ vagy egy vÀllalat vÀlsÀgba ker¡lj´n, mert akkor nem tudjÀk ellÀtni a szociÀlis funkciÂkat, ¢s lokÀlis munkan¢lk¡lis¢g keletkezhet. Az Àllami jogrendbe be¢pÁtett paternalizmus ¢s a puha k´lts¢gvet¢si korlÀt egymÀs kieg¢szÁtûi voltak. Mindez a hatalmon l¢vûk politikai ¢rdek¢ben t´rt¢nt. TehÀt ez nem olyan vÁvmÀny volt, amit az emberek fogcsikorgatva, l¢p¢srûl l¢p¢sre harcoltak ki, hanem a politikai vezet¢s szinte el¢je ment a dolognak. Azoknak, akik az ilyesfajta Àllami szerepvÀllalÀst ig¢nyelt¢k, k´vetelt¢k, azaz az à¢letszÁnvonal-lobbinakÊ ¢s a àpaternalizmuslobbinakÊ (ezek tulajdonk¢ppen ´sszef¡ggû csoportok) nem volt olyan nagyon neh¢z dolguk ezt kiverekedni. Nem kellett az utcÀra
vinni az embereket, hogy megkapjÀk.
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Az el¢gedetlens¢g leszerel¢s¢nek mÀsik nagy eszk´ztÀra a sz¡rke gazdasÀg, a mÀsodik gazdasÀg kifejlûd¢se volt. Annak a megenged¢se, hogy ha valaki p¢nzt akar keresni, hadd keressen. TehÀt az ¢lelmesebbj¢nek megadtÀk a sz¡rke gazdasÀgban a kereseti lehetûs¢get, ¢s a kev¢sb¢ ¢lelmesek megkaptÀk a paternalisztikus gondoskodÀst
¢s a munkahely garantÀlt biztonsÀgÀt. Az elsû munkahely mindenki szÀmÀra szavatolta a paternalisztikus gondoskodÀst, tovÀbbÀ az ott szerzett j´vedelm¢nek nagyfokÃ
biztonsÀgÀt. Ezt az ¢lelmesebbek, ¡gyesebbek kieg¢szÁthett¢k a mÀsodik gazdasÀgban
szerzett t´bbletj´vedelemmel.
A folyamatnak voltak ugyan vesztesei is, de tulajdonk¢ppen m¢g ûk is kevesebbet
vesztettek, mint amikor egy gazdasÀg igazÀbÂl piaci gazdasÀggÀ vÀlik. A nyertesek k´z´tt persze a nyeres¢g nem egyenletesen oszlott sz¢t; voltak, akik t´bb ¢s voltak, akik
kevesebb nyeres¢get ¢rtek el. Annak idej¢n f´l voltunk zÃdulva azon, hogy egy privilegizÀlt kÀdernek mennyi elûnye van, mert Àllami ¡d¡lûben ¡d¡lhet, szolgÀlati kocsi
j´n ¢rte, ¢s rendes lakÀsa van. Most, amikor a gazdagsÀg-szeg¢nys¢g skÀlÀja sokkal
nagyobb m¢rt¢kben sz¢thÃzÂdott, utÂlag azt ¢rz¢kelheti a magyar tÀrsadalom, hogy
az akkori privil¢giumok arÀnylag szer¢nyebbek voltak. Azok, akik akkor a legkedvezûbb anyagi ¢letszÁnvonalon ¢ltek, sokkal-sokkal k´zelebb voltak az Àtlaghoz, mint a
mai leggazdagabb ´t vagy tÁz szÀzal¢k. Ennyiben az akkori MagyarorszÀg k´zelebb
volt az anyagi egyenlûs¢ghez. Semmilyen tÀrsadalom sem szigorÃan egalitÀrius, de az
akkori j´vedelemeloszlÀs bizonyÀra egyenletesebb volt, mint a mai.
L. M. Nem t´rt¢nik-e az, hogy a rendszervÀltÀskor olyanok ker¡ltek jÂ indulÂhelyzetbe, azok rendelkeznek anyagi tûk¢vel, kapcsolati tûk¢vel, müvelts¢gi ¢s szellemi tûk¢vel, akik nem a szak¢rtelm¡k vagy a teljesÁtm¢ny¡k alapjÀn ¢lvezik a kedvezûbb startot, hanem mÀs okokbÂl, p¢ldÀul a korÀbbi rendszerbeli lojalitÀsuk miatt? Sokan s¢relmeznek egy ilyenfajta indulÂegyenlûtlens¢get. Mi errûl a v¢lem¢nyed?
K. J. VÀlasszuk sz¢t a k¢rd¢snek a pozitÁv r¢sz¢t, vagyis annak konstatÀlÀsÀt, hogy l¢tezik-e ez a jelens¢g, annak normatÁv ¢rt¢kel¢s¢tûl.
Minden tÀrsadalomban, bele¢rtve a rendszervÀltÂ Àtmeneteket is, elûnye van annak, aki egy korÀbbi Àllapotban szerzett fizikai vagyont, s azt nem veszik el tûle; aki
magÀval hoz hasznosÁthatÂ kapcsolatokat; ¢s harmadikk¢nt emlÁtve talÀn a legfontosabbat: aki szellemi tûk¢vel rendelkezik. Ez utÂbbi azzal kezdûdik, hogy az agya jobban
trenÁrozott, ¢s g´rd¡l¢kenyebben mük´dik, ¢s folytatÂdik azzal, hogy t´bb ismeretanyagot halmozott fel, t´bbek k´z´tt nyelvtudÀst, a tÀrsadalmi viselked¢s rutinjÀt ¢s
Ágy tovÀbb. Ez az Ãjrakezd¢sn¢l elûny; ezt nem lehet tagadni.
L. M. Ennek megÁt¢l¢se tehÀt egyszerüen morÀlis k¢rd¢s?
K. J. Egyelûre maradjunk m¢g a pozitÁv elemz¢sn¢l. A jobb es¢lyek Àtment¢s¢nek lehetûs¢ge attÂl f¡gg, hogy a tÀrsadalom v¢grehajt-e erûszakkal vagyonelkobzÀst ¢s a
korÀbbi rendszer vezetû r¢teg¢nek eltÀvolÁtÀsÀt a magasabb pozÁciÂkbÂl. Ezt tette a
kommunista rendszer, amikor hatalomra ker¡lt. KonfiskÀlta a megl¢vû vagyonokat,
sz¢trombolta a korÀbbi kapcsolati rendszereket, ki¡ld´zte a korÀbbi politikai rendszer
felsû r¢teg¢t a hatalom, az Àllami adminisztrÀciÂ, a gazdasÀg ¢s a kultÃra minden vezetû pozÁciÂjÀbÂl. A hatalom Àtv¢tele utÀn mÀr csak az az ¢rdekes, hogy ki lesz jÂban
a pÀrttitkÀrral ¢s a komisszÀrral, ¢s teljesen ¢rdektelenn¢ vÀlik a korÀbbi kapcsolati
rendszer. A szellemi tûk¢t ugyan nem tudja kiverni a korÀbbi elit tagjainak agyÀbÂl,
de erûszakkal olyan munkak´rbe tudja ûket k¢nyszerÁteni, amiben azt nem tudjÀk
hasznosÁtani.
Min¢l b¢k¢sebb a szocializmus ´sszeomlÀsa utÀn az Àtmenet, min¢l kev¢sb¢ akarnak
embereket ¡ld´zni, min¢l kev¢sb¢ akarnak bosszÃt Àllni, min¢l kev¢sb¢ akarnak erû-
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szakkal belenyÃlni abba, hogy ki-ki hogyan hasznosÁthatja azt, amije van, legyen az
k¢zzelfoghatÂ vagyon vagy az a tûke, ami a fej¢ben van, annÀl inkÀbb hasznosulnak
az elûzû rendszerbûl Àthozott elûny´k.
Eml¢kszem arra, hogy 1991ä1992 k´r¡l ¢szrevettem: X. vagy Y., aki alaposan
kompromittÀlta magÀt a KÀdÀr-rezsim lelkes tÀmogatÂjak¢nt, feltünt egy nagy nyugati bank magyarorszÀgi vezetû k¢pviselûi k´z´tt vagy egy magyarorszÀgi befektet¢sekben ¢rdekelt k¡lf´ldi vÀllalat fûtanÀcsadÂjak¢nt. Egy Ázben megk¢rdeztem egy
amerikai egyetemi koll¢gÀmat, aki àbusiness economicsÊ-re specializÀlÂdott, ¢s jÂl ismeri az ¡zleti vilÀg mentalitÀsÀt: szerinte mi¢rt teszik ezt? HÀt nem tudjÀk, hogy ez
az ember hogyan viselkedett azelûtt, ¢s mekkora fekete foltok vannak az ¢letrajzÀban?
A koll¢ga szinte ¢rtetlen¡l fogadta a k¢rd¢semet. Mi k´z¡k van az illetû szem¢ly politikai mÃltjÀhoz? Ez az ember, akit a nyugati vÀllalat felhasznÀl, itt ¢lt ¢s ¢l MagyarorszÀgon, jÂl kiismeri magÀt ebben az orszÀgban, jÂ kapcsolatai vannak, s rÀadÀsul
megtanulta a Nyugattal valÂ kapcsolattartÀs mÂdszereit is. Persze hogy hasznosÁtjÀk
ezeket az ¢rt¢kes tulajdonsÀgait! A b¢k¢s Àtmenet szabad utat ad a kapcsolat ¢s a fejekben l¢vû tudÀs ¢rt¢kes¡l¢s¢nek. Elindul egy kivÀlasztÂdÀsi folyamat. Ebben a buta
egykori kÀder elûbb-utÂbb f¢lresodrÂdik. Viszont az okos, a szak¢rtû kÀder, aki tovÀbbra is hasznosÁthatÂ kapcsolatokkal rendelkezik, az sikeresen be¢p¡l az Ãj rendszerbe. Ez a folytonos, sima, fokozatos, b¢k¢s magyar rendszer-ÀtalakulÀs fontos tulajdonsÀga.
Ezek utÀn f´ltehetj¡k a k¢rd¢st, hogy mindez morÀlisan hogyan ¢rt¢kelhetû. A magamban kialakÁtott ¢rt¢kÁt¢let tudomÀsul veszi a helyzet ambivalens, ellentmondÀsos
jelleg¢t. A MagyarorszÀgon v¢grehajtott forradalom (mert a rendszervÀltÀst t´rt¢nelmi ¢rtelemben forradalomnak tekintem) v¢rtelens¢g¢t, kÁm¢letess¢g¢t elûnynek tekintem. Ugyanennek a vonÀsnak az a hÀtrÀnyos k´vetkezm¢nye, hogy nem ker¡lt sor
radikÀlis Ãjrarendez¢sre, amely drasztikusan les¡llyesztett ¢s mesters¢gesen f´lemelt
volna embereket mÃltbeli politikai viselked¢s¡k alapjÀn. A magyar tÀrsadalom nagyobb r¢sze, azt hiszem, nagyobb sÃlyt adott az elûnynek, mint a hÀtrÀnynak. Fogcsikorgatva vagy legalÀbbis bosszankodva vette tudomÀsul a kam¢leonok parÀd¢jÀt, de
az¢rt nem k´vetelt a politikai mÃlt alapjÀn v¢grehajtott kÁm¢letlen szelekciÂt.
L. M. °n megk¡l´nb´ztetn¢m itt a szellemi kapcsolatokat attÂl az esettûl, amikor tûk¢t
is elvontak az ÀllamibÂl a magÀnszf¢rÀba, ¢s ezÀltal l¢tes¡lt egyesek szÀmÀra elûny´s
indulÂhelyzet a rendszervÀltÀskor.
K. J. Igaz, hogy akik a mÃltban k´zelebb voltak a tüzh´z, nagyobb valÂszÁnüs¢ggel halmoztak fel kedvezûbb indulÂtûk¢t, pl. a lakÀsk´r¡lm¢nyekben vagy mÀs anyagi javakban. Ehhez k¢t megjegyz¢sem van. Az elsû: nem biztos, hogy jobb lett volna konfiskÀlÀssal kezdeni. Ez brutÀlis l¢p¢s; nem jÂ start az alig kibontakozÂ demokrÀcia szÀmÀra. Neh¢z, valÂszÁnüleg lehetetlen sz¢les k´rü konfiskÀlÀst jogszerüen, az ´sszes
enyhÁtû ¢s terhelû k´r¡lm¢ny figyelembev¢tel¢vel v¢grehajtani.
A mÀsik megjegyz¢sem inkÀbb a probl¢ma elemz¢s¢vel kapcsolatos. Tegy¡k fel,
hogy tÁz ¢v mÃlva valaki egy f¡ggv¢nyt fog felÁrni az akkori j´vedelem- ¢s vagyoneloszlÀs megmagyarÀzÀsÀra. Ebben a f¡ggv¢nyben t´bb magyarÀzÂ vÀltozÂ szerepel
majd, k´zt¡k olyanok is, amelyek azt reprezentÀljÀk: az ÀllampolgÀr az 1990 elûtti elit
tagja volt-e vagy ahhoz k´zel Àllt-e, vagy az akkori elittag t´rv¢nyes ´r´k´se volt-e.
Sejt¢sem szerint az fog kider¡lni, hogy ezeknek a vÀltozÂknak lesz ugyan szignifikÀns
magyarÀzÂerej¡k, de ez a magyarÀzÂerû arÀnylag gyenge lesz. A f¡ggv¢nyben sokkal
nagyobb sÃlyt kapnak majd azok a vÀltozÂk, amelyek a k´vetkezûket fejezik ki: ki mit
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tett 1990 Âta, ¢s mennyire volt szerencs¢je. ElkÂtyavety¢lte-e az indulÂtûk¢j¢t vagy
¡gyesen ¢s szerencs¢sen alkalmazkodott-e az Ãj k´r¡lm¢nyekhez.
A volt kÀderek rendszervÀltÀs kori vagyonÀtment¢s¢t utÂlag sem akarom etikailag
jÂvÀhagyni ¢s igazolni. V¢g¡l is k¢tf¢le ÀtmenettÁpus k´z´tt vÀlaszthattunk, amelyek
k´z¡l egyik sem teljesen megnyugtatÂ etikailag. A v¢res, a f´lforgatÂ rendteremt¢sbûl
¢s àa lapok Ãj leosztÀsÀvalÊ jÀrÂ brutalitÀsbÂl mÀr el¢g volt ebben az ¢vszÀzadban. A
magyar tÀrsadalom tehÀt a szelÁdebb vÀltozÀst s ezzel egy¡tt a tûkeÀtment¢st lehetûv¢
tevû Àtmenetet vÀlasztotta kisebbik rosszk¢nt. °n ezt a vÀlasztÀst a magam r¢sz¢rûl
utÂlag is helybenhagyom.
L. M. Igen, de akik valamik¢ppen relatÁv vesztesei voltak a szocializmusnak, azok kÀrpÂtlÀsf¢l¢re vÀgynak. Vagy legalÀbbis Àllami, int¢zm¢nyi segÁts¢gre ahhoz, hogy ne ûk
maradjanak le Ãjra.
K. J. °n ezzel az elvvel egyet¢rtek. Ez nemcsak a rendszervÀltÀs idej¢n, de minden
idûben felvetûdû ig¢ny: ha valaki nem a sajÀt d´nt¢sei, hanem a rossz sors k´vetkezt¢ben ker¡lt nagy vesztes¢geket okozÂ hÀtrÀnyos helyzetbe, akkor jogosult a tÀrsadalom k¡l´nleges, kompenzÀlÂ jellegü gondoskodÀsÀra (egy¢b felt¢telek megl¢te mellett). TehÀt ebben a gondolatmenetben k¡l´nbs¢get tesz¡nk azok k´z´tt, akiket az elûzû rendszer szÀrmazÀsuk vagy politikai ÀllÀsfoglalÀsuk miatt sÃjtott, szemben azokkal,
akik az¢rt nem vitt¢k sokra, mert a politikÀtÂl teljesen f¡ggetlen minûsÁt¢ssel, egyszerüen gyenge teljesÁtm¢nyt mutattak fel. Az, aki a politikai ¡ld´z¢s vagy diszkriminÀciÂ
vesztese volt, nem t¢vesztendû ´ssze azzal, aki p¢ldÀul tanulhatott volna, de nem tanult. Ez k¢t k¡l´nb´zû dolog. Figyelembe kell venni t´bbek k´z´tt azt, hogy ¢ppen a
tanulÀshoz, a szellemi tûke megszerz¢s¢hez az elûzû rendszer sokaknak adott es¢lyt.
L. M. Ha valaki egyszerüen lusta volt tanulni...
K. J. Ha valaki hÃsz-egyn¢hÀny ¢ves korÀban tudatlanul, rosszul felk¢sz¡lve ¢rkezik
1990-ben a kapitalizmus k¡sz´b¢re, akkor nagy k¡l´nbs¢get tenn¢k egy nyolcgyerekes, szeg¢ny sorsÃ cigÀnycsalÀd gyereke ¢s egy olyan fiatal k´z´tt, aki a sz¡lei ¢s az
Àllam p¢nz¢n ¢lt, ¢s leginkÀbb rajta mÃlott, hogy mennyi iskolÀt v¢gzett ¢s ott mennyi
tudÀst szerzett.
L. M. Szerinted el kell vÀlasztani a vesz¢lyesen, mi t´bb ´nvesz¢lyesen ¢lû ember ¡gy¢t
a rendszer okozta k´vetkezm¢nyektûl?
K. J. A k¢rd¢s hangulatÀval egyet¢rtek, a fogalmazÀshoz szeretn¢k hozzÀszÂlni. Rendszertûl ¢s t´rt¢nelmi helyzettûl f¡ggetlen¡l, itt egy alapvetû filozÂfiai k¢rd¢shez ¢rt¡nk
el. Alapvetûen fontosnak tartom az egy¢ni felelûss¢get. Mindenki felelûs az ¢let¢¢rt,
¢s senkit nem lehet felmenteni ez alÂl a felelûss¢g alÂl. Az auschwitzi halÀltÀbor foglya
is felelûs az¢rt, hogy mit tesz abban a helyzetben, amiben van. °s a KÀdÀr-rendszer a
halÀltÀbornÀl nagyobb vÀlasztÀsi lehetûs¢get engedett az embereknek. TehÀt a k´r¡lm¢nyekre valÂ hivatkozÀst, mint egy adott, kialakult Àllapot kizÀrÂlagos, minden egy¢ni felelûss¢g alÂl felment¢st adÂ indokolÀsÀt alapvetû etikai krit¢riumok alapjÀn nem
tudom elfogadni. °n ebbûl a szempontbÂl nem ugyanazt a m¢rt¢ket alkalmazom PolPot KambodzsÀjÀra, mint KÀdÀr MagyarorszÀgÀra. A KÀdÀr-rendszer puha diktatÃra
volt. Paternalista volt, ¢s megengedte a mÀsodik gazdasÀg l¢tez¢s¢t a gazdasÀgi szf¢rÀban. Ez kibûvÁtette az emberek lehetûs¢geit. A magyar ember nagyobb egy¢ni felelûss¢get visel abban, hogy milyen tudÀssal ¢rt a rendszervÀltÀs k¡sz´b¢re, mint a PolPot-rezsim ¢s a polgÀrhÀborÃ Àltal megnyomorÁtott kambodzsai ember, mert nagyobb
volt a mozgÀstere.
Eszem ÀgÀban sincs tagadni azt, hogy a KÀdÀr-rezsimnek is voltak Àldozatai, de az
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Àldozatnak fokozatai vannak. Ha valakinek a sz¡leit kitelepÁtett¢k, ¢s ezzel valÂban
egyszer ¢s mindenkorra el¡t´tt¢k az egyetem lehetûs¢g¢tûl, akkor nem k¢rdezem
meg ettûl az embertûl: m¢rt nem ment¢l egyetemre? BÀr m¢g ez is bizonyos fokig az
¢letkor ¢s az egy¢ni alkat f¡ggv¢nye. Ismeretes, hogy a kitelepÁtettek gyerekei k´z¡l
nem is egy a k¢sûbbi puhÀbb ¢vtizedekben eljutott az egyetemre. A mai politikai ¢s
gazdasÀgi elitnek egy r¢sze ¢ppen azok k´z¡l ker¡lt ki, akiknek sz¡leit a kommunista
rendszer ¡ld´zte vagy hÀtrÀnyos helyzetbe hozta, de akik maguk mÀr egyetemi diplomÀt tudtak szerezni.
°n az elmondottakkal nem kicsinylem le az es¢lyeket meghatÀrozÂ tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyek jelentûs¢g¢t. Besz¢lget¢s¡nk dialektikÀja olyan, hogy k¢nytelen vagyok a
probl¢ma mÀsik fel¢t megfogalmazni, de szeretn¢m elker¡lni azt a lÀtszatot, mely szerint ¢n tagadnÀm a tÀrsadalmi k´r¡lm¢nyek jelentûs¢g¢t ¢s ezen bel¡l azt, hogy a
kommunista rendszer valamennyi vÀlfajÀnak, benne a KÀdÀr-rezsimnek is volt az es¢lyek egyenlûs¢g¢t rontÂ, megnyomorÁtÂ hatÀsa.
L. M. T¢rj¡nk rÀ a jÂl¢ti szf¢ra probl¢mÀira. Fû ÀllÁtÀsod a àkorasz¡l´tt jÂl¢ti ÀllamrÂlÊ
az, hogy a szocialista rendszer a lehetûs¢gein tÃl ¢pÁtette ki a szociÀlis hÀlÂt, az eg¢szs¢g¡gyi ellÀtÀst, az oktatÀsi rendszert.
K. J. Nemcsak a jogosultsÀgi ¢pÁtm¢nyrûl van itt szÂ, hanem ÀltalÀban az ¢letszÁnvonalrÂl. Az ¢letszÁnvonalba bele¢rtendûk a mÀsodik gazdasÀg keret¢ben keresett javak
is. MagyarorszÀgon jobban ¢ltek az emberek, mint bÀrhol mÀshol a kommunista orszÀgokban. (TalÀn az NDK-ban volt magasabb az anyagi ¢letszÁnvonal, de ott az emberek k´z¢rzet¢t a magyarok¢hoz k¢pest sÃlyosan rontotta a sokkal kem¢nyebb elnyomÀs.)
A makrogazdasÀgi probl¢ma ezzel kapcsolatban az volt, hogy az orszÀg a termel¢si
potenciÀlja Àltal megengedett szÁnvonal f´l¢ n´velte a fogyasztÀst s ezen bel¡l elsûsorban az Àllami redisztribÃciÂ Àltal elosztott kollektÁv fogyasztÀst. A magyar GDP ¢s a
termel¢s n´veked¢se mÀr a hetvenes ¢vek v¢g¢n ¢s m¢g inkÀbb a nyolcvanas ¢vekben
mindinkÀbb lelassult, majd k´zel ker¡lt a stagnÀlÀshoz, v¢g¡l pedig 1991-tûl meredeken zuhant. Ehhez k¢pest a fogyasztÀs ¢s ezen bel¡l az Àllami jÂl¢ti gondoskodÀs
egyes elemei tovÀbb nûttek, mÀs elemei, ha cs´kkentek is, de messze nem arÀnyosan
a termel¢s cs´kken¢s¢vel. Ilyen szempontbÂl MagyarorszÀg kiÀltÂ ellent¢te LengyelorszÀgnak, ahol a rendszervÀltÀs azzal indult, hogy az ¢letszÁnvonal igen hamar nagyon erûsen cs´kkent.
L. M. MagyarorszÀgon volt a legfelelûtlenebb a r¢gi kommunista vezet¢s?
K. J. Ebben, azaz a makrogazdasÀgi arÀnyossÀg k´vetelm¢nyeinek sÃlyos megs¢rt¢s¢ben bizonyÀra sokkal felelûtlenebb volt, mint szÀmos mÀs kelet-eurÂpai kommunista
pÀrt. Ezek a hibÀs arÀnyok azutÀn tovÀbb ¢rv¢nyes¡ltek a rendszervÀltÀst k´vetû elsû
kormÀnyzat idej¢n, majd az 1994 utÀni elsû tÁz hÂnapban. Tekints¡nk most el annak
´sszem¢r¢s¢tûl, hogy melyik kormÀnyt milyen m¢rt¢kü felelûss¢g terhel. Annyi bizonyos, hogy 1995. mÀrcius 12-¢n a gazdasÀgpolitika benyÃjtotta a szÀmlÀt a magyar
tÀrsadalomnak. Nos, ez a szÀmla az¢rt lett ekkora, mert nem korÀbban nyÃjtottÀk be.
A mindenkori magyar kormÀnyok eg¢szen mÀrcius 12-ig sajÀt jÂl felfogott politikai
¢rdek¡kbûl, a n¢pszerüs¢g hajhÀszÀsa kedv¢¢rt, a konfliktusok mindenÀron valÂ elker¡l¢se ¢rdek¢ben nyugodtak bele abba, hogy ekkora t¢telek halmozÂdtak fel a
szÀmlÀn.
LengyelorszÀgban hÃsz ¢ven Àt Ãjra ¢s Ãjra t´megesen sztrÀjkoltak az emberek.
MagyarorszÀgon nem sztrÀjkoltak. LengyelorszÀgban folyton el¢gedetlens¢g volt.
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L¢trej´tt a SzolidaritÀs sok milliÂ r¢sztvevûvel. MagyarorszÀgon nem volt t´meges ellenÀllÀs, mert volt ugyan dohogÀs, de nem volt kirobbanÂ az el¢gedetlens¢g.
°vtizedeken Àt, mÀr 1990 elûtt is ¢s utÀna is folyamatosan nûtt a szÀmla. Ennek a
halmozÂdÀsnak a legszembetünûbb r¢sze a k¡lf´ldi adÂssÀg. 1993ä94-ben az adÂssÀgot generÀlÂ fizet¢sim¢rleg-hiÀny (azaz a hazai tÃl-felhasznÀlÀs) addig soha nem lÀtott
m¢retet ´lt´tt.
K¡l´n´sen nagy felelûtlens¢gnek ¢rzem, ha orszÀgos szintü gondolkodÀsra ¢s n¢mi
elemi szÀmolÀsra k¢pes ember ànosztalgiÀzikÊ ebben a t¢mak´rben, azaz a fogyasztÀs
¢s az Àllami kiadÀsok ¡gy¢ben. Nem kell makrok´zgazdÀsznak lenni ahhoz, hogy valaki meg¢rtse az elemi ´sszef¡gg¢st a mostani megszorÁtÀs ¢s a korÀbban el¢rt, a t´bbi
szocialista ¢s posztszocialista orszÀg¢hoz k¢pest arÀnylag magasabb magyarorszÀgi Àtlagos ¢letszÁnvonal k´z´tt. Az ilyen fejteget¢sekkel szemben gyakran azt hozzÀk fel,
hogy a tÀrsadalom egy r¢sz¢nek mÀr jÂval korÀbban romlott az anyagi helyzete. Ezt
tudom, ¢s ennek fÀjdalmas jelentûs¢g¢vel tisztÀban vagyok, ettûl azonban m¢g meghatÀrozott gondolatmenetekben megengedett, sût n¢lk¡l´zhetetlen kategÂria az àÀtlagosÊ fogyasztÀs vagy az Àtlagos ¢letszÁnvonal. Errûl ÀllÁtjÀk sokan, k´zt¡k ¢n is, hogy
trendje elszaladt az orszÀg erûforrÀsaihoz, potenciÀljÀhoz k¢pest.
°s most t¢rj¡nk vissza a tÀgabb probl¢mak´rtûl, a fogyasztÀstÂl annak a k¢rd¢sedben ¢rintett fontos alkotÂr¢sz¢hez, az Àllam Àltal elosztott szociÀlis juttatÀsokhoz. Az
¢n id¢zett megfogalmazÀsom m´g´tt az a gondolat hÃzÂdik meg, hogy a t´rv¢nybe
iktatott jogosultsÀgok egy¡ttese, azaz mindaz egy¡ttv¢ve, ami a magyar ÀllampolgÀrnak àjÀrÊ az ÀllamtÂl, nem arÀnyos a magyar gazdasÀg teljesÁtûk¢pess¢g¢vel, hanem
e potenciÀl f´l´tt van. A àkorasz¡l´tt jÂl¢ti ÀllamÊ gondolatnak a l¢nyege, hogy erûs
´sszef¡gg¢s van egyfelûl a gazdasÀgi fejletts¢g, a gazdasÀg teherbÁrÂ k¢pess¢ge, mÀsfelûl ÀltalÀban az ¢letszÁnvonal s ezen bel¡l az ¢letszÁnvonalnak az Àllami gondoskodÀs
formÀjÀban juttatott r¢sze k´z´tt. MagyarorszÀg ebben egyed¡lÀllÂ. Itt sokkal nagyobb a juttatÀs, mint bÀrmely mÀs, korÀbban szocialista orszÀgban.
Mik´zben empirikusan megfigyelhetû az emlÁtett ´sszef¡gg¢s a gazdasÀg teljesÁtûk¢pess¢ge ¢s az Àllami gondoskodÀs lehetûs¢ge k´z´tt ä azaz a potenciÀl elûbb-utÂbb
behatÀrolja a gondoskodÀsi lehetûs¢get ä, okozati ¢rtelemben fennÀll az ellenkezû hatÀsirÀny is. Ott, ahol az Àllami juttatÀs kisebb, rendszerint gyorsabb a gazdasÀgi potenciÀl n´veked¢se. Ez k´nnyen belÀthatÂ. A paternalista gondoskodÀs fedezet¢re magas jÀrul¢kokat ¢s adÂkat kell kivetni, amely elszÁvja az erûforrÀsokat a n´veked¢st
k´zvetlen¡l szolgÀlÂ felhasznÀlÀs elûl.
Itt megint egy politikai-etikai d´nt¢shez jutottunk. °n nem vagyok a mindenÀron
leggyorsabb n´veked¢s hÁve. Huszonn¢gy ¢vvel ezelûtt k´nyvet Ártam arrÂl, hogy nem
helyeslem az erûltetett n´veked¢st, s hely¢be inkÀbb a harmonikus n´veked¢st ajÀnlom. De a harmÂnia k´vetelm¢nyeit mindk¢t oldalrÂl meg lehet s¢rteni. Most mÀr,
¢vtizedes trendeket n¢zve, nem az volt MagyarorszÀg probl¢mÀja, hogy erûltette a
beruhÀzÀst, hanem az, hogy erûltette a fogyasztÀst, s k´zben lelohadt a n´veked¢s.
Figyelemre m¢ltÂ az a àtrade-off Ê, az az ÀtvÀltÀs, amely egyfelûl a tÀrsadalmi nyugalom, mÀsfelûl a fogyasztÀs ¢s Àllami gondoskodÀs k´z´tt van. CsehorszÀgban a HusÀk-rendszer l¢nyegesen kedvezûbb makrogazdasÀgi Àllapotot hagyott ´r´k¡l, mint
a KÀdÀr-rendszer. HusÀk titkosrendûrs¢ggel, VÀclav Havel ¢s a t´bbiek b´rt´nbe zÀrÀsÀval biztosÁtotta azt a csendet, amit KÀdÀr azzal ¢rt el, hogy az utolsÂ ¢vtizedekben
mÀr nemigen zÀrta b´rt´nbe az ellenz¢ket, de az embereket jobban megnyugtatta.
T´bbet adott nekik anyagi tekintetben ä de azon az Àron, hogy nûtt az adÂssÀg, a k´lt-
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s¢gvet¢s tÃlvÀllalÀsai megsz¡lt¢k a krÂnikus deficitet, beindult az inflÀciÂ. Ennek az
ÀrÀt most fizetj¡k meg.
L. M. °s ezt a kiugrÂ felelûtlens¢get elsûsorban az 1956-oshoz hasonlÂ Ãjabb forradalom elker¡l¢s¢nek a szÀnd¢kÀra vezeted vissza?
K. J. Nem Ãgy k¢pzelem, hogy KÀdÀr JÀnos le¡lt az ÁrÂasztala mell¢, ¢s Àtgondolta a
nagy mestertervet: àígy fogom berendezni a rendszert.Ê Az orszÀg vezetûi a zsigereikben ¢rezt¢k, hogy ha valahol nagy dohogÀs volt, akkor oda kell dobni valamit. Ha
azt hallottÀk, hogy Borsodban morognak az emberek, akkor nem egyszerüen az t´rt¢nt, hogy odak¡ldtek egy ÀllamtitkÀrt besz¢lni, hanem valamit mindjÀrt adtak is. Ha
egy vÀllalat bajba ker¡lt, gyorsan hitelt vagy seg¢lyt folyÂsÁtottak, m¢g ha ennek k´vetkezt¢ben a k´lts¢gvet¢s ¢s a fizet¢si m¢rleg helyzete romlott is. Ha valahol ¢lelemhiÀny mutatkozott, az ellÀtÀsi lyukat r´gt´n bet´mt¢k importtal, megint csak a kereskedelmi ¢s fizet¢si m¢rleg rovÀsÀra. Ez ¢lesen k¡l´nb´z´tt attÂl, amit p¢ldÀul Ceau«escu tett: elvette az emberek elûl akÀr m¢g a villamos Àramot is, csak hogy jobb legyen
az export-import m¢rleg, ¢s szinte az utolsÂ dollÀrig kifizethesse az adÂssÀgot. A zÃgolÂdÀs ellen ott volt a titkosrendûrs¢g. Ez nagyon ¢lesen mutatja a k¢tf¢le kommunista rezsim magatartÀsÀnak elt¢r¢s¢t.
L. M. Most Ãgy lÀtszik, hogy ki kell fizetni a szÀmlÀt, ¢s mindenki Ãgy gondolja, hogy
neki kevesebbet kellene fizetnie. Mindenki szeretn¢ az ilyen vesztes¢geit minimalizÀlni. Milyen szabÀlyt lehet vagy kellene k´vetni abban, hogy mik¢ppen oszoljanak el a
terhek vagy az elmaradt hasznok?
K. J. SzokÀs szerint k¢tf¢le megk´zelÁt¢sre van mÂdunk. Az egyik a pozitÁv megfigyel¢s,
a mÀsik a normatÁv elvek felÀllÁtÀsa. PozitÁv vizsgÀlat keret¢ben megfigyelhetj¡k a k´vetkezû k¢t jelens¢get. Az egyik: a magyar gazdasÀgnak az alapvetû egyenlûtlens¢gi
probl¢mÀja az adÂzÀs alÂl kibÃjÂk ¢s az adÂzÀs alÂl kibÃjni nem tudÂk k´z´tti tehermegoszlÀs kiÀltÂ igazsÀgtalansÀga. Az adÂbevallÀsok szerint az ¢vi Àtlagos vÀllalkozÂi
j´vedelem szÀztÁzezer forint. Ez, azt hiszem, a l¢tminimum k´r¡l van. CsodÀlkozom,
hogy mi¢rt maradnak ezek az emberek vÀllalkozÂk, mi¢rt nem jelentkeznek munkaviszony alapjÀn v¢gzett munkÀra, hiszen akkor enn¢l t´bbet keresn¢nek. Az egyenlûtlens¢get kivÀltÂ mÀsik t¢nyezû, a szociolÂgusok Àltal hasznÀlt elnevez¢ssel, a k¡l´nb´zû r¢tegek ¢s csoportok ¢rdekartikulÀlÂ ¢s ¢rdek¢rv¢nyesÁtû k¢pess¢gei k´z´tti elt¢r¢sek. Ez a k¢pess¢g k¢t szinten jelentkezhet. Az egyik a parlamenten kÁv¡li eszk´z´k
ig¢nybev¢tele. N¢hÀny szÀz mozdonyvezetû vagy erûmüvi dolgozÂ, akik a koncentrÀciÂ k´vetkezt¢ben k´nnyen szervezhetûk, ¢s akiknek a kez¢ben a termel¢s ¢letfontossÀgÃ, napokra sem n¢lk¡l´zhetû t¢nyezûi ´sszpontosulnak, egy eg¢sz orszÀgot le
tudnak ÀllÁtani. Vagy az egymÀssal rÀdiÂ-´sszek´ttet¢sben ÀllÂ taxisofûr´k blokÀdot
ÀllÁthatnak fel, ¢s meg tudjÀk b¢nÁtani a fûvÀrost. °rthetû, hogy ezek a csoportok erûteljesebben tudjÀk az ¢rdekeiket ¢rv¢nyesÁteni parlamenten kÁv¡li eszk´z´kkel, mint
mondjuk a napszÀmosok, akik ha sztrÀjkkal prÂbÀlkoznÀnak, bizonyÀra nem lenn¢nek k¢pesek leÀllÁtani az orszÀgot. Az ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s mÀsik szintj¢n a parlamenti
eszk´z´ket veszik ig¢nybe. Parlamenti demokrÀciÀban nagy sÃlyuk van az olyan
arÀnylag homog¢n ¢rdekcsoportoknak, amelyek nagy vÀlasztÂi t´meget k¢pviselnek.
Ilyen ¢rdekcsoportot alkotnak elsûsorban a nyugdÁjasok. Minden harmadik vÀlasztÂ
nyugdÁjas. M¢g csak nem is kell kimenni¡k az utcÀra. Az û vÀlasztÀsuk el¢g jelentûs
m¢rt¢kben eld´ntheti a parlament ´sszet¢tel¢t. A puszta l¢tszÀm adta nagy szavazÂerût azutÀn kieg¢szÁtik a parlamenti demokrÀciÀkban ¢rv¢nyes¡lû egy¢b nyomÀsgyakorlÂ technikÀk: k¡ld´tts¢gek, a helyi k¢pviselûre gyakorolt nyomÀs, a nyÁlt vagy rej-
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tett lobbizÀs a politikusok k´r¢ben. Ha tehÀt a parlamenti demokrÀciÀk s k´z´tt¡k a
mi fiatal demokrÀciÀnk ¢s f¢lig ¢rett piacgazdasÀgunk t¢nyleges mük´d¢si szabÀlyossÀgait jÂzanul szÀmba vehetj¡k, akkor a k´vetkezû prognÂzist adhatjuk. Az emlÁtett
k¢t t¢nyezû, az adÂzÀs elker¡l¢s¢nek lehetûs¢ge ¢s az ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s k¢pess¢ge
messzemenûen eld´nti majd, hogy mik¢nt oszlanak el a terhek a lakossÀg csoportjai
k´z´tt.
HangsÃlyozom, hogy a fenti prognÂzis kifejt¢s¢vel m¢g semmit nem mondtam arrÂl, hogy ¢n milyen tehermegoszlÀssal rokonszenvezn¢k; az pozitÁv prognÂzis volt ¢s
nem normatÁv ÀllÀsfoglalÀs.
L. M. Maradjunk m¢g a pozitÁv megk´zelÁt¢sn¢l. Szerinted tehÀt vannak olyan csoportok vagy r¢tegek vagy szakmÀk vagy olyan pozÁciÂban l¢vû emberek, akik tudjÀk ¢rv¢nyesÁteni az ¢rdekeiket, mÀsoknak pedig ez nem megy. TehÀt valakik nyerni fognak,
mÀsok viszont veszÁteni.
K. J. Valamely csoport vagy egy¢n alapjÀban v¢ve k¢tf¢le fû mÂdszerrel ¢rheti el azt,
hogy a j´vedelem t¢nyleges eloszlÀsa elt¢rjen attÂl, amit a piaci erûk jÀt¢ka hozna l¢tre.
Az egyik fû mÂdszer, hogy kiker¡li az Àllamot, a mÀsik fû mÂdszer, amikor az Àllamra
gyakorolt nyomÀssal ¢ri el azt, hogy az Àllam az û javÀra avatkozz¢k be a piaci disztribÃciÂba.
L. M. Lehet-e azt mondani, hogy ez a k¢tfajta viselked¢s minden¡tt fellelhetû a vilÀgon,
de a szocializmus utÀni Àtmenetben megnû a jelentûs¢ge?
K. J. Az elsûnek ä az adÂker¡l¢snek ä a m¢rt¢ke rendkÁv¡l magas. Ez visszavezethetû
a KÀdÀr-rendszerben r´gzûd´tt tÀrsadalmi viselked¢si formÀkra. A k´zmorÀl nem Át¢li
el, term¢szetesnek veszi, hogy l¢nyeg¢ben minden magyar ÀllampolgÀr r¢szt vesz valamilyen formÀban az adÂk megker¡l¢s¢ben. Az biztos, hogy a m¢rt¢k ´sszef¡gg az
Àtmenettel. A mÀsikban, az ¢rdek¢rv¢nyesÁt¢s parlamenti ¢s parlamenten kÁv¡li eszk´zeinek alkalmazÀsÀban, n¢zetem szerint nincs jellegzetes k¡l´nbs¢g; ez minden
parlamenti demokrÀciÀban l¢tezik.
L. M. TehÀt az nyer inkÀbb, aki ki tud bÃjni az adÂzÀs alÂl vagy akinek erûsebb a hangja?
Hadd szükÁtsem le egyelûre a k¢rd¢st, ¢s maradjunk most csak az elûbbi jelens¢gn¢l,
azaz az adÂker¡l¢sn¢l.
K. J. Az¢rt ez tÃl s´t¢t k¢p lenne. Azt hiszem, v¢geredm¢nyben k¢tf¢le fû mÂdja van
a kiugrÂ nyerem¢ny megszerz¢s¢nek. A k¢tf¢le mÂd r¢szarÀnya egy¢nenk¢nt ¢s csoportonk¢nt szÂrÂdik, ¢s sokaknÀl mind a kettû egyszerre jelentkezik. Van, aki valÂsÀgos piaci nyeres¢gre tesz szert, ¢s van, akinek a nyeres¢ge az im¢nt elmondott k´r¡lm¢nyek hatÀsÀra, azaz adÂker¡l¢s r¢v¢n keletkezik vagy nû meg kiugrÂ m¢rt¢kben.
Mind a kettût n¢zz¡k meg egy kicsit k´zelebbrûl.
A legitim piaci nyeres¢get szerzûk k´r¢t nem szeretn¢m a szorgalmas suszterre korlÀtozni, aki reggeltûl estig kalapÀlgat, ¢s ettûl sokak szem¢ben jÂl meg¢rdemelt keresm¢nynek minûs¡l a p¢nze. A piac Ãgy mük´dik, hogy min¢l zavarosabb, ÀtlÀthatatlanabb a helyzet, annÀl nagyobb kereseti lehetûs¢ge van annak, aki a kereslet ¢s a kÁnÀlat k´z´tti h¢zagokat bet´mi. A piac Ãgy mük´dik, hogy az ilyen ¢lelmes, ¡gyes ¢s
rÀmenûs embereket jutalmazza. Lehet, hogy û milliomos lesz, ¢s a szorgalmas suszter
csak tÁz- vagy hÃszezer forintot keres.
L. M. Nem teszel k¡l´nbs¢get a nyer¢szkedû ¢s a szorgalmas tûk¢s k´z´tt?
K. J. A nyer¢szkedû a piacgazdasÀg jogosult r¢sztvevûje, szerepe van abban, hogy a
kereslet ¢s kÁnÀlat egymÀsra talÀl. Az, amit a piacgazdasÀggal szemben elfogult ¢s hoz-
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zÀ nem ¢rtû ember sokszor spekulÀciÂnak nevez, n¢lk¡l´zhetetlen a kÁnÀlat ¢s a kereslet egyensÃlyba ker¡l¢s¢hez.
L. M. Aki fialtatja a tûk¢j¢t, az mindegy, hogy mik¢ppen teszi, Ágy is, Ãgy is hasznos
piaci szereplû.
K. J. Arra valÂ a tûke, hogy fialtassÀk, nem arra, hogy ne fialjon. TehÀt az elsût nem
szabad kizÀrÂlag az iparkodÂ, k¢tkezi munkÀssal vagy a feltalÀlÂval azonosÁtani. Az
elsû csoportban ä azaz azok k´z´tt, akiket a piac juttat nyeres¢ghez ä mindenki benne
van, aki valÂban a piacon szerzi meg a p¢nzt, nem pedig azzal, hogy elvonja az Àllam
elûl, vagy hogy az ÀllamtÂl p¢nzt csikar ki. SzÀmos jÂl mük´dû export-import c¢g van,
vannak fellend¡lû iparÀgak, az informatikai ipar, az ¢pÁtûipar. A vÀllalkozÀsok egy r¢sze olyan keresletet el¢gÁt ki, amelyet a korÀbbi ´nk¢nyesen eltorzÁtott kÁnÀlat nem
fedezett; ¢rthetû, hogy ezek is igen j´vedelmezûk. Magas keresethez jutnak azok a
szakmÀk, amelyeknek a technolÂgiai fejlûd¢s elûre lÀthatÂ trendjei szerint k¡l´n´sen
biztatÂ j´vûj¡k van. A gazdasÀgnak ezeken a pontjain nagy nyeres¢gek keletkeznek
az Àtmenet idûszakÀban ä ¢s ez szerintem rendj¢n van Ágy.
A mÀsik csoportban a nagy nyeres¢g azÀltal keletkezik, hogy kibÃjnak az adÂ alÂl.
Tulajdonk¢ppen ennek is k¢t vÀltozata van. Az adÂjog h¢zagokat hagyott. Minden
magyar ÀllampolgÀrnak t´rv¢ny adta joga kihasznÀlni a jogh¢zagokat. Az ilyen ÀllampolgÀr nem adÂcsalÂ. Az adÂhatÂsÀg felelûss¢ge, hogy ne hagyjon jogh¢zagot.
Sok esetben persze a jogh¢zag kihasznÀlÀsa pÀrosulhat csalÀssal. Van, amikor egyszerre megy v¢gbe a piaci kereslet-kÁnÀlat adta lehetûs¢g ¢lelmes ¢s jogszerü kiaknÀzÀsa, a jogh¢zag kihasznÀlÀsa ¢s az igazi adÂcsalÀs; a hÀromf¢le cselekm¢ny ´sszefonÂdik, ¢s hatvÀnyozhatja a keresm¢nyeket. M¢gis, etikai Át¢let alkotÀsakor szigorÃan
k¡l´nbs¢get kell tenni. Az lenne a kÁvÀnatos, hogy a k´zterhek alÂli kibÃjÀs megszünj¢k. Sosem fog teljesen megszünni, de jÂ lenne, ha min¢l kisebb ter¡letre szorulna.
Itt szeretn¢m felhÁvni a figyelmet egy l¢nyeges megk¡l´nb´ztet¢sre, amely gyakran
elmosÂdik a besz¢lget¢sekben. Egy dolog, hogy valamely magas nyeres¢g megszerz¢se
piaci szempontbÂl legitim-e (ellent¢tben az adÂker¡l¢s r¢v¢n szerzett illegitim t´bbletnyeres¢ggel). °s mÀs dolog, hogy ezt a magas nyeres¢get indokolt-e ugyanolyan
arÀnyban hagyni annÀl, aki legitim mÂdon megszerezte, mint amilyen arÀnyban marad a rosszabbul keresû emberekn¢l. MÀs szÂval: minden legitim piaci keresm¢nyt
azonos arÀnyban kell-e adÂztatni, vagy indokolt-e a progresszÁv adÂztatÀs. Az utÂbbi
k¢rd¢s Àtvezet a m¢ltÀnyos k´ztehervisel¢s probl¢mÀjÀhoz ¢s elsûsorban annak etikai
vonatkozÀsaihoz. (Itt most ne t¢rj¡nk ki az adÂzÀssal kapcsolatos mÀs szempontokra:
az adÂk ´szt´nzû hatÀsÀra stb.) TehÀt ism¢tlem: akarjuk-e, hogy aki t´bbet keres, a
piacon tanÃsÁtott teljesÁtm¢ny ¢s a szerencse segÁts¢g¢vel, a t´rv¢nyeket betartva, az
ne csak a j´vedelm¢vel arÀnyosan nagyobb volumenben, hanem progresszÁv kulcsok
szerint vegye ki a r¢sz¢t a k´zterhekbûl? MÀs szÂval akarjuk-e azt, aki jogosultan t´bbet
keresett jobban megterhelni adÂkkal annak ¢rdek¢ben, hogy a legk¡l´nb´zûbb okok
miatt rÀszorulÂknak t´bb jusson. Ez Àtvezet a szolidaritÀsi elv alapjÀn t´rt¢nû Àllami
ÃjraelosztÀs k¢rd¢s¢hez.
Ezzel Àtt¢rt¡nk a j´vedelemelosztÀs, ÃjraelosztÀs, adÂzÀs ¢s Àllami juttatÀs normatÁv
k´vetelm¢nyeire. Mi az, amit p¢ldÀul egy k´zgazdÀsz, mint te vagy ¢n sugalmazzunk
azoknak, akik esetleg meghallgatjÀk a szavunkat? Az ÃjraelosztÀsnak vannak k´zgazdasÀgi-technikai ¢s etikai princÁpiumai, ¢s mindegyikrûl ¢rdemes k¡l´n besz¢lni. TehÀt nem lehet csak az egyikbûl vagy a mÀsikbÂl levezetni az ÃjraelosztÀs kÁvÀnatos
rendj¢t, mert abbÂl hibÀs k´vetkeztet¢sek adÂdnÀnak.
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L. M. Te sokszor ÁrtÀl a rossz hat¢konysÀgÃ

disztribÃtor ÀllamrÂl. Itt m¢gsem lÀtok mÀs
szereplût, legalÀbbis k´z¢ptÀvon, ezeknek az anomÀliÀknak a kik¡sz´b´l¢s¢re. Mindig
az Àllam az adÂszedû.
K. J. Az Àllam n¢lk¡li tÀrsadalom ä utÂpia. IllÃziÂk n¢lk¡l kellene valamennyi tÀrsadalmi szereplûre tekinteni. Nekem p¢ldÀul a vÀllalkozÂval vagy a profitmotivÀciÂjÃ
vÀllalattal, sût az egy¢nnel, az ÀllampolgÀrral kapcsolatban sincs illÃziÂm, de ettûl m¢g
normatÁv gondolkodÀsunkban mindegyikre rÀbÁzhatunk fontos szerepet. Az Àllamot
gyarlÂ int¢zm¢nynek tartom, de ennek tudatÀban is rÀbÁzn¢k szÀmtalan funkciÂt.
Nem tudunk mit csinÀlni, rÀ kell bÁzni, ¢s olyan kieg¢szÁtû mechanizmusokat kell be¢pÁteni, amelyek az Àllam gyarlÂsÀgÀt legalÀbb r¢szben ellensÃlyozzÀk. Az tÃl erûs kifejez¢s, hogy az Àllam àrosszÊ. Egyszerüen arrÂl van szÂ, hogy az Àllam funkciÂit esendû emberek lÀtjÀk el, akik mindenf¢le befolyÀs alatt is Àllnak.
Ebbûl mÀris fontos gyakorlati k´vetkeztet¢s adÂdik. Min¢l kevesebb olyan funkciÂt
szeretn¢k, amelyben az Àllamnak nincs konkurenciÀja, ahol az Àllamnak abszolÃt monopÂliuma van. Ha az Àllamnak versenyeznie kell, akkor mÀr jobb a helyzet. P¢ldÀul
a legt´bb orszÀgban van Àllami posta. A jÂ az, ha az Àllami posta mellett l¢tezik magÀnposta is.
L. M. çllami oktatÀs...
K. J. °s nem Àllami oktatÀs. Az Àllami eg¢szs¢g¡gyi szolgÀltatÀs mellett legyen nem
Àllami eg¢szs¢g¡gyi szolgÀltatÀs, Àllami temet¢s mellett nem Àllami temet¢s ¢s Ágy tovÀbb, a b´lcsûtûl a koporsÂig. Egy¢bk¢nt ez nagyon fontos k´zgazdasÀgi ¢rv az Àllam
redukciÂja mellett. Nem szabad olyan magasra emelni az adÂt, hogy kiszorÁtsa bizonyos funkciÂk nem Àllami ellÀtÀsÀt, ¢s ezzel ´r´kre r´gzÁtse az Àllami monopÂliumot, ¢s elÀllja a verseny ÃtjÀt. TehÀt ha az Àllami eg¢szs¢g¡gy ¢s az oktatÀs finanszÁrozÀsÀra akkora ´sszeget emel¡nk le a tÀrsadalom ´sszj´vedelm¢bûl, ami mÀr nem
hagy helyet arra, hogy nem Àllami int¢zm¢nyek bel¢pjenek, ¢s az ÀllampolgÀr k¢pes
legyen azokat megfizetni, akkor az Àllam monopÂliumÀt mÀr az adÂzÀsnÀl v¢gk¢pp
eld´nt´tt¡k.
L. M. M¢g ha konkurenciÀnak alÀ lenne is vetve, az Àllamnak m¢gis nagyon fontos
szerepe van ¢s lesz az ÃjraelosztÀsban. Szerinted az Àllamnak milyen elveket kellene
k´vetnie ebben az ÀtcsoportosÁtÀsban?
K. J. A bev¢telek oldalÀn helyeslem azt, amirûl mÀr szÂ volt: a progresszÁv k´ztehervisel¢st. Most mÀr tÃljutottunk a piacgazdasÀg ¢s a magÀntulajdon meghonosÁtÀsÀnak
elsû rohamÀn. Ideje azt az elvet ¢rv¢nyesÁteni, hogy aki tud, nagyobb m¢rt¢kben jÀruljon hozzÀ a terhekhez, mint aki nem teheti. Ez tehÀt a progresszÁv adÂztatÀs elfogadÀsÀt jelenti ä azzal a megszorÁtÀssal, hogy a tÃlzott progresszivitÀs ne vÀlj¢k a teljesÁtm¢ny ellen´szt´nzûj¢v¢. Nem szabad akkora progresszivitÀst be¢pÁteni az adÂrendszerbe, amely mÀr a teljesÁtm¢ny visszatartÀsÀra k¢sztet, mert akkor kevesebb lesz
az ´sszj´vedelem. Hosszabb idûszakot tekintve, abszolÃt volumenben kevesebb jut annak, akit a redisztribÃciÂ r¢v¢n v¢g¡l is meg akarunk segÁteni.
L. M. Ne zÀrjon be nyolc hÂnapra az, aki n¢gy hÂnap alatt el¢ri az adÂmaximumot.
K. J. Sv¢dorszÀgban volt egy idûszak, amikor a marginÀlis adÂ kilencven szÀzal¢k volt,
tehÀt az az orvos, akinek a beteg szÀz koronÀt adott, abbÂl csak tÁz koronÀt kapott meg.
ý Ãgy ¢rezte, hogy ez¢rt nem marad benn d¢lutÀn, akkor inkÀbb elmegy horgÀszni.
TehÀt nem szabad tÃladÂztatni ¢s nem szabad tÃlzÀsba vinni a progresszivitÀst. TalÀn
a puszta sÀrga irigys¢g k¢sztette a sv¢d adÂrendszer egyik-mÀsik kidolgozÂjÀt arra,
hogy minden jÂzan hatÀron tÃlmenjenek. Itt vissza lehet t¢rni a szocializmushoz. A
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szocializmus hosszÃ tÀvon t´bbek k´z´tt az¢rt nem tudott prosperÀlni, mert az elosztÀsi rendszere rossz volt. Amit az elûbb bizonyos fokig ¢rdem¢nek tudtunk be, hogy
egyfajta egyenlûsdit hajtott v¢gre, egyÃttal ÂriÀsi hÀtrÀnya is volt. °s hosszÃ tÀvon ez
a hÀtrÀny bizonyult erûsebbnek. BukÀsÀnak egyik oka, hogy nem tudott olyan mechanizmust kialakÁtani, amelyben az ´szt´nz¢s elût¢rbe ker¡lt volna. A nivellÀlÀs elsz¡rkÁtû hatÀsÃ volt, a szocializmus nem tudott igazÀn k¡l´nbs¢get tenni nagy ¢s kis
teljesÁtm¢ny k´z´tt. Meg lehet n¢zni azt a nyugdÁjrendszert, amelyben a szupersztÀr
¢s a seg¢dk´nyvelû k´z´tt nincs jelentûs k¡l´nbs¢g. Mire az ¢let v¢g¢re ker¡ltek, az
Ãgynevezett Àllami gondoskodÀsban elmosÂdott a k¡l´nbs¢g az igazÀn nagy teljesÁtm¢ny ¢s a jelent¢ktelen kis teljesÁtm¢ny k´z´tt.
Azok k´z¢ tartozom, akik az egyenlûs¢gnek ´nmagÀban nem tulajdonÁtanak belsû
¢rt¢ket.
L. M. Csak az egyenlûbb es¢lyeknek?
K. J. °n nem ezen a ponton szeretn¢m elkezdeni a tÀrsadalmi igazsÀg posztulÀtumainak felÀllÁtÀsÀt. Aki bizonyos okok miatt a tÀrsadalom segÁts¢g¢re szorul, az kapja meg.
A mÀsik fontos elv az, hogy a tÀrsadalom berendezked¢se biztosÁtsa: az alul l¢vûk, a
n¢lk¡l´zûk helyzete, az idûbeni trendet tekintve, javuljon. Ne maradjon ki a tÀrsadalom fejlûd¢s¢bûl, neki is r¢sze legyen belûle. °n ezt ¢rzem igazsÀgosnak. Az ¢n erk´lcsi
elveim szerint nem helyes ´nc¢lÃan annak ´r¡lni, hogy a f´l¡l l¢vût jÂl lenyomjÀk a
k´zepesek szintj¢re. Nagy k¡l´nbs¢g van az ilyesf¢le, valljuk meg, irigys¢g Àltal motivÀlt àfizessenek a gazdagokÊ kÀr´rvendû szeml¢let ¢s a m¢ltÀnyos k´ztehervisel¢s
sz¢p elve k´z´tt. UtÂbbinÀl a f´l¡l l¢vûk fokozott megadÂztatÀsa nem c¢l, hanem eszk´z arra, hogy az alul l¢vûk segÁt¢s¢hez sz¡ks¢ges forrÀsokat biztosÁtsÀk. A magyar
tÀrsadalom mentalitÀsban azt ´r´k´lte a szocializmusbÂl (errûl viccek szÂlnak, ¢s komolyan is tudjuk), hogy sokan Ãgy ¢rzik: inkÀbb maga is ¢ljen rosszul, de legalÀbb
mÀs se ¢ljen igazÀn jÂl. Ez az elv ma m¢g el¢g sz¢les embercsoportok etikai vez¢rfonala.
JÂ lenne, ha ezt felvÀltanÀ annak higgadt tudomÀsulv¢tele: vannak, akik m¢g az arÀnylag szolid, jÂ keresettel rendelkezûkh´z k¢pest is szÀzszor jobban keresnek. Nekem ne
az fÀjjon, ha mÀsnak sok p¢nze van, hanem az, hogy mÀsnak nagyon kev¢s van.
°s ezzel rÀt¢rhet¡nk az alul l¢vûk dolgÀra. Az az igazi k¢rd¢s, hogy aki alul van, az
mi¢rt van alul, hogyan lehetne feljebb vinni. A feljebbvitel fû probl¢mÀja a dinamika.
TehÀt olyan tÀrsadalmi mozgÀst kell el¢rni, hogy akik alul vannak, azoknak is javuljon
az ¢lete. Ezt ¢rzem a legfontosabbnak. Ez pedig a gazdasÀg tartÂs n´veked¢s¢t ig¢nyli
tÁz-hÃsz ¢v tÀvlatÀban. Gondoljunk Àt ¢vszÀzados t´rt¢nelmi ´sszehasonlÁtÀssal k¢t
korszakot. Az egyik a stagnÀlÂ r¢gi Àzsiai tÀrsadalmak korszaka. A mÀsik çzsia k´zelmÃltja ¢s jelene: JapÀn, KÁna ¢s legÃjabban India. Mindegyik rohamos n´veked¢snek
indult, mik´zben szembesz´kûen nûtt az egyenlûtlens¢g. Azt gondolom, hogy ebben
a r¢giÂban a n´vekvû egyenlûtlens¢g k´r¡lm¢nyei k´zepette is szembesz´kûen nûtt
az alul l¢vûk anyagi jÂl¢te. Az ¢letszÁnvonal az¢rt javul, mert tud javulni, mert az eg¢sz
gazdasÀg javul.
°n ezzel nem tagadom a redisztributÁv int¢zked¢sek jelentûs¢g¢t, de az elsû szÀmÃ
k¢rd¢s mindig az eloszthatÂ javak mennyis¢ge, a mennyis¢g n´veked¢s¢nek ¡teme,
¢s csak a mÀsodik szÀmÃ k¢rd¢s annak mindenkori pillanatnyi eloszlÀsa ¢s ÃjraelosztÀsa.
L. M. Hogyan lehet a rÀszorultak k´r¢t meghatÀrozni?
K. J. A rÀszorultsÀgnak vannak ismert kvantitatÁv m¢rûszÀmai: mekkora a keresete stb.
Elsû, nyilvÀn el¢gg¢ pontatlan megk´zelÁt¢sben azt lehet mondani, hogy ha valaki
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annyira szeg¢ny, annyira kicsi a j´vedelme ¢s a vagyona, hogy k¢ptelen ´nmagÀnak
¢s az Àltala eltartottaknak a l¢tminimumot megadni, akkor rÀszorult arra, hogy a tÀrsadalom t´bbi r¢sze segÁtse. Ehhez gyakorlati c¢lokra hozzÀrendelhetûk egy-egy orszÀgon bel¡l a konkr¢t m¢rûszÀmok ¢s k¡sz´b¢rt¢kek.
Azt gondolom, hogy ezen tÃlmenûen annak m¢rlegel¢sekor, hogy ki szorul rÀ a
tÀrsadalom szolidaritÀsÀra, tovÀbbi kieg¢szÁtû krit¢riumokra is sz¡ks¢g van. K¢t kieg¢szÁtû krit¢riumot javasolok. Az egyik: nem hagyhatÂ szÀmÁtÀson kÁv¡l, hogy mi¢rt
ker¡lt valaki olyan helyzetbe, hogy nem tudja ´nmaga ¢s eltartottjai szÀmÀra biztosÁtani m¢g a l¢tminimumot sem. Mennyiben befolyÀsolta a helyzet¢t az, hogy a rendelkez¢s¢re ÀllÂ lehetûs¢gek hatÀrain bel¡l milyen ¢letpÀlyÀt vÀlasztott, milyen teljesÁtm¢nyt nyÃjtott, milyen megtakarÁtÀsra volt hajlandÂ.
Nem lehet mellûzni annak az elemz¢s¢t, hogy tulajdonk¢ppen hogyan j´tt l¢tre a
rÀszorultsÀgi Àllapot. Tegy¡k fel, hogy konstatÀlhatÂ: sajÀt mÃltbeli d´nt¢sei mekkora
szerepet jÀtszottak helyzet¢nek alakulÀsÀban? Vajon sajÀt vÀlasztÀsai vezettek-e oda
(vagy azok is k´zrejÀtszottak-e abban), hogy most rÀ van szorulva a tÀrsadalom segÁts¢g¢re? Vagy pedig sokkal inkÀbb egy¢ni ¢let¢nek k¡lsû k´r¡lm¢nyei magyarÀzzÀk
meg a rÀszorultsÀgi Àllapotot: balesetek vagy az elhÀrÁthatatlan betegs¢g, term¢szeti
vagy politikai f´ldreng¢sek ¢s mÀs v¢gzetszerüen hatÂ t¢nyezûk.
A mÀsik krit¢rium az elûbbivel egyenlûen fontos vagy talÀn m¢g fontosabb: abbÂl
a rÀszorultsÀgi ÀllapotbÂl, amiben most van, hogyan tudna kiker¡lni? A kiker¡l¢sben
mekkora szerepet jÀtszana ´nmaga, ¢s mennyire van rÀutalva a t´bbiekre?
Mi¢rt olyan fontos ez a k¢t kieg¢szÁtû krit¢rium? Az elsût nem b¡ntetû c¢lzattal vetem fel. Ha valaki valÂban a sajÀt d´nt¢sei folytÀn ker¡lt rossz helyzetbe, nem akarnÀm
eljÀtszatni ezzel a nagyon gyarlÂ Àllammal az igazsÀgosztÂ szerepet. Az¢rt tartom m¢gis
sz¡ks¢gesnek a megk¡l´nb´ztet¢st, mert ennek pedagÂgiai szerepe van. Itt a pedagÂgiÀn nemcsak gyermeknevel¢s ¢rtendû, hanem az ¢letpÀlya-vÀlasztÀssal, az ¢letpÀlya sorÀn mutatkozÂ d´nt¢si elÀgazÀsokkal kapcsolatban hasznÀlom ezt a fogalmat. Itt
visszat¢rt¡nk ahhoz, amirûl eg¢sz mÀs ´sszef¡gg¢sben a besz¢lget¢s elej¢n mÀr volt
szÂ. Hogyha valakit nem menthet¡nk fel erk´lcsileg a sajÀt ¢letsorsÀ¢rt valÂ felelûss¢g
alÂl, akkor nem lehet felmenteni a sajÀt d´nt¢seinek konzekvenciÀi alÂl sem, mert az
k´z´nyt, cinizmust ¢s felelûtlens¢get sz¡l. Az emberek Ãgy ¢rezhetn¢k: mindegy, hogy
valaki k´nnyed¢n vagy a k´vetkezm¢nyeket alaposan megfontolva d´nt. A szocializmus egyik baja az volt, hogy az, amit valaki kapott, csak r¢szben f¡gg´tt attÂl, hogy û
mit adott. Nagyon fontos, hogy az emberek m¢lyen ¢s komolyan ÀtgondoljÀk, hogy
mit tesznek. °n ezt nagyon fontos tÀrsadalomnevel¢si elvnek ¢rzem, az egyik legfontosabbnak azok k´z´tt az elvek k´z´tt, ahol Ãj posztulÀtumot kell meghonosÁtani, szakÁtva a szocializmus Àltal bel¢nk plÀntÀlt mentalitÀssal.
L. M. Nagy fontossÀgot tulajdonÁtasz az egy¢n felelûss¢g¢nek.
K. J. Az egy¢nnek viselnie kell d´nt¢s¢nek k´vetkezm¢nyeit. Lehet, hogy a k´vetkezm¢nyt enyhÁti a jÂszÁvü tÀrsadalom, de nem kell, hogy teljesen kompenzÀlja. Az egy¢n
m¢rlegeljen. Szuver¢n egy¢n, nem az Àllam d´nt helyette. P¢ldÀul amellett d´nt, hogy
nem hajlandÂ tovÀbbtanulni, mert hamar akar p¢nzt keresni. Rendben van, akkor
elûbb fog keresni, nincsenek egyetemi ¢vek, amikor nem keres. De vegye tudomÀsul,
hogy ennek az a k´vetkezm¢nye, hogy az egyetemi v¢gzetts¢g a k¢sûbbi ¢letpÀlya sorÀn megt¢r¡l, ¢s magasabb keresettel jÀr, ¢s ebben û nem r¢szes¡l. Ne szorÁtsÀk Ãgy
´ssze a b¢reket, hogy a magasabb k¢pzetts¢güek ¢s az alacsonyabb k¢pzetts¢güek b¢re
csaknem ´sszeolvad. Az egyetem bizonyos fokig Àldozat. Aki hamar be akarja magÀt
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vetni a p¢nzkeres¢sbe, az nem jÀrja v¢gig az ´t, esetleg nyolc, tÁz ¢vet, ami alatt nem
tud rendesen keresni. Ne ´tven¢ves korÀban tegye szÂvÀ, hogy ¢n nem jÀrtam egyetemre. Csak akkor teheti ezt szÂvÀ, ha bizonyÁthatÂ, hogy erre nem is volt es¢lye. TehÀt
¢n mindig visszat¢rek oda, hogy volt-e d´nt¢si lehetûs¢ge. Ez¢rt kell Ãjra ¢s Ãjra feltenni a k¢rd¢st: rajta mÃlt-e a dolog vagy sem? SzÀnd¢kosan olyan p¢ldÀt hozok fel,
amely nem egy egyszeri, kis k´vetkezm¢nyekkel jÀrÂ akciÂra, hanem nagy k´vetkezm¢nyekkel jÀrÂ nagy vÀlasztÀsra vonatkozik.
A mÀsik a rÀszorult helyzetbûl valÂ kiker¡l¢s. Ez perd´ntû jelentûs¢gü. Ebben is
¢lesen k¡l´nb´znie kell a szocializmus Àltal az emberekbe plÀntÀlt mentalitÀsnak ¢s a
rendszervÀltÀst k´vetû Ãj tÀrsadalomban kÁvÀnatos gondolkodÀsmÂdnak. AlapjÀban
v¢ve abbÂl kell kiindulni, hogy ha az embert baj ¢ri, vagy neh¢z helyzetbe ker¡l, vagy
hÀtrÀnyban van, neki kell behoznia a hÀtrÀnyt, neki kell kiker¡lnie a bajbÂl, az û dolga az, hogy ´sszeszedje magÀt. PrÂbÀljon a helyzethez alkalmazkodni. Nem az a fû
teendû, hogy addig sÁrjon, amÁg megszÀnjÀk, hogy addig gyakoroljon nyomÀst, amÁg
valamilyen segÁts¢get kap, hanem szedje ´ssze magÀt, ¢s tegyen valamit. Ez a kulcsk¢rd¢s.
L. M. Ismert ellen¢rv, hogy az ember ¢letvitelmintÀt ¢s mentalitÀst is kap a csalÀdtÂl,
szükebb vagy tÀgabb k´rnyezet¢tûl. Az ´r´kl´tt hÀtrÀnyok egyike ¢ppen az, hogy sok
ember ¢lete formÀlÂ ¢veiben a szeg¢nys¢gbe valÂ belenyugvÀs p¢ldÀjÀt lÀtta. A szeg¢nys¢g nemcsak p¢nztelens¢g, nyomor, hanem sajÀtos Àllapot, amelybûl hiÀnyzik a
motivÀciÂ.
K. J. Ebben bizonyÀra sok az igazsÀg; sem ebben az ´sszef¡gg¢sben, sem mÀsban nem
k¢pviselem v¢gletes formÀban az egy¢ni felelûss¢g elv¢t. Ezt mÀr besz¢lget¢s¡nk elej¢n is hangsÃlyoztam.
Ami a passzivitÀsra valÂ hajlamot illeti, lehet, hogy ez egyesekn¢l r¢szben vagy
eg¢szben ´r´k´lt, genetikus. Az is lehet, hogy sokakra erûs hatÀssal van a k´rnyezet
belenyugvÂ, passzÁv viselked¢se. Ez azonban Ágy van a legt´bb olyan tulajdonsÀggal
¢s hajlammal, amelyet kedvezûtlennek ¢rz¡nk, ¢s ami¢rt bÁrÀljuk embertÀrsainkat.
Nem hiszem, hogy a magatartÀs-vizsgÀlattal foglalkozÂ pozitÁv tudomÀnyok univerzÀlis k¢pleteket ismernek annak megÀllapÁtÀsÀra, hogy egy-egy negatÁvnak Át¢lt magatartÀsforma milyen arÀnyban genetikus, milyen arÀnyban gyerekkori ¢lm¢nyek ¢s
a k¢sûbbi tÀrsadalmi k´rnyezet Àltal meghatÀrozottak ä ¢s mennyi az, ami v¢g¡l is
magÀn az egy¢nen mÃlik. Meg vagyok gyûzûdve arrÂl, hogy szinte minden esetben
van a magatartÀsnak egy szuver¢n, diszkrecionÀlis r¢sze. °s a tÀrsadalom akkor fog
dinamikusan mük´dni, hogyha elsûsorban erre ¢pÁt, ha ezt gerjeszti, ezt tÀmogatja.
Ha tÃlsÀgosan is a hÂna alÀ nyÃl annak, aki maga is hajlandÂ lenne cselekedni, akkor
csak lehüti az aktivitÀst. SegÁts magadon, az Isten is megsegÁt... Aki magÀn segÁt, azt
m¢g jobban kell segÁteni abban, hogy elûrejusson. Nem azt kell elsûnek magÀra hagyni, aki Ãgyis segÁt magÀn; ellenkezûleg, annak kellene m¢g nagyobb lend¡letet, m¢g
erûsebb ´szt´nz¢st adni. Nem f¢lek kimondani: m¢g azok eset¢ben is, akikrûl v¢gk¢pp
nyilvÀnvalÂ, hogy nem tudnak magukon segÁteni, p¢ldÀul az¢rt, mert testileg vagy
szellemileg sÃlyosan fogyat¢kosak, m¢g azoknÀl is az az emberi m¢ltÂsÀgot v¢delmezû
segÁts¢g, ha mÂdot adnak nekik, hogy dolgozzanak, oly mÂdon, ahogy egyÀltalÀn dolgozni k¢pesek. A legt´bb nyomor¢k ember p¢ldÀul nem kÁvÀnja azt, hogy dologtalanul eltartsÀk, hanem azt szeretn¢, ha megadnÀk neki a lehetûs¢get a munkÀhoz. Engem mindig megrÀz, amikor lÀtom, hogy AmerikÀban ¢venk¢nt megrendezik a tolÂkocsiban ¡lû emberek sportverseny¢t. Ez erûsÁti m¢ltÂsÀg¢rzet¡ket. Lehet, hogy se-
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gÁteni kell abban, hogy tolÂkocsit kapjon, de nem kell ûket minden tovÀbbi segÁts¢g
mozdulatlan elvÀrÀsÀra k¢sztetni. Ezt konkr¢tan is gondolom, de a szolidaritÀsra valÂ
rÀszorultsÀg metaforÀjak¢nt is hasznÀlom. MÀs a segÁts¢g, ¢s mÀs az egy¢ni cselekv¢s
pÂtlÀsa paternalizmussal.
Hadd tegyek itt egy pontosÁtÂ megjegyz¢st. Eddig n¢ha kiss¢ egymÀst kizÀrÂ esetk¢nt besz¢ltem k¢t ÀllapotrÂl: valaki sajÀt vÀlasztÀsai k´vetkezt¢ben vagy k¡lsû k´r¡lm¢nyek hatÀsÀra jutott el a rÀszorultsÀgi Àllapotba; sajÀt erej¢bûl vagy k¡lsû segÁts¢ggel k¢pes vÀltoztatni rÀszorult helyzet¢n. A valÂsÀg ezeknek az ellent¢tpÀroknak a kever¢ke, v¢gtelen¡l sokf¢le kombinÀciÂban. Persze a gyakorlatban az¢rt sokszor jÂl elvÀlik p¢ldÀul az, hogy valaki alapjÀban v¢ve sajÀt erûbûl, de n¢mi rÀsegÁt¢ssel kiker¡lhet-e a szorult helyzetbûl, vagy megfordÁtva, alapjÀban v¢ve rÀszorul a segÁt¢sre, de
¢rdemes Ágy is ´szt´n´zni arra, hogy n¢mi sajÀt erûfeszÁt¢ssel hozzÀjÀruljon a dologhoz. Mindenk¢ppen jutalmazni kell az aktivitÀst.
Most rÀt¢rhet¡nk a gyakorlati kivitelez¢s egy-k¢t probl¢mÀjÀra. Ism¢tlem: nem egy
ÂriÀsi m¢retü tÀrsadalmi erk´lcsbÁrÂ ¢s aktivitÀsvizsgÀlÂ ¡gyosztÀlyt javasoln¢k l¢trehozni, amely ezen krit¢riumok szerint minden ¡gyet egy¢nileg, a legaprÂbb r¢szletekig m¢rlegel. Az ÀltalÀnos szabÀlyokat meg kell prÂbÀlni Ãgy àbekalibrÀlniÊ, hogy jÂ
valÂszÁnüs¢ggel ¢rv¢nyesÁts¢k a fenti krit¢riumokat. Emellett meg kell szervezni egy
korrekciÂs mechanizmust azoknak a hibÀknak az egyedi kijavÁtÀsÀra, amelyek az el¢g
jÂ ÀltalÀnos szabÀlyok mellett m¢giscsak belecsÃsznak a kivitelez¢sbe. Sz¡ks¢g van valamif¢le fellebbez¢si lehetûs¢gre. Valaki az elvi krit¢riumok alapjÀn jogosult lenne
meghatÀrozott tÀrsadalmi gondoskodÀsra, de az ÀltalÀnos jogszabÀly, az ÀltalÀnos mechanizmus kihagyta belûle. MÂdot kell adni, hogy m¢gis legyen valamilyen kiv¢telez¢si lehetûs¢g ilyen esetekben.
Azt hiszem, hogy a besz¢lget¢sben kifejtett elvek arÀnylag jÂl operacionalizÀlhatÂk.
Vegy¡k a biztosÁtÀs p¢ldÀjÀt. Itt most nem a mai magyar tÀpp¢nz vagy nyugdÁj megÀllapÁtÀsÀhoz szÂlok hozzÀ, hanem egy elk¢pzelt Ãj ÀltalÀnos biztosÁtÀsi rendszerhez,
amely fokozatosan ¢p¡l ki. Igenis ki lehet mondani a mai hÃsz¢ves szÀmÀra a k´vetkezûket. àVedd tudomÀsul, hogy a legk¡l´nb´zûbb ¢lethelyzetekben tartal¢kra van
sz¡ks¢ged, mert megbetegedhetsz, mert munkan¢lk¡liv¢ vÀlhatsz, mert meg´regszel,
vagy valami katasztrÂfa ¢rhet. Elsûsorban te vagy a felelûs, hogy tartal¢kot k¢pezz¢l.
K¢pezheted a tartal¢kot Ãgy, hogy beÀllsz valamilyen biztosÁtÀsi rendszerbe, ¢s az¢rt
fizetsz egy ¢leten Àt, k¢pezheted Ãgy, hogy befekteted a p¢nzedet, ¢s a ti¢d a megtakarÁtÀs. így vagy amÃgy, egy ¢leten Àt takar¢koskodnod kell. Nem szabad mindig elk´ltened a j´vedelmedet. Legyen strat¢giÀd arra, hogy mikor k´ltesz ¢s mikor nem
k´ltesz j´vedelmet, ¢s hogy mennyit takarÁtasz meg az ¢let ilyen k¡l´nb´zû esetlegess¢geire.Ê
Hol itt az Àllam szerepe? Maradjunk most csak a nyugdÁjbiztosÁtÀs k´r¢ben. Az Àllam segÁtse olyan int¢zm¢nyek l¢trej´tt¢t, amelyek int¢zm¢nyes megtakarÁtÀst, tartal¢kk¢pz¢st tesznek lehetûv¢. Ezt szolgÀljÀk k¡l´nf¢le nonprofit biztosÁtÂint¢zetek vagy
p¢nztÀrak ¢s a nyeres¢gre t´rekvû biztosÁtÂvÀllalatok. Mind a kettûre sz¡ks¢g van. Az
Àllam adjon bizonyos megtakarÁtÀsi formÀknak adÂkedvezm¢nyt. P¢ldÀul a nyugdÁj
eset¢ben tegye lehetûv¢, hogy ¢sszerüen (de nagyvonalÃan) meghatÀrozott felsû korlÀtokat betartva az ÀllampolgÀr a befizet¢st levonhassa az adÂalapbÂl. A magam r¢sz¢rûl helyesnek tartom ebben az ´sszef¡gg¢sben az adÂhalasztÀs elv¢t: a befizet¢s utÀn
ne kelljen adÂzni, viszont a szolgÀltatÀs ne legyen adÂmentes, azaz a nyugdÁj annak
idej¢n legyen majd adÂk´teles. Az adÂhalasztÀs lehetûs¢ge ¢s n¢hÀny mÀs kedvez-
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m¢ny ÂriÀsi ´szt´nz¢st adhat. Az emberek igen nagy r¢sze hajlandÂ ´nk¢nt f¢lretenni
keresm¢nye szÀmottevû r¢sz¢t, ha meg¢rti, hogy erre n¢lk¡l´zhetetlen¡l sz¡ks¢ge
lesz, ¢s ha ez kedvezûen szÀmolhatÂ el az adÂzÀskor. °s m¢g egy fontos felt¢tel, amelyet
megint csak jelentûs r¢szben az Àllamnak kell megteremtenie: a befizet¢sek v¢delm¢t
a hütlen kezel¢ssel ¢s az inflÀciÂval szemben. Az Àllam szerepe az, hogy megteremti a
decentralizÀlt biztosÁtÀsi hÀlÂzat kereteit ¢s fel¡gyelet¢t, bizonyos kik´t¢sek mellett ¢s
korlÀtok k´z´tt Àllami garanciÀkat vÀllal, tehÀt biztosÁtja, hogy egy sz¢lhÀmos ne vihesse el az emberek megtakarÁtott p¢nz¢t a kasszÀbÂl, vagy az inflÀciÂban ne olvadjon
sz¢t a megtakarÁtÀs. Ha egy sz¢lhÀmos m¢gis elviszi, akkor az Àllam ezt pÂtolja. így
foglalhatnÀnk ´ssze ezzel kapcsolatban az Àllam szerepk´r¢t: l¢trehozza az ´nk¢ntes
nem Àllami biztosÁtÀs civilizÀlt, megnyugtatÂ formÀit.
Emellett fennÀll egy mÀsik Àllami feladat is. Gondoskodik legalÀbb minimÀlis Àllami
segÁts¢gnyÃjtÀsrÂl azok szÀmÀra is, akik elmulasztottak kellû megtakarÁtÀst felhalmozni. Vagy az¢rt, mert az ¢let¡k szerencs¢tlen volt, vagy egyszerüen sajÀt hibÀjukbÂl.
Senki se kÁvÀnnÀ, hogy az az ember, aki bÀrmilyen okbÂl nem gondoskodott ´regkori
tartal¢kokrÂl, az ¢lete utolsÂ szakaszÀban nyomorban ¢ljen. TehÀt legalÀbb egy minimÀlis szintü nyugdÁjat adni kell, szolidaritÀsi alapon, az adÂfizetûk terh¢re m¢g annak
is, aki butasÀgot butasÀgra halmozott, vagy rossz pÀlyÀra tette az ¢let¢t, vagy akinek
balszerencs¢je volt. De nem ¢rten¢k egyet azzal, hogy ilyen esetben a t´bbi adÂfizetû
terh¢re az embers¢gesen megszabott minimumnÀl t´bbet osztogasson az Àllam, tulajdonk¢ppen elv¢ve ezt a p¢nzt azoktÂl, akik k¢szek mai fogyasztÀsukat cs´kkenteni a
tartal¢kk¢pz¢s ¢rdek¢ben.
A nyugdÁj p¢ldÀjÀn szeml¢ltettem az alapgondolatokat. TehÀt az Àllam szerepe kettûs. A t´bbi adÂfizetû terh¢re mentûk´telet adni annak, aki a sajÀt hibÀjÀbÂl vagy
a sors hibÀjÀbÂl v¢gzetesen rossz Àllapotba ker¡l, ¢s segÁteni azt, hogy az ´nmagukrÂl gondoskodni akarÂ emberek erûfeszÁt¢se ne vesszen kÀrba. Ez nagyon nagy felelûss¢g.
K¡l´n is kiemelem az inflÀciÂ elleni v¢delmet; talÀn ez az egyik legnehezebb r¢sze
az Àllami felelûss¢gvÀllalÀsnak. Tegy¡k fel, hogy hirtelen felgyorsul az inflÀciÂ. Megengedhetetlen, hogy az ´regedû ÀllampolgÀr azt a tragikus ¢lm¢nyt ¢lje Àt: à°vtizedeken Àt takar¢koskodtunk, ¢s most elmosta a nyugdÁjunkat az inflÀciÂ.Ê T´rv¢nyesen
meg kell v¢deni az ÀllampolgÀrt ettûl. Az Àllam felelûs a p¢nz stabilitÀsÀ¢rt. Ha a mindenkori p¢nz¡gyi kormÀnyzat hiperinflÀciÂt generÀlna, utÀna ne moshassa a kezeit
annak lÀttÀn, hogy a nyugdÁjalapok tûk¢j¢nek ¢rt¢ke nullÀra ÁrÂdott.
L. M. De azt csinÀlta, ¢s talÀn most is megtehetn¢.
K. J. Ilyen v¢gletesen ez szerencs¢re nem t´rt¢nt meg, mert a magyar inflÀciÂ nem
l¢pte Àt a m¢rs¢kelt inflÀciÂ hatÀrÀt. Annyi azonban igaz, hogy a nyolcvanas ¢vekben
v¢gbement az akkori r¢gi nyugdÁjak reÀl¢rt¢k¢nek igen jelentûs lemorzsolÂdÀsa. A
jelenlegi szabÀlyozÀs ad n¢mi v¢delmet az inflÀciÂs hatÀs ellen. Amit hangsÃlyozni szeretn¢k: a nyugdÁjrendszer elûtt¡nk ÀllÂ reformjÀnak ä amelynek szerintem tovÀbb kell
l¢pnie a decentralizÀlÀs irÀnyÀban ä nem gyengÁtenie, hanem inkÀbb erûsÁtenie kell
az inflÀciÂ elleni v¢delmet.
L. M. Gondolom, most mÀr Àtt¢rhetn¢nk, a kÁvÀnatos v¢gÀllapot k´rvonalazÀsa utÀn,
az Àtmenet probl¢mÀjÀra.
K. J. Maradjunk a nyugdÁjak p¢ldÀjÀnÀl. Az ¢letkor f¡ggv¢ny¢ben kell mÀs ¢s mÀs vÀlasztÀsi lehetûs¢geket nyÃjtani. Min¢l idûsebb emberrûl van szÂ, annÀl inkÀbb tudomÀsul kell venni azt a t¢nyt, hogy kevesebbet, sz¢lsû esetben mÀr semmit sem tud tenni
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sajÀt p¢nz¡gyi forrÀsainak megteremt¢s¢¢rt, tehÀt mindinkÀbb rÀ van utalva az Àllami, illetve a magyarorszÀgi helyzetben a f¢lÀllami, TB jellegü nyugdÁjra.
L. M. Ez a helyzet mondjuk azzal, aki ma hatvan¢ves.
K. J. Ezzel talÀn tÃl korai ¢letkornÀl hÃznÀd meg a hatÀrt. N¢zetem szerint nem ÀllÁthatÂ az, hogy az a mai hatvan¢ves ember, aki ¢p, eg¢szs¢ges ¢s munkak¢pes, mÀr semmit se tudna magÀ¢rt tenni.
L. M. El¢g korlÀtozottan.
K. J. Nem fogadom el, hogy egy hatvan- vagy hatvank¢t ¢ves mindenk¢ppen adjon
fel minden aktivitÀst. Joga van a hivatalos nyugdÁjkorhatÀr idûpontjÀtÂl kezdve valÂban inaktÁvnak maradnia ä de akkor ne ker¡lj´n valamif¢le nivellÀlÀsi elv alapjÀn
ugyanabba a helyzetbe, mint az, aki a korhatÀrhoz ¢rve nem megy nyugdÁjba. SzÀrmazz¢k az egy¢nnek k¢zzelfoghatÂ elûnye abbÂl, ha elhalasztja a nyugdÁjba men¢st,
felt¢ve persze, hogy a munkaadÂnak sz¡ks¢ge van a munkÀjÀra.
A v¢gletes eset az az idûs ember, akirûl t¢nylegesen lÀthatÂ, hogy ´nmaga keresm¢ny¢¢rt nem tehet semmit. Ettûl a v¢glettûl a teljes vÀlasztÀsi szabadsÀggal rendelkezû
hÃsz¢vesig szÀmtalan k´zbeesû, Àtmeneti eset van. Meg kell prÂbÀlni az Ãj rendelkez¢sekkel nagyon embers¢gesen, nagyon egy¡tt¢rzû mÂdon Ãgy bekalibrÀlni az Àllami
nyugdÁjak, a decentralizÀlt nyugdÁjak ¢s a j´vedelemadÂk arÀnyait, hogy azok egy¡ttv¢ve min¢l inkÀbb ´sszhangba ker¡ljenek az im¢nt kifejtett etikai elvekkel. Persze,
ahogy azt mÀr az im¢nt hangsÃlyoztam, m¢g ha az ÀltalÀnos szabÀlyok el¢g jÂl siker¡ln¢nek is, lesznek egyedi esetek, amelyekre az ÀltalÀnos s¢mÀk nem jÂl alkalmazhatÂk. Ezekre az esetekre meg kell teremteni a rugalmas korrekciÂk lehetûs¢g¢t.
Elismerem: ez nagyon neh¢z feladat. A totalitÀrius politikai hatalom ¢s a paternalista gyÀmkodÀs ¢vtizedei m¢ly nyomokat hagytak az emberek mentalitÀsÀban ¢s mindennapi viselked¢s¢ben; most Àt kell szokniuk arra, hogy olyan k¢rd¢sekben, amelyekben az Àllam vagy a pÀrttitkÀr d´nt´tt helyett¡k, maguknak kell d´nteni¡k.
HosszÃ ideig kell valÂban ¢rz¢kelni¡k a megn´vekedett vÀlasztÀsi szabadsÀgot, hogy
bÁzzanak abban, s a szabadsÀg szabÀlyai szerint, megn´vekedett egy¢ni felelûss¢ggel
szabÀlyozzÀk sajÀt sorsukat. A reformÀlt rendszer sem lesz k¢pes sÃrlÂdÀsmentesen
mük´dni. Amit most ebben a besz¢lget¢s¡nkben hangsÃlyozni akartam, az a k´vetkezû. Ne vessz¡nk bele mindjÀrt a gyakorlatias r¢szletekbe, amint ez gyakran megt´rt¢nik napjaink vitÀiban. A vitÀk irÀnyÁtÂ elvek n¢lk¡l folynak. Ha van egyÀltalÀn
¢rvel¢s, az t´bbnyire csak annyi, hogy ¡res az Àllamkassza, meg kell szorÁtani a kiadÀsokat. Vagy a mÀsik oldalon: legy¡nk àszociÀlisan ¢rz¢kenyekÊ. Az ¢n megk´zelÁt¢sem
megkÁs¢relt elvi krit¢riumokat adni a reformlehetûs¢gek k´z´tti vÀlasztÀshoz. M¢g ha
az Àltalam javasolt krit¢riumok, etikai posztulÀtumok vitathatÂk is, jÂ lenne ezeken
(vagy ezeken is) vitatkozni, s nem csak egyik vagy mÀsik gyakorlati r¢szleten.
L. M. Most az jÀrt az eszemben, hogy mi¢rt nem terjednek el a k¢szp¢nzkÁm¢lû fizet¢si
mÂdok MagyarorszÀgon. Ennek egyik oka az, hogy nem tudtak m¢g hozzÀszokni az
emberek. Vagy mi¢rt vesznek csupÀn kevesen r¢szv¢nyeket, mi¢rt vÀsÀrolnak ehelyett
inkÀbb aranyat, vagy mi¢rt a matracban tartjÀk a p¢nz¡ket? Mert nem tanultÀk meg
az optimÀlis p¢nzbefektet¢s müv¢szet¢t. K¢rdezem: vajon a biztosÁtÀs, a tartal¢kk¢pz¢s, az alternatÁv nyugdÁjs¢mÀk ter¡let¢n nem lesz-e hasonlÂ a helyzet? A fog¢kony, müvelt, sikeres tÀrsadalmi csoportok fogjÀk hasznosÁtani a finomabb, ravaszabb lehetûs¢geket, illetve megteremtik majd a maguk javÀra az erre szolgÀlÂ int¢zm¢nyeket, ¢s a versenyk¢ptelen, a kev¢sb¢ tanul¢kony r¢tegrûl valÂ gondoskodÀs pedig ott marad az Àllamra. TehÀt, amivel te az ÀllamtalanÁtÀst, pontosabban az Àllam
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szerep¢nek szükÁt¢s¢t szeretn¢d int¢zm¢nyesen elûsegÁteni, az Ãjabb feladatot rÂ az
Àllamra.
K. J. Rem¢lem, a besz¢lget¢s eddigi r¢sz¢bûl is kider¡lt mÀr, hogy term¢szetesen az
Àllamnak sokf¢le nagy szerepe van, mik´zben nagy felelûss¢g hÀrul mÀs szereplûkre
is. Itt most az eddig elmondottakhoz m¢g egy gondolatot füzn¢k hozzÀ. A biztosÁtÀsi
int¢zm¢nyek jelentûs r¢sze szÀmos fejlett gazdasÀgban a munkahelyhez kapcsolÂdik.
Valamikor azt mondtÀk, hogy vasutasnak lenni jÂ ÀllÀs, mert az egy nyugdÁjas ÀllÀs.
Ez az¢rt volt Ágy, mert a vasÃtnak volt egy nyugdÁjp¢nztÀra. °n a hÀborÃ elûtt olyan
hÀzban laktam, amely az egyik nagy sz¢nbÀnyakonszern nyugdÁjp¢nztÀrÀnak a b¢rhÀza volt. Az olyan ÂriÀsi munkaadÂknak, mint a MçV vagy a Posta, vagy pedig egyegy szakmÀnak, szakmacsoportnak, lehetn¢nek vÀllalati, szakmai vagy szakmak´zi
nyugdÁjp¢nztÀrai, betegbiztosÁtÂi. Ezek is decentralizÀlt, nem Àllami int¢zm¢nyek. A
munkaerû-piaci versenyben az ilyen munkaadÂ azt az elûnyt ¢lvezi, hogy munkavÀllalÂit r¢szesÁti a nyugdÁjp¢nztÀr vagy a betegbiztosÁtÂ p¢nztÀr kedvezm¢nyeiben, amivel magÀhoz tudja k´tni a jÂ minûs¢gü munkaerût. A piacgazdasÀg munkaerûpiacÀn
az a jellemzû, hogy nagyon sok komoly munkaadÂ magasabb munkab¢rt fizet, mint
amennyi az egyensÃlyi b¢r, mert ezzel erûs ´szt´nzû hatÀst akar el¢rni; azt, hogy a
dolgozÂ f¢ljen a jÂ munkahely elveszt¢s¢tûl. Ennek a jelens¢gnek elm¢lete is van; Ágy
nevezik: az àefficiency wageÊ, azaz a hat¢konysÀgi b¢r elm¢lete. Az efficiency wage egy
r¢sze nem p¢nzben fejezûdik ki, hanem szociÀlis kedvezm¢nyekben. Most Ãjra felfedezz¡k a meleg vizet. A vÀllalathoz kapcsolt jÂl¢ti int¢zm¢nyek, amelyeket fel akartak
teljesen szÀmolni a magÀngazdasÀg meghonosÁtÀsakor, l¢teznek szÀmos fejlett kapitalista gazdasÀg sok nagyvÀllalatÀnÀl is.
L. M. Szerintem azt a szocializmus is a kapitalizmustÂl tanulta.
K. J. Most viszont folyik a t´meges likvidÀlÀsa, ¢s majd Ãjra felfedezik, hogy m¢g a
vÀllalati ¡d¡lûnek is lehet ¡zleti haszna. Eg¢szen biztos, hogy a vÀllalatok vagy szakmÀk Àltal szervezett nyugdÁjp¢nztÀraknak ¢s eg¢szs¢g¡gyi biztosÁtÂp¢nztÀraknak lesz
¢rtelme a vÀllalat sajÀt jÂl felfogott ¢rdek¢ben. RÀadÀsul most a munkaadÂra van terhelve a tÀpp¢nz egy r¢sze. A munkaadÂnak is ¢rdeke, hogy bel¢pjen olyan biztosÁtÂrendszerbe, amelyik helyette fizetn¢ a tÀpp¢nzt vagy annak egy r¢sz¢t. A jogi keretek
ehhez nagyjÀbÂl kialakultak, ¢letbe l¢ptek mÀr azok a t´rv¢nyek, amelyekkel ilyen
p¢nztÀrakat l¢tre lehet hozni. Megjelentek a nonprofit int¢zm¢nyek is, ¢s szÀmuk
gyorsan nû. Szerintem ez a szektor n¢hÀny ¢v alatt fel tud futni.
Ennek a folyamatnak van egy fontos makro´konÂmiai vonatkozÀsa. A szocializmusra az volt a jellemzû, hogy az adÂkat beszedte az Àllam, mik´zben az ´nk¢ntes megtakarÁtÀs m¢rt¢ke rettentû kicsi volt. A k¢nyszerüen beszedett adÂkbÂl a k´lts¢gvet¢s
finanszÁrozta a beruhÀzÀsokat. TehÀt a beruhÀzÀsnak a fû finanszÁrozÀsi forrÀsa nem
az ´nk¢ntes megtakarÁtÀs volt, hanem a k´telezû adÂ. Az ¢rett piacgazdasÀgban a beruhÀzÀsok nagyobb r¢sz¢nek a finanszÁrozÀsi forrÀsa az ´nk¢ntes megtakarÁtÀs. Rendszerint nem Ãgy megy v¢gbe ez a decentralizÀlt finanszÁrozÀs, hogy a megtakarÁtÂ k´zvetlen befektet¢st v¢gez, hanem Ãgy, hogy a megtakarÁtÂ p¢nz¢t vagy a bankba teszi,
¢s ott k´ti le annak egy r¢sz¢t hosszabb idûre, ¢s a bank ad hosszÃ tÀvÃ hitelt a beruhÀzÂnak. Vagy pedig a megtakarÁtÂ nyugdÁj- ¢s eg¢szs¢g¡gyi p¢nztÀrakkal ¢s ¡zleti
biztosÁtÂvÀllalatokkal k´t biztosÁtÀsokat. Megjelennek a nagy int¢zm¢nyi befektetûk,
amelyek egyik-mÀsik fejlett piacgazdasÀgban az ´sszes beruhÀzÀsnak negyed¢t-fel¢t
finanszÁrozzÀk.
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Ez teljesen Ãj megtakarÁtÀsi szerkezet lenne. Ahogy cs´kkenteni tudjuk az adÂkat,
Ãgy tudjuk n´velni az ´nk¢ntes megtakarÁtÀsokat. Nem lehet addig nagym¢rt¢kben
n´velni a magÀnmegtakarÁtÀsokat, amÁg a tÀrsadalmi megtakarÁtÀs ÂriÀsi hÀnyadÀt elviszik az adÂk. K¢tf¢le megtakarÁtÀs-beruhÀzÀs processzus versenyez egymÀssal: a k´telezû adÂra ¢pÁtett paternalista tartal¢kk¢pz¢s rivalizÀl az ´nk¢ntes, decentralizÀlt
megtakarÁtÀssal.
SajnÀlatos, hogy ez a rivalizÀlÀs olyan pillanatban ker¡l napirendre, amikor ¢ppen
deficites az ÀllamhÀztartÀs. A reform emiatt nem kezdûdhet lÀtvÀnyos adÂcs´kkent¢ssel, hiszen a kiadÀsi oldalon mutatkozÂ elsû megtakarÁtÀsok deficitcs´kkent¢sre mennek el, s nem adÂcs´kkent¢sre. Amikor a deficit mÀr elfogadhatÂ m¢rt¢küre cs´kkent,
akkor majd el lehet kezdeni az Àllami bev¢telek ¢rz¢kelhetû cs´kkent¢s¢t is. Nagyobb
meg¢rt¢sre ¢s rokonszenvre talÀlna a lakossÀgban az Àllam szerep¢nek reformja, ha
kezdettûl fogva azt lehetne mondani: amennyivel kevesebbet adunk ki, annyival kisebb az adÂ. Akkor azonnal megnyÁlna egy r¢s az ´nk¢ntes megtakarÁtÀs n´vel¢s¢re.
Sajnos, a deficit miatt ez most nem Ágy van, ami rendkÁv¡l megnehezÁti az ÀtÀllÀst. De
talÀn ezen a szakaszon elûbb-utÂbb tÃljutunk.
L. M. Amikor kivonul az Àllam valamilyen jÂl¢ti kiadÀsnak a finanszÁrozÀsÀbÂl, attÂl
f¢lnek az emberek, hogy egy szerzett joguk, szerzett elûny¡k v¢gleg elv¢sz. Valamif¢le
garanciÀra vagy Ág¢retre vÀgynak, amely szerint ez csak ideiglenes visszavonulÀs. Csak
Àtmenetileg lesz Ágy, ¢s valamikor visszakapjÀk ezt az elvesztett elûnyt. A visszaszerz¢s
es¢ly¢rûl mi a v¢lem¢nyed?
K. J. SzÁvesebben lÀtnÀm, ha mostantÂl kezdve a stabilizÀciÂ ¢s az egyensÃlyteremt¢s
¢rdek¢ben hozott gazdasÀgi int¢zked¢sek k´z´tt egyetlen olyan sem lenne, ami ideiglenes hatÀlyÃ. F¢lre¢rt¢sek elker¡l¢s¢re: most a korÀbban t´rv¢nybe iktatott Àllami
gondoskodÀs redukciÂjÀrÂl besz¢l¡nk ¢s nem a reÀlb¢rekrûl. A reÀlb¢rekre azt lehet
mondani, hogy egyszer f´l, egyszer le. Az rem¢lhetûleg ideiglenes, hogy a kifizetett
b¢r reÀl¢rt¢ke 1995-ben cs´kkent, ¢s ûszint¢n rem¢lem, hogy a helyzet javulÀsa nyomÀn a reÀlb¢rek elûbb-utÂbb ism¢t emelkednek majd. Az minden rendszerben, mind
a szocializmusban, mind a kapitalizmusban elûfordul, hogy egy ideig nû, aztÀn cs´kken, majd k¢sûbb megint n´vekszik a reÀlb¢r. De a k¢rd¢sed, ha jÂl ¢rtem, nem erre
vonatkozott, hanem a t´rv¢nybe iktatott jogosultsÀgokra.
Nem szeretn¢m, ha akÀr csak egyetlenegy jogosultsÀgot is Ãgy venn¢nek el, hogy
k´zben azt mondanÀk: àMost elvessz¡k, mert bajban vagyunk, ¢s majd visszaadjuk
akkor, ha jobb lesz a helyzet.Ê Csak azt kell elvenni, csak azt lenne szabad visszavonni,
amirûl az a meggyûzûd¢s¡nk, hogy tulajdonk¢ppen jobb lett volna meg sem adni.
Aminek a bevezet¢se egy szuperpaternalista ¢s szuperetatista konstrukciÂ keret¢ben
t´rt¢nt, ¢s amelyrûl nyugodt lelkiismerettel azt mondhatjuk: az az eg¢szs¢ges, hogy
a tovÀbbiakban nem marad fenn. Etikai ¢s gazdasÀgi szempontbÂl egyarÀnt kÁvÀnatos,
hogy t´bbcsatornÀs, t´bbszektoros ellÀtÂrendszerek j´jjenek l¢tre, amelyek k´z´tt van
Àllami szerep, sût Àllami szolgÀltatÂ szektor is, de az nincsen monopolhelyzetben, nem
dominÀlja az eg¢sz jÂl¢ti szf¢rÀt. Ebben a szellemben elûre s egy irÀnyban kell haladnunk, nem pedig elûre-hÀtra ingÀzva, hol Ãj jogosultsÀgokat osztogatva, hol pedig
r¢gieket visszavonva.
L. M. Azt mondod, hogy a vitÀkban ne Ágy ¢rvelj¡nk a jogosultsÀgok felt¢tlen v¢delmezûivel szemben: àAz ´n ÀllÀspontja tulajdonk¢ppen helyes, de most olyan neh¢z
helyzetben van az orszÀg, hogy ideiglenesen le kell mondani rÂla. Legyen nyugodt,
amint mÂd van rÀ, az ´n ÀllÀspontja majd Ãjra ¢rv¢nyes¡lhet.Ê
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K. J. így van. Szeretn¢m a gondolatot az AlkotmÀnybÁrÂsÀg Àltal is tÀrgyalt p¢ldÀval,
az anyasÀgi seg¢llyel illusztrÀlni. Egyet¢rtek az AlkotmÀnybÁrÂsÀg ÀllÀspontjÀval: akik
az anyasÀgi seg¢ly elvÀrÀsÀnak tudatÀban d´nt´ttek a gyerekek nemz¢s¢rûl ¢s vilÀgrahozatalÀrÂl, azokat nem lehet ex post k¢sz helyzet el¢ ÀllÁtani egy addig fennÀllÂ jog
visszavonÀsÀval. Az viszont alkotmÀnyjogilag is megengedhetû ¢s az Àltalam is elfogadott etikai elvekkel is konform, ha idej¢ben bejelentj¡k minden ÀllampolgÀrnak: egy
¢v eltelt¢vel mÀr megszünik az anyasÀgi seg¢ly r¢gi rendszere. Ha a csalÀd a gyerekek
szÀmÀnak megtervez¢sekor a d´nt¢st meghozza, akkor mÀr ennek az Ãj, a korÀbbitÂl
elt¢rû, szükebb jogosultsÀgot garantÀlÂ elvÀrÀsnak a tudatÀban tegye. °s ettûl kezdve
ezt a jogosultsÀgot mÀr ne vÀltoztatgassuk; ez vÀlj¢k az ÀllandÂ, kiszÀmÁthatÂ, hosszÃ
tÀvra ¢rv¢nyes jogi helyzett¢.
Szeretn¢k ezen a ponton tÃll¢pni a k¢rd¢seden, s ha mÀr ¢rintettem az alkotmÀnybÁrÂsÀgi hatÀrozatot, ahhoz m¢g egy kommentÀrt füzn¢k. Amint azt az elûbbi p¢ldÀban is szeml¢ltettem: egyet¢rtek az AlkotmÀnybÁrÂsÀg hatÀrozatÀban sugallt egyik elvvel: az embereket nem lehet kellû alkalmazkodÀsi idû megadÀsa n¢lk¡l k¢sz helyzet
el¢ ÀllÁtani; ebben a leszükÁtett, konkr¢t ¢rtelemben a szerzett jog nem vonhatÂ vissza.
Van azonban a àszerzett jogokÊ v¢delm¢nek egy n¢pszerüsk´dû, populista ¢rtelmez¢se, amely egyszerüen racsni-szerkezetben ¢rtelmezi a jÂl¢ti jogosultsÀgok keletkez¢s¢nek folyamatÀt. Csak egyik irÀnyban haladhat; a jogosultsÀgok k´r¢hez hozzÀadni
szabad, de elvenni nem lehet. Amit egyszer adtak, azt soha t´bb¢ nem lehet elvenni.
Ez azt jelenten¢, hogy bÀrmelyik tÀrsadalom bÀrmelyik pillanatban, bÀrmelyik kormÀny (ide¢rtve a kommunista rendszert) t´rv¢nybe iktat egy ÀllampolgÀri jÂl¢ti jogosultsÀgot, akkor azt soha t´bb¢ nem lehet lebontani. Ha Ágy ¢rtelmezn¢nk a szerzett
jogok v¢delm¢t, akkor az teljesen megb¢nÁtanÀ a j´vendû parlamentek ¢s kormÀnyok
cselekv¢si lehetûs¢geit. Ha a magyar Àllami kiadÀsok r¢szarÀnya a GDP-ben hatvan
szÀzal¢k, ¢s a tipikus nyugat-eurÂpai negyven´t szÀzal¢k, akkor a hatvan szÀzal¢krÂl
a negyven´t szÀzal¢kra nem tudunk mÀsk¢pp eljutni, mint hogy bizonyos, korÀbban
az Àllamra kiszabott feladatok egy r¢sz¢t ÀllamtalanÁtjuk. A szerzett jogoknak ez a
àracsni-elvüÊ, populista felfogÀsa elfogadhatatlan, s az AlkotmÀnybÁrÂsÀg is hangsÃlyozta, hogy a maga figyelmeztet¢s¢t nem Ágy ¢rti. Nem ellenzi korÀbbi jogosultsÀgok
visszavonÀsÀt, ha azt kellû alkalmazkodÀsi idû elûzi meg. A jogosultsÀgok felt¢tel n¢lk¡li v¢delmez¢se sem jogilag, sem etikailag nem hagyhatÂ jÂvÀ; semmilyen ÀltalÀnos
erk´lcsi vagy k´zgazdasÀgi princÁpiumbÂl nem vezethetû le. A tÀrsadalmi fejlûd¢st
egyirÀnyÃ utcÀba tereln¢, ahol csak adni szabad, elvenni tilos. A t´rv¢nyalkotÂk jÂl
fontoljÀk meg, mielûtt adnak, s nem kev¢sb¢ alapos m¢rlegel¢ssel k¢szÁts¢k elû d´nt¢s¡ket, amikor elvesznek, de az alapos elûk¢szÁt¢s ne b¢nÁtsa meg a reformot. Nyugodt ¡temben, megfontoltan, embers¢gesen ¢s tapintatosan elûre kell haladnunk a
jÂl¢ti szektor ¢s az Àllami szerepvÀllalÀs reformjÀban.
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PAPIROS NýK
EsterhÀzy P¢ter: Egy nû
Magvetû, 1995. 176 oldal, 580 Ft
EsterhÀzy P¢ter Ãj k´nyv¢ben kilencvenh¢t
sz´veget k´z´l. Ezek a k¢t tûmondatostÂl a
n¢hÀny oldalnyiig terjednek. Mindegyik¡k
àegyÊ nûrûl szÂl, aki szereti ¢s/vagy gyül´li az
elbesz¢lût. Mindegyik sz´veg azzal a mondattal kezdûdik, hogy àVan egy nûÊ. Ezek az egyszerü szabÀlyok definiÀljÀk azt a bizonyos
nyelvi teret, amelyben az ÁrÂ berendezkedik.
Az àegyÊ k¢t¢rtelmüs¢ge (szÀmjelzû vagy hatÀrozatlan n¢velû?) mÀris kecses lebeg¢st teremt, a kezdûmondat ism¢tlûd¢se ritmust, a
szeret-gyül´l kergetûz¢se, kavargÀsa, egymÀshoz hasonulÀsa, ÀtvÀltozÀsa a jÀt¢kos variÀciÂra valÂ v¢gtelen lehetûs¢get.
A sz´vegek tartalma erotikus. Beszürûdik
ugyan a jellemz¢s, a k´r¡lm¢nyek gyors f´lvÀzolÀsa c¢ljÀbÂl a àhelyzetÊ (gyerekek, f¢rjek, politika, t´rt¢nelem, ¡zlet stb.), de a k´z¢ppontban majd' mindig egy f¢rfi ¢s egy(egy) nû ä f¢rfitest, nûi test ä a helyzetet kirekesztû k¢pzelt/valÂsÀgos erotikus kapcsolata
Àll, a mozdulat, az ¢rint¢s, az elk¢pzel¢s vagy
a besz¢d erotikÀjÀtÂl a szexusig. Az ÁrÂ Ázl¢sesen szabadszÀjÃ, a nemi ¢rintkez¢s ¢s szervek a k´znapi besz¢dben bizalmas vagy trÀgÀr szavait k´nnyed biztonsÀggal emeli az
irodalmi sz´vegbe. S ami jÂval inkÀbb tabu
alatt Àll, mint az intim testi vÀgy tÀrgya, besz¢l az intim testi viszolygÀs tÀrgyairÂl, a test
rossz illatÃ kigûz´lg¢seirûl, a szÀjszagrÂl stb.
A mondatk´rnyezet-isme szÀmÀra nagy tanulsÀggal szolgÀlhat az arrÂl valÂ meditÀciÂ,
hogy mondatok, amelyek kigyüjtve ä ilyen
gyüjtem¢nnyel szolgÀlt Szakolczay Lajos a
KortÀrs szeptemberi szÀmÀban ä valÂban n¢ha Ázl¢stelennek tünnek, majdnem soha nem
azok eredeti hely¡k´n.
Mondom, a tÀrgy erotikus. M¢gis, ha megk¢rdeznek, erotikus k´nyv-e az EGY Ný, ha-

tÀrozott nemmel felelek. Valami k¡l´n´s hüv´ss¢g vÀlasztja kett¢ a leÁrÀst ¢s a felid¢z¢st:
ami forrÂnak van leÁrva (àHa van lÀz, ez a ragyogÀs iszonyat ¢s ¢lvezet k´zt...Ê, àMinden porcikÀjÀbÂl s¡t az ¢rz¢kis¢gÊ), nem ¢rz¢kÁti meg a
forrÂsÀgot. Nem az irÂnia visszafogÂ, lehütû
funkciÂjÀra gondolok, ami persze mindig
mük´dik EsterhÀzy prÂzÀjÀban, de itt nincs
mit visszafogni, itt sok minden csak Ãgy
mondva van.
Ennek az olvasÂi ¢rz¢snek szeretn¢k utÀnajÀrni. TalÀn az sem megy m¢g tÃl az ¢rz¢sen,
ha beszÀmolok arrÂl a tapasztalatomrÂl, hogy
a k´nyvet vÀlogatott, m¢rlegelt mondatok sorozatak¢nt olvastam. Igaz, igaz, minden
k´nyv ilyen megÁrÀsa, keletkez¢st´rt¢nete
szerint, de az olvasÀsban ez gyakran elleplezûdik, ¢s a mondatok evidensekk¢ vÀlnak.
Az, hogy ezeket a mondatokat fogalmaztÀk,
formÀltÀk, stilizÀltÀk, valamik¢ppen mindv¢gig a felszÁnen maradt, egyetlen pillanatra
sem rejtûz´tt el. A sz´veg ugyan az olvasÂ
asztalÀra ker¡lt, ¢s m¢gsem ker¡lt ki a mühelybûl. Aminek feltÀrÀsa gyakran olvasÂi
erûfeszÁt¢st ig¢nyel ä mintegy erûszakot,
melyre a naivabb olvasat nem is vÀllalkozik,
hogy ugyanis most ne a sorsmetaforÀt betüzz¡k azonosulva ¢s azonosÁtva, hanem a mesters¢get f¡rk¢ssz¡k ä, a hogyan csinÀlja? k¢rd¢se itt olyannyira elût¢rben Àll, hogy minden mondat jelenti: Ágy meg Ágy, Ágy meg Ágy.
Vannak persze f´l´tte stilizÀlt k´nyvek, ¢s
az sem szokatlan, hogy a mühelymunka, az
ÁrÂdÀs nyomait szÀnd¢kosan az olvasÂ el¢ tÀrjÀk. Ha az ÁrÂ nem rejti el eszk´zeit, az is eszk´z lehet, ¢s ´nmagÀban nem bÁrÀlhatÂ. Az
elbesz¢l¢s szellem¢t kell rekonstruÀlnunk,
hogy Át¢lhess¡nk.
Azok a k¡l´nleges felt¢telek, amelyekkel
az ÁrÂ a nyelvi teret meghatÀrozta, term¢szetesen tartalmi megszorÁtÀsok is, e sz´vegek vilÀgÀnak, a vilÀg szereplûinek ¢s hatÀrainak kijel´l¢se. A szereplûk: egy f¢rfi ¢s k¡l´nb´zû nûk, a vilÀg pedig k¢t sz¢lsûs¢g k´z´tt van kifeszÁtve, a nûknek a f¢rfira irÀnyulÂ szeretete ¢s gyül´lete k´z´tt. A sz´vegeket
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a f¢rfi mondja. Az ÁrÂi c¢l az erotikus szeretet-gyül´let ikerjelens¢g¢nek relativizÀlÀsa, bizonytalannÀ vÀlÂ hatÀrainak, megk¡l´nb´ztethetetlens¢g¢nek, cserebomlÀsÀnak
megmutatÀsa. Szinte: a k¢t sz¢lsûs¢g egybehuppanÀsa, ami k´z¢ pedig a sz´vegek vilÀga
ki volt feszÁtve. °s ez nem is mondana ellent
az erotikus szeretet-gyül´let patetikus vilÀgtalansÀgÀnak. çm mivel itt egy f¢rfi v¢gtelen¡l sok nûvel Àll szemben, s ennek ¢rtelme
(hogy erotikus kalandsorozatrÂl ¢s/vagy k¢pzelg¢ssorozatrÂl, egy f¢rfi¢let eml¢keirûl
¢s/vagy egy, n¢hÀny, sok mintÀt kilencvenvalahÀny alakba ´lt´ztetû ¢berÀlomrÂl van-e szÂ)
szÀnd¢kosan nyitva van hagyva, a f¢rfi vÀlasz¢rz¢se nem lehet ugyanolyan sÃlyÃ, mint a
szeretet-gyül´let. A k´nyv elbesz¢lû hûse a
szeretet-gyül´let konfigurÀciÂinak elszenvedûje ¢s megfigyelûje. A maga pÀrhuzamos reakciÂja a testi vÀgy-testi viszolygÀs.
VÀgy ¢s viszolygÀs (csak viszolygÀs, nem
fekete undor, iszony) maga is ikerjelens¢g ebben a k´nyvben, s mÂdot ad a (nûi) test adott,
idûleges vagy idûmÃlÀs okozta roml¢konysÀgÀnak (gusztustalansÀgÀnak) r¢szv¢tlen megfigyel¢s¢re, pontos leÁrÀsÀra s annak az emberi, nagyon is emberi tapasztalatnak a variÀlÀsÀra, hogy a viszolygÀs nem sz¡ks¢gk¢pp
em¢szti el a vÀgyat.
K¢rd¢s, feltÀrult-e ezzel az ismertet¢ssel az
elbesz¢l¢s szelleme. Azok az ÁrÂ Àltal ´nmagÀra m¢rt redukciÂk, a k´nyvnek hatÀrt szabÂ
¢s formÀt adÂ korlÀtozÀsok, amelyeket elûadtam, bizonyos k´ltûi intenzifikÀlÀsra, kihagyÀsra k´teleznek, vagy ä legy¡nk Âvatosabbak ä vektorai ebbe az irÀnyba mutatnak. Odi
et amo: ezzel a k¢t sÃlyos ÀllÁtÀssal meg vannak vetve egy (k´ltûi) vilÀg alapjai. De EsterhÀzy ä ebben a k´nyv¢ben ä m¢gsem k´ltû,
hanem romancier. Olyan kedvvel fest, felsorol,
hasznÀlja a tÀrgyi vilÀg gazdagsÀgÀt bÀnyÀszÂ
gyüjt¢seit, enged villÂdzÂ ´tleteinek, amely
nem a sürÁtû k´ltûre, hanem a kiterjeszkedû
reg¢nyÁrÂra jellemzû. Odi et amo: ebben a
(prÂzai) kontextusban ezek csak szavak,
absztrakciÂk. T´rt¢netek ¢s karakterek olyasf¢le ´sszefoglalÀsai, mint a vilÀgirodalom Karinthy-f¢le tr¢fÀs szürletei: csak a t´rt¢netek
¢s karakterek maradnak ki. Holott a vektorok itt mÀs irÀnyba mutatnÀnak. A t´rt¢net(ek) ¢s a karakterek irÀnyÀba.
A be¢pÁtett lebegtet¢s, bizonytalansÀg

azonban nem kÁnÀl olyan szilÀrd talapzatot,
amelyen ezek f´l¢p¡lhetn¢nek, az absztrakt
keret nem hasÁt ki olyan hÀromdimenziÂs teret, amelyben berendezkedhetn¢nek. HÃsv¢r jelleme csak az ´reg szÁn¢sznûnek van az
53. szÀmÃ sz´vegben, t´rt¢net csak a 81. szÀmÃban sejlik fel; mindkettû kilÂg a sorbÂl, s
ami az utÂbbit illeti, ott az erotikus jÀt¢khoz
(àMindenemet v¢gig tudja masszÁrozniÊ stb.) szervetlen¡l illeszkedik a àK´zben mes¢l a r¢gi idûkrûlÊ sz´vegü mondattal Àtk´t´tt t´rt¢net, ez
a talÀn ajÀnd¢kba kapott anekdota egy letartÂztatÀsrÂl.
Summa: EsterhÀzy sz´vegf¡z¢rt adott a
kez¡nkbe, amelynek maga szabta belsû t´rv¢nyei sz¢ttartanak. Nem k´ltem¢nyek, ¢s
nem is reg¢ny.
De talÀn nem volna szabad ilyen hÂttkomolyan f¡rk¢szni az EGY Ný kompozÁciÂjÀnak lehets¢ges konzekvenciÀit, elv¢gre ÀllÁtÂlag csak az ´k´r konzekvens. EsterhÀzy feldobott egy struktÃrÀt, amelyre kilencvenh¢t
variÀciÂt adott. Imitt-amott felolvasott belûle,
a kivÀlÂ D¢s LÀszlÂ a hÀtt¢rben fÃjt hozzÀ a
szaxofonjÀn. Most az eg¢szet k´nyvben publikÀlta. A jÀt¢khoz jogunk van szabadon viszonyulni, nem k´teleztet¡nk az egys¢g ¢rv¢nyesÁt¢s¢re. Az egyik sz´veg ¢rdekel benn¡nket, a mÀsik nem, az egyiket szeretj¡k, a mÀsikat nem. °n paradox mÂdon azt a sz´veget
szeretem (a v¢ge felûl n¢zve) a legjobban ä
¢s ez¢rt teljes terjedelm¢ben id¢zem ä, amely
mindazt in nuce tartalmazza, ami f´l´tt kritikÀt gyakoroltam. S az ÁrÂ m¢gis ä ezekre az
ellenvet¢sekre elûre reflektÀlva, be¢pÁtve,
f´l¢ lebegve ä igen magasra tudja felvinni ¢s
nagyszerüen tudja lezÀrni sz´veg¢t. EsterhÀzyban van erû, tartal¢k Ãjabb jelentûs müvekre.
àEgy nû (9).
Van egy nû. Gyül´l. Szeret, szeretett, eg¢sz d¢lutÀn szeretett. Nem szeretem a kef¢lni szÂt, a dugnit
plÀne nem, a basznit szeretem, de az meg a sz´veget
nem szereti, hogy tr¢fÀval ¢ljek: sz¢tkÃrja azt. OdÀig meg nem z¡llhetek, hogy azt mondjam, persze
kurzÁvval: azt csinÀltuk. OkÀdn¢k. Ha picik¢t tÀvolabb volna a mondat egyes szÀm elsû szem¢lye tûlem, vagyis kevesebb felelûss¢get ¢rezn¢k, ami jÂ
volna, ezen dolgozunk, szabadabb voln¢k, ¢s fûk¢nt nem k¢nyszer¡ln¢k sz¡n´s-sz¡ntelen, ha r¢szlegesen vagy ironikusan is, jÂ szÁnben f´ltünni, akkor, vagyis ha tetûtûl talpig reg¢nyhûs voln¢k, hÁd
Ï¢nÎ ¢s ÏmiÎ k´zt (hogy csupÀn a legfontosabb f¡g-
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gûhÁdfajtÀkat emlÁtsem: egyszerü, k¡l´n lehorgonyzott, ´nmagÀban lehorgonyzott, azutÀn a kÀbelhÁd,
a ferdekÀbeles hÀrfahÁd, a ferde csillagkÀbeles, a
ferde legyezû alakÃ ¢s az egypilonos ferde hÀrfakÀbeles), nos, akkor ä a noson fel¡l ä azt mondanÀm,
hogy eg¢sz d¢lutÀn bibizt¡nk.
Nem a zabolÀtlansÀgot emlÁten¢m elsû helyen, a
szilajsÀgot, amellyel Ãjra meg Ãjra egymÀsnak est¡nk, egymÀsba csattantunk, noha ennek egyszerüs¢ge, elemi volta fontos, ¢s nem is csak azt, azt a
k¢zenfekvûs¢get, hogy jÂlesett, jÂÂÂ vÂÂÂt, de evvel
mÀr k´zeledn¢nk ahhoz, amit mondani akarok,
egyelûre a szem¢lytelen ¢lvezethez, a benn¡nk lakozÂ, tûl¡nk mÀr-mÀr f¡ggetlen ¢lvezked¢shez, a testek pogÀny vidÀmsÀgÀhoz. IzomlÀzunk lett, ¢gett a
farkam ¢s ¢gett a pinÀja, be is kellett kr¢mezn¡nk,
zihÀltunk, mintha egy igen magas hegy tetej¢n volnÀnk (Popocatapetl p¢ldÀul). çt´leltem, Ãgy aludtam el, vagyis elaludtam, ¢s û horkolt, mert û is
elaludt. L¢giesen horkolt, mint a finnek, pedig
szÁnmagyar. Ezt akartam mondani? hogy ¢desen
aludt a karjaimban, akÀr egy gyerek? Nem. Majdnem ellenkezûleg ä Ãgy ¢rtve, minden ¢rtelmez¢s
rossz, mik´zben valamit m¢gis tudn¢k mondani. Az
p¢ldÀul igaz, hogy û lÀgyan, cs´ndesen fek¡dt, ¢n
pedig vÀgy n¢lk¡l. Nem mondom, hogy boldogan,
de nyilvÀn nem is boldogtalanul; k¢zenfekvû. SzomorÃan sem, ahogy a latin k´zmondÀs elvÀrnÀ.
Nem megel¢gedetten, de kiel¢g¡lten. ögy fek¡dtem
ott a nûvel, avval a nûvel a szobÀban (m¢g vagy
´t percet, mint egy lapos vÁgjÀt¢kban), hogy nem
volt k¢rd¢s bennem ¢s nem int¢ztetett k¢rd¢s hozzÀm
sehonn¢t, se Kar¢liÀbÂl, se a CsallÂk´zbûl, se a
Mennynek û orszÀgÀbÂl. L¢tem, voltom, fekv¢sem
nem volt k¢rd¢ses, ezt akartam mondani.Ê
KÀrolyi Csaba kitünû bÁrÀlatot Árt a k´nyvrûl
Ný, NAGYKORöSçG, REG°NY cÁmen a N¢pszabadsÀg jÃlius 4-i szÀmÀban. Minden sorÀval
egyet¢rtek ä az utolsÂ bekezd¢sig. Pontosabban az utolsÂ mondatig. Ebben az utolsÂ bekezd¢sben KÀrolyi ä hasonlÂk¢ppen ahhoz,
ahogy az im¢nt ¢n is tettem ä f¢lfordulatot
ad bÁrÀlatÀnak, s felteszi a k¢rd¢st: ha nem
osztozhat is NÀdas P¢ter ajÀnlÀsÀval, hogy az
EGY Ný ànagy k´nyvÊ volna, vajon ez volt-e EsterhÀzy szÀnd¢ka. Helyes. àNem arrÂl besz¢l-e
ÀllandÂan EsterhÀzy, hogy ez a nagysÀg mÀr nincs,
elveszett, odavan v¢gleg, mÀr nem lehet felid¢zni,
valami mÀst kell tehÀt csinÀlni?Ê TalÀn ez is igaz.
De aztÀn ezzel fejezi be kritikÀjÀt: àAz a nagy
k¢rd¢s: van-e mÀs vÀlasztÀsunk?Ê Az ¢n k¢rd¢-

sem: mi¢rt ne lenne? Melyik volt az a baljÂs
¢jszaka a nyolcvanas ¢vek v¢g¢n, amikor kimondatott, hogy t´bb¢ nem lehet nagy müvet Árni? Vagy nagy müre vÀgyni? °n VÀrady
Szabolccsal tartok, aki A LçB cÁmü k´ltem¢ny¢ben hasonlÂk¢ppen egy testr¢sszel foglalkozott, s mottÂjÀban megÁrta: àA t¢mÀm a lÀb.
/ Nem adom alÀbb.Ê
RadnÂti SÀndor

A VALñSçGOS FIKCIñ
àMajd bet¢rt egy henteshez is, ¢s nagyobb
´sszeg¢rt Ãgynevezett pÀrizsit vett.Ê
(BrÂdy SÀndor)

T¢rey JÀnos: Sz¢tszÂratÀs
Cser¢pfalvi, 1991. 48 oldal, 39 Ft
T¢rey JÀnos: A term¢szetes arrogancia
JAKäPesti Szalon, 1993. 80 oldal, 120 Ft
T¢rey JÀnos: A valÂsÀgos VarsÂ. Panaszk´nyv
Seneca KiadÂ, 1995. 84 oldal, 480 Ft
T¢rey JÀnos k´lt¢szete k¢ts¢gkÁv¡l a kilencvenes ¢vek magyar k´lt¢szet¢nek leg¢rdekesebb fejlem¢nyei k´z¢ tartozik. Nyelvteremtû
ereje, versformÀlÂ tehets¢ge meggyûzû, versvilÀga zÀrt, bel¡lrûl fejlûdû, ´nt´rv¢nyü
rendszer, amelyen bel¡l az egyes müvek Ãgy
kapcsolÂdnak rendszerekk¢ (tematikai, intonÀciÂs, motivikai ciklusokkÀ, illetve k´tetmüvekk¢), hogy ugyanakkor megûrzik müeg¢sz
voltukat, makettvilÀguk egyszeris¢g¢t. M¢gis
azt gondolom, hogy a kritikÀnak ¢s az irodalomtudomÀnynak n¢mi ´nm¢rs¢kletet kell
tanÃsÁtania T¢rey elemz¢sekor; hiszen nem
feledhetj¡k, hogy vizsgÀlÂdÀsunk tÀrgya l¢nyeg¢ben v¢ve m¢g nem annyira tÀrgy, mint
inkÀbb egy folyamat ä amelynek term¢szet¢rûl keveset tudunk ä, ¢s ennek a folyamatnak a kÁs¢rûjelens¢gei, fû- ¢s mell¢kterm¢kei, amelyeket akkor sem kell felt¢tlen¡l
k¢szterm¢keknek tekinten¡nk, ha maga az
alkotÂ t´bb¢-kev¢sb¢ mÀr letett a vel¡k valÂ
tovÀbbi bÁbelûd¢srûl. Amikor tehÀt k¢zbe
vessz¡k T¢rey k´teteit, ¢s feltessz¡k a k¢rd¢seket: Mi ez? Milyen valami ez? Mi van itt? ä
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c¢lszerü olykor ilyen k¢rd¢seket is megfogalmaznunk: Mi keletkezik, mi formÀlÂdik itt?
Mi t´rt¢nik itt? Vagy ¢ppen: Mi¢rt t´rt¢nik,
keletkezik, formÀlÂdik az a valami, amit lÀtunk, hallunk, olvasunk?
KiindulÂpontk¢nt az a sajÀtossÀg lÀtszik a
leg¢rdekesebbnek, ami a legkorÀbbi versek
Âta T¢rey valamennyi lÁrai ¢s prÂzai munkÀjÀt jellemezte: ezek a müvek mindig ´nmagukon tÃlterjedû vilÀgot t¢teleznek fel, ¢s ez
a vilÀg ÀltalÀban ä bÀr term¢szetesen Àtmegy
bizonyos vÀltozÀsokon ä nagyjÀbÂl ÀllandÂ,
jÂl leÁrhatÂ, ¢s a sz´veghatÀrokrÂl tudomÀst
nem v¢ve Àll a müvek hÀtter¢ben, mintegy
ciklusokkÀ fogva ´ssze azokat. HelyszÁnei ÀltalÀban: nagyvÀrosi lakÀsok, kÀv¢hÀzak ¢s
gyakran zÀrt terek: kolostor, katonaiskola,
gettÂ. Szereplûi is visszat¢rûk, egy¢nÁtettek,
de alapvonÀsaikban tipizÀltak: Hedvig (n¢ha
Lilla), a àmegcsappant n¢pszerüs¢gü dÁvaÊ, illetve tanÀrnû vagy ÀpolÂnû; a m¢ltatlan barÀtok, akik lehÃzni igyekeznek a fûhûst, de û
kivÀlik k´z¡l¡k, ¢s m¢ltÂvÀ vÀlik (vagy erre t´rekszik, Ãton van efel¢); tekint¢lyszem¢lyek,
akik szenvtelen¡l szeml¢lik a fûhûst, ¢s a
fennÀllÂ rendet testesÁtik meg; v¢g¡l (illetve
elsûsorban) a fûhûs, aki katonaiskola hallgatÂja, fiatal szerzetes, koll¢gista, esetleg magÀnyos boh¢m, mindenk¢ppen jobb sorsra ¢rdemes, tehets¢ges, sz¢p j´vû elûtt ÀllÂ, Àm
egyelûre a kezdeti neh¢zs¢gekkel k¡zdû fiatalember. A szereplûk, a helyszÁnek ¢s a t´rt¢n¢sek ismerûsek. Esz¡nkbe juthat Stendhal, Balzac, Knut Hamsun vagy BrÂdy SÀndor, Szomory Dezsû, KÂbor TamÀs ¢s MolnÀr
Ferenc is: egy fejlûd¢sreg¢ny legtipikusabb
szereplûi, viszonyai ¢s helyzetei ezek.
(MÀr elsû k´tete ¢s prÂzat´red¢kei ismeret¢ben felt¢telezhetû volt, hogy a verseknek
ez a hÀtt¢rvilÀga kerek epikai vilÀgot, annak
kidolgozÀsÀra, v¢giggondolÀsÀra valÂ t´rekv¢s erûs epikusi tehets¢get rejt. Az 1995-ben
az °let ¢s Irodalomban sorra megjelenû novellÀk bizonyÁtjÀk ezt: az EDZ°S A M°ZESHETEKRE, A KOPTER M°LTATçSA, a V ESZTEGZçR olvastÀn lÀthatÂ, hogy T¢rey budapesti ¢lm¢nyei megteremtik a maguk epikai aurÀjÀt is.)
T¢rey sz´vegeinek tehÀt nagyon erûs epikai hÀtter¡k van. Ennek a fiktÁv valÂsÀgnak
az emberi viszonyai rendkÁv¡l szigorÃak, valamifajta brutalitÀs mindig jellemzi ûket, tÀrsadalmuk zÀrt vagy nehezen ÀtjÀrhatÂ, t´r-

v¢nyei ´nk¢nyesek. Ha pszicholÂgus voln¢k,
ennek a vilÀgnak a megjelenÁt¢s¢t elvÀgyÂdÀsnak nevezn¢m. ValÂjÀban azonban ambivalens nosztalgia ez, elkÁvÀnkozÀs ¢s f¢lelem
egyszerre; nem a r¢gi sz¢p, hanem a r¢gi mÀsk¢nt-ronda idûkbe ¢s helyekre irÀnyul. Leggyakrabban persze a szÀzadfordulÂ LipÂtvÀrosÀbÂl emel ki kell¢keket, de ugyanilyen
gyakran vilÀghÀborÃs polgÀri hadszÁnterek, a
pesti ¢s a varsÂi gettÂ is r¢sze ennek a k´rnyezetnek; megszÀllÂ csapatok, barbÀr hordÀk vonulnak Àt a vÀroson, vagy vonultak Àt
rajta nemr¢g, miutÀn szenved¢st okoztak a
lakossÀgnak. Az ezekkel jÀrÂ ¢rzelmi terhek
azonban nem ¢rzûdnek a sz´vegekben: a fûhûs ezeken a megprÂbÀltatÀsokon mÀr tÃl
van, sût n¢ha Ãgy ¢rezz¡k, bele is fÀsult ezekbe. T¢rey nem k¢sûbb bek´vetkezû szenved¢sektûl f¢l ä mint ahogy a tatÀrok elj´vetel¢tûl valÂ szorongÀs a l¢nyege Buzzati A TATçRPUSZTç -jÀnak ä, hanem mÀr bek´vetkezett ´sszeomlÀs utÀni k¢pet fest: megl¢vû belsû
szenved¢seihez keres azokkal arÀnyos megprÂbÀltatÀsokat.
Term¢szetesen a helyszÁnek csak kisebb
r¢szben eredeti ÀlmodozÀs eredm¢nyei. JÂr¢szt ismerûs terek ezek: a n¢met ¢s az angol
romantika helyszÁnei, a szÀzadfordulÂ, a szecessziÂ helytoposzai t¢rnek vissza Ãjra ¢s Ãjra, t´bbnyire v¢gk¢pp oda nem illû rekvizitumokkal kieg¢sz¡lve: barokk t¢relemekkel,
ZrÁnyi-id¢zetek, lovagreg¢k, sz¢phistÂriÀk
motÁvumaival; mÀsutt francia ballada keretei
k´z´tt megjelenû Zola-toposzokkal, rockutalÀsokkal. Ami azonban k´z´s ezekben az epikus mozzanatokban, az az emÂciÂ t¢r¢lm¢nny¢
formÀlÀsa. M¢g a belsû helyek, utcak¢pek ¢s
zÀrt terek ÀbrÀzolÀsÀban is megmutatkozik
egyfajta Àlomszerü tÀgassÀg, a fojtott levegûjü szobabelsûk leÁrÀsÀt is ÀtjÀrja valami ¢les,
hideg l¢gÀramlÀs, amit a t´rt¢n¢sek bonyolÁtÀsÀnak ÀlomlogikÀja ¢s a nyelvi elemek geometrikus rendje sugall:
àA februÀri, ostoba ¢bredûk.
A szÁnre buktak, Ãjra merev homÀly;
¢rtetlenek, honnan hovÀ is.
Tüzfalak ´ble a t¢r alattuk.Ê
Az alkaioszi strÂfa diszkr¢t l¡ktet¢se m¢g jobban kiemeli a gondolatritmus sodrÀsÀt, a k¢thÀrom szÂbÂl ÀllÂ, egymÀs mell¢ helyezett
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egys¢gek kitÀgulÀsÀt az utolsÂ sorban. Ezt a
hatÀst erûsÁti az elsû hÀrom sor plasztikusan
nem megragadhatÂ vagy k´d´s tartalma, ami
kinyÁlik a zÀrÂsor t¢rÀbrÀzolÀsÀban. HiÀba
sugall tehÀt szük´ss¢get, bezÀrtsÀgot a tüzfal
szÂ, a vele kapcsolatba ÀllÁtott ´b´l ¢s a t¢r emlÁt¢se kiterjeszti az olvasÂ t¢r¢rzet¢t, ¢s az
alattuk ennek a sz¢less¢gnek ad magassÀgot,
l¢gteret. Gyakran talÀlkozunk T¢reyn¢l eff¢le kettûss¢gekkel.
Az ily mÂdon meg¢pÁtett fiktÁv vilÀgban
szÂlalnak meg tehÀt T¢rey versei, amelyekben bÀrmennyi meg¢lt hangulat ¢s emÂciÂ
zsÃfolÂdik is ´ssze, nincsenek a jelen ter¢ben
¢s idej¢ben jÀtszÂdÂ jelenetek; nincsenek
olyan ¢lm¢nyek, amelyek a maguk konkr¢t
viszonyai k´z´tt jelenhetn¢nek meg. Minden
¢lethelyzetnek megvan a maga korÀbbi megfelelûje; minden szomorÃsÀg d¢j¥ vu, minden pofon elcsattant mÀr korÀbban is, a jelenben hallhatÂ csattanÀs csak visszhangja valamely korÀbbinak. A szereplûk, a versekben
emlÁtett ¢s megszÂlalÂ szem¢lyek a legvadabb
helyzetekbe vetûdnek, ¢s nincs tudomÀsuk
arrÂl, hogy ez az ide-oda vetûd¢s l¢nyeg¢ben
v¢ve botrÀny. A fantÀzia hullÀmain ugyanakkor maguk is figurÀbÂl figurÀba utaznak,
nem is Àlarcot viselnek, hanem eg¢sz l¢ny¡k
vÀltozik, egyik sorrÂl a mÀsikra cser¢lûdik
test¡k, szellem¡k, identitÀsuk, sokszor eg¢sz¢ben v¢ve: ´nmaguk.
àä M¢nj¢t a mesterek tornÀjÀn
k´rbeszaglÀsztÀk ´szt´v¢r, mezei emberek.Ê
àA gazda? Fiatal hadnagy Ãr a n¢met balladÀkbÂlÊ
ä olvashatjuk a FIATAL HADNAGY -ban, ¢s term¢szetesen visszat¢rû narrÀtorunk az, aki ezÃttal a n¢met romantika fegyverzet¢ben vÁv
k´z¢pkori dÁszletek k´z´tt egy olyan viadalon, mely egy mai sportesem¢ny nev¢t viseli.
MÀskor T¢rey sajÀt ¢let¢nek esem¢nyeire
hasznÀl mÀs korokra, ¢lethelyzetekre ¢rv¢nyes kifejez¢seket, ¢s ezÀltal k´lcs´n´z nekik
r¢szint t´rt¢nelmi tÀvlatot, r¢szint egyfajta
idûtlen lebeg¢st.
T¢rey besz¢dhelyzete verseiben szint¢n
gyakran vÀltozik. A megszÂlalÂ hang persze
mindig a k´ltû¢ (tehÀt nem vÀltogatja nyelvhasznÀlatÀt ¢s ¢nj¢t, mint KovÀcs AndrÀs Fe-

renc, ¢s nem is r´gz¡l egy archaizÀlÂ ¢nimÀzsban, mint HatÀr Gyûzû), de a besz¢lû
pozÁciÂjÀt nyelvhasznÀlati elemekkel is jellemzi. AkÀrcsak Rakovszky Zsuzsa HANGOK
ciklusa eset¢ben, itt sem mindig tisztÀzott,
hogy hol a hatÀr a dramatikus besz¢dmÂd (a
besz¢d Àltali emberÀbrÀzolÀs) ¢s a lÁrai (a besz¢dfordulatokbÂl szabott Àlarc m´g¢ bÃjÀs)
k´z´tt. Ez a sajÀtossÀg pedig mÀr nemcsak a
sz´vegek megÁt¢l¢s¢t, de sokszor az ¢rtelmez¢s¡ket is megnehezÁti. A VALñSçGOS V ARSñ
k´tetben ilyenek az id¢zûjeles sz´vegek, A Jñ
AGçR °S A VAD (ÀllÁtÂlag, bÀr ¢n nem talÀltam,
ZrÁnyi V IT°Z HADNAGY -ÀbÂl kiemelt sz´vege),
a BONCTANI ALAPV ET°S ismeretlen eredetü
ÃjsÀghÁre, A KETTýS TAGADçS k¢t r´vid monolÂgja. çltalÀban nem tudok mit kezdeni
T¢reyn¢l a kontextusÀbÂl kiemelt ¢s sajÀt,
´nÀllÂ mük¢nt szerepeltetett àtalÀltÊ versekkel. ValÂjÀban ezek fedûsz´vegek, amelyek
olyan versek hely¢t takarjÀk le a k´nyvben,
amelyeket T¢reynek nem volt ¢rkez¢se megÁrni. Azonban nem hiszem, hogy nem annyira magukra az id¢zett fragmentumokra,
mint inkÀbb a k´nyv-müben elfoglalt szerkezeti àhelyi ¢rt¢k¡kreÊ volt sz¡ks¢ge. Ism¢t
csak: teret formÀl vel¡k.
BÀrmennyire epikusan Àtgondolt sorsuk
van is a versek hûseinek ¢s narrÀtorÀnak,
maguk a versek tisztÀn lÁrai alkotÀsok. T¢rey
nem keveri a k¢t attitüd´t, m¢g akkor sem,
ha az alkotÀs folyamatÀnak r¢sze a narrÀtor,
illetve a fûhûs t´rt¢net¢nek elgondolÀsa.
Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne k´ss¡k
a versek k´zl¢seit ezen a fiktÁv valÂsÀgon kÁv¡li valÂsÀgelemekhez. çltalÀban a k´ltû nem
is hagy mÂdot erre az olvasÂnak, de a korai
versek k´z´tt van n¢hÀny, amit f¢lre lehet ¢rteni eff¢le ¢rtelmez¢ssel. A SZ°TSZñRATçS
egyik verse a JöDEA cÁmet viseli, ¢s Ágy kezdûdik:
àA part. A szûke nyÀri d¢l.
BÀrkÀk a z´ld habok felett.
A szük ´b´lre szegzi m¢g
ÁjÀt a nap. Cs´nd. Fellegek.
A part. A sÀrga hold. T¡zek.
¹b´l partjÀn a vÀndorok...Ê
A JÃdea helyn¢v, a bÀrka, a vÀndorok emlÁt¢se Âhatatlanul azt a gondolatot ¢breszti az
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olvasÂban, hogy a bevÀndorlÀsi tilalom idûszakÀnak PalesztinÀjÀrÂl, zsidÂk illegÀlis àaliÀzÀsÀrÂlÊ szÂl a vers. Ha azonban ezzel a prekoncepciÂval olvassuk Ãjra a verset, rÀj´v¡nk, hogy kiest¡nk a vers vilÀgÀbÂl, ¢s
olyan k´zl¢seket kell tulajdonÁtanunk neki,
amelyek T¢rey vilÀgÀtÂl biztosan idegenek.
Az olvasÂnak az az ¢rz¢se, hogy a k´ltûnek
valami hÀtsÂ szÀnd¢ka volt a vers k´zl¢seivel,
aminek nem tudunk utÀnajÀrni, tehÀt a megfejt¢s sejt¢se, a megfejthetûs¢g illÃziÂja hozzÀtartozik a T¢rey-versek hatÀsmechanizmusÀhoz.
Ezt az ¢rz¢st erûsÁti a k´ltûnek az a gyakorlata, hogy ´ssze nem illû elemeket illeszt
´ssze ironikus narrÀciÂ, id¢zûjelbe tevû kommentÀrok n¢lk¡l. Ennek legfontosabb eszk´ze a mÀsnak nevez¢s eljÀrÀsa.
A cÁmbeli mÀsnak nevez¢s feladata: fesz¡lts¢get teremteni cÁm ¢s sz´veg, n¢v ¢s megnevezett k´z´tt. (Ennek korai, m¢g siker¡letlen p¢ldÀja ez a bizonyos JöDEA.) Az olvasÂ
Ágy nemcsak a vers sz´veg¢t ¢rtelmezi, hanem egy k¡lsû ¢rtelmez¢si utat is keres. Ezzel
megsokszorozÂdik a verssz´vegbûl kifejthetû
jelent¢sek szÀma: az olvasÂ sajÀt tapasztalataival eg¢szÁti ki a fûsz´veget, szituÀciÂba
helyezi a verset. Term¢szetesen az ¢rtelmez¢s
sorÀn rÀ fog j´nni, hogy ez nem mÀs, mint
illÃziÂ, de addigra mÀr megszabta magÀban
ennek a tÀvolsÀgnak a ter¢t: az Ávet, ami n¢vtûl megnevezettig hajlik. Az eljÀrÀs tehÀt ism¢t geometriai, a versolvasÂ t¢r¢lm¢ny¢t
erûsÁti.
A mÀsnak nevez¢s archaizÀlÂ vÀltozatÀban
¢rtelemszerüen t´rt¢nelmi asszociÀciÂink
lesznek: PLANTAGENET, K çV °FORRçS, M®DCHENLIED , A V IT°Z HADNAGY , àAZ V IGYçZñ
HALLIK BçSTYçRñL, MINT SZñLALÊ, DUELLUM
AZ AGGAL, POROSZ FORT°LY °S VALLON INDULAT, B çCSKA, BAJA L°GIV ESZ°LY stb. Van
ugyanennek egy aktualizÀlÂ vÀltozata is, amikor a mai politikai publicisztika kifejez¢seivel
nevezi meg (semmik¢ppen sem politizÀlÂ)
dalait. P¢ldÀul: EGY TARTñS VçLSçG ELýJELEI ,
MñDOSíTOTT DOKTRíNçK , EL°GTELEN AZ APPARçTUS, MENTELMI JOG, B IZTONSçGOS ºGYMENET, A DONOR JOGAI . (Szikszai KÀroly BRIGçDNAPLñ-grafikÀinak cÁm¢t formÀlja hasonlÂ logika.)
A versek sz´veg¢n bel¡li mÀsnak nevez¢s elsûsorban a k¢t k´nyv-müvet: A TERM°SZETES
ARROGANCIA ¢s A VALñSçGOS V ARSñ verseit

jellemzi. A szereplûk megnevez¢s¢bûl valahovÀ tartozÀsukra, tÀrsadalmi rangjukra k´vetkeztethet¡nk: prior, kollegina, felf´ldiek,
atyÀm, dekabrista, alkotÂ atya, hadnagy. A
mÀsnak nevez¢s azonban eg¢sz esem¢nyek,
t´rt¢n¢sek megnevez¢s¢re is kiterjed. Sokszor mind´ssze arrÂl van szÂ, hogy T¢rey sajÀt ¢lethelyzeteire olyan kifejez¢seket hasznÀl, amelyek mÀs ¢lethelyzetekre ¢rv¢nyesek.
Ha azt mondja: à¢veim szÀma szÀlka a r¢giek szem¢benÊ, valÂjÀban csak stÁlusÀban archaizÀl,
mondandÂja sajÀt idej¢ben is ¢rv¢nyes lenne;
¢s ¢ppen ez a tr¡kk. A pÀtosz, a àT¢rey-f¢le
emelkedetts¢gÊ azt ¢rezteti az olvasÂval, hogy
a meg¢lt esem¢nyek maguk is archaikusak,
nem jelenvalÂk.
A mÀsnak nevez¢s sajÀtos esete az ´ssze
nem illû helyszÁnek ¢s esem¢nyek kontextusba ÀllÁtÀsa. Ezektûl mÀr term¢szetesen nem
idegen az irÂnia. A LUNAPARKI TöRA cÁme ¢s
kezdûsorai:
àLek¢stem a vasÀrnapi iskolÀt
¢s a templomkertben gyakorolokÊ
mulatsÀgosan mondanak ellent a k¢sûbbieknek:
à¢s duruzsolÂ pÀrtdalok, ¢s sz¡netelû
jÀratok, akÀr egy sÂvÀrgott gyereknap.Ê
TalÀn azt ¢rezhetj¡k az ´ssze nem illû esem¢nyek ¢s helyszÁnek ´sszeilleszt¢sekor, hogy
mindig minden¡tt ugyanaz t´rt¢nik, vagy
ahogy JuhÀsz Ferenc mondja: Mindenki
mindig ugyanazt csinÀlja. Ha azonban alaposabban megvizsgÀljuk az egymÀs mell¢ ÀllÁtott toposzokat, besz¢dkell¢keket, azt lÀtjuk,
hogy a v¢g, a rossz v¢g tartja ´ssze ûket: a
tudatosan ´sszeillesztett anakronizmusok
mindig olyan dolgokat emelnek a fikciÂ ter¢be, amelyek elvesztek. (P¢ldÀnkban a vasÀrnapi iskola ¢s a gyermeknap, a cserk¢sz- ¢s Ãtt´rûmozgalom veszett el egyarÀnt v¢g¢rv¢nyesen. Mindkettû k´z´ss¢g, t´megszervezet.
Fontos ¢szrevenni, hogy T¢reyt ambivalens
nosztalgia vonzza-taszÁtja az eff¢le k´z´ss¢gekhez, jÂllehet f¢lre¢rthetetlen¡l individuÀlis szem¢lyis¢g, akitûl idegen a kollektivizmus
bÀrmely fajtÀjÀnak elfogadÀsa.)
MagÀn a besz¢dmÂdon, a nyelvhasznÀlaton bel¡l is talÀlkozunk ilyesf¢le ´ssze nem illû elemekkel, mint p¢ldÀul:
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àImponÀl, hogy szavatolsz ¢rtem
s berÀgok rÀd, hogyha kijÂzanodsz...Ê
T¢rey a legk¡l´nb´zûbb r¢tegnyelvekbûl merÁt kifejez¢seket, fordulatokat, elsûsorban
olyankor, amikor ezzel vers¢nek besz¢lû hûs¢t jellemzi. Ez a r¢tegnyelv azonban sohasem rontott nyelv. A szlengbûl, diÀknyelvbûl
vagy mÀshonnan szÀrmazÂ elemek elk¡l´n¡lû ¢pÁtûelemk¢nt Àllnak a sz´vegben, mintegy (megint csak!) t¢rk´ztartÂkk¢nt, jelenl¢t¡k a sz´vegben nem otthonos, majdhogynem id¢zetszerü; ¢s A TERM°SZETES ARROGANCIA utÀn ritkÀn talÀlkozunk vel¡k. AnnÀl
gyakrabban azzal a mÀsik tÁpusÃ besz¢delemmel, ami egy letünt, biedermeier-szecessziÂs
vilÀgbÂl maradt rÀnk ä illetve nem maradt,
de T¢rey ¢les f¡llel hallja meg ¢s gyüjti ´ssze
olykor felbukkanÂ besz¢dfordulatait. Ez a
nyelvezet az Ady jelentkez¢se utÀni magyar
prÂzÀban ritkÀn szerepel irodalmi sz´vegk¢nt (olykor CsÀthnÀl, Sch´pflinn¢l ¢s nÀluk
sokkal jelent¢ktelenebb ÁrÂknÀl), inkÀbb csak
ugyanolyan id¢zetk¢nt, mint T¢reyn¢l a
szlengfordulatok. Valami okbÂl az ezzel a besz¢dstÁlussal jellemezhetû emberek nevets¢gess¢ vÀltak; a provincializmus ¢s a kispolgÀrisÀg figurÀivÀ az europ¢er-¢rtelmis¢gi Nyugat ¢rt¢kter¢ben.
A besz¢dmÂd vÀltozÀsÀt p¢ldÀzza a SZ°TSZñRATçS -ban olvashatÂ S ZOMORY ¢s A TERM°SZETES ARROGANCIA egyik darabja, a V IZIT.
Az elsû Ágy kezdûdik:
àA hÀz. Itt vÁvtad
perverz csatÀidat a papÁrral,
a kiel¢g¡l¢sig, a r¢szeg
szÂ-onÀniÀk eml¢ke itt kÁs¢rt
a monumentÀlis b¢rhÀz falai k´zt
a mÀllÂ kapualjban is, ahol
f´lfel¢ igyekszem.Ê

csatÀkrÂl ¢s onanizÀlÀsrÂl esik szÂ. A k´znyelv az ´n´z¢st szinte csak a hivatalos ¢s a
nyilvÀnos ¢rintkez¢sben hasznÀlja. Bizalmas,
n¢gyszemk´zti besz¢dben, illetve lev¢lszerü,
Árott sz´vegben az ¢rintkez¢snek kim¢rt, formÀlis, r¢gimÂdi formÀjÀt id¢zi, ami azonban
egyfajta m¢ltÂsÀgot is ad, ¢s ä bÀr nem szeretn¢k mÀniÀkusnak lÀtszani ä tÀvolsÀgtartÀst,
a t¢rbelis¢g tisztelet¢t.
Az idûbeli visszat¢r¢s a szÀzadfordulÂhoz,
a Nyugat elûtti idûh´z azonban nemcsak ÀltalÀnos polgÀri nosztalgia, hanem irodalmi
mÀsk¢nt gondolkodÀs is egyben. Term¢szetesen ez az oppozÁciÂ nem a n¢pi epigonizmus fel¢ t´rt¢nû megker¡l¢se a Nyugat
szellemis¢g¢nek. Az idû tÀjt l¢tezett a magyar
irodalomban egy a valÂdi nagyvÀrosi l¢t irodalmi eszm¢nyeire valÂ t´rekv¢s, irÀnyzat is.
Ehhez kÁvÀn kapcsolÂdni T¢rey, elker¡lve
Ady tÃl nagy l¢legzet¢t ¢s sorsk¢rd¢ses sÃlyossÀgÀt, Babits antik gy´kerekbûl tÀplÀlkozÂ, ´r´k erk´lcsi k¢rd¢sekkel birkÂzÂ nagysÀgÀt. Persze ugyanez a sorsk¢rd¢s-ballaszt
terhelte a kor magyar irodalmÀnak minden
irÀnyzatÀt AdytÂl Herczeg Ferencen Àt RÀkosi Jenûig. T¢rey tehÀt ¢pÁt egy fiktÁv hagyomÀnyt (r¢szben a megl¢vû toposzokbÂl),
amely Szomory Dezsûh´z, BrÂdy SÀndorhoz,
KÂbor TamÀshoz, MolnÀr Ferenchez ¢s mÀsokhoz kapcsolÂdik; egy polgÀri-boh¢m, a lipÂtvÀrosi, szemita jelzûkkel ¢s kÀv¢hÀzak,
kuplerÀjok helyszÁneivel jellemzett ¢letforma
(epikusan Àtgondolt) vilÀgÀnak k´lt¢szeti
re(?)konstrukciÂjÀt. Ez az installÀciÂegy¡ttes
mutatkozik meg koncentrÀltan a K çV °FORRçS cÁmü versben.
àKÀv¢forrÀs, rÀcsos erk¢ly;
kÀkab¢lü konzumensek
migr¢nüzû gyÂgyhelye.
F¡st´t fÃjok ´nfeledten
mind a n¢gy sarok fel¢...Ê

Ezzel szemben a mÀsodik:
àA hÀz. Itt vÁvta ´n
perverz csatÀit a papÁrral...Ê
ä tehÀt az egyetlen vÀltozÀs a tegezû forma
´n´zûre fordÁtÀsa. Ez a megszÂlÁtÀsforma mai
nyelv¢rz¢k¡nk szÀmÀra mÀr archaikus szÁnezetü, ¢s n¢mi feminin utÂÁze is van (à°n Árok
¹nnek...Ê), fûk¢nt olyankor, amikor perverz

SzÂ sincs ennek az ¢letformÀnak az idealizÀlÀsÀrÂl:
àForgÂajtÂn Àtzuhanva
szembes¡lni a homÀllyal
s kÂbor ebk¢nt jÀrni benneÊ
ä zÀrja a verset. Mint ahogy a visszanyÃlÀs az
elûzm¢nyekhez a Nyugat-hagyomÀny elvet¢s¢t sem jelenti. A legk¢ptelenebb mÂdon:
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Ady-utalÀsokkal, stÁlusimitÀciÂkkal id¢zi meg
a Nyugatot, ilyen sorokkal: àaz Àdvent engem
¡nnepelÊ, vagy àA keserv¢t. Helyem van a tavaszbanÊ. A K çV °FORRçS-ban azonban egy korÀbbi besz¢dmÂd id¢zûdik meg ä csakhogy
´sszehasonlÁthatatlanul plasztikusabb k´ltûi
nyelven. Ez ennek a szerepjÀt¢knak a kulcsa.
Amikor We´res a PSYCH° ÁrÀsakor Àlarcot ´lt´tt, a magyar k´ltûi nyelv egyik legtermûbb
ÀllapotÀhoz nyÃlt vissza. T¢rey a magyar po¢zis t´rt¢net¢nek talÀn legfÀradtabb, legelhasznÀltabb stÀdiumÀt vÀlasztja, ¢s oltja be a
maga szubkulturÀlis szÂkincs¢vel ¢s nyelvteremtû tehets¢g¢vel. Ez a v¢rÀt´mleszt¢s tÀmasztja fel ezt a fÀradt, beteg, azÂta ÃjÁtÀsaiban is megfakult lÁrÀt.
Ezek utÀn csak egy k¢rd¢s marad. Ha T¢rey olyan tehets¢ges, ¢s annyi mindent tud a
mesters¢grûl, mint az eddigiekbûl is sejthetû
(talÀn, annak ellen¢re, hogy nem Àllt szÀnd¢komban verszen¢j¢t, gyakran remek idûm¢rt¢kes versel¢s¢t ¢s olykor figyelemre m¢ltÂ rÁmeit, izgalmas jelzûs szerkezeteit elemezni; az
ifjabb kritikusnemzed¢k ezt bizonyÀra megteszi majd), mi az ´rd´gre jÂ ez az eg¢sz ÀlarcosbÀl? Nos, amikor a versek k´zponti figurÀja k´r¡l eltünik az idûg¢pen Àthurcolt szÀzadfordulÂs installÀciÂ, ¢s a verst¢rben l¢nyeg¢ben a k´ltûvel azonos narrÀtor Àll, l¢nyeg¢ben a k´ltû k´rnyezet¢vel azonos k´rnyezetben, azt tapasztaljuk, hogy a narrÀtor ¢s
k´rnyezete kettûs (oda-vissza) transzponÀlÀsa
sorÀn ez a po¢tikai gyakorlat bet´lthetû teret
hozott l¢tre az ¢let esem¢nyeinek feldolgozÀsÀhoz. Meggyûzûdhet¡nk errûl, ha a SZ°TSZñRATçS -k´tetben megjelent, nem igazÀn siker¡lt ANZIX, DEBRECEN cÁmü verset ´sszehasonlÁtjuk a mÀjusban az °let ¢s Irodalomban
megjelent A JUSS vagy a Holmi jÃliusi szÀmÀban k´z´lt A V ISSZAT°RT F¹LD cÁmü versekkel. Ezek a versek sem v¢gleges foglalatai
m¢g annak a tapasztalatanyagnak, amely a
gyermekkor-fiatalkor eml¢keit dolgozza fel.
Akad benn¡k modorossÀg, prÂzÀba hajlÂ,
megoldatlan r´gt´nz¢s, miegy¢b. De ahogy
annak idej¢n az ANZIX, DEBRECEN-ben Árta:
à...szeretn¢nk / r¢gÂta eltagadni minden perc¢t / az
itt elg´rd¡lt ¢vadoknak ä ¢s / m¢gis, megint ma ´szszeÀll a k¢p.Ê Ezt kell gyûzni munkÀval, tehets¢ggel, t¡relemmel.
Bodor B¢la

SZESZ°LY °S FELADAT
Paul Verlaine: Szaturnuszi k´ltem¢nyek ä
Poªmes saturniens
FordÁtotta T¢rey JÀnos
Cser¢pfalvi, 1994. 156 oldal, 250 Ft
Megvallhatom, cs´ndesen ¡nnepet ¡ltem,
mikor megjelent T¢rey JÀnos munkÀja, a
SZATURNUSZI K¹LTEM°NYEK fordÁtÀsa. íme,
hÀt nemcsak angol, nemcsak n¢met vagy
orosz vagy ¢ppen g´r´g k´lt¢szet van a vilÀgon, a fiatalabb ä eg¢szen ifjÃ ä korosztÀly
egyik jeles szerzûje egy francia k´ltûre vetett
szemet! M¢ghozzÀ egy (ma mÀr) klasszikusra,
akinek a tetej¢be szÀmos magyar fordÁtÂja
akadt, nem akÀrkik; s verseinek vÀlogatÀsa is
mÀr jÂ n¢hÀnyszor megjelent. ögy lÀtszik, a
fordÁtani hajlandÂ szerzûk v¢gre ÃjbÂl f´lfigyelnek a francia lÁrÀra, mely nagyszerü magyar k´tetekbe k´lt´z´tt, de mintha tÃl v¢gleges mozdulattal csuktuk volna rÀ e k´nyvek
fedel¢t. Ahogy Bennt, Mandelstamot, Poundot, SzapphÂt fordÁtanak legkivÀlÂbb ifjÃ tehets¢geink, mi¢rt nem szemelnek ki maguknak franciÀkat is? ArrÂl persze lemondok,
hogy a francia klasszicista trag¢diaÁrÂk k´r¡l
olyan s¡rg¢s-forgÀs tÀmadjon, mint Shakespeare k´r¡l (Ãjra), igaz, errûl is neh¢z szÁvvel; de azt legalÀbb meg¢rtem, hogy Petri
v¢rbû Petri-darabokat gyÃr Moliªre-sz´vegekbûl. Hogyha csupÀn a francia irodalom,
jeles¡l a k´lt¢szet szempontjÀbÂl tekintj¡k Àt
a k´zelmÃlt ¢s a jelen magyar müfordÁtÂi tÀj¢kozÂdÀsÀt, akkor a k¢p el¢gg¢ vigasztalan:
a kincskeresû, kalandozÂ, az idegen ¡nnepek¢rt Ãtra kelû ¢s az aranygyapjÃ keres¢s¢re
indulÂ fordÁtÂk (egyÀltalÀn ¢rv¢nyesek-e
m¢g ezek a fordÁtÂktÂl szÀrmazÂ, ´nstilizÀlÂ
metaforÀk?) mintha kev¢ss¢ ¢rdeklûdn¢nek
a hajdan oly lelkesen bÃvÀrolt ter¡let irÀnt.
°rts¡k meg ûket? Ha nem merû agyr¢m, lÀzbesz¢d ÀltalÀnossÀgban jellemezni egy nemzeti po¢zist, talÀn m¢gis megkockÀztathatnÀnk annyit, hogy a XVII. szÀzadtÂl a szimbolistÀkig, majd Apollinaire-ig, Bretonig ¢s
Val¢ryig terjedû idûben a francia lÁra erûsebben szabÀlyozottnak, ¢rtelmezettnek ¢s titoktalannak tünik f´l, mint a n¢met vagy angol
nyelvü po¢zis. (A franciÀk maguk is mondogatnak ilyesmit; az persze mÀs, nekik sza-
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bad.) Baudelaire-t, Rimbaud-t, Mallarm¢t
fordÁtani persze Ãjra meg Ãjra idûszerü, n¢lk¡l´zhetetlen lenne, csakhogy ezek a nagy
ÃjÁtÂk az eg¢sz kimüvelt francia ritmikai, stilisztikai, tropolÂgiai (stb.) hagyomÀny birtokÀban alkottak, s ennek bizony nem lehet
csak Ãgy k¢sz¡letlen¡l nekilÀtni, mint egy
mai szabad versnek (hogy pontatlanok legy¡nk). A megnevezett k´ltûktûl enn¢lfogva
inkÀbb a harcedzett, a term¢keny müfordÁtÂi
generÀciÂk tagjai fordÁtottak, elt¢rû minûs¢gben. K¡l´nben is bÀnatosan n¢zhet¡nk k´r¡l
a vid¢ken: kivÀlÂ fiatal dekonstruktÁv tehets¢geink k´z¡l hÀnyan gyûzn¢k, hogy sz¢p
tiszta alexandrinusokban, hÁm- ¢s nûrÁmet
vÀltogatva dolgozzanak ki egy Baudelaire(vagy Mallarm¢-) darabot? A francia k´lt¢szetrûl szerzett ¢s tovÀbbadott ismeretek is
mintha ÃtjÀt ÀllnÀk a f´lfedezûkedvnek: hogy
mÀst ne mondjunk, Hugo t´bb ezer oldalÀn
m¢g mindig szÀmtalan meglepet¢s ¢rhetn¢ a
rem¢nybeli fordÁtÂt ¢s munkÀjÀnak k¢sûbbi
olvasÂjÀt.
EzutÀn a t¢nyek: T¢rey JÀnos lefordÁtotta
Verlaine POéMES SATURNIENS cÁmü k´tet¢t.
SomlyÂ Gy´rgy elûszava, mely igen tartÂzkodÂan ajÀnlja az ifjÃ pÀlyatÀrs munkÀjÀt, joggal m¢ltatja a vÀllalkozÀs teljess¢g¢t. Csakugyan, amennyire term¢szetesnek vessz¡k,
hogy egy reg¢ny vagy drÀma fordÁtÂjÀnak
elej¢tûl v¢g¢ig adaptÀlnia kell a sz´veget,
annyira ritkasÀgszÀmba megy, hogy egy eredeti versesk´tet eg¢sz¢t nyÃjtsa Àt a fordÁtÂ,
egy fordÁtÂ (¢s a k´nyvkiadÂ). Pedig A ROMLçS
V IRçGAI ¢s a FþSZçLAK Âta ism¢t nyilvÀnvalÂ,
ami korÀbban szÀzadokra feled¢sbe mer¡lt:
a versesk´tet ¢ppÃgy kompozÁciÂ, mint az
egyedi vers, makrostruktÃrak¢nt, kontextusk¢nt t´bbletjelent¢seket hordoz, ¢s ¢rtelmezi
is az egyes sz´vegegys¢geket. N¢ha bizony
hasznosabb ¢s ä eszt¢tikai, po¢tikai ¢rtelemben ä informatÁvabb volna, ha a k¡l´nf¢le
àvÀlogatott verseiÊ helyett, netÀn mellett egyegy nagy klasszikus bizonyos ´nÀllÂ gyüjtem¢nyeit fordÁttatnÀnk le, jelentetn¢nk meg
mint egys¢ges opust. Nemcsak a TESTAMENTUM (mÀrmint a NAGY ) jelent sz¡ks¢gk¢ppen
t´bbet, mint egy-egy szakasza vagy balladÀja,
hanem p¢ldÀul ä a franciÀknÀl maradva ä
egy teljes Ronsard-ciklus vagy Maurice Scªve
D°LIç-jÀnak eg¢sze is t´bbet ä vagy ami fontosabb: mÀst ä mondana, mint egy-egy kivÀlasztott r¢szlet. Verlaine-t szÁvesen fordÁtottÀk

k´ltûink, tett¢k k´zz¢ kiadÂink, Àmde k´zk¢zen forgÂ ä KÀlnoky LÀszlÂ vÀlogatta ä gyüjtem¢nye a sz¢p, a jelentûs darabok mellett
hallatlanul tarka, egyenetlen anyagot nyÃjt
Àt, talÀn bûkezübben a kellet¢n¢l ä ¢s persze
szÀmos fordÁtÂ egy¢ni nyelv¢nek sugÀrt´r¢s¢ben. Nemigen lehet f´lbecs¡lni belûle az
egyedi k´tetek sajÀtszerüs¢geit. Nos, az elt´k¢lt fiatal fordÁtÂ most ezt lehetûv¢ teszi szÀmunkra.
Hogy mi¢rt esett vÀlasztÀsa Verlaine
pÀlyakezdû k´tet¢re? A kiadÂi reklÀmsz´veg
nem mulasztja el f´lhÁvni a figyelmet k´ltû ¢s fordÁtÂ ¢letkorÀnak azonossÀgÀra. Az
analÂgia visszamenûlegesen kiterjeszthetû:
amint n¢hÀny vers k´ltûj¢nek gimnÀziumi
¢vei alatt keletkezett, Ãgy fordÁtÂja is akkortÀjt kezdte... De inkÀbb magÀrÂl a k´tetrûl
besz¢lj¡nk.
A SZATURNUSZI K¹LTEM°NYEK -kel pÀratlanul ¢rett k´ltû mutatkozott be. A hanghordozÀs, a stÁlusfajtÀk, a k´ltûi n¢zûpont sokr¢tüs¢ge, vÀltozatossÀga tekintet¢ben nem is
haladta meg k¢sûbbi pÀlyÀjÀn; inkÀbb egyegy szÂlamot, ¢rz¢sfajtÀt, megk´zelÁt¢st, majd
ä hanyatlÂ ¢veiben ä t¢mÀt prÂbÀlt ki az ezutÀni k´tetekben. °letmüv¢nek kiemelkedû
pontjai a SAGESSE-ig, nagy bünbÀnÂ k´tet¢ig
megjelenû gyüjtem¢nyek. EzutÀn bû mÀsf¢l
¢vtizedig megh´kkentûen felhÁgul a k´ltûi
teljesÁtm¢ny, kivÀlt nagy szimbolista pÀlyatÀrsai¢hoz m¢rve. A kimagaslÂ versek k´r¡l,
szesz¢lyes ter¡leti eloszlÀsban, jÂ ¢s mind kev¢sb¢ jÂ darabok figyelhetûk meg: a tÀrgy, az
alkalom mer¢sz benn¡k, a k´ltûi munka csek¢lyebb.
Vagy az ihlet? Az oly spontÀnnak hÁrlelt
Verlaine elsû k´tet¢ben m¢g kiÀtkozza az ihletet, a fÀradsÀgos ¢rlel¢st mondja a sz¢p vers
elûfelt¢tel¢nek; Àm csak t¢telkifejtû darabjaiban. A SZATURNUSZI ... ugyanis m¢g jÂ n¢hÀny vonÀsÀban a tanÁtvÀny müve. K¡l´n´sk¢pp hÀrom hatÀsnak enged, de Ãgy is
mondhatnÀnk, hÀrom hatÀst Ár ki magÀbÂl: az elsû Victor HugÂ¢, a mÀsodik Baudelaire-¢, a harmadik ä a legnyilvÀnvalÂbb ä a
parnasszistÀk¢. Ezeket a k¡l´nnemü szeml¢leti ¢s stÁlusr¢tegeket azutÀn sürün egymÀsba
csÃsztatja, hol t´bb, hol kevesebb sikerrel.
Mellett¡k szinte ¢szrev¢tlen¡l mÀsfel¢ is kanyarodik: hamar rÀtalÀl arra a lelkiÀllapotokat a term¢szetbe kivetÁtû, a k¡lsû ¢s logikai
meghatÀrozottsÀgokat ¢s k¡l´nb´ztet¢seket
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szuggesztÁv k¢pekben, helyzetekben feloldÂ,
elbizonytalanÁtÂ besz¢dformÀra, mely ´sszet¢veszthetetlen po¢tikai sajÀtja lesz. Az elsû
NEV ERMORE, a SOLEILS COUCHANTS, a CHANSON D'AUTOMNE mÀr itt van, ebben a k´tetben. Ez heterog¢n anyagÀval ugyancsak zavarba ejti az ¢rtelmezût, hÀt m¢g a fordÁtÂt:
n¢hol azt sem lehet tudni, vajon buzgÂn ¢s
kiss¢ Àlmosan csak tÃl szembe´tlû mÂdon
utÀnoz vagy netÀn parodizÀl, mik¢nt erre hatÀrozottan hajlamos volt (LANGUEUR cÁmü hÁres vers¢t [FçRADTSçG] is parodisztikus szÀnd¢kkal Árta). K¢ts¢gkÁv¡l sok a reped¢s, sût a
t´r¢svonal a lÀtszatra oly makulÀtlanul kimÂdolt k´tetben: emitt gy´ng¢d ´nvallomÀs,
amott tÀvolsÀgtartÂ leÁrÀs, megint mÀsutt tudÀkos parnasszista tablÂ, Ãtk´zben egy-k¢t
d¡h´dt szatÁra szonettben elbesz¢lve. Nem
kÁnÀlkozÂ pre-textus egy posztmodern k´ltûnek? No de hagyjuk a gyanÃsan k´nnyed
megokolÀst.
Foglaljuk ´ssze inkÀbb a magyar k´tetrûl
szerzett ÀltalÀnos benyomÀsainkat. Ami a sz´vegek metrikai r¢teg¢t illeti, a sajÀt verseiben
is nagyr¢szt k´t´tt formÀban ÁrÂ T¢rey szemlÀtomÀst gyûzi a fiatal francia sork¢pz¢sbeli,
strÂfaszerkezeti sokf¢les¢g¢t ¢s virtuozitÀsÀt,
amelyhez hozzÀtartozik n¢mely korabeli k´t´tts¢g (az alexandrinus sor) oldÀsa is; az
ilyen oldÀs mÀsfelûl ä tudjuk ä mindig Ãjabb,
olykor nehezebb ¢s fûk¢nt nehezebben fordÁthatÂ k´t´tts¢ggel egyen¢rt¢kü. T¢rey kitünûen hajlÁtja, igazÁtja hozzÀ a mondattant
a sor- ¢s strÂfaszerkeszt¢s k´vetelm¢nyeihez,
sz¡ks¢g eset¢n pedig ¡tk´zteti ûket, az egyiket alÀrendeli a mÀsiknak (a dominÀns t¢nyezûnek). Kev¢sb¢ f¢l a z´kkenûktûl, a g´cs´rt´ss¢gtûl, mint csiszoltabban fordÁtÂ elûdei:
kidolgozÀsmÂdjukban inkÀbb SzabÂ Lûrinchez k´zelednek ezek a magyarÁtÀsok, mint ä
mondjuk ä KÀlnoky vagy RÂnay munkÀihoz.
Nem is itt a baj. Hanem ott, hogy fordÁtÂnk
nem eg¢szen igazodik ki abban ä alighanem
bizonyos k´nnyen megszerezhetû ismeretek
¢s v¢lhetûleg alaposabb ÃtmutatÀs hÁjÀn ä,
hogy melyik francia ritmikai, illetûleg fonetikai t¢nyezûnek mi felel meg magyarul. Kev¢sb¢ kioktatÂlag: mi szokott megfelelni, milyen eljÀrÀsokkal igyekszenek megk´zelÁteni
a magyar fordÁtÂk a francia vershatÀst. Ezek
az eljÀrÀsok normatÁv erejüek: mondjuk, az,
hogy az emelkedû szÂlamhangsÃly àmagya-

rulÊ jambikus lejt¢s, hogy a n¢ma, sorvadÂ
stb. e magyarul ´nÀllÂ szÂtag a nûrÁm ¢rdek¢ben. Hogy az impair sorokat ä Verlaine-re
k¡l´n´sen jellemzûk ä magyarul is pÀratlan
szÂtagszÀmÃ sorokkal adjuk vissza. Ezeknek
a konvenciÂknak egy r¢sze persze vitathatÂ,
mert tulajdonk¢ppen csak sz¡ks¢gmegoldÀs.
A leghatÀrozottabban p¢ldÀul a francia eredetü müfordÁtÀsaiban (is) remeklû Nemes
Nagy çgnes fogalmazta meg k¢telyeit az impair magyar gyakorlatÀval szemben, amely
trochaikus (ezÀltal magyarosan ¡temezhetû)
ritmust ad ezeknek a vÀltozatlanul emelkedû
(franciÀs) soroknak. A LID°RCNYOMçS, A DºH¹S TENGER vagy az ALKONYATOK T¢rey tolmÀcsolta szabÀlyos jambikus egys¢gekk¢ kieg¢sz¡lû sorainak olvastÀn azonban az a benyomÀsunk, hogy nem hÀtÀba ker¡lt a probl¢mÀnak, hanem szembûl visszahÀtrÀlt tûle.
F´ltünnek rendre ä nem is rendszeresen ä
nibelungizÀlt alexandrinus sorok: ezeket annak idej¢n mÀr TÂth çrpÀd kijavÁtotta zseng¢bb fordÁtÀsaiban, jÂl is tette. S habÀr a hÁm¢s nûrÁmek vÀltakozÀsÀra ¡gyel, arra mÀr kev¢sb¢, hogy az eredeti sorrendj¢ben vÀltakozzanak (p¢ldÀul mindjÀrt a prolÂgust is
megelûzû mottÂversben). SzÀmÁt ez? ögy
gondolom, igen. Nem mindegy, melyik metrikai ¢s szemantikai egys¢g hangzik ki ¢lesebben, melyik lÀgyabban.
MÀr utaltam rÀ, hogy T¢rey JÀnos, sajÀt
verseiben teljess¢ formÀlt, egy¢nÁtûn stilizÀlt
besz¢dek ¢s besz¢dmÂdok lejegyzûje, magas
szinten bÀnik a mondattannal. Grammatikai
szerkezetei, k´tû- ¢s utalÂszavai, egyeztet¢sei
¢s az eg¢sz mondatok arÀnyai ÀltalÀban megfelelûk, meggyûzûk. Sz´vegtani szempontbÂl
azonban mÀr lÀtunk zavarokat. Olykor megbicsaklik, t¢ved a vissza- vagy elûreutalÀs; a
logikai kapcsolÂdÀsok, k´vetkeztet¢sek n¢ha
elhomÀlyosulnak. Ez a jelens¢g nemritkÀn
puszta ¢rtelmi f¢lre¢rt¢sbûl fakad. K¢p- (trÂpus-) hasznÀlatÀban t´bbnyire megbÁzhatunk. Igaz, ezt a r¢teget is kikezdi n¢ha az
¢rtelmi zavar: az emlÁtett LID°RCNYOMçS ´t´dik strÂfÀja elk´d´sÁti a hasonlatot (k´peny →
sasszÀrny), a k¢t elem elszakad egymÀstÂl.
Egy¢bk¢nt T¢rey munkÀjÀban is ¢szlelhetû
az a szinte ´nk¢ntelen tendencia, amely a
klasszikus k´lt¢szet hasonlatait (azonosÁtÂ)
metaforÀkba rÀntja ´ssze: SzabÂ Lûrinc megtette ezt nem egy Baudelaire-fordÁtÀsÀban. A
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sz´vegek Ágy Âhatatlanul àmodernebbÊ szÁnez¢st kapnak, a fordÁtÀsok n¢mik¢pp elfedik
azt a t¢nyt, hogy a nagy francia szimbolista
ÃjÁtÂk nem kÁvÀntak vagy tudtak teljesen elszakadni a klasszicista tÁpusÃ k¢phasznÀlattÂl. T¢rey szÂvÀlasztÀsa viszont n¢ha meglepûen veretes, a nyugatos lexikÀhoz k´zelÁtve
r¢giesÁt. AnnÀl inkÀbb ki¡tk´zik egy ezzel ellent¢tes vonÀsa: nem ¢ppen a àmaiasÊ fordulatok (rendkÁv¡l, elszalaszt stb.), hanem az idegen ä lefordÁtatlan ä szavak t´mege. Ha T¢rey idegen szÂk¢nt csak valamennyire is
hasznÀlt francia lex¢mÀra bukkan, szinte bizonyos, hogy meghagyja: pÂz, obszc¢n, izolÀltan, diszkr¢t, ortodox, eksztÀzis, agyû, rezignÀltabb,
passziÂ stb. stb. Sût az is elûfordul, hogy a nem
Àtvett, nem nemzetk´zi, tehÀt lefordÁtandÂ
francia szÂ helyett is ilyet keres: Ágy lesz az
irodalmias ressouvenirs-bûl: nosztalgiÀk (UTñHANG). Mit szÂljunk hozzÀ? MÂdszere a hüs¢g patikam¢rleg¢n mindenk¢pp hÁjÀval talÀltatik: az izolÀltan, az eksztÀzis vagy plÀne a
passziÂ Àtv¢telk¢nt mÀsk¢pp hat, mint franciÀul
(g´r´g¡l, latinul stb.). M¢gis van bizonyos
l¢tjoguk ezeknek a megoldatlan megoldÀsoknak. Egyr¢szt a magyar müfordÁtÂ ´szt´ni,
zsigeri vÀgya t´rhet felszÁnre Ágy, amellyel az
indoeurÂpai nyelvekben k´z´sen hasznÀlatos, m¢lyebb fogalmi ¢s emotÁv hagyomÀnyÃ
szavakhoz prÂbÀl utat t´rni; mÀsr¢szt ä ¢s ez
sokkal megfoghatÂbb indok ä T¢rey az ifjÃ
Verlaine k´tet¢nek valami eg¢szen l¢nyegbevÀgÂ vonÀsÀt ¢rz¢kelteti Ágy; az eredeti sz´veg helyenk¢nti sajÀtos str¢bers¢g¢t, leckefelmondÀs-szerüs¢g¢t, a buzgÂ p¢ldak´vet¢s
nyelvi mikrojelens¢geit.
El nem hallgathatÂ azonban, hogy ebben
a fordÁtÀsk´tetben igen sok a f¢lre¢rt¢s. Ez a
hibatÁpus k¢ts¢gtelen¡l tÃl van a tür¢shatÀron. Megl¢te nemcsak T¢rey egy¢bk¢nt ¢rt¢kes, javar¢szt siker¡lt vÀllalkozÀsÀt Àrny¢kolja be. A k¢tnyelvü k´tet francia sz´vegk´zl¢seiben hemzsegû sajtÂhibÀkkal egy¡tt az irodalom szakmai, kiadÂi k´zeg¢nek, hÀtter¢nek, ellenûrzû ¢s tanÀcsadÂ mühelyeinek hiÀnyÀt leplezi le. Ments isten attÂl, hogy
visszavÀgyÂ szÁnben tünjek f´l, de az¢rt hajdanta az EurÂpÀnÀl versesk´tet ennyi f¢lrefordÁtÀssal nem jelenhetett meg. Az olvasÂ
l¢pten-nyomon f´lszisszen, de nem kajÀnul,
hanem keserüen: a pompÀsan intonÀlt ELýHANG-ban mi¢rt mondja a fordÁtÂ Ragu dicsû

fiairÂl, hogy àk¢tes er¢nyeik miatt ny´g´tt az orszÀgÊ, mikor a àvertu troublantÊ utÀn halmozott tÀrgy k´vetkezik: ez az er¢ny nem k¢tes,
hanem megzavarta, megsz¢gyenÁtette m¢g az
isteneket (stb.) is. Bhagavatot is. De mi az,
hogy az à´sszes BhagavatotÊ? Nem, csak àBhagavat lui-m¨meÊ: magÀt Bhagavatot is. A finom
mü¢rtûk¢nt lefestett katonai hûs´k felsorolÀsa v¢g¢n mit keres e visszautalÀs: àÁme, ez
Akhilleusz!Ê? ValÂjÀban àAkhilleus entre tous!Ê:
kivÀltk¢pp Akhilleusz (volt ilyen). Ezek a f¢lrefogÀsok T¢rey akarata ¢s müv¢szi Ázl¢se ellen¢re ´sszezavarjÀk a sz´veg jelent¢sk¢pz¢s¢t meg az olvasÂt egyarÀnt. M¢g ezen a
ponton is talÀlhatunk ments¢get az eredetiben: nem titok, hogy maga az ifjÃ Verlaine is
gyakran hibÀzik, archaizÀlÂ ¡gybuzgalmÀban
¢rv¢nytelen jelent¢ssel ruhÀz f´l r¢gi szavakat; tÀrgyakat, szem¢lyeket t¢veszt ´ssze. De
hÀt neki szabad.
EzutÀn hadd füzz¡nk n¢hÀny megjegyz¢st
a k´tetnek mind a n¢gy ciklusÀbÂl vÀlasztott
verseihez. A vÀlasztÀsban a meggondolÀs ¢s
a v¢letlen is szerepet jÀtszott, arÀnyukrÂl a
recenzens k¢ptelen szÀmot adni.
A MELANCHOLIA ciklusba tartoznak a legbensûs¢gesebb versek (szonettek). Az itteni
NEV ERMORE cÁmü k´ltem¢ny (m¢g egy talÀlhatÂ a k´tetben) mindenekelûtt rÁmelûk¢szs¢get vÀr el a fordÁtÂtÂl, n¢gyes rÁmü kezdû
szakaszaiban. T¢rey megÀllja a hely¢t. Az elsû
szakaszban csak a àmer¢szenÊ (àsugarÀt szÂrta a
nap...Ê) hat t´ltûelemk¢nt, de m¢g ezt is v¢di
az eredeti ig¢je: àdardaitÊ. A mÀsodik sorban
elmarad a cezÃra, indokolatlanul. A mÀsodik
szakaszban nyilvÀnvalÂan az utolsÂ sor rÁmszava, az àaranyÊ k¢nyszerÁtette ki az ´sszes
t´bbit. Az arany ÀrÀt az Àllapotrajz fizette
meg: a gyeng¢d gesztusok T¢reyn¢l idegesebbek. àFirtatva lÀzasanÊ: ugye, nem szakÁt a
korai nyugatos versfordÁtÂi ÀllandÂkkal? Nem
szakÁt a 12. sor àszÀllongÊ szÂalakjÀban sem:
noha Verlaine-nek ¢pp ezek a legk´znyelvibb, leginkÀbb besz¢dszerü versei. Eg¢sz¢ben megnyerû a fordÁtÀs. Azt a l¢nyeges
aprÂsÀgot ugyan nem menti Àt, hogy a àlegelsû igenÊ nem egy (hatÀrozott n¢velûvel megjel´lt) szÀjat juttat esz¢be a po¢tÀnak, hanem
hatÀrozatlanul, csak Ãgy àajkakatÊ (àqui sort de
lªvres bien-aim¢esÊ). Ez a szem¢lyesbûl a szem¢lytelenbe, a tÁpusba valÂ Àtl¢p¢s fontos
eleme Verlaine eg¢sz szimbolizmusÀnak.

Figyelû ã 1789

MEGHITT çLMOM. A nagy fordÁtÂ elûd:
Ady Endre. T¢rey a fogalmi hüs¢g szempontjÀbÂl pontosabb, de sz´vege persze nem
olyan szuggesztÁv, megszakÁtatlan eg¢sz, mint
Ady¢. Baj ez? Nem ¢ppen, hiszen e bensû
vallomÀs t¢tovÀn, k´r¡lm¢nyeskedûn indul,
megr´gz´tt ism¢tl¢sekbe bocsÀtkozik, sût sajÀtos prÂzaizmusokat g´rget: ilyen a àcesse
d'¨tre un problªmeÊ, amelyet a àcsak û lel k¢ts¢geimre ÁrtÊ teljesen mÀs hangnembe transzponÀl, keresett r¢giess¢g¢vel. Eg¢szen ¢rdekes
a k´vetkezû k¢t mondategys¢g: àszomjazom kiomlÂ k´nnyeit, / s bel¢j¡k halvÀny, izzadt arcom
friss¡lve mÀrtomÊ. Itt bizony el¢gg¢ sz¢tcsÃsztak a viszonylatok: Verlaine szerint (szÂ szerint) àsÀpadt homlokom verÁt¢k¢t csak û tudja fel¡dÁteni, sÁrvaÊ. Nincs szÂ k´nnyek szomjazÀsÀrÂl, nem olyan kegyetlen ez az ÀhÁtatos ifjÃ;
¢s a k¢t kijelent¢s eg¢sz¢ben is inkÀbb egy
szecessziÂsan bizarr helyzetet ¢s szÀnd¢kot
vÀzol f´l, mint a t´rt¢n¢sek gyeng¢d ´nk¢ntelens¢g¢t. ä A hÀromsoros strÂfÀkban kisimul a francia vers mondattana: a magyar
sz´veg ezt hÁven t¡kr´zi, de megenged magÀnak egy szervetlen mondatbetoldÀst: à¢des
nagyonÊ, amely f´llazÁtja az à¢des n¢vÊ megid¢z¢s¢t. A hang àinflexionÊ-ja a v¢g¢n, a vers
utolsÂ szavak¢nt àzengzeteÊ lesz: m¢g irodalmiasabb, mint AdynÀl a àsuhanÀsÊ. SajnÀlatosan e versbe is becsÃsznak ritmikai szabÀlytalansÀgok. àTekintete merev, mint szobrok tekinteteÊ: ez a sor a reddiciÂ keretezû alakzatÀnak
diadala, mert harmonikus szimmetriÀjÀval
(¢s hüs¢g¢vel) szinte elfedi, hogy a kellet¢n¢l
eggyel t´bb szÂtagbÂl Àll.
A cikluszÀrÂ AGGODALOM cÁme bÁzvÀst lehetett volna SZORONGçS is (Illy¢sn¢l: GY¹TRELEM). Az àangoisseÊ itt valÂban a l¢t ¡ress¢g¢nek l¢lektani k´vetkezm¢nye, filozÂfiai
asszociÀciÂi ¢pp ez¢rt nagyon is hely¢nvalÂk.
A cs´ppet tÃl affirmatÁv, apodiktikus hangnemü, de ä befejez¢s¢vel k¡l´n´sen ä megrendÁtû szonett T¢rey egyik remekl¢se (a hÁm¢s nûrÁmszerkezet, igaz, megint megfordult).
T¢rey fogalmazÀsa Illy¢s illy¢sien bonyolÁtott, inverziÂkkal tarkÁtott mondatszerkezeteivel szemben egyenesen halad elûre, Ágy
szuggesztÁvebb a keserü szÀmvet¢s. MÀr bizonyos fordÁtÂi rutinra vall, ahogyan tud ¢s
mer kompenzÀlni. A besz¢lû t´bbek k´z´tt a
àg´r´g templomokatÊ is kineveti. T¢rey pontatlan pontossÀggal àszent g´r´g homÀlytÊ Ár, sze-

rencs¢s k¢zzel helyezv¢n Àt a fûn¢v fontos jelent¢selem¢t a jelzûre. E vers egy¢bk¢nt tÀlcÀn kÁnÀl egy olyan fordÁtÂi megoldÀst, szinte
mÀr invariÀnst, amely majdnem olyan ritka,
mint az ´t´s talÀlat (persze Illy¢s is Ágy fordÁtotta): a àJe ne crois pas en DieuÊ f¢lsora term¢szetesen: àIstenben nem hiszekÊ. Jegyezz¡k meg
m¢g, hogy T¢rey jelzett hajlamÀnak megfelelûen a àpastoralesÊ magyar vÀltozata: pasztorÀl.
A R°ZKARCOK ciklusÀnak mÀsodik darabja
a LID°RCNYOMçS. PompÀs a magyar sz´veg,
az eredeti ´rd´ng´sen neh¢z versel¢s¢t is
(hüen!) megvalÂsÁtja magyarul. EltalÀlja azt a
n¢metes balladahangot, mely ezÃttal Verlaine mintÀja volt. (K¢sûbb bezzeg hogy fenekedett a francia k´ltû n¢metekre ¢s n¢metess¢gre, m¢g a szimbolizmust is àallemandismeÊ-k¢nt utasÁtotta el magÀtÂl!) Egy f¢lre¢rt¢s azonban becsÃszott. A 3. szakaszban a
àNi hop!Ê nem Ágy fordÁtandÂ: àno rajta:Ê hiszen folytatja az elûzû àsem... semÊ f´lsorolÀst,
vagyis kantÀr, zabla ¢s àrajtaÊ szÂ, azaz nÂgatÀs n¢lk¡l szalad a lÂ.
Az °JJELI K°P a ciklus, sût az eg¢sz k´tet
k¢pzûmüv¢szeti, fest¢szeti ihletetts¢g¢t ¢s
metaforikÀjÀt is reprezentÀlja. T¢rey vÀltozata m¢g SzabÂ Lûrinc¢n¢l is izgatottabb, szÂ¢s k¢pzetvÀlasztÀsÀban brutÀlisabb. A lezÀrÂ
leÁrÀsban benne rejlû drÀmaisÀgot ¢rdekes,
mÀr-mÀr k¢pzavarba hajlÂ metaforÀval adja
vissza: às a merev kardlapok... / f¢nylûn fesz¡lnek
a zÀpor telt ´sszt¡z¢nekÊ. (Kardlapjuk szembef¢nylik a zÀpor lÀndzsÀival: ilyesmit mond a
francia sor [à¥ contresens des...Ê].) SzÂval zÀporvÁz mint tüz. MateriÀlisan ä sût az irÀnyt
n¢zve is ä lehet k¢pzavarnak minûsÁteni e lelem¢nyt. Nekem m¢gis tetszik, mert talÀlÂan
irrealizÀlja a k¢pet, mely mindenekelûtt atmoszferikus k¢p.
Kiv¢teles alkalmat nyÃjt az Ãj fordÁtÂ ¢s
elûdei munkÀjÀnak ´sszevet¢s¢re a GROTESZKEK csoportos karakterrajza. RÂnay Gy´rgy
a harmadik nemzed¢k po¢tikusabb aurÀjÀba
vonja, lecsiszolja a magyar sz´veget; a mÁves
asszonÀncnak olykor t´ltel¢kelemekkel Àldoz: pl.: àkÀrhozat t¢p ~ hullÀtokat m¢g...Ê T¢rey szaggatottabban fogalmaz, n¢ha ´ssze is
kuszÀlja a grammatikai-retorikai viszonylatokat (l. àLe sage, indign¢, les harangue; / Le sot
plaint ces fous hasardeuxÊ is. àA jÂzant ingerlik,
s ki f¢lti / e bolondokat: esztelen;Ê ä mintha az
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volna a fontos, hogy esztelens¢get bizonyÁtson rÀ azokra, akik f¢ltenek, holott: àAz
ostoba szÀnja e kalandkeresû bolondokatÊ,
mert a mondat sÃlypontja, t¢mÀja a bolondok, vagyis a groteszkek), de fordÁtÀsa eg¢sz¢ben borzasabb, elevenebb, s ez¢rt itt az ifjÃ
Verlaine-hez illûbb, mint nagy elûdj¢nek
megÀllapodottabb hangja. A àgroteszks¢getÊ
T¢rey m¢g csak fokozza sürü idegen szavaival. A hatÀs olykor mÀr a komikumot sÃrolja,
p¢ldÀul itt: àA term¢szet... megbosszulja nemtelen, vad / ¢s vehemens rem¢nyetek.Ê HÀt persze:
àDe vastes espoirs v¢h¢ments.Ê Csakhogy a francia versbûl nem kiabÀl ki Ãgy a vehemens,
mint a magyarbÂl, k¡l´n´sen a bosszÃtÂl, a
nemtelentûl ¢s a vadtÂl k´r¡lv¢ve.
A SZOMORö TçJK°PEK elsû darabja, az ALKONYATOK jÂl mutatja, hogy a r´vid soros, zenei hatÀsÃ versekben a szÂk¢szlet mennyire
eml¢keztet a nyugatosok¢ra: bÀnatok, lÀgy,
bolond, sz¡netlen, imbolyog stb. Sajnos a
k¢rd¢s ¢rtelmi fesz¡lts¢g¢t T¢rey sem k¢pes
Àtmenteni. Azt, hogy egy hajnal ontja a naplemente melankÂliÀjÀt, TÂth çrpÀd az àesthajnaliÊ jelzûvel ¢rz¢keltette. Ez telitalÀlat, de
csak a nyelvi eml¢kezet szintj¢n, hiszen Ãjabb
kori jelent¢se e szÂnak is: alkonyati. T¢rey
hasonlattal magyarÀz: àA gy´nge hajnal [...]
mint alkonyatokon.Ê Ha az elûzû versben a àlepusztultÊ jelzû, ebben az àel nem szalasztom [Àlmom]Ê formula szÂl ki mai k´zbesz¢di akcentusÀval a sz´vegk´rnyezetbûl. A mÀsodikat szÁvesebben fogadom el. Az impair¢rt
megint kÀr, itt, egy ennyire hangzÂ versben
k¡l´n´sen.
KosztolÀnyi elûzte meg fordÁtÂnkat a
K LASSZIKUS W ALPURGIS-°JJEL magyarÁtÀsÀban. Nem meglepû, hogy T¢rey pontosabban fordÁt (ezÃttal verstanilag is), a r¢szletek
rajzÀt, a bujkÀlÂ irÂnia hangnem¢t is jobban
eltalÀlja, mint KosztolÀnyi virtuÂz sajÀt-Verlaine-je. Azonban mindjÀrt az elsû sort f¢lrefordÁtja: àBoszorkÀnyszombat ez Ãj Fausttal ä û a
mÀsik...Ê Itt m¢giscsak KosztolÀnyi segÁt ki:
àEz itt a mÀsodik Faust szombat¢je.Ê °rtsd: a mÀsodik r¢sz¢, ¢s a klasszikus. BÀntÂ ¢rtelmez¢si
hibÀjÀt T¢rey a folytatÀssal teszi jÂvÀ. Nagy
elûdj¢n¢l ezt olvassuk: àHalk, ¡temes, zen¢lû
szombat¢j.Ê T¢rey sokkal hübben tolmÀcsolja
az eredetinek szinte komikusan hatÂ, tÀnctanÀri instrukciÂkat id¢zû jelzûism¢tl¢s¢t:
àszombat, mely rendkÁv¡l ritmikus, igazÀn / ritmi-

kusÊ. (Pedig e szerkezet dokumentÀlhatÂan
megragadt KosztolÀnyi f¡l¢ben! MÀr ifjÃ fûvel Ágy dics¢rte meg Babitshoz Árt level¢ben
az utÂbbinak FEKETE ORSZçG cÁmü vers¢t:
àNyelvzene ä rythmique, extr¨mement rythmique! ä
¢s m¢lys¢ges filozÂfiai fÀjdalom van benne...Ê) Ha
egybevetj¡k a szÁnt¢r¡l szolgÀlÂ àmükertÊ hÀrmas jelzûcsoportjÀnak k¢tf¢le fordÁtÀsÀt, a k¢t
olvasat szeml¢letesen elk¡l´n¡l. KosztolÀnyi:
àmerev, bohÂkÀs ¢s kac¢rÊ; T¢rey: àhibÀtlan, bÀjos
¢s vidÀmÊ. Fiatal fordÁtÂnk itt ugyan lehetett
volna m¢g ¡nneprontÂbb: a àvidÀmÊ az eredetiben àridiculeÊ, tehÀt nevets¢ges. (çm r´vid
a sor.) Ellenben ezt a hiÀnyos mondatot: àLa
lune / d'un soir d'¢t¢ sur tout celaÊ mÀr Ágy fordÁtja: àF´nn der¡lt ¢g, / melyen a nyÀrest holdja
ring.Ê Ezt KosztolÀnyi is Árhatta volna. (MÀsk¢pp Árta.) Az eredeti nyegles¢ge (àsur tout celaÊ: àezen az eg¢szenÊ, àaz eg¢sz f´l´ttÊ) itt bizony
elsikkad.
A magyarul TÂth çrpÀd hangjÀn szÂlalÂ
hÁres ýSZI DAL nagyon sz¢pen siker¡lt. Ehhez nincs mit hozzÀtennem: el kell olvasni,
m¢g k´nyv n¢lk¡l megtanulni is ¢rdemes.
A SZESZ°LYEK cÁmü ciklus olyan Verlainenel is megismertet, akihez mi kev¢ss¢ szoktunk hozzÀ. A szatirikus k´ltû ez, aki m¢rt¢ktelen, ¢szokokkal t´bbnyire indokolhatatlan
d¡h´t szÀn ¢s pazarol magÀn¢leti ¢s ÁrÂi ellenfelekre. NemhiÀba Ár ¢lete v¢ge fel¢ egy
eg¢sz k´tetnyi szidalmat (I NV ECTIV ES)! Az
EGY NAGYASSZONY ä a gÃnyolÂdÀs m¢ly¢n ä
k´ltûj¢nek sajÀtos szadomazochista hajlamairÂl is Àrulkodik, melyek v¢gigkÁs¢rik k¢sûbbi
¢rz¢ki tematikÀjÀt. A nû oly gy´ny´rü, hogy
¢rz¢ki imÀdatÀban a f¢rfinak szinte meg kell
semmis¡lnie, s ez az alÀvetetts¢g kÁnÀlja a
legfûbb ¢lvezetet; a vÀgyk¢p az, hogy àaz ifjÃ,
kerek farocskaÊ a hÂdolÂ àgûgj¢t maga alÀ alÀzzaÊ (szabad id¢zet a k¢sûbbi SEGUIDILLç-bÂl,
KÀlnoky LÀszlÂ fordÁtÀsÀban). A megalÀzkodÀs ´r´me azonban Àtcsaphat a b¡ntet¢s, az
erûszak ¢lvezet¢be. Ez t´rt¢nt meg az EGY
NAGYASSZONY csattanÂjÀban: àimÀdd... vagy
korbÀcs kell ide, hogy az arcÀba csapjon!Ê ä Verlaine elsû megjelent verse volt a PRUDHOMME
öR cÁmü, szonettbe foglalt gÃnyrajz. T¢rey
ezt is pontosan, ¢lesen, c¢lrat´rûn fordÁtja. ä
Az EGY DçLIA hûse egy Ãjabb nagyasszony:
csakhogy Verlaine itt indulatÀt àd¡h´s, s¢rtûd´tt jÀzminokbaÊ helyezi Àt. Ezek a verszÀrÂ
jÀzminok k¡l´nben megint az àinogÊ szÂt ren-
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delik maguk el¢ rÁmhÁvÂnak, mint a V ¹R¹S
SZEK°R A TENGEREN-ben s a H AZçM-ban. A
rÁmpÀr elindult a k´zhelyesed¢s ÃtjÀn. K¡l´nben azt megbocsÀtjuk, hogy a vers ¢l¢n kokottÀ deklasszÀlÂdik a kurtizÀn: Ágy f¢r el a
àkem¢nymellüÊ dÁszÁtû jelzû, melyben a àkem¢nyÊ csakugyan fontos. De a 3. sorban megh´kkent a ànagy szÀradonÊ szintagma. Igaz,
hogy a k´vetkezû sorban mÀr indul a nût a
dÀliÀval azonosÁtÂ metaforalÀnc, de itt m¢g
mÀrvÀnyhoz hasonlÁtja, ¢s torse-ot emleget. A
3. szakaszban pedig elmosÂdik a n¢pbarÀt
vÀd, hogy tudniillik a kurtizÀnnak m¢g testszaga sincs, mint a sz¢naforgatÂknak. T¢ves
ezenkÁv¡l a àtehÀtÊ k´tûszÂ hasznÀlata az utolsÂ strÂfa ¢l¢n: ami hÀtravan, nem k´vetkeztet¢s, nem Ãj informÀciÂ, hanem visszautalÂ
hasonlat: Ágy, ilyen a DÀlia stb.
A SZESZ°LYEK utolsÂ darabja legf´ljebb abban az ¢rtelemben szesz¢ly, hogy szinte eltÃlzott buzgalommal igazodik egy olyan versmodellhez, mely Verlaine tehets¢g¢tûl merûben idegen. A II. FºL¹P HALçLA sz¢les Ávü,
t´rt¢nelmi tÀrgyÃ, szenvtelen¡l elûadott leÁrÂ
k´ltem¢ny, a parnasszista Ázl¢s egyik leglÀthatÂbb lenyomata a r¢szben m¢g tanÁtvÀny Verlaine k´tet¢n. A foltokban sejtet¢s, az iramlÂ
sorok k´ltûje itt sÃlyos terzinÀkat zenget, ÀllÂk¢peket halmoz, kegyetlen ¢s fûk¢nt gusztustalan k¢pekben tobzÂdik ä Àm mindez
v¢gsû soron egyetlen c¢lt szolgÀl, s ez a c¢l
mÀr nagyon is Verlaine szem¢lyes ¡gye: barÀtai k´r¢ben edzûd´tt, hogy Ãgy mondjam,
neofita egyhÀzelleness¢g¢t. Az eg¢sz nagyoperÀt egyetlen duett kedv¢¢rt Árja ¢s rendezi, amelyben F¡l´p romlott ¢s kegyetlen
gyÂntatÂja a kirÀly minden bün¢re lelkesen
ad feloldozÀst. T¢rey ¢kesszÂlÂ kalauzunk az
Escorialban. Itt-ott modernizÀl ugyan (às rikÀcsolÀsuk oly rekedt ¢s idegesÊ, Árja a karvalyokrÂl, noha a francia sortÂl idegen az emfÀzis meg term¢szetesen az àidegess¢gÊ is; lejjebb pedig àrendkÁv¡l t´m´rÊ ajtÂrÂl olvasunk), az eg¢sz fennk´lt stÁlusgyakorlatot
m¢gis rend¡letlen, emelt hangon tolmÀcsolja
v¢gig. Akad az¢rt n¢hÀny z´kkenû.
A 15. versszakban fûurakat ¢s h´lgyeket
lÀtunk, s az eredetiben a k´vetkezû strÂfa alanya mÀr az ûrs¢g, T¢reyn¢l ez az Àtmenet valamelyest erûltetett, a vonatkoztatÀs mondattanilag nincs megoldva. Ezt Árja m¢g az ûr´krûl: àhÀrmas csoportba gyülnekÊ; csakhogy a àde

trois quartÊ fest¢szeti müszÂ (jellemzûen a k´tet lÀtÀs- ¢s lÀttatÀsmÂdjÀra), amelyet az elûzû, B ORGIA C°ZçR cÁmü versben m¢g hüen
fordÁtott le, Ágy: àhÀromnegyedes sz´gbenÊ. K¢sûbb: àa fÀklyahordozÂk extÀzisban ¡gyelnek, / tÁz
kapucinus k´ztÊ: nem besz¢lve arrÂl, hogy az
àextÀzisÊ Ágy, lefordÁtatlanul, ironikus szakszerüs¢ggel szÁnezi a sz´veget, meg is t¢veszt, hiszen a tÁz kapucinus viszi a fÀklyÀkat, s ûk esnek eksztÀzisba. Ezen a ponton a fordÁtÂ valÂban csak eln¢zhetett egy szÂt: àentrentÊ (bel¢pnek) helyett àentreÊ-t (àk´z´ttÊ-et) v¢lt olvasni.
Folytassuk az akad¢koskodÀst. A gyÂntatÂpap odajÀrul a kirÀlyhoz, erre àA bolond kegyesen fordÁt hÀtat az Àgynak / ¢s a test orvosa
ilyenkor oly szer¢ny, / Àtengedi hely¢t a L¢lek orvosÀnakÊ. De ki ez a bolond? KommentÀlt francia kiadÀsokbÂl kider¡l, hogy a àmatassinÊ-t
Verlaine ä t¢vesen! ä orvos ¢rtelemben hasznÀlja. EzutÀn ¢rthetû a magyarÀzat, persze ¢s
n¢lk¡l. A gyÂnÀs jelenet¢ben pedig a pap ezt
mondja: àM¢rt k¢ne bÀnnia nemes buzgalmakat?
/ ZsidÂt ¢getni, ez ¢lvezet ´nmagÀban, / ´n hü, ´n
ortodox, ¢s minden tette nagy.Ê Nos, ez a frÀter
az¢rt ennyire nem gonosz (vagy ennyire nem
ûszinte). A àdilectionÊ nem ¢lvezet, hanem Istennek tetszû, kegyes cselekedet. Hogy e cselekedet szabatos megnevez¢se (br¶ler des juifs)
a XX. szÀzadi olvasÂt mennyire kiz´kkenti,
mi t´bb, kil´ki az eg¢sz müvi atmoszf¢rÀbÂl,
sût, sajnos, Ãgy egyÀltalÀn a k´lt¢szet szituÀciÂjÀbÂl is, csak azt a k´zkeletü n¢zetet bizonyÁtja, hogy a befogadÂ sajÀt meghatÀrozottsÀgai r¢sz¢v¢ vÀlnak a mürûl szerzett tapasztalatnak. Az à´n ortodoxÊ bÂkja azonban jobb
kedvre derÁt: T¢rey ismeretes eljÀrÀsa mÀr
v¢gk¢pp parÂdiÀba csÃszott Àt. A magyar sz´veg egy¢bk¢nt a gyÂnÀstÂl a vers v¢g¢ig meggyûzû, kitünû.
Ha elûhang nyitotta a k´tetet, az utÂhang
sem maradhat el. SzÀnd¢ka szerint mÁvesen
tagolt gondolati k´ltem¢ny, valÂjÀban egy
sz¢ps¢ges, el¢gikus hangulatk¢p (az elsû egys¢g) ¢s parnasszista eszt¢tikai t¢telek szervetlen egymÀsutÀnja. T¢rey mindk¢t r¢tegre
¡gyel, csak nibelungizÀlva megtoldott sorai
lazÁtanak olykor az alexandrinus ¢rtekezû feszess¢g¢n. No meg n¢hÀny f¢lre¢rt¢s. A 3.
r¢sz az ihlet ostorozÀsÀval kezdûdik. A szidalmak sorozatÀt megzavarja ez a k¢t sor: àMÃzsÀnk hangja erûs, nem hagy sohase b¢k¢n, / mun-
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kÀra k¢szteti a legjobb agyakat.Ê A àpremiersÊ
azonban itt r¢gies, hiÀnyos alakja a pejoratÁv
àpremiers venusÊ szerkezetnek: vagyis ¢ppen
nem legjobb agyrÂl, hanem amolyan k´zepesrûl, az elsû àj´ttmentÊ agyÀrÂl van szÂ.
Majd az ellens¢ges tirÀdÀt Ágy zÀrja le Verlaine: àAh! l'Inspiration, on l'¢voque ¥ seize ans!Ê
Azaz: csak tizenhat ¢vesen bÁzunk az ihletben. T¢reyn¢l ez a gÃnyos mondat belemosÂdik a k´rnyezû f´lsorolÀsba: àApollÂn s GÀbriel lantja, tizenhat ¢ved / ¢s InspirÀciÂd, megid¢zett varÀzs!Ê KÀr, hogy ilyen àmaszatolÀsokÊ
k´zepett kell f´lhangozniuk oly remek soroknak, mint p¢ldÀul: às vers¡nk megindÁtÂ, de
agyunk szenvtelenÊ.
°s ennek az ÁrÀsnak vajon mi lehetne az
epilÂgusa? Azt hiszem, valÂban term¢keny
talÀlkozÀsbÂl fakadt ez a k´tet. A SZATURNUSZI K¹LTEM°NYEK szerzûj¢nek nemcsak rendkÁv¡li tehets¢g¢rûl tanÃskodott, hanem feladatvÀllalÂ hajlandÂsÀgÀrÂl is. Az igazÀn ´ntudatos Verlaine Hugo, Baudelaire, Leconte
de Lisle leck¢j¢t is belefoglalta k´tet¢be, mik´zben mÀr t¢vedhetetlen¡l megszÂlalt a sajÀt hangjÀn is. FordÁtÂja szint¢n feladatot rÂtt
ki magÀra, ¢s tiszteletre m¢ltÂ cs´k´ny´ss¢ggel v¢gre is hajtotta. FiktÁv, stilizÀlt, Àtk¢pzel¢ses lÁrai-drÀmai monolÂgjaihoz f´ltehetûleg
m¢g ´szt´nz¢seket is kapott kiszemelt francia
k´ltûj¢tûl. FordÁtÀsÀt jÂszer¢vel mÀr puszta
l¢trej´tte is ¢rt¢kk¢ avatja, de azzÀ teszik belsû kvalitÀsai is. Rem¢lj¡k, a kezdeti bizonytalansÀgokon tÃljut majd, vagy mÀr tÃl is jutott, jÂ ¢rtelemben vett rutinja megszilÀrdul,
¢s azt is, hogy lesz m¢g kedve fordÁtani.
BÀrdos LÀszlÂ

GONDOLKODJUNK
AZ çLLAM FEJ°VEL?
Anthony de Jasay: The State
Basil Blackwell, OxfordäNew York, 1985. 291 oldal
Az Àllam. Kellemetlen, gyanÃs, bizonytalan
¢s f¢lelmetes ¢rz¢s tÀmad benn¡nk, sût lÀzadÀs, engedetlens¢g irÀnti csÀbÁtÀst ¢rz¡nk, ha
az Àllamra gondolunk. Mindig talÀlkozunk

vele, ha Ãgy tetszik, benne ¢l¡nk, m¢gse szÁvesen foglalkozunk vele, ¢s nem is nagyon
tudnÀnk meghatÀrozni, hogy mi is egyÀltalÀn.
Ez a bizonytalansÀg nemcsak az Àllam laikus polgÀrait jellemzi, hanem m¢g azokat is,
akik hivatÀsuknÀl vagy tiszts¢g¡kn¢l fogva az
Àllam szolgÀi, sût elm¢leti tÀj¢kozottsÀg ter¢n
az ÀllamtudomÀnyok hivatÀsszerü müvelûi is
k´nnyen sarokba szorÁthatÂk.
Pedig az Àllam nem term¢szeti csapÀs ä az
Àllamot az ember eszelte ki, nevezte el, alakÁtotta ¢s alakÁtja ma is. Az Àllam mai probl¢mÀinak ä jÂ mÀsf¢l ¢vszÀzados Ávbe helyezett
ä bemutatÀsÀra vÀllalkozik Anthony de Jasay,
azaz JÀszay Antal ä a magyar sz¡let¢sü, angol
k¢pzetts¢gü k´zgazdÀsz, szÀmos tÀrsadalmifilozÂfiai mü szerzûje ä egyszerüen AZ çLLAM
cÁmet viselû müve. Az elûsz´r 1985-ben Oxfordban megjelent k´nyvet azÂta t´bb nyelvre lefordÁtottÀk, ¢s alapossÀga, eredetis¢ge,
k´z¢rthetû gondolatfüz¢se miatt szÀmottevû
sikert ¢rt el. JÀszay egyebek k´z´tt az Àllam
mai ÀllapotÀt vizsgÀlja, a t´rt¢neti gy´kerekre ¢s igazolÀsokra is tekintettel, illetve azt firtatja, hogy milyen j´vendû vÀr az Àllamra ¢s
az abban ¢lû emberekre. Mindezt elsûsorban
Àllam ¢s tÀrsadalom viszonyÀn kereszt¡l
szeml¢li.
K´ztudott, hogy a prekapitalista tÀrsadalmakban a tÀrsadalmi ¢s politikai k´z´ss¢g
egybeesik. A kapitalizmusban vÀlik el a tÀrsadalmi (magÀn) ¢s a politikai (k´z) szf¢ra, ¢s
Ágy a fennmaradÂ tÀrsadalmi egyenlûtlens¢g
immÀr politikai egyenlûs¢ggel pÀrosul. E felfogÀs szerint a politikai Àllam biztosÁtja a polgÀri tÀrsadalom l¢t¢t, mikor olyan funkciÂkat
lÀt el, mint az orszÀg, a nemzeti piac v¢delme, a k¡lsû versenyk¢pess¢g biztosÁtÀsa, belsû viszonylatban a piaci ´nszabÀlyozÀs ÀltalÀnos felt¢teleinek l¢trehozÀsa ¢s v¢delme.
Az Àllam ¢s tÀrsadalom k´zti k´zvetÁt¢srendszer feladata egyfelûl a tÀrsadalom elvÀrÀsainak kifejez¢sre juttatÀsa, a konfliktusok
feloldÀsa, a legitimÀciÂ, mÀsfelûl pedig az Àllam d´nt¢seinek k´zl¢se. E k´zvetÁtû szf¢rÀt
alkotjÀk egyebek k´zt a politikai demokrÀcia
int¢zm¢nyei, az ¢rdekk¢pviseleti szervek ¢s a
politikai nyilvÀnossÀg int¢zm¢nyei. BÀr az Àllam ¢s tÀrsadalom elvÀlasztÀsa csak elm¢leti
¢s virtuÀlis elvÀlasztÀs, m¢gis ez sugallja a
polgÀroknak az Àllammal valÂ szembenÀllÀs
tudatÀt, ¢s gerjeszti benn¡k a rajtuk kÁv¡l ÀllÂ Àllam hatalmÀtÂl valÂ f¢lelmet.
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°pp ezen a ponton fordÁt egy nagyot az
itt vÀzolt hagyomÀnyos elemz¢seken JÀszay,
amikor az Àllam ¢s tÀrsadalom viszonyÀt Ãj
megk´zelÁt¢sbûl tÀrgyalja. Elismeri ama k¢rd¢sek egyre n´vekvû fontossÀgÀt, amelyek a
legitimÀciÂra, az Àllamnak valÂ engedelmess¢gre, az Àllam tÃlkapÀsai miatti jÂvÀt¢telre
vagy arra vonatkoznak, hogy mit kaphat az
egy¢n, egy osztÀly vagy az eg¢sz tÀrsadalom
az ÀllamtÂl. JÀszay f´lteszi az igen eredeti
k¢rd¢st: àElegendû-e ezeket a k¢rd¢seket csak az
alattvalÂ sz¡ks¢gletei, ig¢nyei, lehetûs¢gei ¢s k´teless¢gei szemsz´g¢bûl tÀrgyalni? Nem ¢rten¢nk-e
meg jobban, ha az Àllam szem¢vel is megn¢zn¢nk
ûket?Ê Vagyis a szerzû ¢s ennek folytÀn az olvasÂ az Àllam hely¢be ker¡l.
E k¢rd¢sfeltev¢s eredetis¢ge vitathatatlan,
maga a mÂdszer mÀr annÀl inkÀbb lehet vita
tÀrgya. A szerzû ugyanis Machiavellire hivatkozik, aki talÀn elûsz´r ¢s utoljÀra prÂbÀlta
magÀt az Àllam hely¢re k¢pzelni. Machiavelli
müve, A FEJEDELEM persze mÀs korban ¢s az
Àllamelm¢let mÀs mÂdszertani szintj¢n sz¡letett, hiszen a XVI. szÀzadban az Àllam fogalma m¢g nem absztrakciÂk¢nt jelent meg, hanem az uralkodÂ szem¢ly¢hez k´tûd´tt. Az
eltelt ¢vszÀzadok sorÀn az Àllam fogalma n¢mik¢pp mÀs lett, ¢s az Àllam megszem¢lyesÁt¢se ez¢rt megk¢rdûjelezhetû. Ezt a k´nyvrûl
Árott kritikÀk meg is tett¢k. A szerzû a francia
kiadÀs elûszavÀban utasÁtja vissza a kritikÀkat,
illetve ¢rvel mÂdszertana mellett. Az antropomorf ¢s holisztikus mÂdszert szerinte igazolja, hogy az Àllamhatalmat, m¢gpedig
nemcsak a diktatÃrÀkban, de jÂval diffÃzabb
¢s szem¢lytelenebb hatalmi rendszerekben is
valÂs szem¢lyek csoportjai gyakoroljÀk.
Magam r¢sz¢rûl ezt az eredeti megk´zelÁt¢st indokoltnak ¢s elfogadhatÂnak tartom,
csak fel kÁvÀntam hÁvni a figyelmet az ezzel
kapcsolatos vitÀra. A szerzû Àltal emlÁtettek
mellett m¢g az az indok is felhozhatÂ, hogy
az Àllam emberek talÀlmÀnya, ¢s m¢g ha maga a szervezet ¢s az eszme tÃlnûtt is az egyes
embereken, nem vonhatÂ k¢ts¢gbe annak
l¢tjogosultsÀga, hogy magÀt az alkotÂt, az
embert belek¢pzelj¡k az Àllam hely¢be. A
mÀsik oldalon persze az Àllam ÀltalÀban nem
azonosÁthatÂ az ¢ppen hatalmon levû emberek csoportjÀval vagy koalÁciÂjÀval, mert az
Àllam folyamatosan ¢s huzamosan (ha a szuverenitÀselm¢let klasszikus elk¢pzel¢s¢tûl elt¢rûen nem is à´r´k´senÊ) l¢tezû int¢zm¢ny;

az Àllamban ¢pp a konkr¢t hatalmat gyakorlÂ
szem¢lyek gyakran vÀltoznak m¢g a diktatÃrÀban is, a plurÀlis demokrÀciÀban k¡l´n´sen.
Egy k´nyv lÀttÀn, mely egyszerüen AZ çLLAM cÁmet viseli, az olvasÂban Âhatatlanul felmer¡l, hogy milyen Àllamfogalmat hasznÀl a
szerzû. Eset¡nkben JÀszay a modern Àllam
vÀltozÀsaira ´sszpontosÁt. Ez ´nmagÀban
nem volna baj, legfeljebb csatlakozik azon
szerzûk sorÀhoz, akik bosszantÂan elhanyagoljÀk azt a ter¡letet, mely az Àllam ¢s Àllamfogalom alakulÀsÀnak korÀbbi t´rt¢net¢rûl
szÂl. Viszont JÀszay nem is tesz kÁs¢rletet az
Àllam fogalmi ¢rtelmez¢s¢re, az Àltala hasznÀlt Àllamfogalom meghatÀrozÀsÀra.
Hadd eml¢keztessek ezzel ´sszef¡gg¢sben
itt csak arra, hogy az emberi tÀrsadalom kialakulÀsÀt k´vetûen fejlûdnek ki az egy¡tt¢l¢s szabÀlyozÀsÀnak ¢s irÀnyÁtÀsÀnak k¡l´nb´zû formÀi. Amikor az egy¡tt¢l¢st hatalmi
viszonyok szabÀlyozzÀk, politikai k´z´ss¢grûl
besz¢lhet¡nk. Ezen az ÀtfogÂ kategÂriÀn bel¡l jelenik meg az Àllam. A politikai k´z´ss¢g
adott formÀinak ÀllammÀ minûsÁt¢se az emberek fogalmi absztrakciÂjÀnak term¢ke. Az
Àllam mint int¢zm¢ny folyamatosan vÀltozik,
k´vetkez¢sk¢pp az Àllam eszm¢j¢t is ism¢telten Ãjra kell fogalmazni. Ha az Àllam int¢zm¢nyi fejlûd¢s¢nek Ãj fejlem¢nyeit be¢pÁtj¡k
az Àllam ¢s az Àllamfogalom t´rt¢net¢nek
eg¢sz¢re tekintettel l¢vû legÀltalÀnosabb Àllamfogalomba, akkor ezen az absztrakt Àllamfogalmon bel¡l Ãjabb hangsÃlyeltolÂdÀsra vagy mÂdosulÀsra kell szÀmÁtanunk. Ez a
megvÀltozott absztrakt Àllamfogalom viszont
visszahat az Àllam ¢s az Àllamfogalom t´rt¢net¢nek a megÁt¢l¢s¢re, a t´rt¢neti-eszmet´rt¢neti t¢nyeket az Ãj szem¡vegen kereszt¡l,
vagyis mÀs fÂkusszal, mÀs ¢less¢ggel, mÀs
szÁnben lÀttatja. K¢t bonyolult k´lcs´nhatÀs
befolyÀsolja tehÀt az Àllam elm¢let¢nek fejlûd¢s¢t, melyek egyr¢szt az int¢zm¢nyi valÂsÀg
¢s annak elm¢leti leÁrÀsa k´z´tt, mÀsr¢szt az
egyes t´rt¢neti ÀllamkoncepciÂk ¢s az Àllamfogalom ÀltalÀnos ¢rv¢nyü elvonatkoztatÀsa
k´z´tt Àllnak fenn. Ez a k¢t k´lcs´nhatÀs sÃlyos teoretikus probl¢mÀt jelent a tudomÀny
szÀmÀra ä ÀltalÀban ¢s az egyes esetekben is.
Ehhez kapcsolÂdik a neh¢zs¢geknek az a
mÀsik csoportja, hogy az Àllam mint tÀrsadalmi int¢zm¢ny, mÀsodsorban az Àllam fogalma, v¢g¡l az Àllamelm¢let mint tudomÀnyte-
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r¡let egyarÀnt t´rt¢neti jelens¢gek, de t´rt¢neti megjelen¢s¡k nem egyidejü, egymÀsra
vonatkoztatÀsuk a t´rt¢nelmi ¢s szemantikai
aszinkronitÀs Àltal korlÀtozott. Eleve k¢rd¢ses
¢s a jÂval k¢sûbbi koncepciÂ ism¢rveinek valÂ
megfelel¢stûl f¡gg, hogy mikortÂl besz¢lhet¡nk az Àllam int¢zm¢ny¢nek l¢t¢rûl. Az Àllam ´nÀllÂ fogalma mindenesetre csak a
àmodernÊ Àllam kialakulÀsÀnak idûszakÀban,
a XVIäXV II. szÀzadban jelent meg, ¢s k¢sûbb szÀmtalan, egymÀstÂl olykor gy´keresen
elt¢rû vÀltozata j´tt l¢tre. E sok alakban mutatkozÂ Àllameszme t´rt¢neti megjelen¢s¢t ¢s
elterjed¢s¢t csak Ãjabb k¢s¢ssel k´veti a XIX.
szÀzad k´zep¢n az Àllamelm¢letnek, az Àllam
jelens¢ge ´nÀllÂ vizsgÀlatÀra hivatott tudomÀnyter¡letnek a k´rvonalazÂdÀsa. çllam,
Àllameszme ¢s Àllamelm¢let aszinkron t´rt¢netis¢g¢bûl ered az Àllammal kapcsolatos bizonytalansÀgaink egy r¢sze.
E k¢rd¢sek elhanyagolÀsa az Àllamfogalmat p¢ldÀul statikus ¢s abszolÃt jellegü kategÂriÀvÀ merevÁti, mely a mÃltra n¢zve valaminû sosem l¢tezett ÀllandÂsÀgot sugall, a j´vût illetûen pedig nem tudja az int¢zm¢nyi
vÀltozÀsokat leÁrni, egyszÂval valÂs magyarÀzÂereje egyik vonatkozÀsban sincs. NyilvÀnvalÂ az is, hogy az Àllamelm¢let a politikai
gyakorlathoz füzûdû esetleges funkciÂjÀt
hosszabb tÀvon csak Ãgy tudja bet´lteni, ha
a valÂsÀgos folyamatok adekvÀt ¢s torzÁtatlan
ÀbrÀzolÀsÀra t´rekszik. Az Àllamelm¢let tehÀt
akkor felel meg feladatÀnak, melyet akÀr immanens tudomÀnyos ´n¢rt¢kk¢nt ÀllÁt maga
el¢, akÀr a tÀrsadalomirÀnyÁtÀsi ¢s politikai
gyakorlat vÀr el tûle, ha tÀrgyÀnak, az Àllamnak valÂsÀgos mozgÀsÀt, szerepvÀltozÀsait
f´lismeri ¢s magyarÀzza, ezzel k´zvetve az Àllam adott tÀrsadalmi k´rnyezetben ¢s helyzetben valÂ gyakorlati mük´d¢s¢nek hat¢konysÀgÀhoz ä a kormÀnyzati feladatoktÂl
kezdve a jogalkotÀsig bezÀrÂlag ä hozzÀjÀrul,
az Àllam mük´d¢s¢t ¢s esetleges vÀltozÀsait
befolyÀsolja. Az abszolutizÀlt ¢s statikus Àllamfogalom sem tudomÀnyos, sem gyakorlati
szempontbÂl nem kiel¢gÁtû.
Ebbûl k´vetkezik, hogy az Àllam fogalmÀt
nem abszolÃt ¢s statikus kategÂriak¢nt, hanem ellenkezûleg: relacionÀlisan (mannheimi ¢rtelemben) ¢s dinamikusan kell szeml¢ln¡nk. A k¡l´nf¢le ismereteket nem abszolutizÀlva, hanem a t´rt¢nelmi l¢t´sszef¡gg¢sekre vonatkoztatva kell ÀbrÀzolni; a gondolatok

¢s a fogalmak vÀltozÂk ¢s viszonylagosak,
konkr¢t helyzet ¢s idûpont eset¢ben sem szabad abszolutizÀlni ûket. A relacionizmus is inkÀbb az idûbeli vÀltozÀsra figyelemmel ¢rz¢kelhetû, ¢s nem egyetlen korban. Az pedig
aligha szorul bizonyÁtÀsra, hogy a dinamikus
elvet a t´rt¢neti lÀtÀsmÂd viszi be a tÀrsadalomelm¢letbe.
Az Àllameszme a XIX. ¢s XX. szÀzadban
ä k¡l´n´sen a nemzet ¢s az Àllam ´sszekapcsolÀsa miatt ä bonyolult fejlûd¢sen ¢s vitÀkon ment kereszt¡l. A legelterjedtebb Àllamfogalmak az eddig emlÁtett elm¢lett´rt¢neti
hagyat¢k k¡l´nb´zû elemeit ´tv´zt¢k. E felfogÀsokban az Àllam f¡ggetlen, szuver¢n a
nemzetk´zi ¢letben, az Àllamok k´z´ss¢g¢ben; az Àllam a ter¡lete ¢s lakÂi f´l´tti fûhatalmat gyakorolja ä a legitim erûszak-alkalmazÀs monopÂliumÀt ä, ahogy Max Weber
mondta. A demokratikus Àllamokban a szuverenitÀs, a v¢gsû d´nt¢shozÂ a n¢p, amely
ezt a k¢pviseleti test¡leteken kereszt¡l delegÀlja a kormÀnyzatra. Az alkotmÀnyos jogÀllamban pedig, mely szint¢n az utÂbbi k¢t ¢vszÀzad eredm¢nye, a szuver¢nt az Árott vagy
Áratlan alkotmÀny szabÀlyai ¢s ÀltalÀban a jog
k´ti ¢s korlÀtozza. Mindez az Àllam fejlûd¢s¢nek az abszolutizmustÂl a demokrÀcia fel¢
valÂ haladÀsÀt jelenti, noha ¢pp a XX. szÀzad
adta minden korÀbbinÀl riasztÂbb p¢ldÀit az
Àllam totalitariÀnussÀ vÀlÀsÀnak ¢s az Àllam
mindenekf´l´ttis¢g¢t hirdetû ideolÂgiÀnak,
az etatizmusnak.
MegÁt¢l¢sem szerint JÀszay sajnÀlatosan
spekulatÁv mÂdon hasznÀlja az Àllam ¢s tÀrsadalom fogalmÀt, a fentebb vÀzoltak szerinti
meghatÀrozÀsÀra nem tesz kÁs¢rletet. Az Àllam fogalma Ágy nÀla t´rt¢netietlen lesz, a
spekulÀciÂiban bûven sorolt t´rt¢neti p¢ldÀk
ellen¢re. Persze ´tlet¢nek, az Àllam fej¢vel
t´rt¢nû gondolkodÀsnak mintegy axiÂmÀja
àaz çllam ¢n vagyok!Ê paradoxona, de ez nem
cs´kkenti a mü olvasÀsa sorÀn mindv¢gig zavarÂ ¢rz¢st, hogy nem tudni, ki is valÂjÀban
az Àllam, melynek fej¢vel gondolkodunk. Angol nyelvü munkÀnÀl k¡l´n´sen ¢rdekes az
Àllam fogalmÀnak ilyen elvont, ki¡resÁtett
hasznÀlata, hiszen k¡l´nb´zû okokbÂl az angolszÀsz elm¢let a XX. szÀzadban megszabadult az Àllam fogalmÀtÂl, ¢s azt a kormÀnyzat
(government) konkr¢tabb megjel´l¢s¢vel vÀltotta f´l. Az Àllam elm¢leti kategÂriÀjÀban e
nyelvter¡leten jÂszerivel csak a marxistÀk, il-
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letve a marxizmust megsz¡ntetve megûrzû
szerzûk gondolkodnak.
Az eddig tÀrgyalt mÂdszertan persze valÂjÀban azon Át¢lhetû meg, hogy milyen eredm¢nyt ¢r el vele a szerzû. Gondolatmenete
nagyÁvü, mely a mÃlt tapasztalataibÂl ¢s a jelen folyamatok elemz¢s¢bûl levont k´vetkeztet¢seket mer¢szen meghosszabbÁtja a j´vûbe
is (amivel mÀr sokan fels¡ltek ä vagy legy¡nk
hatÀrozottabbak: eddig mindenki sz¡ks¢gszerüen fels¡lt). A àfejlûd¢sÊ JÀszay elk¢pzel¢se szerint negatÁv: attÂl az ÀllapottÂl, melyben az Àllam c¢ljai nem versengenek alattvalÂi c¢ljaival, oda jut, ahol az Àllam mÀr szinte
teljesen birtokolja polgÀrai tulajdonÀt ¢s szabadsÀgÀt.
Elsûk¢nt bemutatja azt a minimÀlis Àllamot, amely nem ker¡lne konfliktusba a polgÀri tÀrsadalommal. Ezt a tulajdonnak ¢s a
szerzûd¢snek tulajdonÁtott jelentûs szerep
miatt nevezi àkapitalistaÊ Àllamnak. Valamely
tÀrgy megtalÀlÀsa jogalapot ad tulajdonlÀsÀhoz, mik´zben az egy¢nek egymÀst keresztezû ´n´s ambÁciÂit egy mindenkit fel´lelû tÀrsadalmi szerzûd¢s csatornÀzza be. Maga az Àllam pedig minimÀlis. De mik¢nt lehets¢ges,
hogy az antropomorf, akarattal rendelkezû
Àllam korlÀtozza, sût egyenesen minimalizÀlja ´nmagÀt? Ez csak Ãgy lehets¢ges, hogy az
Àllam c¢ljai a politikÀn tÃliak. A kormÀnyzÀs
c¢lja nem t´bb, mint a minimÀlis ÀllamnÀl
t´bbet kÁvÀnÂk tÀvol tartÀsa ¢s megf¢kez¢se.
Ilyen Àllam azonban csupÀn elm¢letben l¢tezik, a valÂsÀgban pedig csak egy-k¢t XVIII.
vagy XIX. szÀzadi Àllamban sejlettek fel az elm¢leti modellhez k´zelÁtû t´rekv¢sek ¢s vonÀsok.
A valÂsÀgban a kapitalista Àllam kialakulÀsa mÀs logika szerint haladt, ¢s a minimÀlisnÀl ugyancsak nagyobb Àllamot c¢lzott meg.
Leo StrausstÂl, a jeles politikai filozÂfustÂl
k´lcs´nz´tt kifejez¢ssel ennek a szeml¢letmÂdnak a forrÀsa a àpolitikai hedonizmusÊ. A
politikai hedonizmus k¢t vÀltozatÀrÂl esik
szÂ. Az egy¢n politikai hedonizmusa az ´nk¢ntes megÀllapodÀson nyugvÂ tÀrsadalmi
szerzûd¢sn¢l ÀtfogÂbb egy¡ttmük´d¢st rem¢l. A felt¢telezett uralkodÂ osztÀly pedig az
uralmat biztosÁtÂ g¢pezetet lÀtja az Àllamban.
Mindkettû eszk´znek tekinti az Àllamot,
amely mÀsok ¢rdekeit szolgÀlja, s amelynek
nincs sajÀt ¢rdeke, ez¢rt is merik a politikai

hedonistÀk sajÀt jogaikat ¢s hatalmukat legalÀbb r¢szben az Àllamra ruhÀzni. ValÂjÀban
k´nnyü belÀtni, hogy az Àllam csak az egyhangÃ meggyûzûd¢sen levû tÀrsadalmakban
igazodhatna kizÀrÂlag mÀsok ¢rdekeihez, az
¢rdekek sokf¢les¢g¢n alapulÂ tÀrsadalomban
a konfliktusok megoldÀsa sorÀn valÂjÀban sajÀt ¢rdekeit k´veti.
Az Àllam l¢nyeges vonÀsa, hogy mik¢nt fogadtatja el magÀt a tÀrsadalommal. A kapitalistÀkkal szemben ellens¢ges, beavatkozÂ tÀrsadalommal foglalkozÂ fejezet ennek a probl¢mÀnak k¡l´nb´zû oldalait jÀrja k´r¡l. Az
Àllam lehetûs¢gei korlÀtozottak abban, hogy
engedelmess¢get vÁvjon ki akaratÀnak, ¢s ez
a technika l¢nyeg¢ben az elnyomÀs ¢s a beleegyez¢s k¡l´nb´zû kombinÀciÂiban Àll. Az
ellens¢ges ¢s megosztÂ Àllam taktikÀja az,
hogy a tÀrsadalom sz¢les r¢tegei szÀmÀra elûny´ket kÁnÀl mÀs r¢tegek rovÀsÀra. A nyertesek ¢s vesztesek ily mÂdon t´rt¢nû elûÀllÁtÀsÀnak mell¢kterm¢kek¢nt az ÀllamapparÀtus
megn´vekszik.
A marxista felfogÀssal polemizÀlva JÀszay
Ãgy v¢li, hogy az uralkodÂ ideolÂgiÀk elûÁrÂ
tartalma inkÀbb az Àllam ¢rdekeivel esik egybe, semmint az uralkodÂ osztÀly¢val. Ha
nincs is uralkodÂ osztÀly, az Àllam ¢s az uralkodÂ ideolÂgia egy¡tt jelenik meg. A spekulatÁv s¢ma szerint ezutÀn alakul ki az ÃjraelosztÂ Àllam, mely maga d´nti el, hogy kiket
preferÀljon kiknek a rovÀsÀra.
A mÀr eddig is bûven provokÀlÂ k´tetnek
a hagyomÀnyos gondolati s¢mÀkat talÀn legdrÀmaibban felrÃgÂ fejezete a harmadik,
ahol JÀszay a demokratikus ¢rt¢keket veszi
bonck¢s alÀ. Az elûzûleg tÀrgyalt teljesen ÃjraelosztÂ Àllam ideolÂgiai ellenpÀrja a liberÀlis ideolÂgia Àltal uralt Àllam. Mikor az Àllam
az elnyomÂ uralomrÂl a konszenzuson alapulÂ uralomra t¢r Àt, k¡l´nb´zû eljÀrÀsoknak k´telezi el magÀt, mint p¢ldÀul az egy
ember ä egy szavazat szabÀlya vagy a t´bbs¢gi
uralom elve. Az elnyomÀs cs´kkent¢se ¢s a
konszenzus n´vel¢se a demokratikus ¢rt¢kek
fel¢ valÂ elmozdulÀst jelent. Az Àllam ebben
a helyzetben Ãgy okoskodik, hogy t´bb nyertes legyen, mint vesztes, ¢s kivÀlasztja azt a
csoportk¢pzû ism¢rvet, amely alapjÀn ez
megvalÂsulhat. K´nnyen belÀthatÂ, hogy a
àt´bb nyertes, mint vesztesÊ szabÀly k´nnyebben ¢s gy¡m´lcs´zûbben ¢rv¢nyesÁthetû, ha
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a vesztesek a gazdagok, mint ha a szeg¢nyek
lenn¢nek. A liberÀlis ideolÂgia alapjÀn mük´dû Àllam nem ig¢nyli azok egyet¢rt¢s¢t, akik
az ideolÂgia olyan mÂdosÁtott vÀltozatait valljÀk, mint p¢ldÀul, hogy a c¢l t´bb nyeres¢g
¢s nem t´bb nyertes, vagy hogy az Àllam csak
azzal a felt¢tellel cselekedhet, hogy a szabadsÀgot nem korlÀtozza. Az utÂbbi jellegü szabÀlyok a demokratikus politika korlÀtai.
Ez¢rt JÀszay szem¡gyre veszi, egyÃttal
megsemmisÁtû kritikÀval illeti a liberÀlis ideolÂgiÀnak olyan kiadÀsait, melyek azt igyekeznek igazolni, hogy a demokratikus politikÀk
demokratikus ¢rt¢keket termelnek. Az egyik
ilyen elm¢let szerint a bev¢telek egyenlûsÁt¢se maximalizÀlja a hasznot. DivatossÀga miatt
¢rdekesebb, ahogy John Rawls m¢rs¢kelt
egalitarianizmusÀt utasÁtja vissza.
JÀszay szerint a liberÀlis ideolÂgia, mivel
sikertelen¡l erûlk´dik azon, hogy bizonyos
gazdasÀgi ¢s politikai egyenlûs¢gek olyan
v¢gsû ¢s k¢ts¢gbevonhatatlan ¢rt¢kekhez vezessenek, mint a hasznossÀg vagy az igazsÀgossÀg, t´bbnyire valÂjÀban az egyenlûs¢get
magÀt emeli v¢gsû ¢rt¢kk¢, mely ´nmagÀ¢rt
¢rt¢kes. Ezek rendkÁv¡l sÃlyos szavak, hiszen
a jelenlegi liberÀlis demokrÀciÀk tÀrsadalomelm¢let¢nek szinte egyetlen v¢gsû ¢rt¢ke
az egyenlûs¢g vagy, ha Ãgy tetszik, az egyenlû
szabadsÀg, mindenki egyenlû joga az egyenlû
szabadsÀghoz. A szekularizÀlt tÀrsadalmak a
maguk pozitivÀlÂdott jogÀval mÀs v¢gsû ¢rt¢ket nem nagyon tudnak felmutatni, mint az
egyenlû szabadsÀgot. MÀrpedig JÀszay kÁm¢letlen¡l ¢rvel az egyenlûs¢g ilyen felfogÀsa ellen. °rvei k´z¡l az egyik relativista, a mÀsik
pszicholÂgiai. Az elsû szerint nem lehet az
egyenlûs¢get csak Ãgy ÀltalÀban szeretni; valÂjÀban az ember az egyik egyenlûs¢get egy
mÀsfajta egyenlûs¢g el¢ helyezi. Ez a viszonylagos egyenlûs¢g pedig nem szolgÀlhat egyetemes erk´lcsi m¢rcek¢nt. A mÀsik ¢rv szerint az embernek annyira bensûje az irigys¢g,
hogy azt nem lehet demokratikus politikÀval
orvosolni. A vagyonok egyenlûsÁt¢se nem
fogja cs´kkenteni az embereknek a szomsz¢d
jobb sorsa miatti irigys¢g¢t. Ha minden kast¢lyt porig ¢getnek, ha az elûjogot az ¢rdem
vÀltja f´l, ¢s minden gyerek ugyanabba az iskolÀba jÀr, az irigys¢g akkor is f´nnmarad.
Mit tehet az Àllam egyre nehezebb helyzet¢ben? Meg kell vÀsÀrolnia az egyet¢rt¢st, ¢s
ezt elsûsorban megint csak ÃjraelosztÀssal te-

heti. Az Àllamot egyik joggal zavarÂ t¢nyezû
az alkotmÀnyossÀg, JÀszay n¢mileg technicista megk´zelÁt¢s¢ben konkr¢tan a merev alkotmÀny. JÀszay szerint azonban az alkotmÀny hasznos is lehet az Àllam szÀmÀra, mert
bizalmat ¢breszt a hatalom irÀnt, ha pedig
nem felel meg a tÀrsadalmi ¢rdekviszonyoknak, nagy valÂszÁnüs¢ggel l¢trehozhatÂ egy
olyan koalÁciÂ, mely elegendû a megvÀltoztatÀsÀhoz. Az Àllam igazi bajai akkor kezdûdnek, amikor megvÀsÀrolja a tÀrsadalmi konszenzust. A k´nyv leegyszerüsÁtett absztrakt
p¢ldÀja szerint ha az emberek k´zti egyetlen
k¡l´nbs¢g az, hogy mennyi p¢nz¡k van, ¢s
arra az ÃjraelosztÂ programra szavaznak,
amellyel a legt´bbet nyerhetik vagy a legkevesebbet veszthetik, akkor az Àllam ¢s az ellenz¢k Àltal kÁnÀlt programok alig fognak k¡l´nb´zni egymÀstÂl.
Ebben a szoros versenyben az Àllam k¢nytelen a vesztesektûl t´rt¢nû minden elvonÀst
a nyertesek k´zt felosztani, ¢s semmit sem
tarthat vissza sajÀt rendelkez¢s¢re. így minden j´vedelm¢t fel¢li ´nmaga puszta fenntartÀsa ¢rdek¢ben. Kev¢sb¢ elvontan az ¢rdekk¢pviseleti csoportok mük´d¢s¢n ¢s t¢rhÂdÁtÀsÀn ¢rz¢kelteti azt a folyamatot, amelyben
az ÃjraelosztÀsi rendszer ipari, foglalkozÀsi ¢s
ter¡leti dimenziÂk ment¢n l¢trej´tt kiskapuk
¢s kedvezm¢nyek sz´vev¢nye lesz, s ez sokkal
bonyolultabb, mint a hagyomÀnyos gazdagszeg¢ny megosztÀs.
Ami a legl¢nyegesebb, hogy az eg¢sz folyamat kicsÃszik az Àllam ellenûrz¢se alÂl. A
àszenved¢lybetegÊ redisztribÃciÂ r¢v¢n kialakult tÀrsadalmi csoportszerkezet mindegyik
csoportot k¢pess¢ teszi arra, hogy ellenÀlljon
az ÃjraelosztÀsnak vagy fel¢p¡lj´n az Àltala
okozott vesztes¢gekbûl. Ez elszabadulÂ inflÀciÂt eredm¢nyez. Erre az Àllam panaszÀradatba kezd a tÀrsadalom kormÀnyozhatatlansÀgÀrÂl, ´nz¢s¢rûl, a neh¢z idûk megk´vetelte Àldozatok vÀllalÀsÀra valÂ k¢ptelens¢g¢rûl.
Mindehhez jÀrul a bruttÂ ¢s a nettÂ redisztribÃciÂ k´z´tti szakad¢k tÀgulÀsa ä v¢g¡l is a
nagym¢rt¢kü bruttÂ ÃjraelosztÀs igen szer¢ny nettÂ egyenleghez vezet. Mindez zürzavart okoz, ¢s ÀltalÀnos csalÂdottsÀgot ¢s
frusztrÀciÂt gerjeszt.
JÀszay szerint ezzel az Àllam ÀtalakulÀsa
befejezûd´tt: a XIX. szÀzad k´zep¢nek reformista csÀbÁtÂjÀbÂl a XX. szÀzad v¢g¢re a taposÂmalomban kÁnlÂdÂ ÃjraelosztÂ kuli vÀlt,
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akit sajÀt konszenzuskeres¢s¢nek nem kÁvÀnt
hatÀsai ejtettek rabul, ¢s minden marad¢k
erej¢t ´nmaga fenntartÀsÀra kell fordÁtania.
Ebbûl a lehetetlen helyzetbûl csak Ãgy tud
szabadulni, ha megszabadul a konszenzuskeres¢s ¢s a vÀlasztÀsi verseng¢s k´tel¢k¢tûl.
°s itt vagyunk a szerzû Àltal felrajzolt fejlûd¢si Áv logikai v¢gpontjÀnÀl: a demokrÀciÀt
a totalitarizmus vÀltja f´l. A polgÀri tÀrsadalom eg¢sz¢ben sz¢tosztott gazdasÀgi hatalomhoz a k´zpontosÁtott politikai hatalom tÀrsult
a megelûzû t´rt¢nelmi korokban. Az Àllamkapitalizmusban mindk¢t hatalom k´zpontosÁtott ¢s egyes¡lt lesz. A k´nyv v¢gsû vÁziÂjÀban egy olyan ¡ltetv¢nyszerü Àllam k¢pe jelenik meg, ahol az Àllam a tulajdonosa mindennek, a javaknak ¢s a munkÀsoknak egyarÀnt. Ettûl a rendszertûl idegen a piac, a fogyasztÀs, a p¢nz. MegvalÂsul a teljes foglalkoztatottsÀg, az alapvetû sz¡ks¢gleteket kiel¢gÁtû ¢s a kulturÀlis javak egyarÀnt olcsÂk,
de a fizet¢s alig t´bb, mint zsebp¢nz. Ebben
a rendszerben az Àllam ´nk¢nyesen gyakorolhatÂ hatalma maximÀlis.
Az izgalmas ¢s magÀval ragadÂ gondolati
jÀt¢k ezzel v¢get ¢r. De mit tudunk vele kezdeni? Sokat is, meg keveset is. Mindez a
mÂdszerbûl k´vetkezik. Fent mÀr elfogadtuk,
hogy maga az a gondolat, hogy a szerzû az
Àllam hely¢be k¢pzeli magÀt, annak antropomorfizmusÀval ¢s holizmusÀval egy¡tt, szellemes ¢s igazolhatÂ. Ebbûl azonban nem k´vetkezik az, hogy a gondolatmenet mÂdszere
is sikeres lesz. A szerzû a modern Àllamfejlûd¢s t´rt¢neti elemeibûl ¢pÁtkezik, k¡l´n´sen
az elmÃlt mÀsf¢l ¢vszÀzad¢bÂl. A t´rt¢neti ¢s
elm¢leti adatokat azonban nem t´rt¢neti rekonstrukciÂra hasznÀlja f´l, hanem egy Àltala
elk¢pzelt logikai fejlûd¢sbe ¢pÁti be. Ez a logikai fejlûd¢s a tÀrsadalom ¢s Àllam elviselhetû egy¡tt¢l¢s¢tûl a tÀrsadalomnak az Àllam Àltal t´rt¢nû teljes elfoglalÀsÀig vezet. Maguk a
r¢szelemz¢sek meggyûzûk, ha vitÀra ingerlûk
is. Az egyes k¢rd¢sekre vonatkozÂ elm¢letek
sz¢les k´r¢t sz´vi az ¢rvel¢sbe, ¢s a k´nyv valÂdi ¢rt¢kei e r¢szletelemz¢sekben rejlenek.
Az Àllam minimalizÀlÀsÀnak lehetûs¢gei, az
egyenlûs¢g probl¢mÀja, az egalitariÀnus elm¢letek kritikÀja, a redisztribÃciÂ csapdÀja ä
hogy csak n¢hÀnyat emlÁtsek ä a modern Àllamelm¢leti irodalom megker¡lhetetlen lapjai. HasonlÂan fontosak ezek az elemz¢sek a
gazdasÀgtan vagy akÀr a szociolÂgia szÀmÀra is.

Maga a logikai Áv, amibe e remek r¢szletek
illeszkednek, kevesebbet nyÃjt. Az az elk¢pzel¢s, hogy a redisztribÃciÂ csapdÀjÀbÂl az Àllam csak a totalitarizmus fel¢ tud menek¡lni,
ugyan nem zÀrhatÂ ki, de nem is bizonyÁthatÂ. MÂdszertanilag k¢tes vÀllalkozÀs a
mÃltbeli vÀltozÀsokbÂl kirajzolÂdÂ Ávet a j´vûre is meghosszabbÁtani, hÀt m¢g a mÃlt ¢s
jelen t¢nyeinek ¢s elm¢leteinek egy logikai
hipot¢zisre ¢pÁtett trendj¢t j´vûbeli vÁziÂval
megfejelni. Az eg¢sz vÁziÂ arra a gondolatra
¢p¡l, hogy a valÂsÀgban egy¢bk¢nt sohasem
l¢tezett minimÀlis Àllam hely¢re l¢pû szenved¢lyesen ÃjraelosztÂ Àllam, mely a redisztribÃciÂval vÀsÀrolja meg a tÀrsadalmi beleegyez¢st, mÀsk¢nt nem menek¡lhet szorult
helyzet¢bûl, csak ha a racionÀlis totalitarizmus fel¢ mozdul el. Ez a totalitarizmus pedig, ahogy a k´nyv lapjain leÁrÀsra ker¡l,
nem mÀs, mint az Ãgynevezett l¢tezû szocialista Àllam.
Ennek ellene mond, hogy a l¢tezû szocializmus Àllamai nem az ÃjraelosztÂ Àllam vÀlsÀgÀra adott vÀlaszk¢nt jelentek meg, ez¢rt
az ÃjraelosztÂ Àllam Àllamkapitalizmusba, illetve szocializmusba valÂ Àtmenete csak hipot¢zis.
A szerzûnek nem is volt k¡l´n´sebb szerencs¢je, mert az 1985-ben megjelent k´nyvben megjÂsoltakkal ellent¢tben ¢ppens¢ggel
n¢hÀny ¢vvel a publikÀlÀs utÀn az egy pÀrt
uralta szocialista rendszerek ´sszeomlottak.
A francia kiadÀs elûszavÀban erre is kit¢r JÀszay. Az ¡ltetv¢nyszerü Àllam ´sszeomlÀsÀnak
k¢t okÀt t¢telezi f´l: az egyik lehetûs¢g, hogy
az elm¢let t¢ves, ¢s az Àllam visszat¢r ahhoz,
hogy ÃjraelosztÀssal vÀsÀroljon tÀmogatÀst. A
mÀsik az, hogy a kommunista rendszerek hatalmÀnak ´sszeomlÀsa v¢letlen, ¢s d´ntûen a
hatalmon levûk butasÀgÀnak k´vetkezm¢nye
volt. Az elm¢let k¢ts¢gtelen¡l t¢vesnek bizonyult, legalÀbbis r´vid tÀvon, ezt azonban
nem tÃloznÀm el. Amaz elûre nem lÀthatÂ ¢s
t´rt¢nelmi jelentûs¢gü fordulat ellen¢re,
hogy a totalitarizmus szocialista vÀltozata
megbukott, nem feledhetj¡k, hogy tartÂs demokratizÀlÂdÀsra EurÂpa ezen r¢giÂjÀban
m¢g nem ker¡lt sor, ¢s rengeteg k¡lsû-belsû
vesz¢ly leselkedik az Ãj keletü demokrÀciÀkra. Vagyis, bÀr bÁzunk az ellenkezûj¢ben,
az¢rt JÀszaynak m¢g igaza lehet. Persze a jelen Àllapotok mellett nem meggyûzû a k´nyv
ÀltalÀnos Áve. V¢g¡l is nem tudhatjuk meg,
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hogy mi lesz az Àllammal ä osztozunk gy´trûd¢s¢ben, neh¢zs¢geiben, de megoldÀst
nem kapunk.
A szerzû azzal ajÀnlja müv¢t, hogy ¢rveit
akkor is ¢rt¢kelj¢k ¢s hallgassÀk meg, ha vÀlaszaival v¢g¡l is nem ¢rtenek egyet. Tartalmilag vagy ¢rt¢kszempontbÂl pedig azzal igazolja a müvet, hogy a levezet¢s olvasÂi lÀthatjÀk, logikailag hova vezet az Àllamfejlûd¢s, ¢s
m¢g idûben beavatkozhatnak, megvonhatjÀk
tÀmogatÀsukat azoktÂl a l¢p¢sektûl, melyek
bek´vetkez¢s¢t nem tartjÀk kÁvÀnatosnak.
KÁs¢rtetiesen eml¢keztet mindez Machiavelli
A FEJEDELEM-¢nek megÁt¢l¢s¢re ä sokan
gondoltÀk, hogy Machiavelli az¢rt mutatja
meg a m¢rget, hogy meg lehessen talÀlni ellenszer¢t.
JÀszay is drÀmaian mutat rÀ arra a tÀrsadalomra leselkedû vesz¢lyre, hogy a tÀrsadalmi folyamatokat ellenûrizni k¢ptelen ¢s ´nmagÀt ¢pp csak f´nntartÂ Àllam erûs kÁs¢rt¢st
¢rez a totalitarizmusba fordulÀsra. Ennek
legriasztÂbb oldala, hogy ezt adott esetben
maga a tÀrsadalom is elfogadhatÂnak vagy
egyenesen jÂnak talÀlhatja. Ez az a demokratikus zsarnoksÀg, melyrûl mÀr a mÃlt szÀzadban oly ¢rz¢kletes k¢pet nyÃjtott a JÀszay Àltal kiemelt tisztelettel id¢zett Tocqueville: ez
a hatalom az egyenlûs¢gben nevelt ¢s ¢lû embereket szelÁd ¢s b¢k¢s szolgasÀgban tartja. A
vitathatÂ mÂdszer ellen¢re ¢s az izgalmas
r¢szletek mellett ez¢rt szÀmomra JÀszay müv¢nek legfontosabb ¡zenete az, hogy Âvakodjunk, ha az Àllam az egyenlûs¢ggel kÁvÀn
minket boldoggÀ tenni vagy megvÀsÀrolni.
TehÀt k´sz´nj¡k meg a szerzûnek, hogy ä
legalÀbbis egy szellemi kaland erej¢ig ä megtanÁtott minket az Àllam fej¢vel gondolkodni.
Paczolay P¢ter

öTJELZýK VçLTOZçSA?
BÀnki M. Csaba: Az agy ¢vtized¢ben
BiogrÀf, 1994. 360 oldal, 489 Ft
A pszicholÂgiÀban ¢s a pszichiÀtriÀban, az
emberi magatartÀssal foglalkozÂ tudomÀnyokban immÀr t´bb mint szÀz ¢ve k¢t egy-

mÀst kizÀrÂ vagy legalÀbbis nehezen ´sszeegyeztethetû felfogÀsmÂd, paradigma viaskodik egymÀssal. Az egyik szerint a normÀlis
vagy a kÂros magatartÀs jellegzetess¢gei tÃlnyomÂr¢szt vagy kizÀrÂlag az agymük´d¢s
elveivel magyarÀzhatÂk. Az aggyal foglalkozÂ
tudomÀny fejlûd¢s¢nek megfelelûen ezek az
elvek fokozatosan vÀltoztak, az agymük´d¢s
alapvetû mechanizmusait mindig mÀshol kerest¢k ä r¢gebben az anatÂmiai fel¢pÁt¢sben
vagy a sz´vettani elvÀltozÀsoknÀl, korunkban
leginkÀbb a biok¢mia szintj¢n ä, maga a paradigma azonban a XIX. szÀzadban ¢lt Wilhelm Griesinger Âta, aki a pszichiÀtriai betegs¢geket az agy betegs¢geinek minûsÁtette, l¢nyeg¢ben nem vÀltozott.
A pszichogenetikus paradigma ezzel szemben a kÂros ¢s az eg¢szs¢ges magatartÀsi
megnyilvÀnulÀsok m´g´tt nem az agymük´d¢s elveit, hanem a magatartÀs ¢s az ¢rzelmi
¢let autonÂm jellegzetess¢geit ¢s t´rv¢nyszerüs¢geit kereste. Ennek megfelelûen p¢ldÀul
a pszichoanalÁzis ä a pszichogenetikus paradigma talÀn legteliv¢rebb vÀltozatÀt k¢pviselve ä a pszichiÀtriÀt ´nÀllÂ pszicholÂgiai mÂdszerk¢nt, az ¢lettan ¢s a kÂr¢lettan befolyÀsÀtÂl mentesen kÁvÀnta ki¢pÁteni.
Mind a k¢t paradigma fennmaradt, gyûzelmeket ¢s veres¢geket k´nyvelt el. Ma mÀr
nem fojthatjuk el mosolyunkat, amikor p¢ldÀul r¢gi pszichoanalitikus tanulmÀnyokban
az epilepszia m¢lyl¢lektani hÀtter¢t boncolgatjÀk a szerzûk. Hiszen manapsÀg aligha k¢pezheti vita tÀrgyÀt, hogy az epilepszia szervi
agybetegs¢g, bÀr mÀs organikus elvÀltozÀsokhoz hasonlÂan lefolyÀsÀt mÂdosÁthatjÀk lelki
befolyÀsok is. A neuroleptikumok, az elmebetegs¢gek gyÂgyÁtÀsÀt forradalmasÁtÂ gyÂgyszerek felfedez¢se ¢s t´bb ¢vtizedes alkalmazÀsa igen erûs bizonyÁt¢ka a szkizofr¢nia
¢s mÀs pszichiÀtriai betegs¢gek biok¢miai
hÀtter¢nek.
MÀskor viszont a cerebrocentrikus, agyk´zpontÃ paradigma fogott mell¢. SzÀmos
nagy hÁrver¢ssel beharangozott teÂria tünt el
idûk´zben a tudomÀnyt´rt¢net temetûj¢ben
a szkizofr¢nia pajzsmirigyelm¢let¢tûl a demetilÀlÀsi hipot¢zisig (vagyis hogy az elmebetegs¢geket egy k¢miai vegy¡let kÂros lebontÀsa, a metilgy´ktûl valÂ megfosztÀsa, demetilÀlÀsa okozza). Az igen elterjedt neurotikus megbeteged¢sekn¢l a szervi elm¢letek mindeddig ä Ãgy tünik ä kev¢s haszno-
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sÁthatÂ eredm¢nyt hoztak, l¢nyeg¢ben csûd´t
mondtak.
Viszonylag Ãj fejlem¢nynek mondhatÂk a
k¢t paradigma egyeztet¢s¢re irÀnyulÂ kÁs¢rletek. Nehezen vonhatÂ k¢ts¢gbe, hogy mind
a magatartÀs szervi, agyi eredetü, mind pedig autonÂm befolyÀsolhatÂsÀgÀra sok a p¢lda. SzÀmos agybetegs¢g, az Ãgynevezett organikus pszichoszindrÂmÀk az AlzheimerkÂrtÂl a ma mÀr ritkasÀgszÀmba menû progresszÁv paralÁzisig, a v¢rbaj k´zponti idegrendszeri formÀjÀig, az agydaganatoktÂl az
agyzÃzÂdÀsig kifejezetten ¢s jÂl felismerhetûen megvÀltoztatja (vagy legalÀbbis megvÀltoztathatja) az ¢rzelmi ¢letet, a gondolkodÀsmÂdot, a magatartÀst. Ami pedig az ¢rzelmek
¢s az indulatok ´nt´rv¢nyüs¢g¢t, pszichog¢n
irÀnyÁtottsÀgÀt illeti, az Arisztotel¢sz Âta k´zhely. A k¢t szabÀlyozÀsi szint ugyanakkor ÀtjÀrhatÂ egymÀs szÀmÀra, a pszich¢s tapasztalatok agyi (mai tudÀsunk szerint biok¢miai)
vÀltozÀsokat id¢znek elû, amelyek aztÀn ä leegyszerüsÁtve kifejezve ä ´nÀllÂsulhatnak, ¢s
kisebb vagy nagyobb m¢rt¢kben Àtt´rhetik az
emberi l¢lek pszicholÂgiai autonÂmiÀjÀt. FilozÂfiailag a probl¢ma az ¢vezredes test-l¢lek
vitÀban csapÂdik le, ¢s nem v¢letlen, hogy
pszicholÂgusok ¢s agykutatÂk (mint p¢ldÀul
a nagyon hÁres John Carew Eccles) ¢ppen
olyan szÁvesen Árnak ezzel a k¢rd¢ssel foglalkozÂ b´lcseleti munkÀkat, mint ahogy filozÂfusok is sz¡ks¢g¢t lÀtjÀk az agykutatÀs Ãjabb
¢s Ãjabb fejlem¢nyei tanulmÀnyozÀsÀnak.
Az utolsÂ egy-k¢t ¢vtizedben, aligha k¢ts¢ges, az igazÀn izgalmas Ãj eredm¢nyek az
agykutatÀs felûl j´ttek. Az olyan pszichogenetikus tudomÀnyÀgakban, mint amilyen a
pszichoanalÁzis, a szociÀlpszicholÂgia vagy a
szociÀlpszichiÀtria, az ´tvenes-hatvanas, r¢szben a hetvenes ¢vek nagy fellend¡l¢se, izgalmas eredm¢nyei utÀn f¢lreismerhetetlenek a
pangÀs jegyei. Ugyanakkor a pszichogenetikus szakemberek ä MagyarorszÀgon biztosan, de a nyugati orszÀgokban is ä humÀn beÀllÁtottsÀguknÀl fogva szÁvesebben ¢s gyakrabban nyÃlnak a tollhoz, àgrafomÀnabbakÊ,
mint az inkÀbb term¢szettudomÀnyi beÀllÁtottsÀgÃ agykutatÂk; a sz¢lesebb nagyk´z´ns¢g tehÀt a pszichogenetikus irÀnyzat t´rekv¢seit jobban ismeri.
Ez¢rt ¡dv´zlendû nyomat¢kosan, hogy
BÀnki M. Csaba elmegyÂgyÀsz, a magyaror-

szÀgi biolÂgiai pszichiÀtria egyik leghatÀrozottabb arc¢lü, legtÀj¢kozottabb ¢s nemzetk´zi hÁrü müvelûje vÀllalkozott a àneuroscienceÊ
legÃjabb fejlûd¢s¢nek n¢pszerü ´sszefoglalÀsÀra, fontos eredm¢nyeinek az Ãgynevezett
müvelt nagyk´z´ns¢g szÀmÀra valÂ k´zvetÁt¢s¢re. BÀnki k´nyv¢nek elolvasÀsa hasznos
szellemi ¢lm¢ny ¢s ¢lvezetes idût´lt¢s.
Kezdj¡k a munka er¢nyeivel. BÀnki sz¢les
k´rü olvasottsÀgÀra a fentiekben mÀr utaltunk; MagyarorszÀgon ez ä ahol sok konzervatÁv elmegyÂgyÀsz (az egyensÃly kedv¢¢rt:
pszichoanalitikus is) csupÀn a nyilatkozatok
szintj¢n ismeri szakter¡lete legfontosabb t´rekv¢seit ä k¡l´n´s elismer¢st ¢rdemel. De
nem hiÀnyoznak BÀnkibÂl a didaktikus k¢pess¢gek sem. Amennyire a bÁrÀlatÁrÂ, aki
foglalkozÀsa r¢v¢n valamennyire tÀj¢kozott a
viselked¢studomÀnyokban, meg tudja Át¢lni,
AZ AGY °V TIZED°BEN olvasÂja akkor is meg¢rtheti BÀnki eszmefuttatÀsait, ha nem az orvosegyetem padjait koptatta. (Szellemi erûfeszÁt¢sre persze sz¡ks¢ge lesz, de ez aztÀn
csakugyan nem takarÁthatÂ meg az eff¢le
emelt szintü felvilÀgosÁtÀs eset¢n.)
A k´nyv fel¢pÁt¢se logikus ¢s jÂl Àtgondolt,
k´nnyen Àttekinthetû. BÀnki l¢nyeglÀtÂ k¢pess¢g¢rûl is jeles, sût kitünû bizonyÁtvÀny ÀllÁthatÂ ki: mindaz, amit kivÀlasztott az agytudomÀny nehezen Àttekinthetû halmazÀbÂl,
csakugyan a legfontosabb, a legl¢nyegesebb
a teljesen vagy f¢lig laikus olvasÂ szÀmÀra.
MindazonÀltal nincs okunk rÀ, hogy elhallgassuk n¢hÀny fenntartÀsunkat. Az elsû
BÀnki beÀllÁtottsÀgÀra vonatkozik ä term¢szetesen nem arra, hogy biolÂgiai pszichiÀter,
hanem hogy hajlik az agykutatÀs egyoldalÃ
apolÂgiÀjÀra. Az agykutatÀs sokkal biztat,
egyet-mÀst, nem is keveset be is vÀltott mÀr
az Ág¢reteibûl, de annyit az¢rt nem, mint
amennyit tÃlzÂ hÁvei felt¢teleznek rÂla. (Ebben hasonlÁt a pszichoanalÁzisre ¢s a szociÀlpszichiÀtriÀra, sût talÀn az eg¢sz orvostudomÀnyra is.) Ehhez persze BÀnkinak is a Prinzip Hoffnunghoz kell folyamodnia: k´nyve elsû fejezeteiben gyakran hangsÃlyozza, hogy
mennyi csodÀlatos eredm¢nyt fog majd az
agykutatÀs a XXI. szÀzadban l¢trehozni. Ez
ugyan k´nnyen lehets¢ges, sût valÂszÁnü, de
bizonyosnak nem mondhatÂ ä ugyan ki hitte
volna a XX. szÀzad elej¢n, hogy m¢g nyolcvan-kilencven ¢v mÃlva is emberek milliÂi
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fognak majd daganatos betegs¢gekben meghalni? ä, ¢s annÀl aggÀlytalanabbul leÁrhatÂ,
mert nem valÂszÁnü, hogy a jÂslat elhibÀzÀsa
miatt BÀnkit bÀrki is felelûss¢gre vonhatnÀ
Ãgy 2095 tÀjÀn.
BÀnki el¢gg¢ figyelmen kÁv¡l hagyja azt is,
hogy az agykutatÀs ma m¢g minden eredm¢nye ellen¢re amolyan àrendezetlen halmazÊ,
amelybûl nemcsak a nagy elm¢let hiÀnyzik,
hanem tulajdonk¢ppen a k´z¢pszintü teÂriÀk is. Ez minden bizonnyal sz¡ks¢gszerü, tudomÀnyos elm¢letek felhalmozÀsi szakaszÀban elker¡lhetetlen, ¢s nem lehetetlen ä mik¢nt azt a tudomÀnyt´rt¢net mÀr sokszor Àt¢lte ä, hogy az egyelûre ûsk´dk¢nt gomolygÂ
kÀoszbÂl egy Ãj Darwin, az agykutatÀs talÀn
mÀr szÀrnyait bontogatÂ Einsteinje nagyszerü Ãj ¢pÁtm¢nyk¢nt (ahogy azzal a nem euklideszi geometria megalapÁtÂjak¢nt Bolyai JÀnos dicsekedett) egy Ãj vilÀgot hoz majd l¢tre.
°rtelmes ember aligha tagadhatja p¢ldÀul, hogy a szkizofr¢niÀnak sok k´ze van az
agy dopamin-anyagcser¢j¢hez, a depressziÂnak pedig a szerotonin¢hoz. De egyelûre
m¢g teljesen nyitott, hogy ezeknek (¢s mÀs)
biok¢miai elvÀltozÀsoknak mekkora pontosan a klinikai ¢s a normÀlpszicholÂgiai fontossÀguk, mennyire okai ¢s mennyire csupÀn
kÁs¢rûi kisebb vagy nagyobb m¢rt¢kben autonÂm, pszichogenetikus mÂdon l¢trej´vû
betegs¢geknek, pszicholÂgiai jelens¢geknek.
Vagyis ¢ppen az alapk¢rd¢sek tisztÀzatlanok
m¢g.
BÀnki stÁlusa folyamatosan ¢s k´nnyen olvashatÂ, de n¢hol ä nyilvÀn f¢lre¢rtett didaktikai sz¡ks¢gletek miatt ä tÃlzottan szÀjbarÀgni igyekvû. BÀnki ugyan jobban Ár, mint az
Àtlagos szakember, de nem ¢ri el a magyarorszÀgi tudomÀnyn¢pszerüsÁt¢s olyan nagyjainak szÁnvonalÀt, mint amilyen Benedek
IstvÀn, Czeizel Endre vagy Vekerdi LÀszlÂ. A
sz´veget kÁs¢rû rajzok ÀltalÀban informatÁvak
¢s talÀlÂk, de n¢ha egy letünt kor tudomÀnyn¢pszerüsÁtû sz¡ks¢gleteit prÂbÀljÀk
àviccesÊ formÀban kiel¢gÁteni.
BÀnki M. Csaba k´nyve azonban mindent
egybevetve jelentûs nyeres¢ge a magyarorszÀgi magatartÀs-elm¢leti tudomÀnyn¢pszerüsÁt¢snek, amelyet a gyorsan ¢s megbÁzhatÂan tÀj¢kozÂdni kÁvÀnÂk nagy haszonnal
forgathatnak.
Harmat PÀl

AZ ELREJTýZ¹TT PRñF°TA
Gershom Scholem: A kabbala helye az eurÂpai
szellemt´rt¢netben. VÀlogatott ÁrÀsok IäII
FordÁtotta Bendl JÃlia, Adamik Lajos, Ber¢nyi
GÀbor, TurÀn TamÀs*
Atlantisz, 1995. 248 + 328 oldal, 995 Ft
1
Gershom Scholem 1973 tavaszÀn egy hosszÃ
¢s k¡l´n´sk¢ppen megvilÀgÁtÂ interjÃt adott
a Sdemot k¢t (korÀbbi ¢s akkori) fûszerkesztûj¢nek, Muki Tsurnak ¢s Abraham ShapirÀnak. A besz¢lget¢sben az interjÃ k¢szÁtûi Ãgy
adtÀk fel Scholemnek a labdÀt, hogy az a vÀlaszainak eg¢sz sorÀban ´sszef¡gg¢st teremthessen ¢lete, vilÀghÁrü tudomÀnyos munkÀssÀga, politikai elk¢pzel¢sei ¢s ä bÀr szem¢rmes ¢s rejtett ä prÂf¢tai elhivatottsÀg¢rz¢se
k´z´tt. Az interjÃ v¢gszava ä s ezzel a k¢tk´tetes vÀlogatÀs zÀrÂmondata ä Ágy hangzik:
àHa az emberis¢g valaha is megszünik Ãgy ¢rezni,
hogy a vilÀgban l¢tezik egy miszt¢rium, egy titok,
akkor elveszt¡nk. De nem hiszem, hogy valaha is eljutnÀnk idÀig.Ê (II. k´tet, 316. o. Kiemel¢s tûlem ä H. ç.) Ezzel a v¢gszÂval az
idûs Scholem nem egyszerüen kulcsot adott
müv¢nek ¢rtelmezûi kez¢be, hanem m¢g ki
is nyilatkoztatta egyfajta testamentumk¢ppen, hogy lÀssÀk: milyen rugÂra jÀrt is az û
szigorÃ tudomÀnyÀnak g¢pezete, vagy, pontosabban szÂlva, milyen szenved¢ly füt´tte a
lÀtszÂlag olyan szenved¢lytelen, akkurÀtus,
filolÂgus felfedezû mesters¢g¢t. De ez csak a
zÀrÂmondata egy hosszÃ dialÂgusnak. így
nem sokkal korÀbban, a kabbala tanulmÀnyozÀsÀrÂl folyik a szÂ. (Tudvalevû, hogy
Scholem egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb trouvaille-a a kabbala ¢s ezen bel¡l a
ZOHAR felfedez¢se a modern tudomÀny szÀmÀra.) Az interjÃ egyik k¢szÁtûje megk¢rdezi
Scholemet, mivel magyarÀzza, hogy a nem
vallÀsos diÀkok komolyabban veszik a kabbala vallÀsos ¡zenet¢t, mint a vallÀsosak, s hogy
ezek a vilÀgiak valamif¢le à¢gû szikraÊ utÀn ku* A k´tet a Suhrkamp-vÀlogatÀs magyar fordÁtÀsa.
Megt¢vesztû, hogy a kiadÂ nem t´r´lte az interjÃ
elej¢n szereplû n¢met lÀbjegyzetbûl, hogy a fordÁtÀs
ä h¢berbûl ä Moshe Kohn munkÀja.
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tatnak e r¢gi ÁrÀsokban. à°lû szikrÀtÊ is mondhatott volna, mivel Scholem vÀlasza inkÀbb
Ágy ¢rtelmezte a k¢rd¢st. Hogy mivel magyarÀzza a dolgot? àUgyanazzal, mint azt, hogy ´tven ¢vet szenteltem a kabbala kutatÀsÀnak. Nem
tekintem magam vilÀginak. Az ¢n vilÀgisÀgom
mindjÀrt a l¢nyegn¢l elbukik, m¢gpedig az¢rt, mert
vallÀsos szem¢ly vagyok, Istenben valÂ biztos hitem
miatt... Az..., hogy a kabbalÀval nem Ãgy foglalkoztam, mint pusztÀn a t´rt¢nelem egyik fejezet¢vel... abbÂl ered, hogy Ãgy ¢reztem, a kabbalÀnak
van egy ¢lû magva... BizonyÀra valami ilyesf¢le ismeretlen motivÀlhatott a filolÂgiai jÀtszadozÀson ¢s kom¢diÀzÀson tÃlmenûen, aminek
olyan mestere vagyok...Ê (II. k. 313. o. Kiemel¢s tûlem ä H. ç.)
A nagy tudÂs tudomÀnyos csÃcsteljesÁtm¢nyeit itt àjÀtszadozÀsnakÊ vagy àkom¢diÀzÀsnakÊ
titulÀlja. De az eff¢le jÀtszadozÀs vagy kom¢diÀzÀs nem kev¢sb¢ komoly, mint az a fajta
filolÂgiai munkÀlkodÀs, melyet a koll¢gÀk elismer¢s¢t is szem elûtt tartva, l¢nyeg¢ben kÁvÀncsisÀgunk kiel¢gÁt¢s¢nek vÀgyÀtÂl hajtva
¢s a felfedez¢s ´r´m¢t keresve müvel¡nk. KÁvÀncsisÀg hajtja Scholemet is, ahogy megvan
benne a filolÂgiai jÀt¢k ´nc¢lÃ szeretete is.
°let¢nek nagy ¡nnepnapjai k´z¢ tartoztak
azok, mikor felfedezett egy-egy elveszettnek
hitt r¢gi k¢ziratot, ¢s elm¢lyedhetett ¢rtelmez¢s¡kben. írÀst silabizÀlni, sz´veget interpretÀlni Scholem szÀmÀra ¡nnep ¢s kedvtel¢s.
Ezt a kedvtel¢st azonban az¢rt nevezheti kom¢diÀzÀsnak ¢s jÀtszadozÀsnak, mert a tudomÀnyos munkÀssÀg, legyen bÀr Ãj vilÀgok feltÀrÀsa vagy babramunka, Scholem szÀmÀra
m¢lyebb elk´telezetts¢g, mi t´bb, m¢lyebb
szenved¢ly manifesztÀciÂja. Modern idûket
¢l¡nk, s Ágy a prÂf¢ta a tudomÀnyt vÀlasztotta
ÀlarcÀnak. Hogy Kierkegaard szavait variÀljam: Scholem àIsten k¢meÊ a tudomÀnyban. A
zsidÂ misztika tanulmÀnyozÀsÀban elt´lt´tt
´tven esztendû eredm¢nye, a scholemi mü
àisteni kom¢diaÊ, szolgÀlat. Az egyik olvasat
nem mond ellent a mÀsiknak. Hiszen Scholem meggyûzûd¢se, hogy a szolgÀlatnak tudomÀnyra van sz¡ks¢ge.
Ez az egyik ä bÀr korÀntsem az egyetlen ä
´ssze¡tk´z¢si pont Gershom Scholem ¢s a
modern judaisztika nagy alakja, Martin Buber k´z´tt. Buber müv¢ben a àjudaisztikaÊ a
vallÀsos sz´vegek ¢s a vallÀsos tapasztalatok
filozÂfiai formÀba valÂ ´nt¢se. ý is kereszt¡l-

kasul ismer minden sz´veget, melyrûl spekulÀl, de szÀmÀra az a d´ntû, hogy spekulÀl.
Scholem rÀ akarja bÁrni, hogy legalÀbb lÀbjegyzetben jel´lje meg, milyen forrÀsokra hivatkozik. Buber ennek nem lÀtja sz¡ks¢g¢t ä
a vallÀs Buber szÀmÀra nem tudomÀny.
Buber, t´bbek k´z´tt, Ár a zsidÂ misztikÀrÂl is. De Scholem valÂban eg¢sz ¢let¢t a zsidÂ misztika ¢s messianizmus tanulmÀnyozÀsÀnak szenteli. A BIBLIç-rÂl ¢s a normatÁv judaizmusrÂl, tehÀt a T´rv¢nyrûl, a halakÀrÂl
kev¢s tanulmÀnya szÂl. (Egy nagyon sz¢p
ezek k´z¡l, A KINYILATKOZTATçS °S A HAGYOMçNY MINT VALLçSI KATEGñRIçK A ZSIDñSçGBAN ebben a vÀlogatÀsban is olvashatÂ.) Scholem tehÀt egy a zsidÂ hagyomÀnyban marginÀlisnak tekintett vallÀsos Àramlatot ÀllÁt a
k´zpontba. M¢ghozzÀ egy olyan Àramlatot,
mely a kereszt¢ny filozÂfia ¢rdeklûd¢s¢t mÀr
a reneszÀnszban is felkeltette. Hiszen Pico
della MirandolÀtÂl kezdve a zsidÂ kabbala a
kereszt¢ny misztika ¢s mÀgia egyik fontos
forrÀsÀvÀ ¢s autoritÀsÀvÀ vÀlt. Scholemet a
t´rt¢net mindk¢t oldala ¢rdekli, bÀr nem
egyformÀn.
A kereszt¢ny kabbala¢rtelmez¢s k¢rd¢se
Scholem szÀmÀra hermeneutikai probl¢ma,
elsûsorban a fordÁtÀs probl¢mÀja. Azt kell kibÀnyÀszni, hogy hogyan alakulnak Àt a gondolatok, a szimbÂlumok, ha kiszakÁtjuk ûket
hagyomÀnyos kontextusukbÂl, ¢s Àt¡ltetj¡k
ûket egy mÀs kultÃra talajÀba. (Ebben a vÀlogatÀsban A KABBALA HELYE AZ EURñPAI
SZELLEMT¹RT°NETBEN cÁmü tanulmÀny foglalkozik legbehatÂbban ezzel a hermeneutikai k¢rd¢ssel.)
A kabbala marginalizÀlÀsa a zsidÂ vallÀsos
hagyomÀnyban az elfojtÀs k´vetkezm¢nye.
Scholem a pszichoanalitikus heverûj¢re fekteti a normatÁv-rabbinikus zsidÂsÀgot. (K¡l´nben Scholemnek mind a marxizmusrÂl,
mind a freudizmusrÂl az a v¢lem¢nye ä r´viden ´sszefoglalva ä, hogy Isten n¢lk¡li igazsÀg nem l¢tezik.) A pszichoanalitikus k¢rdezi
a pÀcienstûl, hogy hogyan volt k¢pes k¢tezer
esztendeig a diaszpÂrÀban (sz¢tszÂrÂdottsÀgban, szÀmüzet¢sben) fennmaradni. A pÀciens
term¢szetesen azt vÀlaszolja, hogy a halÀka, a
T´rv¢ny tartotta egyed¡l ¢letben. Az¢rt maradt meg a zsidÂsÀg, mert a zsidÂ k´z´ss¢g
tagjai betartottÀk a t´rv¢ny minden parancsÀt ¢s elûÁrÀsÀt, ¢s minuciÂzusan engedel-
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meskedtek mindegyiknek. Azonban Scholem
a vÀlaszt nem fogadja el. A t´rv¢ny egyed¡l
nem tarthatta a zsidÂsÀgot ¢letben. Egy n¢pet csak a szellem tart ¢letben.
Persze Scholem sosem ÀllÁtja azt, hogy a
normatÁv judaizmus, a halÀka, hÁjÀn volna a
szellemnek ÀltalÀban. De a rabbinikus zsidÂsÀg szelleme etikai, morÀlis. Egy felejthetetlen¡l sz¢p tanulmÀnyban ÀllÁt p¢ldÀul szobrot a zsidÂ jÀmborsÀg hÀrom tÁpusÀnak, a talmid hakamnak, a caddiknak ¢s a haszidnak. De
az erk´lcsi szellem m¢g nem spirituÀlis, nem
szimbolikus, nem vilÀg¢rtelmezû, nincs harmadik dimenziÂja. A halÀka m´g´tt, mondja
Scholem, mindig ott rejtûz´tt (tudat alatt, talÀn?) a misztika, a messianizmus, hogy idûnk¢nt a felszÁnre t´rve megÃjÁtsa a zsidÂ k´z´ss¢geket. M¢g az Àl-MessiÀsnak, Sabbatai
Cvinek is volt szerinte eff¢le megÃjÁtÂ szerepe. Itt van Scholemben egy hegeliÀnus mozzanat ä a vallÀs t´rt¢net¢ben a tagadÀs sosem
egy¢rtelmü, s egy Ãj, megerûs´d´tt ÀllÁtÀshoz, a hit megÃjulÀsÀhoz vezet. (Ez a v¢lem¢nye a modern szekularizmusrÂl ¢s ateizmusrÂl is ä egy Ãj vallÀsossÀg elûk¢szÁtû stÀdiumainak tekinti ûket.) T¢ved¢s ne ess¢k, Scholem nem azt akarja mondani, hogy az elfojtÀsra ne lett volna sz¡ks¢g ahhoz, hogy a zsidÂ n¢p ¢letben maradjon. Nem, a kettû
egy¡tt, a messianizmus ÀllandÂ jelenl¢te
¢s ugyanennek a miszticizmusnak/messianizmusnak ÀllandÂ kirekeszt¢se a halakÀt k´vetû
zsidÂ k´z´ss¢gek nap mint napi ¢letvitel¢bûl,
¢s ¢ppen ebben a fesz¡lts¢gben ¢s ellentmondÀsban, tartotta ¢letben a zsidÂsÀgot. (Ebben a
vÀlogatÀsban t´bbek k´z´tt k¢t tanulmÀny
foglalkozik ezzel ä a valÂban centrÀlis ä t¢mÀval, A MESSIçSESZME A ZSIDñ HAGYOMçNYBAN
¢s A HAGYOMçNY VçLSçGA A ZSIDñ MESSIANIZMUSBAN.)
De ezzel a t´rt¢net nem ¢rt v¢get. Mert a
modern vilÀg kialakulÀsa, a felvilÀgosodÀs a
zsidÂsÀgot Ãj vÀlasztÀsok el¢ ÀllÁtotta. Az
egyik az asszimilÀciÂ ä errûl k¢sûbb besz¢lek.
A mÀsik a vallÀs ÀtalakÁtÀsÀnak/ÀtalakÁthatÂsÀgÀnak, tovÀbbÀ pluralizÀlÀsÀnak a k¢rd¢se.
Lehet-e a halakÀval bel¢pni a modernitÀsba?
A zsidÂsÀg t´bbs¢ge eddig ä ebben a k¢rd¢sben ä leszavazott. Az ortodox rabbinikus
zsidÂsÀg (az asszimilÀciÂtÂl f¡ggetlen¡l is) kisebbs¢gben maradt. Ez persze nem bizonyÁtja, hogy a halÀka ¢s a modern ¢letforma
´sszef¢rhetetlenek lenn¢nek (vannak, akik

´ssze tudjÀk a kettût egyeztetni), de azt igen,
hogy a zsidÂ vallÀshoz valÂ tartozÀst nem lehet t´bb¢ a normatÁv judaizmus t´rv¢nyeinek betartÀsÀn m¢rni. Scholem maga
sem tartotta be ezeket a t´rv¢nyeket. TÃlzottnak ¢rezte Buber haragos reakciÂjÀt az izraeli zsidÂsÀg t´bbs¢g¢nek szekularizÀlÂdÀsÀra.
Neki ugyanis az volt a meggyûzûd¢se, hogy
nincs olyan zsidÂ, aki valamif¢le ¢rtelemben
vallÀsos ne volna. àVÀlaszoltam neki ä mondja
az interjÃban ä, mondvÀn, nehezen ¢rthetû, hogy
egy ember, mint Buber, honnan tudja, hol hÃzÂdik
a hatÀr a szent ¢s a profÀn k´z´tt. HozzÀtettem,
hogy ¢n magam nem tudom meghÃzni a hatÀrt.Ê
De ennyi persze nem el¢g a szellem fennmaradÀsÀhoz. A zsidÂ vallÀsnak meg kell Ãjulnia. Ha a vallÀs nem Ãjul meg, a n¢p sem
Ãjulhat meg. Izrael çllam Scholem szÀmÀra
a szÀzad nagy sikert´rt¢nete. De aggÂdik. Az
Àllam fennmaradhat, ¢s a zsidÂsÀg m¢gis elpusztulhat. Scholem szÀmÀra, ism¢tlem,
nincs vallÀstalan zsidÂ.
A zsidÂsÀg megÃjulÀsa persze nem a àneolÂgÊ vagy àreformÊ zsidÂsÀgon kereszt¡l vezet. A felhÁgÁtott halÀka nem ad hozzÀ semmit
a szellemis¢ghez. °s itt ¢rkez¡nk el a misztikus hagyomÀnyhoz. MegÃjÁtani is csak a hagyomÀnybÂl lehet. Ha a misztikus/messianisztikus hagyomÀnyt felhozzuk a àtudat
alÂlÊ, akkor az elnyomott tradÁciÂ a vallÀsos
megÃjulÀs ¢lû ¢s ¢ltetû forrÀsÀvÀ vÀlhat.
Scholem persze nem arra gondol, hogy az elj´vendû generÀciÂ a ZOHAR-t fogja tanulmÀnyozni, hanem azt mondja, hogy annak a
szellem¢bûl is fog tÀplÀlkozni. UtÂv¢gre m¢g
k¢tezer esztendûvel ezelûtt sokf¢le zsidÂ vallÀs volt ä s az akkor m¢g friss rabbinikus judaizmus csak egyike volt ezeknek.* Most
megint Ãgy vetûdik fel a k¢rd¢s ä Scholem
szerint ä, mint k¢tezer esztendûvel ezelûtt ä
hogy ¢l¡nk vagy elpusztulunk. Scholem utolsÂ interjÃja akaratlanul is eszembe juttatja
Heidegger utolsÂ ä a Spiegelnek adott ä interjÃjÀt: àMÀr csak egy Ãj isten menthet meg ben* Az a vita, hogy J¢zus melyik irÀnyzatot k¢pviselte,
bizonyÀra sosem fog v¢get ¢rni. Most ¢ppen azt olvasom az öJTESTAMENTUM vilÀghÁrü kutatÂjÀtÂl, David Flussertûl (MÃlt ¢s j´vû, A SZERETET FORRADALMçRA, KûbÀnyai JÀnos interjÃja D. Flusserrel), hogy
àJ¢zus a rabbinikus zsidÂsÀghoz sokkal k´zelebb Àllt, ¢s
csak keveset vett Àt QumrÀntÂl, azt is Keresztelû JÀnoson
kereszt¡lÊ.
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n¡nket.Ê Scholem szerint mÀr csak a r¢gi isten
megÃjhodÀsa menthet meg benn¡nket, de û
is, mint Heidegger, Ãgy gondolja, hogy van
valami, amit àszentÊ-nek nevezhet¡nk, vagy
àszimbolikus dimenziÂnakÊ, s ennek jelenl¢te
n¢lk¡l isten nem lesz Ãjra honos k´z´tt¡nk.
àEmiatt ä mondja Scholem ä Àllok a kabbala oldalÀn, s emiatt utasÁtom el a technikÀt. A technika
azt hiszi, hogy a szimbolikus dimenziÂ szÀmüzhetû
a valÂsÀgbÂl.Ê
Heidegger utÀn megszoktuk, hogy a modern (rejtûzk´dû) prÂf¢tÀt a GondolkodÂban
¢s a K´ltûben keress¡k. BÁzvÀst hozzÀtehetj¡k: a TudÂsban is.
2
E k¢t k´tetnek ¢n is pusztÀn olvasÂja vagyok,
nem pedig szak¢rtûje.* Egy-egy tanulmÀnyt
olvasva sz¢gyelltem is magamat tudatlansÀgom¢rt. így p¢ldÀul ¢n is azt hittem, hogy a
DÀvid-csillag (DÀvid pajzsa) ugyanolyan hagyomÀnyos zsidÂ szimbÂlum, mint a menÂra.
MÁg azutÀn a DçV ID PAJZSA: EGY JELK°P T¹RT°NETE cÁmü pompÀs rekonstrukciÂbÂl ki
nem der¡lt (szÀmomra), hogy az a hatsz´g,
mely a kapernaumi zsinagÂgÀt dÁszÁti, nem
az¢rt dÁszÁti, mert zsidÂ szimbÂlum, hanem
mert dÁszÁtûelem, ahogy a szvasztika is az, tovÀbbÀ hogy mind az ´tsz´g, mind a hatsz´g
mÀgikus alakzatok, ¢s hosszÃ ideig nemzetk´ziek, s v¢g¡l, hogy Corvin MÀtyÀs 1476. ¢vi
budai bevonulÀsa alkalmÀbÂl a kirÀly el¢ vonulÂ zsidÂk v´r´s zÀszlajÀra mind a hatsz´g,
mind az ´tsz´g ä a zsidÂ kalappal egy¡tt ä rÀ
volt hÁmezve. Az is ÃjsÀg volt szÀmomra, amit
pedig tudhattam volna, ha nem a hagyomÀny magÀtÂl¢rtetûd¢s¢vel olvasom a BIBLIA
szavait, hogy szÂ sincs arrÂl, hogy alma lett
volna a tudÀs fÀjÀnak, azaz a àhalÀl fÀjÀnakÊ
gy¡m´lcse.
De a legnagyobb izgalomba a kabbala bonyolult szimbÂlum- ¢s asszociÀciÂs rendszer¢nek t¡relmes kibogozÀsa hozott. Ha valamit ¢rt¡nk, akkor jobban tudjuk, hogy mit
* TurÀn TamÀs szem¢lyes besz¢lget¢sben megnyugtatott, hogy Scholem tudomÀnyos reputÀciÂja
ma is vitÀn fel¡li, s Át¢let¢t csak r¢szletekben (p¢ldÀul
a ZOHAR szerzûs¢g¢nek k¢rd¢s¢ben) bÁrÀltÀk fel¡l.
MiutÀn a tudomÀnyban minden felfedez¢st gyorsan
meghaladnak, ez ´nmagÀban hatalmas teljesÁtm¢ny.

nem ¢rt¡nk. Mint k¢t (k¡l´nb´zû) angol
nyelvü ZOHAR, tovÀbbÀ Pico della Mirandola
¢s egyes reneszÀnsz mÀgikus sz´vegek olvasÂja azt hittem, hogy ¢rtek a dologbÂl valamit. TÃlzott ´nbizalmamat gyorsan elvesztettem. De hÀt az igazsÀg az, hogy a misztikusokat a szÂ Ãgynevezett àtudomÀnyosÊ ¢rtelm¢ben Ãgysem lehet meg¢rteni ä a misztikus
konstrukciÂkat, sz´vegeket az ember ¢rtelmezi, azaz gondolkozik rÂluk, vel¡k, a segÁts¢g¡kkel. Van valami àtitkukÊ. Ezeket Ãgysem fedhetj¡k fel (ez¢rt titkok), s ez akkor is
Ágy van, ha nem tapadnak hozzÀjuk mÀgikus
elemek, ami pedig gyakran megt´rt¢nik.
Scholem tudÂsnak tekintette ´nmagÀt. A
misztika ismerete persze olyan tudomÀny,
melyet filozÂfia n¢lk¡l nem lehet gyakorolni.
A misztikus sz´vegek ugyanis filozÂfiai sz´vegek. Igaz, a filozÂfiÀban is, kev¢s kiv¢tellel,
marginÀlisak ä s ez vonatkozik a kereszt¢ny
misztikÀra is. (HozzÀ kell m¢g tenn¡nk ä s
errûl is besz¢l Scholem ä, hogy a kereszt¢ny
¢s zsidÂ misztika ÀllandÂ pÀrbesz¢det folytatnak egymÀssal.) A misztikÀval ¢s a messianizmussal foglalkozÂ tanulmÀnyok Ágy mind filozÂfiai tanulmÀnyok is ä nek¡nk, filozÂfusoknak, Scholem egy gondolattal teli m¢ly
kutat fedezett fel. Walter BenjamintÂl, Rosenzweigen kereszt¡l Jacques DerridÀig mÀr
sokan merÁtettek belûle. Marad bûven szÀmunkra is.
K¢t tanulmÀnyra szeretn¢m leginkÀbb felhÁvni ä filozÂfiai szempontbÂl ä a figyelmet.
Az egyik a SZíNEK °S SZIMBOLIKçJUK A ZSIDñ
HAGYOMçNYBAN °S MISZTIKçBAN, a mÀsik az
I STEN NEV E °S A KABBALA NYELV ELM°LETE.
A filozÂfia, legalÀbbis annak metafizikai
hagyomÀnya, szÁnben szeg¢ny. VonatkozÀsi
rendszere a f¢ny/Àrny¢k, a vilÀgossÀg/s´t¢ts¢g, a geometriai formÀk, a szÀmok. A àl¢tÊ
¢s àneml¢tÊ ¢ppen olyan szÁntelenek, mint az
egy ¢s a sok, a r¢sz ¢s az eg¢sz stb. A mindens¢g teremtûj¢t vagy az Egyet viszont sokszor gondoljÀk el a nap analÂgiÀjÀra ä mint
a Legfûbb F¢nyt. De a zsidÂ B IBLIA ismeri a
szÁnmisztikÀt. Isten az ´z´nvÁz utÀn szivÀrvÀnnyal pecs¢teli meg az emberrel ¢s minden
mÀs ¢lûl¢nnyel k´t´tt sz´vets¢get. A SÁnai-hegyen Isten v´r´s t¡zet, fekete t¡zet, z´ld t¡zet ¢s feh¢r t¡zet mutatott MÂzesnek. Scholemtûl tudjuk, hogy a g´r´g-rÂmai kultÃrÀban felnûtt Philon ¢s Josephus ezt a teozofi-
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kus passzust Ãgy ¢rtelmezi, mint a n¢gy
àelemÊ (f´ld, vÁz, levegû, tüz) allegÂriÀjÀt.
A kereszt¢ny kultÃrÀban azutÀn a szÁn otthonra talÀl ä a fest¢szetben. A fest¢szet alkotja meg ä a metafizika helyett ä a szÁnek filozÂfiÀjÀt. A zsidÂ kultÃra szÀmÀra ez az Ãt nem
Àllt nyitva ä a szÁnek filozÂfiÀjÀt itt a misztika
teremti meg azokban a spekulÀciÂkban, melyekben Isten rejtett term¢szet¢t, tÁz emanÀciÂjÀt, azaz a szefirÀk tartomÀnyÀt f¡rk¢szik.
Az ¢n-szof, a rejtett, v¢gtelen, n¢vtelen, leÁrhatatlan Isten teljess¢ggel transzcendens. De
amikor a ZOHAR a àberesitÊ-et (a B IBLIA elsû
szavÀt) magyarÀzza, ¢s az isteni akaratot (lÀngot) m¢g szÁntelennek Árja le, Ãgy folytatja a
teremt¢s t´rt¢net¢t, hogy a lÀng belsej¢ben
forrÀs fakadt, àmelybûl szÁnek Àradtak ki mindenre, ami alant rejtûz´tt az ¢n-szof titokzatos rejtetts¢g¢benÊ. (I. 223.) A szÁnszimbolika egyik leg¢rdekesebb elm¢let¢t Scholem Josef GikatillÀnak tulajdonÁtja. NÀla minden szefirÀnak
mÀs szÁne van ä a legfelsû, mint mindig, tiszta
feh¢r. Ami k¡l´n´sen ¢rdekes, hogy a Kegyelem szefirÀja z´ld ä a term¢szet z´ld, mert a
kegyelem a term¢szet forrÀsa. A kilencedik
szefira a szivÀrvÀny minden szÁn¢ben t¡nd´k´l, a tizedik tiszta k¢k ä ez Izrael metafizikai
megtestesÁt¢se.
A tanulmÀny gazdag a r¢szletekben. Ezekbûl csak egyet emlÁtek. Scholem vÀlaszt keres
arra a k¢rd¢sre, hogy mi¢rt foglalt el a misztika szÀmos klasszikus sz´veg¢ben az ez¡stszÁn magasabb helyet, mint az aranyszÁn. BÀr
ha elgondolkozunk az ¡gy´n, inkÀbb ezt kellene a àterm¢szetesebbÊ hierarchiÀnak tekinteni. Hiszen a kereszt¢ny kultÃrÀban ugyanÃgy, mint a zsidÂban, a feh¢r az abszolÃt tisztasÀg ¢s ÀrtatlansÀg szÁne. Term¢szetesnek
tünik hÀt, hogy az ez¡stszÁn, mely k´zel Àll
az abszolÃt tisztasÀg szimbÂlumÀhoz, elûkelûbb helyet foglaljon el a szÁnek hierarchiÀjÀban, mint az arany, melybe mÀr belekeveredett a às´t¢ts¢gÊ valamilyen Àrnyalata. Ebben
az esetben bizonyÀra a realitÀs (az arany nagyobb ¢rt¢ke) ¢s az aranycsinÀlÀs mÀgikus
gyakorlata cser¢lte meg a rangsort a szÁnek
vilÀgÀban.
A nyelvmisztika fontossÀgban messze
megelûzi a szÁnmisztikÀt ä hiszen a zsidÂ kinyilatkoztatÀs akusztikai folyamat. Isten szava persze nem ànyelvÊ, de az ember a nyelv
k´zeg¢ben fogja fel. A nyelvmisztika ä t´bbek

k´z´tt ä az ember nyelv¢bûl akarja meg¢rteni
a kinyilatkoztatÀs nyelv¢t. A nyelv szimbolikus dimenziÂjÀt nevezi Scholem àa nyelv belsû
oldalÀnakÊ ä ez az a dimenziÂ, melyben a
nyelv a nem k´z´lhetû dolgok k´zl¢s¢t szolgÀlja.
Scholem a zsidÂ nyelvmisztika szÀmos
d´ntû elem¢t vizsgÀlja. A legfûbb ezek k´z¡l
magÀba foglalja az Isten nev¢hez füzûdû spekulÀciÂkat. Majd az ÁrÀs ¢s nyelv misztikus viszonyÀrÂl szÂl ä a betürûl, mint a àvilÀgÁrÀsÊ
alapelem¢rûl, a nyelvrûl, mint a mozgÀs elm¢let¢rûl, a rejtett ûsi TÂrÀrÂl, mely megelûzi a besz¢det, az ûsi paradicsomi nyelvrûl,
melyet BÀbel tornya ¢pÁt¢sekor elvesztett¡nk. Besz¢l tovÀbbÀ Abraham Abulafia àûsnyelvÊ-elm¢let¢rûl, a nyelv mÀgikus ¢rtelmez¢s¢rûl ¢s hasznÀlatÀrÂl, ¢s m¢g sok minden
mÀsrÂl. °s itt is, ebben a bonyolult teoretikus
ÁrÀsban is v¢g¡l visszajutunk oda, ahonnan
elindultunk, a jelenkorba. àA nyelv kimondhatÂsÀga, vallottÀk a kabbalistÀk, a benne jelen l¢vû
n¢vnek k´sz´nhetû. Milyen rangja lesz annak a
nyelvnek, melybûl Isten visszavonult? Ezt a k¢rd¢st
kell f´ltenni¡k azoknak, akik a vilÀg immanenciÀjÀbÂl m¢g kihallani v¢lik a teremt¢s eltünt szavÀnak visszhangjÀt.Ê Erre a k¢rd¢sre Scholem
szerint napjainkban csak a K´ltûk tudnak vÀlaszolni. A TudÂs ugyanÃgy, mint a GondolkodÂ, a K´ltûben lÀtja azt az erût, mely fenntartja a àszents¢getÊ a profÀn vilÀgban, mert a
K´ltûnek (m¢g) hite van a nyelvben ¢s annak
àabszolÃt mivoltÀbanÊ. (II. 158ä159.)

3
A tizen´t ¢ves Gershom Scholem egy napon
azt mondotta asszimilÀns n¢met zsidÂ apjÀnak: àAzt hiszem, ¢n zsidÂ akarok lenni.Ê Ez a
gesztus az, amit Kierkegaard nyelv¢n egzisztenciÀlis vÀlasztÀsnak nevez¡nk. A tizen´t
esztendûs Scholem nem azt mondotta, hogy
a zsidÂsÀgot vÀlasztja, hanem hogy ´nmagÀt,
mint zsidÂt vÀlasztja. S miutÀn Ágy vÀlasztott,
fel kellett tennie magÀnak a k¢rd¢st ä hogyan
vÀlhatok azzÀ, ami vagyok, amiv¢ vÀlasztottam magamat, vagyis zsidÂvÀ? Ez nem volt
k´nnyen megvÀlaszolhatÂ k¢rd¢s. Scholem
akkor mÀr cionista volt, de m¢gis Ãgy ¢rezte,
hogy a cionista mozgalomban valÂ r¢szv¢tel
magÀban v¢ve nem az a tev¢kenys¢g vagy el-
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k´telezetts¢g, amin kereszt¡l û, Gershom
Scholem, zsidÂvÀ vÀlhat. így hÀt h¢bert kezdett tanulni, majd a TALMUD-ot tanulmÀnyozta, mert ´szt´ne azt diktÀlta, hogy elsûsorban a zsidÂ szellemis¢g, a zsidÂ hagyomÀny elsajÀtÁtÀsa az, amit szÀmÀra a àzsidÂvÀ
vÀlÀsÊ jelent. Gershom Scholem valÂban azzÀ
vÀlt, aminek vÀlasztotta magÀt ä ennyiben
¢lete egyike a legmagasabb rendü sikert´rt¢neteknek.
Ennek a sikert´rt¢netnek van azonban
egy b´kkenûje. Scholem nemcsak ´nmagÀt
vÀlasztotta, hanem egyÃttal valami ellen is vÀlasztotta ´nmagÀt. Nemcsak azzÀ vÀlt, amiv¢
vÀlasztotta magÀt, hanem valami ellen¢re vÀlt
azzÀ, amiv¢ vÀlasztotta magÀt. VÀlasztÀsait
nemcsak ÀltalÀnosÁtja, hanem abszolutizÀlja
is. Nem pusztÀn azt mondja: bÀrki vÀlaszthatja zsidÂnak ´nmagÀt, bÀrki lehet zsidÂvÀ Ãgy,
ahogy ¢n, hanem egyÃttal azt is mondja:
mindenki, aki mÀsnak vÀlasztja magÀt,
rosszul vÀlaszt, mindenki, aki (l¢nyeg¢ben)
mÀsk¢nt vÀlik zsidÂvÀ, helytelen Ãton keresi
´nmagÀt. Scholem szÀmÀra a zsidÂsÀg fûellens¢gei az asszimilÀciÂ, a kettûs identitÀs ¢s
a vallÀstalansÀg. Ez a hÀrom àt¢vÃtÊ n¢ha
´sszefut, mÀshol azonban k¡l´nb´zû irÀnyokba vezet.
Scholem az asszimilÀciÂ hÀrom fajtÀjÀt k¡l´nb´zteti meg. Az elsû tÁpus a zsidÂknak egy
mÀsik n¢phez (p¢ldÀul a n¢methez) valÂ
asszimilÀciÂja, a mÀsik a zsidÂknak az àemberis¢ghezÊ valÂ asszimilÀciÂja, a harmadik a
zsidÂ n¢pnek az a t´rekv¢se, hogy olyan legyen, mint a t´bbi n¢p.
Scholemnek term¢szetesen igaza van abban, hogy mÀs n¢pekhez valÂ asszimilÀlÂdÀs
nem lehet egy n¢p vÀlasztÀsa, mivel ez az ´ngyilkossÀg vÀlasztÀsa. De az egyes zsidÂ szÀmÀra egy mÀsik n¢pben valÂ teljes feloldÂdÀs
legitim vÀlasztÀs. Ezt azonban Scholem csak
formÀlisan ismeri el. Az asszimilÀlÂdÂ individuumot alapjÀban a zsidÂsÀg ÀrulÂjÀnak tekinti, s meg van gyûzûdve rÂla, hogy az
asszimilÀciÂs kÁs¢rletek majdnem mindig bukÀsra vannak Át¢lve. Az az apa, aki ellen gyermekkorÀban lÀzadt, ¢lete v¢g¢ig az asszimilÀns zsidÂ prototÁpusa marad a szem¢ben. Az
asszimilÀciÂ mÀsodik tÁpusÀt Scholem sokkal
nagyobb rokonszenvvel n¢zi, mÀr csak az¢rt
is, mert hÀrom fiv¢re k´z¡l egyetlen szeretett
bÀtyja trockistak¢nt pusztult el egy nÀci in-

ternÀlÂtÀborban. Az emberis¢g ¡gy¢t a n¢p
¡gye f´l¢ helyezni ugyan Àrtalmas oktondisÀg, ¢s sehova sem vezet, de legalÀbb nem
pusztÀn a karrier vÀgya motivÀlja. ä A cionista asszimilÀcionizmus furcsa fogalomnak tünik, hiszen a cionista mozgalom mindig ellens¢ge volt az asszimilÀciÂnak. De ä ¢s itt
kapcsolÂdik Scholem pol¢miÀjÀhoz a vallÀsos
motÁvum ä nincs teljesen szekulÀris zsidÂsÀg.
àHa m¢g szeretn¢nk is olyan nemzet lenni, mint az
´sszes t´bbi, akkor sem fog siker¡lni. Ha pedig
m¢gis siker¡l ä akkor v¢g¡nk vanÊ ä mondja t´bbek k´z´tt a mÀr sokat id¢zett interjÃban.
MeggondolkoztatÂ, hogy az àolyanok legy¡nk,
mint a t´bbi n¢pÊ programjÀnak elûkelû t´rt¢nete van. Hiszen elûsz´r Izrael v¢nei mondottÀk SÀmuelnek, hogy adjon nekik kirÀlyt,
ahogy az minden n¢pn¢l szokÀsos. Ha ezt a
kÁvÀnsÀgot Isten nem teljesÁti, nincs DÀvid kirÀly ä aki nemcsak a zsidÂ t´rt¢nelemnek,
hanem az eg¢sz zsidÂ messianisztikus hagyomÀnynak is k´z¢pponti szimbolikus alakja.
De hÀt a modern t´rt¢nelem, igaza van Scholemnek, nem szakrÀlis t´rt¢nelem, s Ágy abban is van igazsÀg, hogy a zsidÂsÀg pusztÀn
t´rt¢nelmi sÁkon nem indokolhatja meg l¢t¢t.
Ez a probl¢ma mÀr Àtvezet a kettûs identitÀs k¢rd¢s¢be. Az egy idûben divatos izraeli
vita, hogy àmik vagyunk mi elsûsorban, zsidÂk
vagy izraeliekÊ, Scholemn¢l semmif¢le meg¢rt¢sre nem talÀl. SzÀmÀra mÀr eleve rossz a
k¢rd¢sfeltev¢s ä term¢szetesen zsidÂk vagyunk, ¢s punktum. UgyanÁgy ¢rtelmetlennek, vesz¢lyesnek, mi t´bb, puszta ´ncsalÀsnak tekint minden mÀsfajta kettûs identitÀst.
Merevs¢ge mÀr-mÀr a fundamentalizmus hatÀrÀt sÃrolja. Valaki vagy ez, vagy az ä harmadik eset pedig l¢nyeg¢ben nincs.
A kettûs identitÀs vÀlasztÀsÀt, mint amilyen p¢ldÀul a n¢met zsidÂ vagy a magyar zsidÂ, Scholem az asszimilÀciÂ esetei k´z¢ sorolja. EgyarÀnt asszimilÀns szerinte az, aki letagadva zsidÂsÀgÀt n¢metnek vallja magÀt, ¢s
az, aki n¢met zsidÂnak vallja magÀt. ValÂjÀban azonban k¢t teljesen mÀs opciÂrÂl van
szÂ. Van olyan jellegü asszimilÀciÂ, mely
egyÃttal disszimilÀciÂval jÀr. Ebben az esetben az ember ´nk¢nt vagy a t´bbs¢gi nemzet
Àltal gyakorolt asszimilÀciÂs nyomÀs hatÀsÀra
eltagadja szÀrmazÀsÀt, elfeledi eredeti nyelv¢t ¢s kultÃrÀjÀt. Van azonban olyan jellegü
asszimilÀciÂ is, amely nem k´veteli meg a
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disszimilÀciÂt. A àmagyar zsidÂÊ p¢ldÀul szÀz
szÀzal¢kig magyar ¢s szÀz szÀzal¢kig zsidÂ.
Azok, akik an¢lk¡l asszimilÀlÂdnak, hogy
disszimilÀlÂdnÀnak (a multikulturalizmus divatos nyelvezete ma ebben az esetben nem
asszimilÀciÂrÂl, hanem àintegrÀciÂrÂlÊ besz¢l), nem ÀllÁthatÂk vÀlasztÀs el¢. VÀlasztÀs
el¢ ÀllÁtÀsuk erûszak, emberi integritÀsuk s¢relme. S bÀr senki sem tagadhatja ¢p ¢sszel,
hogy a n¢met zsidÂk katasztrÂfÀja k¢rdûjelet
tett ki a kettûs identitÀs sikeress¢ge mell¢,
semmik¢ppen sem tett ki k¢rdûjelet az eff¢le
vÀlasztÀs mint zsidÂ vÀlasztÀs legitimitÀsa
mell¢. (Term¢szetesen, mint mÀr mondtam,
a teljes asszimilÀciÂ is legitim vÀlasztÀs, de
nem zsidÂ, hanem individuÀlis vÀlasztÀs.)
Ebben a vÀlogatÀsban hÀrom tanulmÀny
foglalkozik a zsidÂk ¢s n¢metek viszonyÀval
(ZSIDñK °S N°METEK , ELLENV °LEM°NY A N°METäZSIDñ PçRBESZ°D MíTOSZA ºGY°BEN,
M°G EGYSZER: A N°METäZSIDñ PçRBESZ°DRýL). A dolgokat kiss¢ leegyszerüsÁtve Ãgy lehetne Scholem gondolatait ´sszefoglalni,
hogy a n¢metäzsidÂ pÀrbesz¢d sosem l¢tezett, hogy az effajta dialÂgus pusztÀn az eln¢metesedett zsidÂk mÁtosza, hogy n¢metek
¢s zsidÂk k´z´tt egyed¡l a zsidÂk akartak hidat verni. Hannah Arendt hasonlÂ gondolatokat fogalmazott meg. ý is, mint Walter
Benjamin is, a n¢met zsidÂkat a n¢mets¢ghez
füzû viszonzatlan szerelemrûl besz¢lt. Ebben
sok az igazsÀg.
Ha a dialÂgust Ãgy ¢rtelmezz¡k, ahogy
Scholem ¢rtelmezte, tudniillik, hogy mindk¢t
kultÃra a mÀsik kultÃrÀjÀt komolyan veszi, ¢s
tanul tûle, akkor valÂban nem lehet n¢metä
zsidÂ dialÂgusrÂl besz¢lni. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a zsidÂk sajÀt kultÃrÀjukat akkoriban t´bbnyire provinciÀlisnak, primitÁvnek ¢s àk´z¢pkorinakÊ tekintett¢k. Aki
àIsten halÀlÀnakÊ korszakÀban asszimilÀlÂdik,
nem ig¢nyli azt, hogy alapvetûen vallÀsi kultÃrÀjÀt a felvilÀgosodott modern befogadÂ f¢l
az ´v¢vel egyen¢rt¢künek vagy egyÀltalÀban
bÀrmilyen mÂdon ¢rt¢kesnek tekintse. K¢ts¢gtelen, hogy a n¢met zsidÂk asszimilÀciÂja
k¡l´n´sen nagy arÀnyszÀmban termelt ki
lelki betegeket, ´ngyül´lûket. Az is igaz,
hogy a zsidÂkat t´bbnyire àannak ellen¢reÊ
fogadtÀk be, hogy zsidÂk. Hannah Arendt
szerint a zsidÂknak csak a pÀrial¢t ¢s a parven¡s¢g k´z´tt volt vÀlasztÀsuk. De az igazsÀg torzÁt is.

Ahol a holocaust s´t¢ts¢ge vetÁti vissza Àrny¢kÀt az elût´rt¢netre, neh¢z a keserü kritikussal vitÀba szÀllni. Nem is mindig kell. Hiszen Scholem is tudja ä ahogy Árja is ä, hogy
a sajÀt kultÃrÀjuknak hÀtat fordÁtÂ zsidÂk ä
mint egyedek ä sokat profitÀltak a n¢met kultÃrÀval valÂ azonosulÀsbÂl. Vannak olyan
t´rt¢netek, melyeket manapsÀg mÀs szemmel
n¢z¡nk. A XIX. szÀzad mÀsodik fel¢nek
àprogressziÂÊ-fanatizmusÀt p¢ldÀul ma mÀr
nem osztjuk. De a zsidÂän¢met pÀrbesz¢d
mÁtosza m¢gis akkor keletkezett, amikor a
n¢met kultÃra volt a àprogressziÂÊ megtestesÁt¢se. Neh¢z az ehhez valÂ asszimilÀciÂt elsûsorban alkalmazkodÀsk¢nt, nem pedig
egyÃttal a n´veked¢s lehetûs¢g¢nek kihasznÀlÀsak¢nt leÁrni. Singer LengyelorszÀgban
jÀtszÂdÂ t´rt¢neteiben is tetten ¢rhetj¡k ezt
a kettûss¢get. ä S van m¢g egy t¢nyezû, amit
figyelembe kellene venn¡nk. Kereszt¢ny ÁrÂk
eg¢sz sora foglalkozott behatÂan ugyanebben
az idûben a zsidÂ kultÃrÀval. Igaz, PÀl apostol
vagy çgoston nem tartozik a n¢met kultÃrÀhoz, s az is igaz, hogy a n¢met ¢s a kereszt¢ny
kultÃra nem azonosÁthatÂ egymÀssal. De nagyon sokan eme kereszt¢ny tudÂsok k´z¡l
n¢met¡l Ártak, s ha nem a n¢met kultÃrÀrÂl
Ártak is, m¢giscsak oda tartoztak, s arrÂl a
partrÂl àvertek hidatÊ.
Ma mÀr mindez a mÃlt¢. N¢met zsidÂsÀg
nincs t´bb¢, kelet-eurÂpai zsidÂsÀg is alig. De
¢ppen most, k´zelebbrûl a k´zelmÃltban, a
posztmodern gondolkodÀs sodrÀsÀban fedezt¢k fel a zsidÂ kultÃra hagyomÀnyÀt. Ha
szabad Ágy kifejeznem magam, minden jÂ
hÀzbÂl valÂ filozÂfusnak legalÀbb egyszer
id¢znie kell a kabbalÀt vagy egy t´rt¢netet az
AGGADç-bÂl. De ä szeretj¡k, nem szeretj¡k ä
manapsÀg a komoly elm¢ly¡l¢st is a divat
hordozza a hÀtÀn.
Hogy rendelkez¢s¡nkre Àllnak a sz´vegek, ¢s hogy meg tudjuk tenni az elsû l¢p¢seket egy Ãj kincsesbÀnya ä az interpretandum ä legfelsû kamrÀjÀban, azt mindenekelûtt Gershom Scholemnek k´sz´nhetj¡k, aki
e bÀnyÀk m¢ly¢be hatolt, amikor ezt m¢g rajta kÁv¡l senki nem tette, s aki azt a jÂ hÁrt
hozta, hogy lakozik ott egy titok, melyet megfejteni ugyan nem tudunk, de melynek megfejt¢s¢n idûtlen idûkig fogunk m¢g gondolkozni. Ha magunk is Ãgy akarjuk.
Heller çgnes

OrbÀn OttÂ

PñR JUDIT HALçLçRA
MegprÂbÀlok a versbe menek¡lni... enyh¡lne a bÃs kÁn,
ÁrnÀ helyemben valamelyik Âdon
orosz kedvenced, a g´nd´r eszü Puskin
vagy a fess Lermontov, a jÂl bevÀlt mÃlt szÀzadi mÂdon...
Nem, ez Ágy nem megy... Toronydaru horgÀrÂl leszakadt teher,
sÃlyosabb annÀl, amennyit a szÁv meg a vÀll bÁr:
alÀzuhan, s a f´ldbe belever
a vÀratlan halÀlhÁr.
Tegnap m¢g besz¢lt¡nk, s ma mÀr rÀdfagy halotti inged...
N¢mÀn Àcsorgunk, nyelj¡k a k´nnyeinket;
s k´rben ahÀny helyi hÀborÃ, annyi ûr¡lt UtolsÂ ít¢let...
Ha szÂln¢k is hozzÀd, hiÀba. A halÀlban
nincs semmi mÀs, csak a halÀl van.
Eszembe jutsz, rohadtul fÀj ä addig, ameddig, ´r´k az ¢let!

