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Borb¢ly SzilÀrd

N°MAFILMSZKECCS
Mondd, megfigyelted-e, ahogy tünik,
a r¢seket, ahonnan l¢p elû,
az Àrny¢kot, a nap minden szakÀban,
a s´t¢ts¢g¢t, amely vÀndorol
a zugokban, amelyek eltakarjÀk,
a repk¢nyt, ahogy ÀtbÃjik alatta
a sÃlyos z´ld, lehajlÂ dÀlia
esû utÀn, vÁzcseppek, Àzott illatuk
ahogy hullÀmzik Àt, a test¢t
a vaskerÁt¢s rÀcsai k´z´tt, a feje
tünik fel, majd ÀtcsÃszik, nyÀr van,
vagy t¢l, vagy nem tudom,
ha meg¢rinten¢m, az arcom elûtt
ahogy Àtsuhan, mint mikor a nap
az ellÀtÀs sz¢l¢re lejutvÀn
visszatekint bÃs Àrny¢kÀval,
mind elmÀszkÀlnak lassan
majd rÂlatok, elfeket¡lt fÀk,
a lomha homÀlyok, ¢s az aranygyapjas
felhûknek alÂla a mÀr barnulÂ erdûkre
veressen arany szÁnt leggyent,
azzal el¡l, s az arany fest¢st is
azonnal a sürüs¢gbûl kibukott Àrny¢k
let´r¡li egy pompÀs hajnal hasadÀsa
utÀn, s azzal az ´r´kre el is tünt
bÃs Àrny¢kÀval lement nap beborÁtott
mindent, a parkolÂ kocsik alatt
hogy lassan Àthaladt, puha nyomÀt,
a zajtalant, mint n¢mafilmen, felÁrÀsokat, hogy mit gondolt, a gondolatokat,
a k´veket, a kikopott betonkehelyt,
a sarkot, ahol pizzÀt lehet kapni,
az utcÀt ekkor, amely k´r¡lveszi,
¢s nem besz¢li el a l¢pteit, ahogy megy,
a megnyÃlt hÀtÀt, ¢s a vÀllait, hol egyiket,
hol mÀsikat, ahogy halad, ahogy halad,
mert Âvatosan l¢p, ¢s oldalaz, megÀll,
megÀll, majd m¢gis elhalad, oldalvÀst
oldalaz, az utcÀn Àt, a jÀrdÀn, bukszuson,
szeg¢lyeken, ¢lûs´v¢nyeken, a t¢ren Àt
k´vethetem, ahogy utÀnan¢zek, azt gondolom,
talÀn van neve, Ameli, talÀn Aikkinen,
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¢s nem tudom a nev¢t, mit jelent, ha
hallanÀm, talÀn meg¢rten¢, ha mondanÀm,
ahogy l¢p, az olyan emberi, a vÀlla
f´l´tt, unottan, majd figyeld meg
a szem¢t, ahogy majd visszan¢z mÀr.

LEV°LNYOMAT
Hogy ahogy mÃlnak a napok,
van abban valami neh¢z.
Van, amikor k´nnyebb,
van, amikor nehezebb.
Az ember teszi a dolgÀt.
Csak arra gondol,
amire gondolnia kell.
Beosztja a napot.
Igyekszik korÀn Àgyba ker¡lni.
Igyekszik fÀradt lenni,
mire lefekszik.
Igyekszik nem gondolni
a k´vetkezû napra.
Tudja, az a dolga, hogy ¢ljen.
ElfordÁtja a kulcsot,
nyitja a csapokat,
hallgatja a rÀdiÂt,
lassan issza a kÀv¢t.
N¢z ki az ablakon.

ZEN°LýANGYAL
A t¢li nap, mint tudjÀk, olyan hanyag.
Majd s¢tÀlni megy. A kerteket a k´d m¢g elborÁtja.
A d¢lelûtt´k ÀlmossÀga, kopott lÀbt´rlûk a l¢pcsûk´n,
a vaskorlÀtokon. A kapuk egyik szÀrnya m¢g
kitÀrva. Kis kupacok, a f´ld kopott, besz¡rk¡lt,
mint egy eg¢r, olyan kicsi. Majd lÀtni fogod,
ahogy elszalad. A drÂthÀlÂk, a kutyÀk, a futÂsÀvok.
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Kikopott nyak, ´r´kk¢ ¢hes szem. Az ugatÀs
a torkokban. Majd Àt fogjÀk harapni. Az avart
´sszegyüjtik, sz¡rke müanyag zsÀkokban kirakjÀk
az Ãtf¢lre. A fÀk alatt a s¢taÃt csak sejt¢s,
hogy merre jÀrtak itt a nyÀron Àt. Avarz´rg¢s.
KutyaugatÀs. A t¢li nap ilyenkor nem sokat tesz.
D¢lig csak ¢pp vilÀgÁt, keresi a hely¢t,
mint aki nyugtalan. Nem tudni, m¢rt teszi.
K´d, pÀra, v¢ge¢rhetetlen felhûk. Megannyi
kit¢rû. A villanykapcsolÂk nem el¢gg¢ megfontolt hasznÀlata. No meg a gÀzcsap elforgatÀsa.
K¢szÁts¡nk teavizet! Eb¢d utÀn az ember nyugtalan.
Az ¢g sz¡rke, mondjuk jobb hÁjÀn, igazÀbÂl
szÁntelen. K¢t utcÀval lejjebb majd jobbra
fordul, azt mondtÀk. Ezt ki fogom prÂbÀlni
d¢lutÀn. A rÀdiÂban idûjÀrÀs-jelent¢s. HÁrek.
Müsorok. Valami zaj legyen mÁg vÁz csobog,
olaj serceg, lefolyÂ sz´rcs´g, v¢c¢tartÀly
felt´ltetik. Majd a t¢v¢be is belen¢zek.
Sok ismerûs arc kedvesen k´sz´nt. A szÀmlÀmrÂl
leemelt¢k az elûfizet¢st. Majd elindulok,
ha mÀr d¢lt ¡t´tt, kettûkor vagy kicsit k¢sûbb.
N¢gy Âra: a t¢li nap utÀn elindulok. LOMTALANíTçS.
TÀblÀkra van kiÁrva. A jelzûje az ûszi.
A kont¢nerekben sok kopott, elt´rt holmi,
mind hasznÀlhatatlan. K¢t utcÀval lejjebb
befordulok. Az Ãj hÀz m´g´tt, lÀtja, ott van az.
Mit hagyjak itt, hogy tudd, hogy jÀrtam erre.
°s mit keresek erre, mondd. A kertvÀrosba ¢rve
f¡stszag ¢rzik. Az avart ¢getik, vagy lombokat,
mik ´sszegyültek. A lomjait a nyÀrnak, elszÀradt
vÀzÀt n¢hÀny sz¢p virÀgnak. A hûs¢gben hogy
lobogtak a kertek, a virÀgok hogy el¢gtek
a nyÀrban. A kutyÀk rohannak a kerteken.
A t¢li nap, mÀr szemcs¢s, a t¢v¢ ¢jf¢l utÀn,
ha v¢get ¢rt a müsor. Ilyenkor, n¢gy utÀn.
KikapcsolnÀm, ha tudnÀm. Hogyan lesz este, mondd.
Az avar, hogyha jÀrok, mit zizeg. A leveleknek,
mondd, hogy mit feleljek. A krizant¢mokkal a n¢nik¢k
a f¡st´s utcÀn, mondd, hogyan besz¢lnek,
mÁg ¡gyetlen csokrokban ÀrusÁtjÀk. A sz¢p leÀnynak
vegyen, ¢deslelkem. A szÁvem hely¢n nincs semmi,
Ãgy ¢rzem. Mondd, hogy jutok a vÀrosba majd vissza.
A t¢li nap, mint magÀnyos alak, a hÀzak k´z´tt
n¢hol feltünik. Az antikvÀrbolt elûtt ÀlldogÀl.
A kirakat ¡veg¢n megremeg, ahogy a hatos busz
a sarkon ¢pp befordul. MÁg Àthalad, addig eltakarja.

ã
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A boltban jÀtszik a zen¢lûangyal. A mosolya jÀtszik
itt a szobrocskÀkon. A fÀk s´t¢t szÁne, intarziÀk.
így szeretne ¢lni, ÀradÂn, zsÃfoltan. FurcsÀn,
term¢szetesen, mint az angyal szÀrnya. Ha Àtsuhan
a t¢li nap a fÀkon, a hÀzak k´zt, a kirakatokon.
A fej¢t kiss¢ jobbra hajtja, maga el¢ n¢z, a sz¢p
szomorÃsÀga. Az utcÀk, mint a m¢reg, Àthatolnak
´ngyilkosok szem¢n. A lÀtÀsban a m¢reg, mint a s¢ta.
Mennyi r¢szlet. Milyen hiÀba minden. A vÀros ahogy
Àthatol az estbe. A rep¡lût¢rre ¢rkezik meg, az autÂpÀlyÀn beh´mp´ly´g, ¢s sz¢toszlik sok keresztezûd¢sben.
Ne k¢rdezd. A l¢pteit az utcÀk felveszik, a t¢li napot
lassan elnyelik. A hÀzfalakrÂl minden mÀr lefoszlik,
nyers t¢gla csak, aszfalt, s´t¢t. ReklÀmok vilÀgÁtanak.
Zen¢t hallgat egy Panasonic walkmanen. MagÀtÂl vÀlt
irÀnyt. öjra ¢s Ãjra ugyanazt. Goldberg-variÀciÂk,
Glenn Gould. Egy nagy kabÀt, egy mülÀb lecsatolva,
egy papÁron valami felÁrÀs. Az Isten megÀldja, ezt
mondja az arca, amely tud valami mÀst. A szÀjszaga
visszataszÁtÂ. Az utcÀk hÀtt¢rzaja, ¡zletek, ¢telek, illatszerek szaga. Kereskedelmi rÀdiÂk. Gyors kijelent¢sek,
r´vid hÁrek. A t¢li nap a szÀrnyait kitÀrja ¢s magÀhoz
emeli a d¢lutÀnt, a sok magÀnyt, az utcÀn sz¢tszÂrÂdott
hangokat. A kirakatban lÀtja, sÁrni kezd, talÀn az angyal.
Nem tudja, hogy mi¢rt. Az ÀrÀt m¢g megn¢zi, hogy
ne feledje el. TalÀn sosem szerett¢k. Polaroid. Itt mindenrûl
van egy mÀsolat. A plakÀtok k´z´tt keresg¢l, r¢gi f¢nyk¢pek
k´z´tt. A boltokban felejtett n¢hÀny ¢rm¢t, vagy kÀrtyÀval
fizetett, csekkel. A koldusnak sem volt mit adnia.
A SzÁvkirÀlynûnek, mondd, mit feleljek. Ha megk¢rdik,
akkor majd mit feleljek. Hogy mit vesztegettem el
a moziban, az utcÀn, mit a munkahelyen. A t¢li nap hely¢n.
Pirosan ¢g a Coca-Cola Light. Ism¢telgetek magamban eztazt, mormogok, this is the end, my only friend, the end,
ez egy r¢gi szÀm. MagÀban besz¢l, mint a koldusok.
Az arca bocsÀnatk¢rû, a mozdulatai bizonytalanok. Nem
tudja, mit kezdjen magÀval. A besz¢dben egy dallamot keres.
Ha kinyÃjtanÀm a kezem. A zen¢lû koldusok k´zt elvegy¡lve
csak d¡nny´gi, csak mutatja az arcÀt, a k´nnyeit. Azt d¡nny´gi,
hogy titÀtitÀti tÀÀti. °s hatra mÀr s´t¢t lesz.
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Talamon Alfonz

A GIBRALTçRI SOR
ApÀm utasÁtÀsait k´vetve v¢gighaladok a s¢tÀnyon, mely a vasÃtÀllomÀsrÂl vezet a vÀros k´zpontjÀba. Reggel van, a hÀztetûk felett f¢nysugÀrk¢v¢k szorÁtjÀk, terelik, zsugorÁtjÀk az itt felejtkezett bÀrÀnyfelhûket nyugat fel¢. Takaros ¢p¡letek, ¡zletsorok k´z´tt szaporÀzom l¢pteim a k´vezett Ãton, jobbra-balra tekingetve, hÀtha valami olyasmit is felfedezhetek, amirûl apÀm megfeledkezett, de hiÀba, akÀrha a vÀros fû¢pÁt¢sze
vagy polgÀrmestere lett volna, minden pontosan onnan k´sz´n vissza rÀm, ahonnan
lerajzolta. Elûttem mÀris ott uralja a teret a Fejedelem sz¡rke lovas szobrÀnak bronzt´mbje. K´rbejÀrom a mind vakÁtÂbb naps¡t¢sben, m¢gsem tudom felfedezni az alkotÀs nagyszerüs¢g¢t, t´k¢letess¢g¢t, pedig az, k´sz´nve apÀmnak, sokkal besz¢desebben n¢z le rÀm, mintha mondjuk bedekkerrel kezemben Àlln¢k talapzatÀnÀl. ApÀm
az eml¢kmünek azon r¢szleteibe is beavatott, melyekrûl ma mÀr nem besz¢lnek. Elfelejtûdtek, vagy a szobord´nt¢sek, ÃjraavatÀsok adtak nekik Ãj arcot. Haszontalan
tudÀl¢kossÀgnak tetszik, hogy tudom, a Fejedelem tegez¢nek nyolc nyÁlvesszûje a
meghÂdÁtott tartomÀnyok szÀmÀt adja, s az eredeti talapzatot, melyen lova Àgaskodott,
a jelenlegi fûvÀros valamikori sarokbÀstyÀinak kvÀdereibûl alakÁtottÀk ki, miutÀnhoszszÃ ostrom utÀn bevette az erûss¢get. ögy ¢rzem, apÀm itt Àll mellettem, szigorÃan
ellenûrzi, ahogy gondolataimon Àtsuhannak a szoborhoz kapcsolhatÂ megjegyzett ismereteim, szinte ijedten k´rbepillantok, amikor nem tudom megnevezni a lÂtakarÂra
v¢sett cÁmerek rajzolatait, attÂl tartva, valamelyik most nyitÂ ¡zlet csikorogva fellend¡lû redûnye m´g¡l rosszallÂan mell¢m l¢p, s Ãjra a szÀmba rÀgja a szerinte fontos
tudnivalÂkat. °lvezve az egyre melegebb l¢gÀramlatok simÁtÀsÀt, m¢gsem Àll ki a jeges
g¢mberedetts¢g tagjaimbÂl, mely elvÀlÀsunk Âta fogva tart. P¢ks¢g fel¢ fordÁtom orrom, honnan t¡zes kemenc¢k fÃjjÀk fel¢m a s¡lû t¢szta illatÀt. Lehunyt szemmel indulok a vend¢glû fel¢, hol olcsÂn megreggelizhetek majd. Egy ideig vak mÂdjÀra ¢ppen csak ¢rintem az ¢p¡letek falainak fest¢kr¢teg¢t, beleszimatolok az ÀtjÀrÂhÀzak
hÃgyszagÃ kapualjaiba, megfordulok az asszonyok utÀn, kik hajkoronÀjuk gyorsan
oszlÂ illatuszÀlyÀt vonszoljÀk a jÀrdÀn. M¢g tÁz l¢p¢s, ¢s apÀm kedvenc vend¢glûje el¢
¢rek, melyrûl meghagyta, mindenk¢ppen benne ¢tkezzem. Fontolgatom az engedetlens¢get, hogy helyette m¢gis a m¢szÀrosok sarki kifûzd¢j¢be menjek, a sercegû zsÁrtÂl
neh¢z, fojtÂ pÀra tenger¢be, a füszeres kolbÀszok, fokhagymÀs l¢ben pÀcolt oldalasok
k´z¢ tÀny¢rban remegû pacalt kanalazgatni, m¢gis inkÀbb a vend¢glû ajtajÀt nyitom
csendesen.
ä VigyÀzz, nehogy a kÀv¢hÀzi r¢szbe ¡lj be! Az ÀllandÂan f¡st´s, rÀadÀsul ott minden
drÀgÀbb. Jegyezd meg, az elûcsarnokbÂl jobb fel¢ kell fordulnod ä int apÀm, mutatÂujjÀt felemelve.
MÁg az ¡res asztalok k´z¡l kivÀlasztok egyet az ablak mellett, Ãjra ût hallom:
ä ¹r¡l´k, hogy egykori t´rzshelyemet vÀlasztottad! El sem tudnÀd k¢pzelni, mi
mindent meg nem etetn¢nek veled azok a hentesek! ä Az utolsÂ szÂt hangsÃlyozza,
hogy a megvetû jelzûjü nyomat¢k kellû elrettent¢ssel megjelenÁtse elûttem a legyek
szÀllta v¢res belsûs¢geket, büzlû beleket. JÂlesû bÂlogatÀssal nyugtÀzza, hogy makacs-
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sÀgom, ´nfejüs¢gem ellen¢re siker¡lt eltanÀcsolnia azoknak a k¢tes eredetü fûzeteknek megkÂstolÀsÀtÂl.
ä LÀtod, milyen k´nnyen idetalÀltÀl? ä ZakÂm oldalzsebe fel¢ tapogatÂzom. A sz´veten kereszt¡l ¢rzem a kem¢ny, ´sszehajtogatott papÁrt. UtoljÀra unalmamban a vonaton vettem elû. KockÀs lapra vetett ceruzarajz. Megteendû utam az ÀllomÀsrÂl a
vend¢glûig enyh¢n kanyarodÂ nyÁl jelzi, mely csaknem nekifut a Fejedelem kereszttel
jel´lt szobrÀnak, mintegy folyosÂba szorÁtva. K¢toldalt aprÂl¢kosan szÀmba vett ¡zletek hatÀrolnak, pici nyilad¢kokkal, a mell¢kutcÀkkal, melyek zabolÀzatlanul sz¢tter¡lnek a lap rÀcshÀlÂzatÀn, hiszen azok k¡ldet¢sem szempontjÀbÂl k´z´mb´sek. Mikor
j´ttem, lÀttam, az egyik utcÀcskÀt templom zÀrja le. °ppen harangoztak, a hÁvûk ÀjtatossÀgra gy¡lekeztek a b¢lletes ajtÂ elûtt, hol f¡lk¢ikben szentek ¡ltek. Szerettem
volna t¡zetesebben megszeml¢lni a szobrokat, a karcsÃ tornyot, melyet mÀr nem rajzolt be apÀm. TalÀn arra gondolt, csak ´sszezavarhat, s amiatt t¢vedn¢k el.
ä SzalonnÀs rÀntottÀt rendelj, az ott mindig friss ¢s olcsÂ! ä n¢zett rÀm, mint akinek
pillanatokon bel¡l szervÁrozzÀk az ¢telt.
ä A pinc¢r kicsit nagyothall, besz¢lj vele hangosabban! BorravalÂval ne k¢nyeztesd
el, Ãgy mozog, mint egy lajhÀr.
ä Hogyan? ä hajol k´zelebb hozzÀm a pinc¢r. ArcÀn cigarettaf¡st pÀcolta virrasztÀsok
rÀncai, hangja rekedt, mint a rozsdÀs für¢sz¢. Csaknem mell¢m t¢rdepel, mintha roppant fontos, bizalmas k´z´lnivalÂval j´ttem volna. Megism¢tlem a rendel¢st. BÂlint,
fel sem Árja. Az asztalon ÀllÂ fonott kosÀrka csÁkos kendûj¢t kihajtja. A kiflikrûl egy
l¢gy r´ppen tova gyorsan, elszÀntan, mintha t´ml´c¢bûl szabadÁtotta volna ki a mozdulat. Nem n¢z utÀna, Ãgy tesz, mint aki szÀmÀra egyÀltalÀn nem meglepet¢s, hogy
a kifliken l¢gy mÀszkÀlt idÀig. Bizonytalan k¢sztet¢st ¢rzek, hogy szÂvÀ tegyem a legyet, megk¢rjem, hozzon mÀs p¢ks¡tem¢nyt.
ä Inni? ä z´rren rÀm, mint aki megsejti kifogÀsaim ¢rlelûd¢s¢t, ¢s hatÀrozott fell¢p¢s¢vel szÀnd¢kom megmÀsÁtÀsÀra bÁr, eg¢rutat adva a l¢gynek, aki sz¢les nyolcasokat
Árva a levegûbe bemenek¡l a konyhÀba.
ä Innod nem kell ä d´nti el n¢mi t´preng¢s utÀn apÀm. ä Ha kim¢sz a vend¢glûbûl,
Ãgy ´tvenl¢p¢snyire, az Irgalmasok utcÀja sarkÀn van egy sÀrkÀnyfejes kÃt, melybûl
m¢g a Fejedelem is ivott. Kicsit savanykÀs Ázü, de annÀl kivÀlÂbb szomjoltÂ. Csillaggal
jel´l´m meg.
ä K´sz´n´m, de nem vagyok szomjas ä mondom. ögy n¢z rÀm, mint aki tudja,
nem ´nszÀntambÂl helyezkedem erre az ÀllÀspontra, de nem akar befolyÀsolni, bÀr
lehet, nem ¢rtette jÂl szavaim. ¹sszehÃzza szÀjÀt, mint aki a hideg rizling zamatÀt
szeml¢lteti. MegrÀzom a fejem. RÀ¢rûsen elcsoszog. Utam vonala innen, ¢rintve a sÀrkÀnyfejes forrÀst, Àthalad a Piac t¢ren, hol a sarkon egy aranyozott c¢g¢rrûl, a patika
homlokzatÀrÂl viperÀk sziszegnek le rÀm, a b¢lyegboltig vezet majd. A vÀratlanul felbukkant GibraltÀri sor megv¢tel¢re szÂl megbÁzatÀsom. A szak¡zlet csak tÁz Ârakor
nyit, az addig elmÃlatandÂ idût apÀm javallata szerint piact¢ri n¢zelûd¢ssel kellett volna kit´ltenem, antikvÀriumi bÂklÀszÀssal, melyhez n¢mi p¢nzt elûlegezett, valamilyen
olcsÂ, kopott tÀmlÀjÃ kalandreg¢nyre.
ä A legnagyobb ´r´m´t azzal szerezn¢d, ha fizikai szemelv¢nygyüjtem¢nyt venn¢l,
tudod, abbÂl Àllsz a leggyatrÀbban ä gyürt egy bankÂt a zsebembe, akÀrha hordÀr lettem volna. Vern¢rûl Àlmodoztam, szÁnes illusztrÀciÂkkal, amilyent padtÀrsamnÀl lÀttam. Izgatottan f¢szkelûdni kezdek a gondolatra, hogy vaskos orvosi k´nyveket, ter-
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m¢szeti n¢pek ¢let¢t bemutatÂ tanulmÀnyokat lapozgatva mezÁtelen nûk f¢nyk¢peit
vehetem szem¡gyre retteg¢s n¢lk¡l, hogy rokon, ismerûs megszÂlÁt.
MÁg reggelimre vÀrok, szÂrakozottan n¢zegetem az eb¢dlûhelyis¢get. Az Âra alatt volt
apÀm t´rzshelye. Az asztalon a foglalt tÀblÀcska dÁszeleg, azt a kellemetlen ¢rz¢st vetve
el bennem, hogy apÀm, mÁg a hajnali vonaton z´ty´gtem, ide tÀviratozott, a legk´zelebbi csatlakozÀssal utÀnam utazik, biztosÁtsÀk szÀmÀra sokat emlegetett asztalÀt.
AjtÂnyitÂdÀsra leszek figyelmes, inger¡lt hangokra. HÀtrafordulok, egy nû felesel egy
f¢rfival. Nem akarom, hogy az a benyomÀsuk legyen, hallgatÂzom, vagy k¡l´n´sk¢ppen ¢rdekelne vitÀjuk, ez¢rt az ¢rkez¢sem Âta ¢rintetlen, asztal sarkÀra helyezett ¢tlapot kezdem tanulmÀnyozni. HallomÀsbÂl sem ismert levesek, elû¢telek, k´retek, vadasok nev¢t betüzgetem. A bejÀrat elûtt m¢g mindig feleselnek. Az ablak alatt lassan
Àtbilleg egy fekete kalap, cifra tollakkal csatja mellett. Egy pillanatra elszorul a gyomrom, de gyorsan megnyugszom, apÀm m¢g semmik¢ppen nem ¢rhetett ide. M¢gis a
kilincs csikordulÀsÀra f¡lelek. ñvatosan az ajtÂ fel¢ fordÁtom fejem. Az elûbb az arcÀt
nem figyelhettem meg, de hangja alapjÀn sz¢pnek, vonzÂnak k¢pzeltem a nût. Az ¡veges ajtÂn kereszt¡l rÀzÃdulÂ f¢nyk¢v¢ben Àllva megbabonÀz. A vonaton, a kup¢ban,
ahol ¡ltem, szint¢n egy ilyen fiatal lÀny utazott. F¢lrebillent fejjel aludt. Az ablakon
besz¡remlû kora reggeli dereng¢sben zavartalanul tanulmÀnyozhattam. LÀbÀt sz¢tvetette, mint aki biztos tÀmaszt keres a rÀzkÂdÀs ellen. SzoknyÀja lÀgy lankÀban omlott
k¢t combja k´z¢, vilÀgosan kirajzolva azok vonalÀt. Figyelve lehunyt szemh¢jÀt, f¢lig
nyitott szÀjÀt, hullÀmzÂ mell¢nek domborulÂ alakjÀt, k¢pzeletemben lÀba k´z´tt t¢rdepeltem, kezemmel Àgy¢kÀt simogattam, fejem ´l¢be hajtva hallgattam el¢gedett piheg¢s¢t. çbrÀndk¢peimet orvul rÀm t´rû k´v¢r Ãr libbentette el, aki bûr´ndjeivel
olyan sokÀig z´rg´tt, amÁg azokat a csomagtartÂn a megfelelû sorrendbe rakta, mÁg a
lÀny fel nem ¢bredt. FÀzÂsan hÃzta magÀt ´ssze. Ijedten kaptam le rÂla szemem, ha
bÂklÀszÂ tekintete ´sszetalÀlkozott az eny¢mmel. TalÀn m¢g el is pirultam, apÀm rajza
m´g¢ temetkezve. Csak lopva n¢ztem szoknyÀja szeg¢ly¢t, attÂl tartva, a gondosan
vasalt sz´vet vilÀgos virÀgfejei k´z´tt felfedezi nyÀlfoltjaimat. Mikor leszÀlltam, olyan
k´z´mb´sen l¢ptem ki mellette, mint egy ¢jszakai szolgÀlat utÀni kalauz.
ä VilÀgosan megmondtam, hogy t´bbet ide nem kell j´nnie! ä hallom m´g´ttem
az inger¡lts¢gtûl vibrÀlÂ baritont.
ä Mint vend¢get sem hajlandÂ kiszolgÀlni? ä k¢rdezi a lÀgy nûi hang. A bariton
gÃnyosan felnevet, elv¢konyodik, mintha skÀlÀzna. A pinc¢r l¢p hozzÀm, a szalonnÀs
rÀntottÀt hozza.
ä Megengeded? ä hÃzza ki a szemk´zti sz¢ket az elûbb m¢g vitatkozÂ nû. MagÀtÂl ¢rtetûdûen, gondolkozÀs n¢lk¡l bÂlintok.
ä Mi¢rt ezt a vackot eszed? ä k¢ri rajtam szÀmon. ä Csak az¢rt borsozzÀk ¢s paprikÀzzÀk olyan bûven, hogy elvegy¢k az avas Áz¢t. A mÃltkor is rosszul lett valaki a rÀntottÀtÂl. ä Meglepet¢semben mÀr majdnem leteszem a villÀt, de m¢g idej¢ben felismerem, csak a bolondjÀt jÀratja velem. ögy viselkedik, mint akinek az a dolga, hogy
a vend¢gek mell¢ tÀrsalkodÂnak szegûdj´n szÂrakoztatÀsukra. °lces, szellemes riposzttal szeretn¢k visszavÀgni, de jobb ´tletnek tartva kezem a gyomromra szorÁtom,
torokhangokat hallatok, mint aki ´klendezik, pofÀkat vÀgva a szem¢be n¢zek, akÀrha
csak most tudatosÁtottam volna, hogy ¢des-rothadt hagymÀt vÀgtak reggelimbe, s fo-
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gaim k´zt elrÀghatatlan szalonnabûrt forgatok. A f¢rfi, akivel a nû feleselt, valÂszÁnüleg
a fizetûpinc¢r lehet, a mellett¡nk hÃzÂdÂ asztalsort kezdi csapkodni kendûj¢vel olyan
buzgalommal, mintha azt szerette volna el¢rni, hogy azok ´szt´k¢l¢s¢re falÀbaikon
arr¢bb ¡gessenek. Amikor mell¢m ¢r, azok szemrehÀnyÂ pillantÀsÀval m¢r v¢gig, akik
m¢rhetetlen Ázl¢stelens¢gnek tekintik az ilyen otromba heccelûd¢st ezen a helyen. A
nû ´sszerezzen, ´szt´n´sen k´zelebb hÃzÂdik hozzÀm, akÀrha attÂl tartana, hogy a
fûÃr egyik erûteljes mozdulata ût is a padlÂra s´pri a morzsÀkkal egy¡tt.
ä Iszunk valamit? ä k¢rdezi szinte esdeklûn. Nem utasÁthatom vissza, tudatosÁtva,
mennyire nevets¢gess¢ tenn¢m magam, ha a sÀrkÀnyfejes kÃt savanykÀs gyÂgyviz¢re
hivatkozn¢k. A fûpinc¢r f´l¢nk tornyosul, mint egy lerÀzhatatlan detektÁv, akinek siker¡lt rajta¡tnie egy bünbanda vez¢rkarÀn. LÀtom, a legszÁvesebben kipenderÁtene
mindkettûnket. LÀzasan m¢rlegelni kezdem, mi lenne a legmegfelelûbb megoldÀs,
mellyel mindhÀrman marad¢ktalanul el¢gedettek lenn¢nk.
ä Hozzon bort! V´r´set ä ny´g´m ki, miutÀn lenyelem a falatot.
ä Egy liter v´r´set a legjobb fajtÀbÂl! ä rendelkezik azonnal. Meglepet¢semben csaknem f¢lrenyelek, de nincs merszem tiltakozni a mennyis¢g ellen. ä V¢g¡l is ä t´rûd´m
bele ä legfeljebb nem veszek majd k´nyvet, s nem kell a piaci kofÀk k´z´tt lebzselnem,
mÁg ki nem nyit a b¢lyeg¡zlet. Mire v¢gzek a rÀntottÀval, a bort is kihozza az ´reg
pinc¢r. B¡tyk´s ujjaival feh¢r kendût csavar az ¡veg nyakÀra, mielûtt f¢lig t´lten¢ poharam. Lassank¢nt szÀllingÂzni kezdenek a reggelizni vÀgyÂk, a mÀsnapos korhelyek,
az ¢tterem megtelik hangokkal, mozgÀssal, cigarettaf¡sttel.
A nû incselkedik velem, s nagy ´r´mmel ¡l´k fel mind sz¢dÁtûbb k´rhintÀjÀra. Azon
kapom magam, hogy nÀbob, aranyifjÃ szerep¢ben tetszelgek. SÂs mandulÀt ¢s cigarettÀt is hozatok. Nem Àllom meg, fizet¢s alkalmÀval Ãgy fordÁtom az apÀmtÂl k´lcs´nkapott tÀrcÀt, hogy belelÀthasson a ropogÂs szÀzasok k´teg¢be, melyek¢rt a postatiszta GibraltÀri sort kellene megvennem. Ahogy arra titkon szÀmÁtottam, ezek utÀn
m¢g odaadÂbban bÃjik hozzÀm, s mÁg kalandos, fordulatokkal szÁnezett t´rt¢netbe
füz´m csalÀdom meggazdagodÀsÀnak histÂriÀjÀt, szer¢t ejti, hogy az asztal alatt harisnyÀs lÀbszÀrÀt az eny¢mhez d´rg´lje. ºgyesen a szerelemre, a nûkre terelem a szÂt,
a k¢pzeletemben ¢lû romlott szeretûim sorÀt id¢zve meg, s megel¢ged¢ssel tapasztalom, vÀlaszaival maga is t¡zeli vÀgyaim. HovatovÀbb egyre ellenÀllhatatlanabbnak
¢rzem. Szûke haja rendezetlen tincsekben hullik homlokÀra, mint aki most emelte
volna ki fej¢t a gyür´tt pÀrnÀk k´z¡l. A kit¢pett szem´ld´ke hely¢be rajzolt elkeskenyedû vonal Ãgy keretezte szempillÀja felsû r¢sz¢t, mint a bÀrca jegye, k¡l´n´s izzÀsÀt
hangsÃlyozva vastagon kihÃzott szem¢nek. V´r´sre rÃzsozott duzzadt ajka k´z´tt szÀjÀbÂl idûnk¢nt kivillant nyelve, s a hÃsos testr¢sz hely¢be akaratlanul is v¢rfeszÁtett
makkomat k¢pzelem, ahogy be-becsusszan a feh¢r fogak nyÀltÂl nedves forrÂ barlangjÀba. VulvÀja is tÀn ilyen lehet ä borzongtam meg az azonnal felr¢mlû hasonlatra. Szûrtelen, sÁkos, sz¢lesen tÀrulkozÂ, cuppogÂ. Leplezetlen¡l bÀmulom mell¢t, eljÀtszva az
ÀbrÀnddal, hogy markolom, gyÃrom, akÀr egy p¢kinas a kovÀszt. A szemk´zti falon
az Âra ¡t Àlmosan, alig hallhatÂan, mint aki mÀr belet´rûd´tt, ilyentÀjt senki sem kapja
fel fej¢t f¢mes hangjÀra. Feln¢zek a mutatÂkra, s lÀtom, a b¢lyeg¡zlet kirakatÀrÂl most
g´rdÁtik fel a rÀcsot. Az egyik seg¢d mellett ott Àll apÀm, kez¢ben zsebÂrÀjÀval. Forgatja, szorongatja a szerkezetet, mint aki a tenyer¢t melengeti rajta. Az utcÀt k¢mleli,
¢rtetlenkedve csÂvÀlja a fej¢t, mikor a tulajdonoshoz fordul:
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ä Nem ¢rtem, hol k¢shet a fiam, hiszen mindent alaposan lerajzoltam neki.
ä Biztosan valamelyik kocsmÀban lumpol, valamilyen feslett c¢dÀval ä vonja meg a
vÀllÀt az okulÀr¢s kopasz.
ä A maga hely¢ben elmenn¢k ¢rte a vend¢glûbe, s eg¢szen idÀig pofoznÀm! ä n¢z
vissza a bolt ajtajÀbÂl egy bet¢rû vÀsÀrlÂ.
ä Bizony ä tÀmaszkodik a redûnyhÃzÂ csÀklya nyel¢nek az egyik seg¢d ä, olyan idûket ¢l¡nk, hogy az ember mÀr tulajdon fiÀban sem bÁzhat.
UtÀnalopÂzom a nûi mosdÂba. Az oszlop m´g´tt rejtûzk´dve vÀrom, mÁg az ´reg pinc¢r s´r´skorsÂkkal telerakott tÀlcÀt egyensÃlyozva elcsoszog mellettem. BehÃzom magam m´g´tt az ajtÂt, s elfordÁtom a kulcsot a zÀrban.
ä Te bolond mÂkusom ä suttogja. ä BotrÀnyt akarsz? ä Az izgatottsÀgtÂl kiszÀrad a
szÀm, egy szÂt sem tudok kiny´gni. Torkomban dobogÂ szÁvem szorÁtja hangszÀlaim.
Vegyes ¢rzelmek tombolnak lelkemben, a v¢gletek ´rv¢ny¢be taszÁtanak. AkÀr a k´vetkezû pillanatban benyomulhat a mosdÂba apÀmmal az ¢l¢n az eg¢sz szem¢lyzet.
Mellemre a j´vûmmel valÂ hazardÁrozÀs pr¢se szorul, m¢gis a hûsszerelmes pÂzÀba
k¢nyszerÁtem magam. RÂzsaszÀlat hÃzok elû belsû zsebembûl. Lefegyverzettk¢nt,
megadÂan l¢p hozzÀm. RÃzscsÁkokkal barÀzdÀlja arcom, ahogy mohÂn a szÀmnak
esik. Ilyen tehÀt nût csÂkolni, kapkodok levegû utÀn. Ell¢p, Ãgy suttogja rekedten a
felindultsÀgtÂl:
ä Hiszen te m¢g romlatlan szüz vagy, lovagom.
V¢lhetûen a csÂkombÂl j´tt rÀ. AkÀrha ¢letem legfÀjÂbb pontjÀt leplezte volna le.
Gyenges¢g szÀll meg, nekitÀntorodom az ajtÂnak, Ãgy bÂlintok.
ä Akkor most tartsd nyitva jÂl a szemed! ä harap f¡lcimpÀmba. RuhasuhogÀst hallok
¢gû, lobogÂ f¡lemmel. A lÀtvÀny elszakÁthatatlan lÀnca k´t gÃzsba. Hol a beteljesed¢snek, elragadottsÀgnak szavai, hol a felt¢tlen hÂdolat mozdulatai kÁvÀnkoznak ki belûlem, szeretn¢m megsimÁtani test¢t, ellenben csak az ajtÂt tÀmasztom, mintha attÂl tartan¢k, legkisebb pisszen¢semre is megt´rhet a varÀzs. Csak a szemem ¢l, kil¢pve ¡rege
fogsÀgÀbÂl, a rÀcsodÀlkozÀssal k´rbeudvarolja. A fejem belefÀjdul igyekezetembe,
hogy megjegyezzem, az eml¢kezetembe ´r´k idûkre felv¢ssem az el¢m tÀrulÂ k¢peket.
Egy-egy levetett ruhadarab utÀn cinkosan vÀr, hogy felem¢szthessem test¢nek mezÁtelenn¢ tett darabkÀjÀt, mÀris a k´vetkezû, m¢g t´bb izgalmat tartogatÂ testtÀjak utÀn
ÀcsingÂzva. Sem erûm, sem merszem, hogy mell¢ l¢pve v¢gighÃzzam nyirkos ujjaim
hamvas bûr¢n, pedig most kellene v¢gigcsÂkolni nyakÀnak hajlatÀt, elg¡gy´gni azt a
pÀr ä ilyenkor legfontosabb ä szÂt hÀlÀbÂl, lek´telezetts¢gbûl a beavatÀs¢rt. A lÀba el¢
kellene borulnom. Akarnok mÂdjÀra ki¢lni azt, amire eddig csak ¢jszakÀnk¢nt, combom k´z¢ gyürt pÀrnÀval gondoltam. Terpeszbe ÀllÁtom, k¢zfej¢t bokÀjÀra kulcsolom.
Kezem remeg¢s¢n, dadogÀsomon kuncog. Az egyik lÀbÀt a mosdÂkagylÂ sz¢l¢re rakom, csiklÂjÀt nyalogatom. Sziszegve a hajamba tÃr. Ujjaim szem¢remnyÁlÀsÀba m¢lyesztem. T¢rdre k¢nyszerÁtem. OndÂm v¢gigfolyatom mell¢n.
ä Most kipisilem magam ä k´zli bizalmasan. FelÀll, magamra hagy a f¢lig telt hamutartÂjÃ asztalnÀl. Az Âra Ãjra r´videt ¡t, talÀn csak negyedet vagy felet. A tÀrcÀm¢rt
nyÃlok, hogy fizessek. Ahogy sz¢tnyitom, ¢szreveszem, remeg a kezem, ¢ppÃgy, mint
apÀmnak, mikor hajnalban, az elmosÂdÂ f¢nyszitÀlÀsban, k´zvetlen¡l azelûtt, hogy felszÀlltam volna a vonatra, ÀtnyÃjtotta a b¢lyegekre szÀnt tetemes ´sszeget. PupillÀja
´sszeszük¡lt, mintha az ÀtadÀs pillanatÀban m¢g egyszer ÀtszÀmolta volna a bankÂkat,
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nehogy t¢ved¢sbûl t´bbet adjon. SzÀja sz¢l¢nek aprÂ rÀndulÀsaibÂl lÀttam, Ãgy olvassa
ûket, mint egy uzsorÀs.
ä SzÀmlÀt k¢rj hozzÀ! ä kiÀltotta a mozgÀsba lend¡lû szerelv¢ny utÀn, s a lehÃzott ablaknÀl Àllva attÂl tartottam, utÀnam talÀl ugrani a peronra. Hosszas vÁvÂdÀs
utÀn, k¢nyszerüs¢gbûl szÀnta rÀ magÀt, hogy engem k¡ld a b¢lyegek¢rt, melyekre oly
sokÀig vÀrt.
ä ¹n, tisztelt uram, f¢lreismerte a fiÀt, hogy ennyi p¢nzzel felengedte a vÀrosba ä
csÂvÀlja fej¢t az osztÀlyfûn´k´m a vÀltÂt ÀllÁtÂ vasutas mellett. ä Elhiheti, amit mondok,
tisztelt uram, a fia a mÃlt h¢ten is minûsÁthetetlen mÂdon leselkedett az egyik kolleginÀm utÀn az illemhelyen. ögy mustrÀlgatta a kulcslyuk elûtt, mint egy lÂkupec. Ellenkezik az elveimmel, de fenyÁtenem kellett! Hogyhogy? Nem is emlÁtette incidens¢t
magÀnak? Pedig az igazgatÂ Ãr tanÀcsÀra m¢g levelet is Ártam ´nnek. °n az ´n hely¢ben, tisztelt uram, a k´vetkezû vonattal utÀnautazn¢k, ¢s a k´rm¢re n¢zn¢k a jÂmadÀrnak. MÀsf¢l Âra mÃlva indul egy gyors, azzal m¢g talÀn megakadÀlyozhatja a trag¢diÀt. M¢g hogy mindent vilÀgosan lerajzolt! Az ´n t¢rk¢pe, bÀtorkodom felt¢telezni,
tisztelt uram, azÂta mÀr a szem¢ttartÂban hever. Vagy a szÀmÁtÀsait v¢gzi rajta, hogy
mennyit sikkaszthat italra, cigarettÀra meg valamilyen olcsÂ utcai nûre.
A legszÁvesebben elk´sz´nn¢k tûle, s a b¢lyeg¡zletbe nyargaln¢k. K¢s¢sben vagyok
ugyan, de ennyi m¢g behozhatÂ. Valahol itt van a sÀrkÀnyfejes gyÂgykÃt. Megn¢zhetn¢m a t¢rk¢pen. AkÀr meg is k¢rdezhetn¢m tûle. ApÀmnak azt hazudom majd, beleittam, ¢s furcsa Áze volt. Nem, inkÀbb azt, hosszÃ sor Àllt a kifolyÂ elûtt hordÂcskÀkkal,
korsÂkkal, v´dr´kkel. BÀr ki tudhatja, mennyire felkapott a forrÀs, sort egyik mell¢kutcÀban sem lÀtok. Ettûl m¢giscsak hihetûbb, hogy belekÂstoltam, de k¡l´n´sebben
nem Ázlett. Meglehet, nem is l¢tezik mÀr a forrÀs, elapadt a vize, csak errûl apÀm nem
tud. Esetleg pontosan ¢rtes¡lt rÂla, s csak engem akar prÂbÀra tenni. V¢g¡l is mindegy, pÀr keresztk¢rd¢s utÀn Ãgyis rajtakap, hogy nem mondok igazat.
ä F¢rfi elûtt levetkûzni? ä Kac¢ran felvihog. Vontatottan kezdi, hogy csigÀzza csillapÁthatatlan kÁvÀncsisÀgom. TitokzatossÀg bujkÀl szÀja sarkÀban, ahogy folytatja: ä HÀt,
nem is tudom... A mÃltkor ¢pp vizet engedek a kÀdba, amikor betoppan az egyik
barÀtnûm. Addig ugratott, mÁg v¢g¡l megf¡r´dtem elûtte. Behozott egy pezsgût, ¢s
lespriccelt.
Illatos vÁzben a kÀdban ¡l, lÀba k¢toldalt kilÂg. Felsûtest¢t kiemeli, felette ugyancsak
mezÁtelen barÀtnûje, akÀr ÂriÀsi falloszbÂl, rÀzza ki a feh¢ren gy´ngy´zû, habzÂ nedüt.
ä MÂkuskÀm, ne maradj sz¢gyenben ä pihegi. Lakkozott k´rmü Àpolt ujjaival Àgy¢kom k´r¡l matat. ä Tiszteld meg barÀtnûmet egy kis viszontfr´ccsent¢ssel, te vadÂc!
Itt kellene hagynom ût, ¢s az Àtkozott b¢lyegeket kellene megvennem. Elk¢rem a cÁm¢t, ¢s mihamarabb sort kerÁtek rÀ, hogy meglÀtogassam. Tudom, hol tartja apÀm a
klienseitûl kapott csÃszÂp¢nzt. TalÀn fel sem tünne neki, ha elvenn¢k egy szÀzast. Sz¡let¢snapomra n¢nik¢m p¢nzt szokott adni, de addig m¢g mÀsf¢l hÂnap. Elk¢pzelhetû,
adna elûlegbe is, csak ki kellene talÀlnom, mire k¢rjek.
A kalapos¡zlet elûtt megsimÁtja arcom, hogy pelyhedzik-e mÀr a szakÀllam.
ä MÀshol is ilyen csupasz vagy? ä kacagja.
ä Szeretn¢l meggyûzûdni rÂla? ä vonom karjÀnÀl fogva k´zelebb magamhoz. Most
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mÀr mindegy, akkor sem ¢rn¢m el a vonatom, ha futn¢k. Elt¢vedtem, magyarÀzom
majd apÀmnak este. Persze badarsÀg, hiszen zsebemben a t¢rk¢pe.
ä Ne fÀrassz ilyen mes¢kkel! ä Àll el¢mbe v¢szjÂslÂan. ä P¢ntekre hÁvat az osztÀlyfûn´k´d, a mosÂnû megmutatta az undorÁtÂan foltos lepedûd, a k´nyveid m´g´tt megtalÀltam a szomsz¢dasszony feh¢rnemüj¢t, ami a szÀrÁtÂk´t¢lrûl tünt el, s kirÃgta miatta
a bejÀrÂnûj¢t, azt a szeg¢ny asszonyt, aki hat gyermek¢re dolgozott. A fizikaf¡zetedben
pornogrÀf f¢nyk¢pgyüjtem¢nyt tÀrolsz, Ágy nem csoda, hogy intûre Àllsz. S ekkor m¢g
nem emlÁtettem a rendszeresen tûlem lopkodott cigarettÀt ¢s p¢nzt. A velûdig z¡ll´tt
sz´rnyeteg vagy, fiam, s m¢g csak gyÂnni sem jÀrsz rendesen. Itt a k´zjegyzûvel hitelesÁtett kitagadÀsi nyilatkozatom, holnap Àtviszlek a fiatalkorÃak javÁtÂint¢zet¢be. ä
Egy szuszra hadarja, hogy ez a gennyes szÂÀradat min¢l hamarabb elhagyhassa a szÀj¡reg¢t, s ne fertûzze tovÀbb lelk¢t. Megsemmis¡lten hallgatok. Minden szava igaz.
ä SajnÀlom, fiam, hogy nem tudtÀl ¢lni azokkal az intelmekkel, melyekkel ellÀttalak,
¢s semmibe vetted, megcsÃfoltad erk´lcs´s nevel¢sem, hogy idûvel majd k´ztiszteletben ÀllÂ tagja lehess k´z´ss¢g¡nknek. V¢ns¢gemre ekkora sz¢gyent kellett meg¢rnem! ä csordul ki a k´nny tÀskÀs szem¢bûl.
DohÀnyÀruda pultja elûtt Àllunk, cigarettÀk k´z´tt vÀlogatunk. SzoknyÀjÀn kereszt¡l
megsimÁtom a fenek¢t. Nem hÃzÂdik arr¢bb. A sz´vet alatt ¢rzem a bÀrsonyos, feszes
bûr rugalmassÀgÀt. Kikattintja k¢zitÀskÀja csatjÀt, s hogy csak ¢n lÀthassam, egy pillanatra fel¢m fordÁtja. Piperecikkein ´sszegyÃrt, teny¢rnyi fekete bugyija fekszik.
ä M¢g a vend¢glûben levetettem ä k´zli elk¢ped¢sem lÀtva olyan hangon, mintha
a karÂrÀjÀrÂl besz¢lne. ä Sokkal felszabadultabbnak ¢rzem magam, ha nincs rajtam.
ä ForrÂsÀg ´nt el, elhatÀrozom, becipelem az elsû Àrnyas parkba, kihalt kapualjba, s
a nyakÀba borÁttatom a szoknyÀjÀt. Le¡ltetem v¢gre egy elhagyott padra, magam az
Ãt mÀsik sz¢l¢n talÀlhatÂra ¡l´k, mint olyan, aki csak napozni j´tt ki. A beavatott mosolyÀval n¢zem, hogyan tÀrja sz¢t centim¢terrûl centim¢terre combjÀt. SzoknyÀja sz¢le
elûsz´r csak petyh¡dten lÂg k¢t t¢rde k´z´tt, majd az anyag v´lgye egyre sek¢lyebb
lesz, rÀlÀtÀst engedve a comb feh¢r, belsû fel¢re, eg¢szen addig tÀrulkozva fokozatosan,
mÁg elû nem bukkannak a m¢g szorosan egymÀshoz zÀrÂdÂ nagyajkak, s mire a szoknya sz¢le a k¢t tÀvolodÂ lÀbszÀr m´g´tt megfesz¡l, marad¢ktalanul felfedi szem¢remdombjÀt is.
ä Mit is tagadjam, eg¢szen Àtnedvesedtem, amikor megfogtad a kezem, s olyan ennivalÂan bÂkoltÀl. ä ElÀrusÁtÂk kapkodjÀk le a szivarosdobozokat, orrom aromÀsÁtott
dohÀnyÃ szelenc¢be dugjÀk, f¡lem mellett szivarokat ropogtatnak, a pulton sorakoztatjÀk ûket erûss¢g¡k szerint. ínyenck¢nt vÀlogatok, sokÀig forgatva az egyik szÀlat,
mintha a sÃlyuk adnÀ meg k¡l´nlegess¢g¡ket. Aranygyürüs havannÀra esik vÀlasztÀsom.
ä SajnÀlom, hogy ezt kellett mondanom, fiatalÃr, de a GibraltÀri sort ¢ppen az elûbb
adtuk el ä tÀrja sz¢t ûszinte mozdulattal karjÀt a b¢lyeg¡zlet tulajdonosa. LÀtszik rajta,
a legel¢gedettebb akkor lenne, ha m¢g vagy ´t-hat sz¢ria ott sorakozna az albumok
hÀrtyÀi alatt.
ä Tetszik tudni, ritkasÀgrÂl van szÂ, csak korlÀtozott mennyis¢gben ker¡ltek forgalomba, nagy irÀnta az ¢rdeklûd¢s. BelÀthatÂ idûn bel¡l akÀr a tÁzszeres¢re is felugorhat
az Àra. Esetleg valami mÀst? °rdekes sorozataink vannak a holland gyarmatokrÂl...
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Timor ÀllatvilÀga? ä A tÀrcÀmban kotorÀszom, mint aki nem hiszi el az elûbb hallottakat. ä M¢rhetetlen¡l sajnÀlom, de mÀr t¢nyleg nincs benn. Esetleg elûjegyezhetem
a becses nev¢re, s amint Ãjra felbukkan, szÂlok ´nnek. Igen, eml¢kszem, egy nagyon
d¡h´s Ãr vette meg a GibraltÀri sort. Elvesztette a fiÀt, vagy mi t´rt¢nt vele... SzÂval,
nem ¢rdekli a macaÂi OperahÀz kisÁv? ValÂban, Ãgy n¢zett ki, mint aki nagyon inger¡lt. Volt szerencs¢m, uram, n¢zzen be mÀskor is!
ZserbÂkat, dobosokat, kr¢meseket esz¡nk egy cukrÀszda teraszÀn. A nap ÀllÀsa alapjÀn
d¢l fel¢ jÀrhat. Vonatom vid¢ki megÀllÂhelyek k´z´tt zakatol. ApÀm a kalapjÀt kef¢li,
lassan k¢sz¡lûdik el¢m az ÀllomÀsra. Puncsot iszunk, Àm minden lÀtszÂlagos vidÀmsÀgom ellen¢re a komorsÀg k´rny¢kez meg. A d¢li harangkondulÀst vÀrom, bÀr nem
csodÀlkozn¢k, ha mÀr r¢gen elmÃlt volna tizenkettû. CsacskasÀgokat sÃgunk egymÀs
f¡l¢be, de visszagondolva eddigi cseveg¢seinkre, most Ãgy Át¢lem meg, mindv¢gig hiÀnyzott belûl¡k az a szÁn, ami miatt felt¢tlen¡l ¢rdemes lett volna maradnom. Csak az
idûmet pazarolom vele, ahelyett, hogy apÀm utasÁtÀsait k´vettem volna. Mennyi gond
terh¢vel k´nnyebben l¢legezhetn¢k. Nem kellene k´rm´nfont kifogÀsokon, kibÃvÂkon t´rn´m a fejem, hogy elhÀrÁthassam apÀm jogos haragjÀt.
ä SzemtanÃja voltam egy k´zleked¢si balesetnek. Semmi k¡l´n´s nem t´rt¢nt n¢mi
anyagi kÀron kÁv¡l, de a k´zleked¢srend¢szetnek m¢gis jegyzûk´nyvet kellett felvennie a vallomÀsommal. Nem valÂszÁnü, hogy megÁrnÀk az ÃjsÀgok, naponta tucatjÀval
t´rt¢nnek hasonlÂ koccanÀsok.
ä Rossz vonatra szÀlltam fel, ugyanis az antikvÀrium miatt tÃl k¢sûn ¢rtem ki az
ÀllomÀsra, de ahonnan mondtad, nem az a vonat indult. Szerencs¢mre hamar figyelmeztettek, de Ágy is a k¡lvÀrosbÂl kellett visszakeverednem az ÀllomÀsra.
Hihetetlennek tetszik, hogy voltak¢ppen bizonyos vagyok benne, v¢g¡l Ãgy vÀlok el
ettûl a nûtûl, hogy cs´m´rt ¢rzek majd irÀnta, s szÁvem szerint a falba vern¢m a fejem,
ami¢rt egyÀltalÀn megengedtem neki, hogy le¡lj´n mell¢m, m¢gsem tudok elszakadni tûle. A rabsÀgÀban tart ostoba t´rt¢neteivel, magakellet¢s¢vel, felnagyÁtott kac¢rsÀgÀval, azzal, hogy kertel¢s n¢lk¡l, nyÁltan kimondja a testis¢gre utalÂ szavakat, a nev¡k´n nevezi, lemeztelenÁti, pÂzokba ÀllÁtja, megmozgatja azokat a szerveket, melyeket nûk eddig elûttem takartak, pironkodÂ zavarral k´r¡lÁrtak. Azt mes¢li, amit hallani
akarok, csÀbÁtÂ ajkÀrÂl azok a t´rt¢netek bukkannak elû, melyeket mind ez idÀig csak
felt¡zelt k¢pzeletem elevenÁtett meg sutÀn. V¢gighallgatja perverz ÀlmodozÀsaimat,
azok valÂsÀgk¢nt elûadott k¢psorait, s ÀtgyÃrva, l¢nyeg¢n mit sem vÀltoztatva szavaival
Ãjrafogalmazza azokat.
ä Nagy az ¢n bün´m, apÀm, de talÀn meg tudsz ¢rteni, mi¢rt nem vettem meg a GibraltÀri sort. Egy tulajdonk¢ppen cs´ppet sem okos nûvel voltam eg¢sz nap, aki egyfolytÀban disznÂsÀgokkal szÂrakoztatott, nem hordott alsÂnemüt, s a nûi mosdÂban
olyanokra bÀtorÁtott, hogy m¢g a vonat illemhely¢n is k´nnyÁtenem kellett magamon.
Meg¢rthetn¢d mindezt, elv¢gre t¢ged is bevezetett valaki a testis¢gbe, s ebben a korban, melyben ¢n vagyok, te sem gondolhattÀl mÀsra, mint olyanokra, amik¢rt a nagypapa szÁjat hasÁtott volna a hÀtadbÂl. Holnap visszamegyek hozzÀ, tudnÀl k´lcs´n´zni
n¢mi p¢nzt? íg¢rem, a j´vû h¢ten kijavÁtom a fizikÀt.
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A kr¢met nyalja a s¡tem¢nyrûl. Meg sem kell erûltetnem a fantÀziÀm. A f¢l cukrÀszda
szÀmÀra vilÀgos lehet, mire c¢loz. K¢nyelmetlen¡l ¢rzem magam illetlens¢ge miatt. A
mellett¡nk ¡lû f¢rfi odahajol barÀtjÀhoz, ´sszenevetnek.
Negyed kettû mÃlt, olvasom le egy karrÂl az idût, mikor felcsÃszik a mandzsettÀja.
ApÀm az ÀllomÀson toporz¢kol. K´r¡l´tte a vonattal ¢rkezû ismerûs´k kofferes, pakkos t´mege.
ä A maga hely¢ben k´r´ztetn¢m ä javasolja az egyik.
ä Csak nehogy valamilyen nehezen kezelhetû nemi betegs¢get hozzon haza! A hÀzban, ahol lakom, szint¢n volt egy siheder. Egyszer felment a vÀrosba, egy nûtûl olyan
nyavalyÀt szedett ´ssze, hogy a v¢g¢n le kellett neki vÀgni. A doktor Ãr is megmondhatja ä aggodalmaskodik valaki.
ä Reggel a vend¢glûben lÀttam egy csicsÀsan kifestett ribanccal. M¢g k¢rdeztem is
tûle, melyikkel j´n haza. Tudja, nem szeretek egyed¡l utazni, mindig f¢lek, hogy rossz
helyen szÀllok le. De rÀm sem hederÁtett. Csak csÂkolgatta azt a nût, ¢s szÀzasokat
k¡ld´zgetett a cigÀnyoknak ä teszi hozzÀ nagy hangon egy batyus n¢nike a szomsz¢d
hÀzbÂl.
ä Nem ilyen istenverte k´lyk´t ¢rdemelne, bÁrÂ Ãr! ä vonja le a tanulsÀgokat a konzÁlium, mielûtt sz¢tsz¢ledne.
ä Nagy szerencse, hogy a tekintetes asszonynak, legyen Àldott az eml¢ke, nem kellett
meg¢rnie ezt a sz¢gyent ä szÂl m¢g vissza valaki.
A kasszÀnÀl fizetek. Sz¢tnyitom a tÀrcÀm, megsz¢d¡l´k. A rekeszekben a bankÂk sima
sz¢lei helyett b¢lyegek csipk¢it tapintom ki. A gondosan ´sszehajtott s´t¢tk¢k alapÃ
f¢lpennys mellett a homoksÀrga egypennyst, a sietve belegyürt halovÀnyz´ld k¢tpennyst, melynek rÀadÀsul a sarka is leszakadt.
K¢ptelen vagyok rÀszÀnni magam, hogy elk´sz´njek tûle. Az a csalÂka hit tart mellette,
hogy egyszerre csak szÂ n¢lk¡l, vÀratlanul karon fog, s elvezet egy f¢lreesû helyre vagy
fel a lakÀsÀra, s megengedi, hogy mindazt megtegyem vele, amit eddig ´sszeÀlmodoztunk. ¹nzetlen¡l nekem adja a test¢t, hogy azon megvalÂsÁthassam az ¢jszakai pollÃciÂkat kivÀltÂ vÀgyaimat. A maga ´r´m¢re is kiprÂbÀltatja, milyen ¢rz¢s behatolni egy
nû szem¢remtest¢be, bÀtorÁtÂan rÀm kacsintana, mennyire tÀrulkozna fel esendû
¢nem, hogy ropogtatnÀk lelkem az erk´lcs, a neveltet¢s falainak satui, mÁg a v¢gbel¢n
kereszt¡l nyÀrsalnÀm, k¢pes lenn¢k-e szembes¡lni az eddig elfogadott, ¡dv´snek tartott ¢rt¢keimmel, ha kedvemre elfenekelhetn¢m, ´szt´nvilÀgom Ãj folyosÂira tÀrva
kapukat, ha k¢jjel kellene megalÀznom, ahogy magÀnyomban oly sokszor mÀr megtettem, tÃl az ÀlomvilÀg szÀrnyalÀsk´nnyü tabun¢lk¡lis¢g¢n. K¢pes lenn¢k-e, miutÀn
visszacsatoltam nadrÀgszÁjamat, az iskolapadba ¡lni, g´rnyedve a k¢tismeretlenes
egyenletek f´l´tt, tÀnciskolÀba jÀrni, apÀmnak segÁteni b¢lyegeit rendezgetni. OrdaslÀbaival, ´rd´gpatÀival hajt a vÀgy, mÁg mindezek eshetûs¢ge ¢l. Ez mellûztette apÀm
utasÁtÀsait, emiatt odÀzom a b¢lyegvÀsÀrlÀst, halasztom a hazautazÀst. Soha meg nem
em¢szthetû kudarck¢nt kÁs¢rtene vissza ¢letemben, ha esetleg most gyÀvÀn megfutamodom.
T¢pelûd¢seim k´vetkezt¢ben azonban egyre inkÀbb felerûs´dnek tÀvozÀsra s¡rgetû
szemrehÀnyÀsaim, melyekkel ´nmagam ostorozom, s az ¡zletsorok hüs ÀrkÀdjai alatt
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s¢tÀlva hol rem¢nnyel telve s¡rgettem, hol cs¡ggedten, szÂtlanul k´vettem. IzzadsÀg
f¡r´szti testem, akÀrha mÀris a poklok ¡stjeiben fûn¢k. Tudatom üz haza, apÀm el¢,
bocsÀnatÀ¢rt esdekelni, szelÁd belet´rûd¢ssel meg¢rdemelt b¡ntet¢sem irÀnyÀba, melyet semmik¢ppen el nem ker¡lhetek, s hosszÃ ¢vekre billogot ¡thetnek sorsomra.
ä Felj´nni hozzÀm? ä csodÀlkozik rÀm, mintha megh´kkentû, eddigi besz¢lget¢seink
tÀrgyÀtÂl merûben elt¢rû k¢r¢ssel leptem volna meg. SzÀjÀt elhÃzza, akÀrha fanyar
gy¡m´lcs´t Ázlelt volna, magas homloka pÃdersivatagÀban aprÂcska rÀncainak ÀrkÀba
szivÀrog verÁt¢ke.
ä Ha nagyon akarsz, persze felj´hetsz, bÀr sok jÂra nem szÀmÁthatsz ä vonja meg
bizonytalanul a vÀllÀt ä, m¢g csak megkÁnÀlnom sincs mivel t¢ged.
Fel sem tudom fogni, mi miatt vÀlt ilyen hüv´ss¢ a testis¢g irÀnt. Mintha nem is burkolt, de tagadhatatlanul gerjesztû t´rt¢netei alapjÀn ÀllÁtottam volna k¢pzeletemben
olyan helyzetekbe, amelyek miatt bÀjologtam vele, k¢nyeztetve italokkal, s¡tem¢nynyel. Nem ¢rtem, mit gondolhat, mi miatt t¢nfergek mellette egy divatboltban, hol a
legÃjabb ûszi kollekciÂk sorakoznak, ha nem a rem¢ny ¢ltetne, hogy ha kettesben maradnÀnk valahol, ellenkez¢s n¢lk¡l, vÀgyaim beteljesÁtûjek¢nt a szÀmba adja mellbimbÂjÀt. D¡h´sen morgok, mint a kutya, akit zsÁros mÂcsingokkal csaltak ketrec¢be,
melynek ajtaja becsapÂdik, s illatos koncÀt, melyet mÀr a magÀ¢nak ¢rzett, kihÃzzÀk
a rÀcsok k´z´tt, m¢g mielûtt beleharaphatott volna.
A pÀnik lelkiismeret koloncaival megk´t´tt hÀlÂjÀba keveredem, hatÀrtalan retteg¢s
munkÀl bennem hÂh¢rszerszÀmaival, elszÀmoltatva a reggel Âta eltelt idû valamennyi
elfecs¢relt perc¢vel.
ApÀm ujjong, ´r´me ¢des mÀza beborÁt. Elûtt¡nk az asztalon filat¢liai ¢vk´nyvek, k¡lhoni katalÂgusok. A berakhatÂs albumban Ãj oldalt kezd a GibraltÀri sor tisztelet¢re.
Mint aki csengû aranyakkal teli lÀdÀt talÀl a padlÀson, ÃjsÀgolja, OlaszorszÀgban mÀris
a duplÀjÀt k¢rik a sorozat¢rt.
ä ögy is ¢rtelmezheted ezt, fiam, mintha most szÀzas bankjegyeket rakn¢k a hÀrtya
alÀ, melyek sz¡ntelen fialjÀk a p¢nzt, s nem kell f¢lned az inflÀciÂtÂl, rendszervÀltozÀstÂl.
AprÂcska sz¡rke n¢gyzetet n¢zek, az elsû b¢lyeget, mely kivÀltotta apÀm gyüjtûszenved¢ly¢t ¢vtizedekkel ezelûtt. T´rt¢net¢t szÀmtalanszor elmes¢lte. A m¢g forgalomba sem hozott sz¢riÀt vonat postakocsijÀn szÀllÁtottÀk a nyomdÀbÂl a fûvÀrosba. A
szerelv¢ny kisiklott, ¢s meggyulladt. CsupÀn n¢hÀny tucat b¢lyeg nem hamvadt el,
Àruk felbecs¡lhetetlenn¢ vÀlt. ApÀm fill¢rek¢rt jutott hozzÀ egy ´reg vasutastÂl, aki
hivatalÀban valamilyen okmÀnyra akarta ragasztani. Ilyen aprÂsÀgok, v¢letlenek adnak fordulatot az ¢letnek.
ä Ha meghalok, mindezt egyed¡l te ´r´kl´d majd ä suttogja rekedten, mint aki
mÀris v¢grendelkezik. HangjÀbÂl az¢rt kicseng, nincs meggyûzûdve rÂla, jÂ kezekbe
ker¡l-e ¢letmüve, mely¢rt mÀgnÀsok, mÃzeumok versengenek. BÀtorÁtÂan rÀmosolygok, mint a sorozatok, blokkok leendû gazdagÁtÂja, rendszerezûje. Gyeng¢den a mell¢re hÃzza fejem, megcsÂkolja homlokom, mielûtt Àtmenn¢nk az eb¢dlûbe, hol az asztalon hatalmas geszteny¢s torta, a kedvencem vÀr rÀnk. ApÀm figyelmess¢ge, ami¢rt
olyan ¡gyesen helyettesÁtettem elsû ´nÀllÂ b¢lyegvÀsÀrlÂ utamon. EgymÀssal marad¢ktalanul el¢gedett sz´vets¢gesekk¢nt pÃpozott kanalakkal faljuk a kr¢met.
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SÀpadt, elesett kÁs¢rtetvÀzam n¢z vissza rÀm a szalon f´ldig ¢rû t¡kr¢bûl. A k¢sztet¢ssel
viaskodom, hogy megn¢zzem az ÂrÀm. HatÀrozott, sz¢les mozdulattal elûv¢ve, majd
feltartÂztathatatlan lend¡lettel Àtl¢pve a k¡sz´b´t, v¢gre megvegyem a GibraltÀri sort.
Kark´tûs csuklÂjÃ, lakkozott k´rmü keze f¢kezi meg mozdulatom.
ä V¢g¡l is, mi¢rt ne j´nn¢l fel? Majd valami sz¢pet kitalÀlunk, ha eddig ilyen jÂl
megvoltunk. ä Meggyûzûd¢sem ellen¢re, de szÀnd¢kom szerint szeretn¢k ravaszkÀsan
visszamosolyogni rÀ, a t¡k´rbûl fancsali, torz vigyorom pelleng¢rez. A fenek¢t szeretn¢m megmarkolni, a bizonyossÀg okÀn, hogy nem csupÀn tovÀbb ingerel, ÀmÁt, akÀr
biztos pont fel¢ nyÃlok, melyre szÀmÁthatok. Mozdulatom eltüri. Pajkosan megp´ck´li
az orrom, majd a kalaposdobozokat kezdi bontogatni, mind tÀvolabb sodrÂdva mellûlem. Az¢rt kelleti magÀt, hogy ne gondolhassam, p¢nz¢rt vÀsÀrolhatÂ ä nyugtatom
magam. Kis hÁjÀn el¢rz¢keny¡l´k, voltak¢ppen milyen ¢rz¢keny teremt¢s. ElhatÀrozom, beavatÀsom utÀn apÀm minden megmaradt p¢nz¢t harisnyÀjÀba rejtem, mielûtt
elbÃcsÃzn¢k tûle. Otthon majd azt hazudom, zsebtolvaj fosztott ki.
LegalÀbb egy r´pke csÂk¢rt vetn¢m magam utÀna, mikor valaki a vÀllamnÀl fogva
hÀtrahÃz.
ä A sajÀt ¢rdek¢ben k¢rem, ne csinÀljon botrÀnyt! Feltün¢s n¢lk¡l, mintha mi sem
t´rt¢nt volna, tess¢k k´vetni, s az ¡zlet elûtt beszÀllni az ott vÀrakozÂ kocsiba!
Elk¢pedve tiltakozni szeretn¢k, magyarÀzatot kapni az eljÀrÀsra, de a kifogÀstalanul
ki´lt´z´tt Ãr aprÂcska mozdulattal felhajtja fel´ltûje gall¢rjÀt, s annak b¢l¢s¢rûl elûvillan a titkosrendûrs¢g jelv¢nye.
ä Az ¢desapja a kocsiban vÀrja. Nagyon aggÂdik magÀ¢rt ä teszi hozzÀ olyan hangon, mint aki a legfûbb igazsÀgszolgÀltatÀs beteljes¡l¢s¢t vÀrnÀ talÀlkozÀsunktÂl. Voltak¢ppen m¢g ´r¡ln´m kellene, ami¢rt nem bilincselt meg, nem motozott meg a falnak szorÁtva a bün¡gyi krÂnikaÁrÂk megel¢ged¢s¢re, akik f¢nyk¢pezûg¢peiket kattogtatnÀk. Ott talÀlom magam egy zaftos t´rt¢net k´zep¢n, balomon egy rablÂgyilkossal,
akinek csak valamicsk¢vel t´bb hasÀbot szentelnek. MÀr mÀsnap valamelyik jÂakarÂm
kiakasztanÀ k¢pem az iskolai faliÃjsÀgra. Megrabolta ¢desapjÀt! DeviÀns perverziÂk!
Megrontatta volna magÀt egy kiskorÃ! ºv´lten¢k az ´les cÁmek, visszhangoznÀ a tanÀri kar, az eg¢sz vÀros.
ä HagyjÀl mÀr, l¢gy szÁves, b¢k¢n! MuszÀj ÀllandÂan a sarkamban mÀszkÀlnod? ä hÃzza
´ssze megrovÂan szem´ld´k¢t. Felszisszenek. ä Nem kell mindjÀrt megs¢rtûdn´d ä
prÂbÀl engesztelni. HomlokÀt rÀncolja, bûr¢nek feltÀrult m¢lyed¢sei hasonlÁtanak
apÀm vonalaira a t¢rk¢pen. ¹n¢rzetesen, megbÀntottk¢nt k¢sz¡lûd´m bÃcsÃt venni
tûle, de mire ´sszekaparhatnÀm fullÀnkos szavaim, Ãjra eltünik mellûlem. FÃjtatva a
kijÀrat fel¢ indulok.
A prÂbaf¡lke mellett Àll, fogason lÂgÂ ruhÀk gl¢dÀi k´z´tt. Csak egy pillanatra lÀtom
meg, mÀris elf¡gg´ny´zi a f¡lke bejÀratÀt. Mielûtt elbÃjtatnÀ a csÁkos sz´vet, rÀm villantja vadmacskaszem¢t. ElhatÀrozÀsomban elbizonytalanodottk¢nt Àllok meg, mint
aki elfelejti, hovÀ is indult. A f¡gg´ny alatti r¢sen kilÀtszik cipûje, idûnk¢nt meglibben
a rongy, ahogy hozzÀ¢r. M¢giscsak kÀrpÂtolni akar a cudar ä veszem el¢gedetten tudomÀsul. TalÀn m¢g az ¢jszakÀt is nÀla t´lthetem, s addig apÀm haragjÀt is felvÀltja az
aggÂdÀs. K¡l´nben is nincs mÀr olyan v¢tek, mely ronthatnÀ helyzetem. A f¡lke mell¢
lopÂzom, melybûl halk dÃdolÀs hallatszik. Mintha Ágy szeretn¢ jelezni, melyikben is
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talÀlhatÂ. ¹sszeesk¡vûk¢nt elhallgat, hogy jobban ¢lvezhessem a gondolataim felp´rgetû ruhasuhogÀst.
Akkor hÃzom el a f¡gg´nyt, amikor a fej¢n kereszt¡l ÀthÃzza felsûruhÀjÀt. Megd´bbent a lÀtvÀny. KiÀbrÀndÁtÂan csÃnyÀnak talÀlom test¢t. Az eg¢sz idû alatt szebbre,
kÁvÀnatosabbra szÀmÁtottam. Nem ker¡lhetik el f¡rk¢szû figyelmem a harisnyagumik
szorÁtÂ abroncsÀt csaknem tÃlfolyÂ vastag combok, a dereka k´r¡li hÀjfodrok t´mlûi,
melyek groteszk vonalakat k´lcs´n´znek hÀtÀnak, szeplûs, anyajegyes vÀlla. Dermesztû csalÂdÀsom azonnal szertefoszlik, amint felemeli k¢t karjÀt. MegadÂ mozdulata izgatÂ, visszautasÁthatatlanul ajÀnlkozÂ, hogy a hÂna alatt benyÃlva megsimÁtsam v¢dtelenn¢ tett mell¢t. KinyÃjtom kezem, a t¡k´rben lÀtom a borzadÀst arcÀn, amint ¢szrevesz. °rzem, ajka csakis velût ÀtjÀrÂ sikolyra nyÁlhat, elhallgathatatlan ¡v´lt¢sre, melyet m¢g apÀm is meghallhat. ¹szt´n´s mozdulattal kapok arca fel¢, melybûl kisz´kik
a v¢r, szem¢t lehunyja, nyakÀn kidagadnak az erek, amint izmait megfeszÁti erûgyüjt¢s
k´zben, hogy min¢l messzebbre szÀlljon seg¢lyk¢r¢se. OlcsÂ gy´ngysora ujjaim alÀ
keveredik, ¢rzem g´mb´csk¢i kem¢nys¢g¢t. NyakcsigolyÀinak tÀmasztott h¡velykjeim k´r´mhÀzÀt n¢zem, szÁn¡k vÀltozÀsÀt, mÁg a g¢g¢t szorÁtom. A f¡lke aljÀra rogy,
egyik melle elûcsÃszik fekete c¢rnÀval szegett r¢klij¢bûl. Lehajolok hozzÀ an¢lk¡l,
hogy bûr¢t ¢rinten¢m, visszabÃjtatom kebl¢t alsÂnemüje alÀ, szem¢rmesen a fejem is
elfordÁtom, m¢gis tudom, lÀtvÀnya v¢gigkÁs¢r ¢letemen. Levetett ruhÀjÀval takarom
be a test¢t.
Lerogyok a divatszalon elûtti padra, meglazÁtom nyakkendûm csomÂjÀt. Az utca tÃloldalÀn a b¢lyeg¡zlet kirakatÀnak ¡veg¢n csillan a napf¢ny. Zsebembûl elûkotrom az
aranygyürüs havannÀt, s ahogy azt apÀmtÂl ellestem, megfontolt, szertartÀsos mozdulatokkal rÀgyÃjtok.

KovÀcs AndrÀs Ferenc

J°KELY ZOLTçN NEV°RE
Elmerengek elm¢d
Nemr¢g deli voltÀn
Vagabundos l¢lek
RÁmbe hazajÀrÂ
Szent J¢kely ZoltÀn
KarcsÃ but¢liÀk
Menny¢g teli polcÀn
BorukbÂl kÂstolgat
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K´nnyed¢n
FickÂsan
ElysiumÀban
Fent J¢kely ZoltÀn
HÀny l¢tbe lehellsz m¢g
SzÁnt J¢kely ZoltÀn
Tavaszf¢nyt a friss l¢g
PÀrÀs poharÀbÂl
Cink¢kkel iszol tÀn

PR°VERT-FUTAM
Ãgy is lehetne mint a sz¢l
a montsouris park fÀi k´zt
vagy Ãgy akÀr bogÀr madÀr virÀg
f¢ny pille bÀrmi k´nnyed¢n
mik¢nt a fÀtylasarcÃ ¢vszakok
vidÀm idûknek ÀgbogÀn
szÁnes kendûk¢nt lengedezni m¢g

KOSZTOLçNYIS
Â cor cuor fitos kÂristalÀny
korhaszt a kor s titkos kÂr is talÀn
te mord rideg komor corregidor
ha gyors hideg sors olykor eltipor
Â cor cuor bünvÀd corpus delicti
belûled m¢g vaj' hÀny sor plusz telik ki
te kordiÀlis korn¢tÀs korÀl
jÂ kordovÀn ha kordon korporÀl
Â cor cuor jÀt¢kban drÀga coeur
dohogsz ´reg fÀd b¢na pÀlyaûr
korcs k´rzetedben kûrÀsz f¢leszü
cor coeur cuor
ki ûrt Àllsz
ä h¢ te szü!
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LEAR KIRçLY CORDELIçHOZ
V´r´smarty-t´red¢k

ñ elborult egeknek boltozatja
Megrend¡lt homlok ürlû menny repedj meg
Mint kriptam¢ly hol r¢gen elfeledten
Fek¡sznek ¢vek istenek halottak
Eszm¢letem (ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä)
(ä ä ä ä ä) ragyogva roskad ´ssze
Rugdosd viharzÀs (ä ä ä ä ä ä ä ä)
(ä ä ä ä ä ä ä ä ä) sÁrkamrÀm falÀt
Rengj homlokom repedj ezer redûv¢
ögy rÀncosodj mint szajha f´ldgolyÂ
Amely megûsz¡lt fonnyadt alma mÂdra
P´r´g tovÀbb s pÀlyÀjÀrÂl veszetten
Kiz´kken mintha (ä ä ä ä ä ä ä ä ä)
(ä ä ä ä ä ä ä ä ä) megrakott szek¢r
S akÀr sivÀr parittyakû r´p¡l
S¡v´lt kiront a t¡nd¢r semmis¢gbe
HaragvÂ vÀgyak firmamentumÀn
Ha zÃg d´r´mb´l d´nget dÃl a minden
Zord sziklak¢nt repedj sz¢t homlokom
Hasadj meg szÂ (ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä)
CordeliÀm (ä ä ä ä ä ä ä ä ä) szivecsk¢m
Szemem (ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä)
(ä ä ä ä ä ä) kÀrpitjÀn repdesû s´t¢ts¢g
(ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä)
VillÀm hasÁtja elm¢m ¢jszakÀjÀt
Vakult f¢ny¢n¢l lÀtom arcodat
Ha visszavillansz mint a fÀjdalom
F´l´s csatÀkban elveszett tagokba
S ha futsz fel¢m ¢n elcsapott apÀd
¹lellek zÃdul zend¡lûn a zÀpor
°s nedves arcunk (ä ä ä ä ä ä ä)
(ä ä ä ä ä ä ä) Àlmodott kirÀlysÀg
(ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä)
Nyakamban cs¡ngsz mik¢nt a f¢rfikor
SzorÁtlak mintha (ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä)
(ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä) kerge bÃ szÁvem
CordeliÀm leÀnykÀm bÃs szivecsk¢m
°n kis bolondom (ä ä ä ä ä ä ä ä ä ä)
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FRISS TINTA, TINTA, TINTA!
F´loldja fent a holdat
Az ¢ji tentaoldat
Ma este m¢g kicsordul
Csillagf¢ny sem csikordul
Alusznak kÂsza macskÀk
MalackÀk jÂ lovacskÀk
Nem leng a r¢gi hinta
Terjeng az ¢gi tinta
Nincsen t´bb ugrabugra
çlom szÀll kengurukra
Nincsen vÁg ugribugri
Alszik Balu Maugli
Majom m¢hecske medve
Durmol v¢gleg feledve
Hogy vadm¢zet nyalinta
Nincs hinta meg palinta
Most nem lehet lovazni
PapÁrdarabkÀn pacni
F´loldja fent a holdat
Az ¢ji tentaoldat
Folt szunnyad Ágy az irkÀn
Nyugszik Bagira Sir KÀn
B´lcs nyÃl ravaszdi rÂka
S a rozzant Âramüben
Elpilledt kis manÂka
çlmÀban ring az inga
SzivÀrgÂ ritka tinta
Hegyek sorÀra csordul
S a szÂ a szÂ a szÂ is
MÀs oldalÀra fordul
A nincs jelenbe olvad
F´loldja fent a holdat
Az ¢ji tentaoldat
Friss tinta tinta tinta
Aludj kincsem ma hol vagy
Krisztinka tinka tinka
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MESTEREM °S BARçTOM
Elûhang We´res SÀndor leveleihez

A verseknek bizonyÀra sorsuk van. Egyetlen versnek is. Az iskolÀban klasszikusaink nevelnek, ¢bresztenek hazafisÀgra,
sz¡leink irÀnti szeretetre stb. Tantervi hely¡k van, szent sz´vegek. çm az a bizonyos elsû vers¡nk mÀs: az megrezdÁt, felhorzsol, mell¢nk szegûdik. így talÀlkoztam ¢n kamaszkoromban We´res vers¢vel, az ¹REGEK-kel. DiÀklapunkban, Az
Erûben jelent meg, tan¢vkezdetkor, 1928ban. K´ltûje ä mint ezt k¢sûbb megtudtam ä tizen´t ¢ves volt. Ennyi voltam ¢n
is, de ¢n m¢g akkor a verstan alapelemein¢l tartottam. Az û verse titkos belsû ¢rzelmi ¢s formÀlÂelemeivel ragadott el. El
is tettem, mÀig ûrz´m Az Erût, mint valami ¢rvet, hasznÀlhatÂ bizonyÁt¢kot,
hogy nagy k´ltû sz¡letett, ¢s ¢n elsû ¢rint¢s¢re rezonÀltam rÀ. Egy hullÀmhosszra ker¡ltem vele. Mert a vers sem Ãj nem
volt, sem r¢gi. Elragadott eszk´ztelen,
nyitott hangzÀsa, egy magÀnyos serd¡lû
fiÃ ¢rzelmi azonosulÀsa, egyben bele¢lû
¢s objektivÀlÂ hajlama a t¢ma, az ´regek
irÀnt.
íme, k´ltûi indulÀsÀnak tÀvoli sugÀrzÀsÀval kezdûd´tt kapcsolatunk. Egyelûre
egyoldalÃ ¢s szellemi kapcsolat, amelyet
tovÀbb tÀplÀltak megjelenû versei. Ez azutÀn lev¢lbeli, majd szem¢lyes ¢s barÀti
kapcsolattÀ m¢ly¡lt. Ezt a hÀrmas fÀzist
t¡kr´zi az az ´tven lev¢l,* amit f¢l szÀzadon Àt k¡ld´tt jÂr¢szt Cs´ng¢rûl, P¢csrûl,
Pestrûl Debrecenbe. Az elsû lev¢lvÀltÀsra
a H IDEG VAN p¢csi megjelen¢se adott alkalmat. Levelemben arra k¢rtem ä a debreceni egyetemista a p¢csit: k¡ldj´n a
* N¢hÀnyuk megjelent mÀr az °let¡nk 1976. januÀri
szÀmÀban. ¹sszeÀllÁtÀsunk ezeket nem k´zli, kiv¢ve
az elsû kettût.

k´nyv¢bûl. VÀlasza m¢lyen ¢rintett;
nemcsak Árt ¢s k¡ld´tt k´nyv¢bûl, de sarkig kitÀrta a lelk¢t elûttem, jogot advÀn
messzemenû kapcsolatokra. Ez k¢sûbb
gy¡m´lcs´z´tt is. Akkoriban indÁtottuk a
TiszÀntÃli Figyelût, mint aff¢le nemzed¢klapot. Megk¢rtem, legyen munkatÀrsunk; boldogan vÀllalta; k¡ldte is a verseket, pedig û mÀr a NyugatnÀl volt Baumgarten-dÁjjal a zseb¢ben. K¡l´n´s nosztalgiÀja volt egy nemzed¢k-folyÂirat megalapÁtÀsa, mikor a Figyelû megszünt: àVajon el¢gg¢ fejlettek vagyunk-e mÀr ahhoz, hogy
l¢tez¢s¡nk a Ïharmadik nemzed¢kÎ lapjÀnak
l¢tjogosultsÀgot adna? írj errûl, mi a v¢lem¢nyed... Szeretn¢k mÀr Veled talÀlkozni, lev¢lbelileg nem lehet igazÀn megbarÀtkozni.Ê K¢sz¡lt Debrecenbe, de ez az Ãtja elmaradt,
Norv¢giÀba utazott. FelhÁvott ekkor Pestre, a Park SzÀllÂban talÀlkoztunk.
K¢zfogÀs utÀn a cigaretta volt az elsû
àkapcsolatÊ. Le se ¡lt¡nk, nyÃjtotta a csomagocskÀt. Rengeteget dohÀnyzott; ¢tkez¢s k´zben, a fogÀsok k´zt is rÀgyÃjtott.
JÂval ¢jf¢l utÀn vÀltunk el. Sok mindenrûl
csevegt¡nk, eg¢szen bizalmas dolgokrÂl.
°n verseit sz´vegszerüen ismertem, s mikor mühelytitkairÂl ¢rdeklûdtem, ¢szrevettem, hogy ez zavarja. Mintha nem foglalkozn¢k verseivel azonkÁv¡l, hogy megÁrja ûket. Azt meg, hogy àegy¢nis¢gÊ ä viszszautasÁtotta. Akkor vagyunk legteljesebb
´nmagunk, ha mÀsok is vagyunk. Arra
eml¢kszem, hogy meglepte galambsz¡rke, vasalt ´lt´zetem, û egy papn´vend¢ket vÀrt, aki debreceni, ¢s àmÀr ´t l¢p¢srûl büzlikÊ. MÀsnap nyakunkba vett¡k a
vÀrost mint aff¢le vid¢kiek, gyalog. HonorÀriumai kellettek norv¢g ÃtjÀra. JÀrtunk a Pesti HÁrlapnÀl, le¡lt¡nk Sch´pflin
szük cellÀjÀban a hencser szÃrÂs rugÂira.
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Ill¢s Endre a B. H.-nÀl fogadott, SÀrk´zi
Gy´rgy a VÀlasz nÀl. A NyugatnÀl Ãgy mutatott be Gell¢rtnek, mint aki mÀr publikÀltam a lapban. így füzte kapcsolataimat
a pesti aszfalton, jÃliusi hûs¢gben. AztÀn
a vend¢glût, cukrÀszdÀt, kocsmÀt lÀtogattuk. ögy evett, mint egy gyermek, mohÂn ¢s feltünûen sokat, a legtarkÀbb nyalÀnksÀgokbÂl, mÁgnem jÂcskÀn nyakÀra
hÀgtunk a honorÀriumoknak.
Terveirûl nemigen Ár, inkÀbb a k¢sz¡lû
darabjaibÂl k¡ld fragmentumokat. IzgatjÀk a meddû idûszakok. Olykor Ãtra kel,
rokonokat lÀtogat, T´r´korszÀgot, BulgÀriÀt jÀrja, ¢s TÀvol-Keletet. Ilyenkor telÁtûdik, s utÀna j´n az àelhagyatottsÀgÊ: a
term¢kenys¢g ideje. K¡ldtem neki olykor
primitÁv, ind, sumer, egyiptomi sz´vegeket. àNagyon hÀlÀs voln¢k ä Árta egyszer ä,
ha a GILGAMES sz´veg¢t meg tudnÀd szerezni
n¢met¡l vagy magyarulÊ, Àmde sem Ebeling, sem UngnÀd n¢met sz´vege nem
volt meg a k´nyvtÀrakban. A benne rejtûzû ûsk´ltût izgatjÀk a primitÁvek t¡nd¢ri,
d¢moni lehetûs¢gei. Egy nagy, kozmikus
lÁra kibontakoztatÀsa lebeg mÀr elûtte,
aminek kÁs¢rletei meg is jelennek az ELY-

SIUM-ban, A FOGAK TORNçCç-ban a negyvenes ¢vek elej¢n. A VERS SZºLET°SE cÁ-

mü nagy essz¢je voltak¢pp leszÀmolÀsf¢le
eddigi eszt¢tikai elveivel.
1946 december¢ben egy politikai napilap, ¡r¡gy¡l hasznÀlva H USZADIK SZçZADI FRESKñ cÁmü remek¢t, megtÀmadja,
àdeklasszÀlt dzsentrifiÃÊ-nak b¢lyegzi a hatalomra szomjas Ãj irodalompolitika. A
hallgatÀs ¢vtizede k´vetkezik, az Eln¢mÁtott MÃzsa k´ltûje eg¢sz nagyipari m¢retü müfordÁtÂi munkÀval tartja fenn magÀt. CsodÀlatosk¢ppen m¢gis ekkor bontakozik ki k´lt¢szete teljess¢g¢ben. Megmentûre talÀl feles¢g¢ben, KÀrolyi Amyban, àûs ismerûsreÊ. Otthonuk k´z´s alkotÂmühely lesz; a gondos feles¢g k´ltûtÀrs is, aki szÀmon tartja a napokat, ÂrÀkat, emberi kapcsolatokat, olyan tÀrs k´zels¢g¢ben, ahol nappalok-¢jszakÀk egybe¢rnek. °vek telnek, mÁg a gyermekversk´ltût kezdik felfedezni benne. Eg¢sz
nemzed¢k nû fel neve ¢s k´lt¢szete ismerete n¢lk¡l. K´ltûi teljess¢g¢nek befogadÀsa ä Ãgy ¢rzem ä a tÀvolj´vû feladata
lesz.
Kiss TamÀs

WE¹RES SçNDOR LEVELEI
KISS TAMçSHOZ
(Lev¢l)
NagysÀgos
Kiss TamÀs
reformÀtus theologus Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Vas megye.

Kedves BarÀtom,
nagy ´r´mmel vettem soraidat. Lapodat a p¢csi egyetemrûl k¢sve k¡ldt¢k utÀnam
ide a kis Vas megyei sÀrf¢szekbe, ahol ez idû szerint ¢lek, Ágy ´nhibÀmon kÁv¡l k¢sve
vÀlaszolok.
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HÀlÀsan k´sz´n´m a TiszÀntÃli Figyelût. TÂth çrpÀd-tanulmÀnyod nagyon tetszett, de ÃjsÀgod k¡l´nben is majdnem kizÀrÂlag elsûrangÃ ÁrÀsokat tartalmaz.
Mennyire mÀs egyetemi ¢let lehet ott NÀlatok a àkereszty¢nÊ vÀrosban, mint a àkereszt¢nyÊ P¢csett! A p¢csi egyetemistÀk bizony nem irodalommal ¢s irodalmi szÁnvonalÃ folyÂirat kiadÀsÀval foglalkoznak. Lapjuk, a àHajnalÊ nÂtasz´vegeket ¢s kis pletykÀkat tartalmaz.
V¢g¡l k´sz´n´m azt is, hogy kÁvÀncsi vagy a k´nyvemre. °n is a Tiedre. így azt
ajÀnlanÀm, hogy vÀsÀrlÀs helyett cser¢lj¡nk. Versk´tetemet levelemmel egyidejüleg
k¡ld´m, p¢nzt nem vÀrok ¢rte; ellenben vÀrom, annÀl t¡relmetlenebb¡l, a Te versgyüjtem¢nyedet.
HÀt, hogy ¢n ki voln¢k? K¢rlek sz¢pen: huszonegy ¢ves falusi fiÃ vagyok, egy ¢vet
egyetemistÀskodtam, de erre a mostani f¢l¢vre nem iratkoztam be. A j´vû f¢l¢vben
valÂszÁnüleg folytatom a jogot. Addig cÁmem a mostani. Huszonegy ¢vembûl legalÀbb
tizen´t´t itt Cs´ng¢n magÀnk´z¢piskolÀskodtam, betegeskedtem, verseltem ¢s unatkoztam kereszt¡l: ez az eg¢sz ¢lett´rt¢netem.
Kedves Tûled, drÀga ismeretlen ismerûs´m, hogy f´lkerest¢l soraiddal. K´tetedet
vÀrja, sok sikert kÁvÀn ¢s szeretettel ´lel barÀtod
We´res Sanyi.
Cs´nge, 1934. nov. 3.
àTiszÀntÃli FigyelûÊ ä a debreceni fiatalok havi folyÂirata 1934ä1935-ben. ä àkÁvÀncsi vagy a k´nyvemreÊ ä a HIDEG VAN We´res SÀndor elsû megjelent k´tete 1934-ben. ä àa Te versgyüjtem¢nyedetÊ
ä Kiss TamÀs: SZEMBE A SZ°LLEL, 1934.

(Lev¢l)
NagysÀgos
Kiss TamÀs
ref. theologus Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Szombathely,
K´zkÂrhÀz, fû¢p¡let,
szemosztÀly, fdsz. 9. ajtÂ.
i

Kedves ¹regem, ne haragudj tÃlsÀgosan a Te Ãj cimborÀdra, ami¢rt illetlenebb a hÀromhetes foxterriern¢l. MÀr miÂta elk¡ldted nekem a k´nyvedet, ¢s m¢g meg se k´sz´ntem, nem mintha nem tetszett volna! Ha k´r¡lm¢nyeimet elmondom, azt hiszem,
meg fogsz bocsÀtani. Mint mÀr a borÁt¢krÂl megÀllapÁthattad, a szombathelyi k´zkÂrhÀzbÂl Árok, a szem¢szeti osztÀlyrÂl. Nincs szembajom, ´t m¢terrûl el tudom olvasni
a napilapok legaprÂbb betüit, csak ¢ppen itt szÀllÀsoltak el. Egyre fokozÂdÂ ideges
nyugtalansÀgom egy hÂnappal ezelûtt mÀr türhetetlenn¢ vÀlt, mindig azt hittem, hogy
hÀt no ebben a szent pillanatban bolondulok meg, vagy ez mÀr meg is t´rt¢nt, gondoltam ä hÀt befek¡dtem ide. Egy h¢ttel ezelûtt m¢g sz¢t akart durranni a fejem, mint
a szÂdÀs flaskÂ, se Árni, se olvasni nemigen tudtam, de most mÀr jobban vagyok. A
naponk¢nt kapott arsotonin-injekciÂ hizlalt rajtam pÀr kilÂt, azonkÁv¡l brÂmot ¢s led´rzs´l¢seket kaptam, de fûleg, azt hiszem, a kolostori elhagyatottsÀg segÁt. LÀtogatÂk
ritkÀn j´nnek, csak az apÀcÀk n¢znek be hozzÀm. KarÀcsonyra hazautazom, talÀn addigra siker¡l kivetkûzni a neuraszt¢niÀmbÂl. öj¢v utÀn alighanem a budai Park-szanatÂriumban folytatom a kÃrÀt.
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Ugye, az elmondottak utÀn nem veszed zokon, hogy k¢sve jelentkezem vÀlaszommal? ä A versesk´nyvet ¢s rÂlam Árt kedves kritikÀdat hÀlÀsan k´sz´n´m. Nekem igen
tetszenek KovÀcs Imre versei is, a Tieid pedig m¢g jobban. Imre cs´ndes, falusias,
muskÀtliszerü egy¢nis¢g; kÀr, hogy majdnem minden vers¢t valami nÂtasz´veg-hangulat lengi Àt. Imre centripetÀlis term¢szetü k´ltûnek lÀtszik, akit magÀhoz hÃz az irodalom egy meghatÀrozott r¢sze, ¢s aki azt a ter¡letet ritkÀn hagyja el (jelen esetben
az ¢rzelmi vilÀg ez a bizonyos ter¡let); Te meg inkÀbb centrifugÀlis vagy, nem szeretsz
egy gondolat- ¢s hangulatk´rn¢l sokÀig idûzni, mindig frissebbet keresel. De mintha
a g´rd¡l¢kenys¢g, a rutin m¢g gy´nge oldalad volna, Ãgy ¢rzem; ez nem nagy baj,
mert a rutin a legk´nnyebben megszerezhetû, de okvetlen¡l megszerezni valÂ dolog.
R¢szletes elemz¢st verseidrûl most sajnos nem k¡ldhetek, mert k´nyved odahaza maradt Cs´ng¢n. ¹sszes Àltalam ismert verseid k´z¡l nekem a àTestv¢rÊ, àHalÀltÀnc¢nekÊ ¢s àEsti ¢bred¢sÊ tetszett legjobban, meg egy Apollinaire-fordÁtÀsod. KÀr, hogy
francia-fordÁtÀsaidnÀl nem tartasz ki az eredeti szÂtagszÀmnÀl ¢s eredeti ritmusnÀl.
ögy veszem ¢szre, nem tudod, hogy a francia k´lt¢szetben a n¢ma àeÊ is szÂtagnak
szÀmÁt, bÀr a besz¢dben nem hangzik. A àLe ciel est si bleuÊ ritmusa pl. a k´vetkezû:
àLe ciel est pardessus le toit
∪ ä | ∪ ä | ∪ ä |∪ ä |
si bleu, si calme!Ê
∪ ä | ∪ ä | ∪|
¢s Ágy v¢gig. Magyar ritmusa tehÀt ez:
àAz ¢g a hÀztetû felett
k¢ken mereng Àt.
Egy fa a hÀztetû felett
himbÀlja lombjÀt.Ê
Vannak sorok, mik a besz¢dben csak hÀrom szÂtagnak hangzanak (àdusz-man teintÊ,
àsant sza plaintÊ), de a versben ´t szÂtagÃnak szÀmÁtanak (àdou-ce-ment tein-teÊ,
àchan-te sa plain-teÊ). Azt is figyelmedbe ajÀnlom, hogy az ilyesmi: àcielÊ, àtoitÊ egy
szÂtag; ´sszetett magÀnhangzÂ a magja, tehÀt hosszÃ szÂtag. ä AjÀnlom, szerezz egy
francia verstant; nem lehet egy nyelv k´lt¢szet¢t jÂl fordÁtani, ha ilyesmivel nincs teljesen tisztÀban az ember.
LÀtod, ¢n szigorÃbb kritikus vagyok, mint Te. Kedves Tûled, hogy a àK´zl´nyÊ-ben
Ãgy agyondics¢rt¢l, mint m¢g senki. Megvallom, ¢n nehezebben dics¢rek, m¢gpedig
az¢rt, mert a dics¢rettûl m¢g senki se lett okosabb, a gÀncsoktÂl ¢s kifogÀsoktÂl ellenben sok esetben igen.
KovÀcs Imr¢t meleg barÀtsÀggal k´sz´nt´m, ¢s k´sz´n´m neki a k´nyvetekbe Árt
dedikÀciÂjÀt. CÁme, ugye, ugyanaz, mint a Tied? mert ha majd hazamegyek karÀcsonykor a falumba, szeretn¢k neki a k´nyvembûl k¡ldeni viszonzÀsul ¢s a r¢gi barÀtsÀg eml¢k¢re. R¢gen volt, mikor ebben a vÀrosban egy¡tt jÀrtuk az itteni reÀlt, û egy
osztÀllyal f´ljebb, mint ¢n. ý akkor eposzt Árt ZÀpi ÀbrÀzolÂtanÀrrÂl: àsej-haj, vetÁts¡k
a pontokat, a pontokat!Ê °n meg, kedvet kapva tûle, a szabadk¢zirajz-tanÀrrÂl kezdtem eposzt Árni. Az ´nk¢pzûk´rben rivÀlisok voltunk: û a konzervatÁv pÀrt vez¢re volt,
¢n meg a modernek¢, ¢s nagy vitÀk is dÃltak a k¢t pÀrt k´zt.
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¹r¡l´k, hogy Debrecenben jÂl ¢rzed Magadat, mint Árod; ritka ember, aki meg van
el¢gedve azzal a vÀrossal vagy faluval, hova munkak´re vagy sorsa k´ti. Csak az nem
tetszik, hogy a szabadgondolkozÀs fel¢ hajlasz, mert biz az nem f¢r ´ssze a theologiÀval,
¢s kell, hogy az embert ez elûbb-utÂbb vagy k¢pmutatÂvÀ, vagy megalkuvÂvÀ tegye.
HÀt ´sszefirkÀltam itt hetet-havat. M¢g egyszer k¢rlek: ha esetleg haragudtÀl, Ãgy
cselekedd ezutÀn az ellenkezûj¢t. írj, ¢s most ¢n is hamarabb Árok, rem¢lem, tÃljutottam a neurotikus nyugtalansÀgokon.
LegutÂbbi versem:
HollÂhajÃ hajadon
hasalok a hasadon.
Melyhez hasonlÂ jÂkat kÁvÀn ¢s jÂ munkÀt ¢s ´lel
We´res Sanyi.
Szombathely, 1934. dec. 15.
àkedves kritikÀdatÊ ä Kiss TamÀs kritikÀja We´res SÀndor HIDEG VAN cÁmü k´tet¢rûl. (K´zl´ny,
Debrecen. 65. ¢vf. 1934. 4. sz. 13ä14. old.) ä àa r¢gi barÀtsÀg eml¢k¢reÊ ä KovÀcs Imre a szombathelyi reÀlgimnÀziumban iskolatÀrsa volt We´res SÀndornak.

(Lev¢l)
Nagys. Kiss TamÀs
ref. theologus Ãrnak
KisÃjszÀllÀs
MÀria Ter¢zia krt. 71.

(FeladÂ:) We´res S., Szombathely,
K´zkÂrhÀz, fû¢p¡let,
belgyÂgyÀszat 45. fdsz.

¹regem, megint csak k¢sve Árok. Ennek egyik oka, hogy ÀltalÀban sok levelet kapok,
¢s Ágy nem k´nnyü dolog valamennyire vÀlaszolni: minden h¢ten egy-k¢t d¢lutÀnt
vagy est¢t lev¢lÁrÀsra szÀnok, ¢s akkor elint¢zek 10-15 levelet egymÀs utÀn. MÀsik ok,
hogy n¢ha kegyetlen¡l megunom a skribÀlÀst, ¢s hÂnapokig irtÂzom a tolltÂl, mostanÀban is ilyenf¢lek¢ppen vagyok.
Boldog ezerkilencszÀzharminc´t´t, ¹regem.
Kedves Tûled, hogy megk¡ldted a f¢nyk¢pedet ¢s k¡ldt¢l verseket. K´sz´n´m.
Majd e hÂ 15-e utÀn, ha hazamentem, ¢n is k¡ld´k fotogrÀfiÀt, de most nem tudok,
mert egy sincs itt velem. MindhÀrom versed nagyon tetszik nekem, mintha valami
f´lszabadulÀsf¢le lÀtszan¢k rajtuk. Itt-ott f¡ls¢rtû ritmikai mell¢fogÀsok vannak benn¡k, ezeket kedvem volna kijavÁtani. ä KÁvÀnsÀgodra ¢n is k¡ld´k verset; Ãjabb ÁrÀsaim
el¢gg¢ impotensek, most ¢ppen pihenû-periÂdusban vagyok, ànem j´n az ihletÊ;
ilyenkor ¢lvezem a mÃzsÀtÂl kapott vakÀciÂt, ¢s nagy gusztussal Árok h¡ly¢n¢l h¡ly¢bb
sorokat. Ilyeneket:
Esik a hÂ, esik a hÂ:
esik a sok H2 O.
Vagy egy mÀsik:
V¢n taliga, tengelytelen,
rozzant pajta, pallÂtalan,
hÀrom teh¢nnek hat szeme,
ami feh¢r, nem fekete.
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No de el¢g ennyi ezekbûl. ä Megk¢rlek egy szÁvess¢gre. Ha visszaker¡lsz Debrecenbe, ¢s talÀlkozol JuhÀsz G¢zÀval vagy Kardos PÀllal, l¢gy szÁves, k¢rdezd meg tûl¡k,
hogy Ãjabb versesk´nyvemet kiadnÀk-e az öj írÂk sorozatban, ¢s ha igen, milyen felt¢telek mellett ¢s mikor?
Nem bÁrok most t´bbet Árni. Minden jÂt! ´lel
Sanyi. 1935. I. 6.
ímhol a legÃjabb versem. Ez m¢g nem a v¢gleges alakja, befejez¢se hiÀnyzik, ¢s k¡l´nben is fogok m¢g javÁtani rajt. Mi a kritikÀd rÂla?
CÁm: egyelûre m¢g nincs
Siralmas nekem
tÀvol egeken
egymagamba lennem,
kis hangya-testtel
sz¢tomlÂ lelkem
morzsÀit cipelnem.
Most a vÀrosban
¢lek egyed¡l
´nmagamba zÀrtan.
MegbomlÂ lelkem,
mint lusta bagoly,
rikoltoz magÀban.
Zaj se b´ki Àt
a szobÀm falÀt,
nincs reggeli lÀrma,
csak egy gyÀrk¢m¢ny
ÀsÁt vonÁtva
a nagy n¢masÀgba.
PÀrolgÂ lelkem
fÀtylas egeken
bandukol magÀban.
Testv¢rem nincsen
s tÀvol van anyÀm,
¢n egyetlen tÀrsam.
A gyÀrk¢m¢nyek,
mint k¢nyes kigyÂk,
sziszegnek a f¡stben.
J´jjetek ¢rtem,
mert elt¢vedtem,
rossz madarat üztem.
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Mindebbûl az I. ¢s II. strÂfa 3-3 elsû sora, a III. strÂfa, a IV. strÂfa utolsÂ 3 sora
v¢gleges. Annyit mÀr sejtek, hogy a testv¢rrûl ¢s anyÀrÂl szÂlÂ r¢szt Àt fogom tess¢kelni
a àlusta bagolyÊ hely¢re. ä LÀtod, ilyen suszter vagyok ¢n.
ºdv! WS.
1935. I. 8.
àaz öj írÂk sorozatbanÊ ä öj írÂk k´nyvsorozat. Szerkesztik: JuhÀsz G¢za ¢s Kardos LÀszlÂ, Debrecen. E sorozatba ajÀnlotta A Ký °S AZ EMBER cÁmü k´tet¢t kiadÀsra. A sorozatban tizenk¢t
v¢kony k´tet lÀtott napvilÀgot (szerzûi sorrendben: KodolÀnyi JÀnos, SzabÂ PÀl, KassÀk Lajos,
Illy¢s Gyula, T´r´k Sophie, N¢meth LÀszlÂ, SÀrk´zi Gy´rgy, SzabÂ Lûrinc, Hankiss JÀnos, Dallos SÀndor, GulyÀs PÀl ¢s Gell¢ri Andor Endre voltak). ä àímhol a legÃjabb versemÊ ä a lev¢lben
m¢g cÁm n¢lk¡l elk¡ld´tt versbûl lett a HEGEDþ-PARTíTA mÀsodik r¢sze, n¢mi sz´vegmÂdosulÀsokkal.

(K¢peslap)
Ngs. Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.
TamÀskÀm,
megint Pesten t¢nfergek. Ne haragudj, hogy m¢g nem Ártam, folyton utaznom kell
ide-oda.
¹lel
We´res Sanyi.
(Postab¢lyeg kelte: 1935. mÀrc. 12.)
(Levelezûlap)
Ngs. Kiss TamÀs
ref. theologus
Debrecen
Koll¢gium.

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Vas m.

TamÀskÀm, k´sz´n´m lapodat. A napokban ¢rkezem haza; mÀjusban megint nyakamba akarom venni az orszÀgot, ¢s szeretn¢k ellÀtogatni Fel¢tek is. ä JuhÀsz G¢zÀnak
Ártam a leendû k´tetem dolgÀban; mivelhogy nem vÀlaszolt, k¢rlek, alkalomadtÀn k¢rdezd meg tûle, hogy mi a vÀlasza. ä Mi van ÃjsÀgaitokkal? Hold-versem megjelent-e
mÀr, vagy mikor j´n? ä KovÀcs Imr¢nek l¢gy szÁves Àtadni meleg ¡dv´zletemet. ä ¹lel
Sanyi. 35. IV. 8.
Itt most volt k¢pviselû-vÀlasztÀs; a falu eg¢sz lakossÀga ezen veszekszik. NÀlatok is akkora zürzavart okozott?
àHold-versem megjelent-e mÀr...?Ê ä a JçT°K A HOLDDAL cÁmü vers¢rûl van szÂ.
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(K¢peslap)
Ngs. Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.
TamÀskÀm, k´sz´n´m leveledet. A napokban akarok ¢rdemlegesen lev¢lileg vÀlaszolni; most nem Árhatok levelet, mert Tatay Sanyival gyalogosan nomadizÀlunk a Bakonyban. ¹lel
We´res Sanyi 1935. V. 9.
Melegen ¡dv´z´llek:
Tatay SÀndor
(K¢peslap)
Nagys.
Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
Debrecen
Koll¢gium.
Kedves TamÀskÀm,
jÃl. 2-Àn Pestre megyek, ¢s 5-¢n utazom tovÀbb Norv¢giÀba. Ha van kedved f´lj´nni
Pestre, talÀlkozhatnÀnk. Vagy a Park-szÀllÂban fogok lakni (szemben a Keleti p.u.-val),
vagy ha nem, Ãgy a Park portÀsa megadja a cÁmemet. Alkalmas-e, ha este 8-kor a ParkkÀv¢hÀzban talÀlkoznÀnk, 3-Àn?
írj Cs´ng¢re. ¹lel Sanyi.
(K¢peslap)
Ngs. Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
KisÃjszÀllÀs
MÀria Ter¢zia krt. 71.
Ungarn
¹lel a NordkaprÂl
We´res Sanyi.
1935. jÃl. 15.
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(Lev¢l)
NagysÀgos
Kiss TamÀs
ref. theol. Ãrnak
KisÃjszÀllÀs
MÀria Ter¢zia krt.
(Vagy: Debrecen, Koll¢gium)

(FeladÂ:) We´res SÀndor, P¢cs,
çgoston u. 5.

TamÀskÀm, ´r´mmel hallom, hogy e hÂnapban kij´tt´k az elsû szÀmmal, ¢s hogy J¢kely ¢s Makkai is csatlakoztak. A napokban Árok Tataynak ¢s TakÀtsnak, hogy k¡ldjenek k¢ziratot GÀspÀr Gyula cÁm¢re (a napokban kaptam tûle lapot ¢s cÁm¢t).
Az elsû szÀm tartalma, ahogy f´lsoroltad, Ãgy hiszem, el¢g jÂ lesz. Nem tudom, mik
lehetnek az Àltalad emlÁtett ànem tetszû dolgokÊ ezzel a lappal kapcsolatban; k¢rlek,
Árj errûl vilÀgosabban. ä K¢t sz¢p versedet k´sz´n´m.
Ha az elsû szÀmban akartok verset k´z´lni tûlem, akkor (f´lt¢ve, ha sok a helyetek)
azt ajÀnlanÀm, k´z´lj¢tek az àºres szobÀÊ-t, ez ugyanis, 3 strÂfÀjÀt kiv¢ve, lapban nem
jelent meg. K¡l´n bek¡ldeni, Ãgy hiszem, nem kell, hiszen a k´tetembûl Àtvehetitek.
Ha a hely kevesebb, akkor ajÀnlom a àF¡lzÃgÀsÊ, àElalvÀs elûttÊ ¢s àVid¢ki ÀllomÀsÊ
c. verseket, ezek se jelentek meg ÃjsÀgban. A mell¢kelt Franz Werfel-fordÁtÀsokat ne
k´z´lj¢tek az elsû szÀmban, ha lehet, mert lÀtom, hogy mÀr Ãgyis van egy Horatius¢s egy Catullus-fordÁtÀs. GÀspÀr azt akarja, hogy k¡ldjek kritikÀt Vas ¢s RadnÂti Ãj
k´tet¢rûl, de ezt az¢rt nem tudom megtenni, mert a k¢t k´nyvet akkor Ãjra Àt k¢ne
olvasnom, ¢s egyik sincs k¢zn¢l: Cs´ng¢n megvannak nekem, de P¢csett vagyok, betegs¢gem miatt nem utazhattam haza az ¡nnepekre. Dec. 23-Àn keltezett ¢s Cs´ng¢re
k¡ld´tt leveledet is csak a napokban k¡ldt¢k utÀnam.
K¢rd¢seidre vÀlaszolva: Hogy kik kapnak Baumgarten-dÁjat, azt nem tudom, de
ÀllÁtÂlag nekem is van rÀ es¢lyem. ä A àspiritual songÊ az amerikai kereszt¢ny n¢gerek
vallÀsos ¢neke, a n¢ger rabszolgasÀg idej¢n fejlûd´tt ki; ûskereszt¢ny ¢s primitÁv n¢ger
motÁvumok furcsa kevered¢se; a dzsessz ûse. A sz´vegek angol nyelvüek, n¢geres dialektus. A àKû ¢s az emberÊ-t (àDere' s no hidin place down dereÊ) fordÁtottam, de
szerkezetileg ¢s ritmikailag ki¢leztem ¢s ÀtalakÁtottam, Ãgy, hogy az eredeti dallamot
nem lehetne ¢nekelni rÀ. ä Nem tudom, hogy ¢rted, hogy Árjak az àºres szobÀÊ-rÂl.
Milyen szempontbÂl? Alapgondolata, hogy a testi-emberi ¢let Àtmeneti Àllapot; az emberis¢g, az egy-ember ¢s minden cselekv¢s¡nk à¡res szobÀtÂl az ¡res szobÀigÊ halad,
ismeretlen nyugvÂponttÂl ismeretlen nyugvÂpontig. Kiindulok a jelen pillanatbÂl, az
akkori jelenbûl, amikor a vers fogantatott, egy Àlmatlan ¢jszakÀn; aztÀn egy szerelmi
histÂria ker¡l sorra, n¢mi humorral, mi hol ¢rzelmess¢gre, hol durvasÀgra hajlik;
majd a coitus, mely elûtt a nemtelen Àllapot ¢s a sexuÀlis Àllapot egy pillanatban egybeesik, tehÀt a megtett Ãt ¢rt¢ke z¢rÂ (àaz ¢g s a f´ld k¢toldalt rÀmszakadtakÊ); k´zben
mindennek az Àtmenetis¢ge hangsÃlyozÂdik, v¢g¡l el¢rkezem oda, hogy ez az ´r´k
Àtmenetis¢g k¢nyelmetlen, jobb nem lenni, mint lenni, tehÀt lÀtszÂlagos bün a gyermeknemz¢s; az utolsÂ strÂfÀban pedig optimisztikusabb hang csend¡l, az utolsÂ Át¢letrûl ¢s a leendû nem-testi emberrûl. K´zben szÂ van arrÂl is, hogy az ÀllatfajtÀknÀl
a szelekciÂ ¢rv¢nyes¡l, a fajerûsÁtû t¢nyezû; az ember a szeretet t´rv¢ny¢vel elvÀgta a
szelekciÂ ÃtjÀt, tehÀt nyilvÀn a faj elpusztÁtÀsa ¢s egy magasabb l¢tforma fel¢ halad.
Boldog öj¢vet! ¹lel
Sanyi.
1936. jan. 8.
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àHa a hely kevesebb...Ê ä A Ký °S AZ EMBER, ELALVçS ELýTT, V ID°KI çLLOMçS cÁmü verseit k´z´lt¢k.

(ZÀrt levelezûlap)
NagysÀgos
Kiss TamÀs
ref. theologus Ãrnak
KisÃjszÀllÀs
MÀria Ter¢zia krt. 71.

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge
Vas megye.

Kedves ¹regem,
lapodat megkaptam, k´sz´n´m, ¢s postafordultÀval vÀlaszolok. Engem a katonasÀg
jÃlius 2-Àra beszÂlÁt Szombathelyre, Ágy, sajnos, pesti utam k¢sedelmet szenved. De
rem¢lem, hogy nem sokkal. Megadtad pesti cÁmedet; majd ide ¢rtesÁteni foglak, hogy
mikor mehetek. Rem¢lem, m¢g Budapesten foglak talÀlni. ä ¹lel ¢s minden jÂt kÁvÀn
barÀtod
Sanyi.
Cs´nge, 1936. jÃn. 26.
(K¢peslap)
Nagys.
Kiss TamÀs
ref. seg¢dlelk¢sz Ãr
çlmosd, Bihar m.
Hungary, Europe
Sokszor ´lel a forrÂ D¢lkeletÀzsiÀbÂl
We´res Sanyi.
Manila, 1937. febr. 7.
(Lev¢l)
NagysÀgos Kiss TamÀs
ref. s. lelk¢sz Ãrnak, ÁrÂ
KisÃjszÀllÀs

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Vas m.

Kedves TamÀsom!
K´sz´n´m sz¢p k´tetedet. °s k´sz´n´m, hogy egy verset nekem is dedikÀltÀl. Nagy
tehets¢g vagy, ´r´m olvasni minden sorodat. Legszebb tÀn a àKihülû tÀjÊ, a àKunsÀgi
el¢giaÊ, a spirituÀl¢, meg a temetû-ciklus.
Nekem is most jelent meg az Ãj k´tetem, ¢s ezzel a lev¢llel egyidejüleg k¡ld´m cÁmedre. írd meg, hogy megkaptad-e.
NemsokÀra elk¡ldetem vagy elk¡ld´m cÁmedre egy fiatal szombathelyi k´ltûnû k´tet¢t. Szem¢lyesen nem ismerem az illetût; de tudom, hogy el¢gg¢ magÀnyos ¢s elszigetelt, mint Te. Amellett nagy tehets¢g, ¢s sokra viszi majd (mint Te). Esetleg l¢pjetek
¢rintkez¢sbe. ä Boldog Ãj¢vet! ¹lel barÀtod
Sanyi.
1938. dec. 29.
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àegy verset nekem is dedikÀltÀlÊ ä a R°GI REGGELEK cÁmü Kiss TamÀs-k´tet CIVAKODñ
cÁmü verse. ä àegy fiatal szombathelyi k´ltûnûÊ ä Gazdag Erzsi: ºV EGCSENGý.

(Lev¢l)
NagysÀgos
Kiss TamÀs
ref. lelk¢sz Ãrnak
KisÃjszÀllÀs

KOLDUSOK

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Vas megye.

Kedves TamÀsom!
Megkaptam szÁves leveledet, k´sz´n´m. K¢rded, mit csinÀlok? Cs´ng¢n ¢ldeg¢lek, az
egyetemi n¢gy ¢vemet mÀr lehallgattam, most a doktori disszertÀciÂmat csinÀlom lassÃ piszmogÀssal ¢s szuszogÀssal. Ha bev¢geztem, akkor doktorÀlok, aztÀn majd a fene
tudja mihez kezdek.
JÂ lenne, ha erre a vid¢kre ker¡ln¢l pr¢dikÀtornak. Sajnos itt a ref. ekl¢zsia kev¢s;
tÃlnyomÂan katholikus ¢s evang¢likus vid¢k ez. Az ¢n falum 80%-ban evang¢likus, ¢n
is az vagyok.
Elûbbi levelemet megkaptad? SoraidbÂl csak azt lÀtom, hogy k´nyvem meg¢rkezett. ä Mit szÂlsz Gazdag Erzsi k´nyv¢hez? Esetleg ÁrnÀl rÂla kritikÀt valahovÀ? ä Ha
PÀvel Guszti bÀcsival ¢rintkez¢sbe l¢psz, sokf¢le dunÀntÃli kapcsolatot szerezhetsz.
HovÀ dolgozol mostanÀban? Mit müvelsz? mik a terveid? ä Sajnos, nekem nem sok
tervem lehet egyelûre, nem sok mondanivalÂm van magamrÂl. N¢ha ´ssze¡t´k egyegy verset, cikket, disszertÀciÂr¢szletet, egy¢bk¢nt alig teszek valamit. K´nyvem megjelen¢se Âta csak egy verset gyÀrtottam, de ez legalÀbb hosszabb l¢legzetü dolog. 150
soros elbesz¢lû k´ltem¢ny, ¢s egyik nap megÁrtam, mÀsik nap kicsiszoltam.
Mejhez hasollÂ lyÂkat kÁvÀn, leveledet vÀrja ¢s szeretettel ´lel hü barÀtod
Sanyi.
Cs´nge, 1939. jan. 20.
à150 soros elbesz¢lû k´ltem¢nyÊ ä az emlÁtett versnek nincs nyoma.

(Levelezûlap)
Nagys.
Kiss TamÀs
ref. lelk¢sz, ÁrÂ
Ãrnak
KisÃjszÀllÀs

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Vas megye.

Kedves TamÀsom!
MegbocsÀss, hogy csak most Árok, ¢s most is ilyen r´viden. Oka, hogy novemberben
kell letennem az utolsÂ szigorlatomat, ¢s sokat kell tanulnom.
àA vers sz¡let¢seÊ cÁmmel megjelent a doktori disszertÀciÂm. Szeretn¢m megk¡ldeni Neked. Ha eljut HozzÀd ez a levlap, k¢rlek, Árd meg, hogy hol vagy mostanÀban,
milyen cÁmre k¡ldjem a nyomtatvÀnyt.
¹lel barÀtod
Sanyi.
Cs´nge, 1939. okt. 31.
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(Levelezûlap)
NagysÀgos
Kiss TamÀs
ref. lelk¢sz Ãr
VÀncsod
Bihar megye.

(FeladÂ:) We´res S., Budapest V I.
Izabella u. 65. IV. 2.

°des TamÀsom!
R¢gÂta akarok Árni sz¢p hosszÃ levelet, de sose jutok hozzÀ, hÀt Árok Ágy r´viden. GratulÀlok a Nyugatban megjelent sz¢p Tompa-tanulmÀnyodhoz, Ãgy tudom, a honorÀriumot mÀr megk¡ldt¢k. ä Nagyon k´sz´n´m a k¢t gyerekÁrÀst; a cicanevel¢s k¡l´n´sen ¢rdekes, ez¢rt v¢gtelen¡l hÀlÀs vagyok, Àlmomban sem kÁvÀnn¢k k¡l´nb gyereksz´veget. ä Babitsot k´zben megint operÀltÀk, siker¡lt a müt¢t; de a f¢nyk¢pet persze ilyen k´r¡lm¢nyek k´z´tt nem Árathattam alÀ. Mihelyt az alÀÁrÀst megszerzem, k¡ld´m a f¢nyk¢pet. ä Ha lehet, gyere Pestre hosszabb idûre. MegbocsÀss csÃf k¢sedelmem¢rt; ´lel r¢gi barÀtod
Sanyi.
(Postab¢lyegzû kelte: 1940. dec. 7.)
àsz¢p Tompa-tanulmÀnyodÊ ä Kiss TamÀs: A SZENV EDý TOMPA MIHçLY . Nyugat, 1940. 33. ¢vf. 12.
sz. 568ä573. old. ä àa cicanevel¢s k¡l´n´sen ¢rdekesÊ ä Korda Piroska: çRVA CICçT íGY KELL NEV ELNI
cÁmü ÁrÀsa. ä Megjegyz¢s: 1942ä1947 k´z´tt ä eml¢kezetem szerint a levelez¢s¡nk sz¡netelt. °n
NagyvÀradra ker¡ltem tanÀrnak. We´res SÀndor Budapesten k´nyvtÀrnokoskodott, gyakrabban talÀlkozhattunk. MÀsr¢szt a hÀborÃ, hadmüveletek, majd a hatÀrzÀr, egymÀs holl¢t¢nek
bizonytalansÀga akadÀlyoztÀk a lev¢lbeli kapcsolatot.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs
Ãrnak
KisÃjszÀllÀs
K´rÃt 71.

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Cs´nge,
Vas m.

Kedves TamÀskÀm,
jÂlesik, hogy v¢gre RÂlad is hÁrt kaptam. MegbocsÀss, hogy csak most vÀlaszolhatok:
kÀrtyÀd jÂkora k¢s¢ssel jutott a kezemhez, mert bolyongtam szerte a DunÀntÃlon, ¢s
nem volt ÀllandÂ cÁmem, ahovÀ soraidat utÀnam k¡ldj¢k.
Sajnos a k´teteimbûl nem tudok k¡ldeni. NÀlam is sz¢tszÂrÂdtak, vagy r¢szben mÀr
elûbb kifogytak. ä NadÀnyi ZoltÀn pesti cÁm¢t k¢rdezed; nem tudom, minthogy ût
szem¢lyesen nem is ismerem m¢g. De ha àA reggelÊ szerkesztûs¢g¢be Ársz (Bp. V.
Bajcsy-Zsilinszky Ãt 78.), ott megkapja leveledet; vagy onnan megtudhatod a cÁm¢t.
°n r¢gÂta hontalan vÀndor¢letet ¢lek, de mÀjus 20-tÂl kezdve a sz¢kesfeh¢rvÀri mÃzeumban fogok dolgozni. Ha arra jÀrsz, rem¢lem, felkeresel. CÁmem mÀj. 20-tÂl kezdve: Sz¢kesfeh¢rvÀr, MÃzeum.
Minden jÂt kÁvÀn ¢s ´lel barÀtod
Sanyi.
Cs´nge, 1947. mÀj. 7.
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(Lev¢l)
Kiss TamÀs
ÁrÂ, tanÀr
Debrecen
Garay u. 36.

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Budapest II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C.

Kedves TamÀskÀm,
jÂlesik, hogy felkerest¢l leveleddel ¢s sz¢p Csokonai-k´nyveddel. Gyakran gondolok
RÀd ¢n is. Ha Pesten jÀrsz, k¢rlek, keress fel, telefonszÀmom 351-838. Ha esetleg Debrecenbe vetûd´m, ahol m¢g soha ¢letemben nem jÀrtam, meglÀtogatlak. De gondolom, hogy Te elûbb jutsz ide, mint ¢n oda.
K´sz´n´m, hogy az àAlf´ldÊ szÀmÀra k¢ziratot vÀrsz. Feles¢gemnek n¢hÀny igen
sz¢p vers¢t k¡ldhetem, sajÀt ÁrÀsaim k´z¡l pedig hindu fordÁtÀsokat. K¢rn¢lek, ¢rtesÁts, hogy mit tudtok felhasznÀlni belûle.
EmlÁtett versk´teted, rem¢lem, megjelenik, ¢s kÁvÀncsian vÀrom. A We´res hÀzaspÀr egyelûre csemet¢idnek tud olvasmÀnyt k¡ldeni.
TamÀskÀm, T¢ged is sokszor ´lellek ¢s ismeretlen¡l csalÀdodat is. Minden jÂt kÁvÀn
r¢gi barÀtsÀggal
Sanyi.
1955. dec. 1.
K´sz´nj¡k a kedves megeml¢kez¢st, a sz¢p k´nyvet, s szeretettel ¡dv´zl´m kedves
csalÀdjÀval egy¡tt
We´res SÀndorn¢
àsz¢p Csokonai-k´nyvedÊ ä Kiss TamÀs: HAJNAL HASAD. Magvetû, 1955. ä àegyelûre csemet¢idnek tud
olvasmÀnyt k¡ldeniÊ ä We´res SÀndor BñBITA ¢s KÀrolyi Amy T IK -TAK cÁmü k´nyvei.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs
ÁrÂ
Debrecen
Garay u. 26.

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Budapest II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C.

Kedves TamÀskÀm,
sz¢p karÀcsonyt ¢s boldog Ãj¢vet kÁvÀnok MindnyÀjatoknak.
K´sz´n´m leveledet. JÂlesik, hogy Amy versei ¢s az ¢n hindu fordÁtÀsaim esetleg k´zl¢sre ker¡lhetnek folyÂiratotokban. ä SajnÀlom, hogy az àºres szobaÊ mÀsolatÀt egyelûre m¢g nem tudom elk¡ldeni, l¢v¢n a vers 160 sor, szabadidûm pedig csak f¢l sor
vagy annyi se. De majd nekilÀtok az ÂriÀsi mÀsolÀsnak. ä M¢g inkÀbb sajnÀlom, hogy
a k´teteimbûl nem tudok k¡ldeni; nekem egyetlenegy sincsen meg k´z¡l¡k, feles¢gemnek is csak n¢melyik, egy p¢ldÀnyban. Nem gondoltam, hogy m¢g valaha sz¡ks¢g
lenne eff¢l¢re. N¢hÀny Ãjabb r´vid versemet itt k¡ld´m, k¢rve, hogy fogadd szÁvesen.
Nem hiszem, hogy megjelen¢sre alkalmasak volnÀnak, ez¢rt nem mint szerkesztûnek,
hanem mint r¢gi jÂ barÀtnak k¡ld´m Neked; de ha talÀlsz k´zt¡k k´z´lhetût, annÀl
jobb.
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Mikor j´ssz Pestre, mikor lÀtlak? JÂ eg¢szs¢get kÁvÀn ¢s ´lel szeretettel
Sanyi.
1955. dec. 20.
Boldog ¡nnepeket kÁvÀn az eg¢sz Kiss csalÀdnak
KÀrolyi Amy.
àha talÀlsz k´zt¡k k´z´lhetûtÊ ä Kiss TamÀs ekkoriban az Alf´ld versrovatÀt szerkesztette.

(Levelezûlap)
Kiss TamÀs
ÁrÂ
Debrecen
Garay u. 26.

(FeladÂ:) We´res SÀndor, Budapest II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C.

Kedves TamÀskÀm, ´r¡l´k, hogy Pestre j´ssz. 27-¢n d¢lutÀn vÀrunk. Ha mÀs idûben
j´nn¢l, ¢rtesÁts telefonon (hÀzi szÀmunk 351-838) vagy lev¢lben. ä K´sz´n´m, hogy
Amy versei ¢s hindu fordÁtÀsaim megjelennek. A honorÀriumot, 304 forintot mÀr
megkaptam, ¢s hÀlÀm a gyors int¢zked¢s¢rt; az Alf´ld Ãj szÀma m¢g nem ¢rkezett
meg, de lehet, hogy holnap, holnaputÀn az is itt lesz. Hogy a jegyzet kimaradt, nem
baj. ä A viszontlÀtÀsig is barÀtsÀggal, szeretettel vÀr ¢s ´lel
Sanyi. 1956. febr. 22.
Feles¢gednek k¢zcsÂk.
Kedves TamÀs, ´r´mmel vÀrjuk eb¢dre vagy vacsorÀra, csak tudjuk, mikor j´n.
Amy.
(Lev¢l)
Kiss TamÀs
k´ltû Ãrnak
Debrecen
Garai u. 26.

K¡ldi: We´res S., Budapest II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C.

Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m leveledet, ¢s ne haragudj, hogy idÀig nem jelentkeztem. Mint Pesten jÀrtodban lÀthattad, sokf¢le gondom-bajom volt, amiket komolyabban vettem, mint kellett volna. Azok a bajok azÂta elmÃltak, ¢s j´ttek helyette mÀs szÃnyogok, elefÀntnak
n¢zhetûk. ä Most Amy betegeskedik, de m¢gis rem¢lem, hogy tavasszal eljutunk Debrecenbe. Ha Te Pesten jÀrsz, k¢rlek, lÀtogass meg benn¡nket.
Itt k¡ld´k nagy csomÂ verset. K´z¡l¡k megjelent (r¢gen, ¢s mÀs variÀciÂban): çllÂ
alak, Stella, ManÂk, Holdas k´nyv, Kerti sz¢k. A t´bbi m¢g nem jelent meg.
Beney ZsuzsÀnak volna egy k¢r¢se. Egy verse (Alkestis) mÀs cÁmmel jelent meg NÀlatok. K¢ri, hogy a legk´zelebbi szÀmban egy jegyzetben emlÁts¢tek meg az eredeti
cÁmet. Azt hiszem, nem tÃl nagy kÁvÀnsÀg r¢sz¢rûl, ha szÀmÀra ez fontos.
Minden jÂt, TamÀskÀm! ¹lel hÀlÀs r¢gi barÀtod
Sanyi.
Bpest, 1964. I. 27.
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P¢ldÀnyok, honorÀrium rendben meg¢rkeztek, k´sz´n´m!
àj´ttek helyette mÀs szÃnyogok, elefÀntnak n¢zhetûkÊ ä a TþZKöT cÁmü versesk´nyve k´r¡li bajokra
utal, mely 1964-ben egyszerre jelent meg Budapesten ¢s PÀrizsban. ä àK¡ld´k nagy csomÂ versetÊ
ä çLLñ ALAK , MANñK , STELLA, K ERTI SZ°K , N°GYSOROS, A BELSý V °GTELEN, AZ AKASZTOTT ISTEN, SUHANçS A HEGEDþK¹N, A TERROR, TENEBRAC, METROPOLIS, MAGNA MERETRIX, ýSANYA
SZñL IVAD°KAIHOZ, A FELçLDOZOTT V IRçG, ALIG MOZDíTOD AJKAD, AZ IMçDOTT.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltû,
szerkesztû Ãrnak
Debrecen
Garai u. 26.

K¡ldi: We´res S., Budapest, II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C.

Kedves TamÀskÀm,
Nagyon meg´r¡lt¡nk a sz¢p f¢nyk¢peknek, hÀlÀsan k´sz´n´m! A Csokonai-sÁrnÀl k¢sz¡ltek is jÂk, de a t´r´tt ismeretlen sÁrkû fotÂja megd´bbentûen m¢ly hangulatÃ.
Sz¢gyellem, hogy csak most k´sz´n´m meg, hogy megmutattad nek¡nk Debrecent,
ezt a nagy mÃltÃ, nagy tudomÀnyÃ, ma is eleven, virulÂ vÀrost. AzÂta 10 napot t´lt´tt¡nk Kievben: ha ott is otthonosan mozogtam, ezt r¢szben Debrecennek k´sz´nhetem, mert van valami rokonsÀg a kettû k´zt. Mindegyik nagy b´lcs tengeribika a szÀrazf´ldi ÂceÀn k´zep¢n.
LillÀnak k¢zcsÂk. Minden jÂt kÁvÀn ¢s hÀlÀs szeretettel gondol RÀd, ´lel
Sanyi.
Kedves TamÀs, Lilla,
k¢t h¢ten bel¡l k¢tszer is Àtutaztunk Debrecenen: Kievbe ¢s vissza. Kitünûek a fotÂk.
°lûk ¢s holtak. Csokonai szomsz¢dnûje, mint valami derengû, sÀsok k´z´tti Ophelia.
TamÀs megkapja ¢rte a rÂzsadombi nagydÁjat!
Szeretettel gondol RÀtok Amy.
(1964. jÃnius 15.)
àmegmutattad nek¡nk DebrecentÊ ä We´res SÀndor ¢s KÀrolyi Amy 1964 ÀprilisÀnak k´zep¢n napokat t´lt´tt Debrecenben, Kiss TamÀs¢k vend¢gek¢nt.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs
szerkesztû Ãrnak
Debrecen
àAlf´ldÊ szerkesztûs¢ge
V´r´s Hadsereg Ãtja 42ä48. IV. 420.
Kedves TamÀskÀm,
itt k¡ld´m egy tehets¢ges (¢s elszigetelt) k´ltûnû verseit. PÀlos RozitÀnak hÁvjÀk, kb.
26ä30 ¢ves, tanÁtÂnû. N¢hÀny verse a p¢csi Jelenkorban jelent meg. CÁme: Bakonyszombathely, KomÀrom megye.
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K¢rlek, ha lehet, k´z´ljetek tûle, hiszen, azt hiszem, sz¢p meleg tÂnusa, dallama ¢s
gazdag k¢pvilÀga van. ä Verseit most tudta ¢s megk¢rdez¢se n¢lk¡l k¡ld´m, de pozitÁv
vÀlaszod eset¢n ¢rtesÁtem.
LillÀnak k¢zcsÂk. ¹lel hÀlÀs r¢gi barÀtod
Sanyi.
Bpest, 1964. szept. 9.
Mindig szeretettel gondol mindkettût´kre
Amy.
(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltûnek
Debrecen
Garai u. 26.

K¡ldi: We´res S., Budapest II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C.

Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m a sz¢p k´ltem¢nyt. HatÀrozott vonalÃ, vÀzlatos, erûs ÁrÀs, ac¢los szerkezete
¢s zeng¢se van. Nagyon ´r¡l´k neki. JÂ lenne, ha megjelenhetne, akÀr az ¢n nevem
emlÁt¢s¢vel, akÀr an¢lk¡l, hiszen a vers ´nmagÀban sz¢p ¢s l¢nyeges.
K´sz´n´m, hogy PÀlos Rozita verseibûl n¢gyet k´zl¢sre szÀnsz, ´r¡l´k, hogy Neked
is tetszik. Ezzel a lev¢llel egyidejüleg ¢rtesÁtem ût; utÂlagos szÁves engedelmed rem¢ny¢ben cÁmedet megÁrom, hogy megk´sz´nhesse.
Simon ZoltÀnt szeretettel ¢s k´sz´nettel ¡dv´zl´m ismeretlen¡l is. GondolkodÂ,
k¡zdelmes ÁrÀsa tÃlmutat az asztalosmühelyen, ahol dolgozik, bÀr egyelûre Szabolcsi
MiklÂs szempontjait ism¢tli kev¢sb¢ logikusan ¢s kev¢sb¢ ¢lesen. De az ´nÀllÂ koncepciÂ lehetûs¢ge is megvan benne.
Itt k¡ld´k verseket. Most csak kettût talÀltam a fiÂkban, harmadikat e lev¢l ÁrÀsÀt
f¢lbeszakÁtva Ártam Neked, k¢rve, hogy fogadd szeretettel.
Minden jÂt MindnyÀjatoknak! LillÀnak k¢zcsÂk, csemet¢iteket ´lelem, ¢s T¢ged is,
r¢gi barÀtod,
Sanyi.
Bpest, 1964. szept. 20.
IMPROMPTU
Kiss TamÀsnak.

Ahol a virÀgok
cs´ndben
kis¢rik a lepk¢k nÀszmenet¢t,
most hallgat a sz¢l,
s a r¢trûl kimeredû
tompa tarkasÀgÃ kû
a menny k¢kj¢nek vÀlaszol.
KislÀnyok kergetûz¢s¢re valÂ
a hely ¢s az idû;
kÀr, hogy az elszabadult gondolat
nem torpan meg a patak
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rezgû fonalaiban
s a zsomb¢kos ki´nt¢s
hinÀr-f¡leiben,
hanem mint az elszabadult lÂ
vÀgtat, maga se tudja hova.
àImpromptuÊ ä a mindmÀig kiadatlan vers itt jelenik meg elûsz´r.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltû
Debrecen
Garai u. 26.
Kedves TamÀskÀm,
megbocsÀss, hogy ilyen bitangul k¢sedelmesen vÀlaszolok. GyÀszodban fogadd mindkettûnk r¢szv¢t¢t.
A debreceni egyetemi KISZ meghÁvÀsÀra Àpr. 28-ikÀn vagy 29-ik¢n vÀrosodba ¢rkezem, Amyval egy¡tt. Rem¢lem, TamÀskÀm, lesz mÂdunk egy¡ttl¢tre, besz¢lget¢sre.
A rem¢lhetû talÀlkozÀsig is ´lel r¢gi barÀtod
Sanyi.
Bp. 1966. IV. 16.
DrÀga TamÀsunk,
bizony szomorÃ dolog, hogy kedves kicsi MamÀdat mÀr nem talÀljuk NÀlatok. ä Fogadd ¢rkez¢s¡nk elûtt hÁrn´kk¢nt versk´tetemet, s ha szÁvedhez, mÀjadhoz, agyadhoz, egyszÂval ´sszes belsû r¢szeidhez szÂl, Árj rÂla.
LillÀcskÀval egy¡tt ezer ¡dv´zlet, ´lel¢s
Amy.
(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltû
Debrecen
Garai u. 26.
Kedves Lilla ¢s TamÀs,
k¢rlek Benneteket, fogadjÀtok szeretettel kitünû svÀjcin¢met k´ltû barÀtunkat, Robert
Stauffert. A viszontlÀtÀsig is ´lel mindnyÀjatokat
We´res Sanyi.
Bpest, 1968. jÃl. 28.
Harmadik gyermeketeknek nem fogadnÀtok el Robertet?
Sok-sok ´lel¢s ä Amy
(CÁme:) Robert Stauffer
NyÀri Egyetem
Debrecen 10
Egyetem t¢r
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àBagatellÊ ä a megûrz´tt vers We´res SÀndor: EGYBEGYþJT¹TT íRçSOK I. k´tet¢ben I MPROMPTU
cÁmmel jelent meg.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs
k´ltû
Debrecen
Garai u. 26.

(FeladÂ:) KÀrolyi ä We´res, Budapest II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C. ,

1973. II. 2.
Kedves TamÀskÀm,
gratulÀlok Amy k´tet¢rûl Árottakhoz, kitünû, nem csak a k´ltû vilÀgn¢zet¢vel foglalkozol, hanem a versekkel mint tÀrgyakkal is, eg¢szen a formai vonÀsokig. K´sz´n´m,
hogy k¢t r¢gi versemet Ãjra Àtadtad nekem. Egyik azÂta az à°sÊ-ben meg is jelent,
talÀn a mÀsik is helyet talÀl valahol. ä Meg is feledkeztem rÂluk, de most rÀjuk ismertem Ãjra.
TamÀskÀm, hogy s mint vagytok? Ha Pestre j´ssz, talÀlkozzunk, ne csak k¢t siet¢s
k´zt, mint a mÃltkor, hanem lÀtogass meg benn¡nket. LillÀnak k¢zcsÂk, a gyerekeket
´lelem. K´sz´nettel, r¢gi barÀtsÀggal,
Sanyi ä
DrÀga TamÀsunk,
k´sz´n´m a nagy munkÀt, amit k´nyvemmel okoztam Neked. TanulmÀnyod egyszerre szubjektÁv ¢s objektÁv is. SzubjektÁv bele¢rz¢ssel k´zelÁted meg a verseket, s amit
tapasztalsz, objektÁv ¢rv¢nnyel fejezed ki. Egy kis g¢phibÀra figyelmeztetn¢lek: az utolsÂ elûtti oldalon a Futurum vers elsû sora: Nekem csak a a g¢pel¢sben v¢letlen¡l nemcsak
a ker¡lt. ä N¢vjegyz¢k¡nk eleven szereplûi vagytok, csak egy kicsit zsÃfolt az ¢let¡nk,
s mÀr t´bb mint egy hÂnapja csigolya¡gyekkel bajoskodom, ami vizsgÀlattal, kezel¢ssel
¢s rossz k´z¢rzettel jÀr olykor. TamÀskÀm, mindig szÁvesen lÀtott vend¢geink vagytok
a T´r´kv¢sz Ãton, s ha Isten adja, a mÀsik Ãton is.
Sok szeretettel ´lel LillÀval, pici famÁliÀddal egy¡tt
Amy.
MIKOR KUGLIZUNK MEGINT?
àk¢t r¢gi versemet Ãjra Àtadtad nekemÊ ä az egyik a B AGATELL (l. f´nt), a mÀsik a TçRGYAK BESZ°LGET°SE, amelyet Kiss TamÀsnak dedikÀlva vett f´l egybegyüjt´tt ÁrÀsai elsû k´tet¢be. ä àa mÀsik
Ãton isÊ ä We´res¢k akkoriban ¢p¡lû csalÀdi hÀza a Murak´zi Ãt 10/a alatt. ä àMikor kuglizunk
megint?Ê ä a mÀtrahÀzi akad¢miai ¡d¡lûben levû orosz kuglira utal.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs k´ltû
4026 Debrecen
Garay u. 26.

K¡ldi: We´res S., Budapest II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C.

Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m leveled. SajnÀlattal olvasom, hogy T¢ged is der¢kfÀjÀs kÁnoz, mint Amyt
gerincfÀjÀs. Nem k¢ne-e nyÀron H¢vÁzen pÀr hetet egy¡tt t´lten¡nk?
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K´sz´n´m, hogy az Alf´ldben Ársz rÂlam. öj verset most nem tudok k¡ldeni, de
van n¢hÀny r¢gi kiadatlan. P¢ldÀul amit Te ûrizt¢l meg: àa fejsze, a t´nk s a ny¢lÊ. Azt
hiszem, 1931-bûl vagy 32-bûl ered. Ezt ajÀnlanÀm, s mell¢je vÀlogass a m¢g r¢gibbekbûl, gyûri diÀkkoriakbÂl: ezeket itt k¡ld´m.
Most 3 h¢tre Sv¢dorszÀgba utazunk, mÀj. 25 k´r¡l Ãjra Pesten lesz¡nk.
LillÀnak k¢zcsÂk, a gyerekeket ´lelem. JÂ eg¢szs¢get, minden jÂt! TamÀskÀm,
´lel Sanyi.
Bpest, 1973. IV. 29.
Kedves TamÀsunk, LillÀnk,
Mit szÂlnÀtok egy¡ttes h¢vÁzi kÃrÀhoz? GondoljÀtok meg, s akkor prÂbÀlnÀnk a f¡redi
fû-fû idegenforgalmÀr ÃtjÀn szobÀt szerezni, vagy esetleg Ti tudtok valami alkalmas
h¢vÁzi szÀllÀst?!
Szeretettel ´lel mindkettû + kettût´ket
Amy.
(Mell¢kelve: Kis versek 1930-bÂl.
Nyolc vers az Alf´ld 1973. jÃliusi szÀmÀba.)
àaz Alf´ldben Ársz rÂlamÊ ä a k´ltû 60. sz¡let¢snapjÀra Árt tanulmÀny.

(K¢peslap)
Kiss TamÀs¢knak
Debrecen
Garay u. 4.
TamÀskÀm, k´sz´n´m az igazÀn nagyon sz¢p eml¢kez¢st az Alf´ldben. Most Kûszeg
mellett, Bozsokon nyaralunk a Vas megyei tanÀcsi ¡d¡lûben. MÀtrai lapotokat m¢g
Pesten kaptuk. CsÂkol MindnyÀjatokat
We´res Sanyi.
1973. V II. 24.
TamÀskÀm, LillÀm, bensûs¢ges sz¢p tanulmÀnyod nagyon meg´rvendeztetett. Szeretettel gondol RÀtok a viszontlÀtÀsig
Amy.
(Lev¢l)
Kiss TamÀs
ÁrÂ, tanÀr
Debrecen
Garay u. 4.

K¡ldi: We´res S., Budapest II.
T´r´kv¢sz Ãt 3/C.

Bpest, 1973. II. 23.
Kedves TamÀskÀm,
k¢r¢ssel fordulok HozzÀd. A Magvetû K´nyvkiadÂ tervezi, hogy k¢tk´tetes àEgybegyüjt´tt ÁrÀsokÊ munkÀmat hÀrom k´tetre bûvÁtve Ãjra kiadja. A harmadik k´tetbe
mind Ãj anyag ker¡l, drÀma, vers, prÂza vegyesen.
A k¢t r¢gi k´tet is bûv¡l n¢hÀny kiadatlan r¢gi verssel. K¢r¢sem ezzel kapcsolatos.

202 ã We´res SÀndor levelei Kiss TamÀshoz

TamÀskÀm, àa fejsze, a t´nk s a ny¢lÊ, àalszol te is, kom¢Ê versemet egyed¡l Te ûrizted meg, egyszer oda is adtad nekem. Csak sajnos, nem talÀlom! HÀt ezt szeretn¢m,
ha menn¢l elûbb megk¡lden¢d nekem Ãjra. Sz¢gyellem, hogy mÀsodszor fÀrasztalak vele.
MÀrcius mÀsodik fel¢ben, rem¢lem, talÀlkozunk Debrecenben. BodÀn¢ Judit meghÁvott benn¡nket. Azt hiszem, mÀrc. 22., ha jÂl eml¢kszem. Ti bizonyosan tudjÀtok,
frissÁtsd fel rokkant memÂriÀmat.
LillÀnak k¢zcsÂk. Fiad-lÀnyod csÂkoltatom. ¹lel r¢gi 60 ¢ves ifjÃ barÀtod
Sanyi.
A k´tetrendez¢ssel kapcsolatos az is, hogy vÀzlataim k´zt megtalÀltam Feh¢r GÀborrÂl
szÂlÂ versemet. Itt k¡ld´m az àAlf´ldÊ r¢sz¢re. TalÀn ÁrnÀtok hozzÀ valamit, felfrissÁtve
a nyÁregyhÀzi ÁrÂ-tanÀr eml¢k¢t. írnÀl rÂla? ögy tudom, Te is ismerted. ¹lel ¢s jÂ
eg¢szs¢get kÁvÀn
SÀndor.
Kedves TamÀs, Lilla,
bolond toronyvÀrosbÂl (= Pestrûl) k´sz´ntelek Benneteket, talÀn tifel¢tek m¢gis nyugodalmasabb, vagy nem?
Szeretettel ´lel Benneteket
Amy.
(K¢peslap)
Kiss TamÀs
k´ltû
4026 Debrecen
Garay u. 26.
1973. III. 4.
Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m a fejsze-verset, mÀr be is raktam a gyüjtem¢nybe. Ha megengeded, Neked
ajÀnlva.
CsÂkol Benneteket hÀlÀs
Sanyid.
CsÂkol mindnyÀjatokat
Amy.
(K¢peslap)
Kiss TamÀs Ãrnak
¢s kedves feles¢g¢nek
Debrecen
Garay u. 29.
Kedves TamÀsunk, LillÀnk. öjra a MÀtrÀban, csak kuglipartner n¢lk¡l!
Szeretettel ´lel mindn¢gyeteket
KÀrolyi Amy
(öj cÁm¡nk: II. Murak´zi u. 10/a. Tel. 357-235)
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TamÀskÀm,
´lel mindnyÀjatokat
Sanyi
1974. nov. 21.
(K¢peslap)
Kiss TamÀs
k´ltûnek
Debrecen
Garay u. 26.
Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m tanulmÀnyk´tetedet. RÂlam Árt eml¢kez¢sed olyan friss, mint hajdani kamaszkorunk. A NadÀnyi-tanulmÀnynak nagyon ´r¡l´k, egy nagy k´ltû elsû m¢ltÂ
megbecs¡l¢se! ¹lel
W(e´res) Sanyi.
TamÀskÀm, lÀtom, hasznÀlod az idûdet! A GulyÀs ¢s MÂricz remek. Nagyon ´r¡lt¡nk
neki. LillÀddal egy¡tt ´lel¡nk:
Amy
1975. XI. 21.
àk´sz´n´m tanulmÀnyk´tetedÊ ä Kiss TamÀs çRKçDIçBAN °LTºNK cÁmü k´nyve.

(Lev¢l)
Kiss TamÀs
Debrecen
Garai u. 26.
4026

(FeladÂ:) We´res S., Budapest II.
Murak´zi u. 10/a
1025

Budapest, 1983. III. 14.
Kedves TamÀskÀm,
k´sz´n´m leveledet. ¹r¡l´k, ha a r¢gi ¢s helyenk¢nt ¢rdekes levelek megjelennek.
A àPÀrbesz¢d a m¢retlenrûlÊ cÁmü vers megjelent, csak mÀs cÁmmel. A VI. szimfÂnia
befejezû r¢sze. Minthogy ´nÀllÂ versk¢nt kiadatlan, szerintem k´z´lhetû a levelek mell¢kletek¢nt ¢s tartoz¢kak¢nt.
AmyrÂl ¢s magamrÂl semmi jÂt sem Árhatok. ýt Áz¡leti bÀntalmakkal kezelik, engem
depressziÂ ellen.
LillÀnak k¢zcsÂk. ¹lel
We´res SÀndor.
Kedves BarÀtaink, most csak pÀr szÂ ¡dv´zlet, az el¢gia majd szÂban.
CsÂkol Benneteket

Amy.

à¹r¡l´k, ha a r¢gi ¢s helyenk¢nt ¢rdekes levelek megjelennekÊ ä azoknak a leveleknek a megjelentet¢s¢hez adja beleegyez¢s¢t, amelyek 70. sz¡let¢snapja alkalmÀbÂl lÀttak napvilÀgot az °let¡nk hasÀbjain.
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Parti Nagy Lajos

KACAT, BAJAZZO
r¢szletek egy szûnyegverstanbÂl
daktilikus sorok
(hexameter)
Surrog a lÀba k´r¡l csupa daktilikus kacat ¢s rongy,
Ãgy t´red¢k, ahogyan t´red¢kes e tarka vasÀrnap,
ormÂtlan csalogÀnyk¢nt csattog a g¢pben a metrum,
k¢sz¡l a hexameter, kicsomÂz, becsomÂz, vacakolgat,
sorrÂl sorra merûleg füzi a hÃrba a textust,
tÀncol a t¢li sz´vûsz¢k, s d¡nny´g a hÀrfa kabÀtban.
(pentameter, Àl, s piper¢zett)
Mintha a bamba idû konfettije volna,
hullik alÀ ez a vers, szÁnl' pentameterbûl
(mind a k´z¢p fele lejt f¢l spondeusokkal),
´t lÀbÀn fut a t¢l, szÀrnyas bicebÂca,
rejti a talpa sziv¢t, ¢s tÀnca a lÃd¢,
mert hideg itt ez a kû, hogy megfagy a l¢lek,
fut le a f´ldig a hÃr, kÂc, Àrva zsinÂrzat...
àAzt hiszi, ver maga Àt? LÀtom a sÀnta kutyÀt,
hÀnyja a hÂt, ne metert, ´tlete oly kitekert,
s pentameterje hamincÊ ä n¢z be szobÀmba Kazincz'.
...Csurran a tollbol a tint', hullik az ¢gb´l a pent',
ül a s´t¢t idebent, gyül a feh¢r odakint...
àAz, mit az Ãr idekent, orrfacsarÂ piperent,
az kutyak´lni megintÊ ä mondja a k´lt' ¢s a Wint'
szÀrnya alÂl kitekint, v¢n, d¡h´sen bucsut int.
(Àl. disz. tichon. nak. riadÂ. leÀnya.)
Gombolyog Áme a rongy, belezÃzni a versbe harisnyÀm,
sÁkba terÁteni sz¢t ¢s m¢gse vacogni,
ennyi a tr¡kkje talÀn, noha zÃzdai disztichonokkal
füteni t¢len a padlÂt drÀga mulatsÀg,
forralt bornak aszÃt a bolond t´lt csak fazekÀba.
LÀngot a lûre is Àd, s fÀnÀl jobb a fah¢j.
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(adoneus)
Felleg az ¢gen,
tÂna ludÀtusz,
esteledik mÀr,
pÀvai stÀtusz,
holdliba csÃszkÀl,
gÀgog a j¢gen.
Vajba ha k¢s megy,
daktilus ¢s egy
spondeus alkot
kÂlon adÂniszt,
mint ez a strÂfa,
b¡szke adÂtiszt,
egykutya srÂfra
jÀr-kel a lÀba,
gÀgog a j¢gen
tramplika pÀva,
illik e jÂ kis
t¢li vasÀrnap
hangulatÀba.
jambikus sorok
(jambikus trimeter)
Hatan vagyunk mi, jambikus trim¢terek,
a c¢l, a terh', az Ãt, ha volt is, elmaradt,
Ãgy nyiktatunk a tompa t¢li ¢g alatt,
akÀr lovatlan ¢s kocsitlan f¢derek.
Befagyva mind a vad folyÂk, s´t¢t erek,
kenûcs a lûcs, mi¢rt, ki¢rt? nem vetve lat
rabog vel¡nk a tonna sÃlyÃ alkonyat
perp¢tuum debil, ha did van ¢s dereg.
S mind megfagyunk, hat jambikus trim¢terek,
a menny alatt, a puszta t¢li menny alatt.
(jambikus tetrameter)
Hat Âra hÃsz, sajnÀltatom magam, pedig csak ¡ltem itt,
szenet se leltem, n¢mi port szitÀltam Àt, hat Âra hÃsz,
mi szaggat Ágy, a kar talÀn, akÀr e megnyÃlt tetram¢t?
fÀradt vagyok, tÀn zsÀkolÂk fÀradnak Ágy el, este van,
hat Âra hÃsz, a t¢li ¢g mÀr tintahal, s a v¢ralÀ
futÀsukat lomhÀn viselve mind a nyolc szenestev¢k
terpeszben Àllnak, szÀjukon borosta nûl, nem csillagok,
de szÁnaranyk¢nt nyolc sugÀr ha f´lbuzog, nem semmi az,
bÀr elkonyul, hisz minden el, s akÀr e csonka nyolcas,
a satnya hÂban sÂsperec vilÀgol Àrva hÃgyuk.
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(anakreoni hetes)
Hogy hÀtha megvigasztal,
negyedfelest megittÀl,
Anakreon, te bamba,
e csonka vers meg itt Àll,
a hÀrom ¢s feles jamb
busÃl a kocsmaasztal
piroska müanyagjÀn,
akÀr a k´nnyes orrcs´pp,
kis ÀrvasÀgi taknyod,
se sÃly, se terjedelme,
let´rli majd az asztal.
(anakreoni nyolcas)
Hol a nyÀr, a tiszta ¢gk¢k,
belehullt az ürbe v¢gk¢pp,
ami r¢gi k¢kje volt csak,
smogalomban Àll a vÀros.
Ez a furcsa, sz¡rke lejt¢s,
ez is Ám anakreÂni,
sorelûn akÀr teh¢nk¢k,
anapesztusok legelnek.
Ma napestig Àllt a sz¢l, ¢s
kutyahulla szÀllt f´l¢b¡nk,
a feh¢r tetûkre lassan,
Budapestre lomha smog szÀllt.
(jambikus septenÀrius)
Ha hull a hÂ, szemedre hull, ne f¢lj, feh¢r s´t¢t lesz,
tetûkre szÀmolatlanul, ne f¢lj, ha v¢gre f¢nylesz,
a tüzfalak ma mind feh¢r, a j¢gcukor galambok,
kubusban Àll a t¢l, ne f¢lj, a licht, a hÂf, a gangok,
a hold az udvar n¢gysz´g¢n ¢jf¢lre Àtevick¢l,
s feh¢r, akÀr az egyszereggy, a n¢gyzet MÀlevicsn¢l.
(jambikus oktonÀrius)
AkÀr ha r¢gi levlapon a kÀsasz¡rke Oktogon
s a volt SugÀrÃt bÀgyatag talÀlkozÀsa ¢jszaka,
a hÂ k´v¢rje mint sliced-bacon pehelyszalonna szÀll,
fiakker¡nk el sem hiszed, bakon beburkolÂzva ¡l
az oktonÀrius, der¢k tokÀja holdpuhÀn dereng,
lapÀtnyi lÂszar gûz´l´g, felizzik n¢mi sz¢naf¢ny
az Oktogon nyolc sz´glet¢n, de forma ez csak, posztromant,
akÀr ha r¢gi levlapon: csÂkolja ¹nt KovÀts HugÂ.

HatÀr Gyûzû: Versek

(alexandrin)
HatlÀbu vers, Agip-kutyÀk lihegnek Ágy,
hat gÀzolajtitÀn, hat nyelve lÀnggal ¢g,
AszÂd felûl az Ãt, akÀr AszÂd fel¢,
titÀ titÀ titÀn, a t¢li ¢jszakÀn
benzinkutak, tanyÀk, egy tÀntorgÂ szem¢ly.
A hold bes¡t kicsinyt, s a lanyha f¡lkef¢ny
ben ¡l Petuskinunk, àa rÀngatÀst ti tÀn
eltüritek? vonat sosem cibÀlhat Ãgy,
a sors ahogy cibÀlÊ, a Komszomolszka k´nny
e rÀngatÂsditÂl ´l¢be sz¢tgurul,
àti tÀn ti tÀn ti tÀn a t¢li ¢jszakÀn
nem sÁrtok Ágy?Ê AszÂd, akÀr a gÀzolaj.
(No ¢s mi van ha h¢t a lÀb, elÃszni ¢pp el¢g,
a talp alÀ a gondolÀd fel van szerelve r¢g,
Velence hÁres Ãtja itt e pÃpozott kanÀl,
magad m´g¢je gondolod, a l¢nyeg abban Àll,
ahÀny kanÀlon elsuhansz, ablak ki annyi nyÁl,
s ha ¢pp el¢g a nonchalance, rep¡lsz akÀr a nyÁl.)
(nibelungizÀlt alexandrin)
De mÀra itt bev¢gzem, e nÁbelungi nyers,
mÀr fÀradtnak se ¢rzem, ¢s mÀr ha vers se vers,
amit megjambizÀltam, megjambizÀlta mÀs,
e furcsa formaszÀmtan csak abszolvÀlhatÀs,
igyekvû szurrogÀtum, tÀn annak is sek¢ly,
most kattan Àt a dÀtum, lefekszem, t¢li ¢j,
hamvÀba hull a hold is, de ez csak rÀadÀs.

HatÀr Gyûzû

NEKROLñG (I)
àAki halandÂ ä gondolja
a halandÂk gondolatait s
ne a halhatatlanok¢t.Ê
(SzirakÃzai Epikharmosz)

a po¢tÀk? halnak mint a legyek
ä akkor inkÀbb reklÀmÁrÂ legyek
elm¢mben ne folyjon csak a v¢ka
eszm¢k r¢pa-torzsa-moslad¢ka

ã
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s megel¢gedn¢k azzal a kalap szar
halandÂhoz illû gondolattal
majd a k´ltûk (istenkurvafÀjÀt!)
megrÁmelik-megalliterÀljÀk
csak kitartsak (mÁg ûk verset Árnak)
eminnensû oldalÀn a sÁrnak

NEKROLñG (II)
mÀr belefÀradtam hogy rÀmhalnak
mindig ¢n vagyok aki ittmarad
ä v¢g¢n k¢nytelens¢gbûl magamnak
kell majd megÁrnom nekrolÂgomat
mennybemeneszt¢sem
majd egy szalmaszÀlon
napra- s nyomdak¢szen
onnan ä feldudÀlom

F¹LD
mÀr a placentÀn/pÂlyÀn Ãgy kel¡nk
halottainkbÂl: sÁri lÀzÀri l¢ptek
(szÂl elmarasztalÂ Át¢let¡nk
ezerÁglen minden nemzed¢knek)
a àbünÊ csak ¡r¡gy puszta formasÀg mÀr
se bÁrÂ se vÀdlott nem vÀlogat
(pia fraus! tudÂja minden LÀzÀr
nem mond ÀldÀst nem szÂr Àtkokat)
Àristom lÂcÀn lÀnyok leg¢nyek
nyakkal hÂh¢rhurokban alszanak
(¢let¢rt jÀrÂ sommÀs Át¢let
v¢grehajtÀs ä felf¡ggeszt¢s alatt)
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A TESTEN TöL
A por
Por mÀr ami
belûle itt maradt
¢s megid¢zni
sincsen akarat
de nem ker¡lheti
ki m¢gse
hogy az a test
tovÀbb is ne kis¢rtse

A testen tÃl
K´vethetû m¢g
az elsû szakasz
de tovÀbbhaladÀsa
mÀr nem az
Nem fogja be
kapkodhat bÀr a k¢szs¢g
kiterjedû
teljes szem¢lyis¢g¢t
Csak ami volt
valaha ideÀt
azt ¢rz¢kelem egyszeri
l¢te kÀprÀzatÀt

Megismer¢s
Mert nem csak boldogsÀg jutott
t´bb kellett hogy legyen
az ami folyton f´lemelt
f´ljebb az ¢rz¢kleteken

210 ã Sz¢kely Magda: A testen tÃl

Mindig hozzÀ k´zeledûben
mÁg csak teljes kil¢t¢t
erûim kinyÃjtÂzva v¢gre
eg¢szen utol¢rt¢k
akkor tÃl a tapinthatÂn
meglÀttatta velem
magÀt az anyagnÀl t´m¢nyebb
vilÀgosabb elem

Aki vÀr rÀm
A bûr´n Àt akÀr a stigma
ivÂdott idegszÀlaimba
ahogy most csonkÀn ittmaradtam
hordozom ût tovÀbb magamban
°s mikor eljutok a mÀsik
a legv¢gsû leÀgazÀsig
vÀr rÀm ä fel¢ t´rekedûre ä
aki azÂta vÀlt belûle

Lehelet
Hüs¢ge most
a legnagyobb
melenget
amÁg megvagyok
BÀr mind messzebbrûl
kell be¢rnie
oltalma m¢gis
eltalÀl ide
gy´ng¢den mint
ha lehelet
Àthatja ezt a
t´r¢keny teret
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IDEG
Langer k´z¢psû ujjÀban mÀr hetek Âta remegett az ideg: ki tudja, mi az oka az eff¢le
remeg¢snek. Langer mÀr elmÃlt negyven, ¢s egyre gyanakvÂbban figyelte teste mük´d¢s¢t. A hasmen¢s elkeserÁtette, a fejfÀjÀs megr¢mÁtette, az a bizonyos vibrÀlÀs pedig, amelyet a mÃltkor a hÀtgerinc¢ben ¢szlelt, egyenest k¢ts¢gbees¢sbe kergette. ElhatÀrozta hÀt, halad¢ktalanul orvoshoz fordul. SÂgornûje koll¢gÀja ajÀnlotta neki a
kitünû ideggyÂgyÀszt, F¢nyes professzort, akit Langer elûzetes megbesz¢l¢s alapjÀn
f´l is keresett.
A professzor egy sajtszagÃ, Szent IstvÀn k´rÃti hÀzban lakott, a mÀsodik emeleten,
a gang v¢g¢n. AjtajÀt f´ltünûen sok zÀr borÁtotta, a csengûje alÀ pedig oda volt Árva:
àHosszan szÁveskedj¢k cs´ngetni!Ê
Langer hosszan cs´ngetett, majd megprÂbÀlt bekukucskÀlni a legnagyobb kulcslyukon, Àm ezt vattÀval gondosan bet´mte valaki. Bent v¢gre l¢ptek csosszantak, s hamarosan kinyÁlt a k¢mlelûablak. BarettsapkÀs, madÀrfejü ´regember n¢zett ki bizalmatlanul rajta, s azt k¢rdezte:
ä Kit tetszik keresni?
ä F¢nyes professzor Ãrhoz j´ttem, rendel¢sre, doktor Langer P¢ter vagyok. Meg
van besz¢lve ä felelte Langer tagoltan, mert Ãgy gyanÁtotta, az ´reg rosszul hall.
ä °s kivel tetszett megbesz¢lni?
ä MagÀval a professzor Ãrral, telefonon.
ä Stimmt ä bÂlintott az ´regember. Hosszas kulcsvÀlogatÀs, ny´gd¢csel¢s ¢s zÀrrÀngatÀs utÀn az ajtÂ kitÀrult. Odabent egyetlen villanyk´rte ¢gett egy hÀromkarÃ r¢zcsillÀrban: valami elûszobaf¢l¢t vilÀgÁtott meg. A szobÀbÂl ´t vagy hat nagym¢retü, kopott sÀrga ajtÂ nyÁlt, falÀnÀl pedig piszkos huzattal letakart, dohos kofferszagot ÀrasztÂ
titokzatossÀgok Àlltak. A professzor az egyik ajtÂhoz l¢pett, s bekiabÀlt rajta:
ä Mucika, betegem j´tt, vidd ki, l¢gy szÁves, a Robit! ä majd Langerhez fordult, ¢s
bocsÀnatk¢rûleg hozzÀtette: ä Tudja, folyton fÀzik a fejem, az¢rt viselek sapkÀt. Huzatos a lakÀs, ´n nem ¢rzi?
ä Nem ä felelte Langer ijedten, mert rettegett a huzattÂl. Kigombolta a kabÀtjÀt,
de sÀljÀt ¢s sapkÀjÀt nem vette le. K´r¡ln¢zett, Àm egyetlen fogast sem talÀlt.
ä FÀradjon be ä invitÀlta beljebb a professzor. Az egyik sÀrga ajtÂn Àt meglepûen
tÀgas k´nyvtÀrszobÀba jutottak: a falakat k´r´s-k´r¡l hajlott polcokra zsÃfolt k´nyvek
borÁtottÀk, a szoba k´zep¢n z´ld vÀszonnal takart fotelek Àlltak csipketerÁtûs kisasztal
k´r¡l, amelyen fekete Bacchus-fej vigyorgott az ÂlomkristÀly hamutartÂ mellûl. Baloldalt ÁrÂasztal rekesztette el a szobasarkot, emelet¢t k´nyv- ¢s papÁrhalmaz alkotta:
aki m´g¢je ¡lt, annak csak az arcÀt lehetett lÀtni. A professzor nekidûlt a falnak, ¢s
Langerre mosolygott. Meglehetûsen csÃf ember volt: feje kicsiny ¢s oldalazÂ, szeme
aprÂ ¢s gyanakvÂ, orra hegyes, hangja pedig m¢zesmÀzos, de rekedt, mint az erûs
dohÀnyosok¢.
Mivel Mucika nem j´tt, a szoba k´zep¢n m¢g mindig ott ¡lt Robika, k´v¢r, szûke,
hÀrom ¢v k´r¡li kisfiÃ, csokis szÀjjal ¢s kigombolÂdott nadrÀgban: ¢ppen egy feket¢be
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k´t´tt kandidÀtusi disszertÀciÂt prÂbÀlt ollÂval kett¢vÀgni. A professzor hamar ¢szrevette a mer¢nyt, kez¢t a magasba csapva szÁnpadiasan f´lkacagott, karjÀra kapta a gyereket, rÀugatott, azutÀn kil´kte az ajtÂn. A fiÃcska a kilincsbe kapaszkodva, ¡v´ltve
prÂbÀlt ellenÀllni, Àm a prof egyetlen ¡gyes mozdulattal kipenderÁtette, majd a zÀrra
rÀfordÁtotta a kulcsot.
ä No ä mosolygott Langerre megk´nnyebb¡lten ä, ezzel megvagyunk. Foglaljon
helyet, k¢rem.
Langer levette a kabÀtjÀt, majd n¢mi habozÀs utÀn a sÀljÀt is, mindkettût az ´l¢be
tekerte, ¢s le¡lt. Langer ¢s az orvos jÂindulatÃan n¢zt¢k egymÀst.
ä No miben segÁthetek? ä k¢rdezte v¢g¡l a professzor.
ä A helyzet az, professzor Ãr ä kezdett bele elûre megfogalmazott mondÂkÀjÀba
Langer ä, hogy... ä Àm ekkor valaki erûteljesen megrÀzta a kilincset, majd t¡relmesen
kopogtatott. ¹k´llel.
ä Moment ä pattant f´l a professzor, ¢s r´vid kulcsmanûver utÀn r¢snyire nyitotta
az ajtÂt. Suttogva, izgatottan vitatkozott valakivel, v¢g¡l hÀtrafordult:
ä T¡relm¢t kell k¢rnem, de a lÀnyom... Azonnal j´v´k ä azzal kisurrant. Langer
tanÀcstalanul vÀrakozott, a k´nyvek gerincf´liratait olvasgatta, majd leemelt a polcrÂl
egy aranyozott k´t¢sü B´rne-k´tetet. Kinyitotta: a k´nyvbûl egy hÀborÃ elûtti villamosjegy hullott ki, ¢s belibbent a fotel alÀ. Langer lehajolt ¢rte, de ¡lve nem tudta
el¢rni. °ppen a f´ldre t¢rdelt, mikor nyÁlt az ajtÂ, ¢s egy igen koros, sugÀrzÂ mosolyÃ,
struccarcÃ n¢ni l¢pett be rajta.
ä Doktor F¢nyes Emiln¢ vagyok, a Fifike ¢desanyja ä nyÃjtotta graciûz mozdulattal
aprÂ, ¢rezhetûen k´lniillatÃ kez¢t, mik´zben szem¡gyre vette Langert. ä Csak nem a
Weiner fiÃ?
ä Nem. Mint pÀciens vagyok itt. Langer P¢ter doktor ä Àllt f´l Langer zavartan. ä
Ki lehet az a Fifike? ä t´prengett magÀban. ä Fogadok, hogy a prof ä tette hozzÀ, ¢s
nyert.
ä ç, a fiam betege! A fiam kitünû orvos, a Sorbonne-on v¢gzett. Nagy praxisa van
szeg¢nyk¢mnek, de kizÀrÂlag idegbajosokkal foglalkozik.
ä Idegbetegekkel ä helyesbÁtett s¢rtetten Langer. TisztÀban volt ugyan helyzet¢vel,
de a terminolÂgiÀra k¢nyes volt.
ä Csak nem? ¹n is? ä csapta ´ssze a kez¢t doktor F¢nyes Emiln¢. ä HÀt tudja, egy
percig sem gondoltam volna! Egy ilyen fess ember! Echt Weiner!
ä Tetszik tudni ä felelt ´n¢rzetesen Langer ä, nekem csak a kezemmel van baj. Egy
ideg vibrÀl benne.
ä VibrÀl? ä hajolt aggÂdva k´zelebb a n¢ni. ä Hogyhogy vibrÀl?
ä Remeg. ¹nk¢ntelen¡l reszket, n¢ha...
ä ¹n-k¢n-te-le-n¡l! ä csÂvÀlta meg fej¢t F¢nyesn¢. ä HÀt az nem ¢ppen jÂ.
ä Mi¢rt tetszik gondolni? ä h´kkent meg Langer.
ä SzklerÂzis multiplex. Az szokott Ágy kezdûdni.
Langer majdnem elhÀnyta magÀt ijedt¢ben. °ppen ettûl tartott. ä No de ä nyugtatta magÀt ä ki ez a banya, hogy itt diagnosztizÀl? Hogy j´n ez ahhoz? Ugyan mÀr! ä
çm minden jÂzan ¢rve ellen¢re sem nyugodott meg, szinte ¢rezte, ahogy v¢rnyomÀsa
kÃszik, kÃszik egyre f´ljebb. A csuklÂjÀra helyezte ujjÀt, ¢s ¢szrev¢tlen szÀmlÀlgatni
kezdte az ¢rver¢s¢t.
ä LÀtom, a v¢rnyomÀsa sincs rendben ä csapott le rÀ F¢nyesn¢. ä Mennyi?
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ä ñ, vÀltozÂ. Van, hogy...
ä Um Gottes Willen! VÀltozÂ? HÀt az egy rizikÂfaktor! Azt ajÀnlom, s¡rgûsen vizsgÀltassa ki magÀt! °s rÀadÀsul az ujja is reszket. Evvel nem jÂ tr¢fÀlni! ä F¢nyesn¢ v¢szjÂslÂ arccal fenyegette Langert, majd f¡rk¢szûn rÀn¢zett, sÂhajtott, ¢s lemondÂan legyintett:
ä Persze maguknak aztÀn besz¢lhet az ember. A nÀszomnak is hiÀba mondtam, aztÀn
egyszer csak kaputt, lefordult a sz¢krûl. Annyit sem mondott, hogy slussz, ¢s v¢ge volt!
Langer hatÀrozottan ideges lett, ÂrÀjÀra pillantott, de ekkor rÀj´tt, elfelejtette, mikor ¢rkezett. Ettûl aztÀn csak m¢g idegesebb lett. ä MÀr semmi sem jut az eszembe! ä
sikoltotta n¢mÀn.
ä Na ¢s mondja, aztÀn a szeme, az nem szokott kÀprÀzni? ä folytatta k´ny´rtelen¡l
a banya.
ä Szent Isten! ä rettent meg Langer. ä HÀt ezt meg honn¢t tudja? Mit akar ez tûlem?
Ki ez? ä D¡h¢ben azt hazudta:
ä Nem!
ä Bizonyos?
ä Holtbiztos.
ä Nem tetszik v¢letlen¡l hazudni? ä hunyorÁtott F¢nyesn¢ pajkosan.
Langer ¢ppen f´l akart csattanni, mikor, szerencs¢re, bej´tt Fifike, a professzor.
ä Anyuci ä ny´gte k¢rlelûn. ä Tess¢k most minket magunkra hagyni. A fiatalember
az ¢n betegem.
ä JÂ, jÂ! ä m¢ltatlankodott a n¢ni, majd nagy hangerûvel odasÃgta a fiÀnak: ä SzklerÂzis multiplex!
A professzor merev mosollyal kÁs¢rte ki ¢desanyjÀt, majd bocsÀnatk¢rûleg Langerhez fordult:
ä Ugye nem haragszik? Szeg¢nyke, olyan ¢hes egy kis kommunikÀciÂra.
ä Ugyan ä legyintett nagyvonalÃan Langer ä, nagyon kedves idûs h´lgy. TalÀn szint¢n orvos?
ä A fen¢t ä horkant f´l Fifike, majd hozzÀtette: ä ImÀd szeg¢nyke diagnosztizÀlni.
°s bizony n¢ha bele is trafÀl a k´zep¢be! ä kacagott f´l, de lÀtva Langer elsÀpadÂ arcÀt,
gyorsan elkomorodott: ä Na persze nem egy Semmelweis.
Egy ideig cs´ndben ¡ltek, majd a prof megk¢rdezte:
ä Hol is hagytuk abba?
ä Tulajdonk¢pp csak most kezdtem...
ä çÀÀ, eml¢kszem. Mit is mondott?
ä Voltak¢ppen csak egyetlen komoly panaszom van: az ujjam, szÂval reszket. ¹nk¢ntelen¡l.
ä Reszket? ä egyenesedett f´l a prof. ä Adja a kez¢t, k¢rem.
Langer odanyÃjtotta a kez¢t, de a prof nem fogta meg, hanem a sajÀt k¢zfej¢re
tette:
ä No, mit szÂl hozzÀ? ä k¢rdezte aggÂdva.
ä Mihez?
ä Nem ¢rzi?
ä Mit?
ä Remeg.
ä Mi?
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ä HÀt a kezem. °n nem tudom, mi ez. így remeg. Szakasztott, mint ´nnek. ¹nnek
ÀllandÂan remeg vagy csak n¢ha?
ä Csak n¢ha.
ä Nekem is ä sÂhajtott megk´nnyebb¡lten a prof. Egy darabig elgondolkodva meredt maga el¢, majd elûrehajolt:
ä Mondja, maga orvos?
ä Nem. Jogi doktor vagyok.
ä ç. KÀr. A fene tudja, mi lehet ez. ä öjbÂl rÀn¢zett Langerre, ¢s hunyorÁtva vizsgÀlgatta az arcÀt.
ä A szemh¢ja vibrÀl.
ä A szemh¢jam? Az nem, csak az ujjam...
ä De mondom, hogy vibrÀl.
ä Vib...
ä Nem vette ¢szre?
Langer a szem¢hez kapott. Nem ¢rezte, hogy reszketne. De mi¢rt nem ¢rezte? KoncentrÀlt. °s t¢nyleg, mintha... Az ujjÀrÂl el is felejtkezett. A szem az fontosabb. K´zelebb van az agyhoz ä hasÁtott bel¢ a f´lismer¢s. ögy ¢rezte, megnyÁlik alatta a f´ld. ä
V¢gem ä lÀtta be rem¢nyvesztetten.
ä Ezek a reszket¢sek, vibrÀciÂk... R¢mes! ä ny´g´tt f´l a prof. ä °s egyszerüen megfoghatatlan. Tudja mit? ä tette hozzÀ k¢sûbb f´lvidulva. ä J´jj´n be holnap a klinikÀra,
megcsinÀlunk n¢hÀny rutinvizsgÀlatot. ögy tizenegy fel¢. Ha nem hasznÀl, nem is Àrt,
ugyebÀr? ä biztatÂan Langer vÀllÀra tette a kez¢t.
ä Tetszik gondolni, hogy...?
ä Eg¢szen biztosan ä nyugtatta meg az orvos. ä Egyelûre azonban semmit nem zÀrhatunk ki. Mindenesetre ez a remeg¢s, tudja, nagyon kÁvÀncsi lenn¢k, mitûl van. Ezer
oka lehet. Az embernek a legrosszabb jÀr az esz¢ben. MÀr hetek Âta nem tudok rendesen aludni. Legjobb az ilyesmit nem halogatni.
Ez el¢g rettenetesen hangzott. Langernek megreszketett a szÁve. ä V¢gem, v¢gem
ä hajtogatta, k¢ptelen volt gondolkodni. T¢tovÀn vette magÀra a kabÀtot, sÀlat, csak
az elûszobÀban jutott esz¢be:
ä Professzor Ãr, mennyivel tartozom?
A professzor szÀjcs¡cs´rÁtve n¢zte Langert, v¢g¡l legyintett:
ä Majd... Elûbb lÀssuk, mi bajunk... majd k¢sûbb...
Langer kil¢pett az ajtÂn, m´g´tte jÂ darabig csikorogtak a zÀrak. Mintha hallotta
volna odabentrûl a professzor sÂhajÀt: àSzeg¢ny emberÊ. Nem tudta megÀllapÁtani,
vajon valÂban hallotta-e vagy csupÀn k¢pzelûd´tt. Csak abban rem¢nykedett, hogy a
professzorok szinte soha nem mondanak eff¢l¢t.
Mindenesetre legalÀbb az ujjremeg¢se megszünt.
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AZ ¹R¹K B°KE
SÁr a baba.
SÁr a baba a szentmis¢n, megnyÁltak a k¢k szemek csatornÀi, hazudik a pap a szÂsz¢ken.
SÁr a baba, besz¢lni nem tud, ¡v´ltve bûg a pÂlyÀs, zavarban a sz¡lûk. A pap pedig
besz¢l, ¢s semmit mond, ¢s nem szakad rÀ a mennyezet. Ijedten prÂbÀl versenyre kelni
a sÁrÀssal. A kisbaba pedig csak sÁr, sÁrÀsa zeng a templomban, ¢s f´lriadnak az alvÂ
hÁvek. F´lriadnak, ¢s megbotrÀnkoznak. Vajon mi lehet a baba neve? A baba a botrÀnkozÀs tÀrgya, ût viszik sietve a sz¡lûk, ki a templombÂl, a botrÀnyk´vet, ¢s sÁrÀsa
el nem Àll.
A szÀzados az utolsÂ padban ¡lt. K¡l´n´sebben nem zavarta meg az incidens, habÀr
f¡lsiketÁtûen b´mb´lt a kicsi. Nem, az elhÀrÁtÀs szÀzadosÀt nagyobb dolgok sem z´kkentett¢k ki legendÀs nyugalmÀbÂl. ºlt az utolsÂ padban, ¢s a papot figyelte. A templomban talÀn û volt az egyetlen ember, aki figyelt. HiÀba, a pap nem volt jÂ szÂnok, s
mintha mÀkony lett volna hangjÀba keverve, amint besz¢lni kezdett, a pr¢dikÀciÂ elsû
szavai utÀn elszenderedtek a hÁvek, lehunyt szemmel aludtak csendesen; megint mÀsok nyitott szemmel ÀbrÀndozÀsba mer¡ltek. V¢gt¢re a tisztelendû csak a falaknak besz¢lt.
Bünrossz pap volt az atya.
A felsûbbs¢gnek nem is volt sz¡ks¢ges instrukciÂkat adni, mit szabad mondani, mit
nem ä gyÀva ¢s kicsinyhitü volt û, f¢lt az el´ljÀrÂktÂl, ahogy f¢lt az emberektûl is; ¢s
f¢lt szentbesz¢det tartani; Ágy hÀt legt´bbsz´r csak a szÀjÀt jÀrtatta, mintha besz¢lne
valamirûl, holott egyv¢gt¢ben ¢s folyamatosan mindig csak a semmirûl besz¢lt.
Rendes rossz szokÀsa szerint igyekezett a vilÀg nyelv¢n szÂlni. Ahogy akkoriban
mondtÀk: prÂbÀlt k´zel ker¡lni a mindennapi emberek gondjaihoz, probl¢mÀihoz.
Ilyenkor a pr¢dikÀciÂ t¢mÀjÀt ÃjsÀghÁrekbûl ¢s filmekbûl merÁtette, azaz a h¢tk´znapi
¢let anyagÀbÂl szûtte a szentbesz¢d sz´vet¢t.
Azon a szentmis¢n, amint az elhÀrÁtÀs szÀzadosa hallgatta, nem mÀsrÂl besz¢lt, mint
a n¢gy pÀnc¢losrÂl meg a kutyÀrÂl; ¢s lelki tÀplÀl¢k gyanÀnt ebbûl magyarÀzta az aznapi olvasmÀnyt, szentleck¢t ¢s evang¢liumot. Isten rendhagyÂ. Elûtte semmi sem
szent, ¢s semmi sem lehetetlen. Az igazsÀg m¢g a semmitmondÀsban is megnyilvÀnulhat. °s mindig az igazat hazudjuk, akÀrhogy is kapÀlÂzunk.
Ekk¢pp: a n¢gy pÀnc¢los nem mÀs, mint az Apokalipszis ama n¢gy vÀgtatÂ lovasa.
A kutya pedig hatalmas, mitikus hÀzûrzû, az AlvilÀg kapujÀnak ûre.
Ez a bünrossz pap pr¢dikÀciÂjÀnak az ¢rtelme.
Ezt azonban sem a baba kivonulÀsa utÀn ism¢t Àlomba szender¡lû hÁvek, sem az
¢ber szÀzados nem tudta.
1975-´t Ártak akkor.
A f¢nyes, naps¡t´tte 1975-´s ¢v! Amikor ´r´k b¢ke k´sz´nt´tt a f´ldre, ¢s szerte
minden¡tt b¢k¢k k´ttettek; ¢s az orszÀgok ´sszegy¡lekeztek egy ¢szaki vÀrosban, ¢s
az orszÀgok kormÀnyzÂi mosolyogtak, mert itt volt az aranykor, ¢s az augusztusi ¢gen
hullÂcsillagok cikÀztak, azaz a mennyei hÀborÃban Ãjabb bukott angyalok szenvedtek
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v¢g¢rv¢nyes veres¢get, ¢s a hatalmak ¢gi hajÂsai az elcsendesedû ürben adtak egymÀsnak talÀlkozÂt, ¢s a vilÀg l¢legzet-visszafojtva figyelte, mint Ãsznak Àt az egyik hatalom hajÂsai a mÀsik hatalom ürhajÂjÀba, s mint barÀtkoznak a sÃlytalansÀgban, s
mint kapÀlÂznak nevetve, lÀbaikkal a levegûben, az ´r´k b¢ke az ¢gben k´ttetik, k´zeledik az aranykor.
A k¡ldet¢s, mely a szÀzadost a templomba terelte, t´bb szempontbÂl is talÀnyos ¢s
megfoghatatlan volt.
Az eg¢sz egy bejelent¢ssel kezdûd´tt.
A bejelentû nem volt mÀs, mint az egyhÀzmegye p¡sp´ke, aki megbÁzhatÂ, jÂ ember¡knek bizonyult mÀr a korÀbbiakban is. Amik¢ppen a f¢nyes, ´r´k b¢k¢t Ág¢rû
1975-´s ¢v nyelv¢n mondtÀk: b¢kepap volt a lelkipÀsztor. Level¢ben a hatÂsÀgok figyelm¢t titkos, f´ldalatti, ´nmagÀt kereszt¢nynek vallÂ szekta mük´d¢s¢re hÁvta fel,
mely az egyhÀz kebel¢n kÁv¡l mük´dik ugyan, Àmde f¢lû, tev¢kenys¢g¢ben titokban
egyhÀzi szem¢lyek is segÁtik ä itt a p¡sp´k titkos szentÀldozÀsokat ¢s titkos szentmis¢ket emlÁtett, padlÀsokon, a szabad ¢g alatt, illetve pinc¢kben ä, ez¢rt a p¡sp´k Ãr k¢rte
a hatÂsÀgokat a sz¡ks¢ges l¢p¢sek megt¢tel¢re.
Az ¡gy kivizsgÀlÀsÀt a szÀzados kapta. Azonnal poloskÀkat helyeztetett el az egyhÀzmegye pl¢bÀniÀin ¢s paplakjaiban. A telefonokat lehallgattÀk. A sz¢kesegyhÀzban: egy
poloskÀt helyeztek el a sekresty¢ben, kettût a gyÂntatÂsz¢kekben, egyet az oltÀrnÀl;
egyet pedig, vÀratlan ´tlettûl sarkallva, a templom padlÀsÀn, ahol a kupola f´l´tt r¢tegekben Àllt a galambguanÂ, a f¢lhomÀlyban ´r´kk¢ toll szÀllt, ¢s galambok f¢szkelûdtek. A fiÃk jÂ munkÀt v¢geztek. A fiatal hadnagy, a lehallgatÀs nagymestere mosolyogva mondta a szÀzadosnak: àEzekkel m¢g az atyaÃristent is lehallgathatja!...Ê
Testesedtek az aktÀk, szaporodtak a jelent¢sek, de sehol semmi nyom, mintha a
f´ld nyelte volna el ûket. Valaki jÀtszik vel¡nk. Egyszer m¢g az is esz¢be jutott, l¢teznek-e egyÀltalÀn ezek a titkos, f´ldalatti kereszt¢nyek? De r´gt´n el is hessegette magÀtÂl a gondolatot. Annyira rÀÀllt az ¡gyre, hogy gyakorta haza sem ment, eg¢sz ¢jszaka a lehallgatÂszobÀban ¡lt, ¢s hallgatta a tÀvolrÂl ¢rkezû hangokat. ý, aki ves¢be
hatolÂ pillantÀsÀrÂl volt hÁres, ¢s a legjobb vallatÂtisztek k´z¢ tartozott ä a szemek ¢s
k¢zmozdulatok, a titkos talÀlkozÀsok ¢s besz¢lget¢sek ¢s a legtitkosabb gondolatok
vizsgÀlÂja volt ä, a szÀzados most lehunyt szemmel, ig¢zetten mer¡lt el a hangokban.
Szerette hallgatni a templom padlÀsÀnak neszeit. Elûfordult, hogy eg¢sz ¢jjel hallgatta
a galambok motozÀsÀt, a kis galambok sipÁtozÀsÀt a s´t¢tben, a szÀrnyak rebben¢s¢t
¢s suhogÀsÀt.
Az ¡gy ¢s ez a t´rt¢net azonban m¢gsem ettûl kapott furcsa, belÀthatatlan gellert.
Az elhÀrÁtÀs szÀzadosa ugyanis egyetlen hangba szeretett bele.
Nûi hang volt, suttogÂ. Rendszerint az egyik gyÂntatÂsz¢kben r´gzÁtett¢k. A hang
nem mondott semmi olyant, ami nyomra vezethette volna az elhÀrÁtÀst. Egyszerüen
bünei lajstromÀt sorolta ä ¢s a szÀzados büv´lten hallgatta a hangot, a gy´ny´rüs¢ges,
bübÀjos hangot, amint bün´krûl, kisebb ¢s nagyobb bün´krûl mes¢lt, suttogva az ¢terben. Mondhatni, a szÀzados egy ismeretlen nû büneibe szeretett bele.
A szÀzados azonban magÀba a hangba lett szerelmes. °s Ãgy hatÀrozott, elmegy a
vasÀrnapi mis¢re. HalszÀlkÀs zakÂja zseb¢be adÂ-vevû k¢sz¡l¢ket tett. A szolgÀlattevû
tisztnek akkor kellett jeleznie, amikor a lehallgatÂszobÀban meghallja az ismerûs nûi
hangot. A szolgÀlattevû jÂl ismerte mÀr az ´sszegyült hanganyagot, de semmi k¡l´n´set nem talÀlt abban, amit a hang gyÂnÀs k´zben elÀrult. AprÂ hazugsÀgok, alkalmi
veszeked¢sek. Egy ajakrÃzs ellopÀsa. Gondolatban valÂ parÀznÀlkodÀs. Ritka, vissza-
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fogott kÀromkodÀsok. Csepp haragtartÀs. A hiÃsÀg ¢s fennh¢jÀzÀs v¢tke. °s irigykedett egy ez¡st´z´tt szandÀl miatt, ¢s Isten nev¢t hiÀba vette egyszer. AztÀn megint minden el´lrûl. Egy szÁv rejtegetett gondolatai.
A szolgÀlattevû felette elcsodÀlkozott, hogy a szÀzados ezekbûl egyÀltalÀn ki is tudott
hÀmozni valamit. Pedig lÀthatÂlag nyomon volt. HiÀba, a szÀzados nagy koponya.
Olyan dolgokat tud, amiket m¢g senki sem, ¢s szinte a semmibûl, a tÀtongÂ hiÀtusbÂl
is k¢pes valamilyen jelenl¢tre k´vetkeztetni, ¢s elûre lÀtja azt, amirûl nekik m¢g halvÀnylila sejtelm¡k sincs. Mert a szÀzados szerint a tÀrgyak: bünjelek. így kell tekinteni
rÀjuk, s akkor majd besz¢lni kezdenek. Csetl¢seink-botlÀsaink szÁntere pedig a mindenkori büntett helyszÁne. °s minden¡tt titkos talÀlkozÀsi pontok, ahol a hÁrszerzûk
Ãgy jÀrnak-kelnek, mint az Àrny¢k, magukba zÀrva titkaik. Mert szem¡nk elûtt a t¢rs¢g: hült hely, forrÂ nyom.
Az elhÀrÁtÀs szÀzadosa fegyelmezetten ¡lt az utolsÂ padban. ögy ÀlcÀzta magÀt,
hogy mindenben a hÁvek mozdulatait utÀnozta, pillanatnyi k¢sedelemmel. ögy tett,
mintha ¢nekelne, pedig valÂjÀban csak tÀtogott. Olykor elkapott egy-egy szÂfoszlÀnyt,
azt rendesen ki¢nekelte. K¢ts¢gkÁv¡l mulatsÀgos lÀtvÀnyt nyÃjthatott annak, kinek tekintete rÀt¢vedt, de hiszen hÀt szerelmes volt, f¡l¢ben gyakorta csengett nûi kacagÀs,
¢s hangokat hallott, amint halÀlos bün´ket suttognak gy´ny´rüs¢gesen.
Amikor a sÁrÂ baba sz¡lei karjÀban elhagyta a szent¢lyt, jelz¢st kapott ember¢tûl.
Feltün¢s n¢lk¡l elindult a gyÂntatÂsz¢k fel¢, ¢s les¡t´tt szemmel vÀrakozni kezdett.
Izgatott volt. A gyÂntatÂsz¢k ajtaja azonban sehogyan sem akart megnyÁlni. V¢g¡l belesett a gyÂntatÂpaphoz. Az ´reg nyugodtan ¡lt, ¢s olvasta a SzentÁrÀst.
A szÀzados megrend¡lt.
Azonnal a mÀsik gyÂntatÂsz¢khez sietett, Àm azt els´t¢tÁtve, ¡resen talÀlta. HovÀ
tünhetett a hang tulajdonosa? A titokzatos nû, a szÀzados ¢rthetetlen ¢s titkos szerelme, akit m¢g soha nem lÀtott, nem ismer ä ¢s m¢gis ismer, mert legtitkosabb v¢tkeit
ismeri, bet¢ve tudja ¢s mindennap ism¢telgeti ûket.
Az elhÀrÁtÀs szÀzadosa, visszanyerve nyugalmÀt, v¢gigjÀrtatta tekintet¢t az alvÂ hÁveken. Csak k¢t nû j´hetett szÀmÁtÀsba. Egy gyÀszruhÀs hidrog¢nszûke, fekete, Àttetszû
titokzokniban, hatalmas konttyal, ¢s egy m¢lylila, dzs´rz¢ banÀnszoknyÀs, hosszÃ hajÃ
nû. ýk azonban nem mozdultak el a hely¡krûl. Rem¢nytelen.
Ami ezutÀn k´vetkezik, nehezen leÁrhatÂ.
A szertartÀs utÀn a szÀzados a sekresty¢be ment. A pap akkor vetette le magÀrÂl a
miseruhÀt. A szÀzados felfedte kil¢t¢t. A nyÃlszÁvü lelk¢sz megr¢m¡lt. A szÀzados azt
mondta, rÀ szeretn¢ ruhÀzni büneit. Let¢rdelt a pap el¢, aki reszketett, mint a nyÀrfalev¢l, ¢s v¢tkei szÀmbav¢tel¢be fogott. °s besz¢lt, besz¢lt a szÀzados, ¢s elmondott
mindent, amit szÀjÀval el tudott mondani, mindent. °s t¢rdre esett a pap, mert ekkora
ûszintes¢ggel m¢g soha nem talÀlkozott, olyan sz¢pen besz¢lt a szÀzados, ¢s nem volt
gyül´let benne, szeretettel besz¢lt, mintha meghitt ismerûseitûl bÃcsÃzkodna. °s a
pap magÀra vette a szÀzados szavait, azaz büneit, s ettûl nem rosszull¢t fogta el, hanem
´r´m Àradt sz¢t benne, ¢s bocsÀnatot k¢rt a szerelmes szÀzadostÂl, a t¢rdeplû bünbÀnÂtÂl. °s a bünrossz pap meggyÂnt az elhÀrÁtÀs szÀzadosÀnak, aztÀn Àldoztak, ¢s
szÀmolatlanul ett¢k a szent ostyÀkat, ¢s ittÀk a misebort. Az elhÀrÁtÀs emberei mind´ssze k¢t lelket talÀltak, amint a templom k´v¢n fekszenek, ¢s ´r´m¡kben sÁrnak ¢s
nevetnek.
A szÀzados aktÀja ezzel lezÀrult.
A papot isten hÀta m´g´tti hegyi faluba helyezt¢k Àt, a felhûk k´z¢, ahol ¢vek Âta
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nem volt mÀr pap ä pÀsztor n¢lk¡li nyÀj ä, s ahol teljesen elvadultak az emberek, templomba egyÀltalÀn nem jÀrtak. A pap ¢vekig ¡res templomban mis¢zett, egyed¡l csak
a testes sekresty¢snû hallgatta ÀhÁtattal, aki szakasztott mÀsa volt a Willendorfi V¢nusznak. Az is megesett, hogy egyes-egyed¡l besz¢lt a gyertyaf¢nyben. F´l¢rt ez egy
teljes bünbocsÀnattal.
A szÀzadost erdei zÀrt int¢zetbe vitt¢k. Hogy szigorÃan bizalmas titkokat kifecseg,
attÂl nem kellett tartani. A szÀzados hallgatott. Amikor pedig besz¢lni kezdett, mindig
csak a gy´ny´rüs¢ges, suttogÂ hangrÂl besz¢lt, rÂla Àradozott. Az int¢zetben, ahol az
Àpoltak elfelejtett¢k vagy elveszÁtett¢k nev¡ket, az ÀpolÂk adtak Ãj nevet. A szÀzados
neve pedig lett: a Hang.

LÀszlÂffy AladÀr

VçLTOZATOK A SZOKSçGRA
1
BabilonrÂl babilonra
vez¢nyeltek szabadsÀgra.
Szakadt egys¢g fonad¢ka
rajtam harminchÀrom Àgra.
K´zben mÀsik harminc ÀgbÂl
¢n fontam az ostorv¢get,
melynek puszta csattanÀsa
felcsattant mÀsokat ¢get.
çrvalÀnyhaj, varkocs, t¡ske ä
mindenki az ostort fonta,
s jÀrt az okos, szabad, b¡szke
babilonrÂl babilonra.

2
JÀrja a sok szabad, b¡szke
kûhalomrÂl siralomba.
Minek korma, minek ¡szke,
spÂrÀja e bolondgomba?
BabilonrÂl babilonra
megetetnek, megitatnak,
Àtszerelik dobhÀrtyÀmat,
szemlencs¢imen matatnak.
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TintÀba hullt beteg legyek
vÀnszorognak papiromra ä
vezetnek, mÁg beteg leszek
babilonrÂl babilonra.

3
ZsidÂ vagyok, magyar vagyok?
ki voltam halÂ poromban?
MegmÀszni egy Musza Dagot
Ãton Ãjabb otthonomba...
Melyik vonat indul ¢ppen
k´vetkezû lÀgerembe?
kin¢l van a lÀncom v¢ge
hurcolva Ãjabb perembe?
Babilonba babilonbÂl,
babilonbÂl babilonba,
babilonba, babilonbÂl.
BabilonbÂl! Babilonba!

Kasza B¢la

V¹R¹S CSEPEL

etüd´k mulandÂsÀgra ¢s rem¢nyre

àAbban megegyezik mindenki, ¢s afelûl nem is lehet semmi k¢ts¢g, hogy annak
a nyomorÃsÀgnak ¢s Áns¢gnek, amely e percben oly sÃlyosan nehezedik a szeg¢nyek nagy t´meg¢re, valamilyen gyÂgyszerre van sz¡ks¢ge, ¢s hogy gyorsan van
sz¡ks¢g erre a gyÂgyszerre. A r¢gi munkÀsc¢hek elpusztultak, ¢s semmi mÀs szervezet nem l¢pett a hely¡kbe. így Àllott be fokrÂl fokra az az Àllapot, hogy a munkÀsok v¢dtelen¡l ¢s izolÀltan lettek kiszolgÀltatva a munkaadÂk kÁm¢letlens¢g¢nek ¢s a korlÀtlan verseny kapzsisÀgÀnak. A bajt fokozta az uzsora kapzsisÀga,
amelyet vÀltozott formÀban, de ugyanolyan bün´s mÂdon üz sok fukar ¢s hÁrvÀgyÂ ember. °s ehhez m¢g hozzÀ kell venni a b¢rszerzûd¢ses munka rendszerr¢
vÀlÀsÀt ¢s az ipar oly sok ÀgÀnak a koncentrÀlÂdÀsÀt kev¢s k¢zben, amely k´r¡lm¢nyek folytÀn n¢hÀny nagyon gazdag ember hatalmat nyert arra, hogy a szeg¢nyek t´meg¢nek a nyakÀra olyan igÀt tegyen, amely kev¢ssel jobb magÀnÀl a
rabszolgasÀgnÀl.
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E bajok orvoslÀsa c¢ljÀbÂl a szocialistÀk, tÀmaszkodva a szeg¢nyeknek a gazdagok irÀnti irigyked¢s¢re, azon iparkodnak, hogy elt´r´lj¢k a magÀntulajdont,
¢s azt ÀllÁtjÀk, hogy minden magÀntulajdont k´z´s vagyonnÀ kell tenni. ögy
v¢lik, hogy ha Ágy Àtvihetik a tulajdont a magÀnosok kez¢bûl a k´z kez¢be, akkor
a dolgoknak jelenlegi rossz Àllapota meg fog gyÂgyulni, mert akkor minden ember
egyenlû r¢szt kap minden jÂbÂl. Javaslataik azonban olyan lehetetlenek minden
gyakorlati szempontbÂl, hogy ha megkÁs¢relnûk azok ¢letbe l¢ptet¢s¢t, a k´vetkezm¢nyeket legelsûsorban maga a munkÀsosztÀly szenvedn¢ meg. De ezek a javaslatok a lehetû legigazsÀgtalanabbak is, mert megrabolnÀk a t´rv¢nyes tulajdonost, s olyan feladatot rÂnÀnak az Àllamra, amely nem feladata az Àllamnak,
¢s teljes zürzavart id¢zn¢nek elû a k´z¡letekben.Ê
(RERUM NOVARUM. XIII. LeÂ pÀpa enciklikÀja, 1891)
à1892-ben Weiss Berthold ¢s Manfr¢d, az Elsû Magyar KonzervgyÀr tulajdonosai k¢relmet adtak be RÀckeve fûszolgabÁrÀjÀnak, hogy a Csepel-szigeti JÀnos
legelûn fegyvert´lt¢ny-h¡vely felszerel¢si gyÀrtelepet l¢tesÁthessenek.
A W. M. ¡zemeiben 1900 tÀjÀn mÀr t´bb mint ´tezren dolgoztak, ¢s az elsû
vilÀghÀborÃ elûtti ¢vekben a munkÀsl¢tszÀm megk´zelÁtette a 40 ezret.Ê
(CSEPEL 30 °VE. 1975)
A jelzûk arra valÂk, hogy pontosÁtsÀk a jelent¢st. çm ha egy jelzû nem Ãgy ker¡l a
fûn¢v s plÀne a tulajdonn¢v el¢, hogy t´bb lehetûs¢g k´z¡l kivÀlaszt, akkor nagyon
sokszor csupÀn Ãjra k´zelÁti, ker¡lgeti a dolgot, mintegy f´lf¡ggeszti az alapszÂ jelent¢s¢t. Ha rÀadÀsul ezt Ãgy teszi, hogy belehelyezi egy hamis perspektÁvÀba, akkor ezzel
m¢g fantÀziÀnkat is korlÀtozza, mik´zben ä paradox mÂdon ä ¢rdeklûd¢s¡nket f´lkelti, mert k¢pszerüv¢ teszi az egyszerü k´zl¢st. MÀrpedig az elbizonytalanodÀs, korlÀtozÀs ¢s emÂciÂkelt¢s ugyanegy aktuson bel¡l k¢nyes dolog, mondhatni kisebbfajta
erûszak.
Persze van Ãgy, hogy a nyelv ellenÀll, a hamis szerkezetek mÀr kialakulÀsukban leleplezûdnek.
Hanem: vegy¡k most mÀr a cÁmben elûre jelzett p¢ldÀt! Mit ¢rt¡nk egy vÀrosr¢sz
v´r´s szÁn¢n, ha nem azt, hogy piros tetejü hÀzak vannak benne, vagy hogy a kertek
ott tele vannak piros virÀggal? Nos, ha nem a valÂsÀgos v´r´sre gondolunk, akkor
alighanem sz¡rk¢re ¢s s´t¢tre; proletÀrhÀzakra, b¢rkaszÀrnyÀkra, ¡zemekre, f¡stre,
koromra. A v´r´s vÀrosr¢sz a munkÀsmozgalmak szÁntere. LegalÀbbis Ágy gondolja
ezt az emberek egyik csoportja. ýk term¢szetesen a sz¡rk¢t, a s´t¢tet k¢pzelik v´r´snek. TalÀn arra gondolnak, hogy az ilyen helyen kicsit ¢rt¢ktelenebb az ¢let, ¢s ez¢rt
olcsÂbb a v¢r is, k´nnyebben kicsordul. MÀsok nem emlÁtenek f´l sem v¢rt, sem verÁt¢ket, ûk Ãgy tudjÀk, hogy a v´r´s szÁn vesz¢lyt jelez vagy legalÀbbis valami tilos dolgot.
Vannak, akik s´t¢t erûket sejtenek, v´r´s ´rv¢nyeket a felszÁn alatt; brutalitÀst ¢s devianciÀt. A v´r´s szÁn, a v´r´s jelzû, Ãgy tünik, mindenk¢ppen figyelemre m¢ltÂ.
A magas ablaksoron betüz´tt a lemenû nap az els´t¢t¡lû ¡zembe, v´r´s sÀvok jelentek
meg a mennyezeten s a fal szeg¢ly¢n. Az ¡zemi daru sz´rnyeteg Àrny¢ka fÀjdalmasan
bel¢hasÁtott ebbe a ragyogÀsba, s ezzel talÀn ¢letre szÂlÂan kijel´lte tudatomban,
eml¢keimben a helyet, ahol a s´t¢ts¢g ¢s a v´r´s izzÀs ellene mondanak egymÀsnak.
K´z¢piskolÀs voltam, ¢s a nyÀri sz¡netben a gyÀrban dolgoztam az edzûkemence mel-
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lett. Akkor lÀttam azt a v´r´s lÀtomÀst, s Ágy lûn, hogy amikor az àidûk folyamÀnÊ azt
mondtÀk: v´r´s Csepel, ¢n is mindig k¢pzeltem valamit, s e szÁnvallÀssal is hazÀra
leltem.
Egy¢bk¢nt a tüz a kemenc¢ben ¢s a àv´r´sen izzÂÊ vas inkÀbb narancsszÁnü, mint
v´r´s; olyan narancs, amelynek rÂzsaszÁn reflexiÂi vannak. Csak a kihülûben l¢vû f¢m
von magÀra egyfajta v´r´s Àrnyalatot, legfûk¢ppen d¢lutÀnos müszak v¢g¢n, amikor
az ¡zemben mÀr jÂcskÀn s´t¢t van ä olyankor, ha egy ¢ppen megedzett gÀzpalack elgurul az edzûkemence m´g¢ az ¡zem legÀrny¢kosabb zugÀba, hamarosan ¢szrev¢teti
magÀt, mint lopva figyelû vadÀllat, amely izgalmÀban (s´t¢ten), v´r´sen izzik.
Egyetlen nyÀri hÂnapig dolgoztam csak abban az ¡zemben, s azÂta nem lÀttam t´bb¢ a lemenû napnak azt a varÀzsos ragyogÀsÀt. Csak mostanÀban gondolkodtam el
rajta, hogy nem is a nap vilÀgÁtott be az ablakon, nem lehetett maga a nap, hanem a
szemk´zti ¡zem ablakairÂl vet¡lt Àt a v´r´s f¢ny a mi bealkonyulÂ ¡zem¡nk s´t¢tj¢be.
T´bbsz´r´s k¡lsû ¢s belsû t¡kr´z¢sben alakult, formÀlÂdott tehÀt az ¢lm¢ny, amely
engem arra indÁtott, hogy a v´r´s szÁnt az ¡zemek s´t¢tj¢vel egy¡tt asszociÀljam.
A v´r´s szÁn az ¢n magÀnmiszt¢riumomban ugyanÃgy ´sszef¡gg¢sben van a gyÀrral, mint a diktatÃra misztifikÀlÂ szlogenj¢ben. çm a gyÀr az ¢n szÀmomra nem eszme
volt, hanem valÂsÀg (bizonyos ¢rtelemben transzcendencia). Nek¡nk, csepelieknek a
gyÀr alapvetûen meghatÀrozta lÀtÀsmÂdunkat azzal, hogy vilÀgunkat kett¢szelte a
gyÀrkerÁt¢s. Volt egy falusias, f´ldszintes k¡lvÀrosunk, s m´g´tte ä mint s´t¢t hÀtt¢r ä
a jelentûsebb, a sÃlyosabb valÂsÀg: a gyÀr. Ide tüntek el reggeltûl d¢lutÀnig vagy ¢ppen
est¢tûl reggelig a felnûttek, akik ha egymÀs k´z´tt szÂltak a gyÀrrÂl, lehalkÁtottÀk a
hangjukat, vagy ellenkezûleg, harsÀnnyÀ vÀltak hirtelen, ¢s hadonÀsztak, mintha rÀznÀ ûket valami idegen erû. A gyÀr volt az igazi valÂsÀg, nem a vÀros. çlombeli f¢lelmeimnek sz´rnyei alighanem mindig is onnan j´ttek; a gyÀrpalÀnkon tÃlrÂl, a reszelû,
csikorgÂ, morajlÂ hangok k´z¡l, onnan, ahol est¢nk¢nt titokzatos f¢nyek villantak bevilÀgÁtva n¢hÀny pillanatra a templom tornyÀt s a hÀztetûket.
A gyÀr hozzÀnk tartozott ä ¢s mi a gyÀrhoz. TalÀn mÀr karon¡lû korunkban is meghordoztak benn¡nket odabenn. Minden ¢vben egy mÀjusi vasÀrnapon a gyerekek bemehettek sz¡leikkel a gyÀrba. Erre az alkalomra az utcÀkat, ¡zemeket sz¢pen f´ls´p´rt¢k, a tereken mÀjusfÀkat ÀllÁtottak, ¢s az ¡zemeket f´llobogÂztÀk, alkalmi szÁnpadokon alkalmi bohÂcok ugrÀltak, ¢s a recsegû hangszÂrÂkbÂl zene szÂlt. A folyamatos
¡zemekben pedig zajlott a munka. çhÁtattal figyelt¡k a zakatolÂ g¢pet s az izzÂ kemenc¢t. Mintha nem is csak a mi csodÀlatunk, de az eg¢sz vilÀg izgatott figyelme lebegett volna a f¢ls´t¢tben a munkÀsok f´l´tt, akik a tüzre s a forgÂ kerekekre ¡gyeltek,
s a hosszan kÃszÂ izzÂ csûkÁgyÂk k´z´tt lassÃ, kim¢rt mozdulatokkal v¢gezt¢k dolgukat. Arcuk figyelme olykor f´lengedett, ¢s rÀmosolyogtak a gyerekekre. Csaknem
meghatÂ volt (vagy csak most tünik annak?), hogy a felnûttek megmutattÀk a valÂsÀgot; a natÃra ¢s a t´rt¢nelem sz´rnyeteg¢nek f´lhasÁtott belsej¢t ä megmutattÀk, mert
eltagadni v¢g¡l is nem lehetett ä, ¢s ugyanakkor f´llobogÂztÀk, elsimÁtottÀk ¢s betakartÀk, belemosolyogtak aggÂdÂ tekintet¡nk elûtt a legs´t¢tebb zugokba is. K¡l´n´s,
hogy ¢ppen most, amikor f´ljegyz¢seimben ide¢rtem, ahol zÀszlÂk lobognak, ¢s zene
szÂl; ez ¡nnepi piros ´r´mre ä most lÀtom teljes bizonyossÀggal, hogy a v´r´s szÁn ¢s
a vÀros (a gyÀr) nem illik ´ssze. Itt az ¡zemek m¢ly¢n a v´r´s izzÀs ¢s a sÃlyos s´t¢ts¢g
´ssze¢r, mintha egy volna. Itt szinte illetlens¢g rÀmutatni szÁnekre ¢s Àrnyalatokra.
Ha v´r´s, akkor sokkal v´r´sebb, komorabb, komolyabb a szÁn, a szÂ, mint ez az eg¢sz
f¢lvalÂ gyerekkori majÀlis.
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Pedig az ¡nnep nem mÃlt el azzal, hogy hazamentek a gyerekek, majÀlis volt itt
m¢g sokÀig, nagyjÀbÂl addig, mÁg a v´r´s Csepel kiszÂlÀs id¢zûjel n¢lk¡l (pirulÀs n¢lk¡l) is eltürte a nyomdafest¢ket. Kicsit s´t¢t, kicsit nyomorÃsÀgos; az '56-os forradalom utÀn mÀr inkÀbb csak poros, mint deres volt az a majÀlis, de majÀlis volt, a n¢p¡nnepek, a karnevÀlok megszokott v¢rvesztes¢g¢vel s a ressentiment lassÃdan nyÃjtÂzÂ Àrnyaival. Sok ember verûd´tt ´ssze, s egy¡tt t´lt´tte napjait munkÀval, politikÀval, gyül¢ssel, tapssal, felszÂlalÀssal s m¢g sok-sok eff¢le mulatsÀggal ä zajlott s v¢g¡l
is eltelt az idû.
Nagyon eltelt. T´bb mint hÃsz ¢ve l¢ptem ki a gyÀrbÂl, az elsû munkahelyemrûl. Az
ember, ha az elmÃlÂ idûbe belegondol... Mielûtt el¢rz¢kenyedn¢k, Ãgy is fogalmazhatok, hogy kitelt az idû (mint a becs¡let). Avagy betelt. (Mint a pohÀr.)
M¢g egy ¢vet sem dolgoztam a gyÀrban, de a korÀbbiakkal egy¡tt a kapcsolatom a
gyÀrral k¢ts¢gtelen formÀlÂja volt az ¢letemnek. A gyÀr volt; hallottam z´r´gni, tÀn
¢szre se vettem, hogy egyre halkul, ugyanÃgy l¢tezett szÀmomra mindig, mint mondjuk a tudattalan vagy ¢pp a t´rt¢nelem. Akkor, amikor kil¢ptem, elk¢pzelhetetlennek
tartottam, hogy àabbaÊ a gyÀrba nem fogok soha visszat¢rni. °n m¢g tegnapelûtt sem
sejtettem, de m¢g tegnap sem gondoltam volna, hogy a gyÀr àmint olyanÊ mÀr nincsen. Az a gyÀr mÀr megszük¡lve, megcs´ndesedve sem egzisztÀl. Ezt nem tudtam.
HÃsz ¢v utÀn k´zeledtem Ãjra a gyÀr fel¢, mi tagadÀs, volt bennem n¢mi szorongÀs.
Az elsû meglepet¢s a kapuban ¢rt. Ott, ahol egykor szigorÃ szabÀlyok ¢rv¢nyes¡ltek, Àrgus tekintetek ¡gyelt¢k a ki- ¢s bejÀrÀst, ott most csak egy-k¢t k´z´mb´s ember
l¢zeng a kapu melletti helyis¢gben, ki tudja, mi¢rt. (Persze f´lnyitni ¢s leengedni a
sorompÂt a teherautÂknak.) Ezek a jÂemberek engem egyÀltalÀn nem akartak f´ltartÂztatni. Meglepet¢sem teljes volt. Hirtelen¢ben nem is ¢rtettem, mi t´rt¢nik. Kereszt¡lhaladtam az ¡vegfalÃ ÀtjÀrÂn (kicsit szorongva), s kil¢ptem, illetve most mÀr bel¢ptem a gyÀr ter¡let¢re. Erre jÀrtam naponta reggelenk¢nt az elsû munkahelyemre. Tizennyolc ¢ves voltam, nyÀr v¢ge volt, gyorsan s´t¢tedtek a reggelek, s most mÀjus van,
megÀllapodott s kiss¢ t¢tova f¢ny ´lel. Bazaltkû, s arra messzebb a sÀrga keramit.
UgyanÃgy. Szerettem volna eml¢kezni, f´lid¢zni, visszaid¢zni valamit, de csak az a kimondatlan meglepet¢s volt a tudatomban, hogy a gyÀrat nem ûrzi senki. Itt valami
k¡l´n´sen nagy dolog t´rt¢nt, miÂta utoljÀra jÀrtam erre.
MÀr jÂcskÀn elhagytam a kettes kaput, amikor f´lmer¡lt bennem az elsû eml¢k, de
az sem eml¢kk¢p volt, inkÀbb rÀismer¢s: igen, erre jÀrtam, erre j´ttem naponta reggelenk¢nt, ugyanÁgy Àthaladtam ezeken a sÁneken... Az ¡zemek mÀr dohogtak ¢s z´r´gtek, egy¢bk¢nt tÀn sohasem hagytÀk abba, az utakon sok volt az ember, sohasem
szünt a ny¡zsg¢s. Most szinte magam vagyok, k¡l´n´s cs´nd vesz k´r¡l, mintha ¡nnep
volna. VasÀrnapi müszak a t´rt¢nelemben.
Bebarangoltam a gyÀrat. K¢ts¢gtelen¡l eml¢keztem. Eml¢keim nyomÀban jÀrtam,
de nem volt egyetlen konkr¢tum, k¢p vagy esem¢ny, ami f´lmer¡lt volna ä belel¢ptem
az eml¢keimbe, mint ahogy vÁzbe l¢p bele az ember, egy merûben mÀs k´zegbe, amelyben mindenf¢le fel¡leti hatÀs, de m¢g a neh¢zked¢si erû is mÀsmilyen.
Elmentem a vÁztorony t´v¢ben a hÀrmas kapun tÃl, csaknem a v¢g¢be a gyÀrnak,
ahol az elsû munkahelyem volt. Kicsit megilletûdve megÀlltam, nem tudtam, mi az,
amire rÀn¢zek, amit megtalÀlok, amit meg¢lek; a mÃlt vagy maga az elmÃlÀs avagy
¢ppen az ´r´kk¢valÂsÀg atmoszf¢rÀja, ami sÃlyosan lebeg a romok f´l´tt. Az ajtÂk zÀrva, az ablakok bedeszkÀzva, ¢rezni, hogy az ¡zemben iszonyÃ az ¡ress¢g, az irodÀk
egyik¢t-mÀsikÀt raktÀrnak hasznÀljÀk, alighanem kimustrÀlt irodabÃtorok, elfekvû
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k¢szletek szÀmÀra. Sehol egy l¢lek. Az ¡zem m´g´tti Ãton vagy inkÀbb ´sv¢nyen embermagasra nûtt a vadfü. ValÂszerütlen cs´nd.
Cs´nd. Por ¢s mozdulatlansÀg. PosztindusztriÀlis korban ¢l¡nk. íme a hozzÀ valÂ
¢letk¢p, Áme, a rettenetes valÂsÀg. A jelzû itt az illusztrÀciÂra vonatkozik, arra, hogy a
n¢ptelen gyÀrvÀros az ¡resen hagyott ¡zemekkel s a szinte valÂszerütlen cs´nddel mily
talÀlÂn, mily k´ny´rtelen pontossÀggal fejezi ki, hogy itt valaminek a v¢g¢re jutottunk.
JÀrtam, mint valamif¢le rengetegben. àZ´ld erdû harmatÀn, piros csizmÀm nyomÀn.Ê Az ajtÂkra a feliratokat: ¡zem, iroda, eb¢dlû stb. s a falakra a mÀzolmÀnyokat
talÀn egy mÀsik nyelven ÁrtÀk. Nem hozzÀm szÂltak, nem szÂltak senkihez. Vagy m¢gis? TalÀlkoztam n¢hÀny gyanÃsan bÂklÀszÂ ´reggel, nem volt neh¢z rÀj´nni, mi jÀratban vannak, mif¢le m¢labÃ s mif¢le jellegzetes, mÃltba szimatolÂ figyelem ¡l az arcukon. ä ñ, az ember ¢s az û vilÀga (nyelve, mÃltja, munkÀja, j´vûje, ´r´ks¢ge), vagy
egyszerüen csak: Áme, az ember.
Munka is folyik az¢rt m¢g a gyÀrban. Itt-ott f´ltünik egy-egy munkaruhÀs ember,
elg´rd¡l egy targonca, az Ãton rÀ¢rûsen igyekszik valahova egy k´penyes nû iratcsomÂval a hÂna alatt, csakÃgy, mint a r¢gi idûkben, csakhogy most mÀr semmi sem oly
fontos, semmi sem annyira sietûs. Az irodÀkat, raktÀrakat k¡l´nf¢le magÀnc¢gek b¢rlik, utamba akad n¢hÀny rakodÂ teherautÂ meg n¢hÀny elveszetten keresg¢lû pilÂta,
s n¢hol az elhagyottnak tünû ¡zem k´r¡l emberek s´pr´getnek.
Az egyik ¡zem k´r¡l friss olajszag terjeng, ¢s kihallatszik a g¢pek zakatolÀsa. A szÀrnyas ajtÂk kitÀrva, surrog a g¢pszalag, itt m¢g folyik a termel¢s. De mÀs ez, mint egykor. Alig lÀtni embert, a g¢pek szinte kelletlen¡l z´r´gnek, az olajtÂcsÀkban csak meghÃzÂdik a szivÀrvÀny. ºres ¡zemanyagtartÀlyok ÀrvÀlkodnak f´lrakva a fal mellett.
Valamikor a munka szinte szÁnpadon zajlott, mindenkinek megvolt a szerepe, a mÃlt
egyetlen pillanata is ebben az ¡zemben micsoda panorÀmak¢p. A k¢p minden kis r¢szlete eleven, s most mÀr talÀn idûtlen, mint maga a mÃlt, mint az eltÀvozott, akire eml¢kez¡nk. LÀtom ûket.
A forgÂ kerekek ¢s a g¢pszÁjak k´z´tt pontos, kim¢rt mozdulatokkal v¢gzik dolgukat a szakmunkÀsok, ¢s dolgoznak kez¡k alÀ a seg¢dek. Asszonyok s´prik a f¢mhullad¢kot, egy munkÀs piros nyelü tüzoltÂlapÀttal homokot szÂr az olajtÂcsÀra. Egy fiatal
fiÃ, bizonyÀra m¢g tanulÂ, kocsit tol, nyikorog a kocsi kereke, de az nem hallatszik,
csak lÀtszik, hogy a ker¢k nyolcasokat Ár a levegûbe. Valaki sietve kil¢p, ¡zenetet visz
valahovÀ. Egy munkÀs f¢lreÀll cigarettasz¡netet tartani, n¢zi a t´bbieket, û maga is
jÀtszÂ ¢s k´z´ns¢g, n¢zi, hogy zajlik az ¢let; zakatol, lehajol, f´lemel, p´r´g, mük´dik,
t´r elûre a munka frontjÀn a g¢p meg az ember. MeÂsok munkadarabot m¢regetnek,
a müvezetû viharzik valamerre az ¡zemen Àt, normÀsok ÂlÀlkodnak az egyik g¢p k´r¡l, ahol a haver kim¢rt lassÃsÀggal s befel¢ kÀromkodva avagy csak mosolyogva v¢gzi
a dolgÀt. így volt. Egy fiatal lÀny, aki vizet vagy teÀt visz egy ¡t´tt-kopott cegl¢di kannÀban, most le¡l egy sarokban, megt´rli gy´ngy´zû homlokÀt, ¢s fÀradtan eln¢z a
messzes¢gbe, erre n¢z bizonyÀra, ahol ¢n Àllok most, a j´vû fel¢.
Gondolom, sokak szÀmÀra, kÁv¡lÀllÂk szÀmÀra ¢rthetetlen ez a nosztalgia. ManapsÀg pedig mÀr csaknem mindenki kÁv¡lÀllÂ, ma mÀr csak kevesen dolgoznak eff¢le
gyÀrakban, ¡zemekben. PosztindusztriÀlis korban ¢l¡nk. Nem f¡st´l´gnek a k¢m¢nyek, nem hirdet boldogabb j´vût (a cÁmoldalakrÂl ¢s a) Gell¢rthegy tetej¢rûl n¢zve
a csepeli k¢m¢nyerdû, s nemsokÀra az a k¡l´n´s borzongÀs is eltünik majd a vilÀgbÂl,
amellyel korunk polgÀrai ma m¢g bizonyos frontvonalakra gondolnak.
Tulajdonk¢ppen neh¢z elk¢pzelni, mit ¢reznek, mit Àlmodnak, mire eml¢keznek
az ´regek, akik rejtelmes mosollyal arcukon s¢tÀlnak itt e romok k´z´tt. Azt tudom
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mÀr, hogy az ¢n szÀmomra ez a jÀt¢k olyasmi, mint egy f¡rdû, ez k¢ts¢gkÁv¡l mÀs k´zeg, mint amelyben ¢lek. Ez a mÃlt vagy maga az idû, ami bizonyos helyeken megÀll
¢s le¡lepszik, s amely k´zegen Ãgy hatol Àt a mÀjusi ragyogÀs, mintha az a sugaras
plan¢ta odaf´nn az ´r´kk¢valÂsÀg napja volna. Bizonyos helyeken vagy pillanatokban
az ember egys¢gben lÀtja az ¢let¢t, kicsit Ãgy, mintha teljess¢g¢ben lÀtnÀ, s ezzel szinte
igazolnÀ is az ¢rtelm¢t mindennek, ami megt´rt¢nt. SzÀmomra az egykor itt elt´lt´tt
n¢hÀny hÂnap alig valÂsÀg immÀr, mondhatni szÁntiszta eml¢k. ýk azonban, akiknek
itt telt az ¢let¡k, t´bbnyire s´t¢tben, ¢s por lepte, f¢mforgÀcs karistolta bûr¡ket, beleette magÀt az olaj, a savgûz, a f¡st, ûk vajon mire jutnak, ha eml¢keik v¢g¢re ¢rnek?
HelytÀlltak vagy csak meg´regedtek? CsatÀban voltak vagy cirkuszban? Nem hiszem,
hogy a munkÀs viszonya a gyÀrhoz ugyanolyan, mint a paraszt¢ a f´ldh´z. A munkÀs
is ragaszkodik identitÀsÀhoz, hely¢hez, a sajÀt t´rt¢net¢hez, de az elszÀmolÀs itt bonyolult. A munka? T´bbnyire csak r¢szfeladatokbÂl Àllt. A mozgalom? Azt ´regkorÀra
mÀr biztosan ¢rzi, sût tudja, hogy csak a zÀszlÂ volt v´r´s meg n¢hÀny transzparens.
Nem ä biztos, hogy nem a frissÁtû v´r´s eml¢kez¢shez j´nnek ûk, amikor erre jÀrnak,
hanem a cs´ndh´z, a m¢labÃhoz, a betelts¢g amaz ÀllapotÀhoz, amelyben-amikor
cs´nd ¢s mozdulatlansÀg van egy belÀthatatlan pillanatra, mÁg fordul a vilÀg sora, mik´zben az û mindenen tÃljutott s Ágy mindentudÂ tekintet¡k elûtt az ´sszes buzgalom
¢s ny¡zsg¢s, lÀzadÀs ¢s szenved¢s hozzÀsimul a cs´ndess¢g partjaihoz ä betelt a m¢rt¢k, elnyugodott az idû futÀsa.
Abban a nagyjÀbÂl k¢tszÀz ¢vben, amÁg az iparosÁtÀs kora lezajlott, megt´rt¢ntek az
elsû ember elk´vette-okozta globÀlis vÀltozÀsok. Ugyanezt Ágy is mondhatjuk: az ember, aki visszaszorult a vilÀgegyetem centrumÀbÂl, most mÀr eg¢sz glÂbuszÀra kiterjesztve szenvedi el ´nn´n müveit, s a bolygÂ, amely csak kerengû kûdarab volt, most
mÀr emberi l¢pt¢kkel szenvedû. ValÂjÀban az t´rt¢nt, hogy az anyagot, amely eddig
csak mintegy hÀtÀn hordozta az embert, most bele kellett ¢pÁteni szervesen az emberi
vilÀgba. F´lszÁnre kellett hozni, ami a f´ld m¢ly¢n volt, s fokozott tempÂban ÀtalakÁtani, sokat kockÀztatva, legfûk¢ppen azt, hogy energiahordozÂk hÁjÀn itt elûbb-utÂbb
megk¢nyesedve le¡lepszik minden nekibuzdulÀs, ¢s semmi sem mozdul t´bb¢, csak
a vizek sodra meg a sz¢l. A kihÁvÀs globÀlis m¢retü volt, ¢s az eg¢sz emberis¢gnek szÂlt,
f¡ggetlen¡l attÂl, hogy a sivatagban m¢g nomadizÀlnak, s az ûserdûk m¢ly¢n gyüjt´getnek. A F´ld emberr¢ vÀlÀsÀnak t´rt¢nete beindult. (S csak k´zbevet¢s¡l: az ember
s az emberi szabadsÀg t´rt¢nete mint ember ¢s F´ld t´rt¢nete manifesztÀlÂdott ä bÀr
a manifesztum szÂ furcsa itt, hiszen k¢rd¢s, ki deklarÀlta, ki nyilatkoztatta ki ä, mindenesetre m¢gis igaz vagy legalÀbbis igaznak tünik a k¢p, hogy az ember mint Atlasz
cipeli hÀtÀn a F´ldet, ¢s az ember mint Isten gyermeke megsz¡letik a F´ld´n.)
S az eredm¢ny legfûk¢pp ûrajtuk mÃlt, akik tÁz-tizen´t ÂrÀkat dolgoztak naponta
a bÀnyÀban vagy az ¡zemben, ¢s àtizenhat tonnÀtÊ raktak a vagonokba. De nemcsak
a proletÀr nyers erej¢re s k¢sûbb szak¢rtelm¢re volt sz¡ks¢g ahhoz, hogy az emberis¢g
idûben eljusson az alternatÁv energiÀkhoz, hanem arra a roppant erk´lcsi megalapozottsÀgra, türûk¢pess¢gre, lelkierûre is, amellyel a munkÀs a sz´rnyü tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgot elviselte.
Igenis ki kell mondani, hogy a proletÀr nem lÀzadt, mert nem rabszolga volt, hanem
szabad ember. (A mezûgazdasÀg fejlûd¢se k´vetkezt¢ben elûbb nincstelenn¢, majd
gyakorlatilag b¢nÀvÀ lett zsell¢rek vÀltak elsûsorban vÀrosi proletÀrrÀ, s kapcsolÂdtak
be Ãjfent ily mÂdon a tÀrsadalomba. S egyfajta panteista f´lfogÀs szerint visszakaptÀk
megdolgozÀsra a f´ldet is: agyagot, homokot, pÀtokat, szenet, ¢rceket, sût n´v¢nyi ros-
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tokat, csontokat ¢s bûr´ket; minden anyag az û kez¡kbe ker¡lt, mielûtt megjelent volna a vilÀgban.)
Szabad emberek vÀllaltÀk, hogy s´t¢tben t´ltik napjaikat, s ¢jszakÀik nyomorÃsÀgÀban v´r´s virradatokrÂl Àlmodnak. A proletÀr nem forgatta f´l a vilÀgot, a k¢sûbb
àuralkodÂ osztÀlyÊ-nak aposztrofÀlt munkÀssÀg uralkodni tudott az ÀltalÀnos emberi
gyarlÂsÀgokon; kapzsisÀgon, ÃrhatnÀmsÀgon, hÁrvÀgyon, s ily mÂdon harcolta meg
az igazi harcot, vitte v¢gig az emberis¢g talÀn legnagyobb vÀllalkozÀsÀt.
A baloldali gondolat (amit most jobb szÂ hÁjÀn nevez¡nk Ágy) akkor, amikor m¢g
nem ideolÂgia volt, hanem a tÀrsadalom igazsÀgosabb megszervez¢s¢nek az ¢let tisztelet¢bûl fakadÂ eszm¢je, sohasem akarta f´lforgatni a vilÀgot. (SommÀsan: ha a bÀnyÀsz f´lj´tt volna agyon¡tni a fel¡gyelût vagy a tulajdonost, ki ment volna vissza a
hely¢re?) A àbaloldalÊ az elûjogok tÀrsadalmi igazsÀgtalansÀgÀval ¢s az àaki kapja,
marjaÊ csaknem term¢szeti igazsÀgtalansÀgÀval egyarÀnt szemben Àll. A àbaloldali
gondolatÊ az idûk m¢ly¢bûl j´n, mint maga a tÀrsadalom. Nagy t¢ved¢s volt egyetemes
¢s nem idûbeli ¢rt¢keket, sût evidenciÀkat hozzÀrendelni a tÀrsadalom egy r¢teg¢hez
vagy osztÀlyÀhoz, s m¢g pontosabban: nagy t¢ved¢s volt e hozzÀrendel¢sbûl legalizÀlt
hatalmi k¢rd¢st kreÀlni. Mindenesetre a kÁs¢rlet megt´rt¢nt. ögy tünt, a destruktÁv
¢rtelem lÀzadÀsra bÁrja az emberis¢get; ami ember ¢s Isten, ember ¢s term¢szet, ember
¢s emberis¢g k´z´tt ¢ppen ´nn´n fejlûd¢se irÀnti elk´telezetts¢ge Àltal megk´ttetett,
azt egyoldalÃan f´lmondja. A munkÀssÀg azonban, mint (e korban) reprezentÀnsa az
emberis¢gnek, megf¢kezte a lÀzadÀs szellem¢t, àhü meghallÂjaÊ volt a t´rv¢nynek; a
t´rv¢ny pedig az ¢let, sût: a n´vekvû ¢let, a fejlûd¢s, ami korlÀtozott lehetûs¢geink egy
aspektusÀbÂl nem mÀs, mint maga a b¢ke.
Az Ãgynevezett baloldali eszm¢k hatottak persze, s nem voltak haszontalanok, k´zvetve hozzÀjÀrultak a demokrÀcia, a liberalizmus, a tolerancia ¢s az egyetemes szolidaritÀs f´ln´veked¢s¢hez, nem is szÂlva arrÂl, hogy a szocialisztikus szellemis¢g ellentmondÀsosan ¢s vesz¢lyesen m¢giscsak a proletÀr k¡ldet¢studat eszmeis¢ge volt. A t´rt¢nelemben folyamatosan, de az iparosÁtÀs idûszakÀban k¡l´n´sen sz¡ks¢g volt az eszme biztosÁtÀsÀra, a kizsÀkmÀnyoltak ´nszervezûd¢s¢re ¢s permanens v¢tÂjÀra. Sz¡ks¢g volt a folytonos radikalizÀlÂdÀsra is ä senki sem gondolhatta, hogy a folyamat alig
t´bb mint szÀz esztendû alatt lezajlik. Az utÂbbi szÀz ¢vben az osztÀly ¢s az eszme
´sszerendel¢se (s ugyanÁgy az Àltalunk f´lemlegetett reprezentatÁv k¡ldet¢se egy osztÀlynak) f´lszÀmolta ´nmagÀt. Ebben az idûszakban vÀltozott meg a munkamegosztÀsnak az az alapszituÀciÂja, hogy a t´bbs¢g tartja el a kisebbs¢get. A korszak
v¢g¢re mÀr ez nem Ágy van. Term¢szetesen itt nem szociÀlis ¢rtelemben vett munkaadÂkrÂl ¢s munkavÀllalÂkrÂl van szÂ, hanem a produktÁv ¢s az improduktÁv munka
arÀnyÀrÂl vagy, ha Ãgy tetszik, alaptev¢kenys¢grûl ¢s szolgÀltatÀsrÂl.
à...mi azt mondjuk a munkÀsoknak: 15, 20, 50 ¢vi polgÀrhÀborÃkat ¢s n¢pek
csatÀit kell v¢gigharcolnotok, nemcsak az¢rt, hogy a viszonyokat megvÀltoztassÀtok, hanem az¢rt is, hogy ´nmagatokat megvÀltoztassÀtok ¢s politikai uralomra
alkalmassÀ tegy¢tek.Ê
(Marx)
A gyÀrvezetûs¢g nagy szÀmban nevelt kitünû szakmunkÀsokat. A b¢rek a W. M.
¡zemeiben n¢mileg jobbak voltak mÀs gyÀrak¢hoz m¢rten. SzociÀlis l¢tesÁtm¢nyekre is àÀldoztakÊ hatalmas profitjaikbÂl. A munkÀsok gyüjt´tte ´sszeget
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kieg¢szÁtett¢k, ¢s fel¢pÁtett¢k a sporttelepet a klubhÀzzal. A szabadidû-mozgalmat
tÀmogattÀk, hogy megtartsÀk a munkaerût s hogy megosszÀk a munkÀsokat. A
gyÀr sportegyes¡lete jelentûs sikereket ¢rt el a nemzeti bajnoksÀgokban ¢s egy¢b
versenyeken. Meg¢pÁtett¢k a vÁzitelepet a csÂnakhÀzzal. Neves szakembereket hÁvtak meg, hogy nevelj¢k a tehets¢geket. ºgyes, rugalmas politikÀt alkalmaztak
sajÀt hasznukra s term¢szetesen a munkÀsok rovÀsÀra.Ê
(CSEPEL 30 °VE. 1975)
Apai nagyapÀm m¢g az elsû vilÀghÀborÃ elûtt ker¡lt a gyÀrba. Akkoriban a gyÀr nagyot
nûtt, t´megesen vett¢k f´l s kutyafuttÀban k¢pezt¢k ki az embereket, mÀr ahogy az
konjunktÃra vagy jÀrvÀny idej¢n lenni szokott. Amikor aztÀn '19-ben B¢la vez¢r lÀzÁtotta itt a munkÀssÀgot, ezek az Ãjs¡tetü munkÀscsoportok hallgattÀk, a r¢giek pedig
a k´rnyezû ¡zemek tetej¢rûl kif¡ty¡lt¢k. MÀsik nagyapÀm a nagy vÀlsÀg elûtt prÂbÀlt
szerencs¢t. Ott Àlltak reggelenk¢nt a f´lv¢telre vÀrakozÂk a kettes kapunÀl, ahol most
bej´ttem ¢n is. NagyapÀm kicsi volt, rÀÀllt egy utcakûre, hogy kitünj´n, hogy ¢szrevegy¢k, ¢szre is vett¢k, s û boldog volt, hogy egy ilyen tekint¢lyes szervezet befogadja,
ilyen hatalmas k´z´ss¢g, mint a gyÀr. De a vÀlsÀg utÀn Ãjra kellett prÂbÀlkoznia, neki
is meg kellett vÀrnia egy k´zeledû hÀborÃt, hogy ipari munkÀs lehessen belûle, most
mÀr v¢glegesen. ApÀm mÀr mÀsodik generÀciÂs munkÀs volt, û mÀr iskolÀban tanulta
a szakmÀt a k¢t hÀborÃ k´z´tti b¢keidûben. Az û tev¢kenys¢ge a gyÀrban jÂr¢szt mÀr
a v´r´s csepeles hatalmi szlogen idej¢re esik, s jÂmagam az û nemzed¢k¢t valamik¢ppen kev¢sb¢ ¢rzem valÂsÀgosnak, mint a korÀbbiakat. Az û vilÀguk lehetett miszt¢rium, lehetett majÀlis, lehetett tÃl¢l¢si gyakorlat, mindegy, lehetett valÂsÀg is a szenved¢sben, a f¢lelemben, a kitartÀsban (k´z´tt¡k dolgoztam ¢n is, de hallgatni a r¢gieket,
a nyugdÁjasokat szerettem), a hÀborÃ utÀni munkÀsnak valÂjÀban nincs t´rt¢nete.
SzigorÃan v¢ve a dolgot, elsûsorban nem az iparosÁtÀs kora mÃlt el itt, hanem az elmÃltÀval most mÀr csaknem valÂszerütlennek tünû iparkodÀs ¢s termel¢si mÂd.
Az ÀllamosÁtÀsig nagyjÀbÂl folyamatosan ¢s szervesen fejlûd´tt a gyÀr, a hÀborÃ utÀn
aztÀn f´lfÃvÂdott, tÃln¢pesedett, megkezdûd´tt az elûadÀs. A munkÀs talÀn valÂban
elhitte, hogy û van k´z¢pen, bÀr nem tudhatta, igazÀn kinek vagy minek van sz¡ks¢ge
a munkÀjÀra, nem is a munkÀjÀt ¢rezte ¢rt¢kelendûnek a retorika hatÀsÀra, hanem
munkÀs voltÀt; azt az egzisztenciÀlis meghatÀrozottsÀgot, amellyel valÂjÀban ebben az
idûszakban a legsz¢lsû perif¢riÀra, a tÀrsadalom ellenûrz´tt ¢s gyanÃs k¡lvÀrosÀba ker¡lt. Mindenesetre egy valÂban monstre elûadÀs n¢zûje ¢s szereplûje volt, nem csoda,
ha n¢ha belesz¢d¡lt, de nem k¢ts¢ges, hogy Ãjra ¢s Ãjra ki kellett jÂzanodnia. Dolgozott, ¢lt. Dolgoznia ¢s ¢lnie kellett ebben a vilÀgban, amely egyszerre volt szÀmÀra szük
¢s levegûtlen s ¢pp ez¢rt talÀn valamik¢ppen meghitt is. Egy¡tt ´regedett az ember,
a g¢p ¢s a berendez¢s. Otthon ¢rezte magÀt. ElgondolhatÂ: micsoda k¢ptelens¢g, hogy
a munkÀs, a nyugdÁjas, aki ´tven ¢vet lehÃzott itt, csaknem ugyanazt talÀlja most is,
mint amikor elûsz´r bel¢pett ide. Persze hogy tere van itt az eml¢kez¢snek. Hiszen
talÀn nem is eml¢kez¢s ez, hanem szÁntiszta valÂsÀg. Odak¡nn a vÀros megvÀltozott,
itt benn minden maradt a r¢giben. Mintha r¢gi filmet n¢zne az ember. çm nem film
ez, ¢s nem dÁszletek ezek az ¡zemek ¢s ezek a g¢pek. Ez a megmaradÂ, a vÀltozatlan
valÂsÀg. Mi¢rt ne sejdÁthetn¢ fÀjÂ szÁv¡kben az ´r´kk¢valÂsÀgot, ha nem vÀltozik?
Most n¢ptelen persze, s elhagyott. De azt is gondolhatja a nyugdÁjas, hogy ´r´k¡l
hagyva a valÂsÀgot, elszÀllt belûle a l¢lek, hiszen û maga volt itt a l¢lek.
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àA gyÀr dolgozÂi k¢t ¢v ¢s n¢gy hÂnap alatt fejezt¢k be a hÀrom¢ves tervet 1949
v¢g¢re. Befejezûd´tt az ¡zemek ÃjjÀ¢pÁt¢se, v¢grehajtottÀk az elsû profilvÀltÀst.
Csaknem egymilliÀrd forint ´sszegü beruhÀzÀst kapott a gyÀr, eg¢sz sor ¡zemet
¢pÁtettek. Megalakult a tizennyolc ´nÀllÂ gyÀregys¢g ¢s az ´nÀllÂ gyÀri pÀrtszervezetek a Müvek pÀrtbizottsÀgÀnak irÀnyÁtÀsÀval. A szovjet emberek, mint mÀr
annyiszor, ebben az idûben is segÁts¢g¢re siettek a szocializmus ¢pÁt¢s¢ben kev¢sb¢
tapasztalt csepelieknek, szovjet m¢rn´k´k ¢s munkÀsok adtÀk Àt müszaki tapasztalataikat. Bagyin akad¢mikus, Gugyelin sztahanovista m¢rn´k, a gyorsvÀgÀs
mÂdszer¢t ismertetû Bikov ¢s a hÁres urÀli olvasztÀr, Ameszov lÀtogatott Csepelre.
A TanÀcshÀz t¢ri nagy U alakÃ tÀrsashÀz ¢pÁt¢s¢n¢l Maximenko mutatta be a
gyorsfalazÀs elûnyeit. Keze alatt csak Ãgy r´p¡ltek a t¢glÀk, emelkedtek a t¢glafalak. Akadt is n¢zûje el¢g...Ê
(CSEPEL 30 °VE. 1975)
àA harcok folytatÂdnak cs´kkenû szÀmÃ ellenÀllÀsi f¢szkekben. A munkÀsnegyedek tanÃsÁtjÀk a legerûsebb ellenÀllÀst a szovjet invÀziÂval szemben. Budapesten
Csepel az egyik legutolsÂ k´zpont, mely elesik.Ê
(Bill LomaxäKrassÂ Gy´rgy: MAGYARORSZçG 1956)
Csehov egyik hûse kin¢z az ablakon a csereszny¢skertre, s esz¢be jut, s ettûl persze
el¢rz¢keny¡l, hogy harminc-negyven ¢vvel azelûtt egy reggelen ugyanÁgy kin¢zett, ¢s
ugyanÁgy virÀgoztak a cseresznyefÀk. Micsoda k¢ptelens¢g (s persze valÂban gy´ny´rü), s micsoda mohÂsÀggal fogadja be a vÀltozÀsokon fejlûd´tt nyugati ember ezt az
alig ¢rz¢kelhetû, rejtelmes keleti melÂdiÀt.
A nyugati hûs´k esem¢nyekre eml¢keznek, f´lkavarÂ Àlmokra, minden esetben
olyan mozgÀsban l¢vû pillanatÀra a mÃltnak, amelyben megt´rt¢nt a vÀltozÀs. Nyugaton a vÀltozÂ, a dinamikus a valÂsÀgos, mÁg keleten a vÀltozatlan ¢s mozdulatlan. A
t´rt¢neti OroszorszÀg, Ãgy tünik, el¢g k´zel volt/van IndiÀhoz ¢s KÁnÀhoz, BizÀncrÂl
mÀr nem is besz¢lve ä a kelethez ahhoz, hogy megmozdulÀsai visszatalÀljanak a mozdulatlansÀgba, mert mindennek a tÀvlata a mozdulatlansÀg. (Ebben az elk¢pzel¢sben
nincs egy szemernyi ¢rt¢kÁt¢let sem, ne feledj¡k, hogy EurÂpa a nagy eurÀzsiai szÀrazf´ld egy kis f¢lszigete, mint veszendû ¢k hatol bele az ÂceÀntengerbe nyugat fel¢,
arccal a lemenû nap fel¢, a Boldogok Szigete fel¢, az elmÃlÀst vÀlasztva a maradandÂsÀg ellen¢ben.) TehÀt a vÀltozatlansÀg. A v¢gtelens¢g. A parttalansÀg. Az apokalipszis.
Ilyen miliûben bÀnya ¢s feldolgozÂ ¡zem f´lfoghatÂ Ãgy is, mint Potemkin-falu ä csak
ez mÀr f´l¢pÁtve bet´lti funkciÂjÀt, amaz meg csak lassan merevedik bele a valÂsÀgba,
csak neh¢zs¢gek ÀrÀn nyeri el valÂsÀgos Potemkin-falu formÀjÀt vagy jelleg¢t.
Lehet, hogy a hÀborÃ utÀn Potemkin-faluvÀ vÀltozott ez a gyÀr is? Nos, a dolog
r¢szben, mondjuk virtuÀlisan, megesett. àMuszÀjbÂlÊ, mint Kiss Anna vers¢ben Rem¢ntelen Szüz KatalinÀval, aki engedett, amikor a kÀpolna falÀnÀl àigen nagy disznÂsÀgra k¢rt¢k a rÂkÀkÊ. çmde àrÂka nem szÀmÁt, nevet a gyertya´ntûn¢Ê m¢g mindig a versben.
Nem szÀmÁt, bÀrmily lompos-veres farka van neki. De ne legy¡nk k´z´ns¢gesek! Az
k¢ts¢gtelen, hogy t¢rt nyertek itt ezek a keleti imaginÀciÂk, de nem lett belûl¡k k¢ts¢gbevonhatatlan valÂsÀg. Az û valÂsÀguk itt nem funkcionÀlt egy¢rtelmü ¢s k¢ts¢gbevonhatatlan valÂsÀgk¢nt. A mi valÂsÀgunk megmaradt mÀsmilyennek. Most mÀr
persze attÂl is mÀsmilyen, mint amilyen azelûtt volt, hogy ûk hatottak rÀnk.
TehÀt (sora van itt az el¢rz¢kenyed¢snek) ez itt a mi sajÀt romvÀrosunk. Itt ugyan
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mÀr ànem ¢p¡l az eg¢sz emberi vilÀgÊ, de egy korszak sz¢pen kûrûl kûre àf´l¢p¡ltÊ,
s v¢g¢re jutottunk. A r¢gi falak k´z´tt n¢mÀn, konokul, szÁvÂsan sarjadoznak az Ãjfajta
vÀllalkozÀsok. A gyÀr maga hallgat, ¡nnep¢t ¡li cs´ndben, hetedik napjÀn elpihen.
B¢ke van. F´lmagasodik a z´ld lomb a romok k´z´tt, s madarak k´lt´znek ide, tulajdonk¢ppen visszafoglaljÀk ezt a tÀjat. így volt. így van. Korom ÁrÀsa a falakon, a falak
t´v¢ben àernyût nyit a kem¢ny kutyatejÊ ä ¢s ez Ágy eg¢szen emberi.

PoÂs ZoltÀn

AZ IDEALISTA
minidrÀma

(hely: hegyvid¢ki turistahÀz
idû: napjainkban
probl¢ma: szerelemmÀnia)
A vÁz ´sszeugrik.
HullÀmzÂ jellege a mÃlt¢.
SÁnyomot mutat az ablak.
Eddig a helyeden ¡lt¢l.
T¢l kalapÀl.
Eddig az ablak mellett ÀlltÀl.
Hogy csillapodj
a hÁr bajnoka Àltal?
J´n vihar koma.
HullÀmzÂ jellege a r¢gi.
ý a hÁr ¢s utak bajnoka,
¢s a szerelem¢ is f¢lig.
àKorokat ¢pÁt
tÀrsam, az eszt¢tikai ´szt´n.
De az¢rt rÀk¢rdezek,
hogy Ázlik a fûzt´m.Ê
Rekordidû alatt
lett¢l szerelmes ma is.
Csahol a bernÀthegyi,
az a kis hamis.
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Luca Anna

A HOLD
A hold kinyÁlik majd ¢s rÀnk zuhan.
K¢t Ãj dimenziÂ; f¢lmÃlt ¢s negyedj´vû
csukÂdnak ´ssze. SzÀrnyaik f´l´tt
s´t¢t fejen: arany pupillapÀr.

ESý
Az esû az¢rt olyan v¢gzetes, mert lefel¢ vonzza
a tekintetet: teljes erej¡kbûl zuhanÂ cseppek robbannak fel a f´ld´n, vagy arccal lefel¢, nyitott szemmel
vÀgÂdnak a vÁzre; repeszek szaggatta tÂcsat¡k´r, vÁz
veri sz¢t a vÁz arcÀt: ´ngyilkossÀgok ´r´k´s, ¢lû
allegÂriÀja.

Hadas MiklÂs

A TESTET ¹LT¹TT L°T KºL¹N¹S
KETTýSS°GE
àUram, ha egy nû zen¢t szerez, az olyan, mint amikor
egy kutya a hÀtsÂ lÀbÀn s¢tÀl. Nem csinÀlja jÂl, de
meglepû, hogy egyÀltalÀn k¢pes rÀ.Ê
(Cecil Gray, 1928)

A XIX. szÀzad elûtti idûkben csak kiv¢telesen fordult elû, hogy egy nû ´nÀllÂ alkotÂmüv¢ssz¢ vÀlt volna. A mÃlt szÀzad mÀsodik fel¢tûl a nûi szerzûk jelenl¢te az irodalmi
¢letben mÀr nem szokatlan jelens¢g, bÀr a müv¢szetek mÀs ter¡leteinek bev¢tel¢re
m¢g sokÀig kell vÀrni. Napjainkban azonban mÀr senkit nem lep meg, hogy a nûk
reg¢nyt ¢s verset Árnak, szobrokat vagy filmeket k¢szÁtenek. °ppen ez¢rt ¢rdemes elgondolkodnunk: vajon mi lehet az oka annak, hogy nûi zeneszerzûvel viszont mindmÀig nagyon ritkÀn talÀlkozhatunk. A zeneszerz¢s (¢s a drÀmaÁrÀs) kifejezetten f¢rfias
münemek volnÀnak? E ter¡leteken a szokÀsosnÀl is erûsebb hÀtrÀnyosabb megk¡l´n-
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b´ztet¢sben r¢szes¡ln¢nek a nûk? EgyÀltalÀn: mi a helye a nûnek a zenemüvel¢sben
manapsÀg?
A mÃlt szÀzad derekÀtÂl az arisztokrÀcia nûtagjai mellett mÀr a polgÀrnûk is jelentûs
dekoratÁv müvelts¢ggel rendelkeznek; a polgÀri vilÀg munkamegosztÀsi rendszer¢ben
a kapcsolatteremt¢s ¢s a szÂrakoztatÀs teendûi elsûsorban rÀjuk hÀrulnak. Jobb csalÀdokban a hÀz Ãrnûje ¢s kisasszonyai idegen nyelveken tÀrsalognak (mÁg a csalÀdfû
t´bbnyire csak az ¡zlet vitel¢hez n¢lk¡l´zhetetlen nyelvtudÀssal rendelkezik), jÀratosak a konyha- ¢s kertmüv¢szetben, az û feladatuk a hÀz k¡lsû ¢s belsû k´rnyezet¢nek
csinosÁtÀsa, kellemess¢ t¢tele vagy ¢ppen a vend¢gsereg szÂrakoztatÀsa hangszer- ¢s
¢nekszÂval. A szÀzadfordulÂn a zeneakad¢miÀkon a zongoristÀk ¢s vonÂsok fele, sût
k¢sûbb m¢g nagyobb hÀnyada polgÀri szÀrmazÀsÃ nû. A tehetûsebbekn¢l f´l sem mer¡l, hogy zenei pÀlyÀra l¢pjenek, hiszen a munkab¢rre nincs sz¡ks¢g¡k. A szeg¢nyebbje zongoratanÀrnûv¢ vagy zenekari muzsikussÀ vÀlhat (az ¢nekesnûk esete k¡l´n k¢rd¢s), Àm zeneszerz¢s szakon azÂta is csaknem kizÀrÂlag f¢rfiak v¢geznek! Ha
nagy ritkÀn m¢gis akad k´z´tt¡k egy-k¢t nû, legf´ljebb kiv¢telk¢ppen siker¡l a f¢rfik´z´ss¢g ¢s -k´z´ns¢g Àltal elfogadott ´nÀllÂ alkotÂvÀ vÀlnia.
Az alapfokÃ zeneoktatÀsban ä akÀrcsak a k´zoktatÀs egy¢b ter¡letein ä m¢g ma is
ÀltalÀban nûk tanÁtanak. Ahogy k´zelÁt¡nk a felsûbb szintü k¢pz¢s fel¢, egyre valÂszÁnübb, hogy a tanÀri kart z´mmel f¢rfiak alkotjÀk. A profi k´z´s zen¢l¢si formÀkban
ugyanakkor mÀra t´bb¢-kev¢sb¢ kiegyensÃlyozÂdtak a nemek k´z´tti arÀnyok: a
szimfonikus zenekarokban ¢s kamaraegy¡ttesekben nagyjÀbÂl ugyanannyi nû jÀtszik,
mint f¢rfi. Az egyes hangszercsoportok k´z´tt persze talÀlhatunk k¡l´nbs¢geket. MÁg
egyes kisebb m¢retü vagy hangerejü hangszereket (fuvola, hÀrfa) szÁvesebben vÀlasztanak a nûk, a nagyobb hangerejü fÃvÂsokat megszÂlaltatÂk k´z´tt (s azon bel¡l is
fûleg a r¢zfÃvÂsoknÀl) egy¢rtelmü a f¢rfit´bbs¢g. Ez talÀn visszavezethetû bizonyos
biolÂgiai adottsÀgokra is (t¡dûkapacitÀs stb.), bÀr ha arra gondolunk, hogy a nûi k¢z
m¢ret¢t ¢s erej¢t Liszt idej¢ben sokan m¢g tÃl àkicsinekÊ tartottÀk a zongorÀzÀshoz,
akkor igencsak Âvatosnak kell lenn¡nk az ilyen kijelent¢sekkel.
çm hiÀba jÀtszik ugyanannyi f¢rfi ¢s nû egy szimfonikus zenekarban, ha az egy¡ttesen bel¡li hatalmi viszonyok a nemek k´z´tti l¢nyegi egyenlûtlens¢gen alapulnak.
Hiszen ä hogy a legnyilvÀnvalÂbbal kezdjem ä a hangzÂ mindens¢get megalkotÂ zeneszerzû mellett a karmester, a zene megszÂlaltatÀsÀnak irÀnyÁtÂja is csaknem mindig
f¢rfi. A karmester f´nt Àll a dobogÂn, kez¢nek varÀzs¡t¢seivel uralkodik egy k´z´ss¢g
felett, gesztikulÀciÂival ¢s visszautasÁthatatlan mozdulataival megszabja a jelent¢seket,
ÀtfordÁt, lefordÁt, ¢rzelmeket, hangsÃlyokat ¢rz¢keltet, testiv¢ sürÁti, eljÀtssza a zen¢t;
egyben tart, irÀnyÁt, meghatÀrozza a tempÂt, a ritmust, az arÀnyokat, megk¡l´nb´zteti
a l¢nyegest a l¢nyegtelentûl, elhatÀrol, kiemel; k´zvetÁt a szerzû, a k´z´ns¢g ¢s a zene
megszÂlaltatÂi k´z´tt; pillantÀsÀval jutalmaz ¢s dics¢r, mennybe meneszt, ¢s pokolra
juttat; û az abszolÃt k´z¢ppont, a teremtû szerep¢nek alakÁtÂja, a megk¢rdûjelezhetetlen mester, a maestro. (A maestro ¢s a maestoso, a mester ¢s a fens¢gess¢g kategÂriÀinak k´zels¢ge sem v¢letlen: etimolÂgiailag k´z´s a gy´ker¡k. K¡l´n figyelemre
m¢ltÂ, hogy az olasz kifejez¢st a legt´bb nyelv befogadja, ezzel is egyetemess¢ spiritualizÀlva e foglalkozÀst.) Kell-e a karmester¢n¢l f¢rfiasabb szereplehetûs¢g? Kell-e,
van-e mÀs tev¢kenys¢g, amely az uralmat t¢nylegesen ¢s szimbolikusan is t´k¢letesebben jelenÁti meg? VersenytÀrsnak talÀn csak a dombtetûn ÀllÂ egykori hadvez¢r tekinthetû (modern utÂdja azonban mÀr nem, hiszen û, a komputer vez¢relte z¡mm´gû
gyilkolÂapparÀtus gombjai f´l´tt mozgatva ujjait, elrejtûzik).
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A karmester szerep¢nek felsû osztÀlybeli jelleg¢t akkor ¢rthetj¡k meg igazÀn, ha
munkÀlkodÀsÀt az edzû¢vel hasonlÁtjuk ´ssze. Az edzû ä aki szint¢n egy k´z´ss¢g mük´d¢s¢nek elûmozdÁtÂja ä nevets¢ges proletÀrfigura a szmokingos, kez¢ben varÀzspÀlcÀt tartÂ, mozdulataival vilÀgot teremtû karmesterhez k¢pest. Az edzûnek nincs
varÀzsereje: hiszen û a pÀlya sz¢l¢n (tehÀt nem a k´z¢ppontban), a kispadon (micsoda
besz¢des elnevez¢s!) helyezkedik el, izgatottan ugrÀndozik, kiabÀl, mutogat, kÀromkodik, egyik cigarettÀrÂl a mÀsikra gyÃjt, erûlk´dik. Az eleganciÀhoz ¢s magÀtÂl ¢rtûdû erûh´z k¢pest û csak az alÀrendelt, tehetetlen, hatalmÀtÂl megfosztott, kiszolgÀltatott alsÂ n¢posztÀly megtestesÁtûje. A karmester a k´z¢posztÀlybeli vÀgyk¢pek szerepk¢szlet¢bûl merÁt, az edzû¢ben az alsÂ osztÀlyok sÂvÀrgÀsai ´ltenek testet. Az eg¢r
pocoknak Àlmodja magÀt, a sÂlyom griffmadÀrnak.
Egy mÀsik lehets¢ges ´sszehasonlÁtÀs a karmester ¢s a karnagy k´z´tti. MÁg a karmester vilÀgteremtû vÀtesz, prÂf¢ta, de legalÀbbis a zene fûpapja, addig a karnagy
(karvezetû) sz¡rke eminenciÀs: apÀca, szerzetes, k´ztisztviselû. A zene szolgÀja. A rutinszerüv¢ vÀlt karizma b¡rokratÀja. Ugyanakkor ä ha az edzûvel hasonlÁtjuk ´ssze ä
a karnagy is a karmester tÀrsadalmi osztÀlyÀhoz tartozik. ý is tud varÀzsolni, de csak
kis varÀzslatokra k¢pes. Mikor a kÂrust vez¢nyli, csupÀn a r¢sz¢rt felelûs: a zenei eg¢szet nem lÀtja Àt. °s bÀrmennyire igyekezne is, az ¢nekhangokkal gazdÀlkodva mind´ssze a fortissimÂval d¡b´rgû zenekar hangerej¢nek t´red¢k¢t k¢pes megszÂlaltatni.
Mi sem bizonyÁtja hÀt jobban, hogy varÀzsereje is kisebb?! Ugyanakkor karvezetûk¢nt,
szer¢nyen hÀtt¢rben maradva, m¢gis imitÀlhatja a maestro gesztusait, testjÀt¢kait, merÁthet belûle, modellk¢nt f´lhasznÀlhatja; alÀdolgozhat, bedolgozhat neki: segÁthet a
f´lk¢sz¡l¢si folyamatban.
A karmester karizmÀjÀt s¢rten¢, ha a szÁnpadra l¢pve û adnÀ meg a hangot. S noha
minden tekintetben û a hangadÂ, e t¢nyleges aktust az û delegÀltjÀnak, az elsû hegedüsnek (ministrÀns!) vezet¢s¢vel v¢gzik el a zen¢szek. Hiszen a maestro nem arra hivatott, hogy r¢szletk¢rd¢sekkel foglalkozzon, dolga a nagy eg¢sz ¡gyeinek k¢zben tartÀsa. Ezzel szemben a karvezetû, miutÀn diszkr¢ten megjelenik a szÁnpadon, f¢lszeg
mosolyÀval, r´vid meghajlÀsÀval mintegy bocsÀnatot is k¢r alkalmatlankodÀsÀ¢rt,
majd kis hangvillÀjÀt elûkapva maga hallatja a hangot, amelynek alapjÀn a szÂlamvezetûk k¡l´nb´zû magassÀgÃ bÃgÀsba kezdenek. Azaz: kicsit sz¡rke, kicsit monoton,
kev¢sb¢ lÀtvÀnyos, kicsit hÀtt¢rben maradÂ (Àm alkalomadtÀn ä amÃgy kiengesztel¢sk¢ppen ä diszkr¢ten rivaldaf¢nybe ker¡lû) tev¢kenys¢ge arra valÂ, hogy az ¢vszÀzadok
sorÀn fokozatosan elnûiesedj¢k ä hasonlÂan az irodai tisztviselûh´z, a pedagÂgushoz,
majd utÂbb a kulturÀlis ¢let oly sok munkak´r¢hez.
A nemek k´z´tt a hangszeres szÂlistÀk karrierlehetûs¢gei szempontjÀbÂl is komoly
egyenlûtlens¢geket ¢s arÀnytalansÀgokat figyelhet¡nk meg. A zongoramüv¢sz, a
hangszeres sztÀr e legt´k¢letesebb ¢s leggyakoribb p¢ldÀja az esetek els´prû t´bbs¢g¢ben f¢rfi. Hogy is lehetne ez mÀsk¢nt, amikor a legt´bb müvet ¢ppen neki, a legvirtuÂzabb ¢s leglÀtvÀnyosabb ´ndemonstrÀciÂs lehetûs¢ggel rendelkezûnek komponÀltÀk (hiszen szemmel is lÀthatÂ, hogy neki, a zongoramüv¢sznek kell minden zen¢szek k´z¡l a legnagyobb erûfeszÁt¢st kifejtenie a verseny[mü]beli gyûzelem ¢rdek¢ben). E f¢rfidominancia mÀr csak az¢rt is t´rv¢nyszerü, mert a teremtû munkÀjukat
magÀnyosan, Àm t´bbnyire ¢ppen a zongora tÀrsasÀgÀban v¢gzû zeneszerzûk keze ä
ki szÂlhatnÀ meg ûket ¢rte? ä ´nmaguk fel¢ hajlik: müveiket sajÀt hasznÀlatra komponÀljÀk. A mindenhatÂsÀg tobzÂdÀsa egy¢bk¢nt, amikor a zeneszerzû sajÀt zongoraverseny¢t a koncertpÂdiumon fej¢vel ¢s szem¢vel (no jÂ, szabad mÀsodperceiben kez¢vel is) dirigÀlja. (Nem v¢letlen az sem, hogy a zongora meghatÀrozÂ szerepet kap a
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kontrapunkt- ¢s ´sszhangzattan-stÃdiumokban is, melyek a zenei k¢pz¢s legf¢rfiasabb
r¢szei, hiszen a szerkezeteket ¢s a funkciÂkat, azaz a hangzÂ vilÀg eg¢sz¢t igyekeznek
¢rz¢kelhetûv¢ tenni.)
A zongoristÀk az¢rt is jÂ es¢llyel f¢rfiak, mert ez az a hangszer, amelyen az eszk´zhasznÀlÂ kellûk¢ppen (azaz kellû intenzitÀssal ¢s kellû lÀtvÀnyossÀggal) mük´dtetheti
az eszk´z´k uralÀsÀra szolgÀlÂ k¢sztet¢seit: akÀrki lÀthatja, hogy a frakkos szelÁdÁtû
k¢pes a leghatalmasabb hangszer-Àllat domesztikÀlÀsÀra! Ez pedig igazi f¢rfimulatsÀg!
A zongoramüv¢sz minden mÀs hangszerszÂlistÀnÀl egy¢rtelmübben testesÁti meg az
eszk´zeit igÀba hajtÂ, maga alÀ rendelû, mÀson ¢s mÀssal jÀtszÂ mester ideÀltÁpusÀt.
RÀadÀsul oly mÂdon, hogy e megszelÁdÁt¢s mintegy cirkuszi attrakciÂk¢nt a nyilvÀnossÀg, a figyelû szemek elûtt zajlik, vagyis a bukÀs kockÀzatÀval jÀr. BÀtorsÀg, lelkierû,
kockÀzat, virtus, azaz f¢rfier¢nyek sz¡ks¢geltetnek hozzÀ. S ha Ágy fogjuk f´l a dolgot,
talÀn mÀr nincs is olyan messze egymÀstÂl a torreÀdor ¢s a zongoramüv¢sz figurÀja.
CsupÀn ez utÂbbi, felsû osztÀlybeli jelleg¢n¢l fogva, a virtushoz sz¡ks¢ges fizikai erûkifejt¢st Àtt¢telesen ¢s stilizÀltan ä egy helyben ¡lve, s valamennyi energiÀjÀt az ujjaiba
´sszpontosÁtva ä v¢gzi, szemben az elûbbivel, aki n¢pi gy´kerü, mediterrÀn mivoltÀbÂl
adÂdÂan hangsÃlyosan ¢s patetikusan, f¢rfias testis¢g¢t, erûkifejt¢s¢t el nem rejtve (ha
tetszik, f¢rfiassÀgÀval hivalkodva) munkÀlkodik. (Ebben az ´sszef¡gg¢sben egy¢bk¢nt
pÀrhuzam vonhatÂ a toro de fuego improvizatÁv n¢p¡nnep¢ly-forgataga ¢s a jam session hasonlÂk¢ppen nem kockÀzatmentes zenei esem¢nysora k´z´tt is.)
Az ¢nekesekn¢l eg¢szen mÀs a helyzet. MÁg ugyanis a hangszeres ä mint a fogalom
is mutatja ä valamif¢le àszerrelÊ, eszk´zzel dolgozik, azaz k´zvetÁtû r¢v¢n szÂlaltatja
meg a zen¢t (ism¢t milyen pontos a nyelv: müveltetû hasznÀlatÀra k´telez benn¡nket),
s ezÀltal mesterk¢nt vagy àmasterÊ-k¢nt, alkalomadtÀn mesteremberk¢nt, de mindenk¢ppen valami k¡lsû dolog uralÀsa r¢v¢n tev¢kenykedik, addig az ¢nekes meg van
fosztva ettûl a lehetûs¢gtûl. Pontosabban: amit a hangszeres kifel¢ irÀnyÁt, azt az ¢nekesnek befel¢ kell fordÁtania, ´nmaga mester¢nek, megszelÁdÁtûj¢nek kell lennie. M¢g
¢lesebben fogalmazva: az ¢nekesnek a sajÀt teste f´l´tt kell uralkodnia, hiszen ä ahogy
azt maguk az ¢rintettek is szeretik mondogatni ä hangszer¡ket a torkukban hordjÀk.
Ez a megfogalmazÀs egy¢bk¢nt nem teljesen pontos, hiszen nem csupÀn a hangszÀlak
dolgoznak, hanem egy ´sszetett testi apparÀtus: a gyomor, a rekeszizom, a t¡dû, a
l¢gutak, a fej ¡regei ¢s Ágy tovÀbb. °s akkor m¢g egy szÂt sem szÂltunk a hangmegszÂlaltatÀssal automatizmusk¢nt egy¡tt jÀrÂ egy¢b testmozgÀsokrÂl, a szem- ¢s fejforgatÀstÂl a k¢z emelget¢s¢n Àt a l¢peget¢sig ¢s a hajlongÀsig, amely mozdulatok hÀtter¢t
az ¢rzelmi-lelki telÁtetts¢g belsû ´nkifejez¢si ig¢nye ¢s az ezt harmonikusan megjelenÁteni k¢pes k¡lsû technikai eszk´z hiÀnya k´z´tt tÀmadt fesz¡lts¢g adja. Az ¢nekesnek
tehÀt azt is k¡l´n el kell sajÀtÁtania, mit ne tegyen, ha nem akar nevets¢gess¢ vÀlni.
Az ¢nekesnek ez¢rt fokozott m¢rt¢kben kell rendelkeznie az ´nfegyelem, az ´nuralom, a türûk¢pess¢g, a testi mük´d¢sek ellenûrz¢s¢nek ¢s szabÀlyozÀsÀnak k¢pess¢geivel, illetve az e k¢pess¢gekhez n¢lk¡l´zhetetlen diszpozÁciÂkkal (ez a dolog nehezebbik r¢sze), ugyanakkor ä ez¢rt mintegy cser¢be ä kev¢sb¢ kell ismernie, ÀtlÀtnia,
ha tetszik, uralnia a zenei folyamat eg¢sz¢t. Nem meglepû hÀt, hogy presztÁzse zen¢szk´r´kben ÀltalÀban alacsony (àmit vÀrsz tûle? nem zen¢sz, csak egy ¢nekes!Ê). Ugyanakkor a laikusok k´r¢ben a hangszeresekn¢l jÂval nagyobb (el)ismerts¢gre, n¢pszerüs¢gre tehet szert. çm n¢pszerüs¢ge, elismerts¢ge mÀs t¢nyezûknek tudhatÂ be, mint
a hangszerszÂlistÀk eset¢ben. Az utÂbbiaknÀl kev¢sb¢ szÀmÁt, ha kicsik, k´v¢rek, kopaszak, csÃnyÀk (azaz nem felelnek meg az aktuÀlis sz¢ps¢gideÀlnak), hiszen eset¡kben az ember-munkaeszk´z viszony l¢nyeg¢bûl adÂdÂan az uralmi technika t´k¢le-
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tess¢ge (azaz a hangszer megszelÁdÁt¢se ¢rdek¢ben kifejtett munka elleplez¢s¢nek hat¢konysÀga) szabja meg az elismerts¢g m¢rt¢k¢t. Ugyanakkor az ¢nekes, aki eg¢sz test¢vel, teljes szem¢lyis¢g¢vel r¢szt vesz a zene megszÂlaltatÀsÀban, csak akkor vÀlhat
sikeress¢, n¢pszerüv¢, sztÀrrÀ, ha fizikai adottsÀgai is alkalmassÀ teszik erre (presztÁzs¢t t´nkreteheti, ha Ágy v¢lekednek rÂla: àsz¢p hangja van, kÀr, hogy ilyen k´v¢rÊ).
MÀs szÂval: a hangszerszÂlista ¢s az ¢nekes tÀrsadalmi ¢szlel¢se elt¢r egymÀstÂl. Az
¢nekesnek sokkal inkÀbb ki kell el¢gÁtenie a publikum voyeurizmusÀt, lÀtÀssal ¢s kukkolÀssal kapcsolatos sz¡ks¢gleteit.
Mindezek alapjÀn egy¢rtelmü: a zenei munkÀlkodÀsok k´z¡l az ¢nekes szÂlistÀ¢
kit¡ntetetten alkalmas arra, hogy nûk is v¢gezhess¢k. Hiszen mÁg a hûsszerelmes szerepk´rre kitermelûd´tt tenoristÀnÀl hatÀresetben m¢g elmegy, ha ä gy´ny´rü hangja
ellen¢re ä az isten alacsony termettel ¢s nagy fen¢kkel verte meg (noha û is szinte behozhatatlan hÀtrÀnyban van a magas, d¢lceg ¢s v¢kony testalkatÃ tenoristÀval szemben), egy hasonlÂ szerepk´rü àkoloratÃrÊ szoprÀnnÀl (micsoda kifejez¢s!!) mindez alig
elk¢pzelhetû: testi adottsÀgai d´ntûk lehetnek a sikerben. (Egy operatÀrsulat periferikussÀga nem utolsÂsorban azzal m¢rhetû, milyen a szoprÀnok der¢kbûs¢ge ¢s a tenorok Àtlagos testmagassÀga, s ebbûl adÂdÂan milyen gyakran fordul elû, hogy a ä
megemelt sarkÃ cipûj¢ben ä 167 cm-es Faust lÀbujjhegyen Àllva is alig ¢ri el a nyugdÁjazÀsa elûtt ÀllÂ, hatalmas keblü Margit vÀllÀt.) Az ¢nekesnû (az elsû h´lgy, prima
donna!) szerepk´re tehÀt egyenesen n¢lk¡l´zhetetlen, hiszen Àltala vÀlik (ha nem is
kiel¢gÁthetûv¢, de) legitimm¢ stilizÀlt formÀban ingerelhetûv¢ a k´z¢posztÀly f¢rfipublikum libidÂja, l¢nyeg¢ben a minden kultÃrÀban bevett kiel¢gÁt¢si formÀkkal (nyilvÀnoshÀz, prostitÃciÂ stb.) rokon mÂdon. Ebben az ¢rtelemben ä n¢mi fontoskodÀssal
ä Ãgy is lehetne fogalmazni, hogy az opera-¢nekesnû a k´z¢posztÀlybeli f¢rfi magaskultÃrÀba szublimÀlt erotikus vÀgyfantÀziÀinak hordozÂja.
S ahogy a zeneszerzû ¢s a karmester is tÃlnyomÂr¢szt f¢rfi, e megÀllapÁtÀs (m¢g ha
kev¢sb¢ egy¢rtelmüen) ¢rv¢nyes a zeneeszt¢tÀra, illetve zenekritikusra is, aki tulajdonk¢ppen nem mÀs, mint az uralkodÂ ¢rt¢krend ûre, a zen¢re vonatkozÂ ¢rv¢nyes
diskurzus Ãjrateremtûje. Ilyen ¢rtelemben a zenei ¡zemben a f¢rfiuralom t´bbsz´r´sen is biztosÁttatik: a zene komponÀlÀsakor, megszÂlaltatÀsakor ¢s ¢rt¢kel¢sekor. Ez
utÂbbi vonatkozÀsban t´bbsz´r´sen is, hiszen nemcsak a zen¢szek Àltal gyakran f´nntartÀssal kezelt, sût egyenesen len¢zett kritikus (àaz¢rt lett kritikus, mert nem volt el¢g
jÂ zen¢sz!Ê), hanem a pozÁciÂjukat ¢s presztÁzs¡ket tekintve uralmi helyzetü zen¢sztÀrsak is folyamatosan ¢rt¢kelnek. °s a zeneakad¢miÀk igazgatÂi, tansz¢kvezetûi, a
nagy tekint¢lyü zeneszerzûk, az operahÀzak ¢s zen¢s szÁnhÀzak fûemberei, karmesterei, a lokÀlis vÀteszek, a zenekarok szÂlamvezetûi az esetek tÃlnyomÂ t´bbs¢g¢ben szint¢n f¢rfiak. (TÃlnyomÂr¢szt, mondom, ami term¢szetesen nem zÀrja ki, hogy kiv¢telesen nûk is vezetû pozÁciÂkat t´lthessenek be.)
HiÀba tanul az ¢nekesnû ¢nektanÀrnûn¢l (vagy a hegedüslÀny hegedütanÀrnûn¢l),
hiÀba tekinti a fiatal nû a mÀsik nût tanÁtÂmester¢nek, a zenei munkaerûpiacon Ãgy
¢rv¢nyes¡lhet, ha a szelekciÂs rÁtusok (vizsgÀk, zenei versenyek, meghallgatÀsok) f¢rfi
Át¢szei is kedvezûen ¢rt¢kelik teljesÁtm¢ny¢t. °s ha t´rt¢netesen ¢nekesnûrûl van szÂ,
a f¢rfi szakemberek Âhatatlanul figyelembe veszik a jel´lt nûi adottsÀgait is. Itt azonban ajÀnlatos pontosan ¢s Âvatosan fogalmazni. ValÂszÁnüleg tÃlzÀs, amit csalÂdott
¢nekesnûktûl hallani, miszerint ànem volt el¢g nagy kurva ahhoz, hogy sikeres legyenÊ. De ha a kurva fogalmÀt az Àrnyaltabb meggondolÀs kedv¢¢rt megfosztjuk mindennapi pejoratÁv jelent¢startalmÀtÂl, s ehelyett a prostituÀltat mint a f¢rfisz¡ks¢gle-
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tek kiel¢gÁt¢s¢re t´rekvû nût definiÀljuk, akkor talÀlhatunk megfontolandÂ elemet is
e sommÀs ÀllÁtÀsban. Azt ugyanis talÀn joggal f´lt¢telezhetj¡k, hogy k¢t azonos hangi
adottsÀggal rendelkezû ¢nekesnû k´z¡l (megengedve, hogy ez l¢tezik) elûnyt ¢lvez,
aki ä nagyon tÀgan fogalmazva ä nûk¢nt inkÀbb megnyeri a f¢rfiak tetsz¢s¢t. Mindennek pedig nem is annyira a nû fizikai megjelen¢se a f´lt¢tele, hanem az, hogy a f¢rfiakkal valÂ ¢rintkez¢se, kommunikÀciÂja sorÀn milyen jelent¢startalmakat ¢s ¢rz¡leteket k¢pes Át¢szeiben f´lszÁnre hozni. HatÀresetnek tekinthetû, amikor egy ¢nekesnû
elsûsorban szexuÀlis szolgÀltatÀsai r¢v¢n ¢rv¢nyes¡lhet. Ugyanakkor rendkÁv¡l fontos, hogy megjelen¢s¢bûl, metakommunikÀciÂjÀbÂl, azaz testi viselked¢ss¢ r´gz¡lt beÀllÁtÂdÀsaibÂl a f¢rfilibidÂt ingerlû szexualitÀs ne hiÀnyozz¢k. Az ¢nekesnûnek azt az
es¢lyt kell magÀban hordoznia, hogy k¢pes kiel¢gÁteni a f¢rfisz¡ks¢gleteket. °s ez csak
abban az esetben valÂsulhat meg, ha olyan emberleÀnya û, akinek van hajlama a tetsz¢s ¢s a rÀ irÀnyulÂ vÀgy f´lkelt¢s¢re.
Kicsit ÀltalÀnosabban mindez talÀn Ãgy is megfogalmazhatÂ, hogy a f¢rfilibidÂ mozgÀsba lendÁt¢s¢nek f´lt¢tele a heteroszexuÀlis nûi libidÂ normakonform mük´d¢se.
Nem tekinthetû tehÀt teljesen v¢letlennek, hogy a nû t¢nylegesen ¢s valÂs fizikai ¢rtelemben kihez vonzÂdik, kivel l¢tesÁt pÀrkapcsolatot. °s itt nem a csupasz ¢rdekek
kiszÀmÁtott ¢rv¢nyesÁt¢s¢rûl van szÂ (persze ez nem zÀrhatÂ ki, de a dolog l¢nyege
szempontjÀbÂl megint csak hatÀresetnek tekinthetû), hanem arrÂl, hogy a nû k´nynyebben vÀlasztja tetsz¢se tÀrgyÀul azt a f¢rfit, akinek t¢nyleges ¢s szimbolikus vagyona
jelentûs. Ebben az esetben a f¢rficsÀberû r¢sze ä a kulturÀlisan meghatÀrozott fizikai
sajÀtossÀgokon kÁv¡l ä az a tudÀs, hatalom, befolyÀs, amivel a szükebb szakmai-tÀrsas
¢s a tÀgabb tÀrsadalmi k´zegben rendelkezik. A nûi libidÂ akkor mük´dik normakonform mÂdon, ha olyan f¢rfit vÀlaszt, aki szÀmos vonatkozÀsban t´bb nÀla (nagyobb,
gazdagabb, ¢rettebb, befolyÀsosabb, f´lk¢sz¡ltebb, okosabb). Normakonform az a nû,
aki alÀveti magÀt a f¢rfiuralomnak, aki szÀmÀra term¢szetes, hogy àf´ln¢zzenÊ partner¢re, aki ´ntudatlanul is sajÀt magÀnÀl magasabb presztÁzsü, illetve befolyÀsÃ f¢rfit
vÀlaszt, olyat, àakitûl tanulni lehetÊ, aki lehetûleg ä ÀrulkodÂ aprÂsÀgok ä ¢letkorban
¢s testmagassÀgban is f´l´tte Àll, akinek magasabb a j´vedelme, s ä mellesleg? ä àcsinos,
jÂk¢püÊ is.
Azaz ä hogy ezzel a jÂl bevÀlt fordulattal ¢lj¡nk ä minden Ãgy t´rt¢nik, mintha a
dolgok kezdettûl fogva, a term¢szet Àltal elrendezve, a legjobb rendj¡k szerint menn¢nek, mintha vÀltoztatÀsra semmi sz¡ks¢g ¢s es¢ly nem volna (nincs is sok!). Az (¢nekes)nû tudomÀnya is ¢ppen abban Àll ä term¢szetesen az ¢nekl¢shez sz¡ks¢ges adottsÀgok, k¢szs¢gek ¢s technikÀk birtoklÀsa mellett (hangsÃlyozandÂ: mellette, a t´bbivel
egy¡tt, s nem azok utÀn vagy helyett!) ä, hogy f´nntartja ¢s mük´dteti ezt a term¢szetesnek tünû rendet: sajÀt, egy¢ni heteroszexuÀlis tapasztalataira tÀmaszkodva k¢pes tetsz¢st kivÀltani an¢lk¡l, hogy ennek ¢rdek¢ben k¡l´n erûfeszÁt¢seket kellene
tennie. Testt¢ vÀlt formÀban, ´ntudatlanul hordozza magÀban ¢vszÀzadok f´lhalmozott ¢s kikristÀlyosodott nûi szerepk¢szlet¢t; û a par excellence tetszeni vÀgyÀs, megfelelni akarÀs. S miutÀn el¢rhetetlen, megfoghatatlan, Àm m¢gis ¢rz¢kelhetû, lÀthatÂ
¢s hallhatÂ, k¢pess¢ vÀlhat a voyeurvÀgyak mozgÀsba lendÁt¢s¢re.
Amikor a zenekritikus az ¢nekesnû nûis¢g¢rûl nem vesz tudomÀst, nagyon is logikusan jÀr el. Ezzel ugyanis v¢gsû soron szak¢rtelm¢t bizonyÁtja a laikusok ¢s a bennfentesek szÀmÀra. A dolgok logikÀjÀbÂl k´vetkezik, hogy k¢nytelen Ãgy tenni, mintha
a tiszta szakmai f´lt¢telek megl¢t¢t vizsgÀlnÀ; hiszen forma szerint û csak a zene ¢rt¢kel¢s¢re f´lkent szakember, arra nincs jogosÁtvÀnya, hogy vizsgÀlati tÀrgyÀt szexuÀlis
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minemüs¢g¢ben is elemezze. (Hogy aztÀn ¢rt¢kel¢s¢ben milyen szerepet jÀtszik az ellenkezû ä vagy az azonos ä nem szexualitÀsÀnak olykor nem tudatos ¢szlel¢se, mÀs
k¢rd¢s.) Ha eltekintene a tÀrgyilagossÀg lÀtszatÀt keltû ¢rt¢kel¢stûl, ´nmaga hiteless¢g¢t k¢rdûjelezn¢ meg. (Helyzete hasonlatos bÀrmely mÀs szem¢lyhez, aki a tudÂs
besz¢lû szerep¢ben, az ¢rdek- ¢s ¢rt¢kmentes objektivitÀs hü papjÀnak mutatkozva,
mintegy mell¢kesen ´nn´n pozÁciÂjÀt ¢s az Àltala szak¢rtett dolgok adott elrendezûd¢s¢nek mÂdjÀt is igazolja.) SajÀt hiteless¢g¢t az¢rt sem tanÀcsos megk¢rdûjeleznie,
mert megbecs¡lts¢ge t´bbnyire alacsony a zen¢szek k´z´tt. Szinte sz¡ks¢gszerü tehÀt,
hogy figyelmen kÁv¡l hagyja a zenei ¢let viszonyai m¢ly¢n rejlû f¢rfiuralom jelens¢g¢t.
Ami egy¢bk¢nt ä ¢s ez ism¢t a dolog logikÀjÀbÂl adÂdik ä az¢rt sem esik nehez¢re,
mert valÂszÁnüleg ¢szre sem veszi; szeme nem lÀtja, f¡le nem hallja: ¢rz¢kszervei mÀsra vannak beprogramozva.
A àdolog logikÀjaÊ ugyanis az, hogy a zen¢n kÁv¡li meghatÀrozottsÀgok, egyenlûtlens¢gek a àmagas zen¢benÊ transzformÀlÂdott formÀjukban jelennek meg. A tÀrsadalmi megk¡l´nb´ztet¢seknek megvannak a zeneiv¢ stilizÀlt megfelelûik: a kis- ¢s
nagyformÀk, a hangszerek, a hangszercsoportok, a ritmus, a tempÂ, a hangerû sajÀtossÀgai, a hangnemek szimbolikÀja ¢s Ágy tovÀbb. Ugyanakkor ä ez utÂbbinÀl maradva ä tudjuk, a àf¢rfiasÊ dÃr ¢s a ànûiesÊ moll szembenÀllÀs m¢g csupÀn igen elnagyolt
karakterbeli elt¢r¢seket jel´l, hiszen micsoda tÀvolsÀgok vÀlasztjÀk el mondjuk a CdÃrt a Desz-dÃrtÂl vagy a fisz-mollt az f-molltÂl, s mekkora k¡l´nbs¢g lehet egy fuvola-zongora szonÀta f-moll t¢tele vagy egy nagyzenekari versenymü f-moll zÀrÂt¢tele
k´z´tt!
Ezek persze evidenciÀk. çm e mind bonyolultabbÀ vÀlÂ evidenciÀkbÂl, a meghaladÀsok, az ÃjraformÀlÀsok, a hivatkozÀsok kimerÁthetetlen bûs¢g¢bûl ¢p¡l f´l az eg¢sz
zenet´rt¢net, melynek sorÀn a k´r¡lm¢nyektûl ugyan nem f¡ggetlen, de m¢gis ´nÀllÂ
belsû logika szerint szervezûdû, ´nÀllÂ ¢letet ¢lû hangzÂ zenei vilÀg Ãjabb ¢s Ãjabb
jelent¢startalmakkal telÁtûdik. Ezeket a jelent¢startalmakat a àmagas zeneÊ eset¢ben
ÀltalÀban nem tÃl szerencs¢s (¢s fûleg: nem tÃl ¢rdekes) k´zvetlen kapcsolatba ÀllÁtani
a tÀrsadalmi t¢nyezûkkel. (NyilvÀnvalÂ, hogy p¢ldÀul a men¡ett honnan ker¡lt a zen¢be, s az is, hogy milyen k´zvetett megrendelûi ig¢nyeknek k´sz´nhetûen van jelen.
Az izgalmas k¢rd¢s mindig az, hogyan illeszthetû be egy adott mü eg¢sz¢be ¢s a korÀbbi men¡ett-t¢telek sorÀba.)
Ugyanakkor mindez nem jelenti azt, hogy e k´zegben ne ¢rv¢nyes¡ln¢nek egy¢b
tÀrsadalmi megk¡l´nb´ztet¢sek, melyek a szorosan vett zenei t¢tek ¢s szempontok elût¢rbe ker¡l¢se k´vetkezt¢ben az ¢rintettek szÀmÀra t´bbnyire ¢szlelhetetlenek, mivel
maguktÂl ¢rtetûdûknek, adottsÀgoknak tünnek. A k´zvetÁt¢sek ¢s Àtt¢telek jÀt¢kÀnak
k´sz´nhetûen a zenei erût¢rben ilyen a f¢rfiuralom is: a zen¢l¢shez k¢pest l¢nyegtelennek tekintett, k¡lsû eredetü, ´ntudatlan beÀllÁtÂdÀsok k´vetkezm¢nye, s mint
ilyen, a figyelem k´r¢n kÁv¡l reked. Hiszen a mÀsik nem irÀnti viszony elsajÀtÁtÀsa a
szocializÀciÂ olyan szÁnhelyeirûl szÀrmazik, amelyek lÀtszÂlag semmi kapcsolatban sincsenek a szorosan vett zenei tev¢kenys¢ggel.
(Mell¢kesen ¢rdemes megjegyezni: igen jellemzû, hogy a zenemüvel¢s szexuÀlis jelent¢startalmai egyre nyilvÀnvalÂbbakkÀ vÀlnak, ahogy a populÀris müfajok fel¢ k´zelÁt¡nk. Az operettet p¢ldÀul az operÀtÂl a zenei ¢s dramaturgiai sajÀtossÀgok mellett
az is megk¡l´nb´zteti, hogy k¢szen tÀlalt szerepk¢szlet¢ben pontosan k´r¡lhatÀrolt
nemi identifikÀciÂs ¢s vÀgybeteljesÁt¢si mintÀkat kÁnÀl. Dramaturgiai masin¢riÀjÀt
mindenekelûtt a hÂdÁtÂ f¢rfiassÀgot megtestesÁtû bonvivÀn ¢s az ¢let¢t e f¢rfiassÀgnak
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alÀvetû primadonna konfliktusokkal teli, Àm a harmadik felvonÀsban v¢g¡l beteljesedû szerelme tartja mük´d¢sben. A bonvivÀn [azaz àbon vivantÊ, àjÂl ¢lûÊ] olyan f´lszabadult Ãriember, aki ¢let¢t a f´ldi gy´ny´r´k fogyasztÀsÀval t´lti: a felsû osztÀlyokhoz tartozik tehÀt. Don Juan elk¢nyeztetett utÂda û, akiben azonban mÀr f´l sem mer¡l, hogy szembeszeg¡lj´n a kûszoborral. Az operett vilÀgÀban erre k¡l´nben sem volna lehetûs¢ge, hiszen ez a müfaj nem ismeri a heroikus, tragikus v¢gü k¡zdelmet vagy
a rem¢nytelen, beteljes¡letlen szerelmet. L¢nyege a beteljes¡l¢s, a kiel¢g¡l¢s, a megk´nnyebb¡l¢s. Ezt k´zvetÁti az alsÂbb osztÀlybeli [tehÀt a n¢zûk nagy r¢sz¢nek tÀrsadalmi hÀtter¢vel azonos] szubrett ¢s tÀncos komikus egymÀsra talÀlÀsa is. Az operett
egy¢rtelmü stilizÀltsÀggal jelenÁti meg a felt´rekvû tÀrsadalmi csoportok aszk¢zistûl ¢s
pr¡d¢riÀtÂl terhes vÀgyk¢peit. A kispolgÀr szÀmÀra az operettszÁnhÀz a kuplerÀj, a
primadonna a prostituÀlt.
Az sem v¢letlen, hogy a popzen¢ben a nûk csaknem mindig ¢nekelnek, s hangszeren szinte sohasem jÀtszanak. Szerep¡kben kit¡ntetett jelentûs¢ge van nûis¢g¡knek
¢s nûiess¢g¡knek. Szinte elk¢pzelhetetlen, hogy nyÁlt ¢s k´zvetlen szexuÀlis jelent¢startalmak folyamatos kisugÀrzÀsa n¢lk¡l a popzene k¡l´nb´zû müfajaiban egy nû
hosszabb ideig a pÀlyÀn tudjon maradni. Itt mÀr nem stilizÀlt, hanem leplezetlen formÀban nyilvÀnul meg a nûi szexualitÀs ä k´nnyen ¢s gyorsan f´lgerjesztve a t¡relmetlen f¢rfivÀgyakat. Ugyanakkor elgondolkodtatÂ az is, hogy a nyolcvanas-kilencvenes
¢vek szuper- ¢s megasztÀrjainak szexuÀlis identitÀsa milyen irÀnyba vÀltozik. MÁg a
hetvenes ¢vekben David Bowie transzvesztita ¢s biszexuÀlis megnyilvÀnulÀsai t´bbnyire megr´k´ny´d¢st keltettek, s hozzÀjÀrultak Bowie pÀlyaÁv¢nek hanyatlÀsÀhoz, a
nyolcvanas ¢vek mÀsodik fel¢ben az agresszÁv maszkulinitÀsÀval a f¢rfiakban kasztrÀciÂs szorongÀst ¢s erotikus vÀgyakat [ha tetszik: a kasztrÀciÂ perverz erotikus vÀgyk¢peit] egyszerre f´lkeltû Madonna szupersztÀrrÀ vÀlhatott. Azzal a Michael Jacksonnal
egy¡tt, aki aszexuÀlis, szüzies, infantilis [azaz potenciÀlisan polimorf perverz], ambivalens bûrszÁnü, androg¢n l¢nyk¢nt jelent meg. Ilyen ¢rtelemben az identitÀshatÀrokat ÀthÀgÂ Jackson figurÀja azt jelzi, hogy a posztmodern a t´megkultÃrÀba is
behatolt.)
Min¢l inkÀbb kollektÁv a termel¢s technikai folyamata, annÀl kisebb az es¢lye, hogy
benne a nûk uralmi helyzetbe ker¡lhessenek. Ilyen ¢rtelemben akÀr t´rv¢nyszerünek
is tekinthetj¡k, hogy a karmester vagy a szÁnhÀzrendezû ÀltalÀban f¢rfi. E tev¢kenys¢gek egy¢bk¢nt a zeneszerzû ¢s a drÀmaÁrÂ munkÀjÀbÂl szakadtak ki a XIX. szÀzadban, nem utolsÂsorban ¢ppen az¢rt, hogy az egyre t´bbre, magasabbra t´rekvû, megn´vekedett termelûapparÀtusokat l¢trehozÂ, Àm azok k´zvetlen ellenûrz¢s¢re immÀr
k¢ptelen alkotÂ az û segÁts¢g¡kkel f´nntarthassa befolyÀsÀt. (A romantikÀnak a nagy,
a m¢g nagyobb, a tÃlcsordulÂan sz¢lsûs¢ges irÀnti vonzÂdÀsa f´lfoghatÂ az ´nmagÀt
a t´rt¢nelem magaslatÀn ¢rzû f¢rfi omnipotencia-megnyilvÀnulÀsak¢nt is.) Azt is lehetne mondani, hogy az omnipotencia-tÃlteng¢s mell¢kterm¢ke e k¢t szaktev¢kenys¢g. Tipikus f¢rfimunkÀk, hiszen l¢nyeg¡k a vezet¢s, az igazgatÀs, az uralmi szakszerüs¢g, az emberek ¢s a dolgok f´l´tti rendelkez¢s, mÀsok engedelmess¢g¢nek kik¢nyszerÁt¢se. E tekintetben egy¢bk¢nt erûteljesen hasonlatosak a bankigazgatÂhoz vagy
az uradalmi int¢zûh´z, csak ¢ppen ûk a müalkotÀsok szimbolikus vagyonÀval t´rt¢nû
gazdÀlkodÀsÀ¢rt felelûsek (bele¢rtve az ennek megtermel¢s¢t szolgÀlÂ àemberi tûk¢tÊ
is). °s ahogy a bankigazgatÂ ¢s az int¢zû f´l´tt ott a nagytûk¢s vagy a f´ldesÃr, a karmester ¢s a szÁnhÀzrendezû f´l´tt holtÀban is ott regnÀl az alkotÂ müv¢sz.
A karmester ¢s a rendezû munkÀlkodÀsa k´z´tti alapvetû k¡l´nbs¢g, hogy az elûbbi
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lÀtvÀnyosan uralkodik, ha tetszik, demonstrÀlja az uralmat, mik´zben test¢vel kifejezett f¢rfibravÃrokat hajt v¢gre. Ugyanakkor a zen¢szek f´l´tti uralma szükebb k´rü,
mint a rendezû¢ a szÁn¢sz felett. JÂllehet a karmester is a legszükebben vett müv¢szi´nmegvalÂsÁtÀsi dimenziÂban kontrollÀlja ¢s vezeti a muzsikust, a szakma jelleg¢bûl
(a muzsikus a hangszer¢vel ¢s nem a sajÀt test¢vel jÀtszik), valamint a zene stilizÀltsÀgÀbÂl ¢s spiritualizÀltsÀgÀbÂl adÂdÂan a zen¢sz szem¢lyis¢g¢t, szem¢ly¢t viszonylag
kev¢sb¢ uralja. Ezzel szemben a rendezû sokkal k´nnyebben vÀlhat a szÁn¢sz test¢nek
¢s lelk¢nek urÀvÀ, ´nk¢ntelen¡l is ellensÃlyozva, hogy tev¢kenys¢ge a laikusok szÀmÀra lÀthatatlan. A karmesteri libidÂ beteljes¡l¢se, amikor f´nt Àll a dobogÂn, s a t´meg szeme lÀttÀra àvarÀzsolja a zen¢tÊ (Àlmom az, nyilatkozzÀk a karmesterek, hogy
a dobogÂn haljak meg, az utolsÂ taktus leint¢se utÀn ä v´.: ZrÁnyi kirohanÀsa). A rendezûi libidÂ akkor el¢g¡l ki, ha azt csinÀlhat a szÁn¢sszel, amit akar. Ha szabadon rendelkezhet (etimolÂgia!) vele, s egy szem¢lyben lehet apja, papja, pszichoanalitikusa,
cinkosa, szeretûje, parancsnoka. (Micsoda gy´ny´rü int¢zm¢nye a tÀrsadalmiasult tudatalattinak, hogy a szÁnhÀzi sÃgÂ t´bbnyire nû, aki biztonsÀgot nyÃjt, s egy szÁnpad
alatti s´t¢t lyukban rejtûzk´dve mindig rendelkez¢sre Àll. Ha tetszik: a szÁnpad naps¡t´tte ¢s vesz¢lyekkel teli sziget¢n ¢lû szÁn¢sznek sz¡ks¢ge van arra, hogy a thalassaanyam¢ly ´lelje k´r¡l ût.)
Az es¢ly, hogy a nûk hatalmi helyzetbe ker¡ljenek, tovÀbb cs´kken, ha a kollektÁv
termel¢si mechanizmusok a t´rt¢nelmi r¢gmÃltban gy´kereznek. A zen¢l¢s ¢s a szÁnhÀzi jellegü jÀt¢kok ¢s rÁtusok kifejezetten ilyen tev¢kenys¢gek, hiszen ¢vezredes r´gz¡l¢sek, tradÁciÂk mük´dtetik ûket. Az alkotÀs folyamata ugyan pÀr szÀz ¢ve individuÀlis tev¢kenys¢g, a megvalÂsÁtÀs, a t¢nyleges termel¢s azonban mÀr kifejezett csapatmunka, melyre a k´z´ss¢gi kapcsolatok ¢s munkÀlkodÀs archaikusan r´gz¡lt, mÀshol
elsajÀtÁtott normÀi vonatkoznak. S mivel e normÀk nem a szorosan vett zen¢l¢ssel vagy
szÁnhÀzi munkÀval Àllnak kapcsolatban, az ¢rintettek szÀmÀra rejtve maradnak: a f¢rfiuralom ä mik¢ppen az ¢let mÀs szÁnterein ä ¢szrev¢tlen¡l hatol be ezekbe a vilÀgokba.
Ha e gondolatot elfogadjuk, akkor t´bb¢-kev¢sb¢ ¢rthetûv¢ vÀlik, hogy mi¢rt jelentek meg hamarabb a nûk azokon a müv¢szeti piacokon, amelyek nem ig¢nyelt¢k
a k´z´s tev¢kenyked¢st, ¢s technikailag sem kÁvÀntÀk valamely termelûi csoport uralmÀt. Reg¢nyt vagy verset Árni, festeni vagy gobelint szûni lehet egyed¡l, egy lakÀs vagy
egy müterem m¢ly¢n, az alkotÀs folyamatÀt magÀval a tÀrgyiasulÀssal egyszer s mindenkorra lezÀrva. (Persze az ¢rt¢kel¢s ¢s az ¢rt¢kesÁt¢s sorÀn a nûi alkotÂknak m¢g
ma is nem vÀrt ellenÀllÀssal kell szÀmolniuk. °rdemes volna annak is utÀnan¢zni, hogy
a napilapok, müv¢szeti folyÂiratok vagy a t´megkommunikÀciÂ szerkesztûi k´z´tt hogyan alakulnak a nemi arÀnyok. JÂllehet a nûk egyre inkÀbb jelen vannak e pozÁciÂkban, valÂszÁnüleg itt is jelentûs a f¢rfit´bbs¢g.) De a drÀmaÁrÀs, a zeneszerz¢s (vagy
akÀr az ¢pÁtûmüv¢szet!) a papÁron elv¢gzett munkÀkat k´vetûen k´z´s tev¢kenys¢gekkel folytatÂdik, melyek gyakorlÀsÀban kit¡ntetett szerep¡k van a tÀrsadalom egy¢b
munkaszervezeteiben kialakult hatalmi viszonyoknak. A müalkotÀs v¢gsû formÀjÀnak
kialakÁtÀsÀban Ágy a nûk sokkal nehezebben ¢rv¢nyesÁthetik akaratukat.
(A popzenei iparhoz hasonlÂan a nûre nagy sz¡ks¢g van a hatalmas hasznot termelû, kulcspozÁciÂiban f¢rfiak Àltal uralt filmiparban is, de csak addig a m¢rt¢kig,
ameddig a rendkÁv¡l pontosan k¢zben tartott [azaz ismert ¢s Ãjratermelt] t´megÁzl¢s
sz¡ks¢gletei ezt indokolttÀ teszik. A hollywoodi tÁpusÃ, nûk sorsÀval ¢s probl¢mÀival
foglalkozÂ ànûi filmetÊ k¢szÁtû szakemberek test¡let¢ben a filmrendezûnûre mindenekelûtt az¢rt van sz¡ks¢g, mert neve a term¢ket hitelesÁtû kivÀlÂ Àruv¢djegyk¢nt szol-
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gÀl. Hiszen ne feledj¡k: az ilyen ànûi filmekÊ tÃlnyomÂ r¢sz¢nek nem csupÀn producere vagy gyÀrtÂ c¢g¢nek legt´bb vezetûje, hanem operatûre is f¢rfi! Azaz: v¢gsû soron
a ànûi problematikÀtÊ f¢rfiszemmel lÀtjuk. °s itt elsûsorban nem is az operatûr biolÂgiai nem¢rûl van szÂ, hanem arrÂl, hogy a kamera n¢zûpontja alapvetûen f¢rfin¢zûpont. Az objektÁv [sic!] mindenhonnan ¢s sehonnan a vilÀgra irÀnyulÂ, mindent lÀtÂ
isteni pillantÀsa ugyanakkor univerzÀlis n¢zûpont is; olyannyira, hogy a nûk szÀmÀra
is ez tünik megszokottnak, term¢szetesnek.)
Ahogy a nûk hangszerekben is inkÀbb a kicsit, az intimet, a meghittet, a lÀgyat, a
pasztellszÁnüt kedvelik (nem v¢letlen, hogy elûszeretettel vÀlasztjÀk a fuvolÀt, a vonÂs
hangszereket vagy a hÀrfÀt), a mindennapi ¢letben ¢s az alkotÀs egy¢b ter¡letein is
¢rv¢nyes¡lnek e vÀlasztÀsaik. Gondoljunk csak arra, milyen szÁvesen vÀsÀrolnak maguknak kis autÂkat (p¢ldÀul a Polski Fiatot Kelet-EurÂpÀban, amit Nyugaton minden
tovÀbbi n¢lk¡l behelyettesÁthet¡nk az Opel CorsÀval, a Renault TwingÂval vagy az archaikusabb, ugyanakkor anakronisztikussÀgÀban rafinÀltabb, 68-as reminiszcenciÀkat
hordozÂ Citro©n 2 Chevaux-val); hogy mennyire szeretik a kiscicÀt ¢s az egy¢b kicsi
Àllatokat, vagy hogy milyen szÁvesen etetik az ´regasszonyok a galambokat!
UgyanÁgy nem v¢letlen az sem, hogy a nûk szÁvesebben müvelik a kisplasztikÀt, a
kerÀmiÀt, a grafikÀt, elûszeretettel fonnak-szûnek, dÁszÁtenek, mik´zben tÀblak¢pfestûbûl vagy a monumentÀlis szobrÀszat müvelûj¢bûl jÂval kevesebb akad k´z´tt¡k. Az
intim ¢s meghitt m¢retü, ÀtlÀthatÂ ¢s k´nnyen uralhatÂ tÀrgyak ¢s tev¢kenys¢gek: a
kis t¢rig¢nyü kerÀmia, a lakÀsbelsû dÁszÁt¢s¢t szolgÀlÂ gobelin, a kamarazen¢l¢s, a versvagy essz¢ÁrÀs (¢s alkalomadtÀn a galambetet¢s) egy korlÀtozott ¢lett¢r Àltal megszabott ¢s m¢lyen bev¢sett diszpozÁciÂ kifejezûd¢sei. E beÀllÁtÂdÀs a sÃgÂlyuk, a konyha,
a gyermekszoba, a prÂbaterem vagy a szalon intimebb l¢pt¢kü, b¢k¢sebb ¢s ´sszeegyeztet¢sre hajlamosÁtÂ tereiben ¢rzi magÀt otthonosan, ezeket k¢pes belakni. E beÀllÁtÂdÀs idegenkedik a k¡lsû t¢rtûl, nehezen tudja elgondolni a nagy ¢s v¢g¢rv¢nyesen lezÀrt racionÀlis szerkezeteket: a hÀzakat, szoborcsoportokat, zenemüveket ¢s szÁndarabokat. K¢nyelmetlen szÀmÀra a virtus, a hÂdÁtÀs, a harc ¢s a visszafordÁthatatlansÀg vilÀga. Nem szÁvesen rugaszkodik el a szilÀrd talajrÂl, hiszen ehhez a rend, a k´z¢ppont, az eg¢sz ¢rz¢kel¢s¢nek magabiztossÀga sz¡ks¢geltetne. Kolumbuszt csodÀlattal vegyes szorongÀssal szeml¢li.
A maszkulin optikÀjÃ tÀrsadalmi vilÀg ugyanakkor a nûi diszpozÁciÂkat ¢s megnyilvÀnulÀsait szexualizÀlt jelent¢startalmak hordozÂik¢nt ¢szleli. A f¢rfiak, akarva-akaratlanul, vÀgyk¢peiket a l¢tezû vilÀg rendj¢v¢ varÀzsoljÀk: amikor a fuvolista vagy csellista nûkkel kapcsolatos pornogrÀf vÀgyfantÀziÀikat ki¢lik, f´nntartjÀk a f¢rfiuralom
szimbolikus univerzumÀt (ha tetszik: r¢szt vesznek a f¢rfilibidÂ tÀrsadalmi mük´dtet¢s¢ben). Annak f´lt¢telez¢se, hogy a nû a fuvolÀval tulajdonk¢ppen falloszt illeszt ajkÀhoz (melynek perverzitÀsÀt csak rafinÀltabbÀ teszi, hogy a tÀrgy-f¢tist nem kapja be,
csak fÃjja, azaz a vÀgyott aktust k¢tszeresen ä a tÀrgy-szimbÂlum ¢s a mozdulat-szimbÂlum r¢v¢n ä imitÀlja), a narcisztikus fallogocentrizmus par excellence kivet¡l¢se,
melyben az is benne foglaltatik, hogy a vÀgyk¢pek a nû szÀmÀra ä legalÀbbis nem tudatos szinten ä ugyanÃgy megjelennek. A legk¡l´nb´zûbb dimenziÂkban ¢rv¢nyes¡lû
f¢rfiuralomnak k´sz´nhetûen az ´nbeteljesÁtû f¢rfifantÀziÀk a kapcsolatokat, a gondolkodÀst, m¢gpedig a nûi gondolkodÀst, a nûi tudattalant, a nûi libidÂt is meghatÀrozÂ tÀrsadalmi int¢zm¢nyekk¢ vÀlnak. Hiszen melyik nû az, aki e f¢rfivÀgyakkal valÂ
talÀlkozÀs utÀn az Àltala v¢gzett tev¢kenys¢g szexualizÀlt jelent¢startalmaitÂl elvonatkoztathat? A tudatos elhatÀrozÀs ¢s elhatÀrolÂdÀs pedig, legyen az egy¢ni vagy kollektÁv, legjobb esetben is csak hosszÃ tÀvon k¢pes a vilÀg ÀtalakÁtÀsÀra.
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Radics ViktÂria

TRAUMA
Most nem a k´d feh¢rje: porf¢ny tarol:
az ¢szaki nap¢: mely szembe kap. çtlÀtszÂ
ÂriÀsradÁr morzsÀlja-lyuggatja ki a bujdoklÂ
Àrny¢kokat. Egy kislÀny guggol a sezlonon a gangon.
BÀr nem lÀtni oda. CsigÀban meg¡l; k¢t t¢rdkalÀcsa oldalvÀst kihorpad. TartÀsa: balga. K´ny´ke lecs¡ng.
Nem mozog. Csak tartja a hajÀt a sz¢lbe. RÀzom,
de nem hall. Kidül a k´rk¢pbûl kÃt, gÂr¢, fa; rep¡l
a lÂheretÀbla. Beleng a lepedû esûvÁzszaga.
Mintha a Nap messzirûl fÃjna. Odatartom az arcom,
de nem ¢ri el. A kislÀny nem vÀr. Nem hÁv. K¡llûket
rajzol fejben: k´z¢p¡tt ´sszek´ti. A vonÀsok idût
kaszabolnak. Sz´ghaj, csÁpûs vesszû suhint, bûrt ¢r.
De nem fÀj neki. N¢zi: a mozgÂ k¢pben ezer sz´gecske
megf¢r, tÀmad, t´rlûdik s ered. T¢rden a vart kopozza
a k¢z. F¡gg´ny´k, falak nyÁlnak-vÀlnak, t¢rnek
el. LassÃ v¢rcsÁkot ken sz¢t a lÀbon az ujjbegy.
Fest: szÀjÀt tÀtva feledi. LÀtja a gangrÂl a kertet.
Az olajnyomatot nem ¢ri fel! SÀrgÀs s´r¢ny ragadt
az ¡veg belsej¢hez. Ketrecbe zÀrja a sz¢les r¢zkeret.
Ott van a falban a lÀndzsa; tÀrt pofa: sebben a mese.
A nÀd ÀtszÃr a szomsz¢d tetûrûl ide. Az àittÊ meg az
àottÊ k´zt vibrÀl az ez¡st szÀrÁtÂk´t¢l. Lepedû duzzad
rajta. K´zep¡tt Àtfut egy varrat, szaggatott c¢rnasÁn. AkadozÂ szavak Ãtja: akcentusom van: a szavak
k´zt porlÂ g´b´kben fr´ccsen a nyÀl. SÀrga fogak
sÀnta l¢ckerÁt¢se. Az Âlban disznÂk, kutyÀk. VasmarkÃ emberek, nyÀjas n¢n¢k. HozzÀk a bort, a tejet.
Az ¡veg hideg. A k¢z a rÀma g´cs´rtj¢t vakon tapogatja.
Arany Àllat: a szeme z´ldesbarna-leves. Feh¢r szempillÀs malac. Nyirkos hÃgyÃt, moha. SÂs a v¢r is, mint
az ujja. A kislÀny meleg ajka a cserepes heget lenyalja.
Nincs mit mondania. Idekinn a csillÂ esû az ¢gbûl, a soksz´g
mindent ´sszet´r´l. K¡llûk villognak, sz¢tejti t¢rd¢t, nyelve
hegy¢re harap. SzÁvnÀ a mes¢k tej¢t. A nyelv, mint az ÂlbÂl
a disznÂ, ki´klel. NyÃjtsd be az ujjadat neki, rÀntsd ki.
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Nem tudok bemenni, hiÀba rÀzom a kaput. A gyerek szÂtlan
ellenszeg¡l, befel¢ hajlik, t¢rde r¢s¢be les. Csak anya ne
j´nne meg! TÀvoll¢temnek ´r¡l. Kis idiÂta, csuklÂja mellemnek
fesz¡l. Ugran¢k, de eltaszÁt, s mÀr a k¢pben ¡l. HÀtulrÂl lesem:
fej¢t felveti, n¢mÀn figyeli az ÀsÂ ´regember ritmusos
mozdulatÀt. Ez azt szereti, mikor kifordul a f´ld. Mint a szÀj.
S a szÀjbÂl a nyelv, mely nedvesen szÂrja a mes¢t. Az oroszlÀn
combjÀn v¢gigcsurog a v¢r. Az ´reg f¢l lÀba ÀsÂny¢l, ¢l¢t led´fi. Szeme k¢k kocsonya, a kislÀny ¢rzi, hogy mÀst lÀt.
AjkÀt mozgatva k´veti. Az ´reggel ¢rez, a beteg Àllattal
besz¢l. Lesi a vermet. Megk´rny¢kezem: SzÀjad piros, szagod
idegen ä tenyerel anyja k¢p¢be. Visszahûk´l´k, kizuhanok
a k¢pbûl. Elgurult a sÀr- a nyÀl-, a f´ldg´b. Ism¢t lelohad
a k´t¢len a feh¢r lepedû. VisszaÀll a kÃt, a fa, kiter¡l a lÂheretÀbla. Kiskutya szalad a jÀt¢k utÀn. °n nem tudom,
honnan hangzik a hÁvÀs, ¢s m¢rt nem mehetek sehovÀ. MÀr
vastag fü ûrzi a k¢pet. RÀborul a szikrÀs f¢nytakarÂ. JaktÀl,
seb¢t tÃrja mi rossz, mi jÂ. V¢g¡l majd kibuggyan a lÀndzsa
¢s elk¢sz¡l az Àrok. HÀtamon fut a lile. Nem vagyok k¢szen.
HiÀba akarok talÀlkozni vele. TovÀbbra is lÀtom a gÂr¢t, k¡l´n
az olajnyomatot. Vad moribundusok szem¢t. Az ellent¢t¢be
fordulÂ akaratot. Nem ¢rtem mit ¢rt a gyerek. F¢lt¢be hogy vegy¡l
´r´m. Mit neki ¢let, Àllat, sÂ, tejcukor. Nem enged bet´rni
hozzÀ: rosszul Árom: hÀrÁtja t´rt¢netem. Keserüs¢geim porba k´pi:
masni. BeszÀll a v¢konyhajÃ figurÀba, szÀjÀt beszÁva tÀvolodik.
A szomsz¢dba megy megint ä t¢vedek: az oroszlÀnhÀzba siet,
az irtÂzatot imÁgy nem ismeri. A reteszt el¢ri: kil´ki.

Marcel Proust

SZODOMA °S GOMORRA (IV)
BognÀr RÂbert fordÁtÀsa

Nem tudtam rÀszÀnni magam, hogy otthagyjam Swannt. A fÀradtsÀgnak arra a fokÀra
jutott, amikor e beteg test mÀr puszta g´reb, amelyben tanulmÀnyozhatni a k¢miai
folyamatokat. Az arca tele volt berlini k¢k pattanÀsokkal, amelyek mintha mÀr az ¢lettelen vilÀghoz tartoztak volna, ¢s olyan kellemetlen szÃrÂs szagot Àrasztottak, amilyen
a gimnÀziumban àkÁs¢rletez¢sÊ utÀn ¡li meg a àlabortÊ. Megk¢rdeztem, hogy t¢nyleg
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hosszÃ besz¢lget¢se volt-e Basin de Guermantes-tal, ¢s hogy nem volna-e kedve
´sszefoglalni a besz¢lget¢s l¢nyeg¢t. ä SzÁvesen ä mondta ä, de elûbb menjen oda egypÀr percre Charlus Ãrhoz ¢s Surgis mÀrkin¢hoz. Itt vÀrom.
Idûk´zben ugyanis Charlus azt javasolta Surgis-n¢nek, hogy menjenek Àt egy kev¢sb¢ meleg terembe, ott ¡ljenek le besz¢lgetni, ¢s nem a k¢t fiÃt hÁvta magukkal,
hanem engem. Ily mÂdon, miutÀn kivetette a horgot a fiatalemberekre, azt mÁmelte,
hogy nem k¡l´n´sebben ¢rdeklik ût. TovÀbbÀ àolcsÂnÊ udvarias lehetett hozzÀm, hiszen Surgis-le-Duc mÀrkin¢ nemigen ´rvendett n¢pszerüs¢gnek a tÀrsasÀgban.
Sajnos alighogy letelepedt¡nk egy benyÁlÂban, arra j´tt Saint-Euverte-n¢, a bÀrÂ
gÃnyolÂdÀsÀnak ÀllandÂ c¢lpontja. TalÀn azt akarta mutatni, hogy mennyire semmibe
veszi vagy nem veszi ¢szre a bÀrÂ irÀnta valÂ rosszindulatÀt, talÀn inkÀbb azt, hogy
jÂban van azzal a h´lggyel, aki Charlusszel tÀrsalog, mindenesetre leereszkedû barÀtsÀggal ¡dv´z´lte a hÁres sz¢passzonyt, aki, f¢l szemmel a bÀrÂt lesve, csÃfondÀros kis
mosollyal viszonozta a k´sz´n¢st. Csakhogy olyan szük volt az a benyÁlÂ, hogy amikor
Saint-Euverte-n¢ tovÀbb akart menni folytatni a vend¢gtoborzÀst, nem f¢rt ki egyk´nnyen m´g´tt¡nk, valÂsÀggal kelepc¢be esett, a bÀrÂ pedig lecsapott a nagyszerü
alkalomra, hogy k´sz´r¡lheti rajta a nyelv¢t, ¢s a k¢t fiatalember anyja elûtt csillogtathatja gyilkos ¢kesszÂlÀsÀt. Egy Àrtatlan, de ostoba k¢rd¢sem szolgÀlt ¡r¡gy¡l neki,
hogy diadalmas tirÀdÀba fogjon, ¢s szeg¢ny sarokba szorult Saint-Euverte-n¢nek bizony minden szÂt hallania kellett. ä Mit szÂl hozzÀ ä fordult Surgis-n¢hez, ¢s rÀm mutatott ä, ez a szemtelen fiatalember azt k¢rdezi tûlem, mit sem t´rûdve vele, hogy az
eff¢le sz¡ks¢gleteket nem illik nyÁltan megtÀrgyalni, azt k¢rdezi, hogy elmegyek-e
Saint-Euverte-n¢hez, vagyis, ha jÂl ¢rtem, hogy csikar-e a hasam. Nos, ¢n biztos valami
k¢nyelmesebb helyen k´nnyÁten¢k magamon, ¢s nem egy olyan nûszem¢lyn¢l, aki,
ha jÂl eml¢kszem, akkor ¡nnepelte a szÀz¢ves sz¡let¢snapjÀt, amikor ¢n elkezdtem
tÀrsasÀgba jÀrni, jÂ tÀrsasÀgba, vagyis messze elker¡lve ût. Igaz, ami igaz, neki aztÀn
volna mirûl mes¢lnie! Micsoda t´rt¢nelmi esem¢nyeknek volt tanÃja ¢s r¢szese az elsû
csÀszÀrsÀg ¢s a Bourbon-restaurÀciÂ idej¢n, mennyi-mennyi bizalmas viszonynak! °s
ne a nev¢nek higgy¡nk, amely azt sugallnÀ, hogy a sok tapasztalÀs àszentt¢ verteÊ ût,
azt n¢zz¡k inkÀbb, hogy m¢g mindig milyen f¡rg¢n mozog a mi ugribugrisunk combocskÀja. Csak az¢rt nem faggatom azokrÂl az izgalmas r¢gmÃlt idûkrûl, mert nagyon
¢rz¢keny a szaglÂszervem. MÀr a h´lgy k´zels¢ge is ¢ppen el¢g. Hirtelen elfog a r¢m¡let: àJaj, istenem, ki´nt´tt a p´ceg´d´r!Ê ç, dehogy! csak a mÀrkin¢ vend¢geket
prÂbÀl kerÁteni, ¢s kinyitotta a szÀjÀt. °s, ugyebÀr, ha szerencs¢tlens¢gemre elmenn¢k
hozzÀ, azt kellene tapasztalnom, hogy a p´ceg´d´r hatalmas ¡r¡l¢kciszternÀvÀ tereb¢lyesedik. IgazÀn misztikus hangzÀsÃ nevet visel, nekem m¢gis az a f´ldh´zragadt
ostoba kis rigmus jut eszembe rÂla, hogy àNem k´v¢r a szent nûv¢r, szent¡l ¢lt a szent
´v¢rtÊ. M¢g hogy szent¡l ¢lt! Legfeljebb sokat. ögy hallom, hogy a fÀradhatatlan kerÁtûnû àgarden partykat adÊ, ¢n inkÀbb Ãgy mondanÀm, hogy àkirÀndulÀsokat szervez
a szennycsatornÀbaÊ. ¹n, asszonyom, hajlandÂ lesz ´sszeganajozni magÀt? ä k¢rdezte
Surgis-n¢t. A h´lgy kÁnban volt. A bÀrÂ elûtt szerette volna azt a lÀtszatot kelteni, mintha nem szÀnd¢kozna elmenni, de bele is betegedett volna, ha tÀvol marad, ez¢rt aztÀn
hÁmezett-hÀmozott, csakhogy a kit¢rû vÀlasz olyan ÀtlÀtszÂan ostobÀra ¢s kicsinyesen
ÀlsÀgosra sikeredett, hogy Charlus, kockÀztatva, hogy megs¢rti a h´lgyet, akinek pedig a kedv¢t kereste, felkacagott: ût ugyan nem lehet àennyivel kifizetniÊ.
ä Mindig is csodÀltam az olyan embereket ä mondta tehÀt Surgis-n¢ ä, akik terveket
csinÀlnak. °n sokszor az utolsÂ pillanatban is meggondolom magam. AkÀr egy nyÀri
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ruha miatt is megvÀltozhatnak a dolgok. A pillanatnyi hangulatom szerint fogok d´nteni.
°n f´l voltam hÀborodva a Charlus gyalÀzatos kis szÂnoklatÀn. LegszÁvesebben mindenf¢le jÂkkal elhalmoztam volna a gardenparty-szervezût. De sajnos a nagyvilÀgi tÀrsasÀgban, akÀrcsak a politikÀban, olyan gyÀvÀk az Àldozatok, hogy az ember egykettûre megbocsÀt a hÂh¢roknak. Saint-Euverte-n¢ nagy nehezen kifurakodott a benyÁlÂbÂl, amelynek eltorlaszoltuk a bejÀratÀt, k´zben v¢letlen¡l sÃrolta a bÀrÂt, ¢s a d¡h¢n¢l is erûsebben mük´dû alpÀri elûkelûs¢gtûl vezettetve, meg talÀn a perÃjrafelv¢tel
nem szünû rem¢ny¢ben is Ágy kiÀltott (mintha let¢rdepelne a gazdÀja elûtt): ä ñ, bocsÀnat, Charlus Ãr, ne haragudjon! ä A bÀrÂ csak egy csÃfondÀros mosolyra m¢ltatta,
¢s foghegyrûl odak´sz´nt neki, mintha ä Ãjabb s¢rt¢s ä csak most venn¢ ¢szre a mÀrkin¢t, hogy az mÀr elûre k´sz´nt neki. °s mindennek a tetej¢be Saint-Euverte-n¢,
olyan v¢gtelen¡l k´z´ns¢gesen viselkedve, hogy helyette is sz¢gyelltem magam, odaj´tt hozzÀm, f¢lrevont, ¢s azt suttogta a f¡lembe: ä De hÀt mivel haragÁtottam magamra Charlus urat? çllÁtÂlag nem vagyok el¢g elûkelû neki ä ¢s harsÀnyan kacagott. °n
komoly maradtam. Egyr¢szt ostobÀnak talÀltam, hogy azt hiszi, vagy azt szeretn¢ elhitetni, hogy senki nem elûkelûbb ¢s elegÀnsabb nÀla. MÀsr¢szt pedig aki teli torokbÂl
nevet azon, amit û maga mond, ¢s amiben nincs is semmi mulatsÀgos, az felment benn¡nket a nevet¢s k´telezetts¢ge alÂl.
ä Egyesek szerint meg van s¢rtûdve, ami¢rt nem hÁvom meg. De hÀt nem is nagyon
bÀtorÁt rÀ. LÀthatÂlag neheztel. ä (àEz enyhe kifejez¢sÊ ä gondoltam.) ä Puhatolja ki,
hogy mi¢rt, ¢s holnap mondja meg nekem. Ha pedig lelkiismeret-furdalÀsa van, ¢s
szeretne magÀval j´nni, hozza csak el! Minden bünre van bocsÀnat. Mi t´bb, m¢g ´r¡ln¢k is neki Surgis-n¢ miatt, akinek kellemetlen ez az eg¢sz. Szabad kezet adok magÀnak. Tudom, hogy ritka finom ¢rz¢ke van az ilyen dolgokhoz, ¢s nem akarok abba a
lÀtszatba keveredni, hogy Ãgy rimÀnkodom ´ssze a vend¢geket. MagÀra mindenk¢pp
szÀmÁtok.
Az jÀrt a fejemben, hogy Swann-nak mÀr biztosan terhes, hogy ilyen sokÀig kell
vÀrnia rÀm. K¡l´nben is, szerettem volna idej¢ben hazamenni Albertine miatt, Ãgyhogy elbÃcsÃztam Surgis-n¢tûl ¢s Charlustûl, ¢s visszamentem beteg barÀtomhoz a
kÀrtyaszalonba. Megk¢rdeztem, hogy csakugyan azt mondta-e Gilbert de Guermantes-nak a kertben, amirûl Br¢aut¢ (nem neveztem meg) beszÀmolt a tÀrsasÀgnak, k¡l´n´s tekintettel a Bergotte jelenet¢re. Swann kacajra fakadt. ä Egy szÂ, egyetlen Àrva
szÂ sem igaz az eg¢szbûl, koholmÀny, ¢ktelen ostobasÀg. Hihetetlen, hogy miket ´ssze
nem hordanak. Nem k¢rdem, hogy ki mondta ezt maguknak, de roppant ¢rdekes
lenne, tekintve, hogy meglehetûsen kevesen j´hetnek szÂba, ha fokrÂl fokra visszamenn¢nk, ¢s kiderÁten¢nk, hogy hogy alakult ki ez a mese. Egy¢bk¢nt vajon m¢rt izgatja az embereket, hogy mit mondott nekem a herceg? Milyen kÁvÀncsiak az emberek! °n sosem voltam kÁvÀncsi, kiv¢ve amikor szerelmes ¢s f¢lt¢keny voltam. °s akkor
is mi hasznom volt belûle?! Maga f¢lt¢keny? ä Mondtam, hogy m¢g sosem voltam f¢lt¢keny, nem is ismerem azt az ¢rz¢st. ä NahÀt, akkor gratulÀlok! Ha csak egy kicsit
f¢lt¢keny az ember, az nem is rossz, k¢t szempontbÂl. R¢szint mert ha nem kÁvÀncsi
term¢szet is, feltÀmad az ¢rdeklûd¢se mÀsok vagy legalÀbbis egy mÀsik ember ¢lete
irÀnt. R¢szint pedig mert kellemes ¢rz¢s birtokolni egy nût, kocsiba szÀllni vele, ott
lenni mellette. De ez csak a kÂr kezdeti szakaszÀban van Ágy, meg amikor mÀr majdnem
teljes a gyÂgyulÀs. A kettû k´zt a legsz´rnyübb kÁnokat kell elszenvedni. K¡l´nben
meg kell mondanom, nekem nem sok r¢szem volt ezekben az ´r´m´kben; az elsû sza-
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kasz az ¢n elm¢lked¢sre alkalmatlan term¢szetem miatt volt mindig r´vidke, a mÀsik
pedig a k´r¡lm¢nyek, vagyis ama nû, illetve ama nûk miatt, akikre f¢lt¢keny voltam.
De sebaj! M¢g ha az embernek mÀr nem fontosak is a dolgok, egy cs´ppet sem k´z´mb´s, hogy egykor fontosak voltak neki, m¢gpedig olyan okbÂl, amit a t´bbiek nem
¢rtettek. Az ilyen ¢rz¢sek eml¢ke csak benn¡nk ¢l tovÀbb, ´nmagunkba kell n¢zn¡nk,
hogy felid¢zz¡k ûket. Ne nevesse ki a zavaros idealizmusomat, csak azt akarom mondani, hogy nagyon szerettem az ¢letet, ¢s nagyon szerettem a müv¢szeteket. °s most,
hogy mÀr fÀradt vagyok hozzÀ, hogy elviseljem az emberek tÀrsasÀgÀt, azok a bizonyos
nagyon szem¢lyes r¢gi ¢rz¢seim, s ezzel minden szenved¢lyes gyüjtû Ágy van, nagyonnagyon ¢rt¢kesek szÀmomra. ögy nyitom ki magam elûtt a szÁvemet, mint valami vitrint, ¢s egyenk¢nt megn¢zegetem benne a szerelmeimet, amik mind csakis az eny¢mek voltak. °s errûl a gyüjtem¢nyemrûl, amelyhez most mÀr jobban ragaszkodom,
mint a t´bbihez, azt gondolom, valahogy Ãgy, mint Mazarin a k´nyveirûl, de k¡l´nben
minden szorongÀs n¢lk¡l, azt gondolom, hogy de rossz lesz itt hagyni! De visszat¢rve
a herceggel valÂ besz¢lget¢sre: egyetlen embernek fogom elmondani, ¢s az az ember
maga lesz. ä Nehezen tudtam Swannra figyelni, mert zavart az a v¢ge¢rhetetlen tÀrsalgÀs, amelyet a k´zvetlen k´zel¡nkben folytatott Charlus (idûk´zben visszaj´tt a kÀrtyaszalonba). ä Maga is olyan sokat olvas? Mivel szokta t´lteni az idût? ä k¢rdezte Arnulphe grÂftÂl, aki m¢g Balzac nev¢t se hallotta. De hogy r´vidlÀtÂ volt, ¢s mindent
nagyon kicsinek lÀtott, olyan kifejez¢s ¡lt az arcÀn, mintha nagyon messzire tekintene,
¢s ä ritka po¢zis egy g´r´g szoboristenn¢l ä a szembogarÀban mintha rejt¢lyes tÀvoli
csillagok ragyogtak volna.
ä Nincs kedve s¢tÀlni egyet a kertben? ä mondtam Swann-nak, mik´zben Arnulphe
grÂf selypegve (ami arra vallott, hogy n¢mik¢pp el van maradva a fejlûd¢sben, legalÀbbis a szellemi fejlûd¢sben), elûz¢keny ¢s egy¡gyü alapossÀggal Ágy vÀlaszolt Charlusnek: ä ñ, ¢n inkÀbb golfozom, teniszezem meg egy¢b labdajÀt¢kokkal foglalkozom,
futok ¢s fûleg pÂlÂzom. ä AkÀrcsak Minerva, felosztÂdva, n¢mely vÀrosÀllamokban
megszünt a b´lcsess¢g istennûje lenni, ¢s pusztÀn a sport meg a lovaglÀs istenek¢nt
´lt´tt alakot mint àAth¢n¢ HippiaÊ. °s Arnulphe sÁelni is jÀrt, Sankt-Moritzba, elv¢gre
Pallasz Tritogeneia a magas hegyeket kedveli, ott fut versenyt a lovasokkal. ä ç! ä felelte
Charlus az olyan ¢rtelmis¢gi fensûs¢ges mosolyÀval, aki leplezni se prÂbÀlja a gÃnyt,
de aki annyira felsûbbrendünek tartja magÀt mindenki mÀsnÀl, hogy kicsibe n¢zi az
¢rtelmesebbje intelligenciÀjÀt is, ¢s jÂszerivel egy kalap alÀ veszi ûket a legeslegostobÀbbakkal, ha emezek valami mÂdon a kedv¢re lehetnek. Charlus Ãgy gondolta, hogy
mÀr avval, hogy szÂba elegyedik Arnulphe-fal, olyan tisztess¢gben r¢szesÁti, hogy az
nyilvÀn irigyked¢ssel t´lt el mindenki mÀst. ä Nem ä vÀlaszolt a k¢rd¢semre Swann ä,
fÀradt vagyok jÀrkÀlni, inkÀbb ¡lj¡nk le egy sarokba, alig Àllok a lÀbamon. ä ögy volt,
ahogy mondta, ¢s m¢gis: mÀr attÂl, hogy besz¢lgetni kezdett, visszat¢rt bel¢ az ¢l¢nks¢g. Merthogy a legvalÂsÀgosabb fÀradtsÀg is, kivÀlt az ideges emberekn¢l, a figyelem-´sszpontosÁtÀstÂl is f¡gg, ¢s csak az eml¢kezet Àltal ûrzûdik meg. Az ember mÀr
attÂl kimer¡l, hogy f¢l a kimer¡l¢stûl, ¢s el¢g megfeledkezni a fÀradtsÀgrÂl, hogy el
is mÃljon a fÀradtsÀg. Nem, Swann nem tartozott az aff¢le fÀradhatatlan elcsigÀzottak
k´z¢, akik zilÀltan ¢s kÂkadtan ¢rkeznek valahovÀ, rogyadozik a lÀbuk, aztÀn Ãgy
fel¢lednek, mint a vÁzbe tett virÀg, ¢s a tulajdon szavaikbÂl ÂrÀk hosszÀra erût merÁtenek, mely erût, sajnos, nem adjÀk tovÀbb a hallgatÂiknak, akik annÀl m¢lyebb letargiÀba s¡llyednek, min¢l jobban neki¢l¢nk¡l a besz¢lû. Swann ahhoz az erûs zsidÂ fajtÀhoz tartozott, amelynek az egyedei k¡l´n-k¡l´n is tele vannak energiÀval, szÁvÂsan
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ragaszkodnak az ¢lethez. Jellegzetes betegs¢gek sÃjtjÀk ûket, amik¢nt magÀt a fajtÀt
sÃjtja az ¡ld´ztet¢s, ¢s ûk a v¢gtelens¢gig viaskodnak, sz´rnyü halÀltusÀban, olykor
olyan sokÀig, hogy az minden elk¢pzelhetû hatÀron tÃlmegy, mÀr csak egy prÂf¢taszakÀll marad belûl¡k meg egy hatalmas orr, mely tÀgulva kapkodja a levegût, s m¢g
ekkor is csak lassan k´zeleg a rituÀlis imÀdkozÀs ÂrÀja, amidûn pontos rendben, merev
mozdulatokkal, mintha egy asszÁr frÁzrûl l¢ptek volna le, vonulni kezdenek a tÀvoli
rokonok.
Helyet kerest¡nk, ahova le¡lhetn¢nk, de mielûtt elhÃzÂdtunk volna Charlustûl ¢s
a k¢t Surgis fiÃtÂl meg az anyjuktÂl, Swann nem Àllta meg, hogy leplezetlen¡l elismerû
¢s vÀgyakozÂ pillantÀsokat ne vessen a hercegnû kebl¢re. M¢g a monoklijÀt is feltette,
hogy jobban lÀssa, ¢s mik´zben velem besz¢lgetett, oda-odatekingetett a h´lgy fel¢. ä
íme, szÂrÂl szÂra a herceggel valÂ besz¢lget¢sem ä mondta, amikor le¡lt¡nk. ä Jusson
esz¢be, amit az im¢nt mondtam, ¢s meg fogja ¢rteni, hogy mi¢rt magÀt vÀlasztottam
bizalmasomnak. Van rÀ egy mÀsik okom is, de azt majd csak k¢sûbb fogja megtudni.
àKedves Swann ä mondta Guermantes herceg ä, bocsÀsson meg, ha Ãgy ¢rezte volna,
hogy egy idû Âta nem keresem a tÀrsasÀgÀt. (Ez nekem egy cs´ppet sem tünt fel, hiszen
a betegs¢gem miatt magam is ker¡l´m az embereket.) De Ãgy hallottam, ¢s biztos voltam benne, hogy ez Ágy is van, hogy maga sz´gesen ellent¢tes n¢zeteket vall, mint ¢n,
az orszÀgot megosztÂ szerencs¢tlen ¡gyben. MÀrpedig nekem rendkÁv¡l kÁnos lett volna, ha kifejti elûttem a v¢lem¢ny¢t. Olyan dÃltak voltak az idegeim, hogy a feles¢gem,
amikor k¢t ¢vvel ezelûtt azt hallotta a sÂgora, a hesseni nagyherceg szÀjÀbÂl, hogy
Dreyfus Àrtatlan, ¢lesen visszavÀgott ugyan, de nekem nem is emlÁtette az esetet, hogy
fel ne d¡hÁtsen. Ugyancsak akkoriban t´rt¢nt, hogy a sv¢d kirÀlyi herceg PÀrizsba lÀtogatott, nyilvÀn hallotta, hogy Eug¢nia csÀszÀrn¢ Dreyfus-pÀrti, ´sszekeverte ût a hercegnûvel... furcsa egy t¢veszt¢s, lÀssa be: egy olyan rangÃ h´lgy, mint a feles¢gem meg
egy spanyol nû, aki sokkal kev¢sb¢ elûkelû szÀrmazÀs, mint mondjÀk rÂla, ¢s aki egy
egyszerü Bonapart¢hoz ment feles¢g¡l... ¢s azt mondta neki: ÏMÂdfelett ´rvendek,
hogy talÀlkozom ´nnel, hercegnû, mert tudom, hogy ugyanÁgy v¢lekedik a Dreyfus¡gyrûl, mint ¢n, ami nem is csoda, hiszen fels¢ged bajor.Î Mire ezt kapta felelet¡l: Ï°n
francia hercegnû vagyok, semmi mÀs, ¢s Ãgy gondolkozom, mint minden honfitÀrsam.Î °s aztÀn, mintegy mÀsf¢l esztendeje, kedves Swann, besz¢lgettem Beauserfeuil
tÀbornokkal, ¢s feltÀmadt bennem a gyanÃ, hogyha t¢ved¢s nem t´rt¢nt is, mindenesetre sÃlyos szabÀlytalansÀgokat k´vettek el a pervitelben.Ê
Swann elhallgatott (nem ´r¡lt volna, ha mÀs is hallja, amit mond), mert Charlus,
egy¢bk¢nt ¡gyet se vetve rÀnk, kifele kÁs¢rve Surgis-n¢t megÀllt a k´zel¡nkben, s megprÂbÀlta maradÀsra bÁrni a hercegnût; lehet, hogy a fiÃk miatt marasztalta, lehet, hogy
az¢rt, mert a Guermantes-ok hajlamosak voltak rÀ, hogy elnyÃjtsÀk a mÃlÂ percet,
amitûl aztÀn szorongÂ tehetetlens¢g vett erût rajtuk. Swann egy kicsit k¢sûbb felvilÀgosÁtott, hogy honnan ered a Surgis-le-Duc n¢v, s azzal egyszeriben szertefoszlott az
a k´ltûis¢g, amelyet ¢n abban a n¢vben talÀltam. Surgis-le-Duc mÀrkin¢nak sokkal
elûkelûbb helye volt a tÀrsasÀgban, sokkal sz¢lesebb elûkelû rokonsÀga, mint Surgis
grÂfnak, aki szer¢nyen ¢ldeg¢lt a birtokÀn. De a n¢vben szereplû àle DucÊ toldal¢knak
korÀntsem az volt az eredete, amit ¢n tulajdonÁtottam neki, s ami a k¢pzeletemben
Bourg-l'Abb¢val vagy Bois-le-Roi-val rokonÁtotta. Egyszerüen az t´rt¢nt, hogy a RestaurÀciÂ idej¢n egy Surgis grÂf nû¡l vette egy Leduc vagy Le Duc nevezetü vagyonos
gyÀros leÀnyÀt; az apÂs, egy vegyiparos fia, korÀnak leggazdagabb embere volt, ¢s a
felsûhÀz tagja. X. KÀroly az e frigybûl sz¡letett gyermeknek adomÀnyozta a Surgis-le-
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Duc mÀrki rangot, Surgis mÀrki mÀr l¢v¢n a csalÀdban. A polgÀri n¢vtoldal¢k nem
gÀtolta a csalÀdnak ezt az ÀgÀt, hogy ä hatalmas vagyona r¢v¢n ä bele ne hÀzasodjon
a francia kirÀlysÀg legelûkelûbb famÁliÀiba. Surgis-le-Duc mostani mÀrkin¢jÀnak, aki
maga hercegkisasszonynak sz¡letett, irigyl¢sre m¢ltÂ lett volna tehÀt a helyzete. De û,
a romlottsÀg d¢monÀtÂl üzetve, let¢rt a szÀmÀra kijel´lt ÃtrÂl, ¢s botrÀnyos ¢letet ¢lt.
AztÀn a nagyvilÀgi ¢let, melyet m¢lyen megvetett hÃsz¢ves korÀban, amikor az eg¢sz
tÀrsasÀg a lÀba elûtt hevert, harminc¢ves korÀra kegyetlen¡l hiÀnyozni kezdett neki
(akkor mÀr r¢ges-r¢gÂta senki se k´sz´nt neki, legfeljebb n¢hÀny hüs¢ges barÀtn¢ja),
¢s nekifogott, hogy l¢p¢srûl l¢p¢sre, szÁvÂs munkÀval visszahÂdÁtsa, ami sz¡let¢s¢vel
megadatott neki. (Nem is ritkasÀg az ilyen oda-vissza jÀrat.)
M¢ltÂsÀgos rokonait, akiket egykor megtagadott, ¢s akik azutÀn megtagadtÀk ût,
azzal ¢desgette vissza magÀhoz, hogy micsoda ´r´m lesz megb¢k¢lve k´z´sen felid¢zni
a gyerekkori eml¢keket. E szavakkal csak palÀstolni akarta, hogy visszakÁvÀnkozik az
elûkelû tÀrsasÀgba, de kisebbet hazudott, mint gondolta volna. àBasin, maga az ifjÃsÀgomÊ ä mondta, amikor a herceg megbocsÀtott neki. °s ebben volt is igazsÀg. De
rosszul szÀmÁtott, hogy ût vÀlasztotta szeretûnek. Mert Guermantes-n¢ minden barÀtnûje Oriane pÀrtjÀra Àllt, ¢s Surgis-n¢ immÀr mÀsodszor is lefel¢ csÃszott azon a lejtûn,
amelyen nagy nehezen siker¡lt felkapaszkodnia. ä Nos ä mondta ¢ppen Charlus, azon
iparkodva, hogy elnyÃjtsa a tÀrsalgÀst ä, k¢rem, adja Àt hÂdolatomat a sz¢ps¢ges portr¢nak. Hogy megy sora? Hogy szolgÀl az eg¢szs¢ge? ä De hÀt... ä vÀlaszolt Surgis-n¢
ä hÀt nem tudja, hogy mÀr nem az eny¢m az a k¢p? A f¢rjem nem volt megel¢gedve
vele. ä Nem volt megel¢gedve! korunk egyik remekmüv¢vel, mely semmivel sem
alÀbbvalÂ, mint Nattier Ch£teauroux hercegnûje, ¢s legalÀbb olyan fens¢ges ¢s kegyetlen
istennût ÀbrÀzol! ñ, az a kis k¢k gall¢r! Olyan mesterien van megfestve a kelme, hogy
maga Vermeer is megirigyelte volna. No, ezt nem merem hangosan mondani, nehogy
magunkra haragÁtsam Swannt, akinek a delfti mester a kedvenc festûje! ä A mÀrkin¢
hÀtrafordult, ¢s mosolyogva nyÃjtotta a kez¢t Swann-nak, aki k´zben felÀllt, hogy ¡dv´z´lje. De ahogy Swann a kez¢be fogta Surgis-n¢ kez¢t, ¢s k´zelrûl ¢s fel¡lrûl belelÀtott a dekoltÀzsÀba ä talÀn mert elûrehaladott kora miatt nem volt ereje hozzÀ, hogy
Ãgy viselkedjen, ahogy a k´zÁzl¢s megkÁvÀnja, talÀn mert ahhoz hiÀnyzott belûle az
erû, hogy parancsoljon a vonÀsainak ä, leplezetlen¡l vÀgyakozÂ, figyelmes, komoly,
elm¢ly¡lt, majdhogynem gondterhes tekintettel szeml¢lte a h´lgy mell¢t, ¢s, a parf¡mj¢tûl megmÀmorosodva, Ãgy rezgett az orrcimpÀja, mint a virÀgra leszÀllni k¢sz¡lû lepke szÀrnya. Hirtelen kiszabadÁtotta magÀt a kÀbulatbÂl, ¢s Surgis-n¢, noha zavarban, elnyomott egy m¢ly sÂhajt, olyannyira ragÀlyos n¢ha a vÀgy. ä A festû megs¢rtûd´tt ä mondta Charlusnek a mÀrkin¢ ä, ¢s visszavette a k¢pet. ögy hallottam,
hogy most Diane de Saint-Euverte-n¢l van. ä Nem tudom elhinni ä vÀgta rÀ a bÀrÂ ä,
hogy egy remekmünek ilyen rossz Ázl¢se legyen.
ä A portr¢jÀrÂl besz¢l. °n is tudn¢k olyan sz¢pen besz¢lni rÂla, mint Charlus ä
mondta vontatottan ¢s csib¢szesen Swann, ¢s k´vette a szem¢vel a tÀvolodÂ pÀrt. ä °s
nekem nagyobb ´r´mem volna benne, mint Charlusnek ä tette hozzÀ.
Megk¢rdeztem, hogy igaz-e, amit Charlusrûl besz¢lnek, s ezzel k¢tszeresen is hazudtam, hiszen r¢szint fogalmam se volt rÂla, hogy csakugyan jÀrja-e az a szÂbesz¢d,
r¢szint pedig n¢hÀny ÂrÀja tudtam, hogy igaz a k¢rd¢semben l¢vû ÀllÁtÀs. Swann Ãgy
rÀntotta meg a vÀllÀt, mintha valami k¢ptelens¢get mondtam volna.
ä Annyi az igaz belûle, hogy Charlus elragadÂ jÂ barÀt. De mondanom se kell, plÀtÂi
a barÀtaival valÂ kapcsolata. Csak hÀt sokkal ¢rzelmesebb term¢szet, mint ÀltalÀban
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az emberek, a nûkkel pedig mindig csak az udvarlÀsig mer¢szkedik, s ez ad tÀpot annak az ostoba szÂbesz¢dnek, amit maga emlÁt. Lehet, hogy Charlus nagyon szereti a
barÀtait, de csak a fej¢vel ¢s a szÁv¢vel, ezt nekem nyugodtan elhiheti... Na, talÀn most
lesz egy perc nyugalmunk. SzÂval Guermantes herceg Ágy folytatta: àMegvallom, engem rettenetesen megviselt a puszta gondolata is, hogy t´rv¢nytelens¢gek t´rt¢nhettek a pervitelben, hiszen tudja, hogy nekem a hadsereg szent; Ãjra besz¢ltem tehÀt az
¡gyrûl a tÀbornokkal, ¢s sajnos ezÃttal mÀr egy szemernyi k¢ts¢gem se maradt. Higgye
el: meg se fordult a fejemben, hogy egy Àrtatlant sÃjtana a l¢tezû legmegalÀzÂbb b¡ntet¢s. De annyira felzaklatott, hogy szabÀlytalansÀgok t´rt¢nhettek, hogy ÀttanulmÀnyoztam, amit korÀbban nem voltam hajlandÂ elolvasni, ¢s most mÀr k¢ts¢geim tÀmadtak nem csupÀn a per szabÀlyossÀga, hanem a vÀdlott bün´ss¢ge felûl is. ögy gondoltam, jobb, ha nem besz¢lek errûl a hercegnûvel. Isten a tanÃm, Marie ¢ppolyan
igaz francia lett, amilyen ¢n vagyok. NemhiÀba voltam olyan hiÃ rÀ, hogy egybekel¢s¡nk Âta megmutassam neki FranciaorszÀg minden sz¢ps¢g¢t, ¢s azt, ami nekem a
legcsodÀlatosabb, a hadsereg¢t, most nem vitt rÀ a l¢lek, hogy megosszam vele a gyanÃmat. Igaz, csak n¢hÀny tisztre gyanakodtam, de ¢n katonacsalÀdbÂl szÀrmazom, ¢s
nem akartam elhinni, hogy egy katonatiszt t¢vedhet. Harmadszor is besz¢ltem Beauserfeuil-jel, ¢s û megvallotta, hogy bün´s mesterked¢sek voltak az ¡gyben, lehet, hogy
az iratjegyz¢klev¢l nem Dreyfustûl szÀrmazik, de, mondta, cÀfolhatatlan bizonyÁt¢k
van a bün´ss¢g¢re, m¢gpedig a Henry-f¢le lev¢l. °s n¢hÀny napra rÀ nyilvÀnossÀgra
ker¡lt, hogy az a dokumentum hamisÁtvÀny. AttÂl fogva, titkolva a hercegnû elûtt, mindennap olvastam a Siªcle-t meg az Aurore-t; hamarosan minden k¢ts¢gem eloszlott,
mÀr aludni se tudtam. FeltÀrtam lelki ¢s erk´lcsi kÁnjaimat barÀtunknak, Poir¢ abb¢nak, s d´bbenetemre kider¡lt, hogy û is ugyanarra a meggyûzûd¢sre jutott, mint ¢n.
Megk¢rtem, hogy mondjon mis¢t Dreyfus¢rt ¢s boldogtalan feles¢g¢¢rt meg a gyerekei¢rt. Ezenk´zben pedig az t´rt¢nt, hogy egy sz¢p reggel bemegyek a hercegnûh´z,
¢s lÀtom, hogy a szobalÀny gyorsan eldug valamit. Nevetve k¢rdem, hogy mi volt a
kez¢ben, erre elpirul, ¢s nem hajlandÂ elÀrulni, mi az. Felt¢tlen bizalmam volt a hercegnûben, de ez az eset nagyon felkavart, ¢s k¢ts¢gkÁv¡l ût is, akinek a komorna nyilvÀn beszÀmolt rÂla, mert az ¢n drÀga Marie-m alig-alig szÂlt hozzÀm az eb¢dn¢l. Aznap
k¢rtem meg Poir¢ abb¢t, hogy mondjon mis¢t Dreyfus¢rt.Ê Na, jÂ ä harapta el a szÂt
Swann. Feln¢ztem, ¢s lÀttam, hogy Basin de Guermantes k´zeledik fel¢nk. ä BocsÀnat
a zavarÀs¢rt. Kedves fiam ä fordult fel¢m ä, Oriane k¡ld´tt magÀhoz. Marie ¢s Gilbert
k¢rik, hogy vacsorÀzzon vel¡k szük k´rben: csak a hesseni hercegn¢, Ligne hercegnû,
Tarente herceg, Chevreuse-n¢ ¢s Arenberg hercegn¢ lesz jelen. Sajnos mi nem tudunk
maradni, mert bÀlba megy¡nk. ä Figyelmesen hallgattam, de ha az embernek valami
dolga van egy bizonyos idûpontban, megbÁz magÀban egy alkalmas szem¢lyt, hogy
figyeljen az ÂrÀra, ¢s szÂljon idej¢ben. Ez a belsû szolga most figyelmeztetett ä amik¢nt
azt n¢hÀny ÂrÀja meghagytam neki ä, hogy Albertine, bÀr e percben igen tÀvol jÀrnak
tûle a gondolataim, szÁnhÀz utÀn egyenesen hozzÀm indul. ögyhogy elhÀrÁtottam a
vacsorameghÁvÀst. Nem mintha nem ¢reztem volna jÂl magam Guermantes hercegnûn¢l. Az ember k¡l´nf¢le dolgokban lelheti ¢lvezet¢t. Az az igazi, amelyik¢rt otthagyja a mÀsikat. De ez utÂbbi, ha lÀtszÂlagos, sût ha szÁnlelt is, olykor vonzÂbb lehet, mint
az elûbbi, s megnyugtatja vagy f¢lrevezeti a f¢lt¢kenyeket, megt¢veszti a k¡lsû szeml¢lût. Pedig hÀt, hogy felÀldozzuk a mÀsik ¢lvezet kedv¢¢rt, nem kellene mÀs, csak egy
kis boldogsÀg vagy szenved¢s. Van, hogy egy harmadik, sÃlyosabb ¢s fontosabb vonzerû is ott lappang, bÀr egyelûre csak azzal jelzi l¢t¢t, hogy bÀnatot ¢s cs¡gged¢st ¢b-
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reszt az emberben. °s k¢sûbb m¢gis ennek az ¢lvezetnek hÂdolunk. Egy igencsak tÀvoli p¢ldÀval ¢lve: egy katonaember b¢keidûben felÀldozza a nagyvilÀgi ¢letet a szerelem oltÀrÀn, de ha kit´r a hÀborÃ (¢s ez nem hazafiÃi k´teless¢g k¢rd¢se), felÀldozza
a szerelmet egy m¢g nagyobb szenved¢ly¢rt, a harc szenved¢ly¢¢rt. HiÀba mondta
Swann, hogy szÁvesen elmes¢li nekem a t´rt¢netet, ¢reztem, hogy a k¢sûi Âra meg a
betegs¢g miatt Ãgy el van csigÀzva, mint aki kicsapongÂ ¢letet ¢l, s aztÀn haza¢rve
keserü szemrehÀnyÀssal illeti magÀt, ahogy a pazarlÂ is bÀnja, hogy ûr¡lt k´lts¢gekbe
verte magÀt, de nem tud ellenÀllni a kÁs¢rt¢snek, ¢s mÀsnap ism¢t k¢t marokkal szÂrja
a p¢nzt. A gy´nges¢g egy bizonyos fokÀn, mindegy, hogy a kor vagy a betegs¢g okozza-e, gy´trelemm¢ vÀlik minden olyan ¢lvezet, amely az alvÀs rovÀsÀra megy, s megbontja a szokÀsos ¢letrendet. A besz¢lû ä udvariassÀgbÂl, s mert fel van ajzva ä tovÀbb
besz¢l, de tudja, hogy elmÃlt az az idûpont, amikor m¢g el tudott volna aludni, ¢s azt
is tudja, hogy szidni fogja magÀt, ha majd Àlmatlanul, kimer¡lten forgolÂdik az Àgyban. Egy idû utÀn egy¢bk¢nt a pillanatnyi ¢lvezet is eleny¢szik, a test ¢s a szellem tÃlontÃl erûtelen, hogysem a besz¢lû kellemesnek ¢rezze, ami szemlÀtomÀst jÂl szÂrakoztatja a hallgatÂsÀgÀt. Olyan ez, mint mikor elutazik vagy elk´lt´zik az ember, ¢s
mÀr a csomagokon ¡lve fogadja a lÀtogatÂkat, az ingaÂrÀra f¡ggesztve a tekintet¢t. ä
V¢gre magunkban vagyunk ä mondta Swann ä, hol is tartottam? Igen, szÂval Gilbert
de Guermantes megk¢rte Poir¢ abb¢t, hogy mondana mis¢t a nev¢ben Dreyfus¢rt.
àNem tehetem ä mondta az abb¢ ä, mert holnap reggel mÀr mÀs nev¢ben kell mis¢t
mondanom ¢rte. ä Hogyhogy? ä mondom ¢n (¢n, vagyis hÀt Guermantes herceg,
merthogy, ugye, most Ãgy mondom el, ahogy û mondta). ä Ezek szerint nem ¢n vagyok az egyed¡li katolikus, aki meg van gyûzûdve az ÀrtatlansÀgÀrÂl? ä Nem bizony.
ä De annak a mÀsiknak bizonyÀra Ãjabb keletü a meggyûzûd¢se. ä Nem, nem, û mÀr
akkor mis¢t mondatott, amikor ´n m¢g bün´snek hitte Dreyfust. ä ç, akkor nyilvÀn
nem a mi k´reinkbûl valÂ. ä Dehogynem. ä Nocsak! HÀt Dreyfus-pÀrtiak is akadnak
k´zt¡nk? KÁvÀncsivÀ tett; szÁvesen elbesz¢lgetn¢k vele, ha ugyan ismerem azt a ritka
madarat. ä Ismeri. ä Ki az? ä Marie de Guermantes. ä TehÀt ¢n vigyÀztam, nehogy
megs¢rtsem nemzeti ¢rz¢s¢ben, FranciaorszÀgba vetett hit¢ben az ¢n drÀga feles¢gemet, û meg attÂl f¢lt, hogy megbÀnt engem vallÀsos ¢s hazafiÃi ¢rz¡letemben. De k¡l´nben ugyanÃgy gondolkozott, mint ¢n, csak r¢gebb Âta. °s a szobalÀny azt az ÃjsÀgot
dugdosta elûlem, amit mindennap megvett, az Aurore-t. Nos, kedves Swann, attÂl a
perctûl egyre csak az jÀrt a fejemben, hogy maga mennyire ´r¡lni fog, ha majd elÀrulom, hogy hasonlÂ n¢zeteket vallok, mint maga; bocsÀsson meg, hogy mostanÀig halogattam a dolgot. Ha belegondol, hogy mennyire titkoltam a dolgot a hercegnû elûtt,
meg¢rtheti, hogy Ãgy gondolkoznom, mint maga, m¢g jobban eltÀvolÁtott volna magÀtÂl, mint mÀsk¢nt gondolkoznom. Mert ez a t¢ma v¢gtelen¡l kÁnos volt nekem. Meg
aztÀn min¢l szilÀrdabb a meggyûzûd¢sem, hogy mulasztÀsok, sût bün´k t´rt¢ntek, annÀl inkÀbb v¢rzik a szÁvem a hadsereg¢rt, amely¢rt rajongok. Azt hittem, hogy bÀr
egyformÀn v¢leked¡nk az ¡gyrûl, magÀnak korÀntsem okoz akkora fÀjdalmat, mint
nekem, de a minap a tudomÀsomra jutott, hogy maga er¢lyesen visszautasÁtja a hadseregre szÂrt szitkokat ¢s azt, hogy a Dreyfus-pÀrtiak csatlakozzanak a szidalmazÂkhoz. V¢g¡l is ez bÁrt elhatÀrozÀsra, bÀr meg kell mondanom, gy´trelmes megvallanom
magÀnak, hogy mik¢nt v¢lekedem bizonyos katonatisztekrûl (szerencs¢re nem sokan
vannak), mindamellett megk´nnyebb¡l¢s szÀmomra, hogy nem kell t´bb¢ ker¡ln´m
magÀt, ¢s nagyon szeretn¢m, ha elhinn¢: r¢gebben az¢rt volt mÀs a v¢lem¢nyem, mert
a legcsek¢lyebb k¢ts¢gem se volt az Át¢let megalapozottsÀga felûl. Mihelyt feltÀmadt a
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gyanÃm, egyetlen dologra vÀgytam: jÂvÀtenni a t¢ved¢st.Ê Bevallom, m¢lyen megrendÁtettek Guermantes herceg szavai. Ha ¢ppolyan jÂl ismern¢ ût, mint ¢n, ha tudnÀ,
mekkora utat kellett megtennie, hogy eljusson idÀig, maga is csodÀlattal adÂzna neki, ¢s m¢ltÀn. K¡l´nben nem lep meg a felfogÀsa; ritka egyenes jellem! Swann elfelejtette, hogy d¢lutÀn ¢ppen az ellenkezûj¢t mondta, azt, hogy atavizmus hatÀrozza
meg, hogy ki melyik pÀrtra Àll a Dreyfus-¡gyben. Legfeljebb az intelligenciÀt fogadta
el kiv¢telnek, hiszen, ugye, Saint-Loup az¢rt lett Dreyfus-pÀrti, mert az ¢rtelem legyûzte benne az atavizmust. Most este aztÀn tapasztalnia kellett, hogy az a gyûzelem
nem bizonyult tartÂsnak, ¢s Saint-Loup ÀtÀllt a mÀsik tÀborba. Swann tehÀt most a
jellemerûnek adta azt a szerepet, amelyet eddig az ¢rtelemre osztott. HiÀba, mindig
utÂlag j´n rÀ az ember, hogy az ellenfeleinek valami olyan okuk volt rÀ, hogy a mÀsik
pÀrthoz csatlakozzanak, amelynek semmi k´ze ennek a pÀrtnak az igazsÀgÀhoz, azokat
pedig, akik Ãgy gondolkoznak, mint mi, vagy az ¢rtelem hajtja (ha az elk´lcseik nem
el¢g tisztÀk, hogysem hivatkozni lehessen rÀjuk), vagy a jellem¡k (ha nem bûvelkednek szellemiekben).
Swann most kiv¢tel n¢lk¡l okosnak tartotta mindazokat, akik egy n¢zeten voltak
vele, ´reg barÀtjÀt, Gilbert de Guermantes-ot ¢s az ¢n Bloch barÀtomat, akit mind ez
idÀig ker¡lt, de most meghÁvta eb¢delni. Bloch izgalomba j´tt, amikor meghallotta
SwanntÂl, hogy Guermantes herceg Dreyfus-pÀrti. ä Meg kellene k¢rni, hogy Árja alÀ
a Picquart-t tÀmogatÂ Áv¡nket; egy ilyen n¢vnek fantasztikus hatÀsa lenne. ä De Swann
nemcsak ´ntudatos izraelita volt, hanem diplomatikusan nagyvilÀgi ember is, ¢s ez
hosszÃ ¢vek alatt annyira beler´gzûd´tt a szokÀsaiba, hogy bajosan tudta volna levedleni, Ãgyhogy megtiltotta Blochnak, hogy elk¡ldj´n a hercegnek ä m¢g ha mintegy a
sajÀt kezdem¢nyez¢s¢re is ä egy alÀÁrÀsgyüjtû Ávet. ä Ezt û nem teheti meg, ne k¢rj¡nk
lehetetlent tûle ä hajtogatta Swann. ä Ez az elbüv´lû ember ezerm¢rf´ldnyi utat tett
meg, mire eljutott hozzÀnk. M¢g nagyon hasznos lehet nek¡nk. Ha alÀÁrnÀ a maga
listÀjÀt, egyszerüen kompromittÀlnÀ magÀt az ´v¢i k´r¢ben, bünhûdnie kellene miattunk, lehet, hogy megbÀnnÀ, hogy beavatott a bizalmÀba, ¢s soha t´bb¢ nem besz¢lne
ûszint¢n velem. ä Sût, mi t´bb, Swann megtagadta, hogy û maga alÀÁrja az Ávet. ögy
v¢lte, hogy visszatetszû lenne, ha ott szerepelne az û zsidÂ hangzÀsÃ neve. K¡l´nben
is tÀmogatott minden kezdem¢nyez¢st, ami a perÃjrafelv¢telt szorgalmazta, de az antimilitarista kampÀnyba a legkev¢sb¢ sem akart belekeveredni. Amit addig sose viselt,
kitüzte azt az ¢rdemrendet, amelyet a porosz hÀborÃban nyert el mint ifjÃ sorkatona,
s egy zÀrad¢kot csatolt a v¢grendelet¢hez, amelyben, korÀbbi rendelkez¢s¢vel ellent¢tben, k¢rte, hogy mint a Becs¡letrend lovagjÀt katonai tiszteletadÀssal bÃcsÃztassÀk.
Minek k´vetkezt¢ben egy teljes lovasszÀzad felsorakozott a combrayi templomnÀl,
azoknak a katonÀknak az utÂdai, akiknek a j´vendû sorsÀ¢rt, ha kit´r a hÀborÃ, oly
forrÂ k´nnyeket hullajtott annak idej¢n Fran§oise. Egy szÂ, mint szÀz, Swann nem
volt hajlandÂ alÀÁrni a Bloch Áv¢t, s ez¢rt, bÀr sokak szem¢ben veszett Dreyfus-pÀrti
volt, a barÀtom langyosnak tartotta, akit megfertûz´tt a nacionalizmus meg a sovinizmus m¢telye.
Swann, tÀvozÂban, nem fogott kezet velem, hogy ne kelljen szÀmos jelen levû barÀtjÀtÂl elbÃcsÃznia, de azt mondta: ä LÀtogassa meg Gilberte-et! Nagyon megnûtt,
megvÀltozott Àm a barÀtn¢ja, meg se fogja ismerni. Nagyon ´r¡lne magÀnak. ä MÀr
nem szerettem Gilberte-et. Olyan volt nekem, mint egy halott, akit sokÀig sirat az ember, aztÀn j´n a feled¢s, ¢s ha feltÀmadna, mÀr nem lenne helye a szÀmÀra idegen
vilÀgban. Nem kÁvÀntam talÀlkozni vele, s mÀr arra se vÀgytam, hogy ezt tudtÀra ad-
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jam, pedig amikor szerelmes voltam bel¢, mindennap megfogadtam magamban,
hogy ha majd mÀr nem szeretem, kimutatom a k´z´ny´met.
Ez¢rt aztÀn buzgÂn iparkodva azt a lÀtszatot kelteni, mintha szÁvem leghûbb vÀgya
volna, hogy talÀlkozzam Gilberte-tel, s ebben kizÀrÂlag àakaratomtÂl f¡ggetlenÊ k´r¡lm¢nyek gÀtolnÀnak meg (mely k´r¡lm¢nyeket, n¢mi Àtt¢tellel, valÂjÀban ¢ppen
az akarat hozza l¢tre), szÁnleg ´r´mmel fogadtam Swann meghÁvÀsÀt, ¢s a lelk¢re k´t´ttem, hogy r¢szletesen mondja el a lÀnyÀnak, hogy mi minden j´tt k´zbe, ami miatt
sajnos nem tudtam ¢s egyelûre nem is tudom meglÀtogatni ût. ä K¡l´nben pedig
Árok neki, amint hazamegyek ä tettem hozzÀ. ä De mondja meg, hogy az egy fenyegetû lev¢l lesz Àm, mert egy-k¢t hÂnap mÃlva minden k´telezetts¢gemtûl megszabadulok, ¢s akkor reszkessen, mert ¢ppolyan gyakori vend¢g leszek maguknÀl, mint
annak idej¢n.
Mielûtt elvÀltam volna SwanntÂl, futÂlag ¢rdeklûdtem az eg¢szs¢ge felûl. ä Nem
v¢szes ä felelte. ä Meg hÀt, ahogy mÀr mondtam is, nagyon megfÀradtam, Ãgy vagyok
vele, hogy j´jj´n, aminek j´nnie kell. De bevallom, azt az¢rt sajnÀlnÀm, ha elûbb haln¢k meg, mint hogy lezÀrulna a Dreyfus-¡gy. Azoknak a gazembereknek m¢g van
egypÀr ¡tûkÀrtya a kez¡kben. Biztos vagyok benne, hogy v¢g¡l is alulmaradnak, de
erûsnek nagyok erûsek, mindenhol vannak tÀmogatÂik. Mindig akkor j´n a baj, amikor a legjobban mennek a dolgok. Szeretn¢m meg¢rni, hogy Dreyfust rehabilitÀljÀk,
Picquart-t pedig kinevezik ezredess¢.
Amikor Swann tÀvozott, visszamentem a nagy szalonba, ahol ott volt Marie de
Guermantes hercegnû; m¢g nem sejtettem, hogy k¢sûbb milyen jÂ viszonyban lesz¡nk
egymÀssal. Eleinte nem tünt f´l nekem, hogy gyeng¢d ¢rzelmeket tÀplÀl Charlus irÀnt.
Csak azt vettem ¢szre, hogy egy idûtûl fogva a bÀrÂ, bÀr nem kezdett el gyül´lk´dni
irÀnta, mint olyan sokak irÀnt, sût, nyilvÀnvalÂan ugyanÃgy, ha nem jobban, szerette,
elkomorodott, ¢s bosszÃsnak lÀtszott, valahÀnyszor a hercegnût emlÁtette valaki. °s
soha t´bb¢ nem vette f´l azoknak a listÀjÀra, akikkel egy¡tt kÁvÀnt vacsorÀzni.
Igaz, korÀbban hallottam, amikor egy ritka rossznyelvü vilÀgfi azt mondta, hogy a
hercegnûre rÀ se lehet ismerni, s hogy szerelmes Charlusbe, de ezt a gonosz pletykÀt
k¢ptelens¢gnek tartottam ¢s felhÀborÁtÂnak. CsodÀlkozva tapasztaltam, hogy ha mes¢lek valamit, ami velem t´rt¢nt meg, ¢s egyszer csak Charlus ker¡l szÂba, a hercegnû
felkapja a fej¢t, mint a beteg, aki szÂrakozottan ¢s k´z´mb´sen hallgatja, ha az ember
magÀrÂl besz¢l, de t¡st¢nt felvillanyozÂdik, ha egy olyan szÂ hangzik el, amely az ût
sÃjtÂ betegs¢ggel kapcsolatos. Nos, ha azt mondtam p¢ldÀul: àErrûl jut eszembe,
Charlus Ãr azt mes¢lte...Ê, egyszeriben feltÀmadt a hercegnû lankadÂ figyelme. °s egyszer, megemlÁtv¢n, hogy Charlusnek mostanÀban ¢l¢nk ¢rzelmei tÀmadtak egy bizonyos szem¢ly irÀnt, csodÀlkozva lÀttam, hogy a hercegnû szem¢ben megjelenik az a
semmivel sem ´sszet¢veszthetû jel, amely, mik¢nt a rosszallÂ homlokrÀncolÀs, arrÂl
tanÃskodik, hogy akaratlanul is ¢rz¢keny hÃrt pendÁtett¡nk meg abban a l¢nyben,
akivel besz¢l¡nk, s a titkos gondolat nem szavakban nyilvÀnul meg, hanem Ãgy t´r
felszÁnre az Àltalunk megbolygatott m¢lys¢gekbûl, hogy elhomÀlyosodik a szembogÀr. De ha lÀttam is, hogy szavaim felizgattÀk a hercegnût, azt nem sejtettem, hogy
mi okbÂl.
Nem sokkal utÂbb aztÀn maga hozta szÂba Charlust, ¢s majdhogynem nyÁltan besz¢lt. Utalt rÀ, hogy n¢melyek mit terjesztenek a bÀrÂrÂl, ¢s k¢ptelen, nemtelen koholmÀnynak minûsÁtette a szÂbesz¢det. K¡l´nben pedig azt mondta: ä Szerintem ha
egy nû szerelemre lobban egy olyan rendkÁv¡li er¢nyekkel megÀldott ember irÀnt,
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amilyen Palam¢desz, annak kellûk¢ppen emelkedettnek ¢s odaadÂnak kell lennie,
hogy igazÀn meg¢rtse ¢s olyannak fogadja el a f¢rfit, amilyen, tiszteletben kell tartania
a szabadsÀgÀt ¢s a szesz¢lyeit, mindenben tÀmogatni ût ¢s vigasztalni bÀnatÀban. ä E
homÀlyos szavakbÂl is kivilÀglott, hogy Guermantes hercegnû mit tart magasztalandÂnak, amik¢nt magÀval, Charlusszel is megesett, hogy hasonlÂk¢ppen elÀrulta magÀt. T´bb Ázben is hallottam, hogy a bÀrÂ eff¢l¢ket mond olyan embereknek, akik bizonytalanok benne, hogy igazÀbÂl rÀgalmak-e, amiket terjesztenek rÂla: ä °n, aki sok
jÂt ¢s sok rosszat tapasztaltam ¢letemben, megismertem mindenf¢le embert, tolvajokat is, kirÀlyokat is (¢s meg kell mondanom, egy Àrnyalattal jobban kedveltem a tolvajokat), ¢n, aki minden formÀjÀban kerestem-kutattam a sz¢ps¢get sat. ä ¢s imigyen
besz¢lv¢n, hite szerint ¡gyesen, olyan hÁresztel¢seket cÀfolva, amelyek nem is terjedtek
rÂla (vagy fel akarvÀn mutatni ä Ázl¢sbûl, m¢rs¢kletbûl, a valÂszerüs¢g vÀgyÀbÂl ä az
igazsÀg egy r¢sz¢t, amelyet csak û gondolt eleny¢szûnek), egyesek szem¢ben v¢gk¢pp
eloszlatott minden k¢ts¢get maga felûl, mÀsokban pedig, akik nem gyanakodtak, el¡ltette a gyanakvÀs magvÀt. Mert a legvesz¢lyesebb orgazdasÀg magÀt a bünt rejtegetni. A bün´s sz¡ntelen¡l tudatÀban van bün¢nek, ez¢rt nem is felt¢telezi, hogy mÀsok
ÀltalÀban nem tudnak rÂla, ¢s k´nnyen elhinn¢nek valami szemenszedett hazugsÀgot,
de azt se m¢ri fel, hogy amit û Àrtatlan csevelynek gondol, az igazsÀg mely fokÀn vÀlik
vallomÀssÀ. Egy¢birÀnt mindenk¢ppen rosszul tenn¢, ha magÀba akarnÀ fojtani, hiszen nincs olyan bün a nagyvilÀgban, mely ne talÀlna cinkos tÀmogatÂkat, megesett
p¢ldÀul, hogy egy kast¢ly eg¢sz berendez¢s¢t felforgattÀk, hogy egymÀs mell¢ fekhessen k¢t nûv¢r, mihelyt kider¡lt, hogy nemcsak testv¢rk¢nt szeretik egymÀst. Azt az
esetet azonban, amely teljes mivoltÀban felfedte a hercegnû szerelm¢t, nem e hely¡tt
besz¢lem el, mivel egy mÀsik t´rt¢net r¢sze, az¢ a t´rt¢net¢, melyben Charlus inkÀbb
hagyna meghalni egy kirÀlynût, mintsem elmulassza a fodrÀszt, akinek ondolÀlÂvassal
kellene megcsinÀlnia a frizurÀjÀt egy omnibuszkalauz kedv¢¢rt, aki elûtt aztÀn a bÀrÂ
bÀmulatra m¢ltÂan f¢lszegen viselkedik. A hercegnû szerelm¢vel kapcsolatosan pedig
m¢g elmondom, milyen aprÂsÀg nyitotta fel a szememet. Azon a napon kettesben kocsiztunk ki a hercegnûvel. Egy postahivatal elûtt megÀllÁttatta a hintÂt. Nem volt inas
vel¡nk. A hercegnû f¢lig elûhÃzott egy levelet a karmantyÃjÀbÂl, ¢s indult volna, hogy
bedobja a postalÀdÀba. Meg akartam akadÀlyozni, hogy neki kelljen kiszÀllnia a hintÂbÂl, de enyh¢n ellenszeg¡lt, ¢s mÀris rÀj´tt¡nk mind a ketten, hogy az û mozdulata
arrÂl Àrulkodott, hogy egy titkot akar rejtegetni, az eny¢m pedig tapintatlan volt, mert
s¢rtette ebb¢li szÀnd¢kÀt. Elsûk¢nt û nyerte vissza az ´nuralmÀt. Erûsen elpirulva ideadta a levelet, ¢n pedig mÀr nem mertem nem elvenni, s ahogy bedobtam, meglÀttam,
bÀr akaratlanul, hogy Charlusnek van cÁmezve.
(FolytatÀsa k´vetkezik.)
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Daniel C. Dennett

SZ¹VEGEK, EMBEREK °S MçS
K°SZíTM°NYEK °RTELMEZ°SE
Pap MÀria fordÁtÀsa

àEgy sz´veget Ãgy ¢rt¢kel¡nk, mint egy pudingot
vagy egy g¢pet. Azt kÁvÀnjuk, hogy funkcionÀljon.
AlkotÂi szÀnd¢kra csak az¢rt k´vetkeztet¡nk, mert az
alkotÀs funkcionÀl.Ê
(W. Wimsatt ¢s M. Beardsley)1

N¢gy k¡l´nb´zû ¢rtelmez¢si eljÀrÀst akarok megvizsgÀlni, m¢gpedig:
(1) sz´vegek ¢rtelmez¢se (vagy hermeneutika);
(2) emberek ¢rtelmez¢se (ezt àtulajdonÁtÀsiÊ, illetve kognitÁv vagy szÀnd¢kpszicholÂgiÀnak nevezik);
(3) egy¢b k¢szÁtm¢nyek ¢rtelmez¢se (amit k¢szÁtm¢nyhermeneutikÀnak fogok nevezni);
(4) az organizmus c¢ljÀnak ¢rtelmez¢se az evolÃciÂs biolÂgiÀban ä ezt a vitatott ¢rtelmez¢si tev¢kenys¢get hÁvjÀk adaptacionizmusnak.
írÀsom cÁme csak hÀrom ¢s nem n¢gy eljÀrÀst nevez meg, de amint vizsgÀlni kezdj¡k a negyediket, amely egyben az alapvetû, lÀtni fogjuk, hogy valÂjÀban egyetlen ¢rtelmez¢si tev¢kenys¢grûl van szÂ; feladatom ¢pp annak a kimutatÀsa, hogy e vÀllalkozÀsokban nem egyszerüen sok a k´z´s vonÀs, hanem mindegyik ugyanaz a tev¢kenys¢g mÀs tÀrgyakra alkalmazva. Be akarom bizonyÁtani, hogy az ¢rtelmez¢s elvei, az ¢rtelmez¢s probl¢mÀi, valamint az ¢rtelmezûket ¢s bÁrÀlÂikat egyarÀnt fenyegetû illÃziÂk
is azonosak. V¢g¡l levonok n¢hÀny furcsa k´vetkeztet¢st ebbûl a vizsgÀlÂdÀsbÂl; egyesek m¢lys¢gesen kiel¢gÁtûnek, mÀsok viszont roppant k¢nyelmetlennek fogjÀk ezeket
talÀlni.
1. Sz´vegek ¢rtelmez¢se
Elûsz´r is id¢zz¡nk fel n¢hÀny olyan t¢nyt a sz´vegek ¢rtelmez¢s¢vel kapcsolatban,
amelyeket senki sem vitat. Bizonyos sz´vegek vilÀgosak, mÀsok meglehetûsen zavarbaejtûk ¢s rejt¢lyesek, de m¢g a legvilÀgosabbak is csak n¢hÀny biztonsÀgos, meglehetûsen k¢zenfekvû elûfeltev¢s segÁts¢g¢vel ¢rtelmezhetûk. Aki p¢ldÀul nem tud angolul, Ãgy lÀtja, hogy az 1. Àbra k¢t szimbÂlumsorÀban a k´z¢psû szimbÂlum azonos,
az angolul tudÂk viszont minden erûfeszÁt¢s n¢lk¡l (sût an¢lk¡l, hogy ¢szrevenn¢k),
a àthe catÊ-et lÀtjÀk a szimbÂlumsor valÂszÁnü ¢rtelmez¢s¢nek.

1. Àbra
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Hogyan csinÀljÀk? Ilyenkor ÀltalÀban egyfelûl a betük formÀlÀsÀnak normÀira tÀmaszkodunk, mÀsfelûl valÂszÁnünek tartjuk, hogy a feliratot k´zl¢si szÀnd¢kkal hoztÀk l¢tre.
Minden betüsorban megprÂbÀlunk ¡zenetet lÀtni, ¢s itt sikerrel. Lehets¢ges persze,
hogy a felirat szerzûj¢nek az volt a szÀnd¢ka, hogy àthe chtÊ-t (vagy àtae catÊ-et) Árjon,
s ha ez a helyzet, t¢vedt¡nk elhamarkodott ¢rtelmez¢s¡nkkel.
°rtelmez¢s¡nk a szerzû szÀnd¢kait illetû hipot¢ziseinktûl f¡gg, ¢s ha egy sz´vegr¢sz
jelent¢s¢vel kapcsolatban k¢ts¢geink vannak, elsû megk´zelÁt¢sk¢nt megkereshetj¡k
a szerzût, ¢s megk¢rdezhetj¡k, hogy mire gondolt. Mindig ezt is tessz¡k, ¢s ez megoldja a dolgot ä k¡l´nben nem csinÀlnÀnk. Ha az Ãj szÀmÁtÂg¢p hasznÀlati utasÁtÀsÀban ez Àll: àA piros f¢ny azt jelzi, hogy az elem kimer¡lûben vanÊ, ¢s fogalmunk sincs
rÂla, hogy ez azt jelenti-e, hogy az elem rendellenes mÂdon vagy egyszerüen a normÀlis
mük´d¢s sorÀn mer¡l ki, akkor felhÁvhatjuk a szerzût ä mÀrmint a hÁvhatÂ, a virtuÀlis
szerzût, azt a szem¢lyt, aki a SZERV IZ szÀmÀnak tÀrcsÀzÀsakor felveszi a kagylÂt, ¢s
megk¢rdezhetj¡k tûle, hogy melyik ¢rtelmez¢sre gondolt.
Ebbûl a b´lcs mindennapi gyakorlatbÂl alakul ki az a k¢zenfekvûnek tünû benyomÀs, hogy ha egy sz´vegr¢sz ¢rtelmez¢se k¢rd¢sess¢ vÀlik, elvben mindig megtudhatjuk az igazsÀgot, csak meg kell k¢rdezni a szerzût, aki vÀlaszadÂk¢nt kivÀltsÀgos helyzetben van. Ki tudnÀ nÀla jobban, hogy mire gondolt? Az eszt¢tÀk m¢gis k¢ts¢gbe vontÀk e k¢zenfekvûnek tünû elv univerzalitÀsÀt, mondvÀn, nemhogy nem igaz, de egyenesen t¢ves: ez a hÁrhedt intencionÀlis, vagyis szÀnd¢kot illetû t¢ved¢s.2 Az irodalomteoretikusok t´bb¢-kev¢sb¢ bevett v¢lem¢nye szerint egyszerüen t¢ved¢s felt¢telezni, hogy a szerzû szem¢lyes v¢lem¢nye egy sz´veg jelent¢s¢rûl megbÁzhatÂ. N¢hÀny
teoretikus egyenesen azt ÀllÁtja, hogy a szerzû v¢lem¢nye m¢g csak nem is fontos adat
ä jÂformÀn ¢des mindegy, hogy a nagybÀcsinkat vagy a szerzût k¢rdezz¡k-e meg.
Most zavaros vizekre evez¡nk, ¢s egyelûre an¢lk¡l, hogy jÂvÀhagynÀm, egyszerüen
csak elûadom azokat a lazÀn ´sszef¡ggû ÀllÁtÀsokat, amelyekkel hermeneutikusk´r´kben talÀlkozunk. Az olvasÂ olvasata ¢ppolyan fontos, mint a szerzû¢ ä mondjÀk. Minden olvasÂ ä egyszerüen attÂl, hogy olvasÂ, hogy hasznÀlÂja a sz´vegnek ä l¢trehoz egy
¢rtelmez¢st, ¢s az egyik olvasÂ ¢rtelmez¢se ¢ppen olyan jÂ, mint a mÀsik¢ ä bele¢rtve
a szerzû¢t is, aki v¢gt¢re ugyancsak olvasÂja annak a sz´vegnek, amelyet t´rt¢netesen
û hozott l¢tre.3 Egyes olvasatok term¢szetesen jobbak, mint mÀsok ä azaz ¢rdekesebbek, k´vetkezetesebbek, gazdagabbak, kev¢sb¢ ad hoc jellegüek, nagyobb tÀj¢kozottsÀgrÂl tanÃskodnak ä, de nincs olyan kivÀltsÀgos olvasat, amelyet a sz´veg valÂdi olvasatÀnak tekinthetn¢nk.4
Ez a sz¢lsûs¢ges n¢zet f´l´tt¢bb abszurd, ha olyan egyszerü sz´vegrûl van szÂ, mint
egy tiltÂ tÀbla felirata ä teszem azt: àFüre l¢pni tilos!Ê ä, amely gyakorlatilag egy¢rtelmü (habÀr a hermeneutikusok k¢pesek perverz ¢leselm¢jüs¢ggel t´bb lehets¢ges ä ha
nem is valÂszÁnü ä olvasatot talÀlni a legk´z´ns¢gesebb feliratokhoz is). Ha pedig k´z´ns¢ges t´bb¢rtelmüs¢ggel ker¡l¡nk szembe, a szerzû megk¢rdez¢se szinte mindig
segÁt: lehetnek k¢ts¢geink, hogy jÂl ¢rtj¡k-e bizonyos KovÀcs Ãr bevÀsÀrlÂlistÀjÀt, de
arra mindig szÀmÁthatunk, hogy KovÀcs Ãr ä hacsak meg nem hÀborodott ä precÁzen
¢s mindenki mÀsnÀl jobban tudja, hogy mire gondolt. De ha a sz´veg vers, reg¢ny
vagy mondjuk egy PlatÂn-dialÂgus, akkor gyakran elûfordul, hogy a versengû ¢rtelmez¢sek nagyjÀbÂl egyformÀn elfogadhatÂk, ¢s nagyon is nyitott az a k¢rd¢s, hogy
melyik a legjobb, vagy melyik az igazi. Ezekben az esetekben elûfordulhat, hogy a szerzût nem tudjuk megk¢rdezni (mert p¢ldÀul PlatÂn a szerzû), vagy ha m¢gis, a vÀlasz
nem perd´ntû. Mert mi van, ha a szerzû momentÀn csak zavarosan tudja vagy netÀn
elfelejtette, hogy mire gondolt? Sût a szerzû akkor is zavarba j´het, vagy k¢telyei tÀ-
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madhatnak a tekintetben, hogy mire is gondolt, vagy ä ¢s talÀn ez a legpikÀnsabb eset
ä hevesen ¢s ûszint¢n kiÀll valamilyen kimondottan mÀsodrendü ¢s egyÀltalÀn nem
meggyûzû ¢rtelmez¢s mellett, ha a sz´veg vadonatÃj ä ¢pp most mondta ki. A sz´veg
t¢nyleg lehet jobb, mint ahogy a szerzû ¢rti.
(SzÀnd¢kosan mellûz´m most a besz¢lû szÀnd¢ka ¢s a megnyilatkozÀs jelent¢se k´z´tti kapcsolat k´r¡l kirobbant vitÀt, amely itteni ÀllÁtÀsaim szempontjÀbÂl ¢rdektelen,
bÀr ez talÀn nem nyilvÀnvalÂ.)
Ezekben az esetekben nem hagy nyugodni minket a gyanÃ, hogy bÀrmilyen zavarbaejtûek is az adatok, bÀrmennyire vizsgÀlhatatlanok is a tÀrgyhoz tartozÂ t¢nyek,
mindig van egy ä a sz´veg valÂdi jelent¢s¢vel kapcsolatos ä àm¢lyebb t¢nyÊ. Az alkotÀs
pillanatÀban van a szerzû ¢rtelm¢nek vagy agyÀnak m¢ly¢n valamilyen tÀmpont, valamilyen fÂkusz, amely eld´nti, hogy mire gondol, m¢g akkor is, ha ehhez sem û, sem
mi nem f¢rhet¡nk hozzÀ. Wimsatt ¢s Beardsley pontosan ezt a provokatÁv gyanÃt nevezi intencionÀlis t¢ved¢snek. T¢zis¡k nem arra vonatkozik, hogy l¢teznek-e ilyen m¢lyebb t¢nyek, hanem arra, hogy ¢rdekesek-e a sz´vegek meg¢rt¢se szempontjÀbÂl.
MÀsok azonban maguknak ezeknek a t¢nyeknek a l¢tez¢s¢t akartÀk k¢ts¢gbe vonni.
Quine nevezetes t¢zise a radikÀlis fordÁtÀs meghatÀrozhatatlansÀgÀrÂl valamivel ÀltalÀnosabban ¢s drasztikusabban azt ÀllÁtja, hogy nincsenek m¢lyebb, az ¡gyet eld´ntû
t¢nyek, amikor rejt¢lyesnek talÀlunk valamit bÀrmilyen emberi viselked¢s ä nemcsak a
sz´vegalkotÀs ä ¢rtelmez¢s¢ben.5
Egy¢bk¢nt mit talÀlhatna az ember egy Àgens (a cselekv¢s v¢grehajtÂja) agyÀban,
ami d´nthetne a versengû ¢rtelmez¢sek k´z´tt? Elsû ¢s roppant k¢zenfekvû intuÁciÂnk
az, hogy az Àgens szÀnd¢kÀnak belsû reprezentÀciÂjÀt ä a k¢rd¢ses cselekv¢s mentÀlis
nyelven, mondjuk Ágy: mental¢z¡l leÁrt jellemz¢s¢t. T¢telezz¡k fel egy pillanatra, hogy
vannak ilyen reprezentÀciÂk, t¢telezz¡k fel tovÀbbÀ, hogy oly mÂdon rendszerszerüek, ahogyan egy nyelv az. Ez esetben, amint felfedezz¡k azt a reprezentÀciÂt,
amelytûl azt rem¢lt¡k, hogy eld´nti bizonytalansÀgunkat, rÀj´v¡nk, hogy probl¢mÀnk visszat¢r: most egy Ãjabb ¢rtelmezendû sz´veg¡nk van, egy mental¢z szimbÂlumsor, ¢s ugyan ki illet¢kes megmondani, hogy mi e szimbÂlumok szÀnd¢kolt jelent¢se? MÀrmost ez a probl¢ma nem komoly egyetlen olyan esetben sem, amikor a belsû
reprezentÀciÂ mintegy àmagÀn hordja a jelent¢s¢tÊ. Paul, mielûtt kÂmÀba esik, ezt
firkÀlja egy papÁrra: àGRAND LEGS ä SEIZE OURSÊ (àNagy lÀbak, kapd el a mienketÊ), mi pedig szeretn¢nk tudni, mit jelent ez. A neurotitkosÁrÀs-fejt¢s csodÀinak k´sz´nhetûen megÀllapÁtjuk, hogy Paul az ÁrÀs idej¢n franciÀul szÀnd¢kozott besz¢lni.
Ha most angolra fordÁtjuk, hogy mit akart mondani, ezt kapjuk ¢rtelmez¢sk¢nt: àLarge
legacy ä sixteen bearsÊ (àNagy ´r´ks¢g ä tizenhat medveÊ), s szinte biztosan kider¡l,
hogy Paul ¢pp megtudta, hogy gazdag nagybÀcsikÀja tizenhat tÀncolÂ medv¢t hagyott
rÀ, nem pedig azt a vagyont, amire û szÀmÁtott. Megvan a magyarÀzat ´ngyilkossÀgÀra.
N¢ha azonban mit sem vÀltoztat a dolgokon az, amit bel¡l talÀlunk. Tegy¡k fel p¢ldÀul (Àtv¢ve egy p¢ldÀt Anscombe Ãtt´rû essz¢j¢bûl az I NTENCIñ t¢mak´r¢ben),6 hogy
X. Y. azt mondja: àMost megnyomom az A gombotÊ, mik´zben kinyÃjtja a kez¢t, ¢s
megnyomja a B gombot. Mi t´rt¢nt? NyelvbotlÀs vagy k¢zbotlÀs? BÀrmelyik lehets¢ges, ¢s jÂllehet X. Y. rendszerint meg tudja mondani, hogy mit akart, ¢s ezt meg is
teszi, elk¢pzelhet¡nk olyan esetet, amikor megzavarodik: stresszes Àllapotban volt,
bÀrmelyik cselekv¢s indokolhatÂ, ¢s X. Y. egyszerüen nem tudja, hogy mit akart. Velem egyszer megt´rt¢nt ez. Kik´ny´r´gt¢k, hogy legyek pontbÁrÂ egy baseballmecscsen. A jÀt¢k d´ntû pillanatÀban meg kellett hatÀroznom, hogy idûben ¢rt-e az ¡tûjÀt¢kos az elsû pontra. Fesz¡lt helyzet volt, ¢s azon kaptam magam, hogy mik´zben f¢l-
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re¢rthetetlen¡l ¢gnek emelem a mutatÂujjamat ä ami a KIESETT jele, vagyis azt jelenti, hogy a v¢dû a labdÀval elûbb ¢rt oda ä, azt ordÁtom, hogy àHçZBANÊ, vagyis
hogy az ¡tû ¢rt elûbb a ponthoz. Az ezt k´vetû felfordulÀsban felszÂlÁtottak, hogy
mondjam meg, mire gondoltam. Erre ûszint¢n nem voltam k¢pes, legalÀbbis nem jobban, mint mÀsok. V¢g¡l arra jutottam (a magam szÀmÀra), hogy mivel k¢zzel jelezni
nemigen szoktam, szavakat hasznÀlni viszont annÀl inkÀbb, hangadÀsomat kell elfogadni. Ehhez a k´vetkeztet¢shez azonban bÀrki mÀs ¢ppÁgy eljuthatott volna.
Egy ilyen esetben abban rem¢nykedhetn¢nk, hogy az agybeli ÁrÀs letapogatÀsa eld´nti a dolgot, de tegy¡k fel, hogy azt talÀljuk, hogy neurotitkosÁrÀs-fejtûnk segÁts¢g¢vel az agy megfelelû helyein mindk¢t esetben szÀnd¢kokat talÀlunk. Ha m¢g m¢lyebbre megy¡nk, akkor egy tovÀbbi, elûsz´r kif¡rk¢szhetetlen reprezentÀciÂsorra
bukkanunk. Ismeretelm¢leti helyzet¡nk ekkor t¢nyleg nagyon hasonlÂ lesz az irodalmÀr detektÁvek¢hez, akik olyan egymÀsnak ellentmondÂ naplÂbejegyz¢sekkel rendelkeznek, amelyek f¢ny¢ben a reg¢nyÁrÂ szÀnd¢ka szerinti jelent¢sek ellentmondanak
egymÀsnak. Vannak-e vajon m¢lyebb elvek, amelyekre egy ilyen eset eld´nt¢sekor hivatkozni lehet? Erre a k¢rd¢sre akkor t¢rek majd vissza, ha Àttekintett¡k az ¢rtelmez¢s
egy¢b ter¡leteit.
2. K¢szÁtm¢nyhermeneutika
A k¢szÁtm¢nyhermeneutika nagyobb ter¡letre alkalmazott sz´veghermeneutika. A
sz´vegek v¢gt¢re is k¢szÁtm¢nyek. Bizonyos k¢szÁtm¢nyek, egyebek k´zt a festm¢nyek
¢s a szobrok, hÁrhedten ä vagy vonzÂan ä alkalmasak versengû ¢rtelmez¢sek elûcsalogatÀsÀra, ¢s a müv¢sz ÃtmutatÀsa term¢szetesen nem megbÁzhatÂ. Az ihletett, megszÀllott, transzba esett szobrÀszban, akit valami arra hajt, hogy maga Àltal alig ¢rtett
(sût alaposan f¢lre¢rtett) müveket alkosson, mindazonÀltal k´nnyebb hinn¡nk, mint
a sz´vegek ÁrÂjÀban, aki hasonlÂk¢ppen nincs tudatÀban e sz´vegek jelent¢s¢nek, de
az alkotÂ illet¢ktelens¢g¢nek elve ugyanaz.
MÀs k¢szÁtm¢nyek ¢rtelmez¢se viszont mintha sokkal biztonsÀgosabb lenne: nemigen k¢telkedhet¡nk abban, hogy mi egy balta7 vagy mi egy telefon, ¢s mire valÂ: aligha kell Alexander Graham Bell ¢letrajzÀt tanulmÀnyoznunk, hogy tÀmpontokat talÀljunk arra n¢zv¢st, hogy mire is gondolt. Sok k¢szÁtm¢ny Ãgy ker¡l forgalomba, hogy
magÀn viseli jelent¢s¢t ä feltünû helyen rÀ van Árva, hogy àKONZERV NYITñÊ vagy
àFORD ESCORT GTÊ. Ezekhez gyakran mell¢kelnek hasznÀlati utasÁtÀst vagy k¢zik´nyvet, ¢s ha fennÀll a f¢lre¢rt¢s vesz¢lye, r¢szeiket feltünû feliratokkal lÀtjÀk el: àEZ
NEM L°TRAFOKÊ ä mondja a felirat ÀllÂl¢trÀm kihajthatÂ fest¢kesv´d´r-tartÂjÀn.
Elvben m¢gis lehets¢ges, hogy az emlÁtett elûvigyÀzatossÀgi rendszabÀlyok ellen¢re is
rejt¢lyesnek talÀlunk egy c¢lt vagy egy funkciÂt, ¢s azt se felejts¡k el, hogy egy Árott
tÀblÀcska v¢g¡l is szint¢n sz´veg, ¢s ¢rtelmez¢se ¢ppannyira bizonytalan, mint a forma(terv) bÀrmelyik mÀs jellegzetess¢ge.

2. Àbra
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Az ¡vegen l¢vû, furcsÀn elmosÂdott felirat lehet àFOR FEELING FAINTÊ vagy àFOR
PEELING PAINTÊ (àsz¢dÁtûÊ vagy àfest¢kmaratÂÊ). Jobb, ha tÀj¢kozÂdunk egy kicsit,
mielûtt hÃzunk egyet az ¡veg tartalmÀbÂl. Konkr¢tan: jobb megvizsgÀlni, hogy mit
tud az ¡vegben l¢vû anyag, teljesen f¡ggetlen¡l attÂl, hogy milyen hatÀst szÀnd¢kozott
vele el¢rni k¢szÁtûje.
A r¢g¢szek ¢s a t´rt¢n¢szek talÀlkoznak n¢ha olyan k¢szÁtm¢nyekkel, amelyek jelent¢se ä funkciÂja vagy c¢lja ä k¡l´nlegesen homÀlyos. TanulsÀgos r´viden megn¢zn¡nk n¢hÀny p¢ldÀt, hogy lÀssuk, hogyan okoskodik az ember ezekben az esetekben.

3. Àbra

Az antik¡therai, amelyet 1900-ban fedeztek fel egy hajÂroncsban, ¢s az Âkori G´r´gorszÀgbÂl szÀrmazik, meglepûen bonyolult bronz fogasker¢k-egy¡ttes. Mire hasznÀltÀk? ñra lett volna? Vagy egy olyan automata szobor mozgatÀsÀra szolgÀlÂ g¢pezet,
mint Vaucanson csodÀi a XV II. szÀzadbÂl? Szinte biztos, hogy planetÀrium volt, ¢s ezt
az bizonyÁtja, hogy jÂ planetÀrium lenne. Vagyis a kerekek forgÀsi periÂdusainak kiszÀmÁtÀsa olyan ¢rtelmez¢shez vezetne, amely pontos (ptolemaioszi) reprezentÀciÂja
volna annak, amit akkor tudtak a bolygÂk mozgÀsÀrÂl.
A kitünû ¢pÁt¢szett´rt¢n¢sz, Viollet-le-Duc Árt le egy cerce nevü tÀrgyat, amelyet a
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katedrÀlisok boltÁveinek ¢pÁt¢sekor hasznÀltak valamik¢ppen. Az volt a hipot¢zise,
hogy az ÀllvÀnyzat mozgathatÂ darabja volt, de egy k¢sûbbi ¢rtelmezû, John Fitchen
azt ÀllÁtotta, hogy nem lehetett ez a funkciÂja (lÀsd a 4. ÀbrÀt, amelyet Fitchen
klasszikus müv¢bûl vettem Àt: THE CONSTRUCTION OF GOTHIC CATHEDRALS: A
STUDY OF MEDIEVAL V AULT ERECTION [Chicago, The University of Chicago Press,
1981]; 1961 by John Fitchen). Elûsz´r is a cerce nem lehetett el¢g erûs kihÃzott formÀjÀban, mÀsodszor pedig, ahogy az Àbra mutatja, hasznÀlata olyan szabÀlytalansÀgokat eredm¢nyezett volna a boltÁv bordÀzatÀban, amilyeneket nem lehet benne talÀlni. Fitchen hosszÃ ¢s alapos ¢rvel¢s¢t azzal zÀrja, hogy a cerce mind´ssze szabÀlyozhatÂ teherelosztÂ alÀt¢t volt, ¢s ezt a k´vetkeztet¢st azzal tÀmasztja alÀ, hogy egy elegÀnsabb ¢s ¡gyesebb megoldÀst ad elû a bordamenetek ideiglenes alÀtÀmasztÀsÀnak
probl¢mÀjÀra.

4. Àbra
Viollet-le-Duc cerc¢je mint az egyes bordamenetek alÀtÀmasztÀsÀra szolgÀlÂ eszk´z
a boltÁv fel¢pÁt¢se alatt

A kisebbik rajzon egy cerce lÀthatÂ Viollet-le-Duc ÀbrÀzolÀsa ¢s leÁrÀsa alapjÀn. KihÃzott pozÁciÂja vilÀgosan jelzi, hogy az egyik r¢selt falap hogyan fedi Àt a mÀsikat. F¡ggûlegesen van felf¡ggesztve egy bordamenet k´veinek tÀmaszt¢kak¢nt, ¢s (a r¢szletes
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rajzon) lÀthatÂ, hogy egy adott bordamenet k´vei nem rakhatÂk v¢gig egyenletesen
egymÀs mell¢: azok, amelyek a kihÃzott (kontÃrosan ÀbrÀzolt) lapra tÀmaszkodnak,
jobban elûredûlnek, mint a k´zelebbi (bevonalkÀzott) lapra tÀmaszkodÂk. Mivel ilyen
t´r¢s nem fordul elû a bordak´zti kûsorokban, nyilvÀnvalÂ, hogy a cerc¢t Viollet-le-Duc
ÀllÁtÀsa ellen¢re nem Ágy hasznÀltÀk.
L¢nyeges elem¡k ezeknek az ¢rveknek, hogy optimummegfontolÀsokra tÀmaszkodnak: p¢ldÀul annak a hipot¢zisnek, hogy valami cseresznyemagozÂ, ellene szÂlna, ha
bizonyÁthatÂan rossz cseresznyemagozÂ lenne.8
Egy k¢szÁtm¢ny idûnk¢nt elveszÁti eredeti funkciÂjÀt, ¢s Ãjra tesz szert. Az emberek
nem az¢rt vÀsÀrolnak r¢gimÂdi fasz¢nvasalÂt, hogy ruhÀt vasaljanak vele, hanem hogy
k´nyvtÀmasznak vagy ajtÂkitÀmasztÂnak hasznÀljÀk; egy csinos lekvÀrosk´cs´gbûl
toll- ¢s ceruzatartÂ lehet, a homÀr ollÂit kerti palÀntÀzÂk¢nt lehet Ãjra felhasznÀlni.
Az a helyzet, hogy a fasz¢nvasalÂk k´nyvtÀmasznak jobbak, mint vasalÂnak ä legalÀbbis a mai vasalÂvÀlaszt¢khoz k¢pest. Egy Decä10 nagyszÀmÁtÂg¢p pedig ma remek
¢s strapabÁrÂ horgony egy nagy hajÂ lehorgonyzÀsÀhoz. Egyetlen term¢k sem v¢dett
az effajta ÃjrafelhasznÀlÀs ellen, ¢s bÀrmilyen vilÀgosan leolvashatÂ is eredeti c¢lja jelenlegi formÀjÀrÂl, lehet, hogy Ãj c¢lja az eredetivel csak valamilyen t´rt¢nelmi v¢letlen folytÀn f¡gg ´ssze ä az elavult nagyszÀmÁtÂg¢p tulajdonosÀnak s¡rgûsen horgonyra volt sz¡ks¢ge, ¢s jÂ ¢rz¢kkel a szÀmÁtÂg¢pet hasznÀlta fel erre a c¢lra.
A k¢szÁtm¢nyek feltalÀlÂi semmivel sem immÃnisabbak a sz´vegek szerzûin¢l, ¢ppÃgy ´ssze tudnak zavarodni, mint azok. Minden tovÀbbi n¢lk¡l elk¢pzelhetû, hogy
valaki mindenÀron egy Ãj ¢bresztûÂrÀt akar csinÀlni, de szÀnd¢ka ellen¢re olyasmit
hoz l¢tre, amit n¢mi jÂindulattal is csak Ãjfajta papÁrnehez¢kk¢nt jellemezhet¡nk.
Hogy n¢z ki az intencionÀlis t¢ved¢s, ha k¢szÁtm¢nyekre alkalmazzuk? A k´vetkezûk¢ppen: nem a feltalÀlÂ a v¢gsû instancia annak eld´nt¢s¢re, hogy a k¢szÁtm¢ny micsoda, vagy hogy mire valÂ. Ezt a hasznÀlÂ d´nti el. A feltalÀlÂ csak a hasznÀlÂk egyike,
¢s az, amit talÀlmÀnyÀnak funkciÂirÂl ¢s felhasznÀlÀsairÂl tud, v¢letlenszerü ¢s vitathatÂan kivÀltsÀgos tudÀs. Ha mÀsok mÀsra jobban tudjÀk hasznÀlni a talÀlmÀnyt, akkor a feltalÀlÂ szÀnd¢kai ä akÀr vilÀgosak voltak, akÀr k´d´sek ä kizÀrÂlag t´rt¢nelmi
szempontbÂl ¢rdekesek. Lehet tehÀt cÀfolhatatlan t´rt¢nelmi t¢ny, hogy valaki egy bizonyos k¢szÁtm¢nyt speciÀlis c¢llal hozott l¢tre, ¢s ezt a c¢lt nagyon vilÀgosan reprezentÀlta ä a fej¢ben, mental¢z¡l is, ¢s Árott àjelekbenÊ, illetve tervrajzokban is ä de ez a
t´rt¢nelmi t¢ny, mik´zben mond valamit arrÂl, hogy a kezdet kezdet¢n minek szÀntÀk
a k¢szÁtm¢nyt, lehet, hogy semmi ¢rdemlegeset nem mond arrÂl, hogy milyen funkciÂi
lehetnek ¢s vannak t¢nylegesen. Turing ¢s Neumann JÀnos rosszallhatnÀk, hogy szÀmÁtÂg¢p¡ket sz´vegszerkesztûnek hasznÀljÀk, de akkor mi van? A g¢p csodÀlatos sz´vegszerkesztû, ¢s legÃjabb vÀltozatainak szÀmos tulajdonsÀgÀt nyilvÀnvalÂan e c¢l
szem elûtt tartÀsÀval tervezt¢k meg.
K¡l´n´sen ¢rdekes c¢ljaink szempontjÀbÂl a robotok ¢rtelmez¢se. Ezek a g¢pek,
amelyeket gyakran Ãgy terveznek meg, hogy v¢dekezni tudjanak a k´rnyezeti kihÁvÀsokkal szemben, valÂban olyan àcselekv¢seketÊ hajtanak v¢gre, amelyeket a funkciÂikat meghatÀrozÂ belsû reprezentÀciÂk irÀnyÁtanak. Tegy¡k fel, hogy a tÀrgyalt
gombnyomogatÂ szem¢ly, X. Y. probl¢mÀjÀval ker¡l¡nk szembe: a robot f¢lre¢rthetû
vagy k¢t¢rtelmü cselekv¢st hajt v¢gre, mi pedig szeretn¢nk tudni, hogy mit akart csinÀlni. T´bbf¢lek¢ppen lÀthatunk hozzÀ a felderÁt¢shez: (1) megk¢rdezhetj¡k, hogy a
mi (robothasznÀlÂi) megÁt¢l¢s¡nk szerint mit kellett volna akarnia, ¢s a jÂindulat vagy
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az optimumelv alkalmazÀsa gyorsan eld´ntheti a k¢rd¢st. Vagy (2) ha ezen az Ãton
nem jutunk ¢rtelmes interpretÀciÂhoz ä valami elromlott ä, akkor megkereshetj¡k a
robot tervezûit, hogy kiderÁts¡k, ûk mire gondoltak. Lehet, hogy nem mondjÀk meg,
lehet, hogy elvesztett¢k a tervrajzokat ¢s a dokumentÀciÂ egy¢b r¢szeit, ¢s az is lehet,
hogy amit mondanak, az elavult, mert a robot szerkezete a k´rnyezetre reagÀlva Àtalakulhatott Ãgy, hogy azt a tervezûk nem lÀttÀk elûre, ¢s nem tudjÀk megfejteni. így
aztÀn nincs rÀ garancia, hogy v¢lem¢nyeik, amelyek k¡l´nben lehetnek ¢rt¢kes adatok, megoldjÀk ¢rtelmez¢s¡nk bÀrmelyik rendezetlen k¢rd¢s¢t. A robot autonÂm ¢rtelmez¢st ig¢nyelhet. Ha Ãjra megvizsgÀljuk jelenlegi k´rnyezet¢nek rÀfordÁtÀs-haszon ´sszef¡gg¢s¢ben, jobb ¢rtelmez¢shez juthatunk belsû ÀllapotairÂl, mint amilyet
eredeti tervezûi kÁnÀlhatnak.
3. Emberek ¢s mÀs szervezetek ¢rtelmez¢se
Ideje rÀt¢rn¡nk arra az eddig elhalasztott k¢rd¢sre, hogy hogyan juthatunk dülûre,
ha marad valami meghatÀrozatlan vagy vitatott dolog az emberi pszicholÂgia ¢rtelmez¢s¢ben. Ha egy szem¢llyel kapcsolatban elfogadjuk az intencionalista ÀllÀspontot, akkor ¢rtelmez¢s¡nk strukturÀlÀsÀra azt a feltev¢st hasznÀljuk, hogy az illetû racionÀlisan vagy kognitÁv-konatÁv szempontbÂl optimÀlisan mük´dik, de ha valami elromlik
ä ha olyan bizonyÁt¢kokra bukkanunk, amelyek nyilvÀnvalÂ ¡zemzavarra vagy arra
vallanak, hogy az optimÀlisnÀl rosszabbul mük´dik ä, akkor hirtelen megsokszorozÂdnak az ¢rtelmez¢s probl¢mÀi. A tovÀbbiakban szÀmos esetben nem bÁzhatunk az
Àgens sajÀt v¢leked¢seiben, ¢s Ágy m¢g ha a k¢rd¢ses cselekv¢sek jelenten¢nek is egyÀltalÀn valamit, akkor sem olyasmit, amire tÃl sok k´zvetlen bizonyÁt¢kunk lenne. Mit
tehet¡nk? TanÀcsot k¢r¡nk a tervezûktûl, ahogy a t´bbi k¢szÁtm¢ny eset¢ben tessz¡k.
Elv¢gre mi is k¢szÁtm¢nyek vagyunk, a term¢szetes kivÀlogatÂdÀs tervezett benn¡nket, hogy meghatÀrozatlan idûre megbÁzhatÂ hordozÂkrÂl gondoskodj¢k g¢njeink
fennmaradÀsÀhoz. (Ebben a r¢szben a tovÀbbiakban az I NTERPRETING MONKEYS,
T HEORISTS AND GENS anyagÀt hasznÀlom fel, in: THE I NTENTIONAL STANCE, 269ä
286. o.)
Hogyan k¢rhet¡nk tanÀcsot az anyaterm¢szettûl? ögy, hogy intencionalista ÀllÀspontra helyezked¡nk a term¢szetes kivÀlogatÂdÀssal kapcsolatban, ¢s megkeress¡k az
Àltalunk felfedezett tulajdonsÀgok fel¢pÁt¢s¢nek n¢mileg rejtett racionÀlis alapjÀt. R´viden, adaptacionistÀkkÀ vÀlhatunk.9
A biolÂgiÀban az adaptacionistÀk felt¢telezik, hogy az Àltaluk vizsgÀlt szervezetek
fel¢pÁt¢se optimÀlis, ¢s n¢hÀny mÀs biolÂgus ferde szemmel n¢zi ezt a gyakorlatot,
mondvÀn, hogy dogmatikus optimizmusra k¢sztet. Mi¢rt kellene ma bÀrkinek felt¢teleznie, hogy egy organizmusnak, pusztÀn az¢rt, mert kifejlûd´tt, bÀrmilyen tekintetben optimÀlis a fel¢pÁt¢se? BizonyÁt¢kok t´mege ¢s a populÀciÂgenetikÀban p¢ldÀul
egy jÂ elm¢let mutat arra, hogy szÀmos esetben rossz adaptÀciÂk r´gz¡lnek, fejlûd¢si
k¢nyszerek korlÀtozzÀk a fenotipikus plaszticitÀst stb. De ezt az elutasÁtÀst rosszul fogalmaztÀk meg: azok a kritikusok, akik ezekre a bonyodalmakra eml¢keztetik az adaptacionistÀkat, elbesz¢lnek ellenfeleik mellett.
Nem az¢rt hasznÀlunk optimumfeltev¢seket, mintha naivul azt gondolnÀnk, hogy
az evolÃciÂ a mi¢nket tette a legjobbÀ a lehets¢ges vilÀgok k´z¡l, hanem az¢rt, mert
ha egyÀltalÀn elûre akarunk jutni, akkor ¢rtelmezn¡nk kell, az ¢rtelmez¢s pedig sz¡ks¢gess¢ teszi az optimumelv ig¢nybev¢tel¢t. Az adaptacionista strat¢gia a biolÂgiÀban
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¢ppÃgy àmi¢rtÊ k¢rd¢sekre prÂbÀl vÀlaszolni, mint az intencionalista strat¢gia a pszicholÂgiÀban. Mi¢rt mondta le Jancsi a vacsorameghÁvÀst? ä k¢rdezi a naiv pszicholÂgus, vagyis a k´znapi ember. Az a feltev¢se, hogy ennek ä legalÀbbis Jancsi szerint ä
(jÂ) oka van. Mi¢rt rak n¢gy tojÀst ez a madÀr? ä k¢rdezi az adaptacionista. Azzal a
feltev¢ssel kezdi vizsgÀlÂdÀsÀt, hogy ennek (jÂ) oka van: hogy a n¢gy tojÀs valami¢rt
jobb, mint a kettû, a hÀrom, az ´t vagy a hat. Amikor a lehets¢ges vÀlaszokat keresi
erre a k¢rd¢sre, beindul a kutatÀs. Gyakorlatilag ezt k¢rdezi: mi lenne, ha ´t tÃlsÀgosan sok, hÀrom pedig tÃlsÀgosan kev¢s volna? Ebbûl hipotetikus szÀmÁtÀsok kÁnÀlkoznak ä az energiarÀfordÁtÀssal, a tÃl¢l¢si valÂszÁnüs¢ggel, az ¢lelem szük´ss¢g¢vel stb.
kapcsolatban ä, ¢s sz¢p panglossi mÂdon el¢g hamar kialakul egy versenyk¢pes magyarÀzat arra, hogy mi¢rt lÀtszik valÂban az a legjobbnak, hogy ezek a madarak ¢pp
n¢gy tojÀst rakjanak, ha t¢nyleg ezt teszik.
Gould ¢s Lewontin klasszikus adaptacionizmuskritikÀjukban 10 azt mondjÀk, hogy
ilyen t´rt¢netet mindig ki lehet talÀlni, k´vetkez¢sk¢ppen az, hogy valaki egy hihetû
t´rt¢netet kreÀl, nem bizonyÁtja, hogy a t´rt¢net igaz is. De az ilyen t´rt¢netek, ahogy
a hazugsÀgok is, elÀgaznak, ¢s vagy falszifikÀlt elûrejelz¢sekhez vezetnek mÀs ter¡leteken, vagy nem. Ha ellentmondÀs n¢lk¡l Àgaznak el, akkor nagyon keveset mondanak a biolÂgusoknak. àMilyen csodÀlatos a term¢szet!Ê ä motyoghatjÀk bÃsan, sokat
azonban nem fognak tanulni ebbûl. Ha viszont az adaptacionistÀk egyik elûrejelz¢se
t¢vesnek bizonyul, akkor felt¢telezhetik, hogy valami fontos dolgot szÀmÁtÀson kÁv¡l
hagytak. Milyen zavarÂ t¢nyezûvel lehetne kieg¢szÁteni a panglossi mes¢t Ãgy, hogy
amit az organizmusok t¢nylegesen tesznek, az v¢g¡l is a legb´lcsebb legyen szÀmukra?
Az ember annak a àprobl¢mÀnakÊ a naiv meg¢rt¢s¢vel kezdi, amellyel valamilyen organizmus szembes¡l, ¢s ennek a naiv meg¢rt¢snek az alapjÀn dolgozza ki, hogy milyennek kellene lennie az organizmus fel¢pÁt¢s¢nek. Ez olyan kÁs¢rleteket ihlet, amelyek kimutatjÀk, hogy az organizmus nem olyan fel¢pÁt¢sü. Az adaptacionista ahelyett,
hogy vÀllrÀndÁtÀssal int¢zn¢ el a dolgot, ¢s azt mondanÀ, hogy àmÀsodrendü fel¢pÁt¢sÊ, azt kutatja, hogy nem mutatnak-e az eredm¢nyek bonyolultabb elrendez¢sre.
Term¢szetesen gyakran neh¢z kiolvasni az eredm¢nyeket. HÁrhedt esetek a stegoszauruszok uszonyai (v¢dekez¢sre vagy hûszabÀlyozÀsra valÂk? ä valÂszÁnüleg az utÂbbira) ¢s a pulykÀk bûrlebernyege (ki tudja?).11
A panda Gould r¢v¢n elhÁres¡lt h¡velykujja12 talÀn a legismertebb esete annak,
amit Gould àexaptÀciÂnakÊ nevez ä a szÂ k¢ts¢gkÁv¡l jobb, mint a biolÂgiai tank´nyvek
nagy r¢sz¢ben m¢g mindig szereplû àpreadaptÀciÂÊ, amely t¢vesen valamif¢le elûrelÀtÀst vagy elûk¢sz¡letet sugall.
Ezek az esetek komoly vita k´z¢ppontjÀba ker¡ltek a biolÂgiÀban, ¢s n¢hÀny biolÂgus a megnyÁlt szakad¢kot lÀtva hajlamos lemondani minden funkciÂval vagy c¢llal
kapcsolatos besz¢drûl. Egy dologban igazuk van: nincs szilÀrd k´zb¡lsû pozÁciÂ.13 Ha
az ember hajlandÂ bÀrmit ÀllÁtani a biolÂgiai l¢tezûk funkciÂjÀrÂl ä p¢ldÀul ha ki akarja
mondani, hogy teljesen elfogadhatÂ azt mondani, hogy a szem lÀtÀsra valÂ, a sas szÀrnyai pedig rep¡l¢sre ä, akkor elk´telezi magÀt a mellett az elv mellett, hogy a term¢szetes kivÀlasztÀs jÂ elnevez¢s. Hogy ä Elliot Sober megfogalmazÀsÀval ¢lve ä a tulajdonsÀgok nem egyszerüen kivÀlasztÂdnak, hanem a kivÀlasztÀs tulajdonsÀgokra irÀnyul.14 °s a term¢szetes kivÀlasztÀsnak e n¢lk¡l a àk¡l´nbs¢gtevûÊ k¢pess¢ge n¢lk¡l
egyÀltalÀn nem lenn¢nk k¢pesek funkcionÀlis interpretÀciÂkat fenntartani.
T¢ny, hogy a term¢szetes kivÀlasztÀs minden folyamatÀt leÁrhatnÀnk an¢lk¡l, hogy
ilyen intencionÀlis nyelvhez folyamodunk, de nagy Àrat fizetn¢nk ¢rte: a leÁrÀs k´r¡l-
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m¢nyess¢g¢vel, az ÀltalÀnossÀg hiÀnyÀval ¢s nemkÁvÀnatos r¢szletez¢ssel. Elv¢ten¢nk
a rendszert, azt a rendszert, amely lehetûv¢ teszi a predikciÂt, ¢s elûsegÁti a t¢nyeknek
ellentmondÂ kijelent¢sek megfogalmazÀsÀt. Azoknak a àmi¢rtÊ k¢rd¢seknek, amelyeket robotunk megtervez¢s¢vel kapcsolatban feltehet¡nk, ¢s amelyek tudatos, szÀnd¢kos, explicit c¢lokat sejtetnek a tervezûk r¢sz¢rûl (a legt´bb esetben), megvannak a
megfelelûik, az organizmusok ¢s àtervez¢s¡kÊ t¢mak´r¢ben. Ha kidolgoznÀnk az organikus b´lcsess¢g e r¢szleteinek racionÀlis alapjait, akkor k¢nytelenek lenn¢nk ä igaz,
minden misztikumtÂl mentesen ä e racionÀlis alapok fokozatos m¢ltÀnylÀsÀt vagy elismer¢s¢t a term¢szetes kivÀlasztÀsnak tulajdonÁtani.
Hogyan csinÀlhatja ezt a term¢szetes kivÀlasztÀs intelligencia n¢lk¡l? Nem tudatosan keresi ezeket a racionÀlis alapokat, hanem amikor bel¢j¡k botlik, a vÀlaszadÀs
nyers k´vetelm¢nyei biztosÁtjÀk, hogy àelismerjeÊ ¢rt¢k¡ket. Az intelligencia illÃziÂjÀt
az kelti fel, hogy korlÀtozottan lÀtunk rÀ a folyamatra: k´nnyen lehet, hogy az evolÃciÂ
az àokos l¢p¢sekÊ mellett kiprÂbÀlt minden àostoba l¢p¢stÊ is, de ezek, mivel t¢ved¢sek
voltak, eltüntek. Mi diadalok szakadatlan sorÀt lÀtjuk.15 Ha c¢lunk az, hogy megmagyarÀzzuk: mi¢rt ezek voltak a diadalok, akkor felfedezz¡k a dolgok okait ä azokat az
okokat, amelyeket a szÂban forgÂ dolgokkal felruhÀzott organizmusok viszonylagos
sikere mÀr àelismertÊ.
Most azoknak az adatoknak egy speciÀlis probl¢mÀjÀra akarok rÀmutatni, amelyekkel az evolÃciÂelm¢let szembeker¡lt. Sok kommentÀtor lesz´gezte, hogy az evolÃciÂs
magyarÀzatok l¢nyeg¢ben t´rt¢nelmi elbesz¢l¢sek. Mayr Ágy fogalmazta ezt meg: àHa
az ember valaminek egy olyan tulajdonsÀgÀra prÂbÀl magyarÀzatot adni, ami az evolÃciÂ term¢ke, rekonstruÀlnia kell ennek a tulajdonsÀgnak az evolÃciÂs t´rt¢net¢t.Ê16 De a konkr¢t t´rt¢nelmi adatok ä ahogy lÀtni fogjuk ä nehezen megfoghatÂ szerepet jÀtszanak ezekben
a magyarÀzatokban.
A term¢szetes kivÀlogatÂdÀs elm¢lete megmutatja, hogy hogyan lehet a term¢szeti
vilÀg minden tulajdonsÀga a hosszÃ idûn Àt tartÂ differenciÀlt reprodukciÂ vak, elûrelÀtÀs n¢lk¡li, nem teleologikus, v¢gsû soron mechanikus folyamatÀnak term¢ke. A term¢szeti vilÀg bizonyos tulajdonsÀgait persze ä a dakszlik r´vid lÀbÀt, a skÂt szarvasmarhÀt, a v¢kony h¢jÃ paradicsomot ä mesters¢ges kivÀlasztÀs hozza l¢tre, amikor is
a folyamat c¢lja ¢s a megc¢lzott fel¢pÁt¢s ¢rtelme explicit szerepet jÀtszott az etiolÂgiÀban, amely a szelekciÂt v¢gzû teny¢sztûk, illetve nemesÁtûk elm¢j¢ben van àreprezentÀlvaÊ. Enn¢lfogva a term¢szetes szelekciÂ elm¢let¢nek meg kell engednie speciÀlis
esetk¢nt az ilyen term¢kek ¢s az ilyen t´rt¢nelmi folyamatok l¢tez¢s¢t. De megk¡l´nb´ztethetûk-e a retrospektÁv elemz¢sben ezek a speciÀlis esetek? N¢zz¡nk egy gondolatkÁs¢rletet.
K¢pzelj¡nk el egy olyan vilÀgot, amelyben a term¢szetes kivÀlasztÀs àrejtett kez¢tÊ
t¢nyleges kezek eg¢szÁtik ki, egy olyan vilÀgot, amelyben a term¢szetes kivÀlasztÀst m¢rhetetlen¡l hosszÃ korszakokon Àt a mi vilÀgunk Àlatteny¢sztûihez ¢s n´v¢nynemesÁtûihez hasonlÂ, sz´szm´t´lû, elûrelÀtÂ, ¢sszerüs¢get k¢pviselû organizmustervezûk
mozdÁtjÀk ¢s segÁtik elû, akik azonban nem korlÀtozzÀk magukat emberi hasznÀlatra
szÀnt àhÀziasÁtottÊ szervezetekre. Ezek a biom¢rn´k´k reprezentÀlnÀk szerkezeteik ¢rtelm¢t, ¢s e reprezentÀciÂknak megfelelûen jÀrnÀnak el, ¢ppÃgy, mint az autÂtervezûk. Fel tudnÀk-e a biolÂgusok fedezni kez¡k munkÀjÀt abban a vilÀgban? El lehetne-e
vÀlasztani term¢keiket egy kivitelezû n¢lk¡li, reprezentÀciÂ n¢lk¡li, tisztÀn darwini,
az ´sszes c¢lt szabadon lebegtetû szelekciÂ term¢keitûl? Term¢szetesen igen (ti. akkor,
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ha bizonyos organizmusokat hasznÀlati utasÁtÀssal lÀtnÀnak el), de ha a m¢rn´k´k Ãgy
d´nten¢nek, hogy elleplezik beavatkozÀsukat, amennyire csak tudjÀk, akkor nem.
Egy hustoni biotechnikai c¢g, a NovaGene àDNS v¢djeggyelÊ lÀtja el term¢keit: c¢g¡k v¢djegy¢nek legk´zelebbi aminÂsav-megfelelûit beÁrjÀk term¢keik àextraÊ vagy
àhullad¢kÊ DNS-¢be (a bevett r´vidÁt¢sek szerint: aszparagin-glutamin-valin-alaninglicin-glutaminsav-aszparagin-glutaminsav NOVAGENE).17
Ez Ãj feladatot kÁnÀl a radikÀlis fordÁtÀsban ¢rdekelt filozÂfusok szÀmÀra: hogyan
bizonyÁthatjuk vagy cÀfolhatjuk azt a hipot¢zist, hogy a v¢djegyek ä vagy hasznÀlati
utasÁtÀsok ä felismerhetûk abban a DNS-t´megben, amelynek nincs szerepe a fenotÁpus kialakÁtÀsÀnak vez¢rl¢s¢ben? Richard Dawkins g¢nn¢zûpontÃ felfogÀsa elûre jelzi
¢s Ágy meg is tudja magyarÀzni ennek az ¢rtelmetlen, à´nzûÊ DNS-nek a jelenl¢t¢t,18
ez azonban nem bizonyÁtja, hogy (a DNS-nek) nem lehetett volna meglepûbb forrÀsa
¢s ez¢rt valamilyen jelent¢se.
Felfedhetne-e a fel¢pÁt¢s, a szerkezet alaposabb vizsgÀlata ÀrulkodÂ diszkontinuitÀsokat? Tekintve, hogy a term¢szetes szelekciÂ n¢lk¡l´zi az elûrelÀtÀst, nem lÀthatja
b´lcsnek a reculer pour mieux sauter-t, a visszal¢p¢st, hogy nagyobb legyen az ugrÀs. Ha
vannak olyan fel¢pÁt¢sek, amelyek nem k´zelÁthetûk meg fokozatosan, l¢p¢srûl l¢p¢sre Àttervezve, Ãgy, hogy minden l¢p¢srûl legalÀbb annyit el lehessen mondani, hogy
a g¢n fennmaradÀsi es¢lyei szempontjÀbÂl nem rosszabb az elûzûn¢l, akkor a term¢szetben egy ilyen fel¢pÁt¢s l¢tez¢se sz¡ks¢gess¢ teszi az elûzm¢nyek valamely pontjÀn
egy k´r¡ltekintû tervezû ä egy g¢nseb¢sz vagy egy nemesÁtû ä segÁtû kez¢t, aki valahogy megûrzi a k´zb¡lsû l¢p¢sek sz¡ks¢gszerü egymÀsutÀnjÀt mindaddig, amÁg azok
el nem vezetnek a megc¢lzott utÂdhoz. Nem lehetne-e azonban egy ilyen elûreugrÀs
ä az evolucionistÀk szavÀval àugrÀsszerü vÀltozÀsÊ (saltation) ä egyszerüen szerencs¢s
ugrÀs? Hol vetj¡k el azt a hipot¢zist, hogy a kozmikus v¢letlenek tÃlsÀgosan valÂszÁnütlen esem¢nyek, ¢s hol nyugszunk bele abba a hipot¢zisbe, hogy vannak intervencionista m¢rn´k´k?19
Ezek a probl¢mÀk azt sejtetik ä bÀr bizonyÁtani term¢szetesen nem bizonyÁtjÀk ä,
hogy a mesters¢gessel szembeÀllÁtott term¢szetes kivÀlasztÀsnak nincsenek bombabiztos ismertetûjegyei. Abban, hogy a mesters¢ges kivÀlasztÀsnak nincsenek, az ´sszes
biolÂgus egyet¢rtett velem, akit errûl megk¢rdeztem. Sz´rnyen zavarba hoznÀ-e ez a
konklÃziÂ ä amennyiben igaznak bizonyulna ä az evolucionistÀkat a kreacionistÀk elleni k¡zdelm¡kben? El lehet k¢pzelni, micsoda hangzavar tÀmadna: àA tudÂsok beismerik: a darwini elm¢let k¢ptelen cÀfolni az intelligens tervez¢st!Ê Ez azonban az
ortodox evolÃciÂelm¢let stÀtusÀnak teljes f¢lre¢rt¢se. Nagy mer¢szs¢g lenne a term¢szetes kivÀlasztÀs bÀrmely hÁv¢tûl, ha kijelenten¢, hogy az elm¢let segÁts¢g¢vel a jelenlegi adatokbÂl k¢pes annyira jÂl kiolvasni a t´rt¢nelmet, hogy abszolÃt bizonyossÀggal
ki tudja zÀrni a racionÀlis tervezûk korÀbbi t´rt¢nelmi jelenl¢t¢t. Vadul valÂszÁnütlen
fantÀziÀlÀs volna ez, mindazonÀltal nem k¢ptelens¢g.
Mai vilÀgunkban vannak olyan organizmusok, amelyekrûl tudjuk, hogy elûrelÀtÂ,
c¢lorientÀlt Àttervez¢si erûfeszÁt¢sek eredm¢nyei, ez a tudÀs azonban nem r¢gi t´rt¢nelmi esem¢nyek k´zvetlen ismeret¢bûl adÂdik (t¢nylegesen megfigyelt¡k a nemesÁtûk munkÀjÀt), de k´nnyen lehet, hogy ezek a k¡l´nleges esem¢nyek nem hagynak
semmif¢le fosszilis nyomot. Vegy¡k elû Ãjra gondolatkÁs¢rlet¡nket most egy egyszerübb vÀltozatban. Tegy¡k fel, hogy Mars-lakÂ biolÂgusoknak k¡lden¢nk egy tojÀsrakÂ
tyÃkot, egy pekingi palotakutyÀt, egy csürlakÂ fecsk¢t, valamint egy gepÀrdot, ¢s megk¢rn¢nk ûket arra, hogy hatÀrozzÀk meg azokat a fel¢pÁt¢seket, amelyek mesters¢ges

262 ã Daniel C. Dennett: Sz´vegek, emberek ¢s mÀs k¢szÁtm¢nyek ¢rtelmez¢se

vÀlogatÂk beavatkozÀsÀnak jeleit viselik. Mire tÀmaszkodhatnÀnak? Hogyan ¢rvelhetn¢nek? MegÀllapÁthatnÀk, hogy a tyÃk nem t´rûdik àrendesenÊ a tojÀsaival, hogy bizonyos tyÃkvÀltozatokbÂl kiveszett a helyes k´lt¢shez sz¡ks¢ges kotlÀsi ´szt´n, ¢s hamar kihalnÀnak, ha az emberek nem biztosÁtanÀnak megfelelû k´rnyezetet szÀmukra
mesters¢ges keltetûkkel. MegÀllapÁthatnÀk, hogy a pekingi palotakutya szÀnalmasan
alkalmatlan arra, hogy bÀrmilyen megerûltetû k´rnyezetben gondoskodj¢k magÀrÂl.
Az, hogy a csürlakÂ fecsk¢k nagyon szeretnek Àcsolt k´rnyezetben f¢szket rakni, azt
a t¢vhitet kelthetn¢ biolÂgusainkban, hogy d¢delgetett hÀzikedvencek, ¢s a gepÀrd
bÀrmely tulajdonsÀga, amelybûl arra k´vetkeztetn¢nek, hogy vadÀllat, megtalÀlhatÂ
az agarakban is a teny¢sztûk t¡relmes fÀradozÀsÀnak k´sz´nhetûen. V¢g¡l is a mesters¢ges k´rnyezetek maguk is r¢szei a term¢szetnek.
Csak azon az alapon, hogy ez teljesen f´l´sleges fantÀziÀlÀs, nem lehet kizÀrni, hogy
a t´rt¢nelem elûtti idûkben galaxisk´zi lÀtogatÂk babrÀlgattak a f´ldi fajok DNS-¢vel.
(Eddig) nem talÀltunk olyasmit a f´ld´n, ami ä akÀr halvÀnyan ä arra utalna, hogy
¢rdemes egy ilyen hipot¢zist tovÀbb vizsgÀlni. (°s ä teszem hozzÀ sietve, nehogy a kreacionistÀk felbÀtorodjanak ä m¢g ha felfedezn¢nk is ¢s lefordÁtanÀnk is valamilyen
àv¢djegy¡zenetetÊ f´l´sleges DNS-¡nkben, ez nem gyengÁten¢ a term¢szetes kivÀlogatÂdÀs elm¢let¢nek azt az ÀllÁtÀsÀt, hogy meg tudja magyarÀzni a term¢szet minden
fel¢pÁt¢s¢t an¢lk¡l, hogy segÁts¢g¡l kellene hÁvnia egy rendszeren kÁv¡li, elûrelÀtÂ tervezû-teremtût. Ha az evolÃciÂelm¢let a term¢szetes kivÀlasztÀs segÁts¢g¢vel szÀmot tud
adni azoknak az embereknek a l¢tez¢s¢rûl, akik a NovaGene-n¢l megÀlmodjÀk a DNSv¢djegyet, akkor szÀmot tud adni azoknak a bÀrmikori elûd´knek a l¢tez¢s¢rûl is, akik
felfedeznivalÂk¢nt rÀnk hagytÀk k¢zjegy¡ket.) A term¢szetes kivÀlasztÀselm¢let ereje
nem abban van, hogy pontosan bizonyÁtani tudja, milyen volt az (elû)t´rt¢net, hanem
mind´ssze abban, hogy bizonyÁtani tudja: milyen lehetett, ha adottnak vessz¡k, amit
arrÂl tudunk, hogy milyenek a dolgok.
Az adaptacionista gondolkodÀs tehÀt lehet, hogy gyakran k¢ptelen megvÀlaszolni
egy term¢szetes fel¢pÁt¢s kialakulÀsÀnak t´rt¢nelmi mechanizmusÀra, a t¢nyleges etiolÂgiÀra vonatkozÂ r¢szletk¢rd¢seket, mik´zben sikeresen megfogalmazza, sût meg is
erûsÁti ä mÀr amennyire ez egyÀltalÀn lehets¢ges ä a fel¢pÁt¢s funkcionÀlis elemz¢s¢t.
Elk¢pzelhetû, hogy magÀban a fel¢pÁt¢sben nem lehet megk¡l´nb´ztetni a kialakulÀsÀban szerepet jÀtszÂ szabadon lebegû (nem reprezentÀlt) ¢s reprezentÀlt racionÀlis
alapot, de ez a bizonytalansÀg f¡ggetlen a fel¢pÁt¢s racionÀlis alapjÀnak igazolÀsÀtÂl.
RÀadÀsul a kialakulÀssal kapcsolatos t´rt¢nelmi t¢nyek ä m¢g ha felfedezz¡k is ûket ä
ugyanennyire semlegesek, ha az ellenkezû irÀnyba mozgunk: k¢ptelenek vÀlaszt adni
a fel¢pÁt¢s tev¢kenys¢geivel kapcsolatos ¢rtelmez¢s¡nk racionÀlis alapjÀt ¢rintû k¢rd¢sekre. Persze m¢g mindig rem¢nykedhet¡nk abban, hogy a tudomÀny v¢g¡l felfedi, hogy mi a t´rt¢nelmi igazsÀg ezekkel az etiolÂgiai r¢szletekkel kapcsolatban, de
nem az¢rt, mert meg fogja vÀlaszolni ´sszes arisztoteliÀnus àmi¢rtÊ k¢rd¢s¡nket, akÀrmilyen Âvatosan ¢s megfelelûen fogalmazzuk is meg azokat.
Ideje ´sszegezn¡nk az ¢rtelmez¢s vÀltozatairÂl adott elemz¢s¡nket. Elsû l¢p¢sk¢nt
k¢szÁthet¡nk egy tÀblÀzatot a tÀrgyalt p¢ldÀkkal.
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Az interpretÀciÂ vÀltozatai
V ILçGOS

K°T°RTELMþ

EXAPTçLT

SZ¹V EGEK

àFþRE L°PNI TILOS!Ê, telefonk´nyv

àfeeling FaintÊ

Beerbohm
k´ltem¢nye

K°SZíTM°NYEK

balta, telefon

antik¡therai, cerce

vasalÂ
k´nyvtÀmasz,
sz´vegszerkesztû

KIFEJLýD¹TT
DOLGOK

szem, szÀrny

a sztegoszaurusz
uszonya, a pulyka
lebergenye

a panda h¡velykujja

EMBEREK intencionÀlis Àllapotai
¢s aktusai

add ide a cukrot,
hinni abban,
hogy esik

àMegnyomom
az A gombotÊ,
àKiesett!Ê (HÀzban)

àSzerelemÊ ä Bertrand Russel

Nem arrÂl van szÂ, hogy mindegyik interpretÀciÂs eljÀrÀsbÂl adÂdnak azonos tulajdonsÀgokkal rendelkezû esetek, hanem arrÂl, hogy mindegyik eljÀrÀsban azonosak
az ¢rtelmez¢s elvei ä legalÀbbis ¢n ezt ÀllÁtom. BÀr a k¡l´nb´zû vÀltozatokban teljesen
k¡l´nb´zûk a tÃlsÃlyban l¢vû adatok, nincsenek olyan adatforrÀsok vagy ¢rvel¢smÂdok, amelyek az egyik ¢rtelmez¢s eset¢ben elvileg rendelkez¢s¡nkre Àllnak, de egy
mÀsik¢ban nem. A àfelhasznÀlÂÊ helyzete egyik esetben sem kivÀltsÀgosabb, mint a
szerzû¢. °s bÀr a felhasznÀlÂ àvÀlaszt kiÊ egy jelenleg hasznos fel¢pÁt¢st, a hasznossÀg
gyorsan vÀltozhat, ¢s a felhasznÀlÂ nem mindentudÂ. Lehets¢ges, hogy egy fikarcnyival sem tudjuk jobban kivetÁteni a j´vûbe a felhasznÀlÂ racionÀlis indokÀt, mint az
eredeti szerzû¢t. Azt tehÀt, hogy valÂjÀban most micsoda egy dolog, nem hatÀrozzÀk
meg jobban a jelenlegi felhasznÀlÂ àintenciÂiÊ, mint bÀrmilyen mÀs intenciÂ.
Furcsa mÂdon tehÀt jobb alapokrÂl lÀthatunk hozzÀ a funkciÂk megbÁzhatÂ meghatÀrozÀsÀhoz (amelyek nagy valÂszÁnüs¢ggel ¢rt¢kes ¢rtelmez¢si seg¢deszk´z´k lesznek a j´vûben is), ha figyelmen kÁv¡l hagyjuk
(1) àazt, amit a szerzû mondÊ a sz´vegek eset¢ben;
(2) a àK+FÊ* beszÀmolÂkat az egy¢b k¢szÁtm¢nyek eset¢ben;
(3) a fosszilis maradvÀnyokat a kifejlûd´tt tulajdonsÀgok eset¢ben;
(4) azt, amit az emberek intencionÀlis ÀllapotaikrÂl vallanak.
Nincsenek àkivÀltsÀgos utakÊ egyik ter¡leten sem. Az a szÀnd¢k ä ha van ä, amellyel
eredetileg bevezettek valamit, a legjobb esetben is csak azt hatÀrozza meg, hogy a dolognak a szerzû rem¢nye vagy szÀnd¢ka szerint milyen funkciÂt kellene bet´ltenie, ¢s
ez a rem¢ny is interpretÀciÂ term¢ke. AmÁg elvetj¡k azt a gondolatot, hogy lennie kell
egy meghatÀrozott, helyes vÀlasznak arra a k¢rd¢sre, hogy àmire valÂ?Ê, addig hozzÀ
sem kezdhet¡nk a funkciÂmeghatÀrozÀsok ¢rtelmez¢s¢hez. °s ha nincs olyan m¢lyebb
t¢ny, amely eld´nthetn¢ ezt a k¢rd¢st, akkor olyan m¢lyebb t¢ny sincs, amely eld´nthetn¢ az ikerk¢rd¢st: Mit jelent?

* KutatÀs + Fejleszt¢s.
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Pl¢h Csaba

A NARRATíVUMOK MINT A PSZICHOLñGIAI
KOHERENCIATEREMT°S ESZK¹ZEI1

1. A minden¡tt jelen l¢vû elbesz¢l¢s
A modern humÀn tudomÀnyok s tÀrsadalomtudomÀnyok t´bbsz´r jutottak arra a felismer¢sre, hogy az elbesz¢l¢st az emberi term¢szet kit¡ntetett jellemzûj¢nek tartsÀk.
Kezdetben ez a gondolatmenet javar¢szt a pszicholÂgiÀra s azon bel¡l az eml¢kezeti
szervezûd¢s s az elbesz¢l¢s kapcsolatÀnak elemz¢s¢re korlÀtozÂdott, s bÀr provokatÁv
t¢zisek k´vetkeztek belûle az (uralkodÂ) vilÀgk¢pet illetûen, ezek nem vÀltak mindenre
megvÀltÀst kÁnÀlÂ paradigmÀk kiindulÂpontjÀvÀ a pszicholÂgiÀn kÁv¡l. Ez jÂval k¢sûbbi fejlem¢ny.
A pszicholÂgiÀban az ¢rtelmes s ugyanakkor az elemeken tÃlmenû szervezûd¢s ig¢nye, az asszociÀciÂellenes felhang vezetett az elbesz¢l¢sek elût¢rbe ÀllÁtÀsÀhoz. ArrÂl
az asszociÀciÂkritikÀrÂl van itt szÂ, melyet mÀs, nem narratÁv megoldÀsokat ajÀnlva
ugyan, de igen vilÀgosan exponÀlt az alakl¢lektanos Max Wertheimer: à[Az asszociÀciÂs felfogÀsban] AlapjÀban v¢ve tetszûleges az, hogy mi kapcsolÂdik ´ssze az egyidejüs¢gben,
egymÀsmellettis¢gben vagy egymÀsutÀnisÀgban... az alap az ¢s-´sszeg, az alulrÂl felfel¢ haladÀs,
a mechanisztikus mozzanat, az alkalomszerüs¢g, a t¢nybeli esetlegess¢g.Ê (Wertheimer, M.
[1922ä1983]: ADAL°KOK AZ ALAKRñL SZñLñ TANíTçSHOZ. In: Pl¢h Csaba [szerk.]:
PSZICHOLñGIAT¹RT°NETI SZ¹VEGGYþJTEM°NY II. Tank´nyvkiadÂ, 123ä124. o.)
A klasszikus pszicholÂgiÀban a brit Sir Frederick Bartlett, a francia Pierre Janet ¢s
az orosz Pavel Blonszkij vetette fel a harmincas ¢vekben, hogy az elbesz¢l¢s a mentÀlis
¢let alapvetû nem asszociatÁv szervezûelve. Bartlett szÀmÀra a narratÁvumok a logikus
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¢let alapvetû nem asszociatÁv szervezûelve. Bartlett szÀmÀra a narratÁvumok a logikus
vagy sematikus eml¢kezet kulcsmozzanatai voltak, annak a jelens¢gnek a kulcsai, amelyet
a francia kÁs¢rleti pszicholÂgia egyik elindÁtÂja, a k¢sûbb a tesztj¢rûl hÁress¢ vÀlt Alfred
Binet is Ãgy jellemzett mÀr a mÃlt szÀzad v¢g¢n, mint a gondolkodÀs t¡kr¢t. Blonszkij
szerint is a t´rt¢netszerü szervezûd¢s adja az eml¢kezet alapvetû àlogikaiÊ szervezûd¢s¢t. A francia klinikus, Janet pedig azt hirdette, hogy a logikus szervezetts¢gü
sz´veg egyenesen kulcs a racionalitÀshoz, s eredete a szem¢lyk´zi koordinÀciÂban keresendû.2
TÀvolabbi intellektuÀlis elûzm¢nyeket is kereshet¡nk azonban: a Bergson javasolta
kettûs eml¢kezeti rendszer Ãgy is ¢rtelmezhetû, mint a nyers eml¢kezeti anyagok (a
test eml¢kei, a szokÀsok) s az ¢rtelmezett ¢s szem¢lyess¢ tett eml¢kek kettûss¢ge. Bergson megk¡l´nb´zteti a motoros szokÀsokat, melyek a tudÀst, az alkalmazkodÀst k¢pviselik s a k¢p-eml¢keket (m¢moirs-souvenirs), melyek ¢n¡nk r¢szletes, szem¢lyes eml¢keit adjÀk. Az agy a szokÀsoknak tÀrhÀza, a szem¢lyes eml¢keknek viszont csak egy hozzÀf¢r¢si Ãtja, azok nem azonosok az àeml¢knyomokkalÊ. Ahhoz, hogy ¢rtelmezz¡nk ¢s
szem¢lyess¢ tegy¡nk valamit, az egyik Ãt egy s¢ma, egy t´rt¢netszerü narratÁv szervezûd¢s hozzÀrendel¢se eml¢kezeti rendszer¡nk v¢letlenszerü adataihoz.3
A pszicholÂgia francia szociolÂgiai iskolÀja, r¢szben Bergsonra is reflektÀlva tovÀbbment ezen az Ãton. Folytatva a mechanikus eml¢kezeten valÂ tÃll¢p¢s ig¢ny¢t, a bergsoni szem¢lyesen ¢rtelmezett ¢lm¢nybûl szociÀlisan megkonstruÀlt ¢lm¢nyt hozott l¢tre, s ek´zben fokozatosan eljutott annak tagadÀsÀig, hogy ànyers, ¢rtelmezetlen ¢lm¢nyekÊ
egyÀltalÀn lenn¢nek. Ennek sorÀn a narratÁv szerkezeteket az emberl¢t kulcsmozzanataivÀ tette. Maurice Halbwachs a kollektÁv eml¢kezetrûl szÂlÂ nevezetes munkÀjÀban Ãgy lÀtja, hogy a narratÁvumok k¢t szinten ¢s k¢t szempontbÂl biztosÁtjÀk eml¢kezet¡nk tÀrsadalmi jelleg¢t. A tÀrsadalmi csoportok k´z´ss¢gi l¢t¡ket t´rt¢netek kitalÀlÀsÀval ¢s egymÀs k´zti megosztÀsÀval hozzÀk l¢tre, a k´z´ss¢gi ¢let nyersanyagÀt
tehÀt t´rt¢netek adjÀk (ezt nevezik ma sokan mitikus kultÃrÀnak). Halbwachs koncepciÂjÀban azonban a szociÀlis mozzanat ¢s a narratÁvumok m¢g legintimebb, legegy¢nibbnek tünû eml¢keinkbe, az ÀbrÀndozÀsokba ¢s az Àlmokba is bel¢pnek. Minden
tapasztalatunkat szociÀlisan szervezz¡k: bÀrmi, ami esz¡nkbe jut, a szociÀlis mozzanat
k´zbel¢pt¢vel vÀlik ¢rtelmess¢, ezt a szociÀlis mozzanatot pedig az elbesz¢l¢s adja meg.
Vagyis a narratÁvumok paradigmatikus szerepet jÀtszottak azokban a pszicholÂgiai
¢s tÀrsadalomtudomÀnyi elm¢letekben, melyek kiindulÂpontk¢nt tagadtÀk az emberi
viselked¢s g¢pelm¢leteit ¢s elementarizmusÀt, s megk¢rdûjelezt¢k az individuÀlis
karteziÀnus emberk¢pet. Ek´zben a narratÁv modellt egy konstruktÁv ¢s konvencionalista szociÀlis emberk¢pbe illesztett¢k be, ahogy NyÁri KristÂf is ¢rtelmezi, kiemelve
az eml¢kek hagyomÀny irÀnyÁtotta jelleg¢t, valamint Halbwachs ¢s Wittgenstein pÀrhuzamait.4
Figyelemre m¢ltÂ azonban, hogy ezek az elsû narratÁv metaelm¢letek filozÂfiai beÀgyazottsÀguk ellen¢re sem vÀltak valÂban ÀtfogÂ mintaalkotÂ, paradigmak¢pzû t¢nyezûv¢ sem a pszicholÂgiÀban, sem a humÀn tudomÀnyokban. SzÀmos pÀrhuzamuk
volt. Bartlett s¢makoncepciÂjÀnak p¢ldÀul az alakl¢lektanosok eg¢szekre irÀnyult eml¢kezetfelfogÀsa, Halbwachsnak pedig Wittgenstein, de ezek csak pÀrhuzamok. Bartlett elutasÁtja k´z´ss¢g¢t a Gestaltosokkal, WittgensteinnÀl pedig nyomÀt sem talÀljuk
a francia szociologizmus hatÀsÀnak. Igencsak kockÀzatos dolog lenne t´rt¢neti esem¢nyek oki rekonstrukciÂjÀrÂl besz¢lni, k¡l´n´sen valami meg nem t´rt¢nt¢nek vagy
sorvadÀsÀnak okairÂl. InkÀbb t¡net, amit mondok errûl, mintsem magyarÀzat. A korai
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empirikus ig¢nyü t´rt¢netkutatÀs mondandÂjÀban nem kapcsolÂdott sem a filozÂfia
Ãjabb kori alapk¢rd¢seihez, sem a müv¢szet Ãj formÀihoz. Bergsonnal ugyan ¢rintkezett, de a racionalista ismeretelm¢let k¢rd¢seivel nem. Ez az ÃjÁtÂ jelleg k´zepette
m¢giscsak szük pszicholÂgiai perspektÁva az oka, hogy megragadtak az egy¢ni pszicholÂgiai jelens¢gek Ãj magyarÀzatÀnÀl: a s¢mÀknÀl, melyek szociÀlis eredetüek. Kiss¢
nagyvonalÃbban fogalmazva, a pszicholÂgiai ´nÀllÂsÀg vilÀgÀba bezÀrva nem ÀllÁtottÀk
elût¢rbe, hogy a pszicholÂgiai k¢rd¢s magÀba foglal egy ismeretelm¢leti, valamint egy
¢letfilozÂfiai probl¢mÀt is.
A narratÁvumok ideje a hatvanas ¢vekben j´tt el Ãjfent. Most azonban a gondolati
minta a n¢prajzbÂl s az irodalomtudomÀnybÂl s nem a pszicholÂgiÀbÂl j´tt, s hamar
eljutott az emlÁtett filozÂfiai s az ÁrÀsmüv¢szetet illetû k¢rd¢sekig. A n¢prajzosok s nyomukban a nyelv¢szek ¢s irodalmÀrok a hatvanas ¢vekben felfedezik a hÃszas ¢vek
orosz strukturalizmusÀbÂl Vlagyimir Propp munkÀjÀt. T´rt¢neteink gazdagnak tünû
fantÀziadÃs vilÀga m´g´tt szabÀlyozottsÀgok rejlenek, hangzik a radikÀlis t¢zis. M¢g
a fantÀzia vilÀgÀba sorolt mes¢ink is kisszÀmÃ szereplû- s funkciÂ- (csel, becsapÀs,
sz´ktet¢s stb.) tÁpust variÀlnak, korÀntsem a rendezetlens¢g s a csapongÂ szabadsÀg
terepei.5
A narratÁvumok az Ãjrafelfedez¢s sorÀn k¢tf¢le dolgot jelentenek a tÀrsadalomtudomÀnyok s a humaniÂrÀk szÀmÀra: rendet, az egyes kijelent¢seken tÃlmutatÂ
mintÀzatot. Ez a nyelv¢szeti gondolkodÀsmÂd kiterjeszt¢se a mondaton tÃlmutatÂ
egys¢gekre, szemben azzal a hagyomÀnyos felfogÀssal ä ilyen a standard generatÁv
nyelvtan is ä, mely a sz´vegben a vilÀg kÀoszÀt lÀtja, s a rend, a nyelvtan maximÀlis
projekciÂjÀnak a mondatot tartja. A narratÁvum ugyanakkor korlÀtot is jelent, annak
felismer¢s¢t, hogy t´rt¢neteink bejÀrt sÁneken jÀrnak f´l s alÀ. Az elsû felismer¢sre tÀmaszkodnak a sz´vegt´bbletet hangsÃlyozÂ empirikus metodikÀjÃ munkÀk, mÁg a
mÀsodikra az az ideolÂgia, mely a sz´veget a gondolkodÀs mintÀzatÀnak lÀttatja, majd
fokozatosan Foucault à¢pist¢m¢Ê-j¢nek analÂgiÀjÀra a t´rt¢netmondÀst Ãgy kezeli, mint
a gondolkodÀs esendû ¢let¡nkben ÀthÀghatatlan, de idûnk¢nt nagy mintÀkat, paradigmÀkat, episzt¢m¢ket vÀltÂ korlÀtjÀt.6
A pszicholÂgusok a modern eml¢kezetkutatÀsban a s¢mafogalom reneszÀnsza sorÀn fedezik fel ism¢t a narratÁv modelleket, mint a s¢mÀk legnyilvÀnvalÂbb s legmegragadÂbb tÁpusÀt. A magasabb s nem kumulatÁv szervezûd¢st sugallÂ s¢ma elementarizmus elleni k¡zdelm¡k, az Ãjabb asszociÀciÂellenes hullÀm kulcsfogalma lesz. Ez a
t´rt¢net attÂl lesz fontos szÀmukra, hogy ha ä p¢ldÀul a n¢prajzosok nyomÀn ä elfogadjuk, hogy ennek mintÀzata, struktÃrÀja van, akkor benne az eluzÁv s¢mafogalomnak egy konkr¢t lehorgonyzÀsÀt kaphatjuk meg az inger felûl. Az àinger felûlÊ Ãgy
¢rtendû itt, hogy a s¢ma Ágy nem pusztÀn az emberi elme adal¢ka, nem pusztÀn belsû
konstruktum lesz, hanem egy k¡lsû rend t¡kre. Megszün¡nk k´rben forgÂk lenni,
mint amikor a s¢mÀval magyarÀztuk a sematikussÀgot. A t´rt¢net korlÀtozÂ mintÀzottsÀga, a proppi ihlet¢s azt Ág¢rte, hogy egy paradigmatikus, minta¢rt¢kü ter¡leten
ezek a s¢mÀk objektÁv jellemz¢st tudnak kapni.
2. Az empirikus t´rt¢netkutatÀs a mai kognitÁv pszicholÂgiÀban
àA r¢gi reg¢nyÁrÂk az ¢let k¡l´n´s, kaotikus anyagÀbÂl az egyszerü ¢s vilÀgos racionalizmus szÀlÀt
igyekeztek kibontani; optikÀjukban a cselekv¢st racionÀlisan megragadhatÂ indok sz¡li, majd a
cselekv¢s Ãj cselekv¢st vÀlt ki. A kaland nem egy¢b, mint cselekedetek vilÀgos oksÀgi lÀncolata.Ê
(Milan Kundera: A REG°NY MþV °SZETE. EurÂpa, 1992. 78. o. R¢z PÀl fordÁtÀsa.)
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A kÁs¢rletezû pszicholÂgusok szÀmÀra persze a narratÁvumok tovÀbbra sem mint
panÀceÀk jelennek meg a legÀtfogÂbb, a megismer¢s vagy az ember term¢szet¢t illetû
tudomÀnyos k¢rd¢sekre, hanem mint empirikus k¢rd¢sek: milyen t´bbletfolyamatok jelennek meg ´sszef¡ggû sz´vegek meg¢rt¢se ¢s megjegyz¢se sorÀn az ´sszef¡gg¢stelen,
de ¢rtelmes mondatsorok meg¢rt¢s¢hez ¢s megjegyz¢s¢hez k¢pest?
A s¢mafogalom k´zvetÁt¢s¢vel a sz´veg Ãjfent az asszociatÁv elementarizmus elleni
harc fogÂdzÂja lesz, de most mÀr konkr¢t nyelvi ¢rtelmez¢st is kap. Kiterjesztett nyelvtanok fogjÀk jellemezni a sz´veg szerkezet¢t. Mindez annak az ÀtfogÂ tÀrsadalomtudomÀnyi t´rekv¢snek egyik megnyilvÀnulÀsa volt, mely a grammatikÀt s a szabÀlyt mind t´bb ter¡letre terjesztette volna ki.
SajÀtos, a sz´vegekre n¢zve ¢rv¢nyes folyamatokra ¢s struktÃrÀkra szoktunk a modern sz´vegeml¢kezeti kutatÀsban rÀmutatni. A folyamatok az integrÀciÂ ¢s a szelekciÂ.
Amit meg¢rt¡nk s megjegyz¡nk egy t´rt¢netbûl, az egyszerre t´bb ¢s kevesebb annÀl,
mint ami (p¢ldÀul) le van Árva. Az egyes kijelent¢sek k´z´tt informÀciÂÀthidalÀsokkal
koherenciÀt teremt¡nk. Ha p¢ldÀul azt olvassuk, hogy JÀnos kinyitotta a j¢gszekr¢nyt. A
s´r mÀr hideg volt, m¢g ebben az egyszerü esetben is levonunk ki nem mondott k´vetkeztet¢seket, p¢ldÀul azt, hogy A s´r a j¢gen volt. A tÃl bonyolult s tÃl hosszÃ sz´veget
pedig leegyszerüsÁtj¡k: logikussÀ tessz¡k (kiemel¡nk bizonyos mondatokat s azok viszonyait) s ler´vidÁtj¡k. Mik´zben ezt tessz¡k, rÀhangolÂdunk a sz´veg szerkezet¢re:
Ãgy jÀrunk el, mintha megtalÀlnÀnk a szerkezet vez¢rkijelent¢seit.7
Ezek ÀltalÀnos t¢nyek bÀrmilyen sz´veg meg¢rt¢s¢rûl ¢s sematizÀlÀsÀrÂl. Hol van
mindebben a narrÀciÂ k¡l´nleges helye? Mi¢rt k´nnyebb az eml¢kezet szÀmÀra minden egy¢b sz´vegtÁpusnÀl az elbesz¢l¢s? A mai felfogÀs ezt a f´l¢nyt a narratÁv szerkezet
ÀltalÀnos jellemzûivel magyarÀzza, melyek mik´zben k´nnyen mozgÂsÁthatÂk, egyben
k´nnyen vÀlhatnak intellektuÀlis modell¢, mÀs folyamatok, p¢ldÀul valÂsÀgos esem¢nyek ¢rtelmez¢s¢nek s megjegyz¢s¢nek kulcsÀvÀ.8
2.1 Az elbesz¢lû sz´veg jellemzûi
(A) Visszaadja az esem¢nyek idûbeli viszonyait. Labov ¢s Waletzky ezt disztribÃciÂs elemz¢ssel igazolhatÂ formai jegyk¢nt mutatja be. A disztribÃciÂs elemz¢s azt mutatja meg
itt, hogy egy naiv szem¢lyek Àltal elmondott t´rt¢netben (pl. egy baleset elmondÀsÀban) vannak olyan mondatok, amelyek egymÀshoz k¢pest sorrendezettek, ezek a narratÁv csomÂpontok. Ennek a narratÁv vonÀsnak episztemolÂgiai ¢s kognitÁv jelentûs¢ge
van. Az idûbeli rendez¢s az alapja annak, hogy a narratÁv s¢ma nemcsak minden k¡lsû
t´rt¢n¢s, hanem minden belsû ¢lm¢ny ¢rtelmez¢si rendezûelv¢v¢ is vÀlhat. A vilÀg
narratÁv ÃjrakreÀlÀsÀnak egyik kulcsa az elbesz¢l¢si idû lesz, mint az egy¢n biztos kiindulÂpontja, a szubjektum fogÂdzÂja. Ennek fejlûd¢si oldala is van. A t´rt¢netmondÀs gyakorlÀsÀban, az elbesz¢l¢s keret¢ben bontakozik ki a gyermek idûbeli
perspektÁvÀja.9 (B) A t´rt¢net mint a narrÀciÂ sajÀtos formÀja hûst ig¢nyel, c¢lrendszerrel,
valamint perspektÁvÀval. A àkinek a n¢zûpontjÀbÂl mondjukÊ nemcsak a àmagas irodalomÊ, hanem minden elbesz¢l¢s sajÀtja. A t´rt¢netszerkezet rejtett filozÂfiÀjÀt a hûs
probl¢mamegoldÂ Ãtja adja a c¢lrendszer kijel´lte pÀlyÀn. Ennek a àfilozÂfiÀnakÊ a
l¢nyege a hûs cselekv¢seinek koherenciÀja s egyÀltalÀn valamilyen cselekvû, kezdem¢nyezû szubjektum felt¢telez¢se, valamint az a feltev¢s, hogy az emberi cselekv¢s c¢loksÀgi lÀncokba rendezûdik. Ez fejlûd¢si szempontbÂl azt jelenti, hogy az elbesz¢l¢s
az esem¢nyeknek, a hûs belsû vilÀgÀnak, valamint az elbesz¢lû reakciÂinak elk¡l´nÁt¢s¢vel lehetûv¢ teszi (s a gyermekn¢l fejleszti is) a valÂsÀg, az eml¢kek ¢s az ¢rz¢sek
vilÀgÀnak elk¡l´nÁt¢s¢t.10
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2.2 Elbesz¢lû sz´vegek eml¢kezeti sematizÀlÀsa
Milyen modellek magyarÀzzÀk k´zelebbrûl a valÂs ¢letben s a pszicholÂgiai kÁs¢rletekben megjelenû eml¢kezeti sematizÀciÂt? A narratÁv struktÃrÀkkal folyÂ, ma mÀr t´bb
¢vtizedes kutatÀs sorÀn sommÀsan fogalmazva az der¡lt ki, hogy megismer¢s¡nket itt
is, akÀrcsak a szem¢ly¢szlel¢sben vagy a szociÀlpszicholÂgiai jelens¢gek jÂ r¢sz¢ben az
alapvetûen antropomorf h¢tk´znapi pszicholÂgia irÀnyÁtja. A bonyolult esem¢nyeket ¢s az
ezeket leÁrÂ t´rt¢neteket az emberi cselekv¢s c¢lkitüzû ¢s probl¢mamegoldÂ jelleg¢re
vonatkozÂ elvÀrÀsrendszer¡nk segÁts¢g¢vel tessz¡k ¢rtelmess¢ ¢s koherenss¢.
A felid¢z¢s nem mÀs, mint megl¢vû cselekv¢ses s¢mÀinknak megfelelû szelektÁv rekonstrukciÂ. Mindezt m¢g kieg¢szÁthetj¡k azzal, hogy egyszerü narratÁv sz´vegek eset¢n ez a sematizÀciÂ k¡l´n´sen k´nnyed ¢s egy´ntetü, ami arra utal, hogy ezekre valamilyen kit¡ntetett s¢ma Àll rendelkez¢s¡nkre mÀr korai ¢letkorokban is. Erre rÀ¢p¡l
egy perspektÁvaadÂ elbesz¢l¢si mintÀzat. Ennek k´sz´nhetû, hogy a szokatlan c¢lrendszereket hasznÀlÂ s az ennek megfelelû elbesz¢lûi kommentÀrokat alkalmazÂ, idegen
kultÃrÀkbÂl szÀrmazÂ t´rt¢neteket sajÀt racionalizÀciÂs s¢mÀinknak megfelelûen adjuk vissza, mint arra mÀr Bartlett rÀmutatott.
A t¢nyleges kutatÀsban persze felmer¡ltek mindazok a dilemmÀk, melyek a kognitÁv pszicholÂgiai kÁs¢rletez¢s jellemzûi a legt´bb ter¡leten. Mikor t´rt¢nik a szelekciÂ,
az ingerfelv¢telkor vagy k¢sûbb, alulrÂl felfel¢ ¢pÁtkezû, adat irÀnyÁtotta vagy ¢ppen
fel¡lrûl lefel¢ ¢pÁtkezû, fogalom irÀnyÁtotta folyamatokat t¢telezz¡nk-e fel. Ez itt azt
jelenti, hogy a kijelent¢sekbûl indulunk, s viszonyokat ¢pÁt¡nk a kijelent¢sek k´z¢,
vagy fordÁtva, ÀtfogÂ elvÀrÀsokat mozgÂsÁtunk, s ezekbe illesztj¡k a kijelent¢seket.
Egyetemesek-e a folyamatok n¢mi kulturÀlis szÁnez¢kkel, vagy kvalitatÁvan elt¢rûk-e
a kultÃrÀk k´z´tt?
A modern eml¢kezetkutatÀs ¢s pszicholingvisztika t´bb vÀltozatban prÂbÀlt explicitebb jellemz¢st adni a s¢mÀkra. A vÀltozatok a formai ¢s tartalmi alapÃ megk´zelÁt¢sek
szembeÀllÀsak¢nt jellemezhetûk. Kezdetben a struktÃrÀt a pszicholÂgusok is a sz´vegben
magÀban kerest¢k, annak a filozÂfiÀbÂl ismert nyelvi fordulatnak megfelelûen, mely
k¢sûbb ugyan, de a kognitÁv kutatÀsokban is megjelent. A t´rt¢netek szerkezet¢re kialakÁtott strukturalista modelleket, a zÀrt nyelvi anyag (korpusz) feldolgozÀsÀra kidolgozott proppi modellt az antropolÂgusok kezdt¢k el olyan generatÁv szabÀlyrendszerk¢nt kezelni, amelynek szabÀlyai v¢gtelen szÀmÃ t´rt¢nethez k¢pesek szerkezetet rendelni. K¡l´nlegesen kidolgozott p¢lda erre Colby munkÀja az eszkimÂ mesekincset
irÀnyÁtÂ szabÀlyokrÂl. A meg¢rt¢st s felid¢z¢st a szabÀlyok alkalmazÀsÀval kapott szerkezet irÀnyÁtanÀ. David Rumelhart Ãtt´rû munkÀjÀt k´vetve szÀmos egymÀssal versengû vÀltozat j´tt l¢tre a t´rt¢netek s a sematizÀciÂ jellemz¢s¢re.11 A t´rt¢net valamely
c¢lt k´vetû megvalÂsÁtÀsi kÁs¢rletek egymÀsba ÀgyazÀsÀvÀ vÀlik a nyelvtani szabÀlyok
r¢v¢n, mint az alÀbbi felsû szintü ÃjraÁrÀsok mutatjÀk.
(1) T´rt¢net
(2) EpizÂd
(3) PrÂba

ääää
ääää
ääää

Helyzet + EpizÂd
çllapot + PrÂba
Terv + AkciÂ + Eredm¢ny

SzÀmunkra k¢t mozzanat ¢rdekes itt. Egyr¢szt rejtetten maguk ezek a formainak
(szintaktikainak) tünû szabÀlyok is az emberi cselekv¢s szervezûd¢si elvein alapulnak.
Kisebb fogalmi erûfeszÁt¢ssel ez k´nnyen ÀtlÀthatÂ: a modellek szintaxisa lÀtszÂlagos,
m´g´tt¡k egy cselekv¢si alapÃ szemantikai modell rejlik. Mi mÀs p¢ldÀul a (3)-as sza-
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bÀly, mint annak a cselekv¢selemzû gondolati mintÀnak a jellemz¢se, hogy cselekv¢seinket szÀnd¢kok elûzik meg, s ¢rt¢kel¢s¡ket ehhez viszonyÁtjuk? L¢trej´ttek azutÀn
olyan tartalmi alapÃ modellek is, amelyek a t´rt¢netekben szereplû esem¢nyek ¢s cselekv¢sek k´z´tti ànyelvtaninak tünûÊ kategÂriaviszonyokat nyÁltan, mÀr kiindulÀsukban ànaiv pszicholÂgiai kategÂriÀkÊ k´z´tti motivÀciÂs viszonyokkÀ alakÁtottÀk Àt. àKi
mit mi¢rt csinÀlÊ, amint azt legvilÀgosabban Schank oksÀgilÀnc-modellje megfogalmazta.12
Empirikusan mindegyik modellt alÀtÀmasztottÀk. Jogos itt àmindegyiketÊ emlegetni,
mivel mindk¢t modelltÁpusnak vagy f¢ltucatnyi vÀltozata volt. A grammatika jellegü
modellek pszicholÂgiai relevanciÀja mellett ¢rvelve p¢ldÀul arra hivatkoztak, hogy a
szerkezeti hierarchiÀban magasabban elhelyezkedû momentumokra jobban eml¢ksz¡nk, vagy hogy a PrÂbÀlkozÀsokra jobban eml¢ksz¡nk, mint a Tervekre ¢s az çllapotokra. A k¡l´nb´zû modelleket k´zvetlen¡l, ugyanazon a kÁs¢rleti anyagon ´sszehasonlÁtva azonban kider¡lt, hogy megk¡l´nb´ztetû prediktÁv erûvel azok a modellek
rendelkeznek, amelyek a szerkezetet k´zvetlen¡l a t´rt¢netbeli hûs cselekv¢si rendszer¢re alapozva ÀllÁtjÀk fel, s nem egy lÀtszÂlag formÀlis nyelvtanra alapoznak.
Az ilyen eredm¢nyek azt sugalljÀk, hogy az egyszerü t´rt¢netek szerkezet¢nek kulcsa, a keresett kit¡ntetett s¢ma (ami olyan k´nnyü, korai s egyetemes lenne) az emberi
cselekv¢s szerkezet¢ben keresendû. Mikor t´rt¢neteket ¢rt¡nk meg, az emberi szem¢lyk´zi cselekv¢sre vonatkozÂ ismereteinket, naiv szociÀlpszicholÂgiÀnkat vetÁtj¡k rÀ a
t´rt¢netre, hogy koherenciÀt ¢s s¢mÀt talÀljunk. A hagyomÀnyos egyszerü t´rt¢netek
specifikuma itt csak az, hogy ilyen esetekben a kultÃrÀban prototipikus motivÀciÂk
r¢v¢n ez a cselekv¢si szerkezet k´nnyen ¢s egy´ntetüen rekonstruÀlhatÂ a befogadÂ
r¢sz¢rûl (l. errûl LÀszlÂ, 1986, 1993). Az empirikus kutatÀsi irÀny cselekv¢selm¢leti
konklÃziÂi persze tovÀbbvezetnek. Term¢szetesen az, hogy az emberi cselekv¢si minta
feldolgozÀst irÀnyÁtÂ szerep¢t itt is megtalÀljuk, m¢g nem jelenti a kutatÀs lezÀrÀsÀt.
Az utÂbbi ¢vek fejlem¢nyei azt mutatjÀk, hogy az ÀltalÀnos àcselekv¢selm¢leti keretbenÊ a t´rt¢netsematizÀciÂ a cselekv¢sre vonatkozÂ naiv reprezentÀciÂk vizsgÀlatÀnak
kit¡ntetett terep¢v¢ vÀlik. Vagyis ezen az Ãton haladva tovÀbbi r¢szleteket tudunk meg
arrÂl, milyen elt¢r¢sek vannak a k¡l´nb´zû aktusok ¢s esem¢nyek mentÀlis k¢pviselet¢ben. P¢ldÀul hogy az emberi aktusokat az antropocentrikus c¢ls¢mÀnak, a fizikai
esem¢nyeket az oksÀgi s¢mÀnak megfelelûen k¢pezz¡k le. Ami magÀt a sematizÀciÂt
illeti, a meg¢rt¢s sorÀn sz¡ks¢ges k¡l´nb´zû s¢mÀk egymÀshoz viszonyÁtott szerepe is
kezd k´rvonalazÂdni. Az eredetileg a kognitÁv pszicholÂgiai modellÀlÀst ¢rintû k¢rd¢s
magyarÀzatÀt a ànaiv szociÀlpszicholÂgiÀbanÊ leli. Ek´zben azonban a àv¢gsûÊ ismeretelm¢leti k¢rd¢s, mely a hasonlÂ kutatÀsok kanti motivÀciÂja m´g´tt rejlik, maga
nem ¢v¡l el. A mai empirikusan alÀtÀmasztott s¢maelm¢letek kapcsÀn is felmer¡l
ugyanis, vajon az antropomorf s¢mÀk hasznÀlata k¢nyszerü, ¢s elker¡lhetetlen¡l rÀvetÁtûdik-e mindenre, illetve hogyan tudunk ebbûl kil¢pni s p¢ldÀul ¢ppen sajÀt torzÁtÂ t¡kreinket megismerni.13
Ezt most nem fogjuk eld´nteni. Mindenesetre a pszicholÂgiai narratÁv kutatÀs egyik
konklÃziÂja az, hogy sematizÀciÂnkat a koherencia keres¢se irÀnyÁtja, a koherenciÀt
pedig Ãgy talÀljuk meg, hogy szÀnd¢ktulajdonÁtÀsi masin¢riÀnkat bekapcsolva rekonstruÀljuk azt az oksÀgi (¢rtsd: okokbÂl ¢s indokokbÂl ÀllÂ) lÀncot, amely ezekhez
az esem¢nyekhez vezethetett (lÀsd a Kundera-mottÂt). Az eredetileg àf´ldh´zragadtÊ
empirikus elbesz¢l¢smegjegyz¢si kutatÀsok az à´sszef¡ggû sz´vegÊ Àrtatlannak tünû
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fogalma r¢v¢n kapcsolÂdnak a megismer¢s eg¢sz¢nek keretprobl¢mÀit ¢rintû k¢rd¢sekhez. Ez a kifejez¢s ¢s a hozzÀ kapcsolÂdÂ àsz´vegt´bbletÊ gondolata hordoz egy
rejtett filozÂfiÀt: a koherencia k¢rd¢s¢t. Mitûl ´sszef¡ggû valami szÀmunkra, s egyÀltalÀn van-e, kell-e ez a szÀmUNK, maga a szeml¢lû vagy teremtû alany felt¢telez¢se
ahhoz, hogy koherenciÀrÂl s az ezt megteremtû t´bbletfolyamatokrÂl besz¢lj¡nk.
3. A narrÀciÂ mint koherenciateremt¢s
A mai szellemi ¢letben az elbesz¢l¢s metaelm¢letk¢nt is l¢tezik, messze tÃlmenve a kÁs¢rleti
pszicholÂgiai kutatÀson s f¡ggetlenedve is attÂl. Ennek humÀn tudomÀnyi n¢pszerüs¢g¢rûl nem fogok szÂlni, csak az¢rt id¢zem fel, hogy vilÀgos legyen, milyen ä ha nem
is kapcsolat ä analÂgia van a kÁs¢rleti pszicholÂgiai, valamint fejlûd¢sl¢lektani narrÀciÂkutatÀs konklÃziÂi ¢s n¢hÀny Ãjabb narratÁv k´zpontÃ filozÂfiai elm¢let, valamint
az Ãj elbesz¢l¢smintÀk k´z´tt. Ezek a kiterjesztett narratÁv koncepciÂk, ahogy Jerome
Bruner megfogalmazza, mint az esszencializmussal szembeÀllÁtott narratÁv modellek jelennek meg, mint olyan felfogÀsok, amelyek a stabil, biztos kiindulÂpontnak tekintett °n
s a stabil tÀrgyakbÂl ÀllÂ vilÀg (ez lenne az esszencializmus Bruner szÂhasznÀlatÀban)
helyett egy elbesz¢l¢seink r¢v¢n szociÀlisan megkonstruÀlt vilÀgbÂl ¢s megkonstruÀlt
°nbûl indulnak ki. A narratÁv modelleknek az esszencializmussal szembeni felhasznÀlÀsÀnak jellegzetes, itt nem elemzett p¢ldÀja a pszichoanalÁzis. Ennek narratÁv rekonstrukciÂjÀban Ricoeurtûl kezdve megjelenik egy olyan felfogÀs, mely a beteg besz¢d¢ben nem belsû esszenciÀk (pl. a libidofejlûd¢s term¢szeti erûk¢nt kibontakozÂ szakaszai) t¡net¢t lÀtja, hanem sz´veget, s a pszichoanalitikus munkÀjÀt àpusztaÊ sz´veg¢rtelmez¢snek tartja, egy t´rt¢net k´z´s rekonstrukciÂjÀnak, mik¢nt az eredm¢nyt is
egy Ãj t´rt¢netnek.14
3.1 A koherencia vÀlsÀga
A narratÁv metaelm¢letnek t´bb filozofikus interpretÀciÂja van. Jerome Bruner egy
Vigotszkijra is tÀmaszkodÂ szociÀlis °n-keletkez¢s-elm¢letben hasznÀlja fel az elbesz¢l¢st jellegzetes nem esszencialista ¢rvel¢sre. Egyik l¢nyeges mondanivalÂja, hogy a szociÀlis vilÀg ¢s belsû vilÀgunk (°n¡nk?) k´z´tt az elbesz¢l¢s vilÀga teremt kapcsolatot.
àA kibontott narratÁvum nem egyszerüen beszÀmolÂ arrÂl, hogy mi t´rt¢nt, hanem sok mindent implikÀl az esem¢nyekkel kapcsolatban felvett pszicholÂgiai perspektÁvÀkrÂl is. Ez¢rt annak, hogy t´rt¢neteket mondunk magunknak (vagy gyÂntatÂnknak, analitikusunknak, illetve
bizalmasunknak), egyik fontos oka pontosan az, hogy Ï¢rtelmet adjunkÎ annak, amivel ¢let¡nk
sorÀn talÀlkozunk ä a cselekv¢sek term¢szetes argumentumainak narratÁv kidolgozÀsa r¢v¢n.Ê
(Bruner, J. ¢s Luciarello, J.: A MONOLñG MINT A V ILçG NARRATíV REKONSTRUKCIñJA.
1989. 79. o.)
Megjelenik olyan filozofikus interpretÀciÂ is azonban, mely eltekint a genezistûl, s
a narratÁv ¢rvel¢st nem fejlûd¢s¢ben, hanem mintegy àkeresztmetszetilegÊ, a szem¢lyt
ÀtvilÀgÁtva hasznÀlja az °n ¢s a tudat ÃjmÂdi interpretÀciÂjÀra. Ez a gondolatmenet
nem harmonikus, konstruktÁv k¢pbûl indul, mint Bruner narratÁv metateÂriÀja (az
elbesz¢l¢sek hatÀsÀra vÀlunk igazÀn emberr¢), hanem vÀlsÀgokbÂl ¢s sz¢tes¢sekbûl.
Kapcsolatot teremt k¢t, az eurÂpai kultÃrÀban sokÀig csak pÀrhuzamosan zajlott koherenciavÀlsÀg k´z´tt: az °n ¢s az elbesz¢l¢s vÀlsÀga, sz¢tes¢se k´z´tt.
SzÀzadunk kultÃrÀjÀban t´bbsz´r megjelent az az ¢let¢rz¢s, hogy nemcsak k¡lsû
vilÀgunk esett sz¢t s vÀlt inkoherenss¢, hanem belsû vilÀgunk is. Az egyszer volt rend,
az Isten, a stabil °n ¢s a stabil elbesz¢l¢s k´z´tti harmÂnia persze sokf¢lek¢ppen ¢s
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sokszor bomlott fel. Ezek k´z¡l az esszencialistÀn ´sszetartott vilÀgk¢p k¢tf¢le vÀlsÀgÀrÂl ¢s megk¢rdûjelez¢s¢rûl szÂln¢k r´viden.
Az egyik az °n vÀlsÀga, valÂjÀban feloldÂdÀsa vagy felbomlÀsa az ¢lm¢nyek kavargÀsÀban. Megszünt az integratÁv self magÀtÂl ¢rtetûdû volta, illetve az °n mint biztos
kiindulÂpont, ami sokszor a àde hÀt akkor hol vagyok °n?Ê term¢szetes k¢rd¢s¢vel
jÀrt egy¡tt. Sz¢tesett az °n. Felszedt¡k a koherens, ´sszef¡ggû belsû szÁnpadot, s Ágy
elvesztette a talajt a lÀba alÂl az egyszerre rendezû ¢s n¢zû mindenhatÂ karteziÀnus
°n. Szemben e klasszikus k¢ppel csak ¢lm¢nyek vannak, melyek fej¡nkben ´sszef¡gg¢stelen¡l kavarognak.
Megjelent ez a felbomlÀs mÀr a modernitÀs vilÀgÀban, elûsz´r talÀn a filozÂfiÀban,
abban a filozÂfiÀban s hozzÀ kapcsolÂdÂ pszicholÂgiÀban, mely a pozitivista bizonyossÀgot keresve az ¢lm¢nyek mint egyed¡li biztos dolgok vilÀgÀnÀl horgonyzott le, NyÁri
KristÂf megfogalmazÀsÀban impresszionistÀvÀ vÀlt. MÀr Hume is ezt mondja: àA
l¢lek... nem mÀs, mint a k¡l´nb´zû ¢szleletek rendszere vagy sorozata... ´sszetevûdik belûl¡k,
vagyis nem azt mondom, hogy a szellem rendelkezik k¡l´nf¢le ¢szleletekkel. A szellem nem szubsztancia, amelyhez ezek inherens mÂdon kapcsolÂdnak.Ê (David Hume: °RTEKEZ°S AZ EMBERI
TERM°SZETRýL. Gondolat, 1976. 611. o. Bence Gy´rgy fordÁtÀsa.)
°vszÀzadokkal k¢sûbbi ä s Hume-hoz hasonlÂan nem k¢ts¢gbeesett, hanem optimista hangulatÃ àsz¢tes¢stÊ hirdetve ä az emberi elme vadonatÃjnak tünû elm¢letei
a kognitÁv tudomÀnyban Ãjra megjelenÁtik ezt az °n-felbomlÀst, legsz¢lsûs¢gesebben
a konnekcionizmusban. E felfogÀsban minden reprezentÀciÂnk v¢gsû soron àsemmi
egy¢b, mintÊ elemi esem¢nyeket k¢pviselû izgalmi mintÀzat, egy elm¢leti idegi kapcsolathÀlÂzat izgalmi mintÀzata. Nincsenek gondolatok, propozÁciÂk ¢s szabÀlyok,
pusztÀn a k¡lvilÀg pontos valÂszÁnüs¢gi lek¢pez¢se egy magÀban gondolatokat nem
k¢pviselû hÀlÂzat r¢v¢n. RÀadÀsul e vilÀgk¢p szakÁt a szokÀsos szimbÂlumfeldolgozÂ
¢s szekvenciÀlis gondolkodÀs egyetlen k´zponti gondolatÀramot felt¢telezû metaforÀjÀval is, ami egy¢bk¢nt az °nnek s a tudatnak volt intuitÁven megfeleltethetû, s pÀrhuzamos feldolgozÀsok sokasÀgÀval vÀltja fel azt. Nem sok hely marad itt az °nnek:
elv¢sz az egymÀs mellett futÂ, pÀrhuzamos, ´nmagukban jelent¢stelen kapcsolatok sokasÀgÀban.15
A koherencia mÀsik sz¢tes¢se nem a belsû vilÀgban, hanem a kultÃra k¡lsû vilÀgÀban zajlik. Ennek vezetû mozzanata a hagyomÀnyos elbesz¢l¢si s¢mÀk felbomlÀsa. NyÁri KristÂf elemezte, hogy a mÀsodlagosan rÀvittûl, a s¢mÀtÂl valÂ megszabadulÀs ig¢nye, az eredendû, megk¢rdûjelezhetetlen bizonyossÀg keres¢se hogyan vitt el az impresszionista fest¢szethez. Ehhez hasonlÂan az irodalom is a konvenciÂtÂl, a rÀvittûl
valÂ elszakadÀs ig¢ny¢vel jutott el az elbesz¢lûs¢mÀk megk¢rdûjelez¢s¢hez, s szakÁtott
a rekonstruÀlhatÂ oksÀgi lÀnccal a reg¢ny k¡lsû vilÀgÀban s az integratÁv °n feltev¢s¢vel a belvilÀgban. Kundera meggyûzû k¢pet ad ennek k¡l´nb´zû, ma mÀr klasszikus
vÀltozatairÂl, s mikor a reg¢nyt mint a megismer¢s egy fajtÀjÀt posztulÀlja, a filozÂfiai
pÀrhuzamokat is keresi. Ezekben a szÀzad elej¢tûl megjelenû Ãj elbesz¢l¢stÁpusokban
a narrÀciÂ a mindentudÂ kÁv¡lÀllÂ szerzû demiurgoszi elbesz¢l¢se helyett a belsû vilÀg
k´zvetlen kivetÁt¢se akar lenni, alapvetûen elveszÁti az elbesz¢lûi perspektÁvÀt. Megjelenik ez mÀr ProustnÀl vagy Joyce-nÀl is, ahogy majd az Ãj reg¢nyben vagy ¢ppen a
posztmodern irodalom s elm¢let¢nek k¢pviselûin¢l is. Az utÂbbiak k´z¡l Hassan p¢ldÀul vilÀgos kapcsolatot is teremt az Ãj ÁrÀs ¢s àaz °n elhajlÀsaiÊ k´z´tt: felsorolja a tragikus felhangÃ °n-felbomlÀsi jelszavakat: megosztott °n, le¢pÁtett °n stb., majd azt
mondja: àM¢gis, v¢gig a kortÀrs müv¢szeten, az °n jÀt¢kos elhajlÀsai ragyogÂ Ãj struktÃrÀkat
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hoznak l¢tre.Ê Az ÁrÂ s ezzel a narratÁv n¢zûpont s az integratÁv °n a v¢gsû fÀzisban oly
m¢rt¢kig megk¢rdûjelezûdik, hogy mÀr nem is û Árja a reg¢nyt, hanem a reg¢ny Árja
magÀt, meg ût Árja a reg¢ny, s a t´bbi ismert variÀciÂ DerridÀtÂl.16
Az °n probl¢mÀja ¢s az elbesz¢l¢s k´z´tti rokonsÀg feltünt mÀr az elbesz¢l¢selm¢let
szÀmos klasszikusÀnak, akkor is, ha ezt nem tematizÀltÀk vezetû k¢rd¢ss¢. A s¢mak´zpontÃ eml¢kezetkutatÀs klasszikusa, Bartlett, kicsit ironikus enged¢kenys¢ggel Ágy fogalmazott: àLehet, hogy van szubsztanciÀlis °n, ezt azonban nem lehet igazolni egy¢ni ¢s tÀrsas
felid¢z¢si kÁs¢rletekkel, sem pedig az ilyen kÁs¢rletek eredm¢nyein valÂ t´preng¢ssel.Ê (Frederick
Bartlett: AZ EML°KEZ°S. Gondolat, 1985. 428. o. Pl¢h Csaba fordÁtÀsa.)
HasonlÂan ¢rtelmezi a modern ÁrÀsmüv¢szet mondanivalÂjÀt, ezen bel¡l Proust hozad¢kÀt Samuel Beckett. Minden reprezentÀciÂnk labilis, megkonstruÀlt: àebben a
gouffre interdit ¥ nos sondes-ban (a szakad¢k, ahovÀ m¢lys¢gm¢rûnk nem hatolhat alÀ) halmozÂdik fel ´nmagunk l¢nyege, sok ¢n¡nk, ¢s az à¢nÊ-ek k¢pzûdm¢nyei k´z¡l a legjobb, amit az
egy¡gyüek a vilÀgnak neveznekÊ. (Samuel Beckett: PROUST . EurÂpa. 27. o. Osztovits Levente fordÁtÀsa.)
3.2 A koherencia sz¡ks¢gess¢ge
Mind az °n sz¢tes¢s¢nek, mind az elbesz¢l¢s fragmentÀlÂdÀsÀnak reflektÁv elemz¢se
t´rt¢nhet tragikus felhangokkal (elveszett az °n ¢s az individuum, odalett a kezdem¢nyezû, szabad polgÀr) vagy a szabadsÀg Ãj megkÁs¢rt¢sek¢nt (az ÁrÀsnak nincsenek mÀr
korlÀtai), vagy t´rt¢nhet k¢t¢rtelmüen, mint a posztmodern teoretikusoknÀl. Az utÂbbiaknÀl a kiindulÂpont az °n ki¡r¡l¢se, a megk¢rdûjelezett °n, ezt azonban hamarosan az alany expanziÂja k´veti, nem biztos azonban, hogy teljes meggyûzûd¢ssel. Term¢szetesen mindez nyitva hagy egy k¢rd¢st. Vajon amikor az °nt ¢lm¢nyekre (elemi
¢lm¢nyek k´z´tti kapcsolatokra stb.) boncoljuk sz¢t, s az elbesz¢l¢st ¢lm¢nyt´red¢kekre, ezzel meg is sz¡ntett¡k-e ûket? T¢nyleg eltünt az °n, vagy csak annyit mondunk,
hogy az ¢lm¢nyek elsûdleges vilÀgÀhoz k¢pest ez mÀsodlagos dolog? (Ahogy p¢ldÀul
a Proust-elemzû Beckett is ¢rtelmezi.) Eltünt az elbesz¢l¢s, vagy csak arrÂl van szÂ,
hogy az elbesz¢l¢s az eredendû sz´vegfolyamhoz k¢pest mÀsodlagos rend-e? RadikÀlisan eliminÀltuk-e magÀt a koherenciÀt, amely¢rt az °nt s az elbesz¢l¢st felelûss¢ szoktuk tenni, vagy àcsakÊ mÀsodlagossÀ tett¡k kiindulÂpont helyett? A narratÁv metaelm¢let mint nem esszencialista elk¢pzel¢s a koherenciÀrÂl valÂjÀban az utÂbbit fogja
hirdetni nagyon hatÀrozott formÀban: a szubsztanciÀlis °n helyett belvilÀgunk koherenciÀjÀt is egy lÀgyabb dolog, a t´rt¢netmondÀs adja.
A koherencia a mai szakzsargonban kommunikÀciÂs fogalom is: nemcsak gondolatok (propozÁciÂk), hanem k´zl¢sek koherenciÀjÀrÂl is besz¢l¡nk. MÁg a tudomÀnyos
elm¢letek vilÀgÀban az ´sszhang legegyszerübben ellentmondÀs-mentess¢get jelent,
addig a kommunikÀciÂ vilÀgÀban valami t´bbet, de kev¢sb¢ szigorÃt is: k´vethetûs¢get, ´sszekapcsolhatÂsÀgot. Ez az ´sszekapcsolhatÂsÀg k´lcs´n´ss¢gi feltev¢seken alapul.
Egy sz´veg akkor ´sszekapcsolhatÂ, ha a k¢t k´zlû, A ¢s B fej¢ben ugyanaz a modell
hozhatÂ l¢tre rÂla, s rÀadÀsul a partnerek tudjÀk is egymÀsrÂl ezt a k´lcs´n´ss¢get.
Ha A k´zl¢se sorÀn a r¢szek k´z´tti viszonyokat nagyjÀbÂl ugyanazoknak az ismereteknek a mozgÂsÁtÀsa valÂsÁtja meg, mint B-n¢l, s egyen¢rt¢kü k´vetkeztet¢si s¢mÀkat
is hasznÀlnak, s ezt az egyen¢rt¢küs¢get egymÀsrÂl felt¢telezik is.
A kommunikÀciÂ àk¡lsûÊ vilÀgÀnak elemz¢sei t´bbf¢le megoldÀst kÁnÀlnak itt.
Mindegyik szerint nyilvÀnvalÂ a r¢sztvevûk szÀmÀra, hogy k´zl¢s sorÀn mindig azzal
a felt¢telez¢ssel ¢l¡nk, hogy sz¡ks¢g van valamilyen ´sszef¡gg¢sre (rekonstruÀlhatÂ
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viszonyra, legyen az akÀr logikai k´vetkezm¢ny vagy puszta kulturÀlisan osztott
asszociÀciÂ) az egymÀst k´vetû tÀrsalgÀsi l¢p¢sek vagy egy monolÂg r¢szei k´z´tt. A
Grice-f¢le kommunikÀciÂs maximÀk relevanciaelve vilÀgosan megfogalmazza ezt. Ha
nem talÀlunk ´sszef¡gg¢st k¢t megnyilatkozÀs k´z´tt, akkor egy àelûhÁvott k´vetkeztet¢sselÊ (àinvited inferenceÊ) ´sszekapcsoljuk ûket, Àthidalunk.17
Az ÀthidalÀs sokf¢le vÀltozatÀtÂl s k´vetkezm¢ny¢tûl most eltekinthet¡nk. Fontos
kiemelni azonban, hogy az egymÀs (az emberek) k´z´tti kapcsolÂdÀshoz, a kommunikÀciÂs relevanciÀhoz hasonlÂan belsû koherenciÀra is sz¡ks¢g¡nk van. Ettûl àvagyUNKÊ (?) folyamatosak, ¢rezZºK (!) integritÀsunkat. (Lehet, hogy a l¢tbeli predikÀtum itt k¢tes ¢rt¢kü, mert elk´telez a szubjektum l¢te mellett, a pszicholÂgiai predikÀtum, az, hogy valamilyenNEK °REZZºK magunkat, nem ennyire kompromittÀlÂ.) Nem el¢g, hogy a fej¡nkben reprezentÀciÂk vannak, legyenek azok akÀr kis interpretÀlatlan informÀciÂdarabok, mint a konnekcionizmusban, akÀr sz¢pen megkreÀlt ¢s interpretÀlt propozÁciÂk, mint az elme reprezentÀciÂs elm¢let¢ben, p¢ldÀul Jerry
FodornÀl.18
Ha az elbesz¢lûs¢mÀkat tekintj¡k, azok ÀtalakulÀsÀnak egyik legnyilvÀnvalÂbb jegye
a ànagyÊ irodalomban a fûhûs (vagy az ÁrÂ) szempontjÀbÂl vett, az eg¢sz t´rt¢netet
ÀtfogÂ szÀnd¢khÀlÂzattal kapcsolatos. Ennek megl¢te teremti meg a klasszikus narrÀciÂ koherenciÀjÀt, legyen az akÀr mese ä kirÀlylÀnyt akar, elindul vilÀggÀ, sok akadÀlyon Àt megkapja ä, akÀr reg¢ny ä felj´n a nagyvÀrosba, karriert akar csinÀlni, rokonaira s nûkre tÀmaszkodva el is ¢ri ezt. A mü ÀtfogÂ jelent¢se nem az ÁrÂi szÀnd¢kban,
hanem a hûs szÀnd¢krendszer¢ben van r´gzÁtve. A v¢gsû jelent¢s (a modern elbesz¢l¢s
vilÀgn¢zeti oldala), hogy van egy folyamatos, ¢rtelmes, kezdem¢nyezû ¢let, mely tervekkel van teli ä ezek a tervek adjÀk az ember ¢s az elbesz¢l¢s koherenciÀjÀt (ism¢t
Kundera elemz¢s¢re utaln¢k itt).
Term¢szetesen a klasszikus ÁrÀsmÂd is szÀmtalan vÀltozatot dolgozott ki, de ezt a
m´g´ttes felt¢telez¢st mindegyik osztotta. Gondoljunk a detektÁvreg¢nyre, ahol rejtve
van az esem¢nyeket koherenss¢ t¢vû terv, s Holmes feladata ¢ppen ennek feltÀrÀsa ä
de feltÀrja, mert megvan ez a terv, csak a detektÁv s az olvasÂ elûl van rejtve. MÀs t´rt¢nik a modern irodalomban. Mit ront el itt a modern? Ezt a szupertervet, ezt a reg¢ny
eg¢sz¢n v¢gigvonulÂ, eleve megl¢vû c¢lrendszert. Kundera ¢rz¢kletesen mutat rÀ, hogyan k¢rdûjelezi meg a tervrendszert, a cselekv¢ses koherenciÀt a kafkai reg¢ny s a
kafkai valÂsÀg. Ott ugyanis a hûs mÀsok Àttekinthetetlen terveinek van kiszolgÀltatva,
s ezek a tervek a narrÀciÂ v¢g¢re sem vÀlnak feltÀrttÀ. Eltünt a m´g´ttes folyamatos
szÀnd¢krend mÀr Kafka elûtt is, s a vilÀgra adott reakciÂk vÀltjÀk fel. Az ¢lm¢ny vilÀga
helyettesÁti Joyce-nÀl. ProustnÀl pedig, mint Beckett id¢zett munkÀja elemzi Proust
müv¢t, ¢lm¢ny, k¢pzelet ¢s eml¢k ´sszefonÂdÀsa jelenik meg, szemben a cselekvû emberrel ¢s az elbesz¢l¢s cselekv¢ses logikÀjÀval. °lm¢ny ¢s mÃltbeli esem¢ny azonosÁtÀsa
àr¢szesed¢st teremt eszm¢ny ¢s valÂ, k¢pzelet ¢s k´zvetlen meg¢rt¢s, jelk¢p ¢s l¢nyeg k´z´tt. ...Ami
a mÃltban ¢s a jelenben k´z´s, sokkal l¢nyegesebb, mint k¡l´n-k¡l´n bÀrmelyik. Az ilyen r¢szesed¢s
felszabadÁtja a l¢nyegi valÂsÀgot, amely megtagadtatott mind az elm¢lkedû, mind a tev¢keny ¢lettûlÊ (Beckett, i. m. 69. o.). Az eg¢sz munka (mÀrmint Proust reg¢nye) nemcsak essz¢
az eml¢kezetrûl, hanem a rakoncÀtlan ´nk¢ntelen ¢s a rendteremtû szÀnd¢kos eml¢kezet viszonyÀnak gyakorlata is. àAz eg¢sz k´nyv az ´nk¢ntelen eml¢kezetnek emelt diadaloszlop s az eml¢kezet mük´d¢s¢nek eposzaÊ (uo. 29. o.).
A terv hiÀnya megjelenik nemcsak a belsû vilÀg impresszionisztikus elût¢rbe ÀllÁtÀsÀban, hanem a viselked¢s szintj¢n is. Ebben a harmadik modern vÀltozatban nincse-
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nek mÀsok kibogozatlan tervei. Ehelyett hûs¡nkkel csak amÃgy t´rt¢nnek a dolgok, aki
erre reaktÁvan csinÀl valamit, majd utÂlag megprÂbÀl (ahogy mi is prÂbÀlunk) ¢rtelmez¢st adni ennek. A folyamatos szÀnd¢krendet itt nem az ¢lm¢nyvilÀg, hanem a viselked¢s vilÀga vÀltja fel: gondoljunk Meursault egyes cselekedeteire a K ¹Z¹NY -ben
vagy Belmondo alakÁtÀsÀra a K IFULLADçSIG-ban. K´zvetlen¡l adott viselked¢st´red¢kek vannak itt minden kibontott szÀnd¢k¢rtelmez¢s n¢lk¡l. Az egyes ¢lm¢nyek s cselekedetek nem valami ÀtfogÂ c¢l ¢rdek¢ben ker¡lnek elû, csak lokÀlisan ¢rtelmezhetûk. Lelûtte az igazoltatÂ rendûrt, de olyan gyorsan, hogy sem neki (a hûsnek, BelmondÂnak), sem nekem, a n¢zûnek nem volt mÂdom fel¢pÁteni elûre a szÀnd¢kok
vilÀgÀt (K IFULLADçSIG). MÀr megt´rt¢nt esem¢nyre adok (mint n¢zû vagy olvasÂ) mÀsodlagos ¢rtelmez¢st (mint egy pszichoanalitikus vagy egy politolÂgus), csinÀlok belûle
t´rt¢netet, de az egyedi ¢rtelmezetlen esem¢ny elûbb volt, mint a t´rt¢net, mÁg a
klasszikus narrÀciÂban kezdetben vala a t´rt¢net, s mÀsodlagosan t´ltik be azt a keretet
az egyes dolgok (esem¢nyek). A klasszikus narrÀciÂ esszencialista vilÀgk¢ppel ¢l, olyan
vilÀgk¢ppel, mely hisz az integratÁv °N-ben, melynek az esem¢nyek csak megnyilvÀnulÀsai. Ennek felel meg a mindentudÂ elbesz¢lû s a fel¡lrûl lefel¢ ¢pÁtkezû, sajÀt kereteit mindig vilÀgosan megadÂ elbesz¢l¢smÂd. A àvalÂban ÃjÊ reg¢ny jÂr¢szt elveszti
nemcsak a mindentudÀst, hanem a fel¡lrûl lefel¢ ¢pÁtkez¢st is.
Az I DEGEN-t Gyergyai Albert K ¹Z¹NY -nek fordÁtotta. A cÁm fordÁtÀsa kifejezi, amire
p¢ldÀnak akarom hozni: a szÀnd¢kra alapozÂ narratÁv ¢pÁtkez¢s hiÀnyÀt: àA tenger felûl
sürü ¢s lÀngolÂ lehelet Àradt. ögy ¢reztem, hogy az ¢g eg¢sz sz¢lt¢ben megnyÁlik, s tüzesût hullat
a f´ldre. Eg¢sz l¢nyem megfesz¡lt, s g´rcs´sen szorongattam a revolvert. A kakas engedett, oda¢rtem a csû sima f¢mtest¢hez, s akkor kezdûd´tt el minden, abban a szÀraz ¢s s¡ketÁtû zajban.Ê
(Albert Camus: K ¹Z¹NY . 140. o. Gyergyai Albert fordÁtÀsa. In: REG°NYEK °S ELBESZ°L°SEK . EurÂpa, 1983.)
Mennyire mÀs Meursault gyilkossÀga, mint LafcadiÂ¢ A V ATIKçN TITKç-ban, aki
ugyan az action gratuite mintap¢ldÀjÀval dobja ki utastÀrsÀt a kup¢bÂl, de ez csak a
haszon, az ¢rdek hiÀnya miatt gratuite cselekv¢s, egy¢bk¢nt Gide olyannyira megtervelt, premeditÀlt, intencionÀlis akciÂk¢nt mutatja be, hogy Lafcadio m¢g azon is elûre
nevetg¢l, hogy micsoda gondot fog a rendûrs¢gnek okozni a crime sans motive, az indokolatlan büncselekm¢ny: àDe hiszen nem is annyira maguk az esem¢nyek ¢rdekelnek, mint
inkÀbb sajÀt magam. Van olyan ember, aki mindenre k¢pesnek ¢rzi magÀt, akkor azonban, amikor
cselekedni kell, hirtelen meghÀtrÀl... Micsoda nagy tÀvolsÀg van az elk¢pzel¢s ¢s a tett k´z´tt!...
°s az ember ¢ppÃgy nem veheti vissza l¢p¢s¢t, mint a sakkban. Ha minden kockÀzatot elûre lehetne
lÀtni, a jÀt¢k teljesen elveszÁten¢ ¢rdekess¢g¢t!Ê (Andr¢ Gide: A V ATIKçN TITKA. Franklin,
¢. n. 185. o. Kûnig Gy´rgy fordÁtÀsa.)
3.3 Koherencia szubjektum n¢lk¡l
A kommunikÀciÂs koherenciafelfogÀs amellett k´telez el, hogy vÀlsÀg ide vagy oda,
koherenciÀra sz¡ks¢g van. Lehet persze, hogy ezt nem szabad esszencialista mÂdon
¢rtelmezn¡nk. TalÀn ¢ppen a koherencia az, aminek segÁts¢g¢vel megmenthetj¡k a
rendet a vilÀgban, an¢lk¡l hogy szubsztanciÀlis rendet, valamif¢le integratÁv °nt hirdetn¢nk. Az utÂbbi ¢vekben Daniel Dennett dolgozott ki egy olyan rendszert, amely
figyelemre m¢ltÂ mÂdon hozza ´ssze a k¢tf¢le sz¢tt´redez¢st, az °n ¢s a narrÀciÂ sz¢tes¢s¢t. Mik´zben felt¢telezi a koherenciÀt, a koherenciÀhoz nem hiposztazÀl szubjektumot. A koherencia az û felfogÀsÀban a kaotikus belvilÀg belsû t´rt¢neteinek valamif¢le nem dologiasÁtott sÃlypontja lesz.
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KorÀntsem v¢letlen, hogy a mai kognitÁv diszciplÁnÀkban az °n k¢rd¢se ¢s felbomlÀsa ugyanÃgy aggodalmakkal s szociÀlis felelûss¢g¢rzettel ´sszekapcsolva jelenik meg,
mint a hagyomÀnyosan vÀlsÀgt¡netnek tekintett impresszionista filozÂfiÀkban (p¢ldÀul Ernst MachnÀl). Vissza kell talÀlnunk a koherenciÀhoz, hangzik ma is az ig¢ny. Az
Ãj vÀlasz azonban nem tagadja meg a felbomlÀst, nem szubsztancialista, nem esszencialista, szÀmÀra nem kiindulÂpont az °n, a tudat vagy a Self. àCsakÊ egy konstrukciÂ,
de nem fikciÂ: magunk Àltal ¢s a magunk szÀmÀra k¢szÁtett konstrukciÂ. A narratÁv
kirÀndulÀsok e t¢ren meghoztÀk a maguk gy¡m´lcs¢t.
Mach ¢s a klasszikusok, akÀr mÀr Condillac szÀmÀra is a testvÀzlat s az ehhez kapcsolÂdÂ ¢rz¢sek adtÀk meg a Self magjÀt, a visszat¢r¢st valami bizonyossÀghoz, referenciaponthoz az ¢lm¢nyek zürzavarÀban, ha nem is egyenest a l¢lekhez. Ma a
visszat¢r¢s ÃtjÀt a t´rt¢netek vilÀga adja, minden esszencialista felhang n¢lk¡l, ugyanakkor a kommunikÀciÂs koherencia ¢s relevancia fogalmÀhoz hasonlÂan mentve meg
a kontinuitÀst.19
Dennett lÀgy, megkonstruÀlt felfogÀst hirdet az °nrûl, mely m¢g a testvÀzlatnÀl is
kev¢sb¢ esszencialista: àElm¢letem szerint a Self nem valami r¢gi matematikai pont, hanem
olyan absztrakciÂ, melyet milliÂnyi attribÃciÂ ¢s ¢rtelmez¢s hatÀroz meg (bele¢rtve az ´nattribÃciÂkat ¢s az ´n¢rtelmez¢seket is), melyek az ¢lû test [az¢rt visszaj´n a test, Dennett egyenesen
szemiotikai materializmusnak nevezi sajÀt elm¢let¢t ä P. Cs.] ¢letrajzÀt alkotjÀk, s melyeknek a Self a NarratÁv GravitÀciÂs K´zpontjuk.Ê (Daniel Dennett: A TUDAT MAGYARçZATA
[CONSCIOUSNESS EXPLAINED]. Boston, Little Brown, 1991. 426ä427. o.)
°rdekes megemlÁteni, hogy sok-sok ¢vtizeddel ezelûtt is felmer¡lt mÀr ez a sÃlypontmetafora az °n kezel¢s¢re. A magyar Zalai B¢la a tudat konstruÀlÂ elk¢pzel¢s¢t
szint¢n a sÃlypontk¢ppel vezette be, rÀadÀsul az àegys¢gesÁt¢sÊ az û elm¢let¢ben meglehetûsen hasonlÁt a mai koherenciaelk¢pzel¢sekhez. Vegy¡k azonban ¢szre, hogy nÀla a tudat m¢g nem sz¡ks¢gszerüen maga is konstrukciÂ, inkÀbb arrÂl van szÂ, hogy
û konstruÀl: àNemcsak a cselekv¢s k¢nyszerü egys¢ge, hanem elsûsorban a tudat adott egys¢ge
az eredetileg f¡ggetlen¡l egymÀs mellett heverû tapasztalatokat egy centrum k´r¢ csoportosÁtja.
Az embernek nem lehet nem konstruÀlni... A rendszerez¢snek ez a sz¡ks¢gszerüs¢ge nem ismereti,
nem akarati, nem ¢rzelmi. E hÀrom momentum m´g´tt teljes intuitÁv vilÀgossÀgban Àll az ¢letnek
vagy ä ha a pszichofizikai l¢nybûl csak a szellemit akarjuk tekintetni ä a tudatnak t¢ny¢ben gy´kerezû egys¢gesÁtû funkciÂja.Ê (Zalai B¢la: ETIKAI RENDSZEREZ°S [1910]. In: Zalai B¢la
[1984]: A RENDSZEREK çLTALçNOS ELM°LETE. Gondolat. 115. o.)
Ha azonban ez Ágy van, akkor hovÀ lesz az erk´lcsi felelûss¢g, hangzik a k¢rd¢s mÀr
Hume Âta, s ma Ãjra. Ha valaki elt¡nteti az °nt, mindig szÀmon k¢rik tûle az erk´lcs´t.
Ha nincsen az °n mint legmagasabb tekint¢ly, fej¡nkben csak felelûss¢gelhÀrÁtÂ kis
kafkai b¡rokratÀkat talÀlunk. Dennett Ágy folytatja: àA felelûss¢get vÀllalni k¢pes ¢n megkonstruÀlÀsa k´zponti szociÀlis ¢s nevel¢si feladat. [Ennek meg¢rt¢s¢hez] az egyetlen rem¢nyt
az adja, ha term¢szeti mÂdon meg¢rtj¡k, hogyan alakÁt ki ´nreprezentÀciÂkat az agy. [Ez a felfogÀs m¢g a l¢lek halhatatlansÀgÀt is megengedheti ä P. Cs.] Ha Ãgy gondolkodol magadrÂl, mint egy narratÁv gravitÀciÂs k´zpontrÂl, l¢ted e narratÁvum fennmaradÀsÀnak a f¡ggv¢nye (akÀrcsak az E ZEREGY°JSZAKç-ban, de itt egyetlen t´rt¢netrûl van szÂ), mely elm¢letileg
k¢pes tÃl¢lni korlÀtlan szÀmÃ k´zegvÀltÀst... s puszta informÀciÂk¢nt tÀrolhatÂ. Ha az az informÀciÂszervezûd¢s vagy, mely tested kontrollrendszer¢t szervezi (vagy, a szokÀsos provokatÁvabb
formÀt v¢ve, az agyad komputer¢n futÂ program vagy), akkor elm¢letileg k¢pes kell l¢gy s¢rtetlen¡l
tÃl¢lni tested halÀlÀt, mik¢nt egy program is tÃl¢li annak a szÀmÁtÂg¢pnek a lerombolÀsÀt, melyen
l¢trehoztÀk ¢s elûsz´r futtattÀk.Ê (Dennett, uo. 429ä430. o.)
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àExegi monumentum aere perennius.Ê ä àçll ¢rcn¢l maradandÂbb müvem.Ê (Horatius: CARM
III. 30, 1. Devecseri GÀbor fordÁtÀsa.)
MÁg Popper III. vilÀg-koncepciÂja (Popper, 1972) az ´r´kk¢valÂsÀggal kac¢rkodva
azt emeli ki, hogy a kultÃra mint program k¢pes tÃl¢lni a tÀrgyi hordozÂk kipusztulÀsÀt, itt ugyanezt az ironikus c¢lzÀst kapjuk meg testek, programok, °nek s narratÁv
´nkonstrukciÂk viszonyÀra. Ha akarjuk, egy k´vetkezetesen narratÁv felfogÀsban halhatatlanok is lehet¡nk.
Nem minden irÂnia n¢lk¡li persze ez a felfogÀs. Dennett maga adja meg az ironikus
felhangot, mikor David Lodge dekonstrukcionizmust kicsÃfolÂ k´nyv¢t (NICE W ORK )
id¢zi: àRobyn [a k´nyv hûse] szerint (pontosabban a gondolkodÀsÀt e k¢rd¢sekben befolyÀsolÂ
szerzûk szerint) nincs olyasmi, mint a ÏSelfÎ, amin a kapitalizmus ¢s a klasszikus reg¢ny alapul.
Vagyis nincs olyan v¢ges egyedi l¢lek vagy l¢nyeg, mely a szem¢ly azonossÀgÀt alkotnÀ. PusztÀn
alanyi helyzet van sz´vegek v¢gtelen hÀlÂjÀban ä a hatalom, a szex, a csalÀd, a tudomÀny, a
k´lt¢szet stb. ä diskurzusaiban. S hasonlÂk¢ppen nincsen szerzû sem, vagyis olyasvalaki, aki ex
nihilo hoz l¢tre sz¢pirodalmi müvet... Jacques Derrida hÁres szavaival: Ïil n'y a pas de horstexteÎ, semmi sincs sz´vegen kÁv¡l. Nincsen eredet, csak produkciÂ, s Self¡nket nyelv¡nkben
produkÀljuk. Nem Ïaz vagy, amit eszelÎ, hanem Ïaz vagy, amit mondaszÎ, Ïaz vagy, ami
mond t¢gedÎ, ez Robyn filozÂfiÀjÀnak axiÂmÀja, amit, ha el kellene nevezni, Ïszemiotikai materializmusnakÎ nevezhetn¢nk.
Robyn s ¢n hasonlÂan gondolkodunk ä s term¢szetesen mindketten sajÀt beszÀmolÂnk szerint
kitalÀlt szereplûk vagyunk.Ê (Dennett, i. m. 410ä411. o.)
A Dennett ajÀnlotta felfogÀs egyszerre akar vÀlasz lenni mind a k¢t emlÁtett vÀlsÀgra.
Az °n hely¢t Ãjra Ãgy leli meg, hogy egy elbesz¢lûrendben jelenik meg a sz¢tesett
¢lm¢nyek vilÀgÀban. °lm¢nyeinket ÀllandÂan ¢rtelmezn¡nk kell. Erre ä s itt nem Dennett sajÀt kifejez¢seit hasznÀlom ä oksÀgi ¢s szÀnd¢ktulajdonÁtÂ attribÃciÂs, indokkeresû s szÀnd¢kk´zpontÃ gondolati alrendszereket hasznÀlunk. Ezeket az ¢rtelmezû
rutinokat k¢nyszerÁtû erûvel rÀvissz¡k mindenre, ami ¢r minket. így vÀlik a vilÀg koherenss¢, s v¢lj¡k azt, hogy van egyvalaki, aki mük´dteti mindezeket az automatÀkat.20
Az egyes oksÀgilag s teleologikusan ¢rtelmezett esem¢nyatomok normÀlis idûbeli
felt¢telek ¢s k´r¡lm¢nyek k´z´tt egy tovÀbbi nyugvÂ- (relaxÀciÂs) pontot keresnek:
olyan rendet, melyben egymÀshoz is kapcsolÂdnak. Ez felel meg a kommunikÀciÂ vilÀgÀban a koherenciÀnak, s ez lesz a belsû vilÀgban a t´rt¢netek vilÀga. A belsû koherencia a magunk szÀmÀra gyÀrtott t´rt¢netek koherenciÀja. Az egyedi esem¢nyek k´zt
az ism¢tlûdû szereplûk r¢v¢n hosszÃ oksÀgi lÀncokat gyÀrtunk. De hol van az °n, aki
mindezeket gyÀrtja? Dennett koncepciÂja tagadja a homunculuskoncepciÂt. Nincsen
egy k¡l´n °n, aki a t´rt¢neteket rendezn¢ egy karteziÀnus szÁnhÀzban. Maga a Self a
t´rt¢netek valamif¢le k´z´s n¢zûpontja lesz.
Vagyis az eredeti kettûs vÀlsÀgra visszautalva: az °n integrÀciÂs fikciÂ, de fontos
fikciÂ, mely az elbesz¢l¢s kontinuitÀsÀbÂl fakad. Ugyanakkor a mÀsik irÀnyba tekintve,
az elbesz¢l¢s integritÀsÀt sem adja t´bb¢ egy esszencialista °n megl¢te. Egy konstruÀlt
elbesz¢lû biztosÁtja ezt, s nem valami elûtte s eleve l¢tezett °n.
Dennett a koherenciateremt¢s k¢rd¢s¢t a tudatra is vonatkoztatja. Dennett ¢s Kinsbourne modellje a tudat hely¢t s idej¢t keresve (s nem talÀlva) a szokÀsosnÀl sokkal
kisebb idûbeli skÀlÀn, a millisecundumok vilÀgÀban alkalmazzÀk a konstruktÁv narratÁv metaforÀt, a szokvÀny tudatossÀg vilÀgÀtÂl igen tÀvol. Ek´zben persze, hogy legyen
valami (poszt)modern csavar is, maga a narrÀciÂ lesz szÀmukra a tudatossÀg egyik kulcsa. Egy oksÀgi reprezentÀciÂt, àminit´rt¢netetÊ hozunk l¢tre arra n¢zve, hogy mi is
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t´rt¢nhetett (mi hozta l¢tre ezt az ingerl¢st), m¢g mielûtt àÀt¢lt¡kÊ volna, hogy mibûl
is hoztuk l¢tre az àelbesz¢l¢stÊ.21
K¢pzetÀramlÀsunkban ugyanakkor nincsen kit¡ntetett narratÁvum. SzÀmos t´rt¢netet kreÀlunk ugyanarra az esem¢nysorra. A tudat s a tudatos Àgens illÃziÂja onnan
szÀrmazik, hogy ezek k´z¡l egyeseket a szokvÀny idûbeli rendben (megszokott ingerl¢si k´r¡lm¢nyek k´z´tt) gyakrabban ¢l¡nk meg mint v¢gleges vÀltozatokat. HasonlÂ
ez ahhoz, ahogy a lÀtÀsban is a retinak¢p szÀmtalan vÀltozatot tesz lehetûv¢ arrÂl, hogy
mi is hozta l¢tre az adott ingerl¢st, bizonyos evolÃciÂs hipot¢zisek r¢v¢n (pl. szilÀrd
tÀrgyak, ÀllandÂ kontÃrok feltev¢se) a àlogikailagÊ lehets¢ges hipot¢zisek k´z´tt vannak kit¡ntetettek.22
Hogyan egyeztethetû ´ssze mindez egy olyan elm¢lettel, melynek k´zponti mozzanata az intencionÀlis Àgensek t¢telez¢se? Dennett megv¢di magÀt. Ami a makroszinten
Àgens s intenciÂ lehet, az a mikroszinten nem Àgens s intenciÂ, hanem puszta automatizmus. Vagyis Dennett intencionÀlis pszicholÂgiÀt hirdet, de Ãgy, hogy fej¡nk vilÀgÀban szerinte nem egy koherens szÁnpad van, hanem a t´rt¢nû esem¢nyek t´bbsz´r´s lek¢pezûd¢seire t´bbf¢le sztorit adunk. Bel¡l koherenciateremt¢s van, de nem
egyetlen helyes vÀltozat. A sz´vegszerkesztû analÂgiÀjÀt hasznÀlva azt mondja: nincs
egyetlen v¢gsû k¢zirat, csak szÀmos nyesfogalmazvÀnyunk (àmultiple draftsÊ) l¢tezik ¢lm¢nyeinkre.
Kettûs elm¢let ez, akÀrcsak szÀz ¢ve Bergson¢. Van egy elsû szintje, ahol az ¢rtelmezetlen ¢lm¢nyek l¢teznek, s egy mÀsodik szintje, ahol a t´rt¢netek uralkodnak, a
szÀnd¢krendszerbe valÂ beilleszt¢s, a koherencia keres¢se. Ez a kettûss¢g nyÁltan vagy
rejtve megvan a mai kognitÁv elm¢letek k¢t mÀsik, sz¢lsûs¢gesen elt¢rû vÀltozatÀban
is. Az elme nyelve, Fodor hÁres àlingua mentisÊ-koncepciÂja, illetve a reprezentÀciÂs
gondolkodÀselm¢let azt t¢telezi, hogy fej¡nk propozÁciÂkba rendezi a dolgokat. Ez
k¢ts¢gtelen¡l lehetûv¢ teszi a logikÀt ¢s az ellentmondÀs-mentess¢g ¢rtelm¢ben vett
logikai koherenciÀt. Ahhoz azonban, hogy t¢nyleges tÀrsalgÀsaink s ¢lm¢nyeink az
´sszef¡ggûs¢g ¢rtelm¢ben, a relevancia, az egymÀsra vonatkoztatÀs ¢rtelm¢ben koherensek legyenek, ahhoz kell legyen egy mÀsik szint, mely megkonstruÀlja az elemi propozÁciÂk k´z´tt a relevÀnsnak tartott konkr¢t kapcsolatokat. HasonlÂ mÂdon, az ¢rtelmezetlen mechanikus asszociÀciÂk szintj¢bûl indulÂ konnekcionista felfogÀs mÀsodik nemzed¢ke szint¢n felt¢telezi, hogy van egy mÀsik szint, ahol ä igaz, hogy nem az
elme belsû szerkezet¢nek megfelelûen, hanem kÁv¡lrûl jûve ä rÀ¢p¡l ezekre egy koherenciateremtû szervezûd¢s.23
Mindk¢t esetben arrÂl van szÂ, hogy a mentÀlis reprezentÀciÂ elm¢let¢ben van egy
eleve adott kiindulÂszint ä csak az elsû esetben ez szintaktikailag ¢rtelmezett, a jÂlformÀltsÀg k´r¢ szervezûdû szint, a mÀsodikban, a konnekcionistÀknÀl viszont ez a szint
teljesen interpretÀlatlan, nem tartalmaz eleve megl¢vû mentÀlis rendet. Mindkettûnek sz¡ks¢ge van azonban egy tovÀbbi szintre. FodornÀl ¢s a konnekcionistÀk java
r¢sz¢n¢l ez a szint nem az elme elûre rendezett àed¢nyeihezÊ tartozik, hanem valami
k¡lsû mÀsodlagossÀg. A tapasztalat ism¢tlûdû s¢mÀi Vigotszkij felfogÀsÀra eml¢keztetû
mÂdon az egy¢n elm¢j¢hez k¢pest k¡lsû konstrukciÂk a konnekcionistÀknÀl, FodornÀl
pedig az ÀltalÀnos megismer¢s esendû, kiss¢ àzür´sÊ vilÀgÀhoz tartoznak.24
Dennett ÃjdonsÀga vagy specifikuma itt kettûs. Ezt a tovÀbbi szintet egy¢rtelmüen
a narratÁv ¢s intencionÀlis ¢rtelmez¢si modellhez kapcsolja, mÀsr¢szt ä s most tekints¡nk el az eredettûl ä magÀnak a szubjektumnak a konstituÀlÀsÀ¢rt ezt teszi felelûss¢.
Dennett egy provokatÁv munkÀjÀban elhelyezi attitüdj¢t a hermeneutikÀhoz s a hu-
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mÀn tudomÀnyi narratÁv modellekhez k¢pest is. Azt mutatja meg, hogy az emberi dolgok
¢rtelmez¢s¢n¢l ugyanazt a hermeneutikai attitüd´t hasznÀljuk, legyen szÂ akÀr a
klasszikus tereprûl, a sz´vegekrûl, akÀr szem¢lyek ¢rtelmez¢s¢rûl (szÀnd¢ktulajdonÁtÀs), akÀr tÀrgyak funkciÂinak ¢rtelmez¢s¢rûl, akÀr a fel¢pÁt¢s meg¢rt¢s¢rûl a biolÂgiai
evolÃciÂban. Mindegyik esetben igaz, hogy vannak triviÀlisan ¢rtelmezhetû esetek,
ahol az eredeti terv, szÀnd¢k, funkciÂ Àttetszû, a mÀsik v¢gponton pedig vannak olyanok, melyek valÂjÀban levÀltak eredeti funkciÂikrÂl. Nemcsak a panda h¡velykujja s
a Gould elemezte szÀmos, az adaptÀciÂval szembeÀllÁtott evolÃciÂs exaptÀciÂs mell¢kterm¢k ilyen, de a sz´vegszerkesztûk is, hisz a szÀmÁtÂg¢peket bizonyosan nem az ÁrÂg¢p kivÀltÀsÀra talÀltÀk ki eredetileg. S mindhÀromra ¢rv¢nyes az a diktum, hogy amikor a funkciÂt ¢rtelmezz¡k, legjobb, ha eltekint¡nk a szerzû szÀnd¢kÀtÂl, a tervtûl s
a fosszilis anyagtÂl. A funkciÂt magÀban vizsgÀljuk, ha tetszik, hermeneutikusan, de
ez igaz mind a term¢szeti, mind az ember alkotta mesters¢ges tÀrgyakra.25
Vannak furcsa k´vetkezm¢nyei is e felfogÀsnak. Megengedi ä nem elfogadja, megengedi ä a teremt¢st is a term¢szeti vilÀgra n¢zve, mivel azt hangsÃlyozza, hogy a funkciÂ meg¢rt¢se szempontjÀbÂl mindegy, hogy teremtett vagy nem teremtett vilÀgrÂl
gondolkodunk. A narratÁv modell v¢gsû kitekint¢s¢ben, miutÀn zÀrÂjelbe tette az °nt,
posztmodern fricskÀkhoz jut el: lÀgy t¢nyezûkkel helyettesÁti a kem¢ny esszencialista
stabilitÀst, s ezzel ironikusan nyitott vilÀgn¢zeti ´sszk¢pet hirdet. ¹r´k nagy t´rt¢neteink akÀr ´r´kk¢valÂsÀgot is megengednek, a lazasÀgban krit¢riumunk csak egy
van ä nem tehet¡nk fel stabil szubsztanciÀkat.
De hÀt akkor hogyan ¢lt¡nk vel¡k oly sokÀig, s mit is jelent ezek vÀlsÀga? Az evolucionista ¢rtelemben funkcionalista Dennett vÀlasza erre valami olyasmi lehetne,
hogy hipot¢ziseink voltak a l¢lekrûl. Ezek hosszÃ idûn Àt bevÀltak, jÂl mük´dtek. Az
°n, akÀrcsak a szabadsÀg vagy a jÂl alkotott t´rt¢net felt¢telez¢se mint gyorsÁrÀsos r´vidÁt¢s jÂl mük´d´tt szÀmos tapasztalati dologra. Amikor egy narratÁv modellel helyettesÁtj¡k ûket, kev¢sb¢ vagyunk szenved¢lyesek, mint a l¢lekzsÀkot, °nt s hasonlÂkat kiüzû hagyomÀnyos pozitivista pszicholÂgia. Nem az a fontos, hogy leleplezz¡k, a
kirÀly meztelen, hanem csak annak bemutatÀsa, hogy ezek konstrukciÂk, k¢pzetek,
melyek jÂl irÀnyÁtjÀk ¢let¡nket, de nem igazak esszenciÀlis ¢rtelemben. A leleplez¢s
szkeptikus komorsÀga helyett inkÀbb a k´nnyed felismer¢s, aff¢le elbesz¢lû k´nnyeds¢g lesz jellemzû az °n e legÃjabb megsz¡ntet¢s¢re.
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18. A konnekcionizmusra lÀsd a klasszikus kifejt¢st: Rumelhart, D. E., McClelland, J. L. et
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mÀsik felfogÀsra pedig Fodor, J. A. (1983):
THE MODULARITY OF MIND. Cambridge, MIT
Press.
25. Dennett, D. (1990): THE I NTERPRETA-TION OF TEXTS, PEOPLE AND OTHER ARTIFACTS. Philosophy and Phenomenological Research, 1, Supplement, 177ä194. (Magyarul lÀsd
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RÀba Gy´rgy

ADñBEVALLçS
NyÁlt kÀrtyÀkkal jÀtszik Hivatal Ãr
adott nekem bÀr szük hatÀridût
gyeplûj¢n esettebbre alakul
szÀmadÀsom mik¢nt szÁne elûtt
az örnak Ám vallomÀsom a lista
k´rm´ljem mint babitsos vagy adysta
Fû nyeres¢gem a rigÂ a p´tty´s
mell¢nyü ¢nekes f´lbukkanÀsa
ahogy f¢rgeket kotorÀszva r´pd´s
a beteg meggyfÀn benzingûz ragÀlya
sujtott vÀrosban ablakom alatt
csak ez szÀmÁt a ritka pillanat
Elismerem ¢rte is tartozom
szeme pÀrÀs hajÀn liszt ¢vre ¢v
m¢gis csikÂ dobog bordÀimon
ha csak k¢t rÀncÀt mosoly hÃzza sz¢t
s Àlmatlan forgolÂdom mintha mÀsnap
m¢g nyÁlna kapu neki a vilÀgnak
Gunyoros ajkbiggyeszt¢ssel palÀstolt
¢s egyre gyakoribb kosarak¢rt ¢n
leÁrhatom a sz¢gyent ez is kiadÀs volt
a f¢rfisors rablÂkalandja v¢g¢n
s adÂelûlegnek tekinthetem
a vizes borogatÀst szÁvemen
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A megtagadott Ãtleveleket
fenyeget¢st v¢gzett munkÀra lÀsd
fûn´k cÁmszÂt nyakamra ¡ltetett
her¢t mindezt mint k´lts¢glevonÀst
leÁrom ¢s Át¢ljen a hatÂsÀg
kicsoda kiben tisztelje adÂsÀt

LESHELYEMRýL
Az ablakpÀrkÀnyra alulrÂl
meredtem mert m¢g f´l nem ¢rtem
r´vid l¢v¢n hozzÀ a t´rzsem
igencsak kurta m¢g a l¢tem
annÀl ¢rdekesebb a lÀtvÀny
szemem elûtt menetel¢s¡k
kem¢nykalap mintegy zsinÂron
puhakalap billegve r¢zsÃt
micisapka az ¢gre d´fve
s de sz¢p ahogy sz¢les flÂrenci
s kis¢rûje sz¡rke cilinder
pÀrosan szalontÀncÀt lejti
Àm legszebb m¢gis a f´detlen
gesztenye f¡rt´k lobogÀsa
amint szememnek lÀthatatlan
orkÀn sudarÀt gyüri rÀzza
s ahogy telek sarkÀt tiporva
nyarak toltak mind magasabbra
t´bb¢ nemcsak a fejfedûkre
lÀttam azt is mi van alatta
egy meg k¢t vÁzszintes vonÀshoz
tÀrsul n¢hÀny hosszanti Àrok
egymÀstÂl alig k¡l´nb´ztek
leshelyembûl az arra jÀrÂk
eltelnie t´bb ¢vtizednek
kellett ahhoz hogy f´lfedezzem
ott t¢velygek mind t¢tovÀbban
f´ldr¢sznyi mozgÂ rengetegben
kiÀltozom azÂta is csak
merre van a sürü kiÃtja
vagy hogy ¢rkezzen hegyimentû
s az emberek k´z¡l kihÃzna
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A BELSý EMIGRçCIñ
AKTUALITçSçRñL
E´rsi IstvÀn: Idûm Gombrowiczcsal
Pesti Szalon, 1994. 385 oldal, 598 Ft
A magamfajtÀnak, aki sokÀig Ãgy gondolta:
a tudomÀny nyelve ¢s szabÀlyai kellû v¢delmet nyÃjtanak a szem¢lyess¢g elrejt¢s¢re, s
m¢gis, ¢ppen jÂ adagolÀsban engedik lÀttatni
a szem¢lyess¢get a tÀrsadalomtudÂs ¢rt¢kvÀlasztÀsÀn kereszt¡l, jÂ ideje meggyült a bajom ezzel az ´nÀmÁtÀssal. Nem a rÀciÂba, inkÀbb talÀn a rÀciÂ ¢rv¢nyesÁthetûs¢g¢be vetett hitem ingott meg. Hiszen racionÀlisan
gondolkodni: egyszerüen szeretek. Csakhogy
a rÀciÂ ´nigazolÀsul nem türi meg a maga ¢lvezet¢t, ha nem leli objektivÀlt c¢ljÀt ¢s à¢rtelm¢tÊ. MÀrpedig neveltet¢s¡nk alapaxiÂmÀi szerint a rÀciÂt boldogsÀgforrÀsnak t¢telezt¡k, s boldogÁtÂ voltÀt hasznossÀgÀval igazoltuk. Olyan hasznos dolgokra gondoltunk,
mint haladÀs, fejlûd¢s, igazsÀg ä ¢rt¢kekre,
amelyeket egy lehets¢ges vilÀg ¢s benne
cselekedeteink, d´nt¢seink ¢s vÀlasztÀsaink
vez¢relveinek v¢lt¡nk, de amelyekrûl napjainkra kider¡lt: e vilÀgi ¢rv¢nyesÁthetûs¢g¡k
mÂdfelett k¢ts¢ges. A rÀciÂba kapaszkodni,
erre ¢letet ¢pÁteni tehÀt ma nem k´nnyü. Valahol mÀshol kell elkezdeni. Nem, nem a rÀciÂt kell feladni, hanem talÀn arra kell hasznÀlni, hogy elfogulatlanul Ãjragondoljuk, mi¢rt is est¡nk büvk´r¢be, mely csapdÀnak bizonyult, s mit tehet¡nk, ha k¡lsûleges c¢lt¢telez¢sei helyett a racionÀlis gondolkodÀst
mind´ssze ´nmagÀra vonatkoztatott ¢rtelmez¢si keretk¢nt hasznÀlhatjuk. A feladat nem
kicsi: talÀn eg¢sz szem¢lyis¢gstruktÃrÀkat
kell Àt¢pÁteni. Ehhez pedig bÀtorsÀg, ´nbizalom ¢s jÂ adag ¢let´r´m kell. Kell rÀadÀsul
mindez egy olyan korban, amelynek alapvetû
¢let¢lm¢nye vÀlasztÀs helyett a sodrÂdÀs,
meghatÀrozÂ ¢let¢rz¢se bizalom helyett a kishitüs¢g, ¢s dominÀns hangulata ´r´m helyett

a rosszkedv. MÀr magÀban az sem kis teljesÁtm¢ny, ha valaki dacosan szembeszÀll e àfûÀramokkalÊ, ¢s van kedve, ereje egy mÀs ¢let¢rz¢s, mÀs alapÀllÀs rem¢ny¢t felmutatni. Ha
t´bbet nem is tett volna, E´rsi IstvÀnnak e
parÀnyi jÂkedv ¢s bizalom visszaadÀsa miatt
is ¢rdemes volt ¢veket t´ltenie sajÀtos ¢s besorolhatatlan müfajÃ Gombrowicz-naplÂja
megÁrÀsÀval ¢s k´zz¢t¢tel¢vel. De hÀt E´rsi
enn¢l sokkal t´bbet ad nek¡nk: k´nyv¢ben
egy derüs, noha sajÀtosan bizarr ¢letformÀt
bont ki, amelynek k´vet¢s¢re szavakban
ugyan nem buzdÁt, maga azonban azt szemlÀtomÀst oly nagy kedvvel gyakorolja, hogy
mÀr merûben jÂ ¢rz¢se okÀn, nek¡nk, olvasÂinak is kedvet csinÀl hozzÀ. De legalÀbbis
ahhoz, hogy feltegy¡k magunknak a k¢rd¢st:
ma meg nem ker¡lhetû ¢letforma-keresg¢l¢seink valÂban sz¡ks¢gk¢ppen oly kÁnnal teliek-e, mint amilyennek borongÂs napjainkon
a feladatot ¢rezz¡k, s vajon van-e benn¡nk
annyi bÀtorsÀg, derü ¢s ¢letkedv, hogy legalÀbb eljÀtszadozzunk a gondolattal ä mi lenne, ha E´rsi mÂdjÀra ¢ln¢nk.
Azon tünûd´m, hogy a korszak, E´rsi kora vagy az ¢n korom teszi-e, hogy aligha talÀlok nekem szÂlÂbb k´nyvet Ãjabb kori olvasmÀnyaim k´z´tt, mint az I DýM GOMBROWICZCSAL-t. A jÂ k´nyvek utolsÂ mondata
mindig valami szorongÀsf¢l¢vel t´lt el ä rossz,
hogy nincs folytatÀs. De azt, amit E´rsi IstvÀn
k´nyv¢nek v¢g¢re ¢rve Àt¢ltem, m¢g sohasem tapasztaltam. Az elsû gondolatom
ugyanis ez volt: à°s most mit fog csinÀlni
E´rsi?!Ê çt¢reztem, hogy milyen rossz lehetett az utolsÂ, bÃcsÃzkodÂ fejezetet Árni. Hiszen igaz, hogy az el-elkalandozÂ k´nyv gerinc¢t ¢s vez¢rfonalÀt Gombrowicz ¢let¢nek
menete adta, s valÂ igaz, hogy a naplÂ ¢s a
naplÂ folytathatÂsÀgÀnak lehetûs¢ge az idûben, Gombrowicz idej¢ben elûrehaladva egyre fogyatkozott, a halÀllal pedig v¢get ¢rt. A
t´bbi ä szigorÃan v¢ve ä mÀr csak mell¢besz¢l¢s ¢s fecseg¢s lett volna. Visszal¢p¢s az elidegenÁtû tÀvolsÀgtartÀsba ä holott a k´nyv
legfûk¢pp ¢ppen az elidegenedetts¢g megha-

Figyelû ã 285

ladÀsÀra sz¡letett vÀllalkozÀs. Ezt v¢giggondolva, mikor magam el¢ k¢pzeltem E´rsi derüs szomorÃsÀgÀt àGombrowicz-idej¢nekÊ letelt¢vel, rÀj´ttem, hogy m¢giscsak kerek
eg¢sz ez Ágy, ahogy van, ott befejezve, ahol
befejeztetett. Hiszen magÀt az ¢letformÀt immÀr àkitalÀltaÊ, kiÁrta magÀbÂl E´rsi ä û otthon van benne, mi pedig vele gondolkodhatunk ¢s csatlakozhatunk.
Az ¢letforma, amit felkÁnÀl, szem¢lyesebb
¢s szem¢lyess¢g¢ben ÀltalÀnos morÀlis mozzanatokkal Àtitatottabb aligha lehetne. A kÁv¡lhelyezked¢s ezen a szem¢lyess¢gen magÀt
a vÀlasztott morÀlis princÁpiumot s¢rten¢
meg, Ágy hÀt merûben ¢rtelmetlen, mi t´bb,
m¢ltatlan vÀllalkozÀs volna. Ez¢rt a recenzens tisztess¢ge szerint nemigen tehet mÀst,
mint hogy megprÂbÀlja a maga szubjektivitÀsÀn Àtszürve megÁrni: mi¢rt ez a legbensûs¢gesebb olvasmÀnya az utÂbbi ¢vekbûl.
A k´nyv alcÁme ez lehetne: utam a belsû
emigrÀciÂhoz. Meglepû vÀllalkozÀs ez, s m¢g
meglepûbb, hogy egy lelk¢ben szabad embernek a belsû visszavonulÀshoz akkor tÀmad
kedve, amikor szabadsÀga k¡lsû korlÀtai javar¢szt leomlottak: ´v¢ az utazÀs, a mÀsk¢nt
gondolkodÀs, mondandÂi publikÀlÀsÀnak
szabadsÀga. ¹v¢ persze a paradoxon megfejt¢s¢nek ironikus lehetûs¢ge ¢s magÀnya is:
mi¢rt van, hogy szabadsÀg¢hs¢ge e k¡lsû szabadsÀgok ¢lvezete k´zepette mit sem csillapodott, s minthogy tovÀbbi àlebontani-Ê vagy
àÀt¢pÁtenivalÂtÊ a k¡lviÀgban nem talÀlt magÀnak (a r´vid l¢legzetü fl´rt az aktÁv politizÀlÀssal inkÀbb csalÂdÀst, semmint Ãj tev¢kenys¢gi formÀk ¢s karrierlehetûs¢gek Ág¢ret¢t hozta szÀmÀra), kiteljesed¢s¢t a szem¢lyess¢gben, m¢gpedig az emberi viszonylatok
Ãjra¢l¢s¢vel ¢s ÃjrafeldolgozÀsÀval Àtitatott ¢s
azokat belsûv¢ tevû szem¢lyess¢gben keresi.
Az E´rsi felfedezte ¢letforma attÂl olyan
sajÀtsÀgos, hogy a belsû emigrÀciÂ ismert eseteitûl szÀmos ponton k¡l´nb´zik. Elûsz´r is
nem politikai, hanem mindenekelûtt etikai
term¢szetü. Hogy ezen mi is ¢rtendû, azt
azoknak a ä manapsÀg k¡l´n´sen bÀtornak
szÀmÁtÂ ä mondatoknak a felid¢z¢s¢vel lehet
talÀn a legkifejezûbben ¢rz¢keltetni, amelyekben E´rsi a marxizmushoz valÂ mai viszonyÀt fejti ki: àAzt a meglehetûsen magÀnyos
n¢zetet k¢pviselem, hogy a kommunizmusnak mint
tudomÀnyos vilÀgn¢zetnek ¢s tudomÀnyos ig¢nnyel

fell¢pû j´vûk¢pnek az ´sszeomlÀsa nagyobb tÀvlatban nem Àrt, hanem hasznÀl annak, ami a marxizmusban ¢letk¢pes: kritikai szeml¢let¢nek. Ez
ugyanis megszabadul az utÂpia ballasztjÀtÂl, attÂl
a term¢ketlen ´nellentmondÀstÂl, mely a kritikai
szeml¢letet kritikÀtlansÀgra, apologetikus manûverekre kÀrhoztatta. [...] A kritikai szeml¢let... konkr¢t perspektÁva hÁjÀn elûsz´r arra tanÁt meg, hogy
ÏNEMÎ-et mondjunk mindarra, ami rÀszolgÀl erre. Ez kivezet a jelenlegi Àllapotok k´r¢bûl, valamilyen senki f´ldje fel¢, ahonnan talÀn elûbb-utÂbb
visz tovÀbb is az Ãt. Ezzel az elm¢leti seg¢dkonstrukciÂmmal lÀtszÂlag ¢n is lemondok az Eg¢szrûl,
¢s be¢rem a r¢szletekkel. Ez nincs Ágy. °n nem ¢rem
be vel¡k, csak ¢ppen nem jutok tÃl rajtuk. De a
teljess¢g m¢g puszta ig¢nyk¢nt is erûforrÀs. Ez a
Marx-f¢le kritikai szeml¢let legidûszerübb tanulsÀga.Ê A belsû emigrÀciÂ k´z¢ppontjÀban tehÀt
a vilÀgra mindig friss szemmel rÀn¢zû, ¢rz¢ki
viszonyÀt emberekhez ¢s tÀrgyakhoz folyvÀst
Ãjrateremtû à¢nÊ megtalÀlÀsa Àll. Ez¢rt ä s ez
a belsû emigrÀciÂ ismert eseteihez k¢pest
megfogalmazhatÂ mÀsodik k¡l´nbs¢g ä a
program mentes a frusztrÀciÂtÂl ¢s mindennemü mÀrtÁromsÀgtÂl. Nem csalÂdÀsok hÁvtÀk ¢letre, hanem a kritikai szellem ¢ps¢ge.
Nem a lemondÀs a racionalizÀlhatÂ Eg¢sz
megtalÀlÀsÀrÂl, hanem annak rezignÀlt (m¢gis: bele nem t´rûdû) tudomÀsulv¢tele, hogy
az Eg¢sz megkonstruÀlhatatlan. °s ebben
van persze valami szomorÃ. De van benne
rem¢ny is: hiszen nem mondjuk, nem mondhatjuk, hogy az Eg¢sz mind´r´kre elveszett
(egy ilyen tartalmÃ ÀllÁtÀssal mind´ssze az
utÂpista politizÀlÀstÂl valÂ megcs´m´rl¢s ¢s
visszavonulÀs igazolhatÂ), csak legfeljebb azt
ä ami meg a kritikai szellem ¢ps¢ge ä, hogy
nem lelj¡k ott, ahol Ãj ideolÂgiÀk ¢s Ãj vilÀgc¢lok nev¢ben ma mÀsok kikiÀltjÀk, nem lelj¡k ott sem, ahol egykor mi magunk lÀtni v¢lt¡k, s nem lelj¡k egyidejü Ág¢retes alternatÁvÀkban sem. Mindez azonban meg¢lhetû: fûleg akkor, ha az¢rt a keresg¢l¢s ´r´m¢t ¢s izgalmÀt egy percre sem feledj¡k, s fûleg, ha
kellû k¢tked¢ssel ¢s irÂniÀval szeml¢lj¡k magunkat a viszonyok ilyet¢n ÀllÀsÀnak n¢ha
Âhatatlanul rÀnk t´rû bÃskomorsÀgÀban ¢s
komolyanv¢tel¢ben. E´rsi ¢letforma-teremtû
belsû emigrÀciÂjÀnak harmadik sajÀtossÀga a
pÀtoszn¢lk¡lis¢g: az ¢retlens¢g, a humor szeretete, a vilÀg sz¡rreÀlis lÀtÀsÀnak k¢pess¢ge
¢s ig¢nye. Hiszen nem merû sz¡rrealizmus-e
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meleg szobÀkbÂl n¢zni mÀsok fagyhalÀlÀt, ¢lvezni a modern vilÀg k¢nyelm¢t ¢s a tv k¢pernyûj¢n k´vetni ´ld´klû hÀborÃit, f¢lmeztelenre vetkûzve bÃjni ki a sÀrga csillag visel¢s¢nek k¢nyszere alÂl, ´r´mforrÀsokat lelni ¢s
n¢gy ¢vet v¢gigvigyorogni a b´rt´nben, poligÀmnak ¢s hüs¢gesnek lenni egyszerre, tisztelni a gyilkossÀgot ¢s a terrort az ¢let felt¢tlen szeretet¢nek nev¢ben? °s ha a vilÀgot Ágy,
a maga abszurditÀsaiban tekintj¡k, akkor csak
jÂkedvüek lehet¡nk a magunk abszurditÀsainak meghaladÀsÀtÂl. Ez tehÀt a k´z¢pponti feladat: a magÀt mindenkor a k¡lsû szeml¢lû ¡veg¢n Àt is szem¡gyre venni k¢pes ¢n
megtalÀlÀsa ¢s folyamatos megkonstruÀlÀsa.
Az ¢n leleplez¢se persze lehetne igencsak
unalmas ¢s k´ld´kn¢zû program is ä magÀn¡gy, amelyhez mÀsoknak nincs k´z¡k. Ilyen
lehetne az ¢letrajzi mozzanatok Ãjra¢rt¢kel¢se a magamagÀtÂl valÂ igaztalan eltÀvolodÀsban, a hajdani szem¢lyis¢g à¢n mÀr cseppet
sem vagyok olyan, mint egykorÊ ma oly divatos ¢s oly szÀnandÂ ä mert ûszint¢tlen ä ´nmegtagadÀsÀban ¢s ¢ngyül´let¢ben.
Az ´nmegtagadÂ ¢s az ´nmeghaladÂ ¢letrajz k¡l´nbs¢ge Àrnyalatnyi, ¢s m¢gis perd´ntû. Mert c¢ljuk szerint mÀsok. Az egyik
cezÃrÀt, a mÀsik folyamatossÀgot kÁvÀn teremteni; az egyik kiiktatnÀ a morÀlbÂl a mÃltat, a mÀsik ¢pÁtkez¢se forrÀsÀnak ¢s legszem¢lyesebb bÀzisÀnak tekinti. így tehÀt az
egyik eml¢kanyaga szelektÁv ¢s eszk´zszerü,
a mÀsik¢ ä noha lÀtszatra akÀr kev¢sb¢ àkerekre formÀltÊ ¢s mozaikszerübb, m¢gis ä ´nmagÀ¢rt valÂ. Ez¢rt, ettûl az Àrnyalatnyi k¡l´nbs¢gtûl van, hogy mik´zben E´rsi mÃltbeli ´nmaga mai Ãjra¢rt¢kel¢s¢ben n¢ha akÀr
szesz¢lyesen ûszinte ¢s tÀvolrÂl sem kÁm¢letes
sem magÀval, sem mÀsokkal, k´nyve, e sz¢p
¢s arÀnyos Ázl¢ssel adagolt eml¢kt´meg ¢s ¢nreflexiÂ n¢lk¡l´zi mind az ´nlen¢z¢st ¢s a
m´g´tte oly gyakran megbÃvÂ ´nz¢st, mind
egykor fontos emberek ¢s eszm¢k megtagadÀsÀt. Az indulatos szem¢lyis¢g persze elûelûbukkan: a csÁpûs nyelvü publicista nem
Àllhatja meg, hogy itt-ott erûs kifejez¢sektûl
¢s szÁnlelt intellektuÀlis ¢rtetlens¢gtûl kÁs¢rve,
kritikus kommentÀrt ne füzz´n barÀtainak az
´v¢tûl elt¢rû Ãtkeres¢seihez vagy pÀlyatÀrsainak az Ãj rendben valÂ elismertet¢s¢rt folyÂ
k¡zdelmeihez. E àcsÁpûsÊ bejegyz¢sek ellen¢re ¢s mellett, a k´nyv lapjain E´rsi azonban

m¢giscsak arra tesz kÁs¢rletet, hogy legalÀbb
a racionalitÀs szintj¢n igyekezzen tolerÀnssÀ
¢s meg¢rtûv¢ ànevelniÊ magÀt. ý is tudja ä
mondja is ä, hogy bûr¡nkbûl ugyan ki nem
bÃjhatunk (ilyesmit nem is Ág¢rhet¡nk), de
legalÀbb idûnk¢nt àmagunkra kell szÂlnunkÊ, ¢s annyit tenn¡nk, hogy ´nmagunkkal szemben kem¢nyebb m¢rc¢t alkalmazunk, mint bÀrki mÀssal. E kem¢ny m¢rce
nem az ´nmegvet¢s ¢s az embertelens¢g
m¢rc¢je. °pp ellenkezûleg: az ¢nmegtalÀlÀs
programja a morÀlis ¢s humanista ¢n meglel¢s¢nek programja, amely az ¢let egyszeris¢g¢t ¢s t´rt¢net¢nek belsû koherenciÀjÀt axiÂmÀnak tekinti, ¢s ebbûl az axiÂmÀbÂl kiindulva igyekszik meg¢rtû tisztelettel viseltetni
mÀsok ¢lete irÀnt. E´rsi ´nvallomÀsÀt ez az
alapÀllÀs ¢s az ûszint¢n vÀllalt t´rekv¢s avatja
k´z¡ggy¢, ¢s ez adja az ¢lm¢nyt, amelytûl
mondandÂjÀnak egyetlen r¢szlete sem magÀn¡gy. Nem rÀnthatunk vÀllat tûl¡nk akÀr
idegen, akÀr nek¡nk otthonosan ismerûs
k¡zdelmei ¢s ´r´mei felett ä mert e k¡zdelmek ¢s ´r´m´k ÃjragondolÀsa n¢lk¡l elk¢pzelhetetlen a morÀlis ¢pÁtkez¢s. Az ÁrÂ moralitÀsÀnak pozitÁv megfogalmazÀsa nem kevesebbet k´vetel, mint elszÀmolÀst a mÃlttal, elk¢sz¡l¢st az illÃziÂkkal, bevallÀsÀt f¢lelmeknek ¢s fÀjdalmaknak, elmondÀsÀt soha nem
heroizÀlt k¡zdelmeknek, ¢s bÀtor vÀllalÀsÀt
ama belÀtÀsnak, hogy egy sokÀig gyakorolt
magatartÀs ä a polgÀrpukkasztÂ kÁv¡lÀllÀs ¢s
a tÃlkomolykodott àk¡ldet¢sekÊ ironikus
semmibev¢tele ä immÀron folytathatatlannÀ
¢s ¢rtelmetlenn¢ vÀlt.
Errûl az à¢nÊ-rûl, a Gombrowiczhoz viszonyÁtva felid¢zett eml¢kek ¢s az û naplÂr¢szleteinek visszf¢ny¢ben tekintett ¢lm¢nyek
meghatÀrozta E´rsi-¢nrûl sok minden kider¡l. Kider¡lnek mindenekelûtt tÀvolrÂl sem
k¢zenfekvû vonzalmai.
E´rsi vilÀgÀt hÁvû emberek n¢pesÁtik be.
Hit¡k szerint t´bbs¢g¡kben katolikusok. Ez
elsû pillantÀsra meglepû: hiszen sokÀig Ãgy
v¢lt¡k, az igazi demarkÀciÂs vonal istenhÁvûk
¢s ateistÀk, a teremt¢s irracionalitÀsÀra esk¡vûk ¢s a racionalitÀst szents¢gg¢ emelûk k´z´tt van. De ez a k¡l´nbs¢gt¢tel csalÂka. Az
igazi vÀlasztÂvonal ä ez talÀn E´rsi k´nyv¢nek egyik legfûbb vez¢rmotÁvuma ä a hithez
valÂ viszonyban, a hit reflektÀlt szeml¢l¢s¢ben, nem-instrumentalizÀlÀsa feletti ûrk´d¢-
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s¡nkben, magyarÀn, a hit ¢rtelm¢ben, nem
pedig tÀrgyÀban van. S ez¢rt talÀlhat rokonsÀgot Gombrowiczcsal, a maga m¢ly katolicizmusÀt hÁvû ateizmussÀ ÀtgyÃrÂ lengyel ÁrÂval, mik´zben tÀvolra ker¡l szeretve tisztelt,
de a hithez valÂ reflexÁv viszonyÀt elveszÁtû
bÀtyjÀtÂl, az ¢lete v¢g¢ig illÃziÂja fogsÀgÀban
vergûdû, vilÀgtehets¢gü tanÁtÂmester¢tûl,
LukÀcs Gy´rgytûl ¢s sors- meg k¡zdûtÀrsai
t´bbs¢g¢tûl is. Azon, hogy a lelki rokonsÀgot
¢ppen a katolicizmusÀban egyhÀztagadÂan
indulatos, hit¢hez ugyanakkor bensûs¢ges
otthonossÀggal ragaszkodÂ Gombrowiczcsal
leli meg, maga E´rsi is elcsodÀlkozik: àMegh´kkenve ¢s el¢gt¢tellel konstatÀlom, hogy amit
Gombrowicz a katolicizmushoz k´t, azt ¢n a marxizmushoz kapcsolom. Mindegy, milyen kizÀrÂlagossÀgra t´rû vilÀg¢rtelmez¢sben nevelkedt¡nk: ha
ennek humanisztikus gy´kerei vannak, ¢s ha fejlûd¢s¡nk organikus, akkor elt¢rû premisszÀkbÂl el¢rkezhet¡nk rokon felismer¢sekig.Ê °s ez igaz. De
ezzel a k¢rd¢st m¢g nem merÁtett¡k ki. Elûsz´r is az¢rt nem, mert a hit ¡gye ä hol egyenesben, hol Àtt¢telesen ä az eg¢sz k´nyv´n
v¢gigvonul, ¢s E´rsi nemcsak Gombrowicz,
hanem Kleist, BuÄuel ¢s Mi−osz hiteinek t¡kr¢ben is szem¡gyre veszi a magÀ¢t. Mintha e
hitek ä n¢gy m¢lyen vallÀsos ember n¢gyf¢le
hite ä belsû logikÀjÀnak ÀtgondolÀsÀval ¢s lÀttatÀsÀval azt is mondanÀ: valami alapvetû
sz¡ks¢gletrûl lehet itt szÂ, a szem¢lyis¢g legbensû koh¢ziÂjÀrÂl, amelybûl k´zvetlen¡l a
cselekv¢sek nem magyarÀzhatÂk, nem vezethetûk le. S ha ez Ágy van a hite oltÀrÀn, vallÀsos elveinek morÀlis ig¢zet¢ben ´ngyilkossÀ
lett Kleisttel, az E´rsihez hasonlÂan kozmopolita ellenz¢ki, Àm egyhÀzhÁvû Mi−osz-sal, az
egyszem¢lyes katolicizmus ateizmusÀhoz ¢rkezett Gombrowiczcsal ¢s a vilÀgot isteni harmÂnia helyett sz¡rrealisztikus borzalmakban
¢s irÂniÀkban lÀtÂ, az isteni teremt¢s mozzanatÀt azonban egyetlen percig meg nem k¢rdûjelezû BuÄuellel egyarÀnt, akkor a hit¡nkh´z valÂ ragaszkodÀsban valamilyen m¢lyebb
motÁvumoknak kell megbÃjniuk k´z´tt¡nk,
ateistÀk k´z´tt is. °s talÀn semmit sem mondtunk magunkrÂl vallÀstalansÀgunkkal, semmit nem vallottunk meg a racionalitÀs imÀdatÀval, ¢s semmivel sem vagyunk kev¢sb¢
esendûk ¢s elveszettek cselekedeteinkkel,
emberi viszonylatainkkal ¢s magatartÀsainkkal. Tanuljunk tehÀt a hÁvû emberektûl legalÀbb annyit, hogy prÂbÀljuk meg felbontani

ateizmusunkat, s prÂbÀljunk t´bbet megvallani rÂla, mint annyit, hogy e hitetlen hit¡nk´n mit sem vÀltoztat, hogy csûdbe jutottunk
azokkal a vilÀgjobbÁtÂ eszm¢inkkel, amelyeket egykor, egy idûre magunknak pÂtl¢kk¢nt
meglelt¡nk. E morÀlis ¡zenet nemcsak az¢rt
fontos, mert kapaszkodÂt ad egy dialÂgushoz, a megb¢k¡l¢shez a vilÀggal valÂ b¢k¢tlen ki nem egyez¢s¡nk ideolÂgiailag ¢s vilÀgszeml¢letileg ugyan k¡l´nb´zû, de egyk¢nt
szenved¢steli ¢s vÁvÂdÂ viszonyÀban, amelyben senkinek nincs oka a maga vÁvÂdÀsÀt a
mÀsik¢nÀl magasabb rendünek t¢telezni.
Fontos az¢rt is, mert programot ad. Ha a hitetlens¢gbe vetett hit¡nk, a racionalitÀs diadalÀba vetett illÃziÂink ´sszeomlottak, akkor
ä Ãj istent ¢s Ãj hitet nem lelv¢n ä csak a szem¢lyes ¢pÁtkez¢sben bÁzhatunk. Errûl pedig
el kell mondanunk lehetûs¢geit ¢s korlÀtait. így ker¡lnek a legszem¢lyesebb vallomÀsok ¢s ¢lm¢nyek E´rsi k´nyv¢be: vallomÀs a
lelkesed¢srûl, irÂniÀrÂl, magyarsÀg- ¢s lengyels¢gtudatrÂl, szexualitÀsrÂl ¢s erotikÀrÂl,
ÁrÂi becsvÀgyrÂl, kudarcrÂl, a mindennapi
ellenz¢kis¢g egykori bensûs¢gess¢g¢rûl ¢s
mai tarthatatlansÀgÀrÂl, bün ¢s er¢ny relativitÀsÀrÂl, ¢letmeghatÀrozÂ eszt¢tikai ¢lm¢nyekrûl, riasztÂ ÀlmokrÂl, ijesztû forradalmÀrokrÂl, a bûkezü igazsÀgossÀg kisstÁlüs¢g¢rûl,
´reged¢srûl, bizarr ÃjsÀghÁrekrûl, szerelmekrûl, homoszexualitÀsrÂl, asszonyokrÂl ¢s f¢rfiakrÂl.
A t¢mÀk e laza sz´vev¢nye valahogy koherens eg¢ssz¢ Àll ´ssze. °s nemcsak az¢rt, mert
egy magÀval ¢s ¢let¢vel szemben¢zû ÁrÂ hatvanas ¢vei tÀj¢kÀn ¢let¢nek ¢s belsûleg meg¢lt vilÀgÀnak ¢ppen ezeket az elemeit tartotta
ÃjragondolandÂnak. Hanem fûleg az¢rt,
mert t¢mÀi egymÀs mell¢ rakÀsÀval meghalad egy hatÀrt, amelynek t¢telez¢se ä az
egy¢n felûl n¢zve ä a szem¢lyes tisztess¢g talÀn legÀdÀzabb csapdÀja: k´z- ¢s magÀnmivoltunk sz¢tvÀlasztÀsÀt. K¡l´n´sen a huszadik szÀzadi kelet-eurÂpai ember esett gyakran ebbe a csapdÀba: Ãgy v¢lte, Ãgy v¢lt¡k,
van k´z¡gy, ¢s van magÀn¡gy, van publikus
¢n¡nk ¢s privÀt ¢n¡nk, van eszmeileg megalapozott k´zmorÀlunk ¢s titkokba zÀrt, cselekedeteiben indoklÀst nem k¢rû privÀt viszonyulÀsunk. °s e k¡l´nbs¢gt¢tel okÀn
gyakran Àldoztunk fel a àk´z¡gyekÊ oltÀrÀn
magÀntisztess¢get, Àrultunk el testv¢rt, tanÁtÂt, feles¢get ¢s barÀtot az eszme magasabb-
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rendüs¢ge nev¢ben, ¢s Àrultunk el eszm¢t
pragmatikus c¢lok ig¢zet¢ben. A morÀlis ¢n
meg¢pÁt¢s¢nek belsû emigrÀciÂs programja
azon a felismer¢sen alapul, hogy ezek a hatÀrok a valÂsÀgban nem l¢teznek: a k´z¡gyek
legszem¢lyesebb magÀn¡gyeink, ¢s az Ãt privÀt cselekedeteinktûl a legÀltalÀnosabb morÀlis elvekig nyÁlegyenes. Innen van, hogy
megvÀltÀst is csak magunktÂl rem¢lhet¡nk.
°s amÁg alapvetû erk´lcsi dilemmÀinkat mi
magunk meg nem oldjuk, addig nincs a vilÀgnak olyan int¢zm¢nye, nincs a tÀrsadalomnak olyan berendezked¢se, amelyben
mint felmentûerûben bÁzhatunk. MÀrpedig
szembe kell n¢zn¡nk azzal, hogy egyn¢mely
alapvetû morÀlis dilemmÀnk feloldhatatlan.
Akkor pedig a tisztess¢g azt kÁvÀnja, hogy ha
t´bbet nem is tehet¡nk, de ezt legalÀbb kimondjuk. E´rsi a k´nyv¢nek egyik csÃcsteljesÁtm¢ny¢t jelentû GODOT DILEMMçJA cÁmü
bejegyz¢sben errûl Ágy elm¢lkedik: àNovellÀmban Godot ¢jszaka egy ´regemberrel a hÀtÀn ÀtÃszik a megÀradt folyÂn, a tÃlparton azonban egy
mÀsik v¢ns¢g vÀrja, ¢s k¢rleli, hogy vigye Àt. Minthogy az elsû k¢r¢snek eleget tett, nincs erk´lcsi alapja arra, hogy a mÀsodikat megtagadja. KiindulÂpontjÀra vissza¢rkezve persze Ãjabb valaki vÀrja,
¢s k¢ri, Ágy hÀt eg¢sz ¢jjel ÃszkÀl ide-oda a k¢t part
k´z´tt, egyre nehezebbnek tünû terh¢t cipelve. A
reggeli f¢nyben fel kell ismernie, hogy minden maradt a r¢giben, embertelen erûfeszÁt¢ssel v¢g¡l mindenkit eredeti hely¢re vitt vissza... Senkin sem segÁteni igazsÀgosabb, mint n¢hÀnyon segÁteni. N¢hÀnyat megmenteni embers¢gesebb, mint senkit sem
megmenteni. Godot ä bÀrmit tesz is ä rem¢nytelen
helyzetben van, amÁg az adott felt¢telrendszer keretei k´z´tt mozog. De honnan teremtsen elû mÀsfajta
felt¢telrendszert?Ê
A felt¢telrendszer azonban ä hiÀba vÀlik
elûbb-utÂbb k¡lsûleges adottsÀggÀ ä v¢gsû
soron nem rajtunk kÁv¡l, hanem Àltalunk,
k´zremük´d¢s¡nkkel ¢s jÂvÀhagyÀsunkkal
ÀllÁtÂdik elû. Kil¢pn¡nk belûle nem lehet. A
legt´bb, amit tehet¡nk, hogy kÁm¢letlen analÁzissel feltÀrjuk azokat a bensûnkben ¢s
viszonylatainkban okozott deformÀciÂkat,
amelyek ¢ppen a felt¢telekkel szembeni fogyat¢kos ellenÀllÀsunk nyomÀn j´ttek l¢tre,
¢s amelyeket E´rsi ä k´nyv¢nek centrÀlis kategÂriÀjak¢nt ä ¢retlens¢gnek nevez.
Az ¢retlens¢ghez igen ´sszetett a viszonya.
Egyr¢szt kelet-eurÂpai kisnemzeti nyomorÃsÀgunk t´rt¢nelmileg elûÀllÁtott term¢k¢nek

tekinti, mÀsr¢szt azonban Ãgy lÀtja, hogy az
¢retlens¢g alkotÂelemeinek egyike-mÀsika
nem f´ldrajzi hatÀrokat k´vet: a civilizatÂrikus ¢rt¢kek relativizÀlÂdÀsÀval felzÀrkÂzÀsunk ideÀlja, Nyugat-EurÂpa is mintha t´bbet mutatna fel Ãjabb kori ¢retlens¢gekbûl,
mint valamifajta egyenes vonalÃ evolÃciÂ
embernemesÁtû teljesÁtm¢nyeibûl. MÀs metszetekben az ¢retlens¢g mint szem¢lyes bÀj ¢s
eg¢szs¢ges kÁv¡lÀllÀs jelenik meg, amelyet inkÀbb ¢rdemes megûrizn¡nk, mint ä ÀlsÀgos
¢s hiÀbavalÂ k¡zdelemmel ä à¢retts¢gg¢Ê valÂ ÀtformÀlÀsÀn munkÀlkodnunk; hiszen
eg¢szs¢ges ¢retlens¢g¡nk egyÃttal ¢p morÀlunk legfûbb ûr¢nek, kritikai szellem¡nknek
is ¢ltetûje ¢s tÀptalaja. Megint mÀsutt az ¢retlens¢g a formÀval valÂ harcÀban szeml¢lûdik:
formÀtlansÀgÀt, brutalitÀsÀt ¢s gyakori provincializmusÀt az ÁrÂ elutasÁtja, de keresg¢li
formÀs megjelenÁt¢s¢nek ¢s meg¢l¢s¢nek lehetûs¢geit. Ez a keresg¢l¢s rokonÁtja talÀn
leginkÀbb a tûle oly sok szem¢lyis¢gvonÀsban
k¡l´nb´zû Gombrowiczcsal: programjuk k´z´s pontja az a felismer¢s, hogy az ¢retlens¢g
elûl nincs hovÀ menek¡lni ä a k¡lsû ¢s a belsû
emigrÀciÂ egyarÀnt rem¢nytelen sz´k¢si kÁs¢rlet. A megb¢k¢l¢s egyed¡l lehets¢ges forrÀsa a kiegyez¢s az à¢nÊ-nel, amellyel kiegyezni viszont csak az ´nmagunkat sem kÁm¢lû kritikai tÀvolsÀgtartÀs ¢ber megûrz¢se
mellett lehet.
A Gombrowiczcsal megtalÀlt bensûs¢ges
rokonsÀgnak azonban nemcsak ehhez a felismer¢shez, hanem alapvetû ¢lett´rt¢neti t¢nyek Ãjra¢rt¢kel¢s¢hez is k´ze van. Ma, az
identitÀskeres¢sek korÀban E´rsi sem tudja
megker¡lni, hogy szemben¢zzen zsidÂsÀgÀval. Erre a szemben¢z¢sre ugyanakkor a szokÀsosnÀl bonyolultabb vÀlaszt ad. Nemcsak
azt mondja el, hogy bizony û, aki m¢g a legvadabb ´tvenes ¢vekben is adott arra, hogy
vagÀny ¢s odamondogatÂ ¢retlen fenegyerek
legyen, a àhatalmasokkalÊ valÂ bÀtor harca
k´zben nem emelt szÂt egy nem zsidÂ tÀrsa
iskolai konstrukciÂs pere ellen, amelynek tÀrgya ä a kor divatja szerint ä a klerikÀlis reakciÂ leleplez¢se volt. RÀd´bbenni pedig csak
sokkal k¢sûbb d´bbent rÀ, hogy egykori hallgatÀsÀval maga is Âhatatlanul tev¢keny r¢sztvevûje lett a zsidÂk ¢s nem zsidÂk k´z´tti hagyomÀnyos irracionÀlis ellent¢t generÀciÂs
tovÀbb´r´kÁt¢s¢nek, a magyar kultÃra ¢s politikai ¢let mÀig egyik legnagyobb rÀkfen¢j¢-

Figyelû ã 289

nek. GombrowiczrÂl viszont ä a NAPLñ-jÀbÂl
E´rsi k´nyv¢ben id¢zett r¢szlet tanÃsÀga szerint ä az der¡l ki, hogy û maga a lengyel ûsnemess¢gtûl valÂ elhatÀrolÂdÀsÀt, az ´ngÃny,
a humor ¢s a szarkazmus irÀnti ¢rz¢k¢t ¢ppen a zsidÂkhoz valÂ vonzÂdÀsÀval hozza
´sszef¡gg¢sbe. K¢zenfekvû tehÀt a k¢rd¢s:
adott esetben vajon nem m¢lyebb-e a rokonsÀg egy vid¢ki katolikus lengyel arisztokrata
¢s egy baloldali beÀllÁtottsÀgÃ magyar zsidÂ
polgÀr k´z´tt, mint azok az egy¡v¢ tartozÀsok, amelyeket ma oly elûszeretettel szokÀs
emlegetni, mind´ssze fel¡letes ¢letrajzi egybees¢sekre hivatkozva? E´rsi visszautasÁtja,
hogy outsiders¢g¢t bÀrki is zsidÂsÀgÀbÂl eredeztesse: magyar zsidÂnak tartja magÀt, aki
szÀmÀra zsidÂ mivolta legfeljebb az ´r´k kisebbs¢gi helyzet term¢szet adta elfogadÀsÀt
k´nnyÁtette meg ä enn¢l t´bb ¢s k¡l´nlegesebb tartalma nincs. KÁv¡lÀllÀsÀnak oka pedig vilÀglÀtÀsa ¢s nem szÀrmazÀsa. Ha viszont
a rokonsÀg a nemesi szÀrmazÀsÃ lengyellel
t´bb, mint zsidÂ-kommunista barÀtai t´bbs¢g¢vel, akkor k´teless¢ge, hogy ezt a nemesi
sorsot ¢s gondolkodÀsmÂdot ¢ppen olyan
erûvel, ¢lm¢nyeinek ¢ppen olyan intenzitÀsÃ
Àt¢l¢s¢vel k´vesse v¢gig, mint amilyen erûvel
ä a maga el¢ tüz´tt morÀlis princÁpium nev¢ben ä sajÀt ¢let¢n ¢s ¢lm¢nyvilÀgÀn v¢gig kell
mennie. Innen a kettûs naplÂszerkezet, a
Gombrowicz-eml¢kekre rÁmelû E´rsi-eml¢kek felid¢z¢se, eg¢szen az olyan jÀt¢kos k¡l´nbs¢gekig, mint a Gombrowicz fogyasztotta
tengeri hal ¢s az E´rsi fogyasztotta tormÀs
virsli okozta ¢rz¢ki ¢lvezetek azonossÀgÀn ¢s
k¡l´nbs¢g¢n valÂ elm¢lked¢s.
Ezzel a kettûs naplÂszerkezettel sajÀtos
müfaj teremtûdik, amelyben organikus mÂdon illeszkednek egybe eklektikus elemek. A
bejegyz¢sek laza asszociÀciÂs szerkezete alkalmat ad publicisztika, novellavÀzlat, karcolat,
k´ltûi kÁs¢rlet, essz¢ ¢s kritika vÀltogatÀsÀra,
s ezzel arra, hogy e soktollÃ ¢s soktehets¢gü
ÁrÂ koherens eg¢ssz¢ ¢rlelje ´ssze mindama
müfajokban nyÃjtott teljesÁtm¢nyeit, amely
müfajokban egyes¢vel ¢lete sorÀn jÂ n¢hÀny
alkalommal kellett megk¡zdenie ä mint arrÂl
szÀmot ad ä az el nem ismer¢s, a r¢szleges
sikertelens¢g ¢s a meg nem hallgatÀs alkotÂ
ember szÀmÀra a legnagyobb kÁnt jelentû fÀjdalmÀval. így, egy¡v¢ gyÃrva e k¡l´n-k¡l´n
müfajokbÂl Ãj egys¢g ¢s kiemelkedû eszt¢tikai ¢lm¢ny sz¡letik: aki k¢zbe veszi a k´ny-

vet, mÀr csak a sz¢ps¢g¢lm¢ny okÀn sem egyk´nnyen teszi le.
Ugyan az E´rsi felfedezte Ãj müfaj keret¢ben majdnem minden ¢s majd' minden
formÀban elmondhatÂ, a pÀrhuzamos naplÂgondolkodÀs azonban m¢g mindig nyitva
hagy k¢t k¢rd¢st ä egy tÀrsadalomt´rt¢netit
¢s egy eszt¢tikait. Mert meglehet ugyan,
hogy Gombrowicz irÀnt ä sokban oly nagyon
k¡l´nb´zû tÀrsadalmi beÀgyazÂdÀsa, tradÁciÂi ¢s ¢letpÀlyÀja ellen¢re ä E´rsiben m¢ly
vonzalom ¢l, de vajon ez a vonzalom merûben l¢lektani term¢szetü-e? °s a szem¢ly
irÀnti szimpÀtiÀtÂl vajon el lehet-e vonatkoztatni E´rsi eszt¢tikai vÀlasztÀsÀt, a sz¡rrealizmus mint müv¢szi kifejez¢si forma igenl¢s¢t?
A k¢t k¢rd¢st k¢t ä a Gombrowiczcsal t´lt´tt
idû naplÂjegyzetei k´z¢ ¢kelt ä essz¢ vÀlaszolja meg: az egyikben az ÁrÂ Kleist, a mÀsikban
BuÄuel ¢letmüv¢vel foglalkozik.
Kleist E´rsi lÀttatÀsÀban a k´z¢p-eurÂpai
arisztokrata talÀn legdrÀmaibb tÁpusÀt testesÁti meg. °letÃtja szÀmos ponton rÁmel mind
Gombrowicz¢ra, mind E´rsi¢re, ugyanakkor
kellûen kanyarteli ahhoz, hogy a hit¢vel birkÂzÂ katolikus lengyel nemes figurÀjÀban
megsejtett rokonsÀgot az egyszeri vÀlasztÀs ¢s
vonzÂdÀs esetlegess¢g¢bûl ÀltalÀnosabb sÁkra
emelje. Kleist pÀlyÀjÀban a morÀlis indÁttatÀsÃ keresg¢l¢s ¢s menek¡l¢s minden sz¢lsûs¢ges mozzanata fellelhetû: szakÁt porosz nemesi csalÀdjÀnak ¢vszÀzados tradÁciÂjÀval, a
katonatiszti pÀlyÀval; otthagyja a m¢g tisztes
alternatÁvak¢nt kÁnÀlkozÂ magas rangÃ hivatalt; kac¢rkodik a tudomÀny racionalizmusÀval, de az igazsÀg irÀnti olthatatlan vÀgya innen is tovÀbbkergeti; emigrÀl a szÂ f´ldrajzi
¢rtelm¢ben, de a vÀlasztÀs m¢g tovÀbb ¢lezi
romantikus ¢s ´nostorozÂ nacionalizmusÀt;
v¢g¡l harmincn¢gy ¢ves korÀban ä tovÀbbi e
vilÀgi menek¡l¢si lehetûs¢geket nem lelv¢n ä
¢let¢nek ´nn´n kez¢vel vet v¢get. E´rsi interpretÀciÂjÀban az ´ngyilkossÀg azonban
nem elsûsorban Kleist szem¢lyis¢gpszicholÂgiai vonÀsaibÂl, hanem a fennÀllÂ viszonyok
(a àfelt¢telekÊ) ¢s tÃlfejlett morÀlis beÀllÁtÂdÀsa k´z´tti fesz¡lts¢gbûl k´vetkezik. °letÃtjÀnak bemutatÀsa ¢s ¢letmüv¢nek elemz¢se
nemcsak az emigrÀciÂ ´sszes gyakorlati lehetûs¢g¢nek szÀmbav¢tel¢re ad alkalmat, hanem arra is, hogy kimondhatÂvÀ vÀlj¢k a kivonulÀs talÀn legszorongatÂbb k¢rd¢se: vajon a csak ´nmagÀban bÁzÂ ¢s ´nmagÀra ha-
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gyatkozÂ ¢n¢pÁt¢s nem sz¡ks¢gk¢ppen torkollik-e sz¢lsûs¢ges magÀnyba ¢s ¢lettagadÂ
keserüs¢gbe? Vajon van-e ¢letigenlû megoldÀs is? A k´nyv k´zep¢be iktatott Kleist-essz¢
a k¢rd¢st nem zÀrja le. A gondolatmenet itt
m¢g nem az ¢letformÀhoz, hanem annak
csak morÀlis alapjaihoz ¢s a megtalÀlt morÀlis
bÀzis nyÃjtotta megnyugvÀshoz jut el: àMi¢rt
ig¢z meg a halÀlittas Kleist engem, aki inkÀbb az
¢lettûl rÃgok be? Mi¢rt veszem komolyan ¢n, a materialista, l¢lekvÀndorlÀsos miszticizmusÀt? Mi¢rt
rendÁti meg hedonista l¢nyemet a boldogsÀg mindenf¢le fajtÀjÀtÂl ¢s kivÀltk¢pp a nûi ¢rint¢stûl rettegû szem¢lye? NacionalizmusoktÂl undorodÂ kozmopolitizmusom mi¢rt nem int¢zi el egy k¢zlegyint¢ssel elvakult porosz t¢bolyÀt?... Vonzalmamat csak
r¢szben magyarÀzza, hogy a bennem is fellelhetû
kohlhaasi term¢szetnek ad nagy n¢met koll¢gÀm bÀtorÁtÀst ¢s igazolÀst... A nagy Kleisthez ¢s a nagy
Gombrowiczhoz hasonlÂan az¢rt vÀlt szer¢ny szem¢lyem, minden vidorsÀga ellen¢re, outsiderr¢,
mert ¢n Ãgyszint¢n elengedtem a csecset, melybûl
m¢rgeket (is) szoptam, de mÀs csecshez nem pÀrtoltam Àt, ¢s a mÀr lenyelt tejrûl egy pillanatra sem
prÂbÀltam megfeledkezni.Ê
Az E´rsi alkatÀhoz ¢s ¢letigenl¢s¢hez illû
derü meglel¢s¢hez, a morÀlis program potenciÀlis tragikumÀnak a feloldÀsÀhoz az ÁrÂ
a k´nyv v¢g¢n, a Gombrowicz halÀlÀval sz¡ks¢gszerüen lezÀrandÂ naplÂrÁmek utolsÂ darabja el¢ illesztett BuÄuel-essz¢ben jut el. A
vÀlasztÀsnak megint csak t´bbsz´r´s ä tÀrsadalomt´rt¢neti ¢s l¢lektani ä ¢rtelme van.
Egy Ãjabb emigrÀnssors, ezÃttal azonban
nem k´z¢p-, hanem d¢l-eurÂpai; gyermekesen megûrz´tt ragaszkodÀs a hithez, ezÃttal azonban nem a g´rcs´s k¡zdelem, hanem
az otthonossÀg biztonsÀgot adÂ fajtÀjÀbÂl valÂ; szocialisztikus beÀllÁtÂdÀs, ¢rz¢kenys¢g a
vilÀg borzalmai ¢s igazsÀgtalansÀgai irÀnt, ezÃttal azonban sem kohlhaasi magÀnyban,
sem gombrowiczi megkeseredetts¢gben, sem
kommunisztikus forradalmisÀgban, hanem
az egy¡v¢ tartozÂ dolgok egy¡v¢ tartozÀsÀnak megk¢rdûjelez¢s¢ben. Igen, talÀn a vilÀg
k¢peinek ¢s egymÀsra vet¡lû sÁkjainak sz¡rrealisztikus sz¢tbontÀsa az egyetlen lehetûs¢g, ahogy a àfelt¢telekÊ adottsÀgÀval eljÀtszhatunk. Ez adhat humort, derüt, lÀtÀsmÂdot
¢s rem¢nyt. °s ugyan mindv¢gig talÀnyos
marad, hogy a k¢pek fantÀziab¢li felbontÀsÀt
¢s egymÀstÂl valÂ elvonatkoztatÀsÀt k´vetik-e
a felt¢telek fogasker¢kszerü illeszked¢s¢t a

valÂ ¢letben is sz¢ttolÂ akciÂink, de a gondolkodÀs ¢s a racionalitÀs hatalmÀban bÁzva ä ez
a lehetûs¢g legalÀbbis nem kizÀrhatÂ.
Vissza¢rkezt¡nk tehÀt a racionalitÀs diadalÀhoz ä m¢g ha nagy ker¡lû Ãton tett¡k is
ezt. °s akkor a naplÂjegyzetek most mÀr valÂban nyugodtan befejezhetûk: talajt nyert¡nk a lÀbunk alÀ, ¢s visszahoztuk az ¢letbe
a rem¢nyt, amely jogot ¢s felelûss¢get is ad
ahhoz, hogy szuver¢n mÂdon Át¢lkezhess¡nk, hogy Át¢leteink ne a magÀny megkeseredetts¢g¢t, hanem az ´nmagÀt megtalÀlt
ember biztonsÀgÀt ÀraszthassÀk, ¢s hogy benn¡k ne csak ¢terien szublimÀlt eszmei partnerekre, hanem az ¢nmegtalÀlÀs derüj¢t ¢s
nyugalmÀt hozzÀnk hasonlÂan ¢lvezû, ¢retlen¡l-¢rett hÃs-v¢r partnerekre lelj¡nk. Ennek
a meglelt biztonsÀgnak ¢s derünek a talajÀn
pedig 376 oldal azonosulÀsi kÁs¢rletei utÀn a
377-iken tagadÂlag fejet is rÀzhatunk Gombrowiczra: a szavaknak, amelyeket kimondunk, nemcsak az ´nkifejez¢s ÀllandÂ csiszolÀsa, a morÀlis ¢n moralitÀsÀnak t´k¢letesÁt¢se ¢s Át¢leteink szem¢lyes vÀllalhatÂsÀgÀnak
szavatolÀsa a c¢lja. A szavak ´ssze is k´tnek
mÀsokkal, s ez¢rt nemcsak magunk, hanem
mÀsok irÀnti felelûss¢g¡nk k¢rd¢se is, hogy
miv¢ formÀljuk azokat. Azt hiszem, valami
ilyesf¢l¢t jelenthet ä nekem legalÀbbis ilyesf¢le rem¢nyt adott ä az utolsÂ mondat ¡zenete: àý szÁvesen id¢zte ESKºV ý -j¢nek ezt a sziporkÀjÀt: ÏNem mi mondjuk ki a szavakat, a szavak mondanak ki minket.Î BÂlintok egyet¢rt¢sem
jel¢¡l, aztÀn megrÀzom a fejem. ZseniÀlis mondat,
de ´nmagÀban nem Àll meg, mert nem v¢letlen, ¢s
nem is f¡ggetlen tûl¡nk, hogy melyek ezek a szavak.Ê
Szalai JÃlia

çLLñK°PEK
SzabÂ T. Anna: A madÀrl¢pte hÂ
BelvÀrosi K´nyvkiadÂ, Budapest, 1995.
72 oldal, 238 Ft
Fiatal k´ltûk müveit tanÀcsos t´bbsz´r elolvasni: fokozott m¢rt¢kben kell azonosulni azzal a versvilÀggal, mely elsû k´tetekben alakot ´lt. Az a k´ltû ugyanis, aki m¢g nem be-

Figyelû ã 291

sz¢lt sokat versben, s tartÂzkodik a tulajdonsÀgok fenyeget¢seitûl (minden leÁrt szÂ utÀn
egyre t´bb minden nem lesz¡nk), t´bbnyire
Âvatosan kÁnÀlja mondanivalÂit; stÁlusa befel¢
fordÁtott ¢s titokban negatÁv. ¹nmagÀt figyeli, ¢s egyszersmind keveset hajlandÂ elÀrulni
´nmagÀrÂl. A fiatal k´ltûi f¢lelem kitÀrja
ugyan a tapasztalatok ajtajÀt, de t¡st¢nt vonul is vissza a v¢detts¢gnek olyan sÀnca m´g¢, mely csupÀn a sz´veggel szembeni alÀvet¢st ¢s tÃl¢l¢st teszi lehetûv¢.
SzabÂ T. Anna elsû k´tet¢ben is szembe´tlenek az ellenÀllÀsnak ezek a tÀrgyias mozdulatai. A sz´vegek olvastÀn lÁrai tapintatossÀgot, ÂvakodÂ szellemi berendezetts¢get ¢rz¡nk, olyan teremt¢s elûtti ÀrtatlansÀgot,
mely csupÀn tÀvolrÂl folytat pÀrbesz¢det a
v¢gleges d´nt¢seket k´vetelû valÂsÀggal. Kicsiny valÂsÀgelemekbûl szûtt f¢lvalÂsÀg ¢s folyamatos lelki helyesbÁt¢s: ez a k´lt¢szet egy
befejezetlen ¢s m¢g be nem teljes¡lt magÀny
aknÀibÂl bÀnyÀssza ki sajÀt szÂanyagÀt. Az
alig megcsend¡lû, zÀrt, fojtott formÀk vilÀga
ugyan bizonyos l¢lekbiztonsÀg ¢rzet¢t kelti, a
belsû lÀtomÀs hÀtter¢ben azonban aprÂ jelekkel k¢telyek mutatkoznak. Ez a k´ltû a semmit, a l¢tez¢s elûtti, a s´t¢t pontok m´g´tt
f´lf¢nylû ûsanyagot kÁvÀnja szÂba foglalni. A
tagadÀs gesztusaibÂl kihÀmozott emberi odaadÀsnak e mozzanatÀt szabatosan jellemzi
Lator LÀszlÂ a k´tet el¢ bocsÀtott elûszavÀban. ýt id¢zem: àHa hihet¡nk (a k´ltû) k´tete
elsû ciklusÀba gyüjt´tt ars poeticÀinak, elemi lÁrÀt
akar Árni, amelynek a teremt¢s elûtti semmi a f¢szke.
Ha jÂl ¢rtem, valami alaktalanul, tagolatlanul
ûsit, olyasmit, amit m¢g nem torzÁtott, nem fÀtyolozott el fogalmaink hÀlÂja. A kimondhatatlant szeretn¢ hÀt kimondani, Ãgy Árni, hogy meg¢rezz¡k a
szavak m´g´tt Ïa semmi hüv´s szel¢tÎ.Ê
GyanÁthatÂ, hogy a àsemmiÊ (a neml¢t, a
lÀthatatlan, a megsemmis¡l¢s) ebben a k´ltûi
szeml¢letben eleven m¢rt¢kfunkciÂt lÀt el: ez
a k´ltû Ãgy Ár, mintha elûsz´r s egyÃttal utoljÀra lÀtnÀ a vilÀgot, mintegy valamilyen k¢pzelt halÀlkÁs¢rlet lassÁtott kÀlvÀriÀjÀn. A sz´vegek pontokkal tagolt szaggatottsÀga, ÀllÂk¢pszerü, bizantinikus komorsÀga ¢s baljÂs
fesz¡lts¢geket rejtû kiegyensÃlyozottsÀga egy
megsemmis¡l¢s k´r¡li vÀrakozÀs esem¢nyeit
k´zvetÁti. Olyan ¢rz¢s¡nk tÀmad, mintha a
k´ltû tekintete ´r´kk¢ a vilÀg peremei fel¢
szaladna, mintha a lÁrai halandÂ folyton-folyvÀst kiterjeszkedne a l¢tez¢sbûl, hogy a vilÀg-

ürben talÀlja vagy teremtse meg egyedi boldogsÀgÀnak megbÁzhatÂ korszakait. Ez a
szeml¢letmÂd a lÀthatÂ l¢t tÀrgyait csak Ãgy
¢rinti meg, mint szellû a faleveleket: futtÀban
meg-megvillantja a dolgok szÁn¢t ¢s fonÀkjÀt,
de mÀr siet is tovÀbb egy mozdulatlan ¢rt¢krend ¡dv´snek gondolt rezervÀtuma fel¢.
Mivel ez a k´lt¢szet a v¢gleges fogalmazÀs
ig¢ny¢vel sz¡letik, ritkÀn hangoztat k´zvetlen ¢rz¢seket. Ez¢rt pontos, ez¢rt nem vÀlik
fedetlenn¢ ¢s csupasszÀ. Mintha aprÂ r¢szleteiben egy fontosnak v¢lt legtÀvolabbi c¢l
t¡kr´zûdn¢k ism¢telten, s a k´ltem¢nyek e
vilÀgi tapasztalatokra szegzett reflektora csupÀn egy ´r´k ¢rv¢nyü vilÀgrend elûzm¢nyeit
tenn¢ lÀthatÂvÀ. A sz´veg megvilÀgÁtÀsa tompÁtott ¢s mozdulatlan, s ¢ppen a r¢szletek kiszigetel¢se hozza l¢tre erûs tartÂssÀgÀt. SzabÂ
T. Anna mintegy a verssorokba ejti sÃlyos
szavait; a szavak alapkûszerü szilÀrdsÀggal illeszkednek az aggÀlyosan megtervezett verst¢r talajÀban. K´lt¢szet¢nek bensû kiterjed¢se, semmi k¢ts¢g, m¢g n´vekedni fog, de azt
hiszem, SzabÂ T. Anna m¢gsem olyan k´ltûi
szem¢lyis¢g, akinek àÃtja vanÊ.
A k´tet n¢gy t¢ma k´r¢ rendezi anyagÀt:
k´lt¢szet, tÀj¢lm¢ny, szerelem, halÀl. SzÂtÀrÀnak legfontosabb kifejez¢sei: neml¢t, semmis¢g,
test, ¢szrev¢tlen, s´t¢t, kezdet-v¢g, mozdulatlan. A
megformÀlÀs k´z´s jellemvonÀsa, hogy a k´ltû t´bbnyire abban a pillanatban kezdi tanulmÀnyozni a dolgokat, amikor azok elfordulnak tûle. A f¡ggû helyzetnek ¢s vÀrakozÀsnak
ebben az idûleges lavinaomlÀsÀban az ¢let ellenÀllÀsai valamilyen makacs gÀtlÀsban sürüs´dnek, s a m¢lyre vÀjt versmederben jobbadÀn egy szük¡lû torkolat fel¢ igyekeznek a
sz´veg lassan h´mp´lygû anyagai. Ez a k´ltû
Ãgy kÁvÀn verset Árni, àakÀrha a neml¢t ¢lûbb ¢s
igazabb volna, mint a l¢tÊ; Ãgy vÀr simogatÀst,
àahogy a hullÀm fut ki a f´venyre... mintha ott se
lenneÊ; Ãgy tekint rÀ az elhagyott vid¢kre,
àmint aki tudja: kezdete elûtt pillantja meg a mozdulatlan v¢getÊ; az û vers¢ben a halÀlt vÀrÂ het¢ra f´l¢ àa semmi templomaÊ boltozÂdik; a k´tet egyik zÀrÂdarabjÀban pedig ilyen versszakra bukkanunk:
àRem¢lem, v¢g¡l visszat¢r¡nk
a holtakhoz s a meghalÂkhoz,
mert addigra mindent meg¢rt¡nk
a k´nnytelen tudÀs feloldoz.Ê
(REM°LEM, V °GºL...)
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A k´ltem¢nyekben megjelenû vesz¢lyhelyzetek, a hurokszerü szorÁtÀst ¢rz¢keltetû tapasztalati mintÀk hosszÃ Àrnyat vetnek a sorok m´g¢; a mü valamely lassÃ torlÂdÀs szÁnter¢v¢, szoros sz´vegcellÀvÀ vÀltozik.
Ezt az ´r´k´s l¢p¢shÀtrÀnyt sugalmazÂ hatÀst SzabÂ T. Anna fûleg k¢t müv¢szi eszk´z
tudatos alkalmazÀsÀval ¢ri el.
Az egyik: f´lfedezi (Ãjra f´lfedezi) a pont
indulatfokozÂ szerep¢t. A ponttal m¢rs¢kelt
intenzÁv mondatfüz¢s term¢szetesen k´zismert a mesterhagyomÀnyban; gondoljunk
p¢ldÀul erre a k¢t eml¢kezetes darabra metszett klasszikus sorra:
àTanulni kell. A t¢li fÀkat.Ê
K¢ts¢gtelen, ez a sor mÀsk¢ppen hangzana, sût Àrnyalatnyit mÀst jelentene a k´zep¢re
ejtett pont n¢lk¡l. Itt nem pusztÀn arrÂl van
szÂ, hogy a pont lassÁtja a k´zl¢sfolyamatot.
A pont, mondhatni, egyenesen keresztmetszett¢ hasÁtja a k´zl¢st, kivilÀgÁtott ablakot
nyit a jambusok falÀn. Alaphelyzetbe ÀllÁtja a
sort. (KortÀrs k´ltûink k´z¡l BertÂk LÀszlÂ ¢l
gyakran ezzel a lehetûs¢ggel.)
Id¢zek kettût SzabÂ T. Anna talÀlataibÂl:
àA most. A percek dallama.
A kint ¢s bent k¢tszÂlama.
A hüs, a zsongÂ ¢ji lomb.
ýszidû. çg-sÁp. Lomb-doromb.Ê
(K ñRHçZABLAK )
àF¡vek. R´g´k. N´v¢nyi b¢ke.
KorhadÂ Àgak csendess¢ge.
Itt lent mindennek sÃlya van.
A lÀthatÂt a f´ld lehÃzza
de az ¡ress¢g sÃlytalan.Ê
(A HET°RA A HALçLT VçRJA)
A mÀsik: SzabÂ T. Anna elûszeretettel alkalmazza a tûmondatot, kijelentû mondatot.
JelsulykolÀsÀnak egyik leghat¢konyabb eleme ez. A visszafogottsÀg, a f¢kek mük´d¢se,
a l¢pten-nyomon megszakÁtott jelformÀlÀs
mintha embrionÀlis t´rpetagokra szaggatnÀ
a sort; a k´ltû szÂinfarktusokat iktat a sz´vegbe. Hamar kristÀlyosodÂ sortÁpusnak nevezn¢m ezt az eljÀrÀst.
Flaubert mondja egy francia ÁrÂrÂl: stÁlusa

olyan, mintha vakondokok laknÀnak a mondatai alatt. Ilyen SzabÂ T. Anna stÁlusa is: egyegy hirtelen fel¢nk tÀtongÂ lyukbÂl csakugyan àa semmi hüv´s szeleÊ fÃjdogÀl. íme, k¢t
szakasz a k´tet cÁmadÂ vers¢bûl (mintha Pilinszky Àrnya suhanna Àt a sorok m´g´tt):
àMegnyitja most az ablakot.
ögy tekint ki a t¢li kertre,
mint aki mindig itt lakott.
A szilvafÀt mÀr û nevelte.
HÃsz¢ves, asszony. Messzirûl j´tt.
HomlokÀn hosszÃ forradÀs van.
Lassan leengedi a t´rlût.
Rebbenve Àll a ragyogÀsban.
(A MADçRL°PTE Hñ)
SzabÂ T. Anna szemlÀtomÀst sikeresen
harcol a vers prÂzÀvÀ sorvasztÀsÀnak kÁs¢rteteivel (mester¢t, Lator LÀszlÂt is ez lelkesÁthette). A vÀrakozÀsra ¢pÁt, mint a klasszikusok, s nem a meglepet¢sre, mint n¢melyik
modern.
Ha van ilyen, A MADçRL°PTE Hñ klasszikus
primûr.
BÀthori Csaba

BESZ°D A TENGERRýL
TÀbor Eszter k´lt¢szet¢nek
àegyik lehets¢ges ¢rtelmez¢seÊ
TÀbor Eszter: A MeteorolÂgiai Int¢zet jelent¢se
Kozmosz K´nyvek, 1984. 68 oldal, 11 Ft
TÀbor Eszter: K¡l´n Âra
L¢legzet K´nyvek, 1994. 64 oldal, 128 Ft
àOlvasÂ, ¢rtsd helyesen ÁrÀsomat!
Nincs hatalmunkban Isten sz¡let¢s¢rûl besz¢lni, mert ennek ´r´ktûl
fogva nem volt soha kezdete; egyed¡l
Istenrûl, a mi AtyÀnkrÂl vagyunk k¢pesek besz¢lni; arrÂl, hogy mi û, ¢s mik¢nt van, ¢s mik¢ppen van az ´r´k
sz¡l¢s.Ê
(Jakob B´hme)
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à...pedig a fÂliÀnsrÂl
lassan lehull a fÀtyol
szeretne Àtderengni
az egyik lehets¢ges
¢rtelmez¢s de senki
nincs akinek derengjen...Ê
TÀbor Eszter EL IDEGEN cÁmü vers¢nek sorai ä tudatosan vagy ´nk¢ntelen¡l ä rÀmutatnak e k´lt¢szet ¢rtelmez¢s¢nek, sût olvasÀsÀnak (meg¢rt¢s¢nek) talÀn legfûbb neh¢zs¢g¢re, de egyÃttal karakter¢re is. K¡l´n´s, megfoghatatlan ugyanis TÀbor Eszter verseinek
vilÀga, amelyek a lakhatatlansÀg tradicionÀlis
¢lm¢nyk´r¢nek lÁrai tematikÀjÀt hangszerelik
Ãjra. çm nÀla ez a tapasztalat nem vÀlik olyan
egyetemes l¢t¢lm¢nny¢, mint mondjuk Pilinszkyn¢l, ahol is a lÁrai alany pozÁciÂjÀt bÀrmelyik figyelmes ¢s ¢rz¢keny olvasÂ elfoglalhatta, s ezÀltal nemcsak a versekben megszÂlalÂ vagy formÀlt figurÀk, de a befogadÂk
is r¢szesei lehettek egy univerzÀlis tapasztalÀsfolyamatnak. Itt azonban, TÀbor Eszter ez
idÀig megjelent k¢t versesk´tet¢ben, Ãgy ¢rzem, nehezen megnyithatÂ, marad¢ktalanul
meg sem hÂdÁthatÂ, kietlen horizont tÀrul
fel, melynek talÀn egyetlen lakÂja, sût ismerûje: csakis a versek besz¢lûje lehet. No de ki
mÀshoz szÂlhatna m¢gis ez a meglehetûsen
ezoterikus, mÀr-mÀr misztikusan ´nmagÀba
fordulÂ k´lt¢szet? ValÂban nincs, akinek àÀtderengjen az egyik lehets¢ges ¢rtelmez¢sÊ? Vagy talÀn behatÂbb vizsgÀlÂdÀs segÁthetne ebben?
PrÂbÀljuk meg, s meglÀtjuk.
MÀr a szerzû elsû k´tet¢ben is rendre
olyan gondolatilag (filozÂfiailag) sürÁtett,
megterhelt versekkel talÀlkozhatunk, amelyek valamely egyszerre szenvtelen ¢s sejtelmesen misztikus t¢r¢lm¢nyt id¢znek, p¢ldÀul
à...itt hagyjam tettemet a t¢rben / csak az¢rt mert
jÀrtak elûttem / kik e tettet cser¢nek v¢lt¢k / s magukat Ágy sz¢pen kiv¢dt¢k / legalÀbb az utolsÂ percben / nem jÀrtak ûk abban a kertbenÊ (NEM AZ
ºRES T°R). A megc¢lzott-sejtetett t¢mak´rh´z
m¢rten a k´tet besz¢dhelyzet¢nek ÀllandÂ dilemmÀja: àA tengerrûl nem besz¢l / aki tengerben
¢lÊ (FRISCO BöCSöJA). Ennek ellen¢re TÀbor
Eszter megprÂbÀl besz¢lni a nehezen k´z´lhetûrûl. (Hogy mi¢rt mertem ilyen k´nnyelmüen azonosÁtani a versr¢szlet Ãgynevezett
jelent¢simplikÀciÂit a szerzû Ãgynevezett
szÀnd¢kÀval, valamint hogy mi is lehet e k´l-

t¢szet titokzatos àtengeranyagaÊ, nos minderre k¢sûbb visszat¢rek.) M¢ghozzÀ Ãgy,
hogy egy meglehetûsen zÀrt k¢pi-grammatikai viszonyrendszert konstruÀl. S bizony nem
kev¢s idût ¢s kitartÀst ig¢nyel, hogy szÀmos
k´ltem¢nyen Àt felt¢rk¢pezz¡k a ä l¢nyeg¢ben mindig ugyanazon ä lÁrai univerzumot.
K¢rd¢s, meg¢ri-e. Izgalmas, egyedi tapasztalatnak ker¡l¡nk-e Ágy birtokÀba? Vagy talÀn a lehetû legÀltalÀnosabb ä eleve eld´nt´tt
¢s lehatÀrolt ä b´lcseleti k¢rd¢sek n¢mileg
tÃlbonyolÁtott porondjÀn talÀljuk magunkat?
L¢teznek-e egyÀltalÀn eld´ntetlen k¢rd¢sek e
terepen, amelyek TÀbor Eszter pÀlyÀjÀnak
k´vet¢sre ¢rdemes dinamikÀjÀt adhatjÀk?
A nem ¢pp probl¢mÀtlanul felfejthetû
verssz´vet legfûbb ism¢rve tehÀt a viszonylatok
bonyolult hÀlÂjÀnak aprÂl¢kos ¢s precÁz kidolgozÀsa, azaz: ugrÀsok t¢rben, idûben, fogalomhasznÀlatban, a k¡l´nb´zû jelent¢sszinteken vagy ¢ppen a grammatikai szem¢lyek
hasznÀlatÀban, p¢ldÀul: àEg¢sz reg¢nyt k¢pezn¢nk ha benne / mÀsik asztal ter¡lne csodÀkra /
Edd meg helyettem ezt vacsorÀra, / ¢s ne Át¢lj csupÀn fegyelemreÊ (SZONETT). MegvÀlaszolandÂ
tovÀbbÀ, hogy vajon a besz¢lû ¢n ezekkel az
eszk´z´kkel a teremtett k´ltûi horizont kitÀgÁtÀsÀt, gazdagÁtÀsÀt ¢ri el, vagy pedig az elt´k¢lt szerzû ä akarva-akaratlan ä ´sszet¢veszti, sût az ¢rtelmezhetetlens¢gig ´sszemossa magÀt egy t¢telezett (kitalÀlt, sejtett, vÀgyott) ezoterikus jelens¢ggel, netÀn valamely
misztikus ¢rtelemeg¢sszel. MeghatÀrozhatÂ-e
vajon a mindezen viszonyrendszerben ¢s bonyolÁtott formÀban megszÂlalÂ vagy rejtûzk´dû besz¢lû pozÁciÂja? °s vajon ¢lvezhetûbb,
eml¢kezetesebb lesz-e mindettûl a versek ¢rz¢ki karaktere?
TÀbor Eszter Ãj k´tet¢nek nyitÂverse, az
°PíTKEZ°S cÁmü, lÀtvÀnyosan p¢ldÀzza e müv¢szet ¢rtelmez¢s¢nek fentebb megelûlegezett probl¢mÀit. Ugyanis a harmadik versszak, amely ¢pp a k´zep¢n metszi a kompozÁciÂt, megformÀltsÀgÀban ¢s gondolati telÁtetts¢g¢ben egyarÀnt el¡t a k´ltem¢ny eg¢sz¢tûl (a t´bbi n¢gy strÂfÀtÂl): àK´r¡ln¢zni
sincs idûm. / Azt hiszem, bonyolultabb / Az egyszerütûl haladva / ImportÀlni a mÃltat.Ê ä Az ¢rintett szakaszt megelûzû ¢s k´vetû k¢t-k¢t versszak a r¢sz ¢s eg¢sz hagyomÀnyos k¢rd¢sk´r¢ben elrendezhetû fogalmakkal ¢s metaforÀkkal operÀl, melyeknek sz¢lsû koordinÀtÀi
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a àf¢szekÊ ¢s a àszÀmkivetetts¢gÊ: e lÁrai vilÀg ¢rv¢nyes alternatÁvÀja. Ebben az ´sszef¡gg¢sben nem igazÀn tudtam megnyugtatÂan ¢rtelmezni az id¢zett szakasz valamely minûs¢gi
rendszerbûl valamely idûbelis¢gbe vezetû
mer¢sz ugrÀsÀt. Ami persze nem felt¢tlen¡l
hiba (sem az eny¢m, sem a vers¢), sokkal inkÀbb TÀbor Eszter k´lt¢szet¢nek kiker¡lhetetlen jellegzetess¢ge. Hiszen mÁg a n¢gy sor
valaminek a neh¢zs¢g¢re (àbonyolultabbÊ), valaminek a lehetûs¢g¢re (àaz egyszerütûl haladvaÊ)
¢s valamely eltünt ¢rt¢kkomponens visszaszerz¢s¢nek es¢ly¢re (àimportÀlni a mÃltatÊ)
utal, a versszak a viszonylag pontos helyzetleÁrÀs (àk´r¡ln¢zni sincs idûmÊ) ellen¢re sem
nyÃjt megnyugtatÂ jelent¢seg¢szt. M¢gis
nyilvÀnvalÂ ¢s kifejtett a lÁra alap¢lm¢nye,
amely a ciklus cÁm¢t adÂ LAKHATçS -ban is tetten ¢rhetû, utalva Pilinszky nevezetes soraira:
àLakhatatlan, kiÀltjÀk, lakhatatlan!Ê (NAGYVçROSI IKONOK .) Mind a PROLñGUS àteremtettÊ ¢s
àreÀlis tereÊ, mind a PARCELLA ´t´dik darabja
a t¢r¢rz¢kel¢s vÀltozÀsÀban rejlû homÀlyos, ki
nem fejtett es¢lyt c¢lozza; az utÂbbi k´ltem¢ny elbizonytalanÁtott perspektÁvÀja p¢ldÀul Ágy: àAz ÀtvÀltozÀs elûtti / ñhajtott r´gz¡l¢s /
Nem a f´ld egy pontjÀra irÀnyul ä / Egy pontra:
a f´ldre. / Mikhez k¢pest az ez?Ê
Az egy¢rtelmü, k´zhelyszerü, lapos ¢s
akarnok konkretizÀlÀsnak ellenÀllÂ jelkapcsolatok tehÀt e k´lt¢szet elvitathatatlan ¢rdemei. TalÀn ¢pp emiatt besz¢l a k´tet f¡lsz´veg¢nek ÁrÂja àjelent¢skioltÀsrÂlÊ. çm ez a megÀllapÁtÀs TÀbor Eszter verseirûl kiss¢ tÃlzÂ. E
müv¢szetnek, v¢lem¢nyem szerint, igencsak
hatÀrozott jelent¢sintenciÂi vannak, hiszen a
sz´vegk¢p milyens¢ge (p¢ldÀul elbizonytalanÁtott grammatikÀja) nem hatÀrozhatja meg
egy az egyben a jelent¢smezûk milyens¢g¢t
(ÀllÁtÂlagos àkioltottsÀgÀtÊ), kapcsolatuk sokkalta ´sszetettebb. A misztikus (ezoterikus)
nyelvi burok komplikÀciÂi nem rafinÀlt jelent¢sfosztÀsrÂl Àrulkodnak, hanem ¢ppen hogy
valamely bizonytalannÀ vÀlt ¢rtelemeg¢sz
(vissza)keres¢s¢re buzdÁtanak ä egy sajÀtos
jel/nyelvrendszer segÁts¢g¢vel. TÀbor Eszter
k´lt¢szete ugyanakkor ä a stabil, erûteljes szÁnekkel megrajzolt, egy¢rtelmü-monolit jelk¢pek, netÀn hatÀrozott ¢s erûszakos felszÂlÁtÀsok, instrukciÂk hÁjÀn ä vÀltozÂ, sût variÀlhatÂ kulcsfogalmakat, azaz dinamikus viszonyrendszereket mozgÂsÁt. (LÀsd p¢ldÀul az

alÀbbi k¢t nÂment: àt¢rteremtûÊ, àf´ld¡nk paralel szellemeÊ.) RÀadÀsul e versek misztikus vilÀga nem az egyes¡l¢srûl, sokkal inkÀbb a
csalÂdÀsrÂl, a megmÀsÁthatatlan osztottsÀgrÂl
szÂl (utal erre p¢ldÀul a misztikusok lÀngolÂ
szeretettematikÀjÀnak feltünû hiÀnya). T´bbek k´z´tt ez¢rt is lehet olyan neh¢z e verseket megformÀlni ¢s k´z¢rthetûv¢ tenni, de
m¢g inkÀbb neh¢z e vilÀgba otthonos olvasÂk¢nt/¢rtelmezûk¢nt bel¢pni. MagÀnmisztika
ez, ahol nincs feloldÂdÀs ¢s beteljes¡l¢s. E
müv¢szet alapterm¢szete: hajlama a misztikus magÀnyra ¢s elm¢ly¡l¢sre, amelynek igazÀn csak k¢t fûszereplûje/r¢szese lehet: a vÀgyÂdÂ ¢s a VÀgyott. De hogy TÀbor Eszter
k´lt¢szet¢t marad¢ktalanul misztikusnak nevezz¡k, annak k¢t (egymÀst erûsÁtû) akadÀlya
is van: (1) A versek szükÁtett, lecsupaszÁtott,
rideg ¢s rem¢nytelen horizontja alkalmatlannak bizonyul a szeretet¢lm¢ny ¢s az ÀtfogÂ vilÀgmagyarÀzat szenved¢lyes tolmÀcsolÀsÀra;
(2) a jelenkori lÁra l¢tmÂdjÀt jelentûsen meghatÀrozÂ szellemi k´rnyezet sem kedvez a
versnyelvet nem racionalizÀlhatÂ sz´vegkonstrukciÂk¢nt, hanem rejt¢lyes, megfejtendû à¡zenetk¢ntÊ kezelû befogadÂi strat¢giÀknak. M¢gis, e k´tet kurrens ¢rtelmezûi
szempontoknak ellenÀllÂ sz´vegk¢pe felbÀtorÁt, hogy TÀbor Eszter pÀlyÀjÀt egy sajÀtosan
ÀtÁrt, Àt¢rtelmezett hagyomÀnyk´r: a misztikus k´lt¢szet k¢sei, t´red¢kes variÀnsak¢nt
¢rz¢kelj¡k.
Egy k´nnyebben ¢rtelmezhetû darab, a
SZTEREñ cÁmü, az ´nt´rv¢nyü müv¢szet dilemmÀjÀt szÂlaltatja meg a àhangolÂdÀsÊ ¢s a
àhangolÀsÊ ellent¢tpÀr segÁts¢g¢vel. Ez a belÀtÀs a MþV °SZET A MçSIK°RT cÁmü versben ä
TÀbor Eszter k´lt¢szet¢ben szokatlanul ä
szinte t¢telesen kimondatik: àSzabadcsapat a
lÀtvÀny nem lehet, / EgymÀsba vÀlt a k¢p a k¢pkeret. / A hÀtt¢r itt csak Ãjabb alkalom, / AlÀÁrÀs ¢s
dÀtum a falon.Ê ä E àb´lcseleti t¢zisÊ a kortÀrs
k´lt¢szet neh¢zs¢g¢t, hagyomÀnyos szerepk´r¢nek beteljesÁthetetlens¢g¢t c¢lozza, ami a
sajÀtosan bonyolÁtott nyelv- ¢s sz´vegformÀlÀsban kulminÀl. Hiszen, talÀn nem Àrt m¢g
egyszer hangsÃlyozni, e lÁrai vilÀg sarkalatos
pontja ¢s k¢ts¢ge: az egyedi-sajÀtos misztikus
nyelvhasznÀlat k´z¢rthetûs¢ge, interpretÀlhatÂ volta. N¢mi probl¢mÀt okoztak p¢ldÀul,
noha a k´ltem¢ny eg¢sz¢t ¢rteni v¢lem, a
SZUBTRñPUS alÀbbi sorai: àElindul a f´ld f´ld
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bujdokolni / MÀr szÀmkivetve minden lent lakÂja
/ BÃjik alÂla sok alattvalÂja / Vez¢rlû lÀtÀs csalogatja hÁven.Ê ä A helyviszonyok hatÀrozatlan
volta ugyan magyarÀzhatÂ a vers ´nt´rv¢nyü-misztikus karakter¢vel (miszerint a bizonytalan, olykor zavaros metaforÀk valamely magasabb, ÀtfogÂbb szinten nyerik el
v¢gsû ¢rtelm¡ket), az id¢zet utolsÂ sora m¢gis egy kiss¢ tÃlterheltnek tünik: mintha a àlÀtÀsÊ fûn¢vhez rendelt hÀrom szÂalak (vez¢rlû, csalogatja, hÁven) ´sszezavarnÀ, sût egyenesen ¡tn¢ (tehÀt itt m¢giscsak: àkioltanÀÊ)
egymÀs jelent¢s¢t. A K¹RºLM°NYEK HATALMA
cÁmü kompozÁciÂban viszont az ¢rt¢kt¢telezû
kulcsszavak (bÃvÂpatak-gondolat, igazgy´ngy,
¡st´k´s, ¢gi rÂzsa, r¢gi csÂva), valamint a dinamikus igei t¢r-idû viszonylatok (visszajutsz, t¢r
vissza, ¢rlelûdik, Ãjra nyÁlhatsz) pÀrhuzamosan
¢pÁtkeznek, s biztosÁtjÀk azt a vilÀgos ¢s k´vethetû sz´veg- ¢s jelent¢sformÀlÀst, amely az
utolsÂ sor szelÁd, nyugodt ¢s egyenletes mozgÀsÀhoz vezet: à...BÂlogatÂ pillanat.Ê HasonlÂan szerencs¢s ¢s meggyûzû eljÀrÀs, amikor
a J¹V ýRE N°ZV E cÁmü vers utolsÂ szakaszÀban a hÀrom igealak (mell¢kn¢vi igen¢v,
fûn¢vi igen¢v, k¢rdûszavas ige) a sugallt jelent¢s k´r¡l ´sszpontosul: àki a megmondhatÂ / ellÀtni hold-napig / ki a r¢szletekben / tudja-e hol lakikÊ.
A k´tet utolsÂ, J¹V ýRE N°ZV E cÁmü ciklusa
olyan szimbolikÀt teremt, amelyrûl Jakob
B´hme az alÀbbiakat Árja: à°s ahogy a Nap heves sÂvÀrgÀsÀt a Miszt¢riumba, a tudÀsba, nevezetesen az elsû hÀromba: Sulphurba, Mercurba ¢s
Salba bevezeti, hogy benn¡k meggyulladjon ¢s megnyilatkozzon: ugyanÃgy vezeti vissza a tudÀs is heves sÂvÀrgÀsÀt a csillagok Quinta EssentiÀjÀbÂl
Sulphurral, Mercurral, Sallal, e hÀrom elsûvel a
Naphoz, az û term¢szet-Isten¢hez. A Nap pedig a
Miszt¢rium Magnum lelke a k¡lsû elemi vilÀgban,
hasonlata a belsû, rejtett Istennek.Ê ä N¢mileg hasonlÂ lÀtomÀsos jelent¢sk´rben mozognak
TÀbor Eszter HOLD NAP ELýTT cÁmü vers¢nek befejezû sorai is: àF¢nyesednek a t¢telek /
Tisztul az udvar ä ¢bredek / KiegyenlÁtû b¢ke j´tt
/ Elk´sz´nnek az ´szt´n´k // °s a tÃlsÀgig lÀthatÂ
/ F¢lhomÀlyban az ÀthatÂ / K´z´s ¢gitest k´rbes¡t
/ Ugyanaz lÀtszik minden¡tt.Ê De esz¡nkbe id¢zhetj¡k akÀr T. S. Eliot N°GY KVARTETT-j¢nek
vÁziÂs zÀrlatÀt, ahol is: à...minden jÂra fordul ¢s
/ A dolgok minden mÂdja jÂra fordul, / Ha a lÀngnyelvek ´sszehajlanak / A tüznyalÀb koszorÃjÀban,

/ °s egy lesz a tüz meg a rÂzsa.Ê Azonban TÀbor
Eszter verseinek k´zeg¢ben korÀntsem oly
egy¢rtelmü a Nap, a Tüz, az Egys¢g ¢s a Szeretet metaforÀk jegy¢ben megvalÂsulÂ misztikus nÀsz Ág¢rete, legfeljebb: àK¡ld´nc´kk¢nt
k´z¢j¡k k´lt´z¡nk. / Egy fagyott vilÀg ¢ben vitrin¢ben / Elkap a h¢v a dolgok sürüj¢ben, / K´zvetÁt¡nk, ahol k¡l´nb´z¡nk.Ê E k´lt¢szet inkÀbb a
àk´zvetÁt¢sÊ ¢s a àk¡l´nb´zûd¢sÊ ÀllandÂ, feloldhatatlan fesz¡lts¢g¢bûl (a k¡l´nbs¢gek k´zvetÁt¢s¢nek bonyodalmaibÂl) nyeri energiÀit,
ahogyan p¢ldÀul az ugyanebben a versben
k´rvonalazÂdÂ k¢tosztatÃ t¢rk¢pzet (àfagyott
vilÀg vitrineÊ ä àr¢gi k´zegÊ) is k¢t egymÀsra
utalt fogalom ment¢n (àmondatÊ ä àtÀrgytalan
¡zenetÊ) talÀl pontosÁtott helyet ¢s jelent¢st:
àSzeml¢lgetj¡k a r¢gi k´zeget, / Hol szublimÀlja
tartalmÀt a tÀvol, / Hogy mentesÁtve ´sszes mondatÀtÂl / Felizzon a tÀrgytalan ¡zenetÊ (OBJEKTíV
SORS). De lehet-e valamif¢le egyetemes
àtÀrgytalan ¡zeneteÊ TÀbor Eszter àmondatainakÊ, k´lt¢szet¢nek? Illetve megtalÀlhatja-e
hely¢t az à¡zenetÊ az adekvÀt àmondatokbanÊ?
De legfûk¢ppen, megtalÀlhatja-e a àmondatÊ
(s Ágy az esetleges à¡zenetÊ is, ha van ilyen) az
olvasÂt? TalÀn ¢pp ezekben a kiss¢ erûszakolt
k¢rd¢sekben rejlik TÀbor Eszter k´lt¢szet¢nek a mai irodalom¢rt¢s felûl leg¢getûbbnek
lÀtszÂ dilemmÀja: lehet-e, s ha igen, mit lehet
birtokolni, sût megosztani a t´redezett, elbizonytalanÁtott versnyelv Àltal? Hiszen, mint
mÀr mondtam, szeml¢lhetû ez a lÁra Ãgy is,
mint amelyben az egy¢nÁtett nyelvhasznÀlat
¢s sz´vegformÀlÀs Âdon hagyomÀnyt mozgÂsÁt ¢s hangszerel Àt (legalÀbbis alapterm¢szet¢t tekintve): a nehezen konkretizÀlhatÂ ¢s
megoszthatÂ misztikus k´lt¢szet mÀra, ¢rthetû okokbÂl, hÀtt¢rbe szorult ´r´ks¢g¢t. S ez
nem kis feladat.
Azt hiszem, TÀbor Eszter versei elsûsorban ´nmaguk¢rt, ´nmaguk (¢s szerzûj¡k)
probl¢mak´reinek tisztÀzÀsÀ¢rt l¢teznek (letünt korok nagy misztikus sz´vegeihez hasonlÂan). De hogy ennek a folyamatnak lesznek-e n¢zûi, olvasÂi, az innen, a misztikus
magÀn¢lm¢ny felûl n¢zve mÀsodlagos. çm ha
m¢gis eminnen, a befogadÀs felûl k´zelÁt¡nk
e k´lt¢szethez (s mi mÀst tehetn¢nk mi, olvasÂk?), mÀr korÀntsem tünik mÀsodlagosnak,
hogy vajon tudunk-e pÀrbesz¢det folytatni
TÀbor Eszter verseivel, oda tudunk-e hallgatni sejtelmes, furcsa hangjaira ä amelyek talÀn
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Ãj ¢s ismeretlen belÀtÀsok birtokÀba juttatnak minket. A pÀrbesz¢det megk´nnyÁtû
¢rintkez¢si fel¡let lehet p¢ldÀul a misztikus
lÁra deformÀciÂi, t´r¢svonalai ment¢n jelentkezû rezignÀlt hang¡t¢s, amely Ágy m¢gis az
ezredv¢g mindnyÀjunk szÀmÀra Àt¢lhetû (interpretÀlhatÂ) tapasztalatÀt szÂlaltatja meg.
BazsÀnyi SÀndor

MAGçN(Y)MITOLñGIA
Egy eddig ismeretlen t´rt¢nelem
nyomÀban, avagy jÂ elbesz¢lû csak az
lehet, aki szeret eml¢kezni
HÀsz RÂbert: A SzalmakutyÀk szigete
A Symposion Egyes¡let kiadÀsa. Szabadka, 1995.
124 oldal, 330 Ft
N¢hÀny esztendû Âta vÀltozik valami a magyar prÂzÀban. Nem alapjaiban, de m¢gis
szembetünûen. E vÀltozÀst egy¢rtelmüsÁtû
müvek egyelûre m¢g nem bukkantak az olvasÂk el¢, Àm olyanok mÀr igen, amelyekre
¢rdemes odafigyelni, ¢s amelyek minden bizonnyal a hazai epika j´vûbeni irÀnyÀnak elsû Ãtjelzûi. MÀr akadnak szerzûk, akik mernek, akarnak ¢s k¢pesek is let¢rni a hetvenesnyolcvanas ¢vekbeli elûd´k taposta ´sv¢nyrûl. ArrÂl az ÃtrÂl, amelyen m¢g napjainkban
is akkora a forgalom, hogy a felvert portÂl
gyakran egymÀst sem lÀtjÀk a tolongÂk. E
forgatagbÂl manapsÀg azonban mÀr csak n¢ha tünik elû egy-egy hatÀrozottan k´rvonalazhatÂ Ãj arc.
Persze ez a k¢t ¢vtizedes Ãt nem zsÀkutca,
mik¢nt az elûzû sem nevezhetû annak. Csakhogy e mostanin egyre ritkÀbb a virÀg, ¢s a
fü is mind nehezebben nû. A t¡lekedûk mintha csupÀn egymÀsra figyeln¢nek ¢s vÀlasztott
vezetûikre, elriasztva, kik´z´sÁtve maguk k´z¡l, aki a kanonizÀlt diskurzus nyelvjÀrÀsÀtÂl
elt¢rû dialektusban besz¢l.
Pedig oda kellene figyelni arra, hogy mit
¢s mik¢nt besz¢lnek ezek a mai mÀsk¢nt szÂlÂk, ahogy ¢rdemesnek bizonyultak e figyelemre azok is, akik a hetvenes ¢vek elej¢n az

addigi kÀnontÂl elt¢rû mÂdon kezdtek a prÂzÀrÂl gondolkodni. EsterhÀzy, HajnÂczy,
Krasznahorkai vagy MÀrton LÀszlÂ akkori dilemmÀi mÀra t´bb¢-kev¢sb¢ elvesztett¢k aktualitÀsukat. Ez azonban semmivel sem cs´kkenti annak jelentûs¢g¢t, hogy ezek a hatvanas ¢vek utÀn indulÂk, ahelyett, hogy alkalmazkodtak volna az elfogadott szabÀlyokhoz,
inkÀbb Ãj, Ág¢retesebb utat kerestek az unt ¢s
mind term¢ketlenebbnek tünû addiginÀl.
Eset¡kben a Lehet-e? k¢rd¢st hamar felvÀltotta a Hogyan?; a nyelvvel valÂ bÁbelûd¢s, az ´nreflexiÂ ¢s a mühelygond munkÀik szerves
r¢sz¢v¢ vÀlt, ¢s nem ´nc¢lÃvÀ. EsterhÀzy¢knak siker¡lt a modern magyar irodalom epikai hagyomÀnyaiba illeszkedni¡k.
A nyolcvanas ¢vek v¢g¢n azonban megtorpantak ezek az Ãtkeresûk. Müveikben egyre
t´bb a t¢tovasÀg; bizonytalannÀ vÀlt az addigi
hatÀrozott irÀny. K´vetûik egy r¢sze, Ãgy tünik, nem vesz errûl tudomÀst. Hangosan bizonygatjÀk, hogy tudjÀk, merre kell menni,
¢s mivel ûk vannak legel´l, a most indulÂknak legalÀbb az Àltaluk felvert por jelzi a legfûbb csapÀst.
A kilencvenes ¢vek eleje Âta azonban egyre t´bben merik vÀllalni a k¡l´n Ãttal jÀrÂ vesz¢lyeket. ýk is felfedezt¢k, mint az el¢gedetlenek ÀltalÀban, hogy egy irÀnyzat alkonyÀn
a korszerütlens¢gben csÁrÀzik a modernitÀs.
Azon fÀradoznak, hogy müveikbe, a korÀbbi
´nreflexiÂ ¢s mühelygond mell¢ visszacsemp¢ssz¢k a t´rt¢netet, a mesemondÀst.
HÀsz RÂbert e szerzûk k´z¢ tartozik.
K´nyv¢t, A SZALMAKUTYçK SZIGET°-t a szÀzadv¢g fel¢ taposhatÂ egyik lehets¢ges Ãt
fontos irÀnyjelzûj¢nek ¢rzem.
A most harmincegy esztendûs, Szegeden
¢lû vajdasÀgi ÁrÂ elsû k´tete hat elbesz¢l¢s
gyüjtem¢nye. HÀsz RÂbert ÁrÀsai eddig csupÀn antolÂgiÀkban lÀttak napvilÀgot, ¢s olyan
rangos folyÂiratokban, mint az öj Symposion,
a Pompeji vagy a TiszatÀj.
àMa mÀr nem k´vetelm¢nye a reg¢nynek sem,
hogy olvashatÂ, hogy szellem- ¢s t´rt¢netk´zpontÃ
legyen; a müvek megsz¡letnek, pusztÀn az¢rt, mert
a szerzûk müveket akarnak l¢trehozni, ¢s a mondanivalÂ hiÀnyÀban, a sz¡ntelen stÁlusÃjÁtÀsok verseny¢ben valahol ¢szrev¢tlen¡l lemarad az irodalom.Ê ä E nagyon is egy¢rtelmü megÀllapÁtÀs
minden bizonnyal szerzûi hitvallÀsk¢nt ¢rtelmezhetû. V¢lem¢ny¢t az ÁrÂ egy titokzatos,
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b´lcs professzorral mondatja ki k´tete cÁmadÂ elbesz¢l¢s¢ben.
Titokzatos ¢s b´lcs ä HÀsz RÂbert kedvenc
jelzûi. Minden t´rt¢net¢nek valami rejt¢lyes
esem¢ny a magja, hûsei pedig rendkÁv¡li
müvelts¢ggel rendelkezû, k¡l´nleges emberek, akikkel nem h¢tk´znapi esem¢nyek t´rt¢nnek. Keleti mÀgus, aki ÀlomkutatÀsai sorÀn maga is egy Àlom foglya marad, Ez¢kiel
prÂf¢ta egyik tanÁtvÀnya, aki harmadik tÁpusÃ talÀlkozÀsainak ¢lm¢nyeirûl szÀmol be, NikiÀsz, a Sz¡rakuszait ostromlÂ ath¢ni seregek
parancsnoka, a JELEN°SEK K ¹NYV °-n dolgozÂ JÀnos apostol, Marius testv¢r, akinek maga
az ´rd´g kÁnÀlja fel szolgÀlatait, ¢s v¢g¡l doktor Maasternik, az emberis¢g megment¢s¢n
fÀradozÂ rejt¢lyes szigetlakÂ.
A SZALMAKUTYçK SZIGETE elbesz¢l¢seit olvasva minduntalan Eco k´nyve, A RñZSA NEV E jutott eszembe. Mik¢nt annak Sherlock
Holmest ¢s doktor Watsont id¢zû pÀrosa, Ãgy
HÀsz RÂbert hûsei is folyton keresnek valamit; ki az Àlmok forrÀsÀt, ki az emberis¢g eredet¢t, ki pedig a j´vû itt is, ott is felsejlû nyomait. Ha igaz, hogy a mese a gyermek szem¢vel n¢zett vilÀg, akkor ez az ÀllÁtÀs HÀsz
RÂbert elbesz¢l¢seire fokozottan ¢rtendû. Az
ÁrÂ alakmÀsai rÀcsodÀlkoznak a vilÀgra, ¢s
azon nyomban a mi¢rtek egyre s´t¢tebb erdej¢ben talÀljÀk magukat. VÀlaszkeres¢s¡kkel a kiutat kutatjÀk e r¢misztû rengetegbûl.
A szellem kalandorai, a tudÀs mÀniÀkusai
mindannyian, akik bizonyossÀgot akarnak,
akÀr ¢let¡k ÀrÀn is.
TudÀs ¢s bizonyossÀg ä az emlÁtett jelzûk
mellett e k¢t, hozzÀjuk elvÀlaszthatatlanul
kapcsolÂdÂ fogalom Àll HÀsz RÂbert ¢rdeklûd¢s¢nek k´z¢ppontjÀban. ValÂjÀban û maga az, aki mindenÀron bizonyossÀgot akar, elm¢leteivel kapaszkodÂkat keresve a mindannyiunkat k´r¡lvevû zürzavaros vilÀgban. E
teÂriÀk t´bbs¢ge olyan rejt¢lyes esetekre kÁnÀl magyarÀzatot, amelyek ¢vezredek Âta izgatjÀk az emberis¢g k¢pzelet¢t. Ezek persze
hipot¢zisek, de HÀsz RÂbert Ãgy v¢li, hogy a
megvÀlaszolatlan k¢rd¢sek kÁnzÂ gy´trelm¢t
a lehets¢ges vÀlaszok ha megsz¡ntetni nem is,
de legalÀbb oldani tudjÀk. A k´tet elsû elbesz¢l¢s¢nek tragikus hûse, az ´reg mÀgus szerint ugyanis àegy m¢g fel nem derÁtett, meg nem
oldott jelens¢g eset¢ben a leggyeng¢bb lÀbakon ÀllÂ,
leghihetetlenebb elm¢let is t´bb a semmin¢lÊ. Hi-

szen àahhoz, hogy valaha is bek´vetkezzen a megoldÀs, sz¡ks¢g van elm¢letre. JÂra vagy rosszra,
mindegy. Fû, hogy elm¢let legyen, amely a maga
gondolatmagvÀban megûrzi a feltett k¢rd¢st, a
probl¢mÀt, magÀban hordja a titkot ¢vtizedeken,
¢vszÀzadokon Àt, mik´zben tudÂsok generÀciÂi j´nnek ¢s mennek, az elm¢lethez hozzÀadnak valamit
sajÀt gondolataikbÂl, ¢s az, mint egy dagadÂ hÂg´rgeteg, vonul v¢gig a szÀzadokon, mÁg bele nem
¡tk´zik egy lÀng¢szbe, aki megbirkÂzik vele ¢s megoldjaÊ.
HÀsz RÂbert e lavina ÃtjÀt egyengeti elbesz¢l¢seivel. Maga is hozzÀtesz valamennyit,
hogy m¢g szembetünûbben g´rd¡lj´n tovÀbb a bizonyossÀg fel¢. Egy imaginÀrius histÂria fellelhetû eml¢keit vizsgÀlja ÁrÀsaiban;
k´tete akÀr kutatÀsi naplÂk¢nt is olvashatÂ.
Az ÁrÂ magÀ¢nak vallja Maasternik profeszszor ¢letc¢ljÀt, aki minden erej¢vel ¢s ´sszes
rendelkez¢s¢re ÀllÂ eszk´z¢vel àegy eddig ismeretlen t´rt¢nelemÊ nyomait keresi-kutatja. Az ismert Àrny¢kÀban megbÃjÂ MÀsik T´rt¢nelem¢t, amely Hamvas B¢lÀt is annyira izgatta.
Az ´reg mÀgus ars poeticÀja HÀsz RÂbert
minden elbesz¢l¢s¢nek kulcsa. írÀsaiban a l¢tezû ismeretlen csukott kapuit d´ngeti.
Mivel e kapuk nagyon is k´rvonalazhatÂk,
HÀsz RÂbert müvei t´bbek egyszerü fantasztikus elbesz¢l¢sekn¢l. Vagy m¢g inkÀbb: azok
legjobb hagyomÀnyainak folytatÂi. Hiszen a
Poe, Wells, Asimov, Clarke vagy a Sztrugackij
testv¢rek Àltal leÁrtak is mintha mind azoknak a bizonyos kapuknak a titokzatos zÀrszerkezet¢t feszegetn¢k. HÀsz RÂbert szint¢n
ezt teszi, akÀr Ez¢kiel prÂf¢ta k´nyv¢nek rejtelmes r¢szleteire ad magyarÀzatot, akÀr az
Apokalipszis hÀtborzongatÂ szimbÂlumainak
felt¢telezett eredet¢t kutatja, akÀr az egyik
legk¡l´n´sebb Âkori hÀborÃ homÀlyos r¢szleteit ismerteti.
A k´tet minden elbesz¢l¢s¢nek egy-egy
megoldÀsra vÀrÂ k¢rd¢s a àgondolatmagvaÊ.
HÀsz RÂbertet a rendkÁv¡li ¢rdekli leginkÀbb, mindaz, ami sub rosa ugyan, de m¢giscsak megt´rt¢nt vagy ä megt´rt¢nhetett. Az ÁrÂ
hiszi, ¢s az elbesz¢l¢seivel szeml¢lteti is, hogy
a vilÀg csupÀn lÀtszÂlag eg¢rsz¡rke ¢s unalmas, valÂjÀban az ember rejtelmekbe ¢s kalandokba botlik, bÀrhovÀ l¢pjen. çltaluk pedig lehets¢gess¢ vÀlik, hogy valamely mindannyiunkat ¢rintû Nagy Titok leleplezûdj¢k
v¢gre.
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Az AngliÀban ¢lû CzigÀny LÂrÀnt szerint
az irodalom virtuÀlis haza. A sz¡lûhely¢rûl
szint¢n menek¡lni k¢nyszer¡lû HÀsz RÂbert
is az ÁrÀs segÁts¢g¢vel igyekszik berendezkedni Ãj, valÂsÀgos hazÀjÀban. A k´z´s mÁtoszokbÂl sajÀtos magÀnmitolÂgiÀt teremt a gy´k¢rtelens¢g okozta magÀny oldÀsÀra. Mintha a
kifel¢ menek¡lû ember k´z´ss¢g irÀnti vÀgya
ÁratnÀ ezeket a mindannyiunk figyelm¢re
szÀmÁtÂ histÂriÀkat. Nem lehet v¢letlen, hogy
az elbesz¢lû ä fûk¢nt ott, ahol sejthetû a szerzûvel valÂ azonossÀga ä a mindenre elszÀnt
t´rt¢netÁrÂ t¢nyfeltÀrÂ alapossÀgÀval adja k´zre az emberis¢g eg¢sz¢t ¢rintû, kapukkal elzÀrt rejt¢lyek megannyi magyarÀzatÀt.
HÀsz RÂbert arra biztat, ¢s ´nmaga is azt
teszi, mivel a JOHANANN cÁmü elbesz¢l¢sben
a gyakorlatias PÀl apostol bÀtorÁtja az elbizonytalanodott JÀnost: àMin¢l kem¢nyebb a kapu, annÀl inkÀbb kell d´ngetni, mert nem nagyobb
dicsûs¢g-e egy ilyen ajtÂt kinyitni, mint egy gy¢k¢nypokrÂcot f¢lrehajtani?Ê A hat elbesz¢l¢s azonban arra is bizonyossÀg, hogy a k´z´ss¢gteremtû PÀl elszÀntsÀga egyszerre jelentkezik
az ¢let¢n t´prengû legkedvesebb tanÁtvÀny
tanÃsÀgtevû attitüdj¢vel, amikor HÀsz RÂbert neki¡l, hogy a feh¢r lap k¢ts¢gbeejtû
¡ress¢g¢t soraival kit´ltse. Amit JÀnos apostol mond, rÀ is igaz lehet: àha magamban vagyok a tollal a kezemben, Ãgy igenis ¢rzem a bizonyossÀgot, mert azt csakis ´nmagamban lelem meg,
hiÀba keresem mÀsokbanÊ.
A SZALMAKUTYçK SZIGETE egy lebilincselû mesemondÂ k´tete. HÀsz RÂbert kivÀlÂ
arÀny¢rz¢kkel szerkeszti elbesz¢l¢seit. Kiemelkedik k´z¡l¡k az Ez¢kiel lÀtomÀsait magyarÀzÂ t´rt¢net, A BIZONYOSSçG, ¢s az ELMONDOM, °N LºSZIçSZOM, TENEKED, amely
Sz¡rakuszai ostromÀrÂl szÂl. Az elûbbi elbesz¢lûje a prÂf¢ta egyik tanÁtvÀnya, de nem az,
aki az ñSZ¹V ETS°G-bûl ismert lÀtomÀsokat leÁrta. HÀsz RÂbert nagy gondot fordÁt arra,
hogy a hiteless¢g lÀtszatÀval sÃlyt adjon t´rt¢net¢nek. HitelesÁt a k´rnyezetrajz, a mesteri
l¢lekÀbrÀzolÀs, az Árnok megannyi mühelygondja, ¢s hitelesÁt Ez¢kiel k´nyv¢nek tudÂs
ismertet¢se, kieg¢szÁt¢se, bÁrÀlata.
Mindezek er¢nyei a mÀsik elbesz¢l¢snek
is. Ennek NikiÀsz a hûse, a g´r´g seregek fûparancsnoka. A lev¢lformÀban megÁrt t´rt¢net igazodik tÀrgyÀhoz; a csatÀk k´z´tti idûben veti pergamenre tudÂsÁtÀsait folytatÀsok-

ban az elbesz¢lû, a mind fÀsultabb NikiÀsz. A
leÁrtak az Âkori t´rt¢netÁrÂkat id¢zik, megt¢vesztû hasonlatossÀggal. Lenyüg´zû atmoszf¢rateremtû k¢pess¢g¢vel HÀsz RÂbertnek siker¡l ¢letet lehelnie a legr¢gebbi t´rt¢neti
eml¢kekbe is. (TalÀn a jÂ elbesz¢lû n¢lk¡l´zhetetlen er¢nyein t´prengû OsvÀt Ernû is erre gondolhatott, akitûl ÁrÀsom alcÁm¢nek mÀsodik fel¢t k´lcs´n´ztem.)
HÀsz RÂbertnek azonban nem mindig siker¡l kellû sÃlyt adnia a mes¢knek. Fûk¢nt
azokban az esetekben nem, amikor az elbesz¢l¢sek n¢lk¡l´zik a B IBLIç-hoz vagy a g´r´g t´rt¢netÁrÂkhoz hasonlÂ forrÀsokat. Ezek
ä gondolok itt AZ çLMOK ¹REG MçGUSA cÁmü
elsû ¢s a k´tet cÁm¢t is adÂ utolsÂ t´rt¢netre
ä ¢rdekfeszÁtû cselekm¢ny¡k ellen¢re lebegnek a kidolgozatlan narrÀciÂ miatt. °ppen az
hiÀnyzik belûl¡k, ami ezekben az ÁrÀsokban
elengedhetetlen: a hitelesÁt¢s lÀtszata. N¢lk¡le mindk¢t t´rt¢net szimpla science fiction alkotÀs. HiÀba a hÀtborzongatÂ àgondolatmagÊ, n¢lk¡l´zik mindazt, aminek r¢v¢n egy
eddig ismeretlen t´rt¢nelem àhitelesÊ dokumentumai lehetn¢nek. E kev¢sb¢ siker¡lt elbesz¢l¢sek, ¢s ezek k´z¡l is k¡l´n´sen AZ çLMOK ¹REG MçGUSA, erûsÁtik bennem a gyanÃt, hogy HÀsz RÂbert t´rt¢netei felt¢telezik,
hogy a fikciÂ keretei k´vetkezetesen r´gz¡ljenek a k´r¡l´tt¡nk l¢vû vagy egy elk¢pzelt valÂsÀghoz. E hiteless¢g lÀtszatÀt keltû
àeml¢kez¢snekÊ pedig ä p¢lda erre a korÀbban emlÁtett hÀrom elbesz¢l¢s ä az egyes
szÀm elsû szem¢lyü narrÀciÂ lehet a legfûbb
ÁrÂi eszk´ze.
HÀsz RÂbert legÃjabb, a Pompeji ez ¢vi elsû
szÀmÀban megjelent elbesz¢l¢se, A GILEçDI
CSODA (AVAGY AMI M°G AZ APOKRIFEKBýL IS
KIMARADT) sem sorolhatÂ az ÁrÂ legjobb ÁrÀsai
k´z¢. HÀsz RÂbert ebben a zsidÂsÀg kÀnaÀni
honfoglalÀsÀnak elûzm¢nyeire derÁt f¢nyt. E
müv¢t is lenyüg´zû tudÀsanyag ¢s magabiztos mesemondÀs jellemzi, azonban az antik
Hermopolisban ¢lû elbesz¢lû mühelygondjainak ironikussÀgÀt, valamint a t´rt¢net
humorÀt ezÃttal erûltetettnek, helyenk¢nt kifejezetten fÀrasztÂnak ¢rzem. Igaza lehet a
narrÀtornak ä ¢s Ágy persze HÀsz RÂbertnek
is ä, amikor tudatja az olvasÂval: az¢rt, àhogy
elej¢t vegy¡k a felesleges szÂcs¢pl¢snek, k´zl´m minden ¢rintettel, hogy sajÀt papiruszomon m¢giscsak
¢n vagyok az ÃrÊ. Mondom, egyet¢rtek vele,
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nekem azonban az ilyen ¢s ehhez hasonlÂ kijelent¢sek azokat id¢zik, akikre a bevezetûben utaltam. ¹nc¢lÃnak ¢s modorosnak,
nem pedig az elbesz¢l¢s szerves r¢sz¢nek
tünnek az eff¢le megÀllapÁtÀsok. Az igazi mes¢t ezek egyike sem terhelheti le.
íg¢retesebbnek tünik a DIOGEN°SZ KERTJ°-nek ä a TiszatÀj szeptemberi szÀmÀban olvashatÂ ä nyitÂfejezete. Szegeden indul HÀsz
RÂbert elsû reg¢ny¢nek cselekm¢nye, a lakÂtelep ¢s a senki f´ldje hatÀrÀn, egy furcsa, elhagyatott ¢p¡letben, ahol az elbesz¢lû hÀrom
hajl¢ktalannal, Dokival, PapÀval ¢s Diogen¢sszel ÀtpÀlinkÀzik egy k´d´s decemberi
d¢lutÀnt. Valami titok lappang k´r¡l´tt¡k,
amely nyilvÀn sokkal elk¢pesztûbb, mint gondolnÀnk.
A t´rt¢net folytatÀsa minden bizonnyal lebilincselû lesz, csupÀn az a k¢rd¢s, hogyan
mondja el az ÁrÂ. A SZALMAKUTYçK SZIGETE
¢s a reg¢ny bevezetû r¢sze sejteti, hogy HÀsz
RÂbert tudja ezt.
SÀnta GÀbor

FILOZñFUS A VADONBAN
A filozÂfus az amerikai ¢letben
Szerkesztette Beck AndrÀs
FordÁtotta Beck AndrÀs, Erd¢lyi AnnamÀria,
JÂnÀs Csaba, Medve A. ZoltÀn
TanulmÀny KiadÂäPompeji, 1995.
204 oldal, 484 Ft
Beck AndrÀs szerkesztû egy tÁzsoros hÀtsÂ borÁtÂs ismertetûvel indÁtotta ÃtjÀra A FILOZñFUS AZ AMERIKAI °LETBEN cÁmü amerikai filozÂfiat´rt¢neti vÀlogatÀst. Ez a k´tet talÀn enn¢l t´bbet is meg¢rdemelt volna. °rtem ¢n a
szerkesztûi szer¢nys¢get, mely abban Àll,
hogy nem akar az Àltala vÀlasztott sz´vegek
el¢ tolakodni. Csakhogy ez esetben az olvasÂ
Ãgy ¢rezheti, elkelne a szerkesztûi szÀnd¢k
megismer¢s¢hez egy kicsit kifejlettebb ÀllÀsfoglalÀs. Hogy vilÀgosabbÀ vÀlj¢k, mirûl is
van szÂ ebben a k´tetben. Ezek a sz´vegek
ugyanis hangsÃlyosan vÀlogatÀs eredm¢nyek¢nt ker¡ltek Ágy egymÀs mell¢ egy k´tetbe.
BÀr e recenziÂ egyik k¢rd¢se ¢pp annak

elemz¢se lesz, hogyan besz¢lgetnek egymÀssal az egyes ÁrÀsok, (m¢g?) nem magÀtÂl ¢rtetûdû filozÂfusok (Emerson, William James,
George Santayana, Stanley Cavell) ¢s irodalmÀrok (Gertrude Stein ¢s Richard Poirier)
egy¡tt szerepeltet¢se egy antolÂgiÀban, fûleg
ha e szerzûket olykor jÂ mÀsf¢l ¢vszÀzad vÀlasztja el egymÀstÂl.
RÀadÀsul szÀmomra meglehetûsen vitathatÂnak tünik az ismertetû t¢zise is. Eszerint
àEz az Emerson szellemi ´r´ks¢g¢hez visszanyÃlÂ
gondolkodÀsi stÁlus elt¢r mind az angolszÀsz-analitikus, mind a kontinentÀlis rendszerü filozofÀlÀs
mÂdjÀtÂl, s az utÂbbi mÀsf¢l-k¢t ¢vtizedben, a heideggeriäderridai dekonstrukciÂ Àt¡tû amerikai hatÀsÀval pÀrhuzamosan s mintegy annak ellenhatÀsak¢nt ¢ledt ÃjjÀÊ. KifogÀsaim a k´vetkezûk:
1. Nem tudom elfogadni azt a gondolatot,
hogy ez az emersonista hagyomÀny (nevezz¡k az egyszerüs¢g kedv¢¢rt amerikai pragmatizmusnak) valamif¢le filozÂfiai àharmadik utatÊ k¢pviselne, abban az ¢rtelemben,
hogy egy maga lÀbÀn megÀllÂ, elûzm¢nyek
n¢lk¡li, a k¢t mÀsik irÀnyzattÂl megnyugtatÂan elvÀlaszthatÂ gondolkodÀsi stÁlusrÂl lenne szÂ.
2. Nem ¢rtek egyet azzal, hogy ez a dolog
eredeti vÀlaszt adna az Àltala feltett k¢rd¢sekre. ögy gondolom, hogy joggal hivatkozik
Richard Poirier William Jamesre, aki àa
PRAGMATIZMUS-t a k´vetkezû alcÁmmel lÀtta el:
Ïöj elnevez¢s n¢hÀny r¢gi gondolkodÀsmÂdraÎÊ
(131).
3. Nem fogadom el, hogy az amerikai
pragmatizmus àaz utÂbbi mÀsf¢l-k¢t ¢vtizedben,
a heideggeriäderridai dekonstrukciÂ... ellenhatÀsak¢nt ¢ledt ÃjjÀÊ.
KifogÀsaim indoklÀsak¢nt, sajÀt ÀllÀspontom
vilÀgosabbÀ t¢tele ¢rdek¢ben a k´vetkezûkben ä talÀn kiss¢ formabontÂ mÂdon ä magam vÀllalkozn¢k a szerkesztû Àltal elmulasztott k´tet¢rtelmez¢sre. Ennek sarokpontjai
szÀnd¢kom szerint ä a fentieknek megfelelûen ä a k´vetkezûk lesznek:
1. Az amerikai pragmatizmust az analitikus ¢s a kontinentÀlis filozofÀlÀs sajÀtos kevered¢sek¢nt szeretn¢m ¢rtelmezni, mely egyÃttal a filozÂfiat´rt¢net bizonyos hÀtt¢rbe
szorult korszakait ¢s szerzûit is revÁziÂ alÀ
veszi. °rdekess¢ge nem egy harmadik Ãt
felmutatÀsÀban, hanem a k¢tf¢le hagyo-
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mÀny egymÀst megterm¢kenyÁtû elegyÁt¢s¢ben rejlik.
2. Az amerikai pragmatizmust a gyakorlati
(populÀris) filozÂfia SzÂkrat¢szig visszamenû
hagyomÀnyÀnak fogalmi rendszer¢ben szeretn¢m elhelyezni, melynek egyes, egymÀstÂl
elt¢rû elemei hol az analitikus, hol a kontinentÀlis hagyomÀnyban ûrzûdtek meg, illetve temetûdtek el.
3. Az amerikai pragmatizmus ÃjjÀ¢led¢s¢ben kulcsszerepe volt a heideggeriäderridai
dekonstrukciÂnak, ¢s nem mint ellenpÂlusnak. Pontosabban: e gondolkodÀsi stÁlus legnagyobb modern hûsei Wittgenstein ¢s (inkÀbb a korai, a L°T °S IDý-t szerzû) Heidegger. K¢ts¢gtelen, hogy e heideggeri hagyomÀnyokat inkÀbb gadameri Àt´r´kÁt¢s¢ben
hasznÀljÀk olyan magukat pragmatikusnak
tekintû szerzûk, mint Rorty, de az û ¢letmüve
tanulsÀga szerint Derrida is a pozitÁv hûs´k
tÀborÀba tartozik. °s most a r¢szletek.
Ralph Waldo Emerson k´r¡lbel¡l olyan
szerepet t´lthet be az egyes¡lt Àllamokb¢li (a
tovÀbbiakban az egyszerüs¢g kedv¢¢rt amerikai) kultÃrÀban, mint Petûfi a magyarban.
ý az, akit minden kisiskolÀs az elsûk k´z´tt
ismer meg, de akinek müvei talÀn ¢pp ez¢rt
kicsit porosakkÀ is vÀltak. A nemzeti azonossÀg àkovÀcsaÊ û, aki bÀtor volt leÁrni olyan sorokat, mint: àNemzet sz¡letik most elûsz´r...Ê Ha
magyar olvasÂ olvassa Emersont, vagy, ami
ezzel egyenrangÃ, ha magyarul olvassuk
Emersont, akkor nyilvÀn szembe´tlû az a k¡l´nbs¢g, hogy mÁg az amerikai àreformkorÊ
a nemzet sz¡let¢s¢vel van elfoglalva, a magyar
a nemzet halÀlÀval. ValÂjÀban ¢pp ez a vÀltÀs
az emersoni ´r´ks¢g legfontosabb gy¡m´lcse; hisz az alapÁtÂ atyÀk àgenteelÊ tradÁciÂja (amit ¢n nem mern¢k finomkodÂ hagyomÀnynak fordÁtani, talÀn inkÀbb arisztokratikusnak vagy fennk´ltnek fordÁtanÀm)
ugyanazt a kÀlvinista, büntudattal megvert
´ntudatot hozta magÀval, mint ami a magyar
XIX. szÀzadot olyan m¢lyen meghatÀrozta.1
Az emersoni fordulat kulcsszava az ezzel
szembefordulÂ ´nbizalom ¢s derü.2 Az amerikai tudÂsrÂl szÂlÂ essz¢j¢ben azt Árja Emerson, hogy annak, hogy a tudÂs GondolkodÂ
Emberr¢ vÀlj¢k, àegyetlen, d´ntû felt¢tele az ´nbizalomÊ (17). A tudÂst feladatai àarra k´telezik,
hogy bÁzz¢k magÀban, ¢s soha ne hÀtrÀljon meg...
ý, csakis ý ismeri a vilÀgotÊ (18). Az ¹NçLLñ-

SçG-rÂl

Árt essz¢j¢ben is ez a k´zponti gondolat: àBÁzzÀl magadbanÊ (25). A T APASZTALAT-rÂl
Árt essz¢j¢ben pedig egyenesen àaz etika k´zponti er¢ny¢v¢Ê (60) emeli az ´nbizalmat.
Hogy mit jelent e kulcsfogalom a pragmatizmus hagyomÀnya szÀmÀra, azt Santayana
foglalja ´ssze: àA transzcendentÀlis mÂdszer... radikÀlis formÀban testesÁtette meg az ´r´kl´tt doktrÁnÀktÂl elszakadÂ protestÀns ¢rz¡letet; autonÂm volt,
elszÀnt ¢s m¢rs¢kelten forradalmi; az Akaratot
elûbbre valÂnak tekintette az °rtelemn¢l; mindent
az ittre ¢s a mostra vonatkoztatott, minden dolgot
a bontakozÂ ¢nre tett hatÀsÀban vizsgÀlt meg, ¢rt¢k¢t pedig a jelen pillanat ig¢nyeihez m¢rteÊ; à...e
jegyek Emerson gondolkodÀsÀban ¢s szem¢lyis¢g¢ben ´lt´ttek p¢ldaszerü formÀt. Ezek ´sszess¢ge adja
azt, amit ´nbizalomnak nevezettÊ (91). MÁg e jellemz¢s elsû r¢sze valÂban àa fiatal tÀrsadalom
ig¢nyeihez alkalmazkodÂ gondolkodÂÊ jellemvonÀsait Árja le (àEmerson ¢les eszü jenki volt, aki
´szt´n´sen is a gyûztesek oldalÀra Àllt, vidÀm, gyermeki l¢lek, ¢rz¢ketlen a gonosz megnyilvÀnulÀsaira...Ê), addig a leÁrÀs mÀsodik fele mÀr a tÀgabb eszmet´rt¢neti perspektÁvÀt is f´lvÀzolja. Nemcsak azt sz´gezi le, hogy az emersoni
ÁrÀsmÂd àa romantikus szellemÊ megnyilvÀnulÀsi formÀja (ez az elem majd Stanley Cavell
szÀmÀra lesz fontos), hanem az akarat primÀtusÀnak filozÂfusait, Schopenhauert ¢s Nietzsch¢t is odafesti m´g¢. S nem v¢letlen¡l. Az
¹NçLLñSçG egyik zÀrÂmondata szerint: àHa
az Akarat munkÀlkodik ¢s n´vekszik benned, megb¢klyÂzhatod a Szerencse kerek¢t, s nem lesz t´bb¢
hatalma f´l´ttedÊ (43). Ez a mondat azonban
nemcsak elûremutat, de hÀtra is. Fortuna istennû felemleget¢s¢vel azt az antik hagyomÀnyt elevenÁti f´l, mely legalÀbb a reneszÀnszig, de talÀn a XV III. szÀzadig sem felejtûd´tt el. Eszerint a Szerencse legyûz¢s¢nek
mÂdja az er¢ny, a virtus; mely utÂbbi fogalom viszont nem pusztÀn morÀlfilozÂfiai kategÂria e sz´veg´sszef¡gg¢sben, hanem a
Machiavellitûl ismert ¢rtelemben, a sz¡ks¢gszerüs¢g ellen vÁvÂ Egy¢n ereje, ´nÀllÂsÀga.
De t¢rj¡nk vissza arra, hogyan ÀbrÀzolja
Santayana az emersoni ´nbizalommal teli
hûst. Azt Árja: àmindent az ittre ¢s a mostra vonatkoztatott, minden dolgot a bontakozÂ ¢nre tett
hatÀsÀban vizsgÀlt meg, ¢rt¢k¢t pedig a jelen pillanat ig¢nyeihez m¢rteÊ. Mit ¢rts¡nk e kifejez¢seken? Emerson, az ´nbizalom kategÂriÀjÀnak elemz¢sekor Árja: àVizsgÀlÂdÀsunk ahhoz a
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forrÀshoz vezet el, amelyet SpontaneitÀsnak vagy
¹szt´nnek nevez¡nk, s egyszerre l¢nyege a g¢niusznak, az er¢nynek ¢s az ¢letnek. Ezt az elsûdleges
tudÀst az IntuÁciÂ n¢vvel jel´lj¡k, mÁg minden tovÀbbi tudÀs tanulÀs eredm¢nyeÊ (32). A spontaneitÀs kultusza tehÀt egyszerre mutat a g¢niuszra, az er¢nyre (EmersonnÀl: term¢szetes
er¢ny [41]) ¢s az ¢letre. MÀrpedig ez utÂbbi
kategÂriÀk egy¢rtelmüen a gyakorlat filozÂfiÀjÀt ÁrjÀk le, azt az arisztotel¢sziäszÂkrat¢szi
hagyomÀnyt, amely a g´r´g phron¢szisz, latin
prudentia kifejez¢sre ¢p¡l, melyet talÀn gyakorlati b´lcsess¢gnek fordÁthatnÀnk, s amelynek b´lcselete latensen v¢gig megûrzûd´tt az
eurÂpai kultÃrÀban az antikvitÀstÂl eg¢sz a
pragmatistÀkig. Mivel a gyakorlati filozÂfia
eszmet´rt¢net¢vel mÀshol foglalkoztam, itt
csak e hagyomÀny n¢hÀny fontosabb kÃtfûj¢t
nevezn¢m meg: SzÂkrat¢sz, Arisztotel¢sz, a
kereszt¢ny er¢nytan prudenciafogalma (p¢ldÀul Szent TamÀsnÀl), Machiavelli, Shaftesbury ¢s skÂt moral sense iskolÀja ¢s a XVIII.
szÀzadi n¢met Popularphilosophie. A k´vetkezûkben arra tenn¢k kÁs¢rletet, hogy e hagyomÀny felûl prÂbÀljak egys¢ges olvasatot
adni a k´tet anyagÀrÂl.
àSzÂkrat¢sz alakja hatÀrozottabban kÁs¢rt a mai
filozÂfiai gyakorlatban ¢s eszm¢lked¢sben, mint korÀbban bÀrmikor ä û az, akit csupÀn a t´bbiek kijelent¢sei k¢sztettek filozofÀlÀsra, s maga nem tett
semmilyen kijelent¢st; az a filozÂfus, aki nem ¢rezte
sz¡ks¢g¢t annak, hogy ÁrjonÊ (153). SzÂkrat¢sz
alakjÀt nem v¢letlen¡l emeli ki Stanley Cavell; a gyakorlati filozÂfia emblematikus alakja û: a filozÂfus, aki nem Ár. Ennek a hagyomÀnynak a k´z¢ppontjÀban ugyanis nem a
megfogalmazott gondolat, hanem a cselekv¢s
Àll. Nem v¢letlen¡l t¢r vissza e k¢rd¢shez ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl Emerson (àA vilÀg egyetlen ¢rt¢ket
ismer, s ez a cselekvû l¢lekÊ [13]), emleget àcselekv¢st magasztalÂ retorikÀtÊ Poirier (133), s ÀllÁtja: àa pragmatizmus, mik´zben elismeri az istenhit hasznossÀgÀt, a legmakacsabbul s¡rgeti az ember itt ¢s most t´rt¢nû cselekv¢s¢t, ¢s a legbizakodÂbb
annak siker¢t illetûenÊ (138). A cselekv¢st, mely,
mint lÀthatjuk, az ´nbizalom forrÀsa ¢s a siker kovÀsza, a gyakorlati filozÂfia a gondolkodÀssal veti ´ssze, s azzal szemben ennek
primÀtusÀt vallja: àa hitek valÂjÀban cselekv¢si
szabÀlyok; a gondolkodÀs pedig nem mÀs, mint a
cselekv¢si szokÀsok kialakÁtÀsa fel¢ tett l¢p¢sek egyikeÊ (67) ä Árja William James. E felfogÀs Witt-

gensteinnel ¢s (Cavell ¢s Rorty eset¢ben)
Austinnal egyet¢rt¢sben a szavakat is tetteknek tekinti, melyeknek k¢szp¢nz¢rt¢k¡k
van.3 A szÂ ¢s a tett azonosÁtÀsa elvezet a filozÂfia ¢s az ¢let viszonyÀnak ÃjjÀ¢rtelmez¢s¢hez. William James megfogalmazÀsÀban a
filozÂfia ¢letre vetÁt¢se a k´vetkezûk¢ppen
hangzik: àA filozÂfia feladata annak meghatÀrozÀsa kell legyen, hogy ¢let¡nk bizonyos pillanataiban milyen konkr¢t k¡l´nbs¢get jelentene szÀmunkra, ha ez vagy az a vilÀgk¢plet hordoznÀ az igazsÀgotÊ (69). Vagyis egy Ãj elm¢let csak akkor
¢rdekes, ha àalternatÁv gyakorlati k´vetkezm¢nyeiÊ vannak (71).
Egy ilyen ¢rtelemben vett filozÂfia t´rt¢nete nem az objektÁv igazsÀg egyre pontosabb megk´zelÁt¢s¢nek t´rt¢nete. àInkÀbb az
egyre hasznÀlhatÂbb metaforÀk t´rt¢nete, mint annak egyre jobb meg¢rt¢se, mik¢nt vannak a dolgok.Êi4 Ez a filozÂfiafelfogÀs wittgensteini,
amennyiben elfogadja, hogy àcsak a hasznÀlatban van a mondat ¢rtelmeÊ,5 Ágy a tudÀs nem
mÀsban Àll, mint az ¢letformÀban.
Az is igaz viszont, hogy a nyelv ¢s a filozÂfia àleszÀllÁtÀsaÊi6 az ¢let, a cselekv¢s ¢s a
gyakorlat eszt¢tizÀlÀsÀt vonja maga utÀn. àA
cselekv¢s szÂnak EmersonnÀl ¢s Jamesn¢l bizonytalan jelent¢se van, a k¢zzelfoghatÂ tev¢kenys¢g ¢s a
k´ltûi alkotÀs, az atletizÀlÀs ¢s az eszt¢tizÀlÀs k´z´tt
lebeg valahol k´z¢penÊ (134ä135). BÀr Emerson
hûse, a àBelevalÂ leg¢ny New Hampshire-bûl...
nem k¢sz¡lûdik az ¢letre, hanem ¢li aztÊ (37), hisz
az ¢let elûbbre valÂ a logikÀnÀl (65), maga
Emerson is a kultÃra t¢rhÂdÁtÀsÀtÂl vÀrja a
pozitÁv fejlem¢nyeket (20). A filozÂfia igazÀbÂl nemcsak az ¢lettel, de az irodalommal is
szorosabb kapcsolatba ker¡l. Cavell ¢s Rorty
is amellett t´r lÀndzsÀt, hogy a filozÂfiÀnak
¢rdeklûdnie kell a müv¢szetek irÀnt. Cavellnek àa filozÂfia ¢s az irodalom egymÀsrahatÀsÀt
szorgalmazÂ ÂhajaÊ azon a megfontolÀson alapszik, hogy a k¢t ter¡let k´z´tt neh¢z lenne
¢les hatÀrt hÃzni, sût àigazÀbÂl nem is tudjuk,
miben is Àll ez a k¡l´nbs¢gÊ (169, 150).
Van ebben valami ellentmondÀsos: hisz
egyr¢szt SzÂkrat¢sz ¢pp azÀltal vÀlhat ezen
b´lcseleti irÀnyzat hûs¢v¢, hogy nem Ár, mÀsr¢szt szerzûink a filozÂfia irodalmisÀgÀra helyeznek a szokottnÀl nagyobb hangsÃlyt. MagyarÀzatot az adhat, ha figyelembe vessz¡k,
ÁrÀs ¢s olvasÀs e fogalomrendszerben metaforikus ¢rtelemben szerepel. Igaz, hogy Cavell
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aszerint k¡l´nb´zteti meg a kontinentÀlis ¢s
az analitikus hagyomÀnyt, hogy az egyik olvastat, mÁg a mÀsik probl¢mÀkat oldat meg,
de Thoreau-elemz¢s¢ben az ÁrÀs ¢s az olvasÀs
nagyon is tÀg, metaforikus jelent¢ssel szerepel. Az ÁrÀs-olvasÀs metaforÀja ism¢t a gyakorlati b´lcsess¢g hagyomÀnyÀhoz vezet,
mely a morÀlis cselekv¢s lehetûs¢geit egy
k´nyv ¢rtelmez¢s¢hez hasonlÁtja, a filozÂfiai
hermeneutika gadameri felfogÀsÀban. A helyes cselekv¢s a szituÀciÂra alkalmazott (application) tettet jelenti, ahogy az olvasÀs egy
t´rt¢netileg l¢trej´tt mü itt ¢s most t´rt¢nû
meg¢rt¢s¢t jelenti. Ebben az ¢rtelemben
Thoreau h¢tk´znapi tev¢kenys¢gei, otthonteremt¢se a vadonban àk´nyve megÁrÀsÀnak allegÂriÀja vagy dramatizÀlÀsa... Az az ÁrÀs, olvasÀs
vagy lÀtÀs, amelyet Thoreau p¢ldÀz, nem valami
mÀsra vonatkozik... vagy maga is a filozofikus ¢let
p¢ldÀja, mÂdozata, vagy nincs semmif¢le filozÂfiai
¢rt¢keÊ (177ä178). Hogy Gadamer mennyire
fontos ki nem mondott hÀttere Cavell e gondolatÀnak, mutatja, hogy az ¢p¡l¢s ¢s a k¢pz¢s
kulcsszavai is elûker¡lnek (178), melyek az
I GAZSçG °S MñDSZER ¢p¡let¢nek alappill¢rei
(s onn¢t ker¡lnek Àt Rortyhoz is).
Az ¢p¡l¢s ¢s a k¢pz¢s ugyan nem morÀlis k´vetelm¢nyekk¢nt fogalmazÂdnak meg, de a
nevel¢shez k´z¡k van. Cavell Wittgenstein
k¢sei müv¢t, a FILOZñFIAI V IZSGçLñDçSOK -at
àa nevel¢srûl szÂlÂ nagy müvek egyik¢nekÊ (156)
nevezi, s m¢g attÂl sem riad vissza, hogy
Wittgensteint tanÀrnak titulÀlja. Az ellentmondÀsoktÂl persze ezen az Ãton sem szabadulhatunk. Mik´zben a filozÂfia tÀrsadalmi
feladatairÂl esik szÂ, s a k´tet cÁmadÂ t¢mak´r¢t boncolgatva a filozÂfus ¢s a fiatalsÀg viszonyÀrÂl olvasunk, nem felejthetj¡k el, hogy
a szerzûk ¢rvel¢s¢nek egyik legfontosabb r¢sze az akad¢mikus, professzionÀlis àkatedraÊfilozÂfia elleni mozgÂsÁtÀs. BÀr Cavell tisztÀban van azzal, hogy àa filozÂfia kulturÀlis feladataiÊ fordulat problematikus, maga is k¡l´nbs¢get tesz a professzionÀlis filozÂfia ¢s az
Emerson ¢s Thoreau tÁpusÃ àamatûr filozÂfusokÊ k´z´tt. Teszi ezt annak ellen¢re, hogy
maga sem tudja, mit jelent p¢ldÀul az a fogalom, hogy àakad¢mikus filozÂfiaÊ. Thoreau
nevezetes kijelent¢s¢t: àManapsÀg vannak filozÂfiaprofesszoraink, de nincsenek filozÂfusainkÊ
(167) Cavell rÀvetÁti a k¢tf¢le ä analitikus ¢s
kontinentÀlis ä filozÂfiai besz¢dmÂdra, s azt

prÂbÀlja vel¡nk elhitetni, hogy a Thoreauä
Emerson vonal a kontinentÀlis k¢pletbe illik
bele, amikor az olvasÀst vÀlasztjÀk az angolszÀsz filozÂfiÀra jellemzûbb probl¢mamegoldÀs helyett. Amikor aztÀn e gesztusÀt tompÁtva, mintegy visszav¢ve arrÂl besz¢l, hogy
mennyiben maradtak e szerzûk m¢gis az analitikus hagyomÀny keretei k´z´tt (àigazÀbÂl azt
tekintik legfûbb filozÂfiai k¡ldet¢s¡knek, hogy a
diÀkokat lebesz¢lj¢k a tÃl sok olvasÀsrÂlÊ [172]), e
gondolatot az eurÂpai olvasÂ mÀr a derridai
dekonstrukciÂ egy vÀltozatak¢nt olvassa.
Thoreau àszÀmÀra az ÁrÀs nem mÀs, mint az ÁrÀs
szakadatlan megszakÁtÀsa, s az igazi ÁrÀs mindig
Àtt´r¢st jelent valamibe, nevezz¡k ezt elm¢lked¢snek, csendnek, nyelvnek vagy jelennekÊ (173), Árja
Cavell, majd egy hosszÃ lÀbjegyzetben prÂbÀlja kimagyarÀzni, mi¢rt nem àtisztÀzza sajÀt
munkÀja viszonyÀt a dekonstrukciÂ elm¢let¢hez ¢s
gyakorlatÀhozÊ (174).
A vita ä mÀrmint iskolÀ¢ ¢s b´lcsess¢g¢ ä
igencsak r¢gi keletü. Szint¢n r¢sz¢t k¢pezi
annak a hagyomÀnynak, amit praktikus filozÂfiÀnak szoktak nevezni. A k¢rd¢s episztemolÂgiai oldalÀt ¢rinti (szemben az erk´lcsivel, de nem f¡ggetlen¡l tûle): hogy tudniillik
mennyi ¢s milyen tÁpusÃ tudÀs nyÃjt legnagyobb segÁts¢get az ¢letben, a gyakorlatban.
A profi filozÂfiÀval itt a àgyakorlati b´lcsess¢gÊ Àll szemben. Errûl is Emersonnak van
legjellemzûbb v¢lem¢nye: àAz ¢let intellektuÀlis
kÂstolgatÀsa nem helyettesÁtheti a fizikai tev¢kenys¢getÊ, àa gyakorlati b´lcsess¢gnek egyenesen felt¢tele egyfajta s¡kets¢g a kritika ´r´k´s lÀrmÀjÀval
szembenÊ (50). E vilÀgk¢pben az iskolai tudÀs
f´l´sleges, hiszen àa term¢szetes erûvel felruhÀzott emberÊ minden¡tt elboldogul àgyakorlati
¢rz¢k¢nek k´sz´nhetûenÊ (51). A gyakorlati ¢rz¢k
a f´ntebb emlegetett spontaneitÀs, az ¢let´szt´n megnyilvÀnulÀsa, egy nem tudatosult ismeret, tÀj¢kozÂdÀsi k¢pess¢g. Olyanfajta terepjÀrÂ felszerel¢s, mely ott is mük´dik, ahol
a tudÀs nem, mert ismeri àa tÀrgyaknak ezt az
ill¢konysÀgÀt, megfoghatatlansÀgÀt, hogy ¢pp akkor csÃsznak ki ujjaink k´z¡l, amikor a legerûsebben szorÁtjuk ûketÊ (46). A gyakorlati b´lcsess¢g hÀtat fordÁt az elm¢letnek. SzÀmot vet a
lehetûs¢gekkel, ¢s m¢g idûben menek¡l¢sre
szÂlÁt: àHagyd veszni elm¢leteidet, mint JÂzsef a
k´peny¢t a szajha kez¢ben, ¢s fuss!Ê (29). Mindez
beleillik a pragmatista ÀltalÀnos jellemz¢s¢be,
aki àaz ´sszes hitet, elm¢letet ¢s formÀlis elûÁrÀst a
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cselekv¢s helyi ¢s idûleges grammatikÀjÀnak a szintj¢re s¡llyesztiÊ (96).
A gyakorlati ¢rz¢k pÀrja erk´lcsi szempontbÂl a morÀlis ¢rz¡let vagy erk´lcsi ¢rz¢k
(moral sense). Igaz, EmersonnÀl a skÂt moral
sense iskola ´r´ks¢ge, az erk´lcsi ¢rz¢k alÀrendelûdni lÀtszik az egy¢ni alkat befolyÀsÀnak, m¢gis, cikÀzÂ gondolatfutamaiban a
szerzû vissza-visszat¢r e fogalomhoz. RÀadÀsul ugyanebbe a kontextusba belesz´vi a jÂzan ¢sz ugyancsak skÂt ´r´ks¢g¢t, ezzel is
nyilvÀnvalÂvÀ t¢ve kapcsolÂdÀsÀt a praktikus
filozÂfia hagyomÀnyÀhoz.
Az angolszÀsz filozÂfiai hagyomÀny empirikus beÀllÁtottsÀgÀval nyilvÀnvalÂan sok mindent megûrz´tt a praktikus filozÂfia ¢letk´zeli szeml¢let¢bûl. Nem csoda, ha William
James b¡szk¢n jegyzi meg, àhogy az angolszÀsz
filozÂfusok vezett¢k be elsûk¢nt azt a szokÀst, hogy
a fogalmak jelent¢s¢t aszerint ¢rtelmezz¡k, hogy milyen k¡l´nbs¢get jelentenek az ¢let szempontjÀbÂlÊ
(79). James egyenest a filozÂfiat´rt¢net t¢vÃtjÀrÂl besz¢l, Kantot nevezve meg a hibÀs
irÀnyvÀlasztÀs felelûsek¢nt. Ennek megfelelûen a tovÀbbl¢p¢s lehetûs¢ge is adott, tudniillik Kant megker¡l¢se: àHume elm¢lete... kiigazÁthatÂ ¢s tovÀbb¢pÁthetû, elk¢pzel¢sei gazdagÁthatÂk... A filozÂfia k´nnyen tÃll¢phet Kanton, ¢s kellûk¢ppen kibontakozhat, ha a r¢gebbi angol irÀnyvonalat k´vetiÊ (80).
TalÀn nÀlunk nincs is el¢gg¢ a k´ztudatban, hogy egy olyan filozÂfusnak, mint William James, mekkora volt a k´zvetlen hatÀsa
¢s ezen tÃl is a kisugÀrzÀsa az amerikai filozÂfiai ¢letre. Poirier James hatÀsÀt mutatja ki
olyan nagynevü volt harvardi diÀkok munkÀssÀgÀban, mint Gertrude Stein, Robert
Frost, Wallace Stevens ¢s T. S. Eliot. A jelen
k´tet is annak bizonyÁt¢ka, hogy k´nnyü kimutatni egy t´bb¢-kev¢sb¢ egyenes vonalÃ
´r´ks¢get EmersontÂl Rortyig. Viszont az is
igaz, hogy e kÀnon m¢g nem t´k¢letesen szilÀrd, hogy egy-egy n¢v bÀrmely felsorolÀsbÂl
hiÀnyozhat. Ha mÀr itt tartunk, az viszont elgondolkodtatÂ, hogy Beck nem vÀlogatott be
ÁrÀst olyan szerzûk tollÀbÂl, mint Thoreau,
Peirce vagy Dewey, akik pedig e hagyomÀny
legismertebb k¢pviselûi k´z¢ tartoznak.7 Pedig mondjuk Dewey a rortyÀnus pragmatista
reneszÀnsz kulcsfigurÀja, akinek Ãjra¢rt¢kel¢se folyamatosan zajlik. Rorty Dewey hatÀsÀnak tulajdonÁtja, hogy amerikai nemzed¢-

kek mÀs f¢nyben kezdt¢k lÀtni tÀrsadalmi hely¡ket. àDewey elgondolÀsÀnak hatÀsÀra ä mely
szerint a morÀlfilozÂfia feladata nem az isteni parancsolatok pÂtl¢kÀt jelentû ÀltalÀnos elvek megfogalmazÀsa, hanem a szellemi k¢pess¢gek alkalmazÀsa a tÀrsadalmi probl¢mÀk megoldÀsÀra ä az
amerikai fiatalok Ãj f¢nyben kezdt¢k lÀtni iskolÀztatÀsuk ¢s ¢let¡k ¢rtelm¢tÊ (190).
Itt kell kit¢rni arra a k¢nyes k¢rd¢sre,
amely az elvek gyakorlati alkalmazhatÂsÀgÀbÂl fakad. SzÀmunkra, k¢sei kelet-k´z¢p-eurÂpai olvasÂk szÀmÀra van valami javÁthatatlanul naiv a pragmatizmus alapbeÀllÁtottsÀgÀban. Bizonyos k¢tked¢ssel fogadjuk ä akÀr
csak a szellemi ä forradalom lehetûs¢g¢nek
emleget¢s¢t is. Emerson a KultÃra forradalmÀrÂl besz¢l, s abb¢li bizodalmÀrÂl, àhogy a
nagyobb ´nÀllÂsÀg forradalmat indÁtana el az emberi viszonylatok valamennyi ter¡let¢nÊ (38). Santayana utÂlagos mÁtoszteremt¢se sorÀn is forradalomrÂl besz¢l, m¢g ha az m¢rs¢kelt lett
l¢gyen is. Stanley Cavell pedig az Àltala a
mindennapi ¢let filozÂfiÀjÀnak nevezett
pragmatizmus k¢t eurÂpai hûs¢rûl, Wittgensteinrûl ¢s AustinrÂl jelenti ki, àhogy ezek
a tanÀrok sajÀt munkÀjukat forradalminak lÀttÀkÊ
(156). Ami azonban igazÀn gyanÃsan hangzik
a mi f¡l¡nknek, az a k´zvetlen tÀrsadalmi hatÀs kivÀltÀsÀnak szÀnd¢ka. A tudomÀnyter¡letek ¢s valÂsÀgparcellÀk ÀthÀgÀsÀnak kockÀzatÀval igazÀn mi vagyunk tisztÀban, akik
megtapasztaltuk, mit jelent az, ha valaki ä
ahogy Walt Whitman akarta ä àa demokrÀciÀt
Àt¡ltette a pszicholÂgia ¢s a morÀl ter¡let¢reÊ (94).
Igaz, hogy az Ãjabb ¢rtelmezûk k´z¡l p¢ldÀul
Cavell nem sÁrja vissza azokat az idûket, amikor a filozÂfia a k´zvetlen gyÂgyÁtÀs feladatÀt
kÁvÀnta magÀra vÀllalni, de r´gt´n hozzÀfüzi:
àe gondolat k¢ptelens¢ge azonban jÂval fÀjdalmasabb szÀmomra, mint szeretn¢mÊ (170). E szerzûk
ugyanis nem tudnak belenyugodni abba a
fordulatba, amelyet a szigorÃan szcientista
logikai empirizmus hozott: hogy àaz amerikai
filozÂfusok morÀlis ¢s tÀrsadalmi k¢rd¢sek irÀnti
k´z´mb´ss¢ge csaknem teljess¢ vÀltÊ (191). A Dewey-hagyat¢k Rorty interpretÀciÂjÀban az
arisztotel¢szi homo politicus hagyat¢ka: a tÀrsadalma fejlûd¢s¢¢rt felelûss¢get vÀllalÂ szellemi ember¢. E felfogÀsban a morÀlis k¢rd¢sek ÀtfogjÀk a mindennapi ¢let teljes k´r¢t
¢ppÃgy, mint az egy¢ni ¢rdekek vilÀgÀt vagy
a szellemi munka ter¡let¢t. Ezzel a fajta mo-
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rÀlis ¢rz¢kenys¢ggel magyarÀzza Rorty, hogy
àamikor a nagy gazdasÀgi vÀlsÀg alatt egy eg¢sz
seregnyi entellekt¡el sorakozott fel a sztÀlinizmus
mell¢, a Dewey elsû szÀmÃ tanÁtvÀnyÀnak szÀmÁtÂ
Sidney Hook k´r¡l gy¡lekezû kicsiny csoport tartotta elevenen a politikai erk´lcs´t az ¢rtelmis¢g k´r¢benÊ (190).
Nem tagadhatÂ persze, hogy a pragmatizmus tÀrsadalmilag hat¢kony entellekt¡elje
gyakorta kerget utÂpikus ÀbrÀndokat. Maga
a deweyÀnus terv, a social engineering is egy
ilyenfajta ä s a l¢tezett szocializmusok tapasztalata alapjÀn talÀn lesz´gezhetj¡k, kÀrt¢kony ä utÂpia volt. çm jellemzû mÂdon maga
Rorty is, aki a Dewey-reneszÀnsz kirobbantÀsÀt egy Àtfestett Dewey-portr¢val v¢gezte el ä
ez a Dewey a filozÂfiÀra mint a müv¢szetek
egyik¢re, s nem mint a tudomÀnyok r¢sz¢re
tekint ä, tehÀt maga Rorty is vÀllaltan ÀldozatÀul esik egyfajta ÀbrÀndk¢pnek: a liberÀlis
utÂpia ÀlmÀnak.
BÀr nem tartom az utÂpiÀkat minden k´r¡lm¢nyek k´z´tt elvetendûnek, sût nagyon
is ¢rteni v¢lem a tÀrsadalom j´vûk¢p¢nek
sz¡ks¢gess¢ge mellett felsorakoztatott ¢rveket, ¢n magam Rorty egyik k´nyv¢rûl Árt kritikÀm zÀrÂr¢sz¢ben arra tettem kÁs¢rletet,
hogy a Rorty Àltal megmozgatott szellemi hagyomÀnyt s Rortynak az elk¢pzel¢seit is egy
lehets¢ges mÀsik irÀnyba fordÁtsam.8 Ennek
ezen ÁrÀs szempontjÀbÂl csak annyi az ¢rdekess¢ge, hogy meggyûzûd¢sem szerint a homo politicus ¢s a leninista tÀrsadalmi forradalmÀr megk¡l´nb´ztet¢s¢nek talÀn legtipikusabb mÂdjai a k´vetkezûk:
ä mÁg az egyik elveivel tÀmad a valÂsÀgos
viszonyokra, a mÀsik a fennÀllÂ tÀrsadalmipolitikai helyzetet elemzi egyfajta gyakorlati
b´lcsess¢g talajÀrÂl;
ä mÁg az egyik a c¢l¢rt k¢sz mindenfajta
eszk´z hasznÀlatÀra, az utÂbbi szÀmÀra az
eszk´z kivÀlasztÀsa ugyanolyan jelentûs¢ggel
bÁr, mint a c¢l¢;
ä mÁg az egyik k¢sz az egy¢n felÀldozÀsÀra
a k´z oltÀrÀn, az utÂbbi az egy¢n ¢rdek¢t
tartja szem elûtt, s a k´z´ss¢get, mint az
egy¢n szÀmÀra sz¡ks¢geset, konstituÀlja.
°s ezzel ism¢t visszakanyarodtunk a jelen
ÁrÀs k´zponti ÀllÁtÀsÀhoz: hogy tudniillik a
pragmatizmus k´z¢ppontjÀban ÀllÂ h¢tk´znapi ¢letfilozÂfia b´lcseletileg legterm¢kenyebben a praktikus filozÂfiai hagyomÀny

Ãjabb megnyilvÀnulÀsak¢nt ¢rt¢kelhetû. Ennek f¢ny¢ben a pragmatista ¢s a leninista k´z´tti leg¢lesebb k¡l´nbs¢g az elvekhez, az Elm¢lethez füzûdû viszony: a forradalmÀr a
pragmatista szemsz´g¢bûl az intellektualizmus ûsbün¢be esik.9
Ebbûl a szempontbÂl nem is annyira a
szkepszis az, ami ¡dÁtû lehet egy pragmatikus
beÀllÁtÂdÀsban. Mi t´bb, a szkepszis egyÀltalÀn nem v¢gc¢lja a pragmatizmusnak annak
Àltalam ajÀnlott ¢rtelm¢ben. InkÀbb a h¢tk´znapisÀg fogalmÀnak tartalmi elemz¢s¢re
kanyarodn¢k vissza egy pillanatra, hogy annak segÁts¢g¢vel tegyek ajÀnlatot egy olyan
n¢zûpont elfoglalÀsÀra, ahonn¢t a pragmatizmus szÀz´tven ¢ve a praktikus filozÂfia k¢tezer ¢ves hagyomÀnyÀba illeszkedik bele.
àMinden generÀciÂ ahhoz k´tûdik, amit mindennapi ¢letnek nevezhetn¢nk: ¢s az ÁrÂ, a festû
vagy akÀrmilyen mÀs alkotÂ müv¢sz egyÀltalÀban
nem jÀr elûtte a korÀnak. Mert kortÀrsÊ ä Árja
Gertrude Stein (105), s ebben az ¢rtelemben
nyilvÀn a filozÂfust is a müv¢szek k´z¢ szÀmÁthatjuk, àhiszen ä minden k¡l´ncs¢g¡k ellen¢re
ä szÁv¡k m¢ly¢n ûk is csak emberek, m¢g itt, Berkeleyben isÊ (William James, 65). MÀrpedig az
ember a mindennapok polgÀra. Emerson
forradalmi tettnek, az irodalom demokratizÀlÀsÀnak tartotta, hogy àa fens¢ges ¢s a gy´ny´rü helyett a k´zeli, a pÂrias, a k´znapi ker¡lt a
k´lt¢szet ¢rdeklûd¢s¢nek k´z¢ppontjÀbaÊ. ValÂjÀban persze nÀla sem t´rt¢nelmietlen ez a fordulat: àismerd meg a mÀt ä Árja ä, s ti¢d lesz az
Âkor ¢s a j´vû vilÀgaÊ (21). Felismer¢se szerintem inkÀbb volt episztemolÂgiai ¢s antropolÂgiai term¢szetü, mintsem politikai: àMi az,
aminek ismerj¡k valÂdi ¢rtelm¢t? Az ¢tel¢t a lÀbosban, a tej¢t a sajtÀrban, az utcai balladÀ¢t, a hajÂ
hÁreit, a szem pillantÀsÀt, a test formÀjÀt ¢s tartÀsÀt.Ê Ez az, eml¢ksz¡nk, amit Emersonnal egy
idûben p¢ldÀul Petûfi k´ltûi gyakorlata is
megsejt. °rdekesebb enn¢l a k´vetkezû gondolati l¢p¢s: àhadd lÀtom, hogy jÀr Àt minden kis
szilÀnkot az a polaritÀs, mely halad¢ktalanul valamely ´r´k ¢rv¢nyü t´rv¢ny k´r¢be vonja... s a vilÀg
nem hever t´bb¢ kusza ´sszevisszasÀgban, mint egy
lomtÀr, formÀt kap, minden a hely¢re ker¡l... egyetlen terv egyesÁt ¢s mozgat mindent...Ê (21). Ez mÀr
egyfajta panteisztikus szeml¢let, nemhiÀba
hivatkozik Emerson maga Goeth¢re ¢s
Wordsworthre.
A pragmatizmus ´r´k´sei azonban ezzel
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az ´r´ks¢ggel tovÀbbi müveleteket v¢geztek.
A spontaneitÀstÂl egy ugrÀs volt csak a pillanat mitizÀlÀsa, az a felfogÀs, amely szerint a
l¢tez¢s maga k¢pes megnyilvÀnulni a legh¢tk´znapibb motÁvumban. Emerson m¢g azt Árta: àminden igazi besz¢lget¢s, tett ¢s helyes viselked¢s... a pillanatot ¡lteti trÂnraÊ (54). Stein e motÁvumot felhasznÀlva mÀr a k´zvetlens¢g szÂlamÀt tematizÀlja: àamit kerestem, az a k´zvetlens¢g volt. Ezt egyetlen f¢nyk¢p sem tudja visszaadniÊ (112). A k´zvetlens¢gben az egymÀs
utÀn pergû pillanatok sora kimerevedik, a
t´rt¢net helyett a l¢tez¢s ker¡l elût¢rbe: àA
reg¢nyt, amely arrÂl szÂl, hogy mi t´rt¢nik, senki
sem tartja ¢rdekesnek... Az embereket a l¢tez¢s izgatjaÊ (111).10
A h¢tk´znapinak, a banÀlisnak ilyen totÀlissÀ ¢s idûtlenn¢ tÀgÁtÀsa azonban csak az
egyik jÀrhatÂ Ãtja a h¢tk´znapi ¢let Emersonra ¢pÁtû filozÂfiÀjÀnak. E megoldÀs fûleg
a müv¢szeket ¢rdekelheti, s nemcsak AmerikÀban; hisz az abszolÃtum visszaszerz¢s¢nek
egyik lehets¢ges mÂdozatÀrÂl van szÂ ä gondoljunk Pilinszky k´lt¢szet¢re vagy m¢g inkÀbb szÁnpadi müveire, a Cavell Àltal emlegetett Beckett-id¢zetre àa h¢tk´znapi rendkÁv¡lis¢g¢rûlÊ vagy a profÀn ¢s a szent kapcsolatÀnak mÀs XX. szÀzadi ÃjraÁrÀsaira.
Minket most a mÀsik Ãt ¢rdekel, mely talÀn m¢g nehezebben jÀrhatÂ. Ez abbÂl az
Emerson leÁrta mindennapi tapasztalatbÂl indul ki, hogy àA term¢szetnek nincs Ány¢re, hogy
megfigyelj¡k... Krikettez¢shez k¢szs¢gesen ad teret,
de filozofÀlÀshoz egy tühegynyit semÊ (46). E belÀtÀs birtokÀban mi mÀst is csinÀlhatna a filozÂfus, mint hogy krikett¡tût vesz a kez¢be,
Ãgy indul a mindennapi ¢let vadonjÀba.
Nem ÀlcÀzÀsk¢pp, nem szerepet jÀtszva, sajÀt
h¢tk´znapi ¢rdeklûd¢s¢nek megfelelûen.
Cselekszik a cselekv¢s legh¢tk´znapibb ¢rtelm¢ben. Teszi a dolgÀt. àA k´znapi Àltalam hasznÀlt fogalmÀt... az a vonzalom is megerûsÁti,
mellyel Emerson ¢s Thoreau az Àltaluk k´znapinak, ismerûsnek, k´zelinek, pÂriasnak nevezett dolgokhoz fordulÊ (160ä161). Cavell h¢tk´znapisÀgÀt jutalomk¢nt nyerheti el a filozÂfus, a l¢tez¢shez füzûdû k´zvetlen viszony visszanyer¢s¢nek eredm¢nyek¢pp: àaz a h¢tk´znapisÀg,
amelyrûl besz¢lek, a l¢tez¢ssel valÂ bensûs¢ges viszonyrÂl tanÃskodik...Ê (161).
Ism¢t csak heideggeri felismer¢sek ezek,

melyekhez Gadamer szerint Heidegger
Arisztotel¢sz POLITIKç-ja 6. k´nyv¢nek elemz¢se r¢v¢n jutott el. àA phron¢szisz elemz¢s¢vel
foglalkoztunk ä eml¢kszik vissza Gadamer. ä
...Ma mÀr vilÀgos, mire talÀlt rÀ ebben Heidegger,
¢s mi nyüg´zte le annyira a JÂ platÂni ideÀjÀnak
arisztotel¢szi kritikÀjÀban, valamint a gyakorlati
tudÀs fogalmÀban. Olyan tudÀsmÂdot Ártak le (egy
eidosz gnoszeÂszt), amelyet t´bb¢ semmik¢ppen nem
lehetett a tudomÀnyos ¢rtelemben vett v¢gsû tÀrgyiasÁthatÂsÀgra vonatkoztatni. MÀsk¢nt fogalmazva: ez egy konkr¢t egzisztenciahelyzeten bel¡li tudÀs.Ê11 A phron¢szisz fogalmÀnak e heideggeri
vÀltozata visszhangzik Cavellnek olyan kit¢teleiben, mint amikor azt mondja: àEmerson
¢s Thoreau müveiben a h¢tk´znapi nyelv filozÂfiÀjÀnak megerûsÁt¢s¢t keresem, amikor a l¢tez¢s bensûs¢gess¢g¢rûl vagy e bensûs¢gess¢g elveszt¢s¢rûl besz¢lekÊ (163).
A filozÂfus feladata a vadonban a àterm¢szet titkainakÊ tiszteletben tartÀsa. Azon kell
munkÀlkodnia, hogy visszaszerezhesse a àterm¢szetÊ bel¢ vetett bizalmÀt. A filozÂfus leginkÀbb sajÀt elm¢let¢ben k¢telkedik, a filozÂfia c¢lja sajÀt ¢pÁtm¢ny¢nek lebontÀsa, ahogy
ma mondani szoktÀk, dekonstruÀlÀsa.
Ez azonban nem jelent sem v¢gletes
szkepszist, sem relativizmust, sem sz¡ks¢gszerü materializmust, sem szellemtelens¢get.
Cavell pontosan leÁrja, hogyan jutott el gondosan fel¢pÁtett gondolatmenete addig a
hume-i pontig, ahol arra a meggyûzûd¢sre jutott, hogy a szkepszis ¢s bizonyossÀg k¢rd¢s¢t
idûnk¢nt nem Àrt f¢lretenni. çm e f¢lret¢tel,
bÀr erûs filozÂfiai gesztus, nem destruktÁv. A
gyakorlati b´lcsess¢g megsejt¢sei ä mert itt
mÀr nem ¢rvekkel van dolgunk ä a t¢nyleges
helyzetbûl fakadnak, s nem annak f¢lres´pr¢s¢t jelentik. Ez¢rt nem meglepû, ha az addig forradalmian individualistÀnak megismert Emerson egyszer csak kiegyensÃlyozottsÀgrÂl ¢s b´lcsess¢grûl kezd besz¢lni (51).
Egyfajta sztoicizmus hangja szÂlal meg olyan
kit¢teleiben, mint àHa a jÂt Ãgy fogadjuk el,
ahogy kapjuk, s nem k¢rdezûsk´d¡nk feleslegesen,
dÃskÀlhatunk a gazdagsÀgban. A legszebb ajÀnd¢kok sohasem elemz¢s eredm¢nyeiÊ (52). A m¢rs¢klet filozÂfiÀjÀnak horatiusi ¢s cicerÂi hagyomÀnyai elevenednek meg, amikor a k´vetkezû metaforÀt hasznÀlja: àL¢ny¡nk k´zb¡lsû r¢giÂja a m¢rs¢kelt ¢g´vÊ (52), s amikor a
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m¢rt¢ktelens¢g vesz¢lyeire hÁvja f´l figyelm¡nket (53).
Mindezt ¢s azokat a sarokpontokat is figyelembe v¢ve, melyeket az elemz¢s r´gzÁtett, v¢g¡l is azt ÀllapÁthatjuk meg, hogy az
emersoni hagyat¢kban latensen megbÃvÂ
gyakorlati tudÀsfogalom az¢rt vÀlhatott fontossÀ az amerikai nemzeti hagyomÀnyok
egyik napjainkban ÃjbÂl erûre kapÂ Àga szÀmÀra, mert segÁts¢g¢vel egy¢n ¢s k´z´ss¢g viszonyÀrÂl a romantika ¢s a modern kor emberk¢p¢nek ÀltalÀban megfelelû elemz¢st lehet adni. E k¢p egyszerre hangsÃlyozhatja az
egy¢n egyszeris¢g¢t ¢s utÀnozhatatlansÀgÀt
¢s a pillanatnyi ¢s egy¢ni l¢t¢ben, l¢ny¢nek
¢pp-Ágy-l¢t¢ben megragadhatÂ univerzÀlisat,
´r´kszerüt. A praktikus filozÂfia a gyakorlati
b´lcsess¢g tanÀval arra tesz ÃjbÂl ¢s ÃjbÂl kÁs¢rletet, hogy egy¢n ¢s k´z´ss¢g viszonyÀt
problematizÀlja. Nem konszenzust, szint¢zist
keres, csak a helyes cselekv¢s lehetûs¢g¢t. Ezt
az arisztotel¢szi arÀnyossÀgban v¢li megragadhatÂnak, abban az emersoni kijelent¢sben, mely szerint àa k´ztes vilÀg a legjobbÊ. A
tudÀs helyett a morÀlis ¢rz¢kre, a haszonra,
az egyes ¢rdekek ¢rv¢nyesÁt¢se sorÀn a jel´lt
¢s jel´letlen hatÀrok tiszteletben tartÀsÀra
apellÀl.
A pragmatizmus f´ldk´zeli szeml¢lete azt
a szerepet szÀnja a filozÂfusnak az amerikai
¢letben, hogy prÂbÀlja meg ¢rv¢nyesÁteni a
kultÃra k¢szp¢nz¢rt¢k¢t a vadonban. Ha ez
tÃlontÃl heroikus feladatnak tünik, s a heroikus a mi Ázl¢s¡nk szÀmÀra nagyon is romantikus, akkor jusson esz¡nkbe: a gyakorlati
b´lcsess¢g az ember antropolÂgiai sajÀtossÀgaira ¢pÁt, a mindenkiben megl¢vû gyakorlati ¢s erk´lcsi ¢rz¢kre, s arra, hogy szokÀsai r¢v¢n minden ember alakÁthatÂ. S ha m¢g mindig tÃl ¢rzelgûsnek talÀlunk egy ilyenfajta filozÂfusi hivatÀstudatot, akkor olyan k¢rd¢sekre kell vÀlaszt talÀlnunk, mint àMi romantikus van a h¢tk´znapi vagy mindennapi keres¢s¢ben vagy helyreÀllÁtÀsÀban? Mi k´ze van mindehhez a filozÂfiÀnak?Ê (183). S a vÀlaszunk valÂszÁnüleg egybe fog csengeni Beck pragmatizmus¢rtelmez¢s¢vel, amely szerint az emersoni filozÂfiai hagyomÀny àa filozÂfia ´nÀllÂsÀgÀnak megk¢rdûjelez¢s¢velÊ vÀlik igazÀn eredeti (¢s
tehetj¡k hozzÀ, hagyomÀnyos) filozÂfiÀvÀ.

Jegyzetek
1. Ezt a kiindulÂ helyzetet ÀbrÀzolja Santayana
essz¢j¢nek egyik bevezetû mondata: àA keleti part elsû
gyarmatosÁtÂi is elm¢ly¡l¢sre hajlamos emberek voltak.
Nemcsak a f´ld megmüvel¢se ¢s az indiÀnok elleni harc k´t´tte le ûket, hanem, mint mondtÀk, viaskodÀsuk is az ÃrralÊ (85). A kÀlvinizmus ebben az elm¢letben àa vÁvÂdÂ lelkiismeret kifejezûd¢seÊ, mely àhÀrom dolgot ÀllÁt:
a bün l¢tezik, a bün elnyeri b¡ntet¢s¢t, ¢s nagyszerü az,
hogy l¢tezik bün, hiszen csak Ágy lehet mÂd b¡ntet¢sreÊ
(86). Ahhoz, hogy e leÁrÀst magunkra, sajÀt t´rt¢neti
hÀtorszÀgunkra tudjuk alkalmazni, csak annyi vÀltoztatÀsra van sz¡ks¢g, hogy a fentebbi leÁrÀsban az
indiÀnokat a t´r´k´kkel vagy a labancokkal helyettesÁts¡k.
2. Santayana William James àderüs, evolÃciÂs vilÀgk¢p¢rûlÊ besz¢l (98), Cavell pedig Emersonnal kapcsolatban emlegeti a tÃlzott derü vÀdjÀt (181).
3. àÏA szavak is tettek, s a tettek is a szavak fajtÀiÎ, jegyzi
meg ÀrulkodÂan Emerson A K¹LTý -benÊ (Poirier, 134),
a k¢szp¢nz¢rt¢k pedig William James kifejez¢se
(ugyancsak Poirier id¢zi, 126). Wittgenstein vonatkozÂ t¢zise: àA szavak tettekÊ (°SZREV°TELEK , Bp.,
1995, 70., illetve FILOZñFIAI VIZSGçLñDçSOK, Bp.,
1992, 546 Ù), illetve: àBesz¢d¡nk egy¢b cselekedeteinktûl
kapja ¢rtelm¢tÊ (A BIZONYOSSçGRñL , Bp., 1989, 229 Ù).
4. Richard Rorty: ESETLEGESS°G , IRñNIA , SZOLIDARI TçS. Jelenkor, 1994. 24.
5. A BIZONYOSSçGRñL , 10 Ù.
6. °SZREV°TELEK , 95: àHa filozofÀlunk, le kell szÀllni
az ûsi kÀoszba, ¢s ott jÂl ¢rezn¡nk magunkat.Ê
7. Nem ´sszehasonlÁtÀsk¢pp, csak az ¢rdekess¢g
kedv¢¢rt emlÁtem, hogy a patinÀs angol Routledge
KiadÂ PRAGMATIZMUS cÁmü àkortÀrs olvasÂk´nyveÊ,
mely 1995 szeptember¢ben jelent meg Russell B.
Goodman szerkeszt¢s¢ben 288 oldalon, a k´vetkezû
szerzûket hozza: Emerson, Peirce, William James,
Dewey, Rorty, Nancy Fraser, Hilary Putnam, Cornel West, Ian Hacking, Richard Poirier ¢s Stanley
Cavell.
8. LÀsd Holmi, 1995/6.
9. Ez a fajta megk´zelÁt¢s Nyikolaj Bergyajev eszmet´rt¢neti vÀzlatÀra ¢pÁt, amely szerint a lenini forradalmÀr intellektuÀlis ´r´ks¢ge a XIX. szÀzadi
OroszorszÀg vallÀsosan àmegszÀllottÊ filozÂfiai
anarchista intelligenciÀjÀig vezetûdik vissza. Bergyajev elm¢let¢t a k´vetkezû angol nyelvü munkÀja
nyomÀn rekonstruÀlom: Nicolas Berdyaev: THE
ORIGIN OF RUSSIAN COMMUNISM . Geoffrey Bles,
London, 1937, 1948.
10. TalÀn nem is fontos felhÁvni a figyelmet arra a
t¢nyre, mennyire k´zel ker¡l e szÂkincs a heideggeri besz¢dmÂdhoz.
11. Gadamer: DIE MARBURGER THEOLOGIE . In: Ga-
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damer: NEUERE PHILOSOPHIE . HEGELäHUSSERL ä
HEIDEGGER . J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1987. G.
W. Bd. 3. 200., id¢zi: John D. Caputo: HERMENEUTIKA A L°T °S IDý UTçN. Magyarul in: Athenaeum, II.,
1994. 2. f¡zet, 144.

Horkay H´rcher Ferenc

REFLEXIñK EGY
VITATHATATLANUL
NAGY EMBER VITATHATñ
AFORIZMçIRA
G. C. Lichtenberg: AforizmÀk
VÀlogatta ¢s fordÁtotta TatÀr SÀndor
T-Twins KiadÂ, 1995. 173 oldal, 350 Ft
A magyar olvasÂ szÀmÀra Lichtenberg ÃgyszÂlvÀn teljesen ismeretlen. Egyed¡l HogarthkommentÀrjainak elsû k´tete jelent meg nÀlunk (A SZAJHA öTJA, Helikon, 1987), ez
azonban az orientÀlÂ elû- ¢s utÂszÂ hÁjÀn
pusztÀn ¢rt¢kes adal¢kul szolgÀlhat, de nem
segÁt eloszlatni a homÀlyt. Ki is hÀt valÂjÀban
ez a XV III. szÀzadi tudÂs-polihisztor?
Georg Christoph 1742. jÃlius elsej¢n sz¡letett Ober-Ramstadtban, egy pap-orvos csalÀdban, tizenhetedik, egyben utolsÂ gyermekk¢nt. Test¢t angolkÂr torzÁtotta, pÃpos
volt. TanulmÀnyait 1763 ¢s 1767 k´z´tt folytatta a II. Gy´rgy Àltal alapÁtott g´ttingeni
Georgia Augusta Egyetemen, majd h¢t ¢ven
Àt csillagÀszati munkÀt v¢gzett a helyi obszervatÂriumban. Ebben az idûben vÀlt G´ttingen àK´z¢p-EurÂpa tudomÀnyos fûvÀrosÀvÀÊ. Az AngliÀval perszonÀluniÂban l¢vû
Hannoverhez tartozÂ vÀrosnak pÀratlan
k´nyvtÀra mellett sajÀt tudomÀnyos lapja
(G´ttingischen Gelehrten Anzeigen) ¢s tÀrsasÀga
volt. Nem csoda hÀt, ha Lichtenberg ¢rdeklûd¢se mindinkÀbb az angolok fel¢ fordult.
Elûbb egy ifjÃ lord nevelûje ¢s hÀzitanÀra
lett, majd 1770-ben AngliÀba utazott vele. Itt
szerzett tapasztalatai (¢s nem utolsÂsorban a
III. Gy´rggyel valÂ talÀlkozÀs) ¢lete alap¢lm¢nyeiv¢ vÀltak. Hazat¢rve ez az Ãt hozta
meg szÀmÀra rendkÁv¡li egyetemi tanÀrsÀgÀt. 1774-ben felv¢telt nyert az Ãn. KirÀlyi

TudomÀnyos TÀrsasÀg matematikai osztÀlyÀra, ¢s m¢g ebben az ¢vben visszat¢rt a szigetorszÀgba, immÀr tizenhat hÂnapra. A
technikai-tudomÀnyos ismeretszerz¢s ´sszes
lehetûs¢g¢t kimerÁtette. HuxleytÂl Wattig
megismerkedett a tudomÀnyos ¢let vezetû
szem¢lyis¢geivel, Cook kapitÀny ÃtitÀrsaival
¢letre szÂlÂ barÀtsÀgot k´t´tt, a csillagvizsgÀlÂban igen gyakran, a kirÀlynÀl gyakran tartÂzkodott. BeszÀmolÂi rendkÁv¡l vÀltozatosak: leveleket, naplÂt, technikai leÁrÀsokat k¢szÁtett, matematikai-asztronÂmiai szÀmÁtÀsokat v¢gzett, elemz¢seket Árt mÃzeumokrÂl, a
nagyvÀrosok szociolÂgiÀjÀrÂl, irodalomrÂl ¢s
szÁnhÀzrÂl. 1775-ben megkapta rendes professzori kinevez¢s¢t. 1778 ¢s 1799 k´z´tt û jelentette meg a G´ttinger Taschen Calendert,
1780-tÂl 1785-ig pedig a G´ttingisches Magazin
der Wissenschaften und Literatur tÀrsszerkesztûje volt. 1788-ban udvari tanÀcsossÀ nevezt¢k ki, ¢s ´t ¢vvel k¢sûbb a Royal Society
tagjÀvÀ vÀlasztottÀk. 1799. februÀr 24-¢n halt
meg.
TatÀr SÀndor AFORIZMçK-vÀlogatÀsÀnak
Lichtenberg 1764-tûl halÀlÀig, 1799-ig vezetett feljegyz¢sei szolgÀlnak alapjÀul. Gondolatt´red¢k-gyüjtem¢nyeire û maga alkalmazta a Sudelb¡cher (Piszkozat-, Firka-f¡zetek) elnevez¢st. T¢ves lenne azonban ebbûl azt a
k´vetkeztet¢st levonni, hogy ne lett volna
tisztÀban sajÀt megnyilvÀnulÀsai ¢rt¢k¢vel.
Azt Árja jegyzeteirûl: àEz jelenleg m¢g jÀratlan
Ãt a halhatatlansÀg irÀnyÀba...Ê Az A-tÂl L-ig
terjedû betüsorral megjel´lt f¡zetek azonban
csak r¢szben maradtak meg. Egyes k´tetek
elvesztek, mÀsokat a diszkr¢ciÂ jegy¢ben
megsemmisÁtettek. A fennmaradt k´zel ezer´tszÀz oldalnyi sz´veg sajÀtos fel¢pÁt¢sü.
Lichtenberg idûrendben, de el´lrûl hÀtra ¢s
hÀtulrÂl elûre pÀrhuzamosan haladt f¡zeteiben, ezÀltal vÀlasztva el fizikai-tudomÀnyos
eszmefuttatÀsait ÀltalÀnosabb, h¢tk´znapibb
vagy filozofikusabb ¢szrev¢teleitûl.
Az AFORIZMçK-k´tet anyaga ä alighanem
a fordÁtÂ-szerkesztû szÀnd¢kaival ´sszhangban ä bevezetû jellegü. Az a vÀllalkozÀs azonban, amely e kontextusukbÂl kiszakÁtott t´red¢kek segÁts¢g¢vel kÁvÀnja elsû Ázben bemutatni a szerzût, korÀntsem vesz¢lytelen. Az
aforizmÀk müfaja ugyanis szinte teljes m¢rt¢kben alkalmatlan arra, hogy ´nmagÀban
k¢pviseljen adott gondolati rendszereket. így
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az olvasÂban elûzetesen kialakult k¢p hiÀnyÀban az ismerked¢s vaksi tapogatÂzÀsban mer¡l ki.
Eset¡nkben ezzel a neh¢zs¢ggel m¢gsem
kell szÀmolnunk, l¢v¢n, hogy az el¢nk tÀrt
feljegyz¢sek ä n¢mik¢pp meglepû mÂdon ä
nem aforizmÀk. Georg Christoph Lichtenberg rendhagyÂan sokszÁnü, Ázelten ´sszetett
szem¢lyis¢g¢nek megjelenÁtûik¢nt ´nmagukban nem rendelkeznek monadikus zÀrtsÀggal; nemcsak àablakaikÊ vannak, hanem
azok, kontextusteremtû mÂdon, k´zvetlen¡l
egymÀsra is nyÁlnak. A f¡zetbejegyz¢sek leginkÀbb r´vid eszmefuttatÀsok formÀjÀt ´ltik,
s Ágy n¢lk¡l´zik az aforizmÀktÂl megszokott
egyszÂlamÃ t´m´rs¢get. N¢ha pedig ä ¢ppen
ellenkezûleg ä t´red¢kes kidolgozatlansÀguk
egyetlen hiÀnyos mondatot hÁv ¢letre, amely
teljes gondolattÀ kerekÁtve, aforizmak¢nt
´nerûbûl ¢letk¢ptelen lenne. (V´. D574: àA
hibaigazÁtÂ lajstromban elûfordulÂ nyomdahibÀk
jegyz¢keÊ, vagy D232: àEgy f¢lig Ãj talÀlmÀny
eg¢szen Ãj n¢venÊ.) HozzÀtehetj¡k, hogy az elm¢lked¢seket gyakran szem¢lyes hangv¢tel
¡dÁti barÀti tünûd¢ss¢ (D610), vagy avatja
vallomÀssÀ (A117). ArrÂl, hogy a szem¢lyes
k´t´tts¢g teljesen tudatos, a II/129 tanÃskodik. àSajÀt gondolataink ¢s ¢rzelmeink ¢ber megfigyel¢se ¢s [...] lehetû legegy¢nibb meg´r´kÁt¢se Àltal [...] ismerj¡k meg sajÀt magunkat...Ê E meg´r´kÁt¢s szavai pedig el´regedhetnek ugyan
(D359), de nem juthatnak az aforizmÀk sorsÀra, sohasem lesznek kit¢ve a ki¡resed¢s vesz¢ly¢nek.
Mindezek a megfontolÀsok elm¢lyÁthetik
abb¢li meggyûzûd¢s¡nket, miszerint bizonyos ´sszehangolatlansÀg ¢rz¢kelhetû a k´tet
cÁme ¢s tartalma k´z´tt. E diszharmÂnia nyomÀn ¢rdeklûd¢s¡nk fokozott figyelemmel
fordul az elûszÂ fel¢. Buzgalmunkhoz nem
kis m¢rt¢kben hozzÀjÀrul a lichtenbergi gondolatok szembetünû sz¢ttagoltsÀga, amely ha
nem is ig¢nyli, de eltüri a tÀmpontul szolgÀlÂ
ÃtmutatÀst.
TatÀr SÀndor bevezetû sorai hÀrom k¡l´nb´zû irÀnybÂl k´zelÁtve mutatjÀk meg a korszakot illetû ismereteink fogyat¢kossÀgait.
K¢ts¢gtelen, hogy a kor pergû ritmusÀval
egy¡tt haladÂ Lichtenberg megismer¢s¢nek
egyik kulcsa valÂban az idûszak legalÀbb vÀzlatos Àttekint¢s¢ben keresendû. AnnÀl sajnÀlatosabb tehÀt, hogy az elûszÂ a probl¢ma fel-

vet¢s¢n tÃl a k¢rd¢st r¢szleteiben nem tÀrgyalja.
A tovÀbbiakban az elûszÂ t´rekv¢se ä Lichtenberghez illûbb szÂval: az àelûszÂkÁs¢rletÊ ä
abban Àll, hogy megrajzolja Georg Christoph
alakjÀt. TatÀr sorai azonban fÀjÂn ÀrulkodÂk,
amikor a k´vetkezûket mondja: àM¢g ha a lev¢lÁrÂ Lichtenbergrûl semmit nem szÂlunk is k¡l´n, s ha eleve elhÀrÁtjuk magunktÂl tudomÀnyos
¢s n¢pszerü-tudomÀnyos publikÀciÂinak Àttekint¢s¢t, csakÃgy, mint tudÂs elûdeinek s koll¢gÀinak
hagyat¢kÀval gondozÂk¢nt, kiadÂ- ¢s kommentÀtork¢nt valÂ fÀradozÀsÀt, akkor sem f¢r be egy
ilyen elûszÂ keretei k´z¢ a fentieken kÁv¡li irodalmi munkÀssÀgÀnak ismertet¢seÊ (12. o.), s valÂban: az ¢letrajzi mozzanatok n¢melyik¢nek
kiemel¢se nem vÀltja be a hozzÀ füz´tt rem¢nyeket: nem k´rvonalazza Lichtenberg egy¢nis¢g¢t.
A vÀlogatÀs k¢ts¢gtelen¡l ÁzelÁtût ad Lichtenberg gondolatainak sokf¢les¢g¢bûl. Ez a
sokszÁnüs¢g azonban nem fedi el a szerkesztû
azon t´rekv¢s¢t, hogy Lichtenberget egyoldalÃan mint filozÂfust mutassa be. Ezt hivatott alÀtÀmasztani a zÀrÂtanulmÀny t¢mÀja,
valamint az, hogy szinte kizÀrÂlag olyan bejegyz¢seket vÀlasztott ki TatÀr, amelyek explicit mÂdon vonatkoznak filozÂfiai k¢rd¢sekre. çlljon itt n¢hÀny a àFirka-f¡zetekÊ cÁmszavai k´z¡l annak illusztrÀlÀsÀra, hogy Lichtenberget nem filozÂfiai stÃdiumok is ¢l¢nken foglalkoztattÀk: Geometria. Emberi
hang. Erjed¢s. Napfoltok. SzivÀrvÀny. Bazaltok. SugÀrzÀs. MÀgneses erû vas n¢lk¡l? Atomok. Az anyag ´sszetartÂ ereje. A mennyd´rg¢s. A l¢gk´r fizikÀja. VilÀgt´rt¢net. Milyen
n¢metet fognak besz¢lni SzÀszorszÀgban
2000-ben? J¢gver¢s. DurranÂez¡st. Lehet a
vizet elektromos Ãton bontani? SÃrlÂdÀs.
MeteorolÂgiai megfigyel¢sek. Rep¡l¢si k¢rd¢sek.
F¢lû, hogy a gondolatt´red¢kek fent jellemzett kivÀlasztÀsa eset¡nkben komoly
probl¢mÀt vet fel. Georg Christoph Lichtenberg ugyanis nem elsûsorban filozÂfus. ögy
is mondhatnÀnk, nem gondolkodÂ, hanem
gondolkodÂ ember. ý volt az elsû g´ttingeni
professzor, aki egyetemi t¢nyked¢s¢t egyed¡l
a fizikÀnak szentelte an¢lk¡l, hogy mÀs szakokon tanÁtott volna. Kezdetben matematikai
¢s csillagÀszati elûadÀsokat tartott, de 1780tÂl fûelûadÀsÀnak t¢mÀja mÀr a kÁs¢rleti fizi-
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ka volt. Elsû elektromos szerkezet¢t 1777-ben
szerezte be. Ezt k´vetûen mintegy hatszÀz kÁs¢rlete sorÀn az elektromossÀg fajtÀit ¢s a kirajzolÂdÂ
elektromos
ÀbrÀkat
tanulmÀnyozta. ý vezette be ä korszakalkotÂ mÂdon ä a t´lt¢s jel´l¢s¢re a + ¢s ä (+E ¢s äE)
szimbÂlumokat. 1802-ben, halÀla utÀn egy
holdkrÀtert neveztek el rÂla.
V¢g¡l, az elûszÂ nyelvezet¢re visszat¢rve
ism¢t Lichtenberget id¢zem: àMinden gondolatommal ilyen pûr¢n ¢s egyszerüen fogsz talÀlkozni, m¢g mielûtt ¢rtelmem lib¢riÀba bÃjtatnÀ ûketÊ
(B341). ValÂban: Lichtenberg nyelve ä habÀr
vÀlaszt¢kos ä egyszerü, s Ágy a bevezet¢s barokk k´rmondatai nem illenek hozzÀ.
Mi¢rt ¢rt¢kes m¢gis ez a k´tet? Lichtenberg egyed¡lÀllÂ k¢pess¢ge abban rejlik,
hogy a maga mÂdjÀn birtokba veszi, feldolgozza, alkotÂan Àttekinti, Ãjrarendezi a vilÀgot, amely tehÀt inkÀbb munkaeszk´ze, mint
k´zege. Ehhez legfûk¢ppen magÀnyosnak
kell lenni. T´rpes¢g diktÀlta, pÃp k¢ny-

szerÁtette, hipochondria erûsÁtette g´rcs-magÀnyosnak. Olyan szakad¢k ez, amelybûl csak
a legnagyobbaknak siker¡l kikapaszkodniuk.
S a legnagyobbak szemre gyakran a leggyeng¢bbek, legelesettebbek ä legkisebbek. KapaszkodÀsuk gy´trelme k´r´mnyomokat vÀj
a verem falÀba, s ezÀltal Ãtjuk visszavonhatatlanul sajÀtjukkÀ vÀlik. Lichtenberg feljegyz¢sei ennek a k´r¡ltekint¢snek a term¢kei.
Amikor bel¢j¡k pillantunk, valami izgalmasan szem¢lyes tÀrul el¢nk, ami eredendûen
mentes a klis¢szerüs¢gtûl. Ilyen perspektÁvÀban ¢rtelm¢t veszti a àm¢lyenszÀntÂÊ ¢s a
àfrivolÊ; a gondolatok egyenrangÃan hozzÀjÀrulnak az ´sszk¢p kirajzolÀsÀhoz. Mert ez a
fontos. Nem a szemelv¢nyek surranÂ id¢zhetûs¢ge, hanem a Nagy KirakÂs ´sszeÀllÀsa.
T¡relmet ¢s tiszteletet k¢rek hÀt Georg Christoph Lichtenbergnek, aki, igaz, nem volt
zseni, de nagyszerü ember volt. Egy nagyszerü kis ember.
Hunyady AndrÀs
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